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Seoses sellega, et seniajani on lahen-
damata Pääsukese tänava Kabala ja 
Ülesõidu tänavate vahele jääva lõigu 
remondi ja Vikerkaare lasteaia parki-
mise laiendamise küsimus, otsustati 
käesoleval aastal see probleem la-
hendada. Tööde käigus laiendatakse 
Vikerkaare lasteaia parkimisala, kus 
saab tekitada mitu uut parkimiskoh-
ta. Samuti rajatakse tänavalõigule 
asfaltkate, ehitatakse tänavavalgustus 
kõnealusele lõigule ja ka Kabala tä-
navale. Hange on läbi viidud, tööd 
teostab Lasila Betoon AS. Töödega on 
alustatud ja tänavavalgustus on juba 
valmis. Ehitustööde maksumuseks on 
14 440 eurot ja teostamise lõpptäht-
ajaks 31.08.2016.

 Tapa vallavalitsus

Paide maantee 
jalg- ja jalgrattatee 

saab valmis ehitatud
Tapa elanikud teavad, et 2012. aastal 
ehitati Loode ja Lõuna tänavate äärde 
ning paralleelselt Paide maanteega 
kuni Õhtu pst ristmikuni kaasaegne 
valgustatud kergtee. Seoses sellega, et 
oli vajadus tagada jalakäijate ja jalgrat-
turite ohutu liiklemine ka edasi linna 
lõunaossa, otsustas kohalik omavalit-
sus jätkata Paide mnt äärde valgusta-
tud jalg- ja jalgrattatee rajamist.

Kõnealune kergliiklustee lõik algab 
Õhtu pst ja Paide maantee ristmikust, 
kulgeb paralleelselt Paide maanteega, 
möödub endise autobaasi territoo-
riumist ning lõpeb autobussipeatuse 
juures Olerexi tankla naabruses. 
Seega saavad jalakäijad ja jalgratturid 
võimaluse liigelda segamatult ja ohu-
tult mööda kergteed alates Lõuna ja 
Loode tänavatest kuni linna lõunaosas 
Lasketiiru tänavani. Samal ajal on juba 
olemas kõnnitee kesklinnast samasse 
kanti. Kõik see on juba muutnud 
ja muudab ka edaspidi jalakäijate ja 
jalgratturite liiklemist linna tähtsamate 
liiklusteede ääres märkimisväärselt 
ohutumaks.

Riigihange on läbi viidud ning selle 
tulemusel teostab ehitustööd OÜ 
RTS Infraehitus, lepingujärgne tööde 
kogumaksumus koos käibemaksuga 
on 167 517 eurot. Tööd algavad 
juuni lõpus ja hankelepingu täitmise 
tähtpäev on 30.09.2016.

 Tapa vallavalitsus

Lõppude ja alguste aeg
On jälle lõppude ja uute alguste aeg. 
Aeg vaadata korraks tagasi, tunda 
rõõmu saavutustest, teha järeldusi ek-
simustest ning minna tublimana edasi. 
Kevad, mis vahepeal küll vägisi sü-
dasuveks kippus, tähistab ju eelkõige 
uue eluringi algust ning miks ei võiks 
see anda lootusi unistuste täitumiseks 
kõigile, mitte ainult koolilõpetajate-
le, keda tänavu on Jäneda Koolis 7, 
Lehtse Koolis 7, Tapa vene põhikoolis 
11, Tapa gümnaasiumis gümnaasiumi 
lõpetajaid 28 ja põhikooli lõpetajaid 
50. Soovin teile kõigile, head lõpe-
tajad ja ka õpetajad, keda ootavad 
ees sügisel uued õpilased, rõõmsaid 
uusi algusi. 

Mõnes mõttes uus algus oli Tapa 
valla jaoks ka maikuu volikogu, kus 
uueks esimeheks valiti senine ase-
esimeees Reigo Tamm. Soovin talle 
selget pead ja külma närvi volikogu 
juhtimisel. Tänan ka lõplikult ettevõt-
lusse suundunud Urmas Roosimäge, 
kelle volikogu esimeheks oleku ajal 
saime valla jaoks palju head ära teha. 
Oleme investeerinud kümneid mil-
joneid eurosid hoonetesse, teedesse, 
tänavatesse, parkidesse ja torudesse 
ning seeläbi inimeste heaolusse. Ma-
jandatud on efektiivselt ning säästli-
kult ja seda põhimõtet on volikogu 
Urmas Roosimäe juhtimisel alati 
toetanud. Samuti on käima läinud 
head suhted kaitsejõududega, mis on 
meie vallas järjest suurenev tööandja 
ja paratamatult üha suurema mõjuga 
asutus. Veelkord suur tänu hea koos-
töö ja toetuse eest.

Kooliuudistest olulisim on juu-
nis see, et vallavalitsusel on plaanis 
küsida toetust Euroopa Liidu toe-
tusfondidest Tapa vene põhikooli 
hoone korrastamiseks. Selleks on 
vaja omavalitsuse garantiid, mille 
kohaselt toetuse eraldamisel tasub 
omavalitsus omaosaluse. See mee-
de tuli üsna äkiliselt päevakorda 
ja tähtajad on väga lühikesed, 

mistõttu võidavad need, kes kiiresti 
reageerivad. Küsitava toetussumma 
ja seega ka omaosaluse suurusjärgu 
väljaselgitamiseks teeme eskiispro-
jekti ja selle alusel ehitusmaksumuse 
kalkulatsiooni. Loodame siis, et 
volikogu suhtub positiivselt hoone 
korrastamise mõttesse.

Viimasel volikogu istungil toetas 
volikogu vallavalitsuse ettepanekut 
edasi minna Lehtse keskusehoone 
renoveerimisega. Läbiviidud riigi-
hanke tulemusel selgus hoone lõplik 
maksumus, mis on 1,61 miljonit 
eurot. Juba eelmisel aastal otsustas 
volikogu, et vald võtab miljon eurot 
laenu ning selle laenu pakkuja on sa-
muti juba riigihanke tulemusel leitud. 
Nüüd on vaja ülejäänud summa kahe 
aasta peale jaotatuna omavahenditest 
kokku panna. Seda on võimalik teha 
järgnevate lisaeelarvetega, volikogu 
loal saime sõlmida ehitajaga lepingu 
ega raiska rohkem aega, sest hoone 
peab olema valmis 2017/2018 õppe-
aasta alguseks.

20. mail toodi valla kantseleisse 
Ambla valla elanike pöördumine 
Ambla vallavolikogu poole. Selles 
on osa Ambla valla külade ja alevike 
elanikke avaldanud soovi, et nende 
külad liituksid Tapa vallaga. Kokku 
on allkirja andnud 458 inimest ehk 
siis 22,2% Ambla valla elanikest. Tu-
gevam oli toetus Tapaga ühinemisele 
Tapa vallaga piirnevates asumites. 
Selline elanike soov on igati arusaa-
dav, sest allkirjastanud näevad Tapat 
tugeva keskusena, mis suudab oma 
toimetustega positiivselt mõjuda 
tervele ümbruskonnale ja olla oma 
ühinemise kogemustega heaks ning 
kindlaks teenuste pakkumise allikaks.

Kuigi Tapa ja Tamsalu valla vahel 
on ametlikult käimas ühinemise läbi-
rääkimised, pole tegelikult mingeid 
sisulisi läbirääkimisi toimunud, aga 
vastu tulles Tamsalu juhtide soovile, 
käisin Tamsalu kultuurimajas avalikul 

haldusreformi debatil tutvustamas 
Tapa valla kogemusi ja sai arutatud 
ka võimalikke edasisi tegevusi. Seni-
ne kokkulepe Tamsalu juhtidega on, 
et ootame ära, millisele seisukohale 
Tamsalu volikogu asub: kas tegeli-
kult tahetakse asuda ühinema Tapa 
vallaga või soovitakse moodustada 
Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere 
valdadega Pandivere vald. See sel-
gus peaks loodetavasti juunikuus 
saabuma, mil on ka tagumine aeg, 
et esitada õigeaegselt ühinenud 
omavalitsuste kokkulepped selle 
aasta lõpuks valitsusele.

Nüüd, artikli lõpus, tulen aga 
tagasi selle alguse juurde. Kevad on 
alustamas lõpuspurti – niivõrd, kui 
see aastaaegadel üldse kombeks on, 
ning suvi on stardivalmis, et alustada 
oma teatevahetust. Kindlasti viskab 
ilm vimkasid. Loodame, et lund ei 
tule, ning ilm sobib lisaks puhkaja-
tele ka põllumeestele, aiapidajatele. 
Üldiselt – võtke ilmast õppust ning 
ärge kartke vimkasid visates või 
muidu toimetades juhtuda võivaid 
vigu ega eksimisi – need käivad õp-
pimise ja inimeseks olemise juurde. 
Olgu siis õppetöös, pereelus või 
suhtlemisel sõpradega. Tähtis selle 
juures on see, et me mõistame ek-
simust ja oskame vabandust paluda. 
Nagu ütlevad laulusõnad – elame 
seda elu esimest korda, mis tähen-
dab, et tõenäoliselt anname endast 
parima igal eluhetkel. Olgu vanus 
siis 6, 36 või 86. Mõnikord me aga 
lihtsalt ei oska või ei oska tahta. 

Seda teades on lihtsam mitte är-
rituda, keskenduda sellele, mis teeb 
tõeliselt õnnelikuks, nautida valgeid 
suveöid ning väljendada siirast rõõ-
mu. Parafraseerides eesti vanasõna, 
on aga kevadel oluline külvata maa-
ilma headust, et sügisel võiks seda 
kordades suuremana lõigata. 

Alari Kirt, 
vallavanem

Lasteaed Vikerkaar 
saab juurde  

parkimiskohti

 Eterniidi ja 
lehtklaasi kogumine
 Tapa vallavalitsus koos SA-ga Kesk-
konnainvesteeringute Keskus ja AS-
iga Eesti Keskkonnateenused korral-
dab Tapa valla kodumajapidamistes 
tekkinud eterniidi ja lehtklaasi kogu-
mise. Eterniiti ja lehtklaasi kogutakse 
kahel päeval, ühel päeval Tapa linnas 
ja teisel päeval Jäneda külas. Tapa 
linnas toimub kogumispäev 30. juulil  
kell 9–14. Eelpool nimetatud jäätme-
te kogumine toimub Loode tänava 
ääres asuval parkimisplatsil. Jäneda 
külas toimub kogumispäev 31. juulil 
kell 10–13 Jäneda spordihoone par-
kimisplatsil.

Jäätmed tuleb isiklikult kogujale 
üle anda ning toojad registreeritakse 
kohapeal. Kogumiskohta võib tuua 
ainult kodumajapidamistesse jäänud 
väikestes kogustes olevat eterniiti 
ja lehtklaasi. Nimetatud jäätmeid ei 
võeta vastu suurtes kogustes ega fir-
madelt. Suuremates kogustes tekkiv 
eterniit tuleb inimestel ise viia lähi-
masse prügilasse või anda käitlemiseks 
jäätmeluba omavale isikule.

