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Tapa vallavolikogu võttis 26. jaanuaril 
2017 otsusega nr 200 vastu Tapa valla 
üldplaneeringu ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise aruande ning esitas 
selle avalikule väljapanekule. Avalik 
väljapanek toimus 1. märtsist kuni 30. 
märtsini 2017, mille jooksul laekus 
25 kirja arvamuste ja ettepanekutega 
üldplaneeringu täiendamiseks.

Tapa valla üldplaneeringu avaliku 
väljapaneku tulemuste avalikud arute-
lud toimuvad:
- 8. mail 2017 kell 16 Moe külakes-
kuse saalis (Moe keskus 1, Moe küla);
- 8. mail 2017 kell 18 Tapa kultuuri-
kojas (Turu tn 8, Tapa linn);
- 9. mail 2017 kell 17 Jäneda lossi 
saalis (Jäneda loss, Jäneda küla);
- 9. mail 2017 kell 19 Lehtse kultuuri-
majas (Rägavere tee 19, Lehtse alevik).

Kairi Maasen, 
maakorraldaja-planeerimisspetsialist

Tapa vallavalitsus korraldab 2017. 
aasta kevadel Tapa linnas, Lehtse ja Jä-
neda keskustes tasuta lehtede ja okste 
äraveo. Lehtede ja okste vedu algab 
2. maist ning toimub eelregistreeritud 
nimekirjade alusel maikuu jooksul. 

Puulehed tuleb panna kilekottidesse 
ning oksad lõigata kuni ühemeet-
risteks juppideks ning siduda punti. 
Lehekotid ei tohi olla suuremad kui 
150 l. Lehekottidesse ei tohi panna 
olmejäätmeid! Kotid, mis sisaldavad 
olmejäätmeid ja on suuremad kui 
150 l, jäetakse tühjendamata.

Lehtede ja okste äraandmiseks pa-
lume end registreerida e-posti aadressil 
krista.pukk@tapa.ee või telefonil 322 
9665. Lehtede ja okste veole saab 
kirja panna 20. aprillist kuni 30. 
aprillini.

Krista Pukk, keskkonna-
ja heakorraspetsialist

Üldplaneeringu
avalik arutelu

Olete oodatud osalema infopäevale 
TURVALISUS KORTERMAJAS! 
Tapa linnaraamatukogusse (Kooli 
6) 4. mail 2017 kell 16.

Infopäeva kava:
Kl 16–16.15 Avasõnad.
Kl 16.15–17.15 Süütegude enneta-

mine kortermajas ja selle ümbruses, 
kohalikud probleemid ja piirkonnapo-
litsei töö (Piirkonnapolitsei).

Kl 17.15–17.45 Koduohutus kor-
termajas (Päästeamet).

Kl 17.45–18 Paus
Kl 18–19.30 Mida peab korte-

riühistu juhatus teadma, kui majas 
on rahurikkuja, kes ei austa ühiselu 
reegleid; korteri sundvõõrandamise 
küsimused; probleemid parkimisega 
(Margus Saulep, Eesti Korteriühistute 
Liidu jurist).

Kuni kl 20 Soovijatel võimalus esi-
tada oma kortermaja ja korteriühistut 
puudutavad küsimused otse piirkon-
napolitseile, päästeameti esindajale ja 
EKÜL juristile.

Infopäeval osalemine on TASUTA.
Vajalik eelregistreerimine tel 

627 5740 või ekyl@ekyl.ee.
Soovitame lisaks täita ära küsimus-

tiku korteriühistu esindajale leheküljel: 
http://ekyl.ee/avaleht/turvalisus/
infopaevad-laane-virumaal-2017/ 

Küsimustiku viimase vastusega 
võite saata ette ka oma küsimuse, mil-
lele soovite infopäeval vastuse saada.

Infopäeva korraldab Eesti Korteri-
ühistute Liit. Projekti rahastavad sise-
ministeerium ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital. 

NB! Ajakirjas Elamu ilmunud 
reklaami on sattunud viga. Infopäev 
toimub neljapäeval, 4. mail 2017!

Kaitsevägi korraldab taas 
õppuse Kevadtorm

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 
8.–26. maini peamiselt Põhja- 
ning Kirde-Eestis taas õppuse 
Kevadtorm, millest võtab osa pea 
9000 inimest.

Kolm nädalat vältava õppuse 
eesmärk on ajateenijatest koosneva 
jalaväepataljoni hindamine enne 
reservi arvamist ja koostegevuse 
harjutamine liitlastega. Lisaks Eesti 
kaitseväelastele ja kaitseliitlastele 
võtavad Kevadtormist osa liitlas-
sõdurid erinevatest riikidest, seal 
hulgas Ameerika Ühendriikidest, 
Kanadast, Ühendkuningriigist, 
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hollan-
dist, Belgiast, Poolast, Soomest, Lä-
tist, Leedust, Ukrainast ja Georgiast.

Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö 
meeskonna ülema major Viljar 
Kure sõnul ei ole võimalik nii suuri 
õppusi korraldada vaid Eesti riigile 
kuuluval maa-alal ja kaitseväel tuleb 
kasutada ka eraomanduses olevaid 
alasid. „Loodame kõikide mõistvale 
suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse 
panustada,“ ütles major Kurg. 
„Lubades kaitseväelastel omal maal 
Eesti kaitsmist harjutada, saavad 
kõik anda oma panuse riigikaitsesse 
ning seeläbi tugevdada meie riigi 
julgeolekut.“ 

Major Kurg lisas, et õppuse 
tsiviil-sõjalise koostöö meeskond 
püüab kooskõlastada kõigi maa-
omanikega nende maa kasutamise 
enne õppust, kuid see võib olla 
mõnikord keeruline ning ka sellistel 
juhtudel palub kaitsevägi kohalikelt 
mõistvat suhtumist. 

Õppus Kevadtorm hõlmab sel 
aastal Harju, Järva ning Lääne- ja 
Ida-Viru maakondi ning peamiselt 
leiab aset Kuusalu, Anija, Aegviidu, 
Tapa, Kadrina, Tamsalu, Väike-
Maarja, Vinni, Rägavere, Sõmeru, 
Haljala, Rakvere, Lüganuse, Kiviõli, 

Sonda, Tudulinna, Avinurme, Mäeta-
guse ja Iisaku valdades.

Et kaitseväe väeosad asuvad üle 
Eesti ja õppuse põhiosa koondub 
Põhja- ning Kirde-Eestisse, siis kaas-
neb õppusega kaitseväe sõidukite ko-
lonnide liikumine. Seoses õppelahin-
gute ja kolonnide liikumisega võivad 
teedel olla ajutised liikluspiirangud. 
Kaitsevägi palub kõigil autojuhtidel 
ja liiklejatel olla õppuse ajal tavapä-
rasest tähelepanelikum ning jälgida 
liikluskorraldust. Ühtlasi reguleerivad 
liikumispiirangutega teedel liiklust 
sõjaväepolitseinikud.

Õppusel Kevadtorm osalevatel 
kaitseväelastel on kaasas teenistusrel-
vad käsitulirelvadest kuni suurekaliib-
riliste haubitsateni. Õppelahingutes 
kasutavad nad vaid imitatsioonivahen-
deid (paukpadruneid ja lõhkepakette). 

Sellega seoses panevad õppuse 
korraldajad kodanikele südamele, et 
kui keegi leiab õppuse alalt eseme, 
mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib 
olla ohtliku esemega (näiteks lõhke-
mata jäänud lõhkepakett või muu 
taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise 

puutuda. Kahtlase eseme leidmisel 
tuleb meelde jätta selle asukoht ja 
teavitada sellest kaitseväelasi või 
helistada telefonil 112. Ühtlasi võib 
õppusel kasutavate imitatsiooni- ja 
lennuvahendite kasutamine tekitada 
müra, mistõttu palub kaitsevägi õp-
pelahingute piirkonnas hoida müra-
pelglikud koduloomad siseruumides. 

Õppuste raames ei saa alati välis-
tada ka kahjusid, mis võivad tekkida 
kaitseväe manöövrite ja harjutuste 
raames. Kui õnnetu juhuse tõttu 
saab õppuse käigus kannatada kellegi 
eraomand – auto, tee, põld, mets, aed 
vms, siis palub kaitsevägi viivitamatult 
fikseerida vahejuhtum ning võtta 
ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koos-
töö meeskonnaga, kellega koostöös 
juhtum lahendatakse. Õppuse korral-
dajad paluvad inimestel, kelle vara on 
kahjustada saanud, proovida fikseerida 
ka kahju tekitaja (auto number, väeosa 
nimetus või kaitseväelase nimi) ning 
edastada see info tsiviil-sõjalise koos-
töö inimestele telefoni 717 1931 või 
e-posti kevadtorm@mil.ee teel.

Eero Salmann, leitnant

Lehtede ja okste vedu

Kevadtorm 2016. Foto  Kaitseväe arhiivist

Segakoori Leetar sünnipäevast saab lugeda lk 5.

Infopäev
 “Turvalisus 

kortermajas”



Tegevuste vaatlus lasteaia Vikerkaar kahesuunalises keelekümblusrühmas. 

Tapa valla lastekaitsespetsialist Jaanika Kirs ja Tapa valla sotsiaalnõunik Kar-
men Kaar.
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Foto  Jaanika Kirsi eraarhiivist

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon 
(ESTA) kuulutas käesoleval aastal 
välja konkursi parimate sotsiaalvald-
konna töötajate tunnustamiseks. 
Vabariigi parimate sotsiaalala töötajate 
tunnustamise konkursile esitati kokku 
44 kandidaati.

Tunnustuse saajad valis kandidaati-
de seast välja ESTA volikogu.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon 
korraldas rahvusvahelise sotsiaaltöö 
päeva tähistamiseks piduliku sündmu-
se, mis toimus 21. märtsil 2017 Tartu 
Ülikooli Narva kolledžis.

Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva 
avas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni 
eesistuja Eike Käsi, sotsiaaltöötajaid 
tervitasid riigikogu sotsiaalkomisjoni 
esimees Helmen Kütt ja Narva linna-
pea Tarmo Tammiste.

Käesoleval aastal sai tunnustuse 
Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsia-
list Jaanika Kirs, kelle töö märgiti 
ära tänukirjaga silmapaistva töö eest 
sotsiaalvaldkonnas. 

Karmen Kaar, 
sotsiaalnõunik

Tapa vallavalitsuse 
lastekaitsespetsialisti 
töö pälvis tunnustuse

Oskuste aastal väärtustatakse oskusi, 
meisterlikkust, kutseharidust ja elu-
kestvat õpet Eesti ühiskonnas. Enam 
tähelepanu pööratakse oskustele, mis 
aitavad kiirelt muutuvas maailmas 
kohaneda ja oma tööd edukalt teha. 
Tapa valla lasteaedades ja koolides 
osatakse oskusi väärtustada, raken-
dada ja jagada, kasutades selleks 
mitmekesist õpiruumi.

