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Nagu kõik Tapal kooli-tööle rut-
tajad loodetavasti märkasid, oli sel
nädalal kesklinna ülekäikudele sis-
se seatud nö sebravalve. Seda juba
alates esmaspäeva varahommikust,
lõpetades reede varahommikuga.
Kuidas? Hankisime selga

neoonvestid, ärkasime hommikul
natukene varem ja siirdusime seb-
rasid valvama (kell 7.15�8).
Miks? Aga seetõttu, et teatud

kellaeg kujutab endast teeületami-
sel tõsist pähklit nii suurematele kui
väiksematele. Võib ju olla, et mina
tõesti lahkun kooli sel kõige viima-
sel minutil ja jään nö tipptunnile
jalgu, kuid selles asi ongi. Enamus
meist jääb. Muidugi ei saa siin võr-
relda Tapa ja näiteksTallinna hom-
mikust liiklust, aga niivõrd turvali-
ne, et saaks lihtsalt sebrale astuda,
meil kahjuks ka veel pole.
Mida avastasime? Igasuguseid

asju. Saime teada, et pole olemas
koomilisemat kohta, kus hommi-
kuid veeta, kui vöötraja-äärne. Esi-
mene päev algas kohe auto üle seb-

ra aitamisega. Mis sa ikka teed, kui
auto sureb kesk kesklinna ristmik-
ku hommikuses kiirustamises väl-
ja. Vannud ehk? Hellema hingega
persoonid poetavad võib-olla paar
pisaratki, samal ajal kui ülejäänud
rahvas tigedalt tuututab ja krimp-
sus nägudega sinust mööda üritab
manööverdada.
Ma tõesti ei tea, mida see naiste-

rahvas sel hetkel ilmameie abita tei-
nudoleks. Jääb loota, etmeie asemel
oleks leidunud ehk mõni teine sõb-
ralik hing, kes tema masina liikuma
oleks lükanud. Agamis siis, kui ei?
Samas sai jagatud ka lihtsalt

õpetussõnu neile, kes nii hirmsasti
tahtsid teed meetri võrra sebrast
eemal ületada. Välja tuli ka selline
pisike-suur detail, et üldjuhul on
hommikustest kooli suunas liiku-
jatest liikluskorralikumad Tapa
gümnaasiumi poole siirdujad. Ja
ma eimõtle siin ainult sebrade üle-
tamist. Ses suhtes, et umbes kahek-
sa paiku liiklejad teavad kindlasti
neid nö karja trajektoore, mis Ta-

pat läbivad. Tundub ju nii võima-
tu ületada teed selleks ette nähtud
kohas, kui ometi saab otse üle ja
veel kaks minutit kiiremini.
Ega ma siinkohal isegi patust

puhas ole, juhtub ju teatud hom-
mikuid, kus kaks minutit võib olla
otsustava tähtsusega. Saame aru,
kõigil juhtub, kuid üldjuhul võiks
siiski proovida käituda vastavalt
korraldusele, mõeldes nii enda kui
ka autojuhtide heaolule.
Kasu?Vaatame, seda saab täpse-

maltnähaedaspidi.Tegelikultonolu-
line, kui isegi mõni eelnevatest mit-
temõtlejatest aru sai, et ega see kaks
minutit ei päästa. Pigem vastupidi.
Kogemus iseenesest oli üdini

positiivne. Tervitused siinkohal
onu Koljale, kes meid õuntega
kostitas, Siemensi-poistele, kes
meid vestidega varustasid (samu-
ti Tiina Piip) ja kõikidele TG õp-
puritele, kes võtsid vaevaks hom-
mikul natuke varem tõusta. Aitäh!

Merit Mitt,
TG 12. kl

Tapal tegutses sebravalve

Saades innustust Kairi Krooni sõ-
nadest, et midagi siin ilmas ei saa-
da niisama ja tore on, kui su kõrval
on sõbrad, toetajad, abilised või
lihtsalt mõttekaaslased, soovin ka
mina öelda oma tänusõnad.
10. augustiks kutsus Pipi Pikk-

sukk 6�8-aastaseid julgeid ja aktiiv-
seid jõnglasi lastetelki Tapa linna
sünnipäevapeole. Kaasa paluti igal
lapsel võtta üks komm,mis pidimi-
nema üheks väga heaks otstarbeks.
Kohale lendas ka Karlsson, kes
�mustkunsti� käiguskorjas kommid
oma kübarasse ja leidis, et neil on
tõesti väga headtegevmaitse. Kuna
Pipi ja Karlsson on pärit Rootsist,
siis tõid nad kaasa tervitusi meie
sõpradelt Trosa Kommuunist.

Koos väikeste külalistega tehti
�rõngassaia�, mida hiljemmaiusta-
da sai ja ühtlasi tutvustati samal ajal
meie linna (valla) tähtsamaid isikuid.
Pidu oli tõeline ühine ettevõt-

mine ja kordaminek olenes igast
külalisest. Koos tantsiti, mängiti,
lauldi, �otsiti asju�, kollitati, pau-
gutati, põgeneti ja pritsiti, sest Pipi
juurest tullakse väga harva tagasi
puhta ja korralikuna.
Puhkehetkel vesteldi veidi Tapa

linnast ja lõpetuseks söödi võlusõ-
nade saatel ära �väänikupill�, mis
pidi päästma suureks saamisest,
konnasilmadest jamuust viletsusest.
Ma arvan, et pidu üldiselt õn-

nestus. Kõige suurem tänu on ju
laste säravad silmad ja see, et nad

pidasid rõõmuga lustides vapralt
poolteist tundi vastu. Suur tänu!
Minu tänusõnad Tapa kultuuri-

koja töötajatele, kunstnik Liina
Kaldile, Arvi Palmsalule, kel jätkus
aega meid filmida, minu assisten-
dile ja pinginaabrile Ene Kütile,
minu tublidele sõpradele, kes päi-
kesepiste ohust hoolimata mitu
päeva usinasti harjutasid: Silvia
Bärlinilie, Kairit Kalamehele,
Kätlin Palmsalule, Rasmus ja Sand-
ra Paulusele, Kristi Raudlale, Sirle
Tänavotsale ja muidugi võrratule
Pipile, alias Helena Valdmanile.
Tänan Sind, Helena, ka sõnu-

mi eest: �Oli äge. Teinekordki!�
Kui jõudu jätkub, äkki tõesti!