Eterniiti, lehtklaasi ja teisi jäätmeid 
võetakse vastu ka Lääne-Viru Jäätme-
keskuses, asukohaga Piira küla, Vinni 
vald. Täpsem info www.lvjk.ee.

30. ja 31. juulil võib kogumiskohta 
tuua ainult eterniiti ja lehtklaasi, teisi 
jäätmeid selle kampaania käigus vastu 
ei võeta! Info telefonilt 322 9665.

Krista Pukk, 
Tapa vallavalitsuse 

keskkonna- ja heakorraspetsialist

Head õpilased ja  
lapsevanemad!

Täname teid koostöö eest ja 
soovime ilusat  
koolivaheaega!

Kohtumiseni 1. septembril!

Tapa gümnaasiumi  
koolipere

MTÜ Lehtse Vabatahtlik Pääs-
te asutas neli meest eelmise aas-
ta 14. septembril. Praegu on liik-
meid 22 (4 naist ja 18 meest). 
Leidub palju häid inimesi, kes 
meie tegemisi toetavad ja aitavad, 
kuid alati võiks neid rohkem olla. 
Komando asukohaks valisime Tõõ-
rakõrve külas Lehtse mõisa par-
gi kõrval oleva sigala kompleksi. 
Kustutusauto GAZ66 saime tänu 
Aegviidu päästeseltsile. 

Päästeametiga on sõlmitud pääs-
te- ja ennetustööleping. Kahjuks ei 
suuda me tagada 24-tunnist valvet, 
kuna ka põhitöö vajab tegemist, kuid 
anname parima. Valvesolekus on 
väljasõiduvalmiduses kustutusauto ja 
kaks meeskonnaliiget.

Tegeleme ke ennetustööga, praegu 
piirdub see enamasti kodukülas-
tustega. Kodukülastused on alati 
eelnevalt külastatavaga kokku le-
pitud ja pole vaja karta, et suit-
suanduri puudumisel trahvi teeme. 
Ei tasu muidugi unustada, et suitsuan-
dur on vajalik ja kohustuslik. 

Kellel tekib huvi ja tahtmine meie 
tegemistega liituda, võib ühendust võtta 
meili teel lehtse.vabatahtlikud@mail.ee 
või tel 5334 5841.

Jussi Levin, 
Lehtse vabatahtlik pääste

MTÜ Lehtse 
Vabatahtlik Pääste 
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29. mail toimus muusikakooli pargis 
meeleolukas perepäev, kus jätkus 
tegevust lastele, emadele ja isadele. 

Oli käelist tegevust, uusi kogemusi 
ja teadmisi soodustavaid tegevusi, 
tantsu ja laulu ning tasuta kinogi. 

Rahvast oli tegevustest osa saamas 
ja üritusi kaemas üle 600. 

Koostööpartnerirtena pakkusid 
Lastekaitse Ühingule (Ave Pappe), 
kes üritust korraldas, kaastegevust 
politsei, maanteamet, Tapa güm-

naasiumi puhvet Puhv, 1. jala-
väebrigaad, Tapa kultuurikoda ja 
paljud teised tublid abilised ning 
vabatahtlikud.

tapa.ee

Muusikakooli pargis toimus 
meeleolukas perepäev

teemal „Elu väljaspool maad“ ning 
tehti vastavateemaline kunstiteos. 
Arvutiklassis oli teemaks „Kosmos“. 
Seal lauldi, otsiti vastuseid huvitava-
tele küsimustele, vaadati ja vaadeldi 
päikesesüsteemi ning lõpetuseks tehti 
meeleolukas viktoriin. 

Laagri teise ja kolmanda päeva 
veetsid noored Tõraveres, Käärikul 
ja Otepääl. Tõraveres külastati Tartu 
Observatooriumi, kus osaleti aktii-
võppeprogrammis. Kolme toreda 
juhendaja eestvedamisel tutvusid 
noored satelliitidega. Õpilased jaotati 
segarühmadesse ning kõik grupid esi-
nesid oma ettekandega kaasõpilastele 
ning seejärel pandi teadmised satel-
liitidest ka proovile viktoriinis. Päeva 
lõpus lahendasid noored morset. 
Selleks pidid lapsed hakkama saama 
vastava aparaadi komplekteerimise-
ga ning signaalide dešifreerimisega. 
Kõigil see ka õnnestus. 

Õhtul sõitsime Käärikule. Peale 
õhtusööki matkasime Harimäele 
(211 m) ja ronisime vaatetorni. 

2015/2016 
õppeaasta Tapa 
vene põhikoolis

Käes on taas juuni ja koolirahvale 
tähendab see tagasivaatamise ja 
kokkuvõtete tegemise aega. Möödu-
nud õppeaastale pilku heites, võime 
tõdeda, et oli väga tegus aasta täis 
õppekäike ja projekte s.h RMK kesk-
konnaprojektid, KEAT-projekt 6. 
klassidele, ennetusprojektid, „Tagasi 
kooli“, „Minu riik“ ja „Salliv kool“ 
ning palju muud. Õpilased osalesid 
„Teeme ära“ koristustalgutel ja konna-
de päästmise projektis, istutasid metsa 
ja tutvusid mitmete loodusparkidega. 
Mitmed meie õpilased alates 7. klassist 
osalesid sellel õppeaastal lisaks igapäe-
vasele õppetööle ka TÜ Teaduskooli 
matemaatika, keemia ja bioloogia 
kursustel. Läbi viidi õppeaineid ja 
kooliastmeid lõimivaid projektipäevi, 
toimus teaduskonverents ning juba 
traditsiooniks kujunenud sügis-, jõu-
lu- ja taimelaat. Osaleti edukalt väga 
paljudel maakondlikel ja vabariiklikel 
spordivõistlustel.

Tapa gümnaasiumis õppis sel 
õppeaastal 530 õpilast ja tänaseks on 
kõik õpilased oma selle aasta töö tei-
nud ja enamus neist naudib teenitult 
suvepuhkust, et uuel õppeaastal uue ja 
värske hooga taas tarkust taga nõuda. 
Ootusärevuses on veel vaid lõpuklas-
side õpilased, kellele viimane pidulik 
koosviibimine on veel ees.

Väga heade hinnete ja kiituskir-
jaga lõpetasid klassi: Sten-Markus 
Elbrecht, Iti Gulbis, Kamilla Kärt, 
Lisete Mätlik, Ander Nugisman, An-
dero Pihlak, Remo-Marten Soorand, 
Laura Vorontsov ja Valter Võsuri 2.a 
klassist, Emma Afanasjev, Saskia Ilis-
son, Laura Jaanis, Laura-Liisa Kald, 
Karl-Eerik Leht, Lisandra Oserov, 
Armand Panksepp, Richard Pitjev, 
Grete-Liis Pärtli ja Rasmus Sulev 2.b 
klassist, Markus Silla, Kätlin Sikkar 
ja Dennis Skryabin 2.c klassist, Evely 

Anton, Anna-Lia Haavistu ja Evelin 
Soodla 3.a klassist, Mattias Kaasik, 
Greteliis Kokk, Carmen Lanno, Jaan 
Francis Rattasepp, Kertu Rebane, Jako 
Sandor Sahtel, Gretel Sepre, Liisbet 
Tina ja Kärt Varblane 3.b klassist, Kas-
par Valvik 3.c klassist, Miina-Matilda 
Risthein, Ann- Elisbeth Sang ja Kevin 
Kask 4.a klassist, Ville Morgen Fohs, 
Sabrina Karajev ja Lisette Lõõnik 4.b 
klassist, Karl Hendrik Kanna, Sandra 
Karajev, Karina Kuul, Markus Nõl-
vak ja Jana Katre Ojasoo 5.a klassist, 
Kermo Mätlik ja Venno Vaigurand 
5.b klassist, Laura Himma, Pille-Riin 
Reinike ja Stellah Saar 6.a klassist, Eleri 
Afanasjev 6.b klassist, Kairi Ojasoo 7.a 
klassist, Lisbeth Torm 7.b klassist ja 
Anna Abrosimova 8. a klassist.

Gümnaasiumi 1. aasta õpilastest 
on väärt tunnustust hea õppeedukuse 
eest Heli Kukk, Jana Prutenskaja, 
Stefen Sumla ja Kelly Vildek, 2. 
aasta õpilastest Hanna Jairus, Ka-
trin Kannu, Marie-Johanna Kippar, 
Ksenia Kosmirak, Kristel Külmallik, 
Karl-Martin Sepre, Sander Serbin ja 
Laura-Liisa Vaigurand.

Tapa gümnaasiumi lõpetab sel ke-
vadel 94. lend 28 noore elluastujaga.

Gümnaasiumi lõpetajad: Ras-
mus Kont – lõpetab hõbemedaliga, 
Robert Allik, Sander-Sven Annula, 
Karin Bimberg, Arvi Freiberg, Jüri 
Gagarin, Katarina Gannošina, Diana 
Gukova, Kristjan Halg, Deivi Jürgen-
son, Lauri Kukk, Marten Kullamägi, 
Kristjan Kurg, Valdur Kübarsepp, 
Katrin Lesnõh, Merike Lööper, Cet-
rin Saaremets, Liana Sepamäe, Älis Si-
kora, Enely Teinfeldt, Gert Trofimov, 
Taavi Tuoppi, Helen Vagen, Marleen 
Vainjärv, Rasmus Vasemägi, Heidi 
Veinberg, Kristi Vooglaid, Andreas 
Õun ja klassijuhataja Eve Allsoo. TG 
94. lennu lõpuaktus toimub 21. juunil 

kell 16 Tapa gümnaasiumi aulas.
Põhikooli 9. klassi lõpetajaid on 

TG-s sel õppeaastal täpselt 50 õpilast.
9.a klassi lõpetab ainult viitega 

Andre Tuul, lõpetavad Viktor Ald-
õbajev, Kristiin Gildemann, Robert 
Hiiemaa, Rainis Kiili, Milena Kono-
valova, Ragnar Kramm, Anete Kris-
tel, Martin Leissoo, Kelly Lilleoja, 
Anete Luste-Itchev, Erki Ojalill, De-
lica Brigita Palmsalu, Katrin Palm-
salu, Lisbel Serbin, Meriliis Valdlo, 
Triin Varblane, Anna-Liis Voogla ja 
klassijuhataja Külvi Kivisild.

9.b klassi lõpetavad Aleks Albert, 
Kertu Allik, Sulev Aoveer, Angela 
Blum, Marc Girfanov, Raimond 
Himma, Hanna Kitsing, Robin 
Klasberg, Mark Kronberg, Sander 
Matveev, Rainer Meerits, Ranet 
Nüüd, Siim Puulmann, Marten Saar, 
Carmen Varusk, Airi Võsuri ja klas-
sijuhataja Siiri Klasberg.