Tapa gümnaasium on mitmekesise 
õpikeskkonnaga kool. Õpilased on 
olnud edukad ning saavutanud aine-
olümpiaadidel ja konkurssidel väga 
häid tulemusi. Õpetaja Villu Varb-
lase juhendatud õpilased on edukad 
robootika erinevatel võistlustel. FLL 
Põhja-Eesti eelvoorus saavutasid Kei-
mo Jürnas, Ville-Morgen Fohs, Karl 
Hendrik Kanna, Maarja Vällmann, 
Romet Matsiselts ja Helger-Hans 
Külmallik I koha. Lääne-Virumaa 
inglise keele etluskonkursil saavutas 
Jaan Francis Rattasepp I koha, juhen-
dajaks õpetaja Rita Püümann. 

Lisaks formaalõppele toimuvad 
erinevad õpitoad-kohtumised kogu 
suurele kooliperele. Külalisõpetaja 
Marina Kaljurand rääkis oma eluko-
gemusest ning kuidas teadmised ja 
oskused on mõjutanud tema karjääri. 
,,Tagasi kooli“ programmi raames on 
klassides huvitavad külalisõpetajaid. 
Direktor Elmu Koppelmann jagas 
kooli praktikaid ja kogemusi ,,Õpila-
sed koolikultuuri ja õppekeskkonna-
kujundajatena“ seminaril ,,Õppimise 
ruum“ Tartus. 

Õpetajad ise on aktiivsed õppijad. 
Villu Varblane on HITSA koolitaja 
ning jagab saadud teadmisi ja viib 
läbi IT ja robootikaalaseid koolitusi 
täiskasvanud õppijatele. Külvi Ki-
visild läbi enesetäienduse innustab 
õpilasi ettevõtlikkusele. Majandus-
õppe kaudu loovad õpilased Külvi 
juhendamisel minifirmasid ja õpilas-
firmasid, inglise keele õpetajana leiab 
võimalusi teha lisatööd ja panustada 
õpilase edasijõudmisesse. Sel õppe-
aastal jõuab tema 11. klassi õpilane 
rahvusvahelise inglise keele eksamini, 
mis on võrdsustatud gümnaasiumi 
lõpetamisel riigieksamiga. 

Tapa vene põhikool on tunnusta-
tud keelekümbluskool üle-eestiliselt, 
kus õppetöö toimub keelekümbluse 
klassides osaliselt või täielikult riigi-
keeles. Sel õppeaastal on suurepä-
raseid tulemusi saavutanud 9. klassi 
õpilane Anastasia Djomina õpetaja 
Irina Piksare juhendamisel. Puškini 
Instituudi korraldatud üleriigilisel 

tõlkekonkursil saavutas Anastasia III 
koha ja üle-eestilise esseekonkursil 
,,Minu riik“, kuhu esitati üle 300 töö, 
leidis õpilase töö äramärkimist. 

Mitmed venekeelsed õpetajad on 
omaks võtnud keelekümbluse me-
toodika, mille rakendamine muudab 
ainetunnid mitmekesisemaks. Eesku-
juks on õpetaja Natalja Roditšenko 
ajaloo ja geograafia tunnid ning 
Irina Piksari vene keele ja kirjanduse 
tunnid. Õpetaja Valentina Pavljuki 
eestvedamisel tegutseb folklooriring, 
kus väärtustatakse slaavi kultuuri ja 
kombeid. Õpilased jagavad saadud 
teadmisi ning oskusi üritustel nii oma 
kui teistes koolides ja kogukonnas. 

Kaasaeg nõuab õpetajalt inno-
vaatilisust ja mitmekülgsust. Uuen-
dusmeelsed ja kõrge digipädevusega 
on õpetajad Raili Rooba ja Anneli 
Morgenson, kes julgustavad ning 
koolitavad kolleege kasutama erine-
vaid õpikeskkondi ja IT lahendusi.

,,Oskuste aasta“ Lehtse Koolis on 
ajaloolise hõnguga. 8. klass koostab 
loovtöö ,,Kool Pruuna mõisas“, mille 
raames lõimitakse erinevates õppe-
ainetes õpitud teadmised praktiliste 
oskustega ning valmib mälestuste-
rohke ühistöö. 

Heade tulemustega on õpilased 
silma paistnud maakondlikel olüm-
piaadidel. Parimad tulemused on 8. 
klassi õpilase Moona Lamuse I koht 
kunstiõpetuse olümpiaadilt, juhen-
daja Eve Allsoo ja 3. klassi õpilase 
Kristjan Gunnar Jeltsovi inglise keele 
etluskonkursi II koht, juhendaja Rita 
Püümann.

Jäneda Koolis on lisaks tavapära-
sele õppetööle toimunud ja toimu-
mas põnevad õppekäigud, et mit-
mekesistada õppimise ruumi. Ühine 
karjääriõppepäev toimus Tallinnas, 
kus 6.–9. klasside õpilased uudistasid 
Telia, Kanal 2 ja Postimehe tegemi-
si. Kogu kool külastas KUMU, kus 
saadi kunstiteadmisi. 17. aprillil algas 
kooli 30. kunstinädal, seekord alustati 
tegevustega Kurgjal. 

Kõigi meie valla lasteaedade 
lasteaiaõpetajad on õpihimulised 
ja tegusad rakendama kaasaegseid 
õppemeetodeid. Kuidas märgata 
lapse individuaalsust ja aidata last, 
kuidas kasutada pilvepõhiseid digi-
lahendusi, arendada õpikeskkonda 
ja tegutseda mitmekeelelises rühma-
ruumis. Saadud teadmisi rakendades 
on õpitegelused mitmekülgsed ja 
kaasaegsed. Õpetajad on avatud 

jagama oma kogemusi. Lasteaias 
Vikerkaar toimus koostöös SA In-
nove I üle-eestiline kahesuunaliste 
keelerühmade kogemuskoolituse 
ja metoodikapäev 11. aprillil, kus 
jagati töörõõmu ja otsiti lahendusi 
tekkinud probleemidele. 

Suurepärast tööd teevad õpeta-
jad Tapa Muusika- ja Kunstikoo-
lis. Muusikaosakonna neli õpilast 
pääsesid edasi konkursi “Parim 
noor instrumentalist 2017” vaba-
riiklikusse lõppvooru. Piirkondlikus 
eelvoorus olid võidukad Ariana 
Arutjunjan (flööt) õpetaja Heili 
Liivsalu, Jako Kaarel Härm (metsa-
sarv) ja Saamuel Skrjabin (trompet) 
õpetaja Heili Liivsalu ja II koha 
sai Kristjan Hansen (eufoonium) 
õpetaja on Jüri Tüli. Õpilastele olid 
toeks klaverisaatjad Imbi Puusepp 
ja Darja Roditšenko. 

Kunstiosakond on osalenud Tal-
linna Keskraamatukogu korraldatud 
merekultuuriaasta loomingukon-
kursil „Lugude meri“. Lõppvooru 
näitusele pääsesid Eleriin Sahtel, 
Eliisa Maria Sahtel ja Pille-Riin 
Reinike. Kohtla-Järve Koolinoorte 
Loomemaja korraldas II Rahvus-
vahelise noorte kunstnike konkursi 
„Loomingu valgus“. Selle aasta 
teema oli „Tähine tee“. Osalesid 
kunstikoolide õpilased Eestist, Bul-
gaariast, Venemaalt ja Kasahstanist. 
12–14-aastaste vanuserühmas sai III 
koha Eleriin Sahtel ja laureaadiks 
Kadri Vildek. 

Tapa Muusika- ja Kunstikool 
tähistas oma 60. sünnipäeva sel 
aastal. Meeleolukad kontserdid, kus 
esinejateks olid õpilased, õpetajad ja 
vilistlased, toimusid 7. ja 8. aprillil. 
Kõigil oli võimalus vaadata kunsti-
osakonna õpilaste töid Tapa linna 
erinevates kohtades. 

Tapa valla haridusasutuses toi-
mub igapäevaselt mitmekülgne, 
kaasaegse metoodikaga ja lõimitud 
aineõpetusega õppetöö. Meie koo-
lides töötavad head ja pühendunud 
õpetajad, kes innustavad ja julgus-
tavad õpilasi olema uudishimulikud 
ja tähelepanelikud nii ainetunnis, 
õppekäigul kui huviringis/-koolis.

Artikli kirjutamisele aitasid kaasa 
Aile Kippar, Naima Sild, Lii Jairus, 
Merike Kärmas, Ülle Oru, Tea Välk, 
Liina Kald ja Ilmar Kald.

Anne Roos,
haridusspetsialist

Oskuste aasta 2017
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Muusikafestivalil on esinemishoos Lehtse kooli õpilased koos õpetaja Tiiu Tikkerberiga.

Aprillikuus tutvuti akrüülitehnikaga. Tulemuseks mõnusad kassid.

Foto  Piret  Pihel

Foto Liina Kald

Olgu puruvanadel ja lasteaialastel, 
kõigil hinges muusika, sest hea on olla nii.
Seitsmendasse taevasse on ainult seitse astet,
imeline redel – do, re, mi, fa, sol, la si….

Lehtse kultuurimajas toimus 6. aprillil 
Eesti väikekoolide IV muusikafestival 
„Muusika me sees ja ümber“. Selle 
organiseerijad olid armas Lehtse Kool 
ja alati kodusoe Lehtse kultuurimaja.

Kõige toimunu kulgemise eest 
kandsid hoolt Leelo Jürimaa ja Tiiu 
Tikkerber. Ühtekokku osales sellel 
vahval päeval 15 laulu- ja pilliansamb-
lit üle Eesti 11 juhendajaga. Mõnda 
kollektiivi lihtsalt juhendab üks ja 
sama inimene. Kõige kaugemad osa-
võtjad olid Ahjalt ja Holstrest.

Päev on ju lühike, aga hästi or-
ganiseerituna suudab see sisaldada 
paljut. Päevakava tundus aukartust 
äratav. Sinna mahtusid näiteks ühis-
laul “Muusika me sees ja ümber“, 
ansamblite kontsert, käelised te-
gevused, õpetajate jututuba, vaiba 
„Viisiratas“ heegeldamine, tegevused 
väga põnevates töötubades ja palju 
muud. Töötubade juhendajateks olid 
oma ala spetsialistid Svetlana Kuusik, 
Virge Palmsalu Liina Kald, Katrin 
Leete ja Tiiu Tikkerber. Valmis 
ühine kunstitöö „Laululinnupuu“, 

päeva lõpus esitati töötubades õpitud 
laul „Me armastame Eestit“, mille 
saateks olid plaatpillid, käsikellad ja 
rütmipillid. Laulu ilmestas õpetajate 
liikumisrühm. Käsitööseltsingu no-
bedate naiste juhendamisel sai vokiga 
kedrata, viltida, valmistada ehteid ja 
palju muud huvitavat teha. Lõunasöö-
giks said lapsed süüa maitsvat Lehtse 
Kooli kokkade keedetud suppi, OÜ 
Päts pagaritooteid ja magustoiduks 
jäätist AS Premia poolt.

