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aastal siinnipieva tdhistada, se-
da tehakse ktill tavapiiraselt au-
gustis. "Linnapievad on meele-
olukas ettev6trnine, siis tulevad
siia ka paljud need, kes on Th-
palt piirit v6i kunagi siin ela-
nud," k6neles Reigo Tamm. Sel-
gi aastal toimuvad suuremad pi-
dustused 72. -14. augustil, kuid
nulliga l6ppeva aastapleva pu-
hul tihistatakse eraldi ka linna-
6iguste andmise pdeva.

Juubeliaastal korraldavad
k6ik tdnavu 90aastaseks saavad
Iinnad ka tihiseid enev6unisi.
Tapal toimub 13. augustil, kui
peetakse kodulinnapiieva, viie
linna tihiskontsert.

Tdna motjdub 90 aastat Tapa
linnale linna6iguste andmisest
ja sel puhul leiab terve pdeva
jooksul aset toredaid iiritusi.

Hommikul on rahvas ooda-
tud Tapa raudteejaama perroo-
niie koos va-llavanemaga si.inni-
pievatorti siiOma ja kohvi joo-
ma.

Pdrastl6unal saavad lapsed
osaleda linnaorienteerumis-
v6istlusel, toimuvad jalgsi- ja
bussielckursioonid linnaga tut-
vumiseks, Tapa vaksalis tuleb
ajalootund, mille viib liibi Tapa
muuseumi rajaja ning koduloo-
uurija Harri Allandi.

Ohtul algusega kell 21 on
keskviilj akul avatud linnakohvi-
kud ning esinevad Tapa Linna
Orkester ja ansambel Avaja.

LinnaSiguste andmise pdeva
raames toimub ka vallavanema
vastuv6tt 9Oaastastele ja vane-
matele linnakodanikele, keda
elab Tapal iile kuuektimne.

MTU Seenior eeswedaja
Anu Joonuks, kes aitab vastu-
v6ttu korraldada, k6neles, et
kdigi eakate v5i nende liihedas-
tega klidi ridkimas ning kutsu-
ti neid vastuv6tule, loodetakse,
et tiritusel osalevad vdhemalt
pooled linnaga tihevanustest ja
vanematest kodanikest.

'Vahel olid inimesed kiill na-
tuke kartlikud kodust viiljanrle-
ku suhtes, aga selgitasime, et
see ongi just nendeealistele
m6eldud iiritus," k6neles Joo-
nuls.

Tapa linn sai linna6igused
koos P6ltsamaaga 30. juunil
1926. aastal. Samal aastal anti
linna6igused ka T6rvale, Tiirile
ja N6mmele. See oli esimene
kord, kui Eesti riik linnadigusi
andis.

"90 aastat on Eesti linna
kohta juba piiris viiiirikas iga,"
ritles Tapa vallavolikogu esi-
mees Reigo Tamm. Tlamm lisas,
et Tapal on ilus traditsioon igal