9.c klassi lõpetab ainult viite-
ga Betty Abel, lõpetavad Artur 
Aleksejev, Ernst Haksalu, Maiken 
Hermsalu, Kristjan Jordan, Dia-
na Klimtšuk, Karin Kudre, Kert 
Kähari, Sten Liiva, Marek Oras, 
Arly Pavel, Dmitrii Penkin, David 
Skrjabin, Carina Sooniste, Gerda 
Staal, Jekaterina Znobitštševa ja 
klassijuhataja Maarja Suvorov.

Põhikooli lõpuaktus toimub 20. 
juunil kell 16 Tapa gümnaasiumi 
aulas.

Lõpetuseks suur tänu kõikidele 
õpetajatele ja kooli töötajatele, 
lapsevanematele ja teistele kooli 
toetavatele inimestele, kelle kaasabil 
on meie kooli õpilased konkurentsi-
võimelised ja tublid ilmakodanikud. 
Soovime päikeselist suvevaheaega 
ning kõikidele lõpetajatele tuult tii-
badesse ja õigeid valikuid oma teel!

Aile Kippar, TG õppejuht

Kooliaasta lõpp Tapa gümnaasiumis

Sel aastal osales Tapa vene põhikool 
Haridusministeeriumi välja kuulutatud 
eesti keele mitteformaalse õppe 
projektikonkursil. Selle eesmärk oli 
toetada tegevusi erinevate emakeeltega 
õpilaste vahel ning seeläbi suurendada 
õpilaste omavaheliste kontaktide teket 
ning ühiskonna sidusust tervikuna. 
Nii saigi teoks 24.–27. mail Tapa vene 
põhikooli ja Lehtse kooli õpilaste 
keelelaager. Kokku osales projektis 12 
noort Lehtse koolist ja 28 noort Tapa 
vene põhikoolist. Laagriga oli seotud 
kaheksa õpetajat. 

Laagri eesmärk oli motiveerida 
õpilasi rääkima eesti keeles erinevate 
mängude kaudu ja 2-päevase väljasõi-
du käigus.

Laagri esimesel päeval kohtuti 
Tapal. Mängiti erinevaid tutvumis-
mänge, pandi kirja, mida laagrilt 
oodatakse ning jaguneti gruppidesse. 
Gruppides osaleti neljas erinevas 
töötoas. Töötubades tutvuti, kuidas 
teha tahvelarvutis raamatut, tehti 
gruppi tutvustav plakat, fantaseeriti 

Taaskord on kooliaasta jõudnud 
lõpusirgele, käes on 9. klasside ek-
samite aeg ja kooli lõpetamine. Seda 
õppeaastat jäävad meenutama vahvad 
üritused, õppekäigud ja ekskursioo-
nid: narkoloeng Lootuse küla ini-
mestelt, rahatarkuse loengud, tule- ja 
veeohutuse loengud, teatrietendused 
„Tuuleveskilt“ ja „Banaaniteatrilt“, 
planetaarium, kultuuridevaheline 
vastlapäev Jäneda kooliga. Lisaks 
kõik erinevad teemanädalad, täht-
päevade tähistamised ja pidustused 
ning üritused.

Kõigil õpilastel oli võimalus tasu-
ta osaleda Rakvere Politseimuuseu-
mis ja Paide Wittensteini ajakeskuses 
toimunud õppeprogrammides, osa-
leda eesti keele õpet toetavate eesti-
keelsete teatrietenduste külastamis-
tega nii Tartus, Tallinnas, Rakveres 
kui ka Tapal. Samuti osalesid kõik 

klassid tasuta õppeprogrammides 
Aegviidus, Sagadis või Puhta vee 
teemapargis.

Koolis õppis 154 õpilast, nendest 
hindele „5“ õppis 15 õpilast ja hin-
netele „4“ ja „5“ õppis 48 õpilast. 27 
õpilast osalesid ainealastel võistlustel 
ja olümpiaadidel. Auhinnalistele koh-
tadele tulid Karina Gavzijeva ja Sergei 
Bezlepkin. 

Tänu õpetajate ja õpilaste heale 
tahtele ja ühistele huvidele toimuvad 
koolis mitmesugused tegevused, mis 
arendavad loovust, sisustavad õpilas-
te vaba aega, õpetavad koostööd ja 
ergutavad õpilaste omaalgatuslikkust. 

Ilusat suve ja kosutavat puhkust! 
Kohtume uuel õppeaastal, mis kind-
lasti tuleb sama põnev ja tegevuste-
rohke! 

Tapa vene põhikool

Õhtu veedeti ujudes ja ühismänge 
mängides.

Kolmandal päeval pandi oma 
võimed proovile Otepää seikluspar-
gis. Seikluspark oli tõeline väljakutse 
ning osutus kõigi lemmikuks. 

Neljandal päeval kohtuti jälle 
Tapal. Männikumäel mängiti maas-
tikumängu, kus lisaülesanneteks tuli 
lahenda meeskonnatöö ülesandeid, 
teha monument ning käepärastest 
vahenditest luua ka oma satelliit. 
Kokkuvõtteid tegime koolimajas. 
Rõõm oli tõdeda, et kõik noored 
jäid nelja päevaga väga rahule. Selle 
projektiga õnnestus ühendada kee-
lelaager ning õppetöö. Projekt või-
maldas laiendada õpilaste silmaringi, 
arendada nende keelt ning andis 
juurde julgust suhelda eesti keeles.

Projekti käigus valmisid õpilastel 
ka tahvelarvutit kasutades raamatud, 
millega saate tutvuda Tapa vene 
põhikooli kodulehel.

Katre Jürgenson,
Raili Rooba

Tapa ja Lehtse õpilased osalesid eesti 
keele mitteformaalse õppe keelelaagris



Näitus  
„Kudumid 
rahvuslikus 
käsitöös” 
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Tapa linnaraamatukogu I korrusel avatakse 29. juunil kell 14 Ethel Hakkaja näitus 
”Hingemaastik”. Näitusel on väljas lihtsad õlimaalid, kus värvitoonidega on edasi 
antud erinevad hingeseisundid. Ethel Hakkaja on Põltsamaa kunstikeskuse ja 
-galerii rajaja ning sealse kunstielu edendaja. Näitust saab vaadata 28. juulini 
raamatukogu lahtiolekuaegadel. Tapa linna sünnipäeval, 30. juunil, on näitus 
avatud kl 10–14. Foto  Kersti Burk

MTÜ Loometöö avas 28. mail Jäneda 
raamatukogus näituse. Avatuks jääb 
näitus kuni augusti lõpuni raamatu-
kogu lahtioleku aegadel E–N kell 
10–18, R, L, P suletud. On aga või-
malus raamatukogu kinnioleku aega-
del ja raamatukogu juhataja puhkuse 
ajal külastada näitust kokkuleppel 
telefonil 528 7107 Luule Nurgaga.

Näitusel olevad esemed on valmi-
nud Jänedal toimunud avalikul rahva-
riiete valmistajate õppeprotsessidel. 
Selline õpe on toimunud alates 2003. 
aastast ja on juba kuues tsükkel. Iga 
huviline, kes on soovinud, on saanud 
osaleda.

Koolitus on toimunud Eesti 
Rahva Muuseumi esemete järgi pro-
fessionaalsete õpetajate käe all (Silvi 
Allimann, Silja Nõu, Reet Piiri jt) 
koostöös Rahvakultuuri Keskusega 
Kultuurkapitali, RKK, Kohaliku 
omaalgatuse ja Leader toetuste toel.

Näitusel saab näha telgedel koo-
tud seelikukangaid ja rõivakangaid. 
Palju on erisuguste mustritega seeli-
kuid ja vöösid Ambla kihelkonnast. 
On ka mujalt kihelkondadest.

Lisaks veel kootud kindaid (s.h 
ERM-i esemete järgi kootud pee-
nikeste varrastega koopia kindad), 
sukad sokid, sõbad jne.

Tulge ja vaadake!
Luule Nurga,

MTÜ Loometöö juhatuse liige

28. mail toimus ilus kontsert, kus esi-
nes sõpruslinna Akaa koguduse koor, 
kellega kaasas oli ka pillimängijad.

Esitati peamiselt vaimulikke teo-
seid, mis Soomes igapäevaselt kiriku-
teenistustel kasutatud, kuid ka uuemat 
Soome kirikukoorimuusikat ja pillilu-
gusid. Teadustas ja tõlkida aitas Tapa 
gümnaasiumi õpetaja Katri Lehtsalu.

Tapale tuli Akaast ligi 42-liikmeline 
delegatsioon, augustikuus linnapäeva-

del tulevad Tapale külla samuti Akaa 
kunstiinimesed, kes toovad sedapuhku 
meile lapiteki näituse Tapa linnapäeva 
esimesel päeval 12. augustil (avamine 
kell 18 Tapa linnaraamatukogus).

 14. augustil kell 13 astub Tapa VI 
Vorstifestivalil suurel laval üles Akaa 
piirkonnas ja mujal Soomes tuntud 
laulev näitleja Harri Salminen.

tapa.ee

Tapa valda väisas  
sõpruslinna Akaa  
koguduse koor

Internetiruumis võib juba mõnda 
aega silma peal hoida 90-aastaste 
linnade tegemistel. On pilte, on 
juttu, sekka lahedaid ja asjalikke 
üritusi. Ei saa ju Tapa linnaraamatu-
kogugi kõrvale jääda, ikka peab kaasa 
lööma. Viimasel ajal on väga tihedaks 
kujunenud läbikäimine 90-aastase 
Põltsamaa linnaga. Pean silmas 
raamatukogu ja kunstigaleriid pART. 
Põltsamaa raamatukogurahvas, ehk 
siis direktor Rutt Rimmel ja projekti-
juht Anželika Valdre stažeerisid kolm 
päeva Lääne-Virumaal ja uurisid, 
kuidas toimivad Tapa, Kadrina ja 
Väike-Maarja valla ühinenud raama-
tukogud. Kogusid tarkust eelseisvaks 
ühinemiseks. Ei olnud me kadedad 
oma kümne aasta pikkust kogemust 
jagama. Jääb vaid loota, et sellest ikka 
kasu tõuseb.

26. mail said Põltsamaal kokku 
90-aastaste linnade raamatukogud, 
et pidada maha üks ühisseminar. 
Põltsamaa, Tõrva, Tapa ja Nõmme 
olid esindatud. Türi jäi olude sunnil 
tulemata. Päeva sisse mahtus nii 
sõnavõtte kui ka tööjutte, samuti 
kultuurilooline ekskursioon Põltsa-
maa lähiümbruses. Tordi ja kohvi 
juurde käis arutelu raamatukogude 
tuleviku teemal. 

Et ikka seda 90-aastaste linna-
de sõprust ja läbikäimist õhutada, 
kutsusime oma näitusega Tapale 
Põltsamaa kunstikooli ja kunstigalerii 
pART juhataja Ethel Hakkaja. Kõlab 
ametlikult, eks. Tegelikult sattusime 
oma Soome sõpradega ühel vihma-
sel päeval Põltsamaa kunstigaleriid 
külastama. Kuna ilm oli tõesti kole 
ja Ethel Hakkajal juhtus aega olema, 
siis käisime läbi kõik kunstikooli 
põnevad sopid ja nägime … nägime 
kõike, eskiisidest freskodeni välja, 
sekka mosaiike, maale, keraamikat. 