2013. aasta lõpus loodud ja põhili-
selt rahva- ja pärimusmuusikat harras-
tav ansambel Lõõtsavägilased pakkusid 
meeleoluka esinemise. Ansamblit, 
kuhu kuulub kolm noort lõõtsamängi-
jat, juhendab Untsakatest tuntuks saa-
nud Margus Põldsepp. Lugupidamist 
väärt ja eeskujuks noortele pillilastele 
on seegi, et kolme aasta jooksul, mil 
Lõõtsavägilased on tegutsenud, on an-
tud üle 280 kontsert-esinemise. Ehk nii 
mõnigi muusikafestivalil osaleja kan-
nab hinges tulevaseks muusikatäheks 
saamise igatsust. Tavaliselt sellistest 
üritustest saavadki alguse suured teed 
unistuste täitumiste poole. 

Muusikafestivalil oli ka žürii koossei-
sus Indrek Jurtšenko, Merike Kärmas, 
Kai Kivi, Kadri Toomingas ja Evely 
Traublum-Rambi. Žüriil oli eriline 

ülesanne, millega nad said suurepära-
selt hakkama. Nad mitte ei selgitanud 
eksimusi, nõrgemaid esinejaid, vaid 
tõid välja tugevamad küljed, õnnes-
tumised ja positiivsed hetked. See oli 
nii armas. Ei räägitud sellest, mida 
keegi peaks veel harjutama või kuidas 
püüdma, vaid jagati kiitust, innustati 
ning motiveeriti ja autasustati.

Südamlik tänukummardus üritu-
se toetajatele. Nendeks olid: Tapa 
vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, VI-
ROL, Lehtse Kultuuri Selts, Lehtse 
Käsitööseltsing, Premia AS, Päts 
OÜ, Hoogla talu, Tapa Muusika - ja 
Kunstikool. Südamlik tänukummar-
dus ka kõikidele abilistele. Lisaks 
töötubade juhendajatele aitasid päe-
va kordaminekule kaasa Elle Simm, 
Diana Luhasoo, Eveli Matteus, Kaja 
Mäll, Leili Aleksejev, Eve Allsoo, 
Merike Kärmas, Kadri Toomingas, 
Tiina Talvik ja Oliver Jürimaa.

Viienda väikekoolide muusika-
festivali toimumise ootust endas 
kandes kõnnime kenad viisid hinges 
uhkelt kevades. Soe tänu neile, kes 
seda järjepidevust suudavad kanda 
ja loomisrõõmuraase kuulajale-vaa-
tajale edasi anda!

Kairi Kroon

Muusika me sees ja ümber

Selle aasta veebruaris alustas Tapal 
muusika- ja kunstikooli ruumides tööd 
täiskasvanute kunstikursuse grupp 15 
huvilisega. Nende seas oli inimesi, kes 
polnud mitukümmend aastat pliiatsit 
joonistamiseks käes hoidnud kui ka 
regulaarselt kunstiga tegelevaid inime-
si. Meid tõi kokku soov panna ennast 
proovile ja midagi juurde õppida.

Heas seltskonnas on joonistatud ja 
maalitud nüüd paar kuud. Kursuslased 

on teinud innukalt tööd ja tulemused 
on kiired tulema. Seega otsustasime 
jagada oma tegemisi linnarahvaga.

Meie esimest avalikku näitust 
saab näha kultuurikojas aprilli 
lõpuni.

Sügisest jätkame oma kooskäimisi. 
Kui tunnete ka endas soovi ja taht-

mist kunstiga tegelemiseks, siis olete 
oodatud uuel hooajal.

Katrin Leete

Täiskasvanute kunsti-
kursus alustas hoogsaltÕpilaste ja vilistlaste orkester, dirigent Jüri Tüli. Fagotil Alina Leopard. Foto Merike Annuk

7. ja 8. aprillil tähistas Tapa Muusika- 
ja Kunstikool oma 60. sünnipäeva. 
Vene põhikooli aulas toimunud kahel 
kontserdil astus üles enamus muusi-
kaosakonna õpilastest. 

Kui reedene kontsert oli mõeldud 
rohkem linnarahvale ja lastevanema-
tele, siis laupäevasele kontserdile olid 

kuulama ja esinema kutsutud vilistlased 
üle Eesti. Eriti suurejooneline oli pea 
viiekümneliikmeline puhkpilliorkester, 
mis koosnes õpetajate Heili Liivsalu 
ja Jüri Tüli praegustest ja endistest 
õpilastest. Sünnipäeva puhul kokku 
pandud õpilaste laulukoor laulis vilist-
lase Urmas Lattikase saatel tema enda 

sulest tulnud neli lastelaulu. Väga 
mitmekesiseid kontserte ilmestasid 
mitmed ansamblid ja üksikesinejad. 
Koridorides oli üleval kunstiosakonna 
suur õpilastööde näitus.

Aitäh kõikidele külalistele ja 
abilistele!

Tapa Muusika- ja Kunstikooli pere

Tapa Muusika- ja Kunstikool 60

2017. aasta reisid
6. mai – Paide kultuurikeskuses Helgi Sallo ja Katrin Karisma.
7. mai – Harjumaa (Ojasoo mõis, Kõue mõis, Habaja mõis Kuimet-

sa karstiala, Lambertuse kirik ja muuseum Hageris, Ruunave-
re, Kernu mõis, Üksnurme mõis, Nabala mõis).

10.–11. juuni – Lätimaa mõisad.
18. juuni – Aegna saar.
30. juuni – Ontika mõisas „Provintsitraagikud“.
19.–22. juuli Ahvenamaa (välja müüdud).
8. juuli – Ilu- ja koduaiad Harjumaal (Roosoja talu, Roogoja talu, 

Kose Püha Nikolause kirik, Sadevälja aiandustalu,  
Tuhala Nõiakaev, Polli talu).

4.–6.august – Kuramaa, Ventspilsi lillefestival. 
12.–13. august – Haapsalu (koos Valge daami etendusega) ja 

Noarootsi.
8.–10. sept – Sankt-Peterburg. 
16. sept – Palamuse laat.

Info: Tapa Buss OÜ, Pikk 10, Tapa, tel 5650 9619. 
Tasuda sularahas või a/a nr EE741010502017475006.

Avaldame siirast tänu A. Müür Matusebüroole,  
Pubi Tarekese töötajatele ja Samuel Golombile.

Südamlik tänu kõigile sugulastele, headele naabritele ja sõpradele, 
kes SVETLANA ROHTLA (30.04.1947–21.03.2017) lahkumist kalliks 
pidasid. Täname kõiki, kel jagus meile kaastunnet ja rohkete õite ja 

pärgadega kalmu katsid.
Abikaasa Väino ja tütar Leena perega.

Avaldame tänu kõigile, kes olid tulnud saatma  
Leonid Lorvi tema viimsel teekonnal.  

Suur aitäh, kõigile, kes meid aitasid ja kaastunnet avaldasid.
Ema ja õde



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 20. aprill 2017

Ilusad ilmad on juba varakult too-
nud tänavapilti palju jalgrattureid. 
Seega on õige aeg üle korrata mõned 
soovitused ja liiklusreeglid. Kui tead 
vastuseid alljärgnevatele küsimustele 
ja nendele vastavalt ka käitud, siis oled 
andnud oma panuse turvalisemaks 
liiklemiseks. 

Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja 
sportlik tegevus, kui et see ka turvali-
ne oleks, peab jalgratas olema sõitjale 
sobiva suurusega ja töökorras. 

Kas Sinu jalgrattal on kõik va-
jalik olemas ja pidurid töökorras?

Kas Sinu lapse jalgratas on talle 
sobiva suurusega?

Jalgratas on lapsele paras siis, kui 
harkisjalu, tallad maas, rattapulga 
kohal seistes jääb rattapulgani vähe-
malt paar sentimeetrit ruumi.

Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb korralik 

kiiver. Kiivri kandmine on kohustus-
lik kõikidel kuni 16-aastastel jalgrat-
turitel. Kiiver kaitseb pead vaid siis, 
kui see on paraja suurusega ja õigesti 
kinnitatud.

Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane ja ilma juhiloata 

jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel, 
jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel. 
Kindlasti peab iga lapsevanem lapsele 
liiklusreeglid selgeks tegema enne 
kui ta oma võsukese üksi liiklusesse 
sõitma lubab. Kõige parem õpetus on 
isiklik eeskuju ning ühine koduümb-
ruse läbisõitmine ja võimalike ohtlike 
olukordade läbiarutamine. Samal teel 
liiguvad ka jalakäijad ning viisakas 
jalgrattur kindlasti arvestab nendega.

Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 
13-aastatsed jalgratturid ja kuni kaks 
selle lapsega koos sõitvat täiskasva-
nut. Kõnniteel jalakäijate vahel tohib 
liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks, 
et jalakäijaid mitte ehmatada, saab 
jalgratturit oma tulekust juba eelne-
valt kellaga märku anda. Lähenedes 
jalakäijale, tuleb anda kella, vähendada 
sõidukiirust ja mööduda kõndijast 
ohutus kauguses. 

Kui kõnniteel või jalgratta- ja 
jalgteel liikuva jalgratturi teele jääb 
bussipeatus, siis peab jalgrattur and-
ma teed bussile minevatele ja bussilt 
tulevatele jalakäijatele.

Kuidas ohutult sõiduteed üle-
tada?

Kui jalgratturil on vaja teed üle-
tada, siis on seda kõige ohutum teha 
jalakäijatele mõeldud sõidutee ületa-
mise kohtades, tulles jalgrattalt maha 
ja lükates seda enda kõrval. Ületades 
ülekäigurada ratta seljas, tuleb enne 
sõiduteele sõitmist hoog maha võtta 
ja veenduda tegevuse ohutuses. Au-

tojuhid jalgratturile teed andma ei 
pea, sõidutee tuleb ületada jalakäija 
kiirusega.

Kui lapsevanem on lapse üksi 
liikluses osalemiseks ette valmista-
nud, koolitee on koos jalgrattaga 
korduvalt läbi sõitnud ning kõik 
ohuolukorrad läbi arutanud, siis tohib 
koolilaps mööda kõnniteed, jalgratta- 
ja jalgteed või õuealateed üksi kodust 
kooli sõita sõltumata vanusest ja 
jalgratturi juhiloa olemasolust. See-
juures on äärmiselt oluline pöörata 
tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele 
korrasolekule ning kiivri korrektsele 
kasutamisele.

Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal tohib 

jalgrattur sõita alates kaheksandast 
eluaastast ja seda koos täiskasva-
nud saatjaga. Üksi tohib jalgrattur 
sõiduteel sõita alates kümnendast 
eluaastast, kui tal on jalgratturi juhi-
luba. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab 
olema väga tähelepanelik ja pidama 
kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel sõi-
tev jalgrattur on juht ja peab liikuma 
autodega samas suunas sõidutee 
parempoolse ääre lähedal. Selleks, et 
teised juhid jalgratturi plaane pare-
mini mõistaksid, tuleb näidata enne 
manöövrit käemärguandeid. 