Marika Rajur, peo stsenarist ja teostaja

Pipi ja Karlsson lustisid koos

MTÜ Arenduskoda
üldkoosolek, mis toi-
mus 13. septembril
2006. aastal arendus-

Arenduskoda
esitab taotluse
LEADER-toetuse

saamiseks

Elion teatab, et nüüd on ka Lehtse
alevikus ja selle lähiümbruses või-
malus liituda DigiTV-ga (IPTV).
Tellimuse saab esitada Rakveres
(Kroonikeskus) Elioni esinduses.

www.tapa.ee

Elioni DigiTV
nüüd ka
Lehtses

Jootmel majas nr 2 tegutsevad juba
pikemat aega salaalkoholi müüjad
Aarne Vettik ja tema ema Anna-
Maria Vettik. Seoses sellega onmeie
elu siin muutunud talumatuks. Eri-
ti hull on suvel. Päevad kui ööd joo-
vad ja tolgendavad majade ümber
joodikud, karjutakse, oksendatakse,
urineeritakse lausa avalikult. Meil ei
ole siin enam rahu ega kodutunnet.
Kas sellised müügikohad võivad te-
gutseda ilma müügiloata? Häbi on
Jootmel elada.

Jootme nördinud elanikud

Oleme nördinud

LUGEJA KIRJUTAB

Õppeaasta on küll juba hoogsalt käi-
ma lükatud, kuid jõudu-jaksu nii
suurtele kui väikestele õppijatele ja
loomulikult ka õpetajatele pole vist
kunagi hilja soovida.
Ka meie �Pisipõnn� on nüüdseks

juba oma igapäevase töörütmi sisse
saanud. Igal aastal tähistab lasteaed
�Pisipõnn� koos tarkusepäevaga ka
oma nimepäeva. Sel aastal oli see vei-
dike pidulikum kui tavaliselt. Nimelt
on lasteaed nüüdseks juba viis aastat
kandnud nime �Pisipõnn�. Viis aas-
tat tagasi käisid �Mann� ja �Tõnn�
meie lasteaia ristimispeol ja aitasid las-
teaia seinale nimetahvlit üles riputa-
da. Ka sel korral olid mõlemad asja-
osalised peole palutud.Rõõmsalt tant-
sisid ja lustisid Mann ja Tõnn laste-
aiaõpetajate Heli ja Merle kaasabil
koos meie pisipõnnidega.
Muusikaõpetaja Maie akordioni

saatel vihtusid tantsu kõik peost osa-
võtjad, alates meie kõige väiksema-
test �Tibukestest� ja lõpetades re-
mondimehe, onu Vjat�eslaviga. Lap-
sed kinkisid oma lasteaiale nimepäe-
vaks laule ja tantse, aga nagu Pipi
Pikksukk ütles, et kuskil kooliraama-
tus polevat kirjas, et ainult sünnipäe-
valaps peab sünnipäeval kinke saa-
ma. Nii andiski lasteaiajuhataja Tea
Välk üle väikestele pisipõnnidele
�okolaaditahvlid ja suured pisipõn-
nid said kingituseks �Pisipõnni� lo-
goga pastapliiatsid.
Ilm oli ilus, tuju oli hea ja pidu oli

lõbus. Rõõmu jagus kõigile! Kui suu-
red pisipõnnid saavad kõik oma tar-
gad mõtted ja head soovid uute pas-
tapliiatsitega paberile panna, siis väi-
kesed põnnid joonistavad need ras-
vakriitidega. Rasvakriidid jõudsid
meieni kaugelt Ameerikast. Siinko-
hal tänan Kevin Hoganit, kes saatis
meie lasteaiale (küll juba augustis) 25
pakki rasvakriite koos heade soovi-
de ja soojade tervitustega. Omalt
poolt soovimeHoganile palju päikest
päevadesse ja ikka sama suurt sooja
südant (kuhu nii palju pisipõnne ära
mahtus), ning veel soovime, et ta
ennast meie väikeses linnakeses mõ-
nusalt ja koduselt tunneks.
Värvikirevat sügist ja edukat õp-

peaastat kõigile!
Leevi Ivainen

Lasteaia
�Pisipõnn� viies
nimepäevapidu

koja ruumides (Roheline 19, Tapa),
otsustas vastu võtta LEADER-tüü-
pi meetme tegevuskava tegevusvald-
konnas �Oskuste omandamine�
ning esitada Põllumajanduse Regist-
rite ja Informatsiooni Ametile taot-
luse kohalikule tegevusgrupile (piir-
konna moodustab Ambla, Kadrina,
Kuusalu, Tapa ja Vihula valla ning
Loksa linna territoorium) toetuse
saamiseks järgmiste tegevuste jaoks:
1. Kohaliku tegevusgrupi arendami-
ne; 2. Kohaliku tegevusgrupi tege-
vuspiirkonna integreeritud arengu-
strateegia väljatöötamine; 3. Maaelu
arengu alase riigisisese ja rahvusva-
helise koostöö arendamine ning osa-
lemine koostöövõrgustikus.

Heiki Vuntus

Hoidmaks ära kulupõlengutega kaas-
nevat varalist ja keskkonnakahju, tu-
lebmaavalduste korrastamisega alus-
tada sügisel, kui on võimalik viimast
korda niita suuremad heinamaad ja
õuealad. Keskkonnainspektsioon on
teinud ettepaneku metsa ja muu tai-
mestikuga kaetud alade tuleohutus-
nõudeid käsitleva regulatsiooni
muutmiseks ning selle kohaselt võib
kulupõletamine olla alates järgmisest
aastat täiesti keelatud.
Selle aasta esimene kulutuli regist-

reeriti 4. aprillil ning kuni mai lõpuni
registreeriti kokku 4774 metsa- ja
maastikupõlengut. Kulutule tagajär-
jel hukkus neli inimest ning hävis 76
hoonet. 5. septembri seisuga on re-
gistreeritud 6533 metsa- ja maasti-
kupõlengut.