Kunstigalerii pööningukorrusel oli 
veel elamus omaette. Vaatasime 
kõike suuril silmil – huvitav oli, ja 
mõte korraldada Tapal isikunäitus, 
oli asjade loomulik jätk. Ja ei mingit 
hoovõttu ega pikalt plaanimist – 30. 
juunil on näitus Tapa raamatukogus 
juba vaadeldav.

Raamatukogumajas sünnib asju 
nagu alati. Kuna on merekultuuriaas-
ta, siis on meie muinasjututuba täis 
kalavõrke ja klaaskuule ning muidugi 
merejutte ja -raamatuid. Lapsed on 
klasside kaupa käinud Margiti juha-
tusel meretarkust saamas, Ave on las-
teaialastelegi merelugusid jutustanud.

Kui veel raamatukogujuttu puhu-
da, siis võib öelda, et Tapa lapsed on 
väga tublid lugejad. Siinkohal suur 
aitäh kõigile: kodu, lasteaed, kool, 
raamatukogu, sest loetletud elemendid 
koostöös annavadki soovitud tulemu-

se – terased lapsed! Igatahes on kõik 
meie maja külalised (kunstnikud, 
kirjanikud), kes raamatukogus on 
lastega kohtumas käinud, kiitnud väga 
publiku asjatundlikkust ja vahetust. 
Mis võiks ühele kirjanikule olla pare-
maks tööstiimuliks kui ehe kiitus lapse 
suust: „Sa ikka täitsa hästi kirjutad! 
Lood ei ole hirmus pikad ja täitsa nal-
jakad on ka. Me lugesime kodus terve 
perega ja kõik said kõvasti naerda“. 
Päike paistab juba palavalt, koo-
liaasta on läbi ning suverõõmu-
de kõrvalt jääb vast raamatute 
lugemiseks vähem aega, aga sel-
lest pole midagi. Küll sügisel jälle!  
Ära ei tohi unustada, et käimas on 
väga pidulik sünnipäeva-aasta – Tapa 
linn 90 ja Tapa linnaraamatukogu 95 
ning toredaid ettevõtmisi jagub aasta 
lõpuni!

Ere Käärmaa

Iga päev on pidupäev

Kõik beebid, kes on sündinud Tapa 
vallas 2015.–2016. aastal, saavad kin-
gituseks vahva lasteraamatu „Pisike 
puu“. Kinkeraamatu saab kätte Tapa 
linnaraamatukogu lasteosakonnast 
(Kooli 6 II korrus, sissepääs maja 
tagant). Lehtse, Jäneda ja Moe kandi 
pered saavad soovi korral raama-
tud kätte kohalikust raamatukogust 
(palume vastavast soovist eelnevalt 
teada anda). Raamatu on koostanud 
Eesti Lastekirjanduse Keskus ning 
illustreerinud Catherine Zarip. Pro-
jekti rahastas Kultuuriministeerium.  
Beebidele mõeldud kinkeraamatu 
traditsiooni algatas 2007. aastal Eesti 
Lastekirjanduse Keskus kogumikuga 
„Minu esimene raamat“. Aastatel 
2008, 2009 ja 2012 kandis beebi-
raamat pealkirja „Las laps loeb“. 
Kolmas kogumik „Pisike puu“ on 
mõeldud kingitusena 2015. aastal 
sündinud ning järgnevatel aastatel 
Eestis sündivatele lastele. Kinkeraa-
mat, mille eesmärk on toetada laste 
lugemishuvi ja väärtustada eesti las-
tekirjandust, jõuab oma uute omani-

keni kõikjal Eestis koostöös kohalike 
omavalitsuste ning raamatukogudega. 
Head kooslugemist!
Info: telefon 323 2082, e-post info@
tapa.lib.ee.
Tapa linnaraamatukogu on suvepe-
rioodil avatud esmaspäevast reedeni 
kl 11–18, alates septembrist lisaks ka 
laupäeviti kl 10–15.

 

Tähelepanu, 2015. ja 
2016. aastal sündinud 

laste vanemad!

Saksi Raamatukogu  
uued lahtioleku ajad:

Teisipäeval kell 12–19 
Kolmapäeval kell 10–18 

Reedel kell 10–15
Esmaspäeval, neljapäeval, laupäeval ja pühapäeval suletud
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Tapa linn tähistab tänavu 90. sün-
nipäeva. Sünnipäeva peetakse 30. 
juunil, mil toimub “Tapale linnaõiguse 
andmise päeva tähistamine” ja 12.–14. 
augustil kodulinnapäeva sündmuste 
korraldamisega “Tapa linn 90”.

“Tänavune Tapa linna päev 90 
pidustused tulevad erakordsemad kui 
kunagi varem, tegevust jätkub kõigile, 
nii nooremale, kui vanemale elanik-
konnale. Oleme kaasanud töögruppi-
desse palju erinevaid inimesi, et kava 
oleks kõigile huvitav ja mitmekesine,” 
ütles Tapa vallavanem Alari Kirt.

Kui 30. juunil toimuvad linnaeks-
kursioonid, erinevad vastuvõtud, sh 
erivastuvõtt 90+ vanuses linnakoda-
nikele, siis 12.–14. augustil peetakse 
tantsupidusid, toimuvad suured 
kontserdid, on avatud kogu nädala-
vahetuse populaarsed kodukohvikud, 

mitmepäevane laat, avatakse rahvus-
vaheline lapiteki näitus koos Soome 
sõpruslinna Akaa ja Forssaga “Teine-
teisel külas”, toimuvad populaarsed 
spordivõistlused nagu jalgpalliturniir 
ja kanuuralli. Ka pole unustatud 
lemmikloomasõpru, sest 13. augustil 
toimub Tapa vene kooli taga koer-
tenäitus-võistlus “Tapa linna ilusam 
koer 2016”. Samuti toimub Tapa linn 
90 pidustuste raames ka 14. augustil 
Tapa VI Vorstifestival ja Eesti VI 
Meistrivõistlused vorstigrillimises.

Peaesinejateks on tänavu noorte-
õhtul 12. augustil ülesse astuvad Eesti 
absoluutsed Hip-Hopi tähed Reket ja 
Arop aka Suur Papa, 13. augustil Karl 
Madis ja Karavan ning DJ Allan Roo-
sileht, 14. augustil ansambel Kõrsikud 
ja Harri Salminen Soomest.

Tänavu tähistab Tapa linn oma 

sünnipäeva koos nelja teise linnaga 
programmina “Linnad 90”, mille 
raames on tehtud ühine reklaamklipp 
ja dokumentaalfilm, samuti käiakse 
üksteisel külas esinemas ja tehakse 
koos palju muudki põnevat. Need 
linnad on Põltsamaa, Tõrva, Türi 
ja Nõmme. Tapa linna rahva jaoks 
kujuneb sellest projektist kulminat-
siooniks “5 linna ühiskontsert”, kus 
esineb 13. augustil peale külalisi ka 
hulgaliselt Tapa valla taidlejaid.

 Info: “Tapa linn 90”: http://
www.tapa.ee/tapa-linn-90, www.
vorstifestival, ka FB-des – 

“Linnad 90 info”: https://www.
facebook.com/90aastasedlinnad/

“Linnad 90” rek laamkl ipp 
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=SbzwDCZgduI

 Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist 

NB! Kava on esialgne! 
Rohkem ja täpsemat infot 
järgmistes valla ajalehte-
des, valla kodulehel, valla 
ja linnad 90 facebookis, 
plakatitel. Hoidke, end 
värske linnapäeva info-
ga kursis. Küsi ka infot 
322 9659 või 529 0785, 
e-maili teel indrek.jurtsen-
ko@tapa.ee.

30. juuni 2016 
Kl 9 Hommikukohv Tapa  
vallavanemaga perroonil 
(sünnipäevatort ja kohv).
Kl 12 Vallavanema vastu-
võtt 90-aastastele ja va-
nematele linnakodanikele 
Tapa vene põhikoolis.
Kl 13 Linnaorienteerumi-
ne lastele.
Kl 15 Ajalootund Harri 
Allandiga vaksalihoones.
Kl 17 ja 18 Linnaekskur-
sioonid.
Kl 21–23 Keskvä l j aku l 
esinevad Tapa Linna Or-
kester ja ansambel Avaja. 
Avatud linnakohvikud.

12. august 2016 “Ko-
dulinnapäev Tapa linn 
90” näituste avamine ja 
eelpeod.
Kl 18 Lapitehnikas töö-
de näitus “Teineteisel 
külas” Akaan Tilkkuakat 
ja Forssan Tyykki (sõp-
ruslinnast Akaa, Soome) 

Ajaloolise Mulgimaa lõunaosas paik-
nev Tõrva on püsinud tugeva ja teo-
tahtelisena läbi aastate ja 2016. aastal 
tähistame linna 90. sünnipäeva! 

Head Nõmme, Põltsamaa, Tapa 
ja Türi kodanikud ja sõbrad! Tulge 
meile külla, et osa saada põnevast ja 
läbi aasta kestvast Tõrva linna juube-
liprogrammist!

Tõrval on pikk ja põnev ajalugu!
Tõrva linna territooriumil paiknev 

Tantsumägi annab alust arvata, et suuri 
asju aeti siinkandis juba hulk aega enne 
mõisnikke ja esimest Eesti Wabariiki. 

Tõrva muinaslinn ja selle juurde 
kuulunud asulakoht pärinevad I aasta-
tuhande teisest poolest ning tegemist 
on ainsa Lõuna-Viljandimaal teada 
oleva linnus-asula tüüpi kompleksiga ja 
ühtlasi ainsa muistisega Lõuna-Viljan-
dimaal, kus on saadud suuremal hulgal 
eelviikingi- ja viikingiaja keraamikat.

Tõrva linnale pandi õigupoolest nur-
gakivi 1870ndatel aastatel, kui kohalik 
Patküla mõisnik von Stryk alustas nelja 
tee ristumiskohal kruntide müümist lin-
na sümboliks oleva kõrtsihoone ümbru-
ses. Tõrvast kujunes kiiresti välja Helme 
kihelkonna keskus, kuhu tuldi elama ja 
kuhu kogunesid teenuseid pakkuma 
erinevad käsitöölised ja kaupmehed.

Tõrva sai alevi õigused 1921. aastal 
ning olulise tõuke Tõrva arengule 
andis ka riiklike ehituslaenude keh-
testamine mistõttu algas 1922. aastal 
Tõrvas eriti hoogne ehitustegevus.

2. juulil 1926. aastal andis toonane 
Eesti Vabariigi valitsus Tõrva alevi 
elanike tungival nõudmisel asulale 
linna staatuse. 1937. aastal anti Tõrva 
linnale vabariigi valitsuse otsusega 
suvituslinna staatus ning praegune 
linnavõim on seda aktiivselt kasutanud 
linna mainekujunduses

Olete oodatud külla! Tõrva linn 
tähistab juubelit läbi aasta toimuvate 
ürituste ja ettevõtmistega, mis peaksid 
huvi pakkuma kogu perele.