Kas kõrvaklapid ja telefon ku-
jutavad riski?

Liikluses osaledes peab olema väga 
tähelepanelik. Ainuüksi liiklusreeglite 
heast tundmisest ei piisa. Kõrvaklap-
pidest muusika kuulamine vähendab 
jalgratturi tähelepanu ja muudab 
liikluses osalemise ohtlikumaks. Tele-
fonikõnedele vastamiseks soovitame 
ratta kõne ajaks peatada ja jätkata 
teekonda pärast kõne lõppu.

Kuidas saada jalgratturi juhi-
luba?

Maanteeameti teenindusbüroodest 
on võimalik saada materjale, mille abil 
laps eksamiks ette valmistada. Kui 
liiklusreeglid selged, tuleb registree-
rida sobivale eksamile. Materjalid ja 
eksami sooritamine on tasuta. Roh-
kem infot lähimast büroost.

TÄHELEPANU! Iga lapse eest 
vastutab lapsevanem! Enne lapse 
üksi liiklusesse lubamist, olgu jalakäija 
või jalgratturina, on iga lapsevanema 
kohustus veenduda, et tema järeltu-
lija on valmis üksi liikluses osalema, 
mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult 
liigelda. Oma liiklusteadmisi saab 
jalgrattur kontrollida lahendades liik-
lusteste liikluskasvatus.ee lehel.

Christina Vallimäe, 
Maanteeameti 

ennetustöö osakonna 

8 olulist küsimust 
jalgratturile

9. aprillil külastas Eesti peaminister 
Jüri Ratas meie valda. Vaatamata ilu-
sale ilmale ja juba alanud suvitushoo-
ajale tuli kohtumisele ligi sada inimest. 

Jüri alustas oma esinemist Peter-
buri visiidi ülevaatega ning mõistis 
hukka terrorirünnaku metroos. Ta 
ütles, et ei kahelnud hetkegi lillede 
asetamisel rünnakus hukkute ja vi-
gastatute mälestamiseks. 

Seejärel rääkis peaminister üritus-
test, mis toimuvad Eesti Vabariigi 
100. aastapäeva ettevalmistuste raa-
mes. Kõige rohkem said tähelepanu 
positiivsed muutused, mis uus valit-
sus on jõudnud teha lühikese võimul 
oldud perioodi jooksul: 

- On võetud kurss omavalitsuste 
rolli tugevdamiseks ja tulubaasi taas-
tamiseks. 

- Üle tuhande töökoha peab olema 
viidud Tallinnast regioonidesse. 

- Pedagoogide ja lasteaiatöötajate 
palgakasv. 

- Omavalitsustele antakse võima-
lus otsustada ühistranspordi küsimus. 
Ettepanekud on järgmised: teha 
transpordi liikumine intensiivsemaks 
või jätta sagedus samaks, kuid anda 
inimestele võimalus kasutada tasuta 
ühistransporti (vahendid antakse riigi 
eelarvest).

- Taastatakse matusetoetus sum-
mas 250 eurot. 

- Riigi toetus koolitoidule suureneb 
0,78 eurolt ühe euroni õpilase kohta. 

Pärast legendaarse lauljanna Heidi 
Tamme esinemist mindi edasi elanike 
küsimuste juurde. Esimene küsimus 

oli NATO sõjaväelaste viibimise vaja-
likkusest ja liialt populaarsest teemast 
sõjaline oht. Ratas arvab, et valitud 
tee ühinemisel Euroopa Liidu ja 
NATOga garanteerib rahu meie maal. 
Mis puutub “sõjalisse hüsteeriasse”, 
mis küsija arvates on haaranud meie 
valitsejaid, vastas peaminister, et ei ole 
selle sõnastusega nõus. Ratas arvab, et 
ei ole majanduslikult kasulik rääkida 
ohtudest, sest see peletab eemale 
potentsiaalsed investorid. 

Küsimusele raudteesektori pers-
pektiividest vastas peaminister, et 
Tallinn - Narva lõik vajab lisainves-
teeringuid ja on praegu päevakorral. 
Elektrifitseerimise võimalus Tapani 
on samuti läbi vaatamisel (see punkt 
oli Tapa osakonna kirjalikus pöördu-
mises Keskerakonna ministritele).

Küsimusele, et miks mitte vähen-
dada saadikute arvu parlamendis, 
vastas Jüri Ratas järgmiselt: Esiteks, 
on olemas traditsioonid. Teiseks, 
mida rohkem erinevaid arvamusi, 
seda parem on vaadelda probleemi 
laiemalt. Kolmandaks, vähendades 
arvu, me võtame väiksematele par-
teidelt võimaluse saada parlamenti, 
aga see on halb demokraatiale. 

Üks kohalviibijatest tänas Jüri 
Ratast tema poliitilise julguse ja 
inimlikkuse eest, kui ta külastas 
Peterburgi ja asetas lilled terroriakti 
toimumise kohale. Veel küsis elanik 
suhete kohta Venemaaga. Sellele kü-
simusele järgnes vastus: “Meie riikide 
vahel on väga keerulised poliitilised 
suhted ja neid peab parendama, sest 

see on kasulik meile”.
Mina kasutasin võimalust ja esi-

tasin küsimuse, mis nii või teisiti 
huvitas paljusid elanikke. Selleks, et 
Tapast saaks tõeline tõmbekeskus, 
on meil puudu suur objekt, kus saaks 
veeta vaba aega, näiteks katusega 
liuväli või bassein. Kas riik on valmis 
aitama omavalitsust selles küsimuses? 
Jüri Ratas vastas järgmiselt: “Sellel 
mõttel, et riik peab aitama elanike ja 
valitsuse otsusega siia saadetud sõja-
väelaste vaba aja veetmise organisee-
rimisel, on iva sees. Jah, konkreetset 
otsust hetkel ei ole, kuid on tahtmine 
aidata. Me oleme valmis arutama ja 
arendama seda mõtet!” 

Kahjuks ei pidanud ükski kohaliku 
võimu esindaja vajalikuks osaleda 
sellel kohtumisel ja aidata kaasa riigi 
ja valla koostöö arendamise teemale. 

Küsimusele samasooliste abielude 
seadustamise kohta vastas Jüri, et tema 
isiklikult on eeskujulik pereinimene ja 
tal on kolm last. Keskerakonna frakt-
sioon oli seaduse vastuvõtmise vastu 
ja vaated ei ole muutunud. 

Oli veel väga palju küsimusi 
maksuraha jaotamise kohta, avarii 
kohta Tapa rongijaamas, ning noorte 
toetamise kohta. Peale ametliku osa 
lõppu leidis peaminister aega suhelda 
iga soovijaga, tehti palju pilte. 

Elanike nimel avaldan tänu peami-
nister Jüri Ratasele, kohtumise mo-
deraatorile Enn Eesmaale ja legen-
daarsele lauljannale Heidi Tammele! 

Maksim Butšenkov,
Tapa vallavolikogu liige

Sellel aastal olen mitmeid kordi kokku 
puutunud alaealiste autojuhtidega, 
kes juhtimisõigust omamata autorooli 
istuvad. On noorukeid, kelle politsei 
on roolist ka korduvalt tabanud. 
Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele 
alustab politsei juhtimisõiguseta juhi 
suhtes kriminaalmenetlust juhul, kui 
ta aasta jooksul kolmel korral auto-
roolist tabatakse. Sama reegel kehtib 
ka alaealistele. Üldjuhul hindavad 
noorukid ise oma juhtimisoskust pii-
savaks või isegi üliheaks, et liiklusesse 
asuda, nende jaoks on juhtimisõiguse 
omamist näitav dokument lihtsalt 
plastkaart. Oluline asjaolu on mui-
dugi ka see, et need samad alaealised 
on juba ise autode omanikud.

Enamjaolt ei ole need autod aga 
sellises tehnilises seisukorras, et 
nendega üleüldse liikluses osaleda. 

Noorukid paistavad arvavat, et po-
litsei neid kiusab. Ühist mõistmist 
ja selgust 16–17-aastastega luua on 
keeruline. Noortega vesteldes oleme 
seletanud, et juhtimisõiguseta ja sõi-
duoskuseta rooli istudes seavad nad 
ohtu nii ennast kui ka teisi liiklejaid. 
Oskusteta juht seab ohtu nii oma 
kaasreisijad, jalakäijad kui ka teistes 
autodes viibivad reisijad.

On lapsevanemaid, kes on tead-
likud, et nende alaealine laps autot 
omab ja arvab, et sõidukit kasutatak-
se nö. kinnistel radadel. Küll aga ei 
mõelda sellele kuidas nende laps sinna 
kinnisele rajale jõuab – ikka mööda 
liikluseks avatud tänavaid. Noorukid 
väidavad, et liikluses osalevad nad 
vaid väikese hetke seni kuni jõuavad 
kinnisele rajale. Selle väikese hetkega 
võib aga juhtuda suur õnnetus. Autod, 

mis on aga niivõrd kehvas seisukorras, 
et isegi detailid tahavad juba küljest 
kukkuda ning elementaarsemadki 
tehnonõuded ei ole täidetud, on 
suureks ohuks ka kinnistel radadel. 
On võimatu ette näha kuidas selline 
auto „käitub“. Lapsevanemad peavad 
noorte hobidel silma peal hoidma, 
eriti kui tegu on potentsiaalselt ohtlike 
tegevustega. Lapsega peab vestlema 
ning koos jõudma arusaamale, et 
teatud tegevused võivad kaasa tuua 
traagilised tagajärjed.

Kutsun kõiki hakkajaid Lääne-
Virumaalasi üles looma noortele teh-
nikaalaseid huviringe, kust kasvavad 
välja tulevased Märtinid ja Tänakud. 
Eelpoolnimetatud ringid on küll 
kulukad, kuid toetajate abil on need 
teostatavad.