Rain Porss,
Päästeameti pressiesindaja

Päästeamet
soovitab

Tapa gümnaasiumi noored sebravalvajad ühispildil pärast edukat tööpäeva.
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VALLAVOLINIK ENDAST

Foto Pille Vinter

Olen sündinud 10. no-
vembril 1939. a Tartumaal
Tartu vallas. Vanemad olid
taluomanikud, nõukogude-
aegsemõiste järgi keskmikud.
Talu suurus oli 30 ha. Koos
minuga kasvas ka noorem
vend. Esimesed lapsepõlve-
mälestused jäävad sõjaaega �
pommitamised, põgenemine
sõja jalust, taluhoonete põle-
mine pommitamise tagajärjel.
Hiljem elasime naabertalu
omanike lahkel loal nende ta-
lus. Oma maja isa üles ehita-
da ei jõudnudki, tulid võlad
ja kolhoosiminek.
Kooliteed alustasin 1.�7.

klassini Kõrveküla 7-kl koo-
lis. Koolimaja oli endine
MiinaHärma sünnikodu.Hil-
jem ehitati juba uus koolima-
ja endise vallamaja varemete
kohale.
1950. a oli kolhoosiminek,

nagu igal pool Eestis. Kuigi
vanemad elasid vaeselt, õn-
nestus mul tänu Tartus elava
tädi abile astuda Tartu 1. kesk-
kool (praegune Treffneri-ni-
meline gümnaasium). Kesk-
kooli lõpetasin 1957. a, peale
seda sai kaks aastat käidud
ehitustööl. Oli selline Hru�t-
�ovi-aegne kampaania � töö-
tada peale keskkooli mõned
aastad enne kõrgemasse kooli
astumist tootval tööl.
1959.�1965. a õppisin Tar-

tu Ülikooli arstiteaduskonna
raviosakonnas. Peale ülikooli
lõpetamist suunati mind ars-
tina tööle Tapa haiglasse. Siin
olen töötanud peaaegu kogu
oma tööloleku aja. Vahepeal
(1986�89) töötasin veel Las-
namäe polikliinikus reumato-
loogi ja sisearstina. Tapa haig-
las olen töötanud eeskätt si-
searstina - terapeudina: jaos-
konna terapeut, osakonna te-
rapeut, siseosakonna juhata-
ja, peaarsti asetäitja ravi alal.
Seoses esmatasandi meditsii-
ni üleminekuga perearstindu-
sele õppisin kaks aastat pere-
arsti kursustel ja töötan nüüd
Tapa Perearstikeskuses pere-
arstina.
Olen abielus. Abikaasa

töötab Tallinna hambapoli-
kliinikus hambaarstina. Peres
on poeg ja tütar. Tütar on lõ-
petanud Tartu Ülikooli bio-
loogiaosakonna ja töötanud
Adavere keskkoolis bioloo-
giaõpetajana, on abielus.
Praegu elab Keilas. Kasvatab
peres kolme last. Poeg lõpe-
tas Tallinna Tehnikakõrgkoo-
li. Elab ja töötab Tallinnas
transpordifirmas (Schenker)
logistikuna.
Tapa vallavolikogusse olen

valitud neljandat korda. Alus-
tasin nimekirjas Õige Valik.
Hiljem liitus see nimekiri
Mõõdukate erakonnaga, mis
nüüd on võtnud nimetuseks
Sotsiaaldemokraatlik Era-
kond - (SDE).
Oma poliitilistelt veendu-

mustelt olen vasakpoolsete
vaadetega, st rohkem riiki,
rohkem ja paremaid ühis-
kondlikke-sotsiaalseid teenu-

seid riigis: tasuta ja parem ars-
tiabi, tasuta õppimine kesk- ja
kõrgkoolis, tasemel politsei ja
päästeteenistus. Eeskujuks
sotsiaaldemokraatlikud era-
konnad ja valitsused Soomes,
Rootsis ja teistes Põhjamaa-
des. Pooldan astmelist tulu-
maksu. Presidendivalimistel
annan oma hääle valijamehe-
le, kes läheb valijameeste ko-
gusse hääletama Toomas
Hendrik Ilvese poolt. Oli ju
Toomas Hendrik pikemat
aega SDE esimees.
Kohalikus volikogus olin I

koosseisus sotsiaal-tervishoiu
komisjoni esimees. Hilisema-
tes koosseisudes olen olnud
selle komisjoni liige. Komis-
jon tegeleb eeskätt sotsiaalabi
vajajate probleemidega (raha-
lised toetused, kooli- ja laste-
aiatoetused, sotsiaalkorterite
vajadused). Vastavalt oma eri-
alale pean tähtsaks tervis-
hoiuküsimusi vallas. Püüan
seista esmase arstiabi nor-
maalse kättesaadavuse eest
valla elanikele. Näen ohtu es-
matasandi arstiabi kättesaada-
vusele Tapa vallas Tapa haig-
la aktiivravi osakonna sulge-
mises vastavalt Sotsiaalminis-
teeriumi ja Eesti Haigekassa
plaanidel. Sellega seoses
muutub raskemaks pääs ka
Rakvere haigla siseosakonda,
kus pole mahulist võimsust
juba praegu kõigi haiglaravi
vajavate patsientide hospita-
liseerimiseks. Praegu on seis
selline, et järjekord on mitu
nädalat. Erakorralise medit-
siiniabi osakonda (EMO) saa-
detu suunatakse sageli tagasi
kodusele ravile peale paari-
tunnist tilkravi teostamist.
Kahjuks on Eesti arstiabi-

poliitika suund väikehaiglate
sulgemisele aktiivravi osas.
See agamuudabmeditsiiniabi
kaugeks transpordi osas, ras-
kemini juurdepääsetavaks.
Väga võimalik, et väheneb
või kaob kohapeal ka eriala-
ne meditsiiniabi (röntgenika-
binet, laboratoorium, ultra-
heli uuring, erialaarstid � ki-
rurg, traumatoloog, güneko-
loog, neuroloog, nina-kõrva-
kurgu arst.
Transporti mitteomavatel

pensionäridel jääb ainult ko-
hapealne perearst.
Soovin kõigile Tapa valla

elanikele sotsiaaldemokraat-
likku mõtlemist ja tarkust lä-
henevatel Riigikogu valimis-
tel inimeste suhtes, kes olek-
sid ikka näoga, aga mitte sel-
jaga oma valijate, Tapa valla
elanike poole. Kõigile head
tervist, aktiivset osavõttu val-
la probleemidesse sekkumisel
ja optimistlikku meelt.