Juubeliaasta kulminatsiooniks on 
muidugi 1.–3. juulini toimuvad Tõrva 
linna päevad. Augusti teisel nädalal toi-
muvad ka traditsioonilised Tõrva Tule-
Päevad, mis kulmineeruvad 13. augusti 
õhtul toimuva suurejoonelise kontser-

Tapa linnaraamatukogus.
Kl 20 Linnapäev 90 noortepidu ehk 
“Hip Hop LIVE” Tapa muusikakooli 
pargis, kus esinevad Eesti oma ala 
superstaarid.
Kl 20 esineb REKET ja kl 21 AROP 
aka SUUR PAPA. Pääse 2 eurot 
(noortele kuni 18 v.a) ja 4 eurot (täis-
kasvanutele), pääsmete müük alates 
kella 19st! 
Kl 21.30  Moonclubis linnapäev 90 
noorteõhtu jätkupidu. Kõik noorte-
peole “Hip Hop LIVE” pääsme ost-
nud inimestele sissepääs TASUTA, 
teistele 2 eurot.

13. august 2016 “Kodulinnapäev 
Tapa linn 90”
Avatud laste mänguala, kodukoh-
vikud ja näitused Tapa linnaraama-
tukogus, Tapa muuseumis ja Tapa 
kultuurikojas (info täpsustub).
Kl 8–16 Tapa linnapäeva laat. Info 
tel 551 5976.
Kl 8.30–9.15 Tapa Linna Orkestri 
äratuskontsert veoautolt. 

tetenduse Tõrva Loitsuga. Tõrva Tule-
Päevade raames toimub ka juba kolmas 
Tõrva dokumentaalfilmide festival, öine 
jalgrattasõit „II Tõrva jalgrattaöö“, loo-
dusharidus- ja kultuurifestival „Las jääda 
ükski mets“ ning mitmed kontserdid.

Juubelisündmustele lisab kindlasti 
omanäolisust läbi aasta toimuv kul-
tuuripubi Juudas kontserdisari „Juud-
stock“, kuhu oodatakse esinema tun-
tud ja vähemtuntud Eesti muusikuid 
ning muusikakollektiive. 11. juunil 
toimus II Tõrva kodukohvikutepäev 
ja 30. juuli oodatakse Tõrva retrovi-
deodiskole kõiki retrosõpru!

Lisaks kultuurile pakub Tõrva ka 
mitmeid võimalusi sportlikuks vaba 
aja veetmiseks. Tõrva juubeliaasta 
tähtspordiüritusteks on kindlasti mais 
Eesti karikasarja etapina toimuv Tõrva 
kevadduatlon, 11. juunil saavad adre-
naliinisõbrad osaleda esimesel Tõrva 
Ekstreemjooksul, augustis toimuvad 
kross- ja maanteetriatlonid ja 2. sep-
tembri õhtul antakse start XXXIII 
Tõrva Järvede Jooksule. Lisaks kor-
raldatakse läbi aasta matkasid, orien-
teerumis- ja kergejõustikuvõistlusi, 
maastikurattasõbrad saavad osaleda 
rattakrossidel ja mida kõike veel.

Lisainfot Tõrva juubelipidustuste 
kohta leiab Tõrva linna kodulehekül-
jelt www.torva.ee.

Kas teadsid, et:
- Tõrva neidudekoor võitis 2009. 

aastal ETV „Laululahingu” saate?
- Tõrva sai 1937. aastal suvituslinna 

staatuse?
- Tõrvas Vanamõisa järve ääres 

asub Baltimaade kõrgeim vettehüp-
petorn kõrgusega 11 m?

- Tõrva linnas on 4 järve ja linnast 
voolab läbi Õhne jõgi?

- Tõrva on Mulgimaa suurim linn?
- Tõrva kinomaja valmis 1953. aas-

tal ja tegemist on ühe vähestest Eestis 
säilinud stalinistliku arhitektuurijoone-
ga kinohoonega?

Kl 11 Tapa linna jalgpalliturniir 
Tapa gümnaasiumi staadionil. Info: 
528 7800.
Kl 11 Tapa vene kooli pargis võist-
lus “Tapa linna ilusaim koer “, tel 
5665 5666.
Kl 11.30  Tapa linnapäev 90 pidulik 
rongkäik.
Kl 12 Tapa linnapäev 90 pidulik 
avamine muusikakooli pargis. Tapa 
valla kultuurikollektiivide ühiskont-
sert. Külalistena löövad kaasa Türi, 
Põltsamaa, Tõrva ja Nõmme isete-
gevuslased.
Kl 15 Konkursi “Kaunis Kodu 2016” 
võitjate autasustamine.
Kl 17 Kanuuralli Valgejõe saarel, info: 
5340 4904.
Kl 21 Pääsmed ja sissepääs alates kell 
20st – muusikakooli pargis kogu linna 
pidu. Tantsuks esineb Karl Madis 
ja Karavan. Õhtut veab DJ Allan 
Roosileht. Piletid 3 eurot ja 5 eurot. 
Vihma eest kaitsevad telgid!
Kl 1 (14.08) Kodulinnapäev Tapa 

Tapa linn 90

Tapa linn 90 ja Tapa VI vorstifestivali kava
30. juuni ja 12.–14. august 2016 

Tõrva linn kutsub külla!

linn 90 jätkupidu Moonclubis, sis-
sepääs 2 eurot. 

14. augustil 2016 Tapa muusikakooli 
pargis “Tapa VI Vorstifestival”
Kl 8–16 Tapa vorstifestivali laat. 
Info: 551 5976.
Kl 10 Rannavolle turniir “Tapa linna 
karikas 2016” Valgejõe saarel, tel 
5593 0504.
Kl 10 Tapa VI Vorstifestivali avamine.
Kl 10.30 Näm-Näm Production esit-
leb: Eesti Rahwa Vorstikool.
Kl 11 Festivali kontsert vol 1.
Kl 12 Festivali kontsert vol 2.
Kl 13 Esineb Heiki Salminen (sõp-
ruslinnast Akaa, Soome).
Kl 14 Vorstigrillimise Eesti MV 
fantaasiavooru võistlustööde esit-
lemine.
Kl 15 Pealaval esineb ansambel Kõr-
sikud, tasuta.
Kl 16 Vorstifestivali lõpetamine, 
võistluste kokkuvõtted. 
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Tapa discgolfi rada tutvustab infotahvel. Foto  Internetist

Tapa discgolfi pargis saab nüüd 
mängida. Lõplikult sai objekt valmis 
12. juuniks, mil avalikul üritusel said 
need teada, kel huvi tulla vaatama, 
mis mäng see discgolf  on.

Sai kogenud inimeste juhendami-
sel teha esimesed visked, laenutada 
kettaid ja kel soovi, siis ka osta ko-
hapeal. Esimesel päeval oli laenutus 
ilma rahata. Pärast instruktaaži toi-
mus väike võistlus koos auhindadega.

Männikumäe discgolfipargi idee pä-
rineb discgolfi harrastajalt Villu Varbla-
selt, kes esitas oma idee kaasava eelarve 
programmis. Hanke võitis ja pargi rajas 
DiscBirdie OÜ 11 820 euro eest, pargi 
rajamist rahastas Tapa vallavalitsus.

Üha rohkem populaarsust koguv 
spordiala discgolf  on jõukohane 
igale ühele, pea igas vanuses liikujale. 
Mäng nõuab peamiselt täpsust, kuid 
samas tekitab kergesti hasarti nii, 
et üsna lühikese aja jooksul selgub, 
kuidas pea märkamatult on läbitud 
mitu intensiivset tervisekilomeetrit, 
liiati, on seda mõnus mängida koos 
väikese 3–4-liikmelise seltskonnaga. 
Discgolfi reeglid on sarnased golfiga, 
vaid vahendid on erinevad – pallide ja 
kaigaste asemel on discgolfis kettad, 
aukude asemel spetsiaalsed korvid.

Samuti pole harrastajale selle 
alaga viljelemine kulukas, esmase 
kettakomplekti saab spordipoodidest 
25–35 euro eest, kuhu kuulub draiver 
(kaugmaa ketas), midar (keskmaa 
ketas) ja putter (lühimaa ketas), kuid 
päris algajale piisab ka draiverist ja 
putterist.

Visketehnikaid on laias laastus 
kolm: tagantkäevise, eestkäevise ja 
nö odavise (ehk servitivise). Riietus 

sportlik või omal äranägemisel vasta-
valt ilmastikule. Tegelikult on muidugi 
nüansse rohkem, aga sellest täpse-
malt: http://discsport.ee/et/, samas 
läbi praktika, läbi mängu enda on need 
põhitõed üsna lihtsalt omandatavad.

Hea spordihuviline, tule, kasuta 
head võimalust rajaga tutvumiseks, 
võta sõbrad kaasa ja veeda mõnus-
päev sportlikult värskes õhus!

tapa.ee

Jätkan ülevaate tegemist valla 2016. 
aasta ehitustest. 

Lehtsesse rajatakse mitmeotstar-
beline keskusehoone. Aastaid on val-
las arutatud Lehtse alevikus asuvate 
vallaasutuste hoonete ja ruumide asu-
koha, tehnilise seisundi ja ülalpida-
miskulude üle. Hetkel töötab Lehtse 
kool 2,5 kilomeetri kaugusel asuvas 
Pruuna mõisa üsna amortiseerunud 
peahoones. Lehtse lasteaia ruumid 
on korterelamu kahes korteris. En-
dises kolhoosikontori hoones asuvad 
Lehtse kultuurimaja, raamatukogu ja 
valla teeninduspunkt. Lisaks on seal 
peavarju leidnud perearstikeskus ja 
mõned kohalikud väikeettevõtjad. 
Vajalike läbiviidud arutelude ja teh-
tud maksumusarvutuste tulemusena 
andis vallavolikogu loa rajada en-
disesse Lehtse kolhoosikontorisse 
ruumid valla kõikide Lehtses asuvate 
asutuste jaoks. Hoone rekonstrueeri-
takse, mille käigus lammutatakse kaks 
poollagunenud ja seni eraomanikele 

kuulunud hoonetiiba. Ehitatakse 
juurde üks uus hooneosa, korras-
takse hoonekompleksi õueala. Kõik 
hooneosad soojustatakse. Tekkivas 
Lehtse mitmeotstarbelises keskuse-
hoones hakkavad tööle Lehtse kool 
ja lasteaed, kultuurimaja/spordisaal, 
raamatukogu, valla teeninduspunkt, 
perearst, juuksur ja võib-olla veel 
keegi. Vallaasutuste koondamine 
ühte kaasajastatud hoonekompleksi 
annab kokkuhoiu majanduskulude 
näol. Hoone rekonstrueerimise 
hange on läbi viidud ja vastavalt selle 
tulemustele on ehitajaks AS Parme-
ron. Ehituse kogumaksumuseks koos 
käibemaksuga on 1 609 672 eurot ja 
tööde lepingujärgne lõpptähtaeg on 
15. juuni 2017.