Kristi Fuchs, piirkonnavanem

Jüri Ratas ja Enn Eesmaa Tapa kultuurikojas. Foto  Maksim Butšenkov

Kohtumine peaministriga

16-aastane autoomanik 
ei ole valmis autojuht
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Iga peresse võetud lemmikloom 
tähendab vastutust, mis kipub aga 
inimestel sageli ununema. Ikka ja 
jälle tekitavad probleeme linnaruu-
mis kassikolooniad või ringijooksvad 
koerad. See probleem on vastutus-
tundetute inimeste tekitatud ning 
pahatihti aitavad kaasa ka teised 
kaaskodanikud. Kui märkate pere-
meheta looma siis esimene samm on 
teavitada vallavalitsust sellest ja ka 
koheselt inimestest, kes jätavad oma 
loomad tänavale ja saatuse hooleks. 
Kortermajade juures ei tohi kasse 
sööta ning jälgida, et aknad, uksed 
jm avaused oleks suletud. Tapa valla 
territooriumil peavad kõik koerad 
olema kiibitud ja kantud lemmik-
loomade registrisse. Omanik peab 
märgistama koera kümne päeva 
jooksul alates päevast, millal koer sai 
kolmekuuseks. Omandatud täiskas-
vanud koer tuleb märgistada kümne 
päeva jooksul arvates omandamise 
päevast. Väga vajalik on ka kasside 
kiipimine, mis tagaks kogemata 
jooksu pääsenud lemmiklooma jõud-
mise koju. Kui lemmikloom jõuab 
varjupaika, tuleb kõik transpordi ja 
hooldamisega kulud omanikul välja 
maksta. Seda kõike aga saab enneta-
da lemmiku kiipimisega. Koerte ja 
kasside (lemmikloomade) pidamist 
Tapa vallas reguleerib Tapa valla 
koerte ja kasside pidamise eeskiri. 
Eeskirjas on käsitletud lemmiklooma 
pidamise erinevaid nõudeid. Eelkõi-
ge on olulised alljärgnevad punktid:

• koerte ja kasside pidamisel tuleb 
nende omanikul arvestada kaaskoda-
nike turvalisuse ja heaoluga, loomapi-
damine ei tohi häirida avalikku korda 
ega teisi loomi. Territoorium peab 
olema piiratud nii, et loom sealt omal 
tahtel välja ei pääseks.

• lemmiklooma on lubatud pidada 

hoones ja piiratud territooriumil selle 
omaniku loal või muu õigustatud isiku 
nõusolekul. Paljukorterilises elamus 
tuleks ennekõike lemmiklooma pi-
damist reguleerida korteriomanike 
kokkuleppel kehtestatud korraga. 

• lemmiklooma on keelatud hüljata, 
vigastada, abitusse seisundisse jätta, 
tekitada valu ja välditavaid füüsilisi 
ning vaimseid kannatusi, põhjustada 
lemmiklooma hukkumist või panna 
toime muud lemmiklooma suhtes 
lubamatut tegu.

• koera tohib viia avalikku kohta 
jalutusrihma otsas ja vajadusel ka 
suukorvistatult, tagades kaaskodanike 
ja teiste loomade ohutuse. Koer võib 
viibida jalutusrihmata inimasustusest 
eemalasuvates kohtades, kui on ta-
gatud loomapidaja pidev järelevalve. 

Eeskirjas on konkreetselt välja 
toodud lemmiklooma omaniku ko-
hustused. Loomaomanik peab:

• tagama loomale liigikohased pi-
damistingimused ja piisavas koguses 
vett ning toitu;

• järgima veterinaar-, sanitaar- ja 
hügieeninõudeid, sealhulgas koris-
tama koheselt lemmiklooma poolt 
tekitatud reostuse avalikus kohas, 
kaasa arvatud korterelamu trepikojas;

• jälgima, et koera või kassi 
pidamine (haukumine, ulgumine, 
näugumine märgistamine jms) ei 
häiriks avalikku korda ja teiste isikute 
rahu ja heaolu;

• võtma tarvitusele meetmed, 
et välistada looma ärajooksmine ja 
inimestele või teistele loomadele kal-
laletungimise võimalus;

• lemmiklooma kadumisel viivita-
matult korraldama looma otsimise, 
teatades looma kadumisest varjupai-
gale ja vallavalitsusele. 

Krista Pukk,
keskkonna ja heakorraspetsialist

Viimastel aastatel on väljakutsete arv 
maastiku- ja kulupõlengutele küll 
vähenenud, samas on päästjaid juba 
mõned korrad kutsutud kustutama 
esimesi kulupõlenguid. 

Viimase paari aasta kevadine trend 
on, et pahatahtlikku kulu põletamist 
jääb järjest vähemaks, aga siiski aeg-
ajalt see juhtub. Päästjatele on see 
pingeline hooaeg.

Ida päästekeskuse ennetusbüroo 
juhataja Maido Nõlvak räägib, et 
kulupõlengud saavad alguse hooletu-
sest, näiteks põleva suitsukoni auto-
aknast välja visates või sihilikult kui-
vanud rohtu süüdates. „Probleemiks 
on ka suure koguse niitmata jäetud 
maa, millel sellised põlengud üldse 
aset leida saavad“, - lisab Nõlvak.

Päästjad juhivad tähelepanu, et 
kulupõleng on väga ohtlik ning ku-
lupõletamine keelatud. Sageli süütab 
kulu hooletult visatud tikk või suit-
sukoni, kulupõleng levib omakorda 
hoonetele või metsa. Kulupõlengute 
ohvriks on langenud ka inimesi.

Tuli levib väga kiiresti ja kogemus-
teta inimene ei saa selle kustutamise-
ga juba mõne hetke pärast omal jõul 
hakkama. Samuti võib juhtuda, et 

kulupõlengu kustutamisega hõivatud 
päästemeeskonnad ei jõua piisavalt 
kiiresti abivajajani, kui samal ajal 
leiab aset teine õnnetus. Kulupõle-
tajaid ning hooletuid lõkketegijaid 
ähvardab kuni 1200 euro suurune 
rahatrahv. Lisaks tuleb kulupõlengu 
põhjustajal hüvitada keskkonnale te-
kitatud kahju, kuna hukkuvad mada-
las heinas elutsevad pisikesed loomad 
ja pesitsemist alustanud linnud.

Enne kui te kipute midagi põleta-
ma, tuletage meelde ohutusnõuded!

Kevad on saabunud ja inimesed 
alustanud koristustöödega aias. Enne 
lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku 
omavalitsuse õigusakte – tiheasustus-
alal võib olla lõkke tegemine keelatud 
või siis on määratud, mida lõkkes 
põletada tohib. 

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida 
vähemalt poole meetri ulatuses puhas 
süttivast materjalist, et lahtine leek, 
kõrge temperatuur või sädemed 
seda ei süütaks. Kasta näiteks enne 
tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle 
ümbrus veega märjaks. 

Tuld võib teha tuulevaikuses või 
nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgi-
ge ka tuule suunda, et sädemed ei 

lendaks põlevmaterjalidele või lõkke 
tegemisega kaasnev suits ei häiriks 
kaasinimesi. 

Lõkkekoha ohutusvahemaad hoo-
netest ja metsast sõltuvad eelkõige 
lõkke suurusest!

• Alla ühe meetrise läbimõõduga 
lõke peab paiknema vähemalt 10 
meetri kaugusel hoonetest ja metsast.

• Üle ühe meetrise läbimõõduga 
lõke peab paiknema vähemalt 15 
meetri kaugusel hoonetest ja 20 
meetri kaugusel metsast.

• Üle kolme meetrise läbimõõduga 
avaliku lõkke (avalikul üritusel tehtav) 
tegemiseks on tarvis juba päästeasu-
tuse luba. 

Lahtist tuld ei tohi jätta järeleval-
veta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse 
lõpuni põleda, kustutatakse veega või 
summutatakse näiteks liivaga. 

Metsas võib lõket teha vaid selleks 
ette nähtud tähistatud kohas või 
omaniku loal. 

Oluline on jälgida, et lõkkest ei 
saaks alguse kulupõleng. Igasugune 
kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal 
Eestis keelatud.

Jevgenia Parv,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Et lemmikloomast 
ei saaks 

hulkuvat looma

Kulu põletamine on ohtlik ja keelatud!

Aeg kasvab suureks me ümber,
aeg muudab paljut me sees ...

Segakoor Leetar tähistab oma ka-
hekümne viiendat sünnipäeva. Us-
kumatu, et hetkest, kui 1991. aasta 
sügisel kohalik meeskoor TARM ja 
naiskoor Leelet ühinesid segakooriks, 
on möödunud kakskümmend viis 
aastat. Kui ühineti, siis segakoori 
Leetar dirigendina jätkas nais- ja 
meeskoori dirigeerinud Ahti Raias, 
kes juhatas koore Tapal alates aastast 
1975 kuni aastani 2005. Käesoleva 
aasta märtsikuus saatsime oma kaua-
aegse armsa dirigendi igavikuteele. 
Aeg teeb oma otsuseid vahest nii, 
et ta ei arvesta sugugi meie palveid, 
igatsusi ja südamesoove! 

Dirigentidena on Leetari koori ees 
olnud 2006. aasta jaanuarist Marge 
Matson, 2008. aasta veebruarist Liis 
Haagen ja Kadri Innos, kes aitasid 
Leetari peale madalseisu 2009. aas-
tal toimunud üldlaulupeole „Ühes 
hingamine“. Huvitaval kombel on 
nii juhtunud, et peaaegu kõik Leetari 
dirigendid ei ole Tapalt. Nii sõitis Ahti 
Raias Tallinnast kooriproovidesse 30 
aastat. Marge Matson sõitis samuti 

Tallinnast 2,5 aastat. Liis sõitis algul 
Tallinnast ja lõpuks Tartust iga nädal 
proovi kaheksa aastat, tuues endaga ka 
mõne sealtkandi laulja kaasa. See sõit-
mine muutus pikapeale noorele koor-
mavaks ja nii jätkas Liisi soovitusel 
hooajal 2015/2016 meil dirigendina 
oma koori mitmekülgsete annetega ja 
koorijuhi haridusega koorilaulja Kris-
tina Asuküla. Kuna aga Kristinal on 
väiksed jõmmid ning oli palju muidki 
kohustusi, siis otsisime Kristina palvel 
järjekindlalt omale uut dirigenti. 

Dirigendi otsingud ei ole lihtne 
tegevus. Olen tänulik oma vennale 
Mart Kroonile, kes taaskord aitas ja 
oma kolleegi soovitas. Vähe on ini-
mesi, kes oma põhitöö, kodu, teiste 
kooride dirigeerimise ning muude 
toimetamiste kõrvalt leiavad aega 
tulla ja olla ning lisaks sellele veel 
paljudele hinge pugeda oma profes-
sionaalsuse, huumorimeele ning ääre-
tu pühendumusega, sealjuures luues 
midagi kvaliteetset! Oleme tänulikud, 
et meie ees seisab hetkel dirigendina 
tagasihoidlik, aga meiega väga eda-
sipüüdlik Andres Heinapuu. Ta on 
lõpetanud Tallinna Riikliku Konser-
vatooriumi professor Arvo Ratasse-

pa koorijuhtimise klassis, täiendanud 
end Peterburi Konservatooriumi 
aspirantuuris ja barokklaulu erialal 
Haagi Konservatooriumis. Leiva on 
Andresele lauale toonud koormeistri 
ja dirigendi amet. Ta on juhatanud 
mitmeid Eesti koore (Tallinna Kam-
merkoor, TTÜ vilistlasnaiskoor). 
Aastatel 1999–2006 töötas RAM-i 
laulja ja koormeistrina. Praegu töötab 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 
dirigeerimise õppejõuna. 