Mart
Peedo

MTÜTantsuStuudioXPluss
hooaeg stardib 11. septemb-
rist. Avame rühmad:
- 5-a tüdrukutele, treeningud
teisipäeval 12.09 kl 17 laste-
aias �Pisipõnn�;
- 9�12-a tüdrukutele, kolma-
päeval 13.09 kl 17 spordikes-
kuses;
- 13�16-a neidudele, esmas-
päeval 11.09 kl 18 spordikes-
kuses;
- esmaspäev ja neljapäev on
aeroobikapäev, ikka kell 19
spordikeskuses.
Milleks liikuda? Treenin-

gud ühendavad inimesi, hoia-
vad kehavormid enda kont-
rolli all. Koos vaatame uute
sammude poole, otsime ja
tunneme oma võimeid.
Lapsi ootab ees jällegi uus

hooaeg. Uue tantsuaasta sis-
se mahub hulganisti esinemi-
si, festivale, kontserte ja tree-
ninguid. Juunis-juulis toimub
X koolinoorte laulu-ja tant-
supidu �Lävel�, kus vastavalt
eale on lastel võimalik osale-
da võimlemiskavades jaani-

ussidena, lennata sügistaevas,
nautida suurt suve või tunda
end suurte puude kõrgusena.
Sellised teemad on lahti kir-
jutatud tantsudesse.
Võimlemisrühmad näita-

sid suve jooksul linnas mit-
mel korral Kalevi võimle-

mispeo kavasid. Suurtel pi-
dudel osalemine on võima-
lik vaid suurte soovide, hea-
de mõtete, paksu rahakoti ja
sõbralike abiliste toel. Tänu-
sõnad kuuluvad Tapa valla
kultuuri- ja spordikomisjoni-
le, Kultuurkapitalile ja Kul-

tuuriministeeriumile. Eriline
tänu kuulub Pille Vende-
linile. Tänu temale sai 5�8-a
tüdrukute rühm õigel ajal
staadionile, lõunajärjekorda
ja õhtul tuttu.
Kohtumiseni!

Pille Vinter ja
Tatjana Sedõsheva

Tantsustuudio uus hooaeg

LUGEJA KIRJUTAB

Hommikul peenramaale
minnes oli mu ehmatus suur.
Kratid olid eelmisel õhtul
peenardes käinud ja nüüd
vedeles kõikjal. Tee peal, vee-
tünnide juures, prügikontei-
nerite juures jm pooleksmur-
tud porgandeid.
Nagu selgus, need olid

meie igapäevased �kangela-
sed�, kelle meelismängu-
maaks on just prügikastide ja
garaazide ümbrus ning võõ-
rad peenramaad. Nagu ma
hiljem kuulsin, teadsid nen-
de emad juba samal õhtul,
millega nende võsukesed
hakkama said. Mulle tundub,
et nende pätakate vanemad ei
ole üldse huvitatud, kus ja kui
kaua nende võsukesed õues
viibivad. Keegi neist ei mõel-
nud, kui palju vaeva pidi nä-
gema, et selle kuuma ja kuiva
suvega üldse midagi peenra-
maalt saada.
Nalja pärast tehakse ka

�mehetegusid�. Karjaga

minnakse võõrastesse pee-
nardesse, kallatakse veetün-
nid ümber, lõhutakse istepin-
gid puruks, prügikastid upa-
kile, kus juuakse, sinna jäe-
takse ka taara. Ometi on neil
lastel olemas ka vanemad,
aga paistab, et need ei ole
huvitatud oma võsukeste
kangelastegudest.
Kogu lugu algas garaazide

juurespeitusemänguga.Et aga
õhtu oli juba üsna hiline ja
mängimisest ka isu otsas, siis
otsustati, et nüüd on õige aeg
porgandiraksuminna. Jamin-
digi � kõik koos, kambaga, siis
on julgem. Et lihtsalt naljavi-
luks tirida võõrastest peenar-
dest porgandid üles, pooleks
murda ja minema visata. �
Loomulikult ma ütlesin

lastevanematele, et ehk tulek-
sime koos lastega kokku ja
arutaksime kõik läbi. Kaua
see veel kestab, kellel süüak-
se lillepeenrast hapukad lil-
led ära, kellel tiritakse por-

gandid üles, kellel virutatak-
se kurgid ja tomatid ära.Mit-
te ühelgi nende laste vane-
matest pole ühtki peenart
maha tehtud. Kuid pole
probleemi � tekib tahtmine,
mine võõra maa peale ja
võta nii palju, kui hing hi-
mustab.
EtagameilMoelonolemas

kanoorsootöötajaDianaRoht-
maa,siispöördusingitemapoo-
le � näidaku oma võimeid ja
kasvatusmeetodeid.EtagaDia-
nal oli parajasti palju tegemist
oma koolieksamite ja muu as-
jaga, siis taarvas,et tulemekok-
ku5. septembril.Maväga taht-
sin kuulda, et kameie lapseva-
nemad ütleksid Diana kohta
samuti, nagu ütlesid Seliküla-
Jalgsema külade emad oma
noorsootöötajakohta�paistab,
et koolituse sai õige inimene.
Iga ema kaitseb oma last,

toonitas Diana, nagu andes
mulle mõista, et niikuinii ei
saavuta sa midagi. Nii oli, on

ja jääb. Aga kas ikka jääb?
Iga laps, kellega ma vest-

lesin, vaatas mulle oma süü-
tute silmadega otsa ja ilma
südametunnistuse piinadeta
valetas, nii et suu suitses. Aga
iga ema usub ju lausa kinni-
silmi oma võsukest. Kes siis
veel, kui oma ema sellist lap-
sukest ei kaitseks? Tuleb väl-
ja, et oma nõusolekul ja tead-
misel kasvatatakse ise oma
lastest pätte ja vargaid.
Et aga lapsevanemad kok-

kulepitud päeval kokku ei tul-
nud, kaasa arvatudDiana, siis
otsustasin sama jutu,mismul
oli plaanis nendega arutada,
teatavaks teha ajalehe kaudu.
Kallid emad.Mõelge häs-

ti järele, kas on ikka laste õige
mängumaa garaazide ümb-
rus ja võõrad aiamaad? Nei-
le on ju rajatud uhke kiige-
plats ja mänguväljakud.
Või jäetakse lastekasvatus

kooli hooleks?
Zinaida Kütt

Moe kratid teevad pahandust

Tapa muuseumis on Kaupo
Klooreni mälestusnäitus
amulettidest ja väikemaalidest.
Kaupo Klooren sündis