Moe külas korterelamute juures 
asuv laste mänguväljak on rajatud 
ammu ning seetõttu on aeg oma töö 
teinud. Mänguväljaku atraktsioonid 
on kulunud, lastele igavad ja kohati 
isegi ohtlikud. Seetõttu otsustas val-

lavalitsus käesoleval suvel võtta ette 
Moe mänguväljaku täieliku ümberehi-
tamise. Mänguväljakule paigaldatakse 
uued, kaasaegsed ja lapsesõbralikud 
atraktsioonid. Hange on läbi viidud 
ja töö teostajaks on Tiptiptap OÜ. 
Tööde maksumuseks käibemaksuga 
on 12 306 eurot ning lepingujärgseks 
tähtajaks 25. juuli 2016.

Andmaks linna keskel asuvale valla 
hooldekodule nägus välimus, otsustas 
kohalik omavalitsus korrastada hoone 
välisseinad. Tööde käigus teostatakse 
hoone välisseinte krohviparandused 
ja värvimine. Rajatakse uus pandus ja 
uus varikatus, remonditakse trepid ja 
kaetakse pesubetooniga, paigaldatakse 
uus peauks. Hoone välisseinte rekonst-
rueerimise hange on läbi viidud ja 
vastavalt selle tulemustele on ehitajaks 
Lasten Grupp OÜ. Ehituse kogu-
maksumuseks koos käibemaksuga on 
25 890 eurot ja tööde lepingujärgne 
lõpptähtaeg on 31. august 2016.

Andrus Freienthal, abivallavanem

2017 aastal planeeritav alushariduse ja 
lapsehoiu seaduse jõustumine kaotab 
omavalitsuste kohustuse tagada igale 
lapsele alusharidus. Lihtsamalt öeldes 
ei pea enam olema lasteaed sellise-
na, nagu me teda tunneme, piisab 
lastehoiust. Parimal juhul saab seda 
ettepanekut nimetada lühinägelikuks, 
halvemal juhul vallale lausa hukatus-
likuks. 

On üks tore ütlus: teadmisi saab 
alati juurde õppida, aga head lastetu-
ba ei asenda miski. Kahjuks võtavad 
inimesed tihti enesestmõistetavalt 
seda, mis neil olemas on. Me peame 
loomulikuks, et sisenemisel tervi-
tatakse viisakalt, aga unustame, et 
keegi on seda meile kunagi õpetanud. 
Me küsime, kas laps liita ja lahutada 
oskab, unustades, et ainuüksi üks-
kaks-kolm loendamine on asi, mida 
samuti õppida tuleb. Alusharidus on 
see vundament, mille peale teadmiste 
ja tarkuse maja saab ehitada. Olgu tegu 
või pilvelõhkujaga – vundamendita ei 
saa kuidagi.

Eesti kodud on üldiselt väga tublid 
ja haridust toetavad. Meil on üsna 
levinud komme, et tähed ja numbrid 
õpetatakse selgeks enne kooli. Selline 
komme pole muide laias maailmas 
sugugi nii levinud. Võib-olla just oma 
tubliduse pärast me kas ei märka või 
häbeneme tunnistada, kuipalju andis 
meie endi ja me laste arengule lisa just 
lasteaed. Pole raske ennustada, mis 
saab siis, kui alushariduse andmine 
jääb vaid vanemate õlgadele või raha-
kotile. Rikkamad saavad endale lubada 
endiselt professionaalsete pedagoogi-
de abi, enamik peab siis aga esmase 
hariduse koduseinte vahel andma. Ja 
see tulemus saab olema palju ebaüht-
lasem kui praegu. 

Esiteks, ka kõige tublimad vanemad 
ei ole enamasti koolitatud pedagoogid. 
Me ei pruugi nii täpselt teada, mida 
millal ja kuipalju õpetada, kust otsast 
alustada jne. Töötavatel vanematel 
pole sageli selleks aegagi. Mulle mee-
nub humoorikas lugu, kuidas tuttav 
üritas õpetada oma lapsele loendamist 
– plaksutas kohe kümme plaksu järjest 
ja oli mures, miks laps neid kokku ei 
loe. Alles lasteaias selgus, et alustama 
peaks ühest-kahest plaksust, küll siis 
pikapeale ka kümneni jõutakse. 

Kindlasti tekib palju ebaühtlust 
ka sellest, et vanemad õpetavad seda, 
mis neil parasjagu pähe tuleb. Jah, 
lugemise ja arvutamise peale tulevad 
ehk kõik, aga kas teil on aimu, milliseid 
kujundeid peaks laps kooliminekuks 
tundma? Või milliseid loomi ja linde 
tundma? Riiklik õppekava alushari-
duses tagab selle, et kooli jõudes on 
kõik lapsed õppinud enam vähem 
sarnaseid asju ning koolis saab juba 
ühesuguselt aluselt uusi teadmisi 
omandama hakata. 

Koos ühtse alushariduse korral-
damise kohustuse kadumisega oma-
valitsusele lahjeneb paratamatult ka 
tavaharidus. Kas te kujutate ette klassi, 
kus koos alustavad kooliteed soravalt 
lugev ja arvutav laps ning teine, kes 
pole elus raamatut kätte võtnudki? Või 
kus igal lapsel on ettevalmistuseks ol-
nud täiesti erinev programm – üks laps 
loeb soravalt, aga ei tee kolmnurgal ja 
ruudul vahet, teine ei oska arvutada, 
aga tunneb see-eest hästi loomi ja 
linde jne? Karta on, et kogu esimene 
klass kulub teadmiste ühtlustamisele, 
mitte uute asjade õppimisele. 

Vähetähtis pole ka lasteaia roll eri-
nevate probleemide märkamisel, olgu 
need siis seotud lapse arenguga, pere 
sotsiaalse taustaga või millegi muuga. 
Lastehoius kehtivad leebemad nõu-
ded ka seal töötavatele inimestele, 
samas kui alusharidust annavad ikkagi 
kõrgelt koolitatud pedagoogid. On 
lühinägelik arvata, et see raha, mille 
saab lasteaedu lastehoiuks muutes 
kokku hoida, omavalitsusele kokku-
hoituks ka jääb. Aga sellisena mulle 
riigiisade otsus näib. 

Seetõttu seisan ise selle eest ja 
kutsun ka teid vajadusel kaasa aitama, 
et vaatamata seadusest tulenevale 
võimalusele ei võetaks meie vallas 
nõuks lasteaiakohti vähendada või 
neist täielikult loobuda. Igale lasteaia 
kohta vajavale lapsele peab olema 
tagatud lasteaia koht vähemalt sellises 
kvaliteedis, nagu me seda siiani oleme 
suutnud tagada. Loomulikult ei tohi 
kaotada ka lapsehoiu võimalusi, sest 
vahel erivajadusega laps vajab just 
individuaalsemat lähenemist ja väik-
semat keskkonda.

Ene Augasmägi,
volikogu liige

Tapa discgolfi pargis saab 
nüüd mängida

Alusharidus on see  
vundament, mille peale 

teadmiste ja tarkuse maja 
saab ehitada

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

Tapa valla käesoleva aasta
ehitused

6. juulil kell 10–12

JUUKSUR eakatele soodushinnaga!
(juukselõikused naistele ja meestele)

elavas järjekorras (vajadusel ka kauem). 
Info tel: 5450 1102, 322 0025 
või tapapaevakeskus@tapa.ee.

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
13. juulil kell 10–14

Abiks uriinipidamatusega inimestele  
ja nende hooldajatele.

Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.
Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele  
ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad,  

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva!  
Info, abi ja tellimine tel 5343 9837 Ülle  

või t.ulle@inkotuba.ee.
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Tapa vallavolikogu valis 23. mail 
uueks esimeheks senise aseesime-
he, ooperilauljana töötava Reigo 
Tamme, kes on korraldanud ka 
kontsertsarju nagu Noored Muu-
sikud ja Rosaarium, aidanud gene-
reerida Vaksali teatri idee, lisaks on 
ta 2015. aasta Tapa valla aasta tegija 
isiku teo kategoorias.

Reigo Tamm sai 12 häält, tema 
vastaskandidaat Kuno Rooba 
sai aga üheksa häält. Nii Reigo 
Tamm kui Kuno Rooba pidasid 
hääletamisele eelnenud kõnedes 
oluliseks kohaliku poliitilise kul-
tuuri paranemist.

tapa.ee

Tapa vald on 2015. aastast ühi-
nenud üle-eestilise elektroonilise 
kalmisturegistriga Haudi. Register 
asub aadressil http://www.kalmis-
tud.ee/Tapa-Linnakalmistu.

Olemasolevate arhiiviandmete 
sisestamine registrisse on lõppenud 
ning register valmis kasutamiseks.

Registrisse on kantud andmed 
matmisraamatutest alates 1986. 
aastast ning hauaplatsidel asuva-
telt hauatähistelt. Kaardistatud on 
kalmistuala ning hauaplatsid seotud 
registriandmetega.

Registris esineb ebatäpsusi, sest 
matmisraamatutesse võivad kan-
ded olla tehtud kuulmise järgi ning 
enne 1986. a koostatud dokumente 
ei ole säilinud. Samuti puuduvad 
osadel hauatähistel andmed maetu-
te, nende sünni- ja surmaaja kohta 
või ei ole need loetavad või puudub 
hauatähis üldse.

Andmete täpsustamiseks või 
täiendamiseks võtta ühendust 
kalmistuvahiga (tel 504 7339, 
e-post aivar.burm@tapa.ee) või 
vallavalitsusega (tel 322 9675, 
322 9665, e-post ene.orgusaar@
tapa.ee, krista.pukk@tapa.ee). Sa-
muti on võimalik saata täiendusi ja 
parandusi maetute andmete kohta 
registri kaudu, logides ennast sisse 
ID-kaardiga. 

Täpsustusi andmete kohta läbi 
registri saavad esitada ainult haua-
platsi kasutuslepingu sõlminud 
isikud sellele hauaplatsile maetud 
isikute osas.

Vastavalt 01.01.2015 jõustunud 
Tapa linnakalmistu kasutamise eeskir-
jale tuleb kõikidel senistel hauaplatsi 
kasutajatel või hooldajatel sõlmida 
hauaplatside kasutamise lepingud. 
See, kui kunagi on sinna maetud 
kellegi omaksed, ei anna automaatset 
õigust platsi edasi kasutada. 

2022. aastaks peavad olema kõi-
kidel hauaplatsidel kasutuslepin-
gud, muidu kaotab senine kasutaja 
hauaplatsi kasutusõiguse.

Kasutusleping sõlmitakse 20 
aastaks. Tähtaja möödumisel tuleb 
sõlmida uus kasutusleping.