Juubelihõnguline sünnipäevakont-
sert ootab väga-väga, et oleks kuulajaid 
29. aprillil kell 18 Tapa kultuurikojas. 
Kontserdi pealkiri on „Aeg kasvab 
suureks“. Miks just selline pealkiri ja 
millised on üllatused, seda saate siis 
teada, kui kohale tulete! Lisaks koorile 
esinevad pilli- ja laulusolistidena Eva 
Siil, Margus Laugesaar, Mart ja Markus 
Johannes Kroon, Heldur Uibo, Indrek 
Bergmann, Andres Aps. Kontsert-
meistritena on kaastegevad Anne Otto 
ja Urmas Lattikas. 

Ootame sind kuulma ja osa saama 
sellest, kuidas aeg ja head inimesed 
on üht väikelinna laulusõpruskonda 
muutnud!

Kairi Kroon

Aeg kasvab suureks

Juba 20. veebruarist alustas Tapal 
Eesti Töötukassa taaskord tööhar-
jutuse kursusega.

8–10 töötuks registreerunud ini-
mesest koosnev rühm saab endale 
vajalikke oskusi ja tööharjumust 
erinevate tegevuste kaudu ning oman-
dab teadmisi, kuidas tööturule suun-
duda ja seal edukalt hakkama saada.  
Tööharjutuse eesmärk on töötu 
sotsiaalse kaasatuse suurendamine 
ja tema ettevalmistamine iseseisvaks 
tööotsimiseks ning tööl käimiseks. 
Tööharjutusel osalenu peab oskama 
iseseisvalt koostada kandideerimis-
dokumente tekstitöötlusprogrammis, 
kontakteeruda tööandjaga, käituda 
tööintervjuul edumeelselt ning olema 
omandanud vajalikud harjumused 
igapäevase töörutiiniga toimetulekuks.

Tööharjutus on suunatud eelkõige 

töötu kollektiivis töötamise, tööalase 
vastutuse ning tööks vajaliku kohu-
setunde ja täpsuse kujundamisele. 
Tööharjutusel osalejatelt tuleb nõuda 
kokkulepitud aegadest ja tegevustest 
kinnipidamist ja leida talle tööga 
sarnast tegevust, mis hoiaks teda 
aktiivsena ja motiveerituna. 

Kursus kestab kokku 50 päeva 
ning lisaks kohapeal õppimisele, 
testide lahendamistele ja materjalide 
omandamisele, on külastatud ka 
mõnda Tapa ettevõtet.  Väljasõit on 
toimunud Kadrinasse, kus tutvuti 
Flexa AS-i töökorraldusega. Plaanis 
on veel külastada Haljala piirkonna 
tööpõldu ning Rakvere ümber asuvaid 
suuremaid tööandjaid. 11. aprillil küd-
lastati Rakveres toimunut Töömessi. 

Kursuse abimaterjalideks kasuta-
vad töötud erinevaid psühholoogiat 

ja majandust õpetavaid raamatuid, 
käiakse koos raamatukogus, kan-
dideeritakse iga päev erinevatesse 
kohtadesse tööle, hoitakse korras 
CV-d ja uuendatakse-parandatakse 
pidevalt oma motivatsioonikirju. 
Lisaks veel abistatakse Tapa vallava-
litsust heakorra- ning koristustöödel. 
Abiks valiku tegemisel täidab rühm 
töötukassa töövihikut. Praktilise näi-
teid ja elutee kavandamist leitakse SA 
Innove vihikust „Istuda või astuda?“.

Grupijuhendaja rolli täidab see-
kord noorsootöö haridust omav, 
praktilise tegevusi korraldav ning 
ligi viistest aastat FIE-na tegut-
sev grupijuhendaja Ilja Golomb. 
Täpsem info: Eesti Töötukassa, 
Lääne-Virumaa osakond, laaneviru@
tootukassa.ee, tel 326 0330.

Ilja Golomb

Tööharjutuse kursus
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2014. aasta septembris kinnitas Tapa 
vallavolikogu „Tapa linna kaug-
küttepiirkonna soojusmajanduse 
arengukava aastateks 2014–2026”. 
Arengukava analüüsib Tapa linna 
soojusmajanduse hetkeseisu ning 
seab plaanid tulevikuks. Seega aitab 
arengukava vallavolikogu ja -valit-
sust ratsionaalsete pikaajaliste ener-
giapoliitiliste otsuste vastuvõtmisel.

Sellega seoses ja eesmärgiga taga-
da kindel, usaldusväärne, efektiivne, 
põhjendatud hinnaga ning keskkon-
nanõuetele ja tarbijate vajadustele 
vastav soojusvarustus, sätestati meie 
soojusmajanduse arengukava ühe 
tähtsaima momendina Tapale 2016. 
aasta lõpuks piisava võimsusega 
kohalikku biokütust (hakkepuit) 
kasutava katlamaja rajamine.

Realiseerimaks Tapa soojusma-
janduse arengukava alustas linna 
soojusettevõte N.R.Energy OÜ 
möödunud aasta juunis Üleviste 
tänava kinnistule uue katlamaja 
ra j amis t .  K at lamaja  eh i tuse 
lõpetamise tähtajaks määrati tellija 
poolt 31.01.2017. Tänase hetke 
seisuga tuleb kahetsusega tõdeda, 
et katlamaja veel valmis ei ole. Tapa 
vallavalitsus hoiab end jooksvalt 
kursis katlamaja ehituse käiguga ja 
vallavalitsuse esindajad osalevad 
ehituskoosolekutel. 7. veebruaril 
toimunud koosolekul tõdeti, et kat-
lamaja ehitusel on vaja veel teostada 
mitmed tööd, pärast mida saab esita-
da kasutusloa taotluse. Katlamaja ei 
saa käivitada enne kasutusloa väljas-
tamist. Tapa vallavalitsus ei ole kat-
lamaja ehituse tellija ja seega ei saa 
kohalik omavalitsus anda hinnangut 
ehitustööde käigule ega prognoosida 
rajatise valmise lõplikku kuupäeva.

Kuni 14. veebruarini kehtis Tapa 
kaugküttepiirkonnas Konkurent-
siameti poolt kooskõlastatud soo-
juse hind 67,71 eurot MWh; hind 
lõpptarbijale koos käibemaksuga 
on 81,25 eurot MWh ja seda alates 
15.01.2017. Soojusettevõte aga on 
esitanud Konkurentsiametile taotlu-
se uue hinna kinnitamiseks ja Kon-
kurentsiamet on sellele heakskiidu 
andnud. Seega alates 15.02.2017 
kehtib Tapa linna kaugküttepiir-
konnas soojuse uus hind 73,85 
eurot MWh; lõpptarbijale koos 
käibemaksuga 88,62 eurot MWh. 
Hinnatõusu on põhjustanud põ-
levkiviõli kallinemine. Koos nafta 
hinna tõusuga maailmaturul kallineb 
ka kodumaine põlevkiviõli. Seega 
on alates 15. veebruarist Tapa linna 
soojuse hind praktiliselt sama, mis 
see oli aasta tagasi.

Olgu siinkohal toodud veidike 
informatsiooni Tapa kaugküttepiir-
konna soojuse hindadega seoses. 
Konkurentsiameti poolt kinnitati 
alates 01.12.2013 Tapa kaugkütte-

piirkonna ühendatud võrgupiirkon-
na (linna lõuna- ja põhjaosa) soojuse 
piirhinnaks 74,07 eurot MWh; lõpp-
tarbijale koos käibemaksuga 88,88 
eurot MWh. 2016. aasta kevadel, 
seoses põlevkiviõli hinna languse-
ga, alandas Konkurentsiamet Tapa 
kaugküttepiirkonna soojuse hinda 
ning see oli kuni käesoleva aasta 15. 
jaanuarini 64,10 eurot MWh; lõpp-
tarbijale koos käibemaksuga 76,92 
eurot MWh. Soojuse piirhindade 
kooskõlastamiseks on Konkurent-
siametil vastavad metoodikad ja 
juhendid, midagi ei tehta emotsioo-
nide ajel. Seega, hetkel ei ole Tapal 
veel asutud kütma hakkepuidu kat-
lamajaga ja soojusettevõtte poolne 
soojuse hinna kooskõlastamine 
Konkurentsiametiga toimub vedel-
kütuse baasil.

Vaatamata ehituse lõpptähtajast 
ülesammumisele on uue katlamaja 
ehitus lõpusirgel. Katelt ja süsteeme 
on juba testitud. Teostatud on kõik 
vajalikud torustike ümberehitused. 
Samaaegselt saab uue ilme ka seni-
ne seal asuv ja vedelkütusel töötav 
katlamaja, mille katlad jäävad tööle 
tipukoormuste ja reservkateldena. 

Koos uue katlamaja valmimisega 
liitub Tapa linna kaugküttepiirkon-
naga Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi 
linnak. Möödunud aasta 1. detsemb-
ril võttis komisjon vastu Tapa linna 
kaugküttesüsteemi ja Kaitseväe 1. 
Jalaväebrigaadi linnakut ühendava 
kaugküttetrassi. Kaitseministeerium 
otsustas 2015. aastal, et Tapal asuva 
Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnaku 
kütmine hakkab edaspidi toimuma 
Tapa linna kaugküttevõrgust. Kaug-
küttetrassi projekteerimist, ehitust 
ja projekteerimis- ning ehitustöö-
de omanikujärelevalve teostamist 
rahastas täies mahus Kaitseminis-
teerium ja hanke korraldas Tapa 
vallavalitsus. Rajatud kaugküttetrass 
saab alguse Üleviste tänava uuest 
katlamajast, kulgeb paralleelselt Üle-
viste ja Loode tänavatega Kaitseväe 
linnakusse. Sellele kõigele eelnes 
Tapa vallavolikogu otsus, millega 
Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnak 
liideti Tapa linna kaugküttepiir-
konnaga. Trassi kogupikkuseks on 
1383 m.

Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi lin-
naku liitmine Tapa linna kaug-
küttepiirkonnaga on Tapa valla ja 
meie kaugküttetarbijate jaoks igati 
positiivne otsus. Mida suurem on 
kaugküttepiirkond, seda tugevam 
see on ja pikemas perspektiivis aitab 
see tagada Tapal varustuskindla, 
usaldusväärse, efektiivse ja tarbija 
vajadustele vastava soojusvarustuse. 
Tähtis on ka kaugkütte hind – mida 
rohkem on tarbijaid, seda soodsam 
on tarbijate jaoks kujunev lõpphind.