1934. aastal Tallinnas, lõpe-
tas Kehra keskkooli ja sai
Eesti Põllumajanduse Aka-
deemiastmaaparanduse inse-
neri eriala. Juhtis maaparan-
dustöid Tapa ümbruses
1958.�1969. Alustas Tapal
fotograafia ja amatöörfilmin-
dusega, millest arenes Eesti
maaparandusprojekti filmi
informatsiooni grupijuhiks.
Puutusin Kaupoga kokku,
kui elasime Tapal sama kor-
ruse kõrvalkorterites. Mäle-
tan Kaupo filmihuvi, kui ta
näitas maja keldris ümbrus-
konna lastele kinoprojektori-

ga omavõetud 8 mm kitsas-
filme loodusest ja lastest.
1978. a töötas ta Eesti Rek-

laamfilmis rezissöör-operaato-
rina. Lemmikvaldkonnad olid
põllumajandus ja kunstnike
portreed kultuuriministeeriu-
mi tellimisel. Tapa linnavalit-
suse tellimisel tegi kaks (1993,
1994) linna tutvustavat rek-
laamfilmi (shonkaTapamuu-
seumi pidulik avamine).
1995. aastal jäi Kaupo

pensionile, elades suviti Jäne-
da suvekodus. Ta tegeles 11
aastat armastatud hobidega,
eriti amulettide valmistami-
sega, mille omalaadsusega sai
tuntuks Eestimaal.
KaupoKlooreni mitmest

puuliigist valmistatud peeni-

kese nahkrihmaga kaelas-
kantavad, �heade soovidega
amuletid� on kokkusobita-
tud mitmest puuliigist, kuid
alati esineb seal pihlakas.
Pihlakas annab jõudu nõrge-
matele, aitab usku kaotanud
inimesi, tasakaalustab agres-
siivset energiat. Tuntud on
ka kaitsepuuna. Oma tutta-
vatele soovitas Kaupo auto
pakiruumis ja rahakotis hoi-
da tükikest pihlakat vargus-
te ärahoidmiseks.
Amulettide valmistamisel

kasutas tamitmesugustes va-
riantides veel tamme, õuna-
puud, sarapuud, haaba, pär-
na, eebenipuud, sirelit. Näi-
tusel on esitatudKlooreni vii-
mase viie aasta looming, sh

80 amuletti. Viimased valmis-
tatud 2006. aastal, kus ta ka-
sutas kõrgläikelakiga kaetud
punaseks värvitud osi, mis
mõjuvad kandjale tervenda-
valt ja energiat andvalt.
Omapärased on ruumili-

selt detailidega kujundatud
õlimaalid Väljapandud on ka
osa töid mis jäid lõpetamata.
KaupoKlooren lahkus oota-
matult manala teele, kokku-
lepitud näitust muuseumis
nägemata, 13. augustil 2006.
Alles jäi Kaupo looming,

millest osa andismuuseumis-
se väljapanekuks oktoobri
keskpaigani tema abikaasa.
Lugupidamise ja kaastun-

dega
Harri Allandi

Muuseumis on Kaupo Klooreni näitus

Tapa tantsutüdrukud on ära teeninud oma juhendaja Pille Vinteri tänu.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

29. august 2006
-Kooskõlastati soojuse hindOÜTer-
moring Grupiga. Kehtestati alates 1.
detsembrist 2006 soojusenergiamüü-
gi piirhinnaks 790 kr/MWh ilma käi-
bemaksuta. Hinnatõus on tingitud
sisseostetava soojuse hinna tõusust,
MWh-le lisandus 240 krooni.
- Kinnitati soojusenergia ostu-müü-
gileping Avoterm OÜ-ga, kes hak-
kab soojusega tegelema Jäneda piir-
konnas.
- Nõustuti Tapa vallas Jootme külas
asuva Nadezda maaüksuse ostuees-
õigusega erastamisega. Maa sihtots-
tarve on maatulundusmaa.
- Nõustuti Patika külas asuva Reba-
se 1 kinnistu jagamisega kaheks eral-
di katastriüksuseks.
- Väljastati kasutusluba üksikelamule
aadressiga Õuna 6, Tapa linn.
- Ehitusluba väljastati Jänedamasuu-
dihoidla masuudireostuse likvidee-
rimise käigus ehitise rekonstrueeri-
miseks (Jäneda mõisa sepikoda).
- Tapa linnas muudeti Pargi tänava
liiklus ühesuunaliseks.
- Keelduti ühele puudega inimesele
hooldaja määramisest. Ühele puu-
dega inimesele lõpetati hooldaja
määramine kuna hooldatav taotleb
koduteenuse osutamist, mis ka kin-
nitati.
- Kauaaegse pedagoogilise tegevu-
se eest Lehtse põhikoolis ja haridus-
elu arendamise eest otsustati tunnus-
tada Viive Linnjärve Tapa linna au-
märgiga.
- Viru maakohtule esitati avaldus
maksekäsu kiirmenetluse alustami-
seks.
- MTÜ-le Jeeriko anti tasuta kasuta-
miseks ruumid aadressil Valve 30.
- Tapa Lastekaitse ühingule anti ta-

suta kasutamiseks ruumid aadressil
Kooli 24.
- Tunnistati väljakuulutamiseta läbi-
rääkimistega riigihanke �Tapa laste-
aedade renoveerimine� edukaks pak-
kumiseks OÜ Näpi Ehituse poolt
esitatud pakkumine.
- Kehtestati määrus �Õpilaste sõi-
dukulude kompenseerimise kord�

5. september 2006
- Kinnitati Tapa hooldekodu koos-
seis ja struktuur (juhataja, hooldus-
õed, kokad, hooldaja, koristaja, pe-
supesija, abitööline).
- Määrati projekteerimistingimused
tahkekütte konteinerkatlamaja püs-
titamiseks Jänedal.
- Keelduti sotsiaalkorteri üürilepin-
gu pikendamisest ühe kodanikuga
kuna ta ei ole kasutanud korterit hea-
peremehelikult ning ei arvesta kodu-
korrast kinnipidamisel teistemajaela-
nikega.
- Peatati hooldajatoetuse maksmine
ühele kodanikule kuna hooldatav vii-
bib pikemaajaliselt raviasutuses.
- Kolmele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.
- Neljale isikule hakati osutama ko-
duteenust.
- Täiendavat sotsiaaltoetust hakatak-
se maksma valla koolide 1. klasside
õpilastele.
- Tapa valla eakate tunnustamiseks
eraldati raha kolmele inimesele.
- Üks Tapa vallale kuuluv korter ot-
sustati üürile anda.
- Tapa Liikumispuudega Inimeste
Ühingule otsustati anda tasuta kasuta-
miseks ruumid aadressil 1. Mai pst 5.
- Reservfondist eraldati Avatud
Noortekeskuste projekti omaosalu-
se tasumiseks 2 325 krooni.