 
Lepingu sõlmimiseks tuleb esi-

tada taotlus, mille blanketi saab kas 
vallavalitsusest, kalmistuvahi käest 
või valla kodulehelt http://www.
tapa.ee/tapa-linnakalmistu.

Täidetud taotlus tuleb viia kal-
mistuvahile aadressil Leina 18 või 
tuua Tapa vallavalitsusse, Pikk 15 
või saata digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti teel.

Taotlust lepingu sõlmimiseks 
on võimalik esitada ka elektrooni-
liselt läbi kalmistute registri (platsi 
avaldus).

Taotlus vaadatakse läbi, kont-
rollitakse selle õigsust ja vajadusel 
täpsustatakse andmeid. Pärast 
andmete kontrollimist allkirjas-
tatakse hauaplatsi kasutusleping 
vastavalt soovile kas paberkandjal 
või digitaalselt. 

Ene Orgusaar, 
Tapa vallavalitsuse hankespetsialist 

Hauaplatside kasutus-
lepingute sõlmimine

05.05.2016
- Kinnitati osaühing Tapa Vesi 

2015. a majandusaasta aruanne;
- otsustati esitada Viru Maakohtule 

viis avaldust eestkostja ametiaja piken-
damiseks;

- neljale puudega isikule määrati hool-
dajad ning hooldajatele hooldajatoetus;

- otsustati esitada Viru Maakohtule 
avaldus vanematelt kolme lapse suhtes 
isiku- ja varahooldusõiguse täieliku 
äravõtmiseks;

- volitati Tapa vallavalitsuse laste-
kaitsespetsialist Jaanika Kirs’i teostama 
pangatoiminguid lapse eest;

- otsustati maksta kahele isikule 
ravimitoetust, ühele isikule küttepuude 
toetust ning kahele lapsele toitlustamise 
toetust lasteaias;

- võeti vastu korraldus väljaspool 
kodu osutatava üldhooldusteenuse eest 
tasumise kohta;

- jäeti rahuldamata üks avaldus sot-
siaaltoetuse taotlemisel;

- nõustuti Tapa vallas Saiakopli külas 
asuva Hiie kinnistu ning Tapa linnas asu-
va Põllu tn 6 kinnistu jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks;

- 19-le maaüksusele määrati koha-
aadressid;

- nõustuti kome maaüksuse rii-
giomandisse jätmisega;

- nõustuti Tapa vallas, Tapa linnas, 1. 
Mai pst 44 asuva katastriüksuse (sihtots-
tarve: ärimaa) sihtotstarbe muutmisega 
ning määrati uueks katastriüksuse siht-
otstarbeks elamumaa 100 %;

- võeti vastu viis korraldust loa andmi-
se kohta ühise jäätmemahuti kasutamise 
kohta;

- võeti vastu kolm korraldust mitme 
kinnistu omanikule loa andmise kohta 
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;

- võeti vastu seitse korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks;

- võeti vastu üks korraldust korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta.

12.05.2016
- Otsustati teha Virumaa Pensioni-

ameti Rakvere osakonnale ettepanek 
peatada peretoetuse maksmine ühele 
isikule kolme lapse eest;

- võeti vastu korraldus väljaspool 
kodu osutatava üldhooldusteenuse eest 
tasumise kohta;

- Tapa linnas Kabala tn 1 ja Ülesõidu 
tn vahelise parkla valgustuse paigaldus-
tööde edukaks pakkumuseks tunnistati 
Virtel Grupp OÜ (reg kood 10517750) 
poolt esitatud pakkumus kui madalaima 
maksumusega pakkumus;

- Tapa vallas kruuskattega teede 
kruusatäitetööde edukaks pakkumu-
seks tunnistati AS Järva Teed (reg kood 
10887843) poolt esitatud pakkumus kui 
madalaima maksumusega pakkumus;

- teekatte märgistustööde Tapa linnas 
edukaks pakkumuseks tunnistati Lem-
minkäinen Eesti AS (reg kood 10114029) 
poolt esitatud pakkumus kui madalaima 
maksumusega pakkumus;

- otsustati mitte väljastada taksoveoks 
teenindajakaarti;

- otsustati korraldada lihthange „Moe 
küla mänguväljaku uuendamine“;

- kvalifitseeriti riigihanke „Lehtse 

Keskusehoone projekteerimis- ja ehi-
tustööd“ pakkujad;

- kehtestati Tapa linnas Valgejõe pst 
14 ja Valgejõe pst 14a kinnistu ja lähiala 
detailplaneering;

- võeti vastu neli korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks;

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

- võeti vastu üks korraldus korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- pikendati munitsipaalkorteri üüri-
lepingut, aadressil Moe 3-8 Moe küla 
Tapa vald.

19.05.2016
- Anti avaliku ürituse luba OÜ-le 

Jäneda Mõis laada „Aia- ja Lillepäevad 
Jänedal“ korraldamiseks Jäneda kesku-
ses ja Jäneda Mõisa pargis ajavahemikus 
28.05.2016 kella 6.00 kuni 29.05.2016 
kella 16.00;

- otsustati maksta kahele isikule toe-
tust raske majandusliku olukorra puhul;

- ühele isikule eraldati toetust abiva-
hendi soetamiseks;

- kolmele isikule eraldati ravimitoe-
tust;

- pikendati üürilepnguid neljas 
sotsiaalkorteris;

- võeti vastu korraldus sotsiaalhoole-
kande seaduses ja lastekaitseseaduses sä-
testatud ülesannete delegeerimise kohta;

- Tapa muusika- ja kunstikooli klas-
siruumide remondi edukaks pakkumu-
seks tunnistati OÜ Istrup (reg kood 
11032960) poolt esitatud pakkumus kui 
madalaima maksumusega pakkumus;

- puude langetamise ja hoolduslõiku-
se edukakas pakkumuseks tunnistati Ar-
bormen OÜ (reg kood 12266105) poolt 
esitatud pakkumus kui ainus esitatud ja 
vastuvõetava maksumusega pakkumus;

- Tapale Uus tn 14 puurkaevu raja-
mise edukaks pakkumuseks tunnistati 
OÜ Balti Puurkaev (reg kood 11461448) 
poolt esitatud pakkumus kui madalaima 
maksumusega pakkumus;

- Õuna tänava veetorni lammutamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
Kiviluks (reg kood 10147365) poolt 
esitatud pakkumus kui madalaima mak-
sumusega pakkumus;

- määrati projekteerimistingimused 
ehitiste (tankla, valvurihoone, garaaž ja 
hoolduskompleks) rajamise ja rekonst-
rueerimise ehitusprojekti koostamiseks 
Lõuna 2 ja 4 kinnistutel, Tapa linnas;

- neljale puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hooldaja-
toetused;

- võeti vastu korraldus pärima asu-
mise kohta.

26.05.2016
- Otsustati maksta toetust nelja lapse 

toitlustamise eest lasteaias;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise 

leping;
- kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hooldaja-
toetused;

- loeti Mugish OÜ poolt esitatud 
dokumentatsioon nõuetepäraseks ning 
lubada neil paigaldada välireklaam Tapa 
linna Pikk tn 7 maja ees oleva tänava-

valgustusposti külge alates 26. maist 2016 
kuni 26. maini 2018;

- anti avaliku ürituse luba Lääne-Viru-
maa meistrivõistlused kärestikuslaalomis 
korraldamiseks Tapa linnas Valgejõe 
saarel 29. mail 2016 kell 9.00 kuni 17.00;

- anti avaliku ürituse luba Lastekaitse-
päeva korraldamiseks Tapa linnas Tapa 
muusikakooli tagusel pargialal 29.05.2016 
kell 12.00 kuni 16.00;

- otsustati korraldada avatud hanke-
menetlusega riigihange „Loode ja Lõuna 
tänava rekonstrueerimine“;

- riigihanke nr 171776 „Lehtse Kes-
kusehoone projekteerimis- ja ehitustööd“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
Parmeron (reg kood 10363583) poolt 
esitatud pakkumus kui madalaima kogu-
maksumusega pakkumus;

- otsustati korraldada lihthange „Tapa 
Hooldekodu fassaadi renoveerimine“;

- otsustati mitte algatada Tapa linnas 
Loode tn 35 päikeseelektrijaama rajamise 
ja elektrivõrguga ühendamise projektile 
keskkonnamõju hindamist;

- kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht kinnistul Keskküla Näo külas 
Tapa vallas;

- võeti vastu kolm korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks;

- võeti vastu üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;

- määrati projekteerimistingimused 
ehitiste (metallkonstruktsioonil 25x78m 
ehitusaluse pinnaga tootmishoone) püsti-
tamise ehitusprojekti koostamiseks Karja 
7 ja Karja tn 3 // 5 kinnistul Tapa linnas;

- määrati projekteerimistingimused 
ehitise (sidekaabli) rajamise ehituspro-
jekti koostamiseks Pikk 12 kinnistule 
Tapa linnas;

- väljastati kasutusluba ehitise (abihoo-
ne) püstitamisel Tapa vallas Loksu külas 
Mätliku kinnistul;

- nõustuti Tapa vallas Lehtse alevikus 
asuva Keskuse tn 4a maaüksuse ostuees-
õigusega erastamisega ehitsite omanikele;

- nõustuti katastriüksuste asukohaga 
Tapa vald, Läpi küla, Kerro ja Läpi küla, 
Pilli piiride muutmisega;

- määrati Tapa vallas Lokuta külas 
Matu kinnistu koosseisu kuuluva katast-
riüksuse uueks koha-aadressiks Lääne-
Viru maakond, Tapa vald, Lokuta küla, 
Altotsa;

- määrati Tapa vallas Tapa linnas asuva 
Loode tn 35, Loode tänav L4 ja Porkuni 
metskond 58 katastriüksustega piirneva 
maaüksuse koha-aadressiks Lääne-Viru 
maakond, Tapa vald, Tapa linn, Loode 
tn 33;

- võeti vastu viis korraldust munitsi-
paalomandisse taotletavale maale pindala, 
lähiaadressi, maksustamishinna ja sihtots-
tarbe määramise kohta;

- Tapa valla tee-ehitustööde oma-
nikujärelevalve edukaks pakkumuseks 
tunnistati SK Konsultatsioonid OÜ (reg 
kood 12045798) poolt esitatud pakkumus 
kui madalaima maksumusega pakkumus;

- otsustati müüa Tapa vallale kuuluv 
hoonestamata kinnistu aadressil Loode tn 
7 Tapa linn Tapa vald (Tartu Maakohtu 
Kinnistusosakonna kinnistusregistri 
registriosa nr 3231031, pindala 1 972 
m², sihtotstarve elamumaa), kuna vara 
ei ole vallale vajalik, hinnaga 6000 (kuus 
tuhat) eurot.