Tapa vallavalitsus

9.03.2017
• Otsustati eraldada Tapa valla re-

servfondist 500 eurot MTÜ Sääsküla 
Huviklubi poolt Tapa vallas 2017. 
aastal tehtava teatriprojekti omaosaluse 
toetuseks;

• riigihanke “Investeerimislaen 
2017“ edukaks pakkumuseks tunnistati 
Swedbank AS pakkumus;

• lõpetati riigihanke „Tapa kul-
tuurikoja rekonstrueerimise põhipro-
jekti koostamine“ põhjusel, et kõigi 
vastavaks tunnistatud pakkumuste 
maksumused ületavad hankelepingu 
eeldatavat maksumust ja ei ole sellise 
hinnaga hankijale vastuvõetavad;

• määrati projekteerimistingimused 
ehitise (soojatrassi) rajamise ja olemas-
oleva ehitise (masuudihoidla katlama-
jaks) ümberehitamise ehitusprojekti 
koostamiseks Jäneda Õppe- ja Nõu-
andekeskuse masuudihoidla kinnistul 
Jäneda külas Tapa vallas vastavalt asen-
diskeemile ja projekteerimistingimuste 
taotlusele;

• maaüksustele määrati koha-aad-
ressid;

• nõustuti Tapa vallas Imastu külas 
asuva Jõeääre maaüksuse ostueesõigu-
sega erastamisega ehitiste omanikule;

• anti nõusolek AS-le Eesti Kesk-
konnateenused ohtlike jäätmete käit-
luslitsentsi 0445 muutmiseks.

16.03.2017
• Neljale puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hooldaja-
toetused;

• pikendati sotsiaalkorteri üürilepin-
gut, aadressil Roheline 6-15 Tapa linn;

• anti FIE-le Silvi Pärn, avaliku 
ürituse luba laada “Tapa Jürikuu laat” 
korraldamiseks Tapa linnas Tapa turu 
ja Tapa kaubamaja vahelisel alal, Tapa 
kaubamaja ümbruse parklaalal (v.a 1. 
Mai pst poolsel küljel) ning korteri-
ühistu Pikk 12 esisel parklaalal 2. aprillil 
2017 kell 7.00-17.00;

• väljastati ehitusluba ehitiste (Ma-
suudikatlamaja ehitisregistri koodi-
ga 120309954 ümberehitamiseks ja 
soojatrassi rajamiseks Jäneda lossini) 
ümberehitamiseks Tapa vallas, Jäneda 
külas, Jäneda Õppe-ja Nõuandekes-
kuse masuudihoidla, Viinavabriku ja 
Jäneda loss’i kinnistutel AGOREK OÜ 
poolt koostatud projektile;

• väljastati ehitusluba Agorek OÜ-
le ja Katrin Uus’ile ehitise (tapamaja) 
püstitamiseks Tapa vallas Patika külas 
Olleri kinnistul, vastavalt AGOREK 
OÜ poolt koostatud projektile;

• nõustuti Tapa vallas Tapa linnas 
asuvate Ambla mnt 5a ja Ambla mnt 
5 katastriüksuste liitmisega üheks ka-
tastriüksuseks ja kinnistuks;

• muudeti Tapa vallas Tapa linnas 
Jaani tn 7a katastriüksuse lähiaadress 
ning määrata uueks lähiaadressiks 
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa 
linn, Roheline tn 33;

• võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

• võeti vastu korraldus lootusetu 
nõude bilansist välja kandmise kohta;

• pikendati Jäneda Mõis OÜ-ga 
sõlmitud Vara kasutamise lepingut kuni 
01.04.2021.

23.03.2017
• Anti Kaitseliidule avaliku ürituse 

luba “Kaitseliidu MV kolmevõistlu-
ses” krossijooksus korraldamiseks 
Männikumäel 08. aprillil 2017 kell 
10.00–20.00;

• hüvitati õnnetusjuhtumi tagajärjel 
sõiduautole Volkswagen rikete remon-
diks tehtud kulud summas 135,95 
eurot. Esitati Järva Tarbijate Ühistule 
kahjunõue Tapa vallavalitsusele tekita-
tud kahju eest summas 135,95 eurot;

• võeti vastu kolm korraldust abi-
vahendi soetamiseks toetuse maksmise 
kohta;

• võeti vastu viis korraldust ravimi-
toetuse eraldamise kohta;

• ühele taotlejale eraldati täiendavat 
peretoetust;

• otsustati toetada ühe lapse toit-
lustamist lasteaias;

• jäeti rahuldamata kaks taotlust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel.

• eraldati MTÜ-le TG Lapsevane-
mad 2017. aastal viieks kuuks tegevus-
toetust 500.- eurot eelarve realt 09601, 
Koolitoit;

• müüdi Tapa vallale omandiõiguse 
alusel kuuluv korteriomand aadressil 
Keskuse tn 10-14 Lehtse alevik Tapa vald;

• kinnitati vallavanema Alari Kirt 
õppereis Taani Kuningriiki 05.–07. 
04. 2017 EAS`i poolt korraldatud 
“Kohalike omavalitsuste juhtide aren-
guprogrammi 2016–2017“ raames.

30.03.2017
• Otsustati korraldada avatud 

hankemenetlusega riigihange „Tapa 
kesklinna rekonstrueerimise ja raud-
teepeatuse ühendamise erinevate 
liikumisviisidega ehitustööd“;

• Tapa valla asfaldikattega teede ja 
tänavate asfaldiaukude parandamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati Ta-
riston AS poolt esitatud pakkumus;

• kruusakattega teede ja tänavate 
profileerimise edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Tapa Autobussipark 
poolt esitatud pakkumus;

• väljastati tänavate ajutise sulgemise 
luba Tapa linnas Üleviste tänaval ja 
Loode tänaval, alates 27.04.2017 kella 
13.00-st kuni 27.04.2017 kella 16.00-ni;

• määrati projekteerimistingimused 
ehitise (Tanki remondihalli) püstitami-
se ehitusprojekti koostamiseks Tapa 
vallas Tapa linnas Karja tn 9 kinnistul;

• määrati projekteerimistingimused 
ehitise (0,4 kV maakaabli) rajamise 
ehitusprojekti koostamiseks Roheline 
10, Roheline L2, Roheline L1 ja Pikk 
5 kinnistutel Tapa linnas Tapa vallas 
vastavalt asendiskeemile, projekteeri-
mistingimuste taotlusele;

• väljastati ehitusluba ehitise (remon-
ditöökoja) ümberehitamiseks Tapa vallas 
Moe külas Töökoja kinnistul;

• väljastati ehitusluba ehitise (kaup-
lus-baar) ümberehitamiseks Tapa 
vallas Tapa linnas Ülesõidu 8 kinnistul;

• eraldati Spordiklubile Tapa toe-
tust 50 eurot Olavi Laisarve osale-
miseks Euroopa meistrivõistlustel 
maadluses õpilaste vanuseklassis 18. 
–22.05.2017 Belgradis;

• anti Kaitseväele avaliku ürituse luba 
“SINILILLEJOOKS TAPA 2017” 
korraldamiseks Tapa linnas 27. aprillil 

2017 ajavahemikus kell 10.00-18.00.

06.04.2017
• Pikendati puudega lapse hooldus-

toetust;
• ühele lapsele määrati tugiisik õp-

peperioodil õppimiseks;
• MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 

lapsehoid eraldati raha lapsehoiutee-
nuse osutamiseks;

• võeti vastu korraldus väljaspool 
kodu osutatava üldhooldusteenuse 
rahastamise kohta Tapa valla eelarvest;

• Tapa vallas kruuskattega teede ja 
tänavate tolmutõrje edukaks pakku-
museks tunnistati Tariston AS poolt 
esitatud pakkumus;

• väljastati tee ajutise sulgemise luba 
Tapa vallas Jäneda külas Lossi tee Kooli 
tee alates 27.05.2017 kuni 28.05.2017, 
kella 06.00-st kuni kella 19.00-ni, alates 
29.07.2017 kuni 30.07.2017 kella 06.00-
st kuni kella 19.00-ni ja 09.09.2017 
kella 06.00-st kuni kella 19.00-ni. 1.2. 
Jäneda küla Kooli tee Lossi tee ja Kal-
da tee vaheline lõik alates 27.05.2017 
kuni 28.05.2017 kella 06.00-st kuni 
kella 19.00-ni, alates 29.07.2017 kuni 
30.07.2017 kella 06.00-st kuni kella 
19.00-ni ja 09.09.2017 kella 06.00-st 
kuni kella 19.00-ni;

• anti avaliku ürituse luba OÜ-le Jä-
neda Mõis kolme laada korraldamiseks 
Jäneda keskuses ja Jäneda Mõisa pargis 
alljärgnevalt:

„Aia- ja Lillepäevad” ajavahemikus 
26.05.2017 kell 18.00 kuni 28.05.2017 
kell 20.00; “Eesti Talupäevad Jänedal” 
ajavahemikus 28. 07.2017 kell 18.00 
kuni 30.07.2017 kell 20.00; “Jäneda 
Sügislaat” ajavahemikus 08.09.2017 kell 
18.00 kuni 09.09.2017 kell 20.00;

• anti FIE-le Silvi Pärn avaliku 
ürituse luba kahe laada korraldamiseks 
asukohaga Tapa turu ja Tapa kaubamaja 
vahelisel alal, Tapa kaubamaja ümbruse 
parklaalal (v.a 1. Mai pst poolsel küljel) 
ning korteriühistu Pikk 12 esisel park-
laalal alljärgnevalt: “Tapa Jaanikuu laat” 
4. juunil 2017 kell 07.00-17.00 ja “Tapa 
Heinakuu laat” 2. juulil 2017 kell 07.00 
– 17.00;

• määrati projekteerimistingimused 
ehitise (110/20/10 kV alajaama) raja-
mise ehitusprojekti koostamiseks Su-
mina (katastritunnus 40001:002:0059) 
kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;

• määrati projekteerimistingimused 
ehitise (100 kw soojusliku ja 40 kw elektri 
toomisvõimsusega koostootmisjaama) 
rajamise ehitusprojekti koostamiseks 
Paide mnt 77 kinnistul Tapa linnas;

• nõustuti Tapa vallas Lehtse ale-
vikus asuva Pikk tn 20 maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega ehitiste 
ühisomanikele;

• riigihanke nr 181856 „Tapa linna 
koolide ja lasteaedade toitlustusteenus“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ 
Virumaa Koolitoit poolt esitatud pak-
kumus;

• otsustati korraldada alla lihthanke 
piirmäära jääv hange „Tamsalu ja Tapa 
valla ühinemisjärgse uue omavalit-
susüksuse, Tapa valla, arengukava ja 
eelarvestrateegia koostamine“;

• müüdi Tapa vallale kuuluv korteri-
omand aadressil Üleviste tn 7-58, Tapa 
linn, kuna vara ei ole vallale vajalik.

müümiseks.
4. Anti Tapa vallavalitsusele nõus-

olek Tapa vallale kuuluva Pruuna mõisa 
kinnistu müümiseks OÜ-le Indsalu.

5. Katastriüksustele määrati siht-
otstarbed.

6. Algatati Tamsalu ja Tapa valla 
ühinemisel moodustuva uue omava-
litsusüksuse, Tapa valla arengukava ja 
eelarvestrateegia koostamine.

7. Arvati välja sotsiaalkomisjoni 
koosseisust Julija Rõbalko, tema enda 
poolt esitatud vastavasisulise avalduse 
alusel.

8. Anti Tapa vallavalitsusele nõus-
olek korraldada riigihange „Dement-
sete eakatele ja mäluhäiretega inimes-
tele päevahoiuteenus“ hankelepingu 
sõlmimiseks perioodiks 01.05.2017 
– 31.12.2019.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

30.03.2017
1. Kuulati Politsei- ja Piirivalveame-

ti esindaja ettekannet nende tegevuse 
kohta Tapa vallas.