29. august 2006 nr 14
Õpilaste sõidukulude kompen-
seerimise kord
§1. Üldsätted
(1) Käesolev kord sätestab Tapa val-
la eelarve vahenditest õpilaste sõi-
dupiletite maksumuse kompensee-
rimise taotlemise, ulatuse ja maks-
mise põhimõtted õpilastele kellele ei
ole väljastatud tasuta sõidukaarti.
(2 )Sõidupiletite maksumust kom-
penseeritakse üldhariduskoolide
(munitsipaalkoolid ja Haridusminis-
teeriumi koolitusluba omavad era-
üldhariduskoolid, edaspidi õppeasu-
tus) päevases õppevormis õppivate-
le õpilastele, kes on kantud Tapa
valla elanikeregistrisse (alus alalise
elukoha määramisel).
(3 )Sõidupiletite maksumus riigisi-
seses ühistranspordis kompenseeri-
takse õppetöö perioodil.
(4) Linna- või asulasisese transpordi
piletite maksumust ei kompenseerita.
§2. Kompensatsiooni võimalda-
mine
(1) Kompensatsiooni võimaldatak-
se õpilastele, kelle alaline elukoht ei
ole õppeasutusega samas külas või
asulas sõiduks:
1) alalisele elukohale lähimasse õp-
peasutusse ja tagasi alalisse elukoh-
ta või mõnda teise lähimasse õppe-
asutusse, juhul kui alalisele elukohale
lähimas õppeasutuses ei ole vabu
õpilaskohti.
(2) Õpilase vabal valikul mõnda teise
õppeasutusse järgmistel tingimustel:
1) Kadrina ´keskkoolis, Tamsalu
gümnaasiumis ja Ambla põhikoolis
õppivatele õpilastele;
2) erivajadustega lastele mõeldud
õppeasutustes õppivatele õpilastele;
3) vallavalitsuse korralduse alusel eri-

juhtudel;
(3) Kui õpilaste sõiduks õppeasutus-
se ja tagasi alalisse elukohta võimal-
datakse kasutada valla poolt tellitud
õpilasliine, siis ühistranspordi kasu-
tamise korral sõidukulusid ei kom-
penseerita.
(4)Õppimise katkestamise korral lõ-
petatakse sõidukulude kompensee-
rimine koheselt.
§3. Kompensatsiooni taotlemine
(1) Kompensatsiooni taotlemiseks
esitab väljaspool Tapa valda õppiv
õpilane või lapsevanem vallavalitsu-
se raamatupidamisele:
1) koolitõendi õppeaasta alguses ja
kooli vahetamisel;
2) vormikohase avalduse (lisa l) ja pa-
berile kleebitud sõidupiletid või kuu-
või sesoonikaardi hiljemalt sõidukuule
järgneva kuu 10. kuupäevaks.
§4. Kompensatsiooni ulatus
(1) Sõidupiletite maksumus kom-
penseeritakse:
1) paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud
juhtudel maksimaalselt õpilase kuu-
kaardi maksumuse ulatuses vastavalt
avaldusele lisatud sõidupiletite või
kuukaardi maksumusele
2) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud
juhtudel vastavalt vallavalitsuse kor-
raldusele.
§5. Kompensatsiooni maksmine
(1) Sõidupiletite kompensatsioon
kantakse üle avalduselmärgitud pan-
gaarvele.
§6. Määruse kehtetuks tunnista-
mine
Tunnistada kehtetuks LehtseVallava-
litsuse 10. septembri 2002 .a määrus
nr 10 � Üldhariduskoolide õpilaste
sõidukulude kompenseerimine�.
§7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. septembril 2006.

Tapa kultuurikoda
7. oktoobril kl 19
�Nii teil mured kaovad!�
Eredaid numbreid operettidest ja
muusikalidest esitab trupp
OPERETTA SCRETTA
Triin Ella, Kristina Vähi, Jaak
Jõekallas, Rene Soom ja Katrin
Peitre (klaver)
Trupp Operetta Scretta tekkis

omaaegsetest aktiivsetest laulüli-
õpilastest juba kaheksa aastat taga-
si. Nüüdseks on antud erinevate

kavadega kontsertetendusi üle kogu
Eesti. Programmid sisaldavad nii
operetiklassikat (I. Kalman �Mont-
martre`i kannike�, �Krahvinna
Mariza�, F. Lehar �Krahv Luxem-
burg�, J. Strauss �Mustlasparun�
jt), vene opereti- ja filmimuusikat
(I. Dunajevski, A. Pahmutova) aga
ka eredaid näiteid muusikalidest
(F.Loewe �Minu veetlev leedi�,
C.Porter �Suudle, mind, Kate�).
Kontserte võib nimetada ka oma-
moodi etendusteks, lisatud on dia-

loogid, liikumine, säravad kostüü-
mid, ning hoogsus ja rütm toovad
kuulajatele-vaatajatele alati täit
meelelahutust.
Nüüdseks on lauljate tuumik

põhikohaga tööl Rahvusooperis
Estonia: Kristina Vähi - sopran,
Triin Ella - mezzosopran, Jaak Jõe-
kallas - tenor, Rene Soom - bari-
ton. Klaverisaatja Katin Peitre töö-
tab Tallinna muusikakeskkoolis
õpetajana.

Triin Ella

Operetta Scretta

Tapa linnavalitsus algatas oma
10.08.2004 korraldusega nr 290
Tapa linnas 1. Mai pst 11 kinnistu
(1465 m2) detailplaneeringu. De-
tailplaneeringu lähteülesandes on
märgitud, et planeeringuga lahen-
datakse krundi ehitusõigus (luba-
tud ehitiste arv krundil on 3 ja lu-
batud krundi täituvus on 30%),
tehnovõrkude paigutus, liikluskor-
raldus krundiga piirnevatel tänava-
osadel, servituutide vajadus, kesk-
konnakaitselised abinõud, ehitiste
vahelised kujad, arhitektuursed
nõuded ehitistele, ligipääsud pääs-
tetöödeks ja hoonete minimaalsed
tulepüsivusklassid.
Kõnealuse detailplaneeringuga

plaanitakse muuta maa sihtotstar-
ve elamumaast ärimaaks.
Vastavalt Planeerimisseaduse §