26.05.2016
- Katastriüksustele määrati sihtots-

tarbed;
- otsustati taotleda Tapa valla munit-

sipaalomandisse 10 maa-ala (aiamaad), 
17 maa-ala (haljasalad Tapa vallas), 25 
maa-ala (haljasalad Tapa linnas) ning 17 
maa-ala (ehitised);

- kooskõlastati maakonna planee-
ring 2030+ tingimusel, et Tapa vallas 
ei planeeritaks Tapa kaitseväe linnaku 

lähiharjutusala koos perspektiivse 
laiendusalaga Jootme, Näo ja Karkuse 
külades maatulundusmaa sihtotstarbe-
ga haritavatele maadele;

- loeti lõpetatuks Tapa valla osalemi-
ne aktsiaseltsis Eesti Veevärk (äriregistri 
kood 10037688) vastava kande tege-
misel Äriregistris ja väärtpaberikontol;

- kinnitati Tapa valla 2015. aasta 
majandusaasta aruanne;

- võeti vastu otsus, mille sisuks on 

kohustada Tapa vallavalitsust 2016. 
aasta lisaeelarvetega ja 2017. aasta 
eelarvetega tagama riigihanke alusel 
teostatavate ehitus-projekteerimistööde 
finantseerimine;

- kinnitati Tapa vallavolikogu esinda-
jaks Jäneda Kooli hoolekogusse Lii Jairus;

- valiti Tapa vallavolikogu esimeheks 
Reigo Tamm;

- valiti eelarve- ja arengukomisjoni 
esimeheks Reigo Tamm.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Tapa volikogu hakkas 
juhtima aseesimees 

Reigo Tamm

Reigo Tamm

Lugupeetud kliendid!

Tapa klienditeenindus on alates 1. juulist avatud: 
 E kl 10–12.30 (Linnaraamatukogu ruumides Kooli 6)

Sularahatehinguid saab teha sularaha sisse- ja väljamak-
seautomaadis (uus sisse- ja väljamakseautomaat asub 

Grossi poes aadressil Jaama 1, samal aadressil töötab ka 
teine väljamakseautomaat kaupluse välisseinas. Lisaks asub 
väljamakseautomaat Maxima kaupluses aadressil Pikk 33)
Klienditeeninduses asuvas kliendiarvutis on võimalik läbi 
internetipanga teha kõiki tavapäraseid pangatehinguid.
Kohapeal on nõustaja, kes koolitab, nõustab ja abistab.

Nõustaja juures on võimalik sõlmida interneti- ja telefoni-
panga lepinguid, millega liitumine on tasuta.

Ööpäevaringselt töötab Nõustamiskeskus  
telefonil 631 0310.

Teie Swedbank
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Käimasoleva haldusreformi käigus näib 
kohapeal kujunevat kõige olulisemaks 
küsimuseks see, kas tulevane omavalit-
sus peaks paiknema elanike poeteel või 
ametnike sõiduteel?

Esimesed eelistaksid näha uue val-
lamaja asupaigana aadressi Tapa linnas, 
teised ütlevad, et poes võib ikka käia 
kus tahes, aga vallamaja võib paikneda 
kus iganes suuremas piirkonna asulas.

Mõlemad pooled toovad hoolega 
esile omi plusse ja miinuseid. Tihti 
need üksteist ei välista vaid hoopis 
täiendavad. Ei saa ju täna võrrelda 
avalikke teenuste kättesaadavust, mida 
pakub hetkel Ambla vald sellega, mida 
hakkab pakkuma Tapa vald või Järva 
vald. Neil mõlemal tuleb need alles 
kättesaadavaks teha. Aga karta, et need 
teenused olemata jääksid on asjata. 
Teenuste korraldamine on sätestatud 
enamasti mõne seaduses ja kuulub 
täitmisele vastuvaidlemata. 

Küsimus on hoopis teenuste kvali-
teedis ja selles, mida täiendavalt üks või 
teine omavalitsus suudab pakkuda. Ja 
milline on selle omavalitsuse tuleviku-

visioon? Milline on perspektiiv, arenguks 
vajalike ressursside olemasolu ja võime 
neid juurde hankida. 

Tapa valla puhul ma näen kasvu. 
Seda mitmes plaanis. Eelkõige on suuri-
maks mootoriks praegu riigi tähelepanu, 
mis on seotud Tapa sõjaväelinnaku 
arenguga. Häid eeldusi loob logistiline 
asukoht, suurte maanteede ristmikel ja 
raudteeühendus Tallinna ja Tartuga. 
Järva valla puhul on deklareeritud, et 
kõik senised vallad peavad saama jätkata 
väljakujunenud plaanide ja investee-
ringute kava alusel. Muutub vaid valla 
juriidiline aadress. Mis on siis selle valla 
ühisosa, peale aadressi ja piiri? 

Nähes, et tõsiselt ei ole arutlusel teisi 
võimalusi, peale ühinemise Järva vallaks, 
alustati 20. aprillil allkirjade kogumist, 
et liituda lähima naabri – Tapa vallaga. 
Seda kas tervikuna või osaliselt. Lõppes 
see kogumine 10. mail. 

Esialgu Ambla kandis plaanitud ette-
võtmine, kasvas üsna kohe üle Käravete 
kanti ja Sääskülla. Ja Aravetele. Allkirja 
andnute aktiivsus oli üllatav. Siinjuures 
ei hakka üles lugema neid sagedasi kom-

mentaare, mis saatsid allkirja andmist. 
Mitmelgi puhul sõideti selleks spetsiaal-
selt koju, et enda oma allkiri ära anda.

Kokkuvõttes osales 459 inimest, kes 
on Ambla valla elanikud ja vähemalt 
16 aastat vanad. 1. jaanuari seisuga 
elas vallas 2053 inimest. Seega tervi-
kuna toetas algatust 22,4% elanikest. 
Kogutud andmete uurimisel selgus, 
et suurem on toetus ühinemiseks 
Ambla kandis (Ambla, Jõgisoo, Raka, 
Roosna ja Reinevere) 42,8% , Kärvete 
kandis (Käravete, Märjandi ja Kuke-
vere) 31,5% ja Sääsküla külas 30,9% 
Aravete kandis jäi toetus 6,3 %

26. mail esitasime Ambla vallavoli-
kogule otsuse eelnõu, mille järgi võiks 
käimasoleva haldusreformi käigus toi-
muda valla piiride muutus, ning Ambla 
ja Käravete kandid ning Sääsküla küla 
ühineda Tapa vallaga.

Ma arvame, et nii suur toetus ideele 
näitab ilmekalt vallakodanike soove 
ja et avalik haldus peaks käima nende 
püüdlustega käsikäes. On ju kohalik 
omavalitsus ikka kohaliku rahva valitsus.

Algatusgrupi nimel, Vello Teor

Paide Linnameeskond korraldab 
9.–13. augustil Paides, Türil, Koerus 
ja Tapal lastele suvised jalgpallilaagrid. 
Osaleda saavad 5–12-aastased lapsed, 
treeneriteks on jalgpalliklubi noorte-
treenerid ning jalgpallilaagri hinnaks 
on 39 eurot. Osavõtumaks sisaldab 
treeninguid, lõunasööke, suupisteid ja 

Nike laagrisärki lapse nimega! Regist-
reerimise tähtaeg on 18. juuli. Lisainfo: 
www.paidelinnameeskond.ee. 
Laagripäevad 9.–12. augustini:

9.45–10 laste saabumine,
10.30–12.15 esimene treening,
12.30–13.30 lõunasöök,
14.30–15.45 teine treening,

16.30  laagripäeva lõpp.
Laagripäev 13. augustil:

10.30–1.45 ühine bussisõit 
Paidesse,

12–15 Paide Linnameeskonna 
Suur Perepäev,

16–18  Paide LM -Tartu Tammeka 
mängu ühisvaatamine.

 

Kas poetee on tähtis?

Paide Linnameeskond korraldab 
lastele suvised jalgpallilaagrid

MTÜ Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskus tänab:

 Melita äri, Tapa saiaäri, Tapa 
Autobussiparki, SAd Dhar-

ma, Tapa Lastekaitseühingut, 
MTÜd Seenior, Tapa kultuuri-
koda ja MTÜd Aita Abista ning 

mitmed eraisikud – meie 
sihtrüma perede materiaalse 
toetamise eest 2016. aastal!

Senta Malva, 
MTÜ Tapa Vabatahtlike  

Tugikeskuse juhatuse liige



Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

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

Täpsem info: mob 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel. 

Võtan müüki teie korteri või maja.
Abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta. 

Ostan Tapa linnas  
1-toalise ahiküttega korteri. 

Hind kokkuleppel. Tel 5618 5549.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - 
Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, 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.

    ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega: sõe-

lutud mulda, liiva, purukruusa,
killustikku ja freesasfalti.

Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri, 
greideri jm rasketehnika teenuse osutamine.

Info tel 5636 0462,  
e-mail areloinfo@gmail.com.

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate 
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine 
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5699 7000, +372 5650 0368.

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Vundamendi ehitus
- Seinte ehitamine ja 
soojustamine
- Akende-uste paigalda-
mine
- Katuste ehitamine
- Aedade ehitamine
- Puit- ja kiviterrasside 
ehitamine 

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuid. 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

Müüa lõhutud küttepuid kojuveoga.  
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Koorem 6 ruumi.  

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

K&S Torutööd OÜ teostab:
•	Vee-	ja	kanalisatsioonitrasside	ehitus	(sise-	ja	
välistrassid)
•	Küttesüsteemide	ehitus
•	Reoveepaakide	ja	septikute	müük	ning	paigaldus
•	Sanseadmete	paigaldus
•	Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

Kevad tuultega läksid sa teele 
hea mälestus Sinust jääb meelde! 

EnnO PAULUST
mälestab peresõber Maie ja 

avaldab kaastunnet  
lahkunu abikaasale poegadega.

Mälestame endist töökaaslast 

EnnO PAULUST 

ja avaldame sügavat kaastunnet  
abikaasale ning poegadele. 

Lehtse lasteaed

Seal, kus sulgub eluraamat,  
algab mälestuste tee. 

Minu kaastunne 
PEETER PEnT´I 

elukaaslasele Sirjele ja vendadele. 
Peresõber Maie

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
-	Kuuride	ja	garaažide	
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine

Surnuaiapühad

Sipelga kalmistul 24. juunil kell 12.
Aegviidu kalmistul 17. juulil kell 14.

Ambla kalmistul (kirikus) 7. augustil kell 12.
Albu vallas 19. juunil uuel kalmistul, 14. augustil vanal kalmistul.

Järva-Jaani vallas 26. juunil kell 11 kirikus mälestatakse  
lahkunuid, kes on maetud kirikaeda,  

tornialusele kalmistule ja metsakalmistule.
Tapa linna kalmistul 10. juulil kell 12.

Väsisid su töökad käed, 
kuid kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,

mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,

Oled alati meie seas.

Südamlik kaastunne Janale,  
Aivarile ja Aivole peredega  

kalli abikaasa, isa ja vanaisa 
EnnO PAULUSE

surma puhul.

    AVADEM OÜ pakub raamatupidamisteenuseid.
E-mail: avadem@mail.ee ja

 tel 5344 6315 või 327 7344.

FIE Uno Lees – treimis- ja freesimistööd 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone). 

Tel 5664 9956.