18 võttis Tapa linnavalitsus kõne-
aluse detailplaneeringu vastu ning
Tapa vallavalitsus korraldas avali-
ku väljapaneku. Avalikule väljapa-
nekule järgnes avalik arutelu �
06.09.2006, kus arutati läbi terve
rida olulisi küsimusi � ehitusala
suurus, kujad hoonete vahel, tule-

müüri vajadus, planeeritavat ala
naaberkinnistust eraldava vaheaia
küsimused ning kompostihunniku
asukoht. Avaliku arutelu käigus saa-
vutati kõikides küsimustes ükstei-
semõistmine ning selle tulemusena
viiakse detailplaneeringusse sisse
järgnevad muudatused:
· Ehitusala vähendatakse oluliselt,
misjärel kaob vajadus tulemüüri
ehitamiseks ning planeeritava luba-
tud ehitusala ja kinnistut piirava aia
vahele jääb vähemalt 7,7 m laiune
haljasala,
· Eraldi müratõkkeid ei paigaldata,
kuid 1. Mai pst 13 poolsesse kinnis-
tuserva istutatakse sirelihekk, mis
võib kasvada kuni 3 m kõrguseks,
· Kompostihunnikut ja selle asu-
kohta kõnealuses detailplaneerin-
gus ei käsitleta,
· Parkimiskorraldus parklas mar-
keeritakse vastava teekattemärgis-
tusega (valged jooned).
Tapa vallavalitsus keelas oma 12.

septembri 2006. a korraldusega nr
500 1. Mai puiestee lõunapoolsel
rajal alates 1. Mai pst 11 parklast
kuni Lembitu puiestee ja 1. Mai

puiestee ristmikuni peatumise ja
parkimise alates 01.10.2006. Selleks
ajaks paigaldab vallavalitsus nime-
tatud tänavalõigule ka vajalikud
liiklusmärgid.
Avaliku arutelu lõpuks allkirjas-

tati planeeritava kinnistu esindaja
ja naaberkinnistu 1. Mai pst. 13
omaniku poolt planeeringukaart,
kuhu olid visandatud arutelul kok-
kulepitud momendid.

Teet Koitjärv, abivallavanem

1. Mai pst 11 detailplaneering

Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskus koostöös
Kesk-Eesti Käsitööseltsiga avab
Jäneda Käsitöökeskuses
10. septembrist 2006.a
Kangakudumise kursuslaste
lõputööde näituse
T, K, N, R, L � kell 10�19
P, E kell 11�17

Rahvusliku käsitöö täiendavad
koolituse päevad JÄNEDAL
(laupäeval � pühapäeval)

Eesmärk ja sisu: Rahvusliku käsitöötraditsiooni
jätkamine; Põhja-Eesti valge sõba valmistamine;
Muhu susside tikkimine ja valmistamine.
Sihtgrupp: Kõik käsitööd teha tahtvad inimesed.
Toimumise ajad: 30. septembril ja 1. oktoobril
2006. a, 21. ja 22. oktoobril 2006. a kell 8.30�16.
Toimumise koht: Jäneda Mõis OÜ
Õpetaja: Silja Nõu
Täiendav info ja registreerimine:
tel. 38 32 116; 55 640 929. lohukivi@hot.ee

Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskus
koostöös MTÜ Loometööga
korraldab
rahvuslikku käsitöö õpe-
tust Jänedal.

Kes ma olen ja milliseid väär-
tusi kannan mina, milliseid
kandsid minu esivanemad?
Oma identiteedi teadlik kujun-
damine ja kasvatamine.
Eesmärk: Esemelise rah-

vakunsti pärandi väärtustami-
ne, õigete rahvariiete valmis-
tamine. Vana aja autentse riie-
tuse ja stiilide õppimine ning
tegemine. Unustatud vana aja
käsitöö tehnikate ja põhimõ-
tete õppimine. Käsitöövõtete
õige ja kvaliteetse teostuse õp-
pimine. Rahvariiete ja rahvus-
liku riietuse õige kandmise põ-
himõtete tundma õppimine.

Rahvusliku käsitöö traditsioo-
nide propageerimine ja kasu-
tamine tänapäeva riietuses.
Maanaiste toimetuleku ja turu
konkurentsis läbilöögi suuren-
damine
Õpetajad: Silvi Allimann

(rahvariiete tundja, lõigete
konstrueerija, õmbleja), Igor
Tõnurist (etnograaf Täiusliku
rahvariiete õige kandmise tund-
ja), Reet Piiri (etnograaf Tartu
Rahvamuuseumi fondide kasu-
tamise järgi), Silja Nõu (suurte
kogemustega rahvusliku käsitöö
tegija, tikkija), Riina Tomberg
(magister-tekstiili kunstnik, vär-
vusõpetusest), Anu Raud (pro-
fessor tekstiili kunstnik, vanast

uus), Kristiina Halberg (Eesti
niplispitsi seltsi esinaine), Anne
LySootna (professionaalne kan-
gakuduja).
Sihtgrupp: Käsitööd teha

tahtvad kõik maanaised: õpe-
tajad, käsitööringide juhenda-
jad, rahvarõivaste valmistajad,
konsultandid, rahvatantsurin-
gide juhendajad, tantsijad,
noored jne.
Teostus: Uus õppetsükkel

alustab tööd 2006. a novemb-
ris ja lõpeb 2008. a juunis.
Alustavad: Rahvusliku kä-

sitöö õppegrupp; Niplispitsi
õpe jne.
Info telefonidel 383 2116,

5564 0929, loome@hot.ee.
Jälgige reklaami!
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük
3. Aknaklaasi müük
4. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
5. Auto elektritööd
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük
7. Kivisöe müük

Takom VM OÜ Õuna 15, tel 322 0028.

Takom VM OÜ

Müüa lõhutud küttepuid (segaküttepuu, lepp,
haab ja kask). Samas ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raiet. Teeme raieteenust (lõikus ja

väljavedu). Telefon 516 1724

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 Agur – Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
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.

Müüa küttepuid, toores ja kuiv, koos transpordiga.
Tel 504 5632

II hooaega alustab Tallinna
võimlemisklubi �Piruett� Tapa filiaal
Ootame lapsi järgmistesse rühmadesse:

5� 6-a E, K, N 17� 8.30
7�11-a E, K, N 15.3o�17

UUDIS! Avame uue rühma lasteaialastele
3�4-a E, N 18.3o�19.3o

Treeningud toimuvad Tapa vene gümnaasiumis
Juhendaja on Diana Zozulja

Lugupidamisega, VK Piruett, 646 3659

Tapa gümnaasium registreerib 29. septembrini
koolieelikuid, s.o lapsi, kes

1. oktoobriks 2007 saavad 7-aastaseks
ja tulevad 2007/2008. õa õppima

gümnaasiumi 1. klassi.
Kaasa võtta lapse sünnitunnistus.

Koolieelikute vanemaid ootame koosolekule
kooli aulasse 3. oktoobril k.a kell 17.30.

Soovin üürida korterit Tapal. Tel 5342 2969

Soovin osta korteri Tapa vallas.
Tel 524 6476, 5555 4821

Lp kliendid!
Hansapanga Tapa kontori lahtiolekuajad muutuvad.

Teie paremaks teenindamiseks on alates
11. septembrist 2006. a kontor avatud: E�R 9�18, L 9�14

Olete oodatud!

TAPA VALLA LAULUSTUUDIO
�KULDSED HÄÄLED�

Kultuurikoja, MTÜ �Orpheuse� ja
kultuurispetsialisti Indrek Jurt�enko
eestvedamisel luuakse Tapa valda

laulustuudio, kus kõik inimesed olenemata
vanusest saavad õppida klassikalist ja
kergemuusika laulutehnikat koos

loomingulise nõustamisega. Kellel on, see
kutsugu kaasa oma klaverisaatja. Grupitunnid

hakkavad toimuma üle kahe nädala
orienteeruvalt R, L, P. Algõpe on tasuta.
Kiirematele tulevikus soodustused.

Kiirustage! Registreeruda saab telefonil
tööpäeviti 322 9658 ja

igal ajal 529 0785 (Indrek), kultuurikojas või
meili teel indrek.jurtsenko@tapa.ee

SÕIDAME TEATRISSE!
�VANEMUISE� ETENDUS �K Õ I K A I A S�
Rakvere teatris 14. oktoobril kell 19

Millist hinda oleksite teie nõus maksma hea elu eest? Lugu
koduperenaiste üllatavatest lahendustest, maksmaks üle jõu

käivaid arveid noobli elu eest heas elurajoonis.
Autor Edward Albee. Lavastaja Roman Baskin

Osatäitjad: Hannes Kaljujärv, Maarja Jakobson, Helena
Merzin, Ott Sepp, Jüri Lumiste, Külliki Saldre, Merle
Jääger, Riho Kütsar, Marika Barabanðtðikova, Katrin
Pärn, Leino Rei, Piret Simson, Margus Jaanovits

Pileti hind 91 kr. Sõit 25 kr.
Väljasõit Tapa keskväljakult kell 18

Teatamise ja raha tasumise viimane kuupäev on 6. oktoober
Tapa Buss OÜ-sse Pikk 10 kell 8�12

tel 322 0019.

NB! Lehtse piirkonna rahvas!
Teatage ja tasuge raha 5. oktoobriks Lehtse kultuurimajja!

Telefonid 383 3350, 521 8398
Buss väljub Lehtse kultuurimaja platsilt kell 17.45.

EESTI KEELE
ALGTASEME KURSUSELE
Algus grupi täitumisel

INGLISE KEELE ALGTASEME KURSUSELE
(The New Cambridge English Course 1)

Algus 25. septembril kell 18
Info ja registreerimine Tapal Roheline 19

või tel 325 8690

Esmakordselt Tapa valla ajaloos
Filmistuudio �Bridges of Cinema�

11. oktoobril kell 19 oodatakse kõiki noori ja
vanu tegijaid realiseerima oma ideid
kinokunsti salapärases maailmas.

Haarake kaasa parimad salvestatud klipid,
koduvideod, filmitud lood jne.
Loodav filmistuudio ühendab

filmihuvilisi, kes soovivad õppida
filmireziid, operaatoritööd ja

monteerimist.
Filmistuudio liikmetel on võimalus
realiseerida oma filmiideid !

Just SINA võid olla see inimene, kes
jäädvustab Tapa valla tähtsamaid sündmusi!

Praegu on väljaõpe tasuta!
Tule ise ja võta sõbergi kaasa!

Filmistuudio liikmete registreerimine ja
lisainfo: Tapa kultuurikojast, 322 0061,

5647 6366 (Arvo Silla), tapakoda@estpak.ee

Anda üürile 2-toaline korter Tapal Kooli tn,
möbleeritud, 5/3, otse omanikult, trepikoda lukus,

2000+kom maksud.Tel 516 9774

Registreerime
soovijaid

TAPA KULTUURIKOJAS

Jumalateenistused
EELK Ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 17. septembril kell 12
15. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

Pühapäeval, 24. septembril kell 12
16. pühapäev pärast nelipühi armulauaga

Pühapäeval, 1. oktoobril kell 12
17. pühapäev pärast nelipühi armulauaga

Kolmapäeval, 4. oktoobril kell 15
perejumalateenistus, pühapäevakoolitöö algus

Pühapäeval, 8. oktoobril kell 12
LÕIKUSTÄNUPÜHA armulauaga

Pühapäeval, 15. oktoobril kell 12
19. pühapäev pärast nelipühi armulauaga

Pühapäeval, 22. oktoobril kell 12
20. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

Pühapäeval, 29. oktoobril kell 12
21. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

20. septembril 2006 kell 13 avab
Seeniorituba

oma uksed Tapal Roheline 6-1.

Aravetel alustab tegevust tuntuim tänavatantsukool

Aravete kultuurimajas Ambla vallas alustavad sel hooajal
tegevust mitmed põnevad uued ringid.

Mitmedki neist on ainulaadsed kogu maakonnas ja
seetõttu pakuvad loodetavasti huvi ka inimestele väljastpoolt
meie valda. Esimestele kogunemistele on oodatud kõik

huvilised, kes tahavad täpsemat teavet saada
ringitegevuste kohta. Uue ringina alustab flamenkotants,
kus on oodatud osa võtma kõik mustlastantsu huvilised

neiud ja ka noormehed. Maailma kuulsaimad
flamenkotantsijad ongi nimelt mehed. Trenni juhendab

Aravete keskkooli sotsiaalpedagoog Maiu Aun.
Kitarrikool ootab lisaks kevadel alustanutele ka uusi

kitarrimänguhuvilisi.
Lisaks individuaalõppele on plaanis ellu kutsuda kitarriorkester.
Oodatakse päris algajaid ja ka edasijõudnuid. Kitarriõpet annab

kolmapäeviti Ants Tedrekull.
Samuti oodatakse uusi huvilisi klaveriõppesse.
Klaveriõpe on suunatud eelkõige alg- ja harrastaja

soove arvestavale õppele.
Suure uudisena alustab tegevust

JJ � Street Dancecompany ring Järvamaal.
19. septembril kell 16 oodatakse

Aravete kultuurimajja kõiki tänavatantsuhuvilisi.
Esimesel kogunemisel tutvutakse huviliste hulga ja oskustega,

et seejärel paika panna täpsem graafik.
Tuntuim tänavatantsustiil on kindlasti breik, kuid tuntud on ka
teised stiilid ja neid kõiki saab harrastada uuest hooajast
JJ- Street Dancecompany poolt läbi viidavatel treeningutel.

Info tel 383 2245, 5344 5996 (Aravete kultuurimaja)
Arlet Palmiste