2. Kuulati Maksu- ja Tolliameti 
esindajate ettekannet salakaubanduse 
kohta Tapa vallas.

3. Anti Tapa vallavalitsusele nõus-
olek Tapa vallale kuuluva elamumaa 
asukohaga Tapa linn, Kalmistu 1a 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Katlamaja ehitus ja 
soojuse hind Tapal

K&S Torutööd OÜ 
teostab:

•	Vee-	ja	kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)

•	Küttesüsteemide	ehitus

•	Reoveepaakide	ja	septiku-
te müük ning paigaldus

•	Sanseadmete	paigaldus

•	Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.
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Tapa linnas on täismõõtmetega 
staadion, mis on aga kahjuks n-ö 
maha jäetud

Meie linnastaadionil ei ole võima-
lik mängida jalgpalli, kuna staadioni 
murukate on künklik ja hooldamata. 
Kui vaadata ajas tagasi, siis kümme-
konna aasta eest oli Tapal väga kõrge 
jalgpalli tase, siis oli meie staadioni 
kasutamine aktiivne ja staadion ka 
hooldatud. Töötan ise noortega ja 
tean, et noortel on vaja tervislikuks 
ja aktiivseks eluks tegeleda spordiga 
(mistahes spordiga).

Praegu on Tapal vaid üks staa-
dion, mis asub Tapa gümnaasiumi 
territooriumil ja millel on kunstmuru 
kate. Sellel staadionil sportida igaüks 

ei saa, kuna aed on ees ja värav kinni. 
Minu idee oleks renoveerida meie lin-
na staadion niimoodi, et seal saaksid 
sportida kõik vallaelanikud. Kindlasti 
peaks olema naturaalne murukate.

Tapal asuvad ka meie liitlasväela-
sed, kes saaksid samamoodi kasutada 
meie linna staadionit. Hetke vaatepilt 
on meil Tapal väga kurb, kuna oleme 
suuruselt teine linn Lääne-Virumaal, 
aga meil ei ole isegi meie oma linna 
staadionit. Kui vaadata teisi asulaid, 
siis hetkel on Amblas korralik staa-
dion ja ka Tamsalus käib staadioni 
renoveerimine. Kindlasti saaksime 
kasutada oma staadionit ka muudel 
üritustel, näiteks laulupeod jms. 

Kurb vaatepilt on ka see, kui liigun 

ringi mööda linna ja näen, kuidas 
lapsed mängivad palliga kuskil ma-
jade vahel. Tapal on väga sportlikud 
lapsed, kuid nende laste maksimumi 
saame saavutada ainult siis, kui meil 
oleks enda poolt anda kõik võima-
lik selleks, et need lapsed saaksid 
oma võimeid kasutada ja arendada. 
Kindlasti oleks vaja Tapale tuua 
ka häid treenereid. Kui panustame 
maksimumi meie lastele, siis oleme 
kindlasti pärast nii enda kui ka oma 
laste üle uhked. Ja mis on veel parem 
me saame öelda, et me tahame elada 
ja kasvatada oma lapsi just siin linnas, 
kuna meil on olemas kõik selleks et 
nendest kasvaksid meie UHKUSED!

Janar Safronov

Aprilli keskpaigast algavad vabriigis 
Eesti 100 juubeliüritused. Seda tähis-
tab ka Tapa Linna Orkester.

Selleks puhuks tuleb ettekandele 
vaid eesti heliloojate looming ning 
kuulajateni jõuab mitmekülgne 
ajakohane puhkpillimuusika. Tapa 
Linna Orkestriga astub kontserdil 

esmakordselt üles liivakunstnik Madli 
Luuk, kes lisab kaunile muusikale 
omanäolist silmailu. Tapa Linna 
Orkestri kontsert “Puhu tuul” toi-
mub reedel 5. mai õhtul Tapa kul-
tuurikojas algusega kell 19. Sisse-
pääs on tavapäraselt vaba annetusega, 
millega saab toetada orkestri tegevust. 

Tapa Linna Orkestrit dirigeerib Priit 
Rusalepp, kes on ühtlasi pärjatud 
“Aasta orkestridirigent 2016” tiitliga. 
Nagu igale Tapa Linna Orkestri kont-
serdile kohane, on oodata põnevat 
vaatemängu ning kuhjaga muusikalist 
elamust. Olete palutud! 

Veronica Lass

Meie noorte aktiivsus ja 
sportimisvõimalused

Pidu algab! KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

21. apr kl 19 Rahvatantsupäev. Esinevad kõikTapa linna rahvatantsu-
rühmad. Tantsuks mängib ansambel The Last Chance. Sissepääs 
vabaannetusena laste rahvatantsurühmale rahvariiete ostmiseks.

25. apr kl 18 Integratsiooni SA Narva Nõustamiskeskuse teabetund 
eesti keele õppimise võimalustest.

25. apr kl 18 ja 20	Ajalooline	draamafilm	„Loomaaedniku	naine“.	Alla	
12-aastastele keelatud! Pilet 4 €.

29. apr kl 18 Segakoori Leetar 25. kontsert „Aeg kasvab suureks“. 
Tasuta.

2. mail kl 16 ja 18	Koguperefilm	„Kurepoeg	Rihhard“.	Film	on	3D.	
Pilet	4	€+1.50	€	3D	prillid,	eelkooliealised	2	€+1.50	€	3D	prillid.

5. mail kl 19	Tapa	Linna	Orkestri	kontsert	“Puhu	tuul”.	Dirigent	Priit	
Rusalepp, kaastegev liivakunstnik Madli Luuk. Sissepääs vaba 
annetusega.

6. mail kl 18	Naiskoor	Slavjanka	kontsert.	Dirigent	Alina	Klotškova.	
Piletid 3 € ja 5 €.

7. mail kl 11–17 Kohupiimatordi valmistamise õpituba. Biskviidi 
küpsetamine; kohupiimakreemi valmistamist õigete töövõtetega; 
biskviidi lõikamine ja kokku ladumine kreemi ja moosiga; niisuta-
mine, katmine; pritsimine erinevate tülledega- harjutame pritsi-
mise tehnikat; tordi kaunistamine. Juhendaja Kaja Leeben. 

 Õpituppa registreerimine kuni 28. aprillini e-postil heili.pihlak@
kultuurikoda.ee või tel 5559 5461. Osalustasu 10 € tasuda regist-
reerimisel. Kohtade arv on piiratud!

9. mail kl 18 ja 20	Draama,	actionfilm	„Päästik	põhja“.	Pilet	4	€	,	
sooduspilet	2	€.	Film	on	alla	16	a	keelatud!	

11. mail kl 13 Emadepäevale pühendatud pärastlõuna eakatele. 
Kohvilaud maja poolt! Sissepääs prii.

13. mail kl 18 Kontsert „Laulud emale“. Esinevad: Andrus Albrecht, 
Ariana	Arutjunjan,	Alexander	Bondareff,	Anna	Abrosimova,	Luiza	
Aleksandrova, Sass Šumljanski, Sander Rosenberg. Kontserti 
juhib Arlet Palmiste. Piletid 3 € ja 5 € müügil Tapa kultuurikoja 
kassa ja Piletimaailmas.

16. mail kl 16 ja 18	Koguperefilm	„Rokikoer“.	Film	on	2D.	Pilet	4	€,	
eelkooliealised 2 €.

23. mai kl 20	 Prantsusmaa	hittkomöödia	„Beebibuum.“	Film	on	alla	
12-a mittesoovitav! Pilet 4  €, sooduspilet 2 €.

30. mail kl 20	 Draama,	romantikafilm	„Armastuse	ajalugu“.	Sama-
nimelise romaani ainetel. Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.

23. apr kl 12 Lehtse külakilb 8. mäng. Lõpeb XV hooaeg! Selguvad 
hooaja üldvõitjad! Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta. 

24. apr kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud “Lehtse 
puhtaks!” Kaasa lööma ootame kõiki hea tahtega inimesi! Kogu-
nemine Lehtse kultuurimaja juurde, kust soovijad saavad kindad. 
Prügikotid olemas. Peale koristust kultuurimajas talgu teelaud, 
slaidiprogramm ja jututuba. 

12. mai kl 18 Lehtse laste kontsert “Sulle, emake!” – toimub Pruu-
na koolimajas! Esinevad Lehtse Kooli ja lasteaia lapsed. Ootame 
vaatama-kuulama kõiki peresid!

22.–26. mai Lehtse laste kevadpäevad.
Kavas: matka-, spordi-, kunsti- ja ekskursioonipäev ning lõpupidu.
26. mai kl 15.45 Rongkäik (lasteaia eest) ja 
   kl 16 Kultuurimajas aktus, kontsert, näitus, mängud. Kallid lapseva-

nemad – võtkem kaasa väikest näksi oma laste peolauale!

Näitus Lehtse Käsitööseltsingu käsitöödest.

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

Hindu tasub uurida.  
 Tel +372 5650 0368.

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

PRIMATE CAPITAL OÜ

MTÜ Eluaken (Valve 30, Tapa)
lahtiolekuajad: E, T, N, R 9–15.

TASUTA: Süstlavahetus, nõustamine, rasedustestid,  
kondoomid, infomaterjalid, jook ja kerge eine!

Igal teisipäeval kell 10–13 on võimalik B-, C-hepatiidi ja  
HIV-testimine tasuta.

Lisainfo tel 5334 1185, 324 0891 või  
tapa.ennetuskeskus@gmail.com.

Pädevusega  
ELEKTRIK

teostab kõiki elektritöid.  
Tel 5341 9510,

e-mail  
lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD				
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE	KÄIT				

KONSULTATSIOON

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise  

võimalusega:  
sõelutud mulda, liiva, purukruusa,  

killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri,  

frontaallaaduri, greideri jm  
rasketehnika teenuse osutamine.

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

Võtame tööle tisleri. 
Tel 5565 8919, 

amblapuit@gmail.com, 
Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude  
puidutoodete valmistamine  

tellimuse peale.

EELK Tapa Jakobi koguduses algab KEVAdLEER. 
Esimene leeritund on 23. aprillil kell 12. Tapa kogudu-

se pastoraadis Õhtu pst 24.

Tapa ehituskauplus 
otsib 

KOgEMuSTEgA MÜÜJAT.
Info veikoryy@gmail.com.



Lehtse koolipere mälestab 
matemaatikakonkursi  

„Mata-Kroon“ asutajat ja endist auliiget
ARVO SAndbERgI.

Avaldame kaastunnet omastele.
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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.

Aegade teedel meist keegi ei tea, 
kuidas peab seadma sammu. 
Teeline kunagi ette ei tea, 
kuniks veel minekuks rammu.

Mälestame head ja toredat kaaslast 
SIRJE KRIISAT

Meie sügav ja siiras kaastunne  
kõigile lähedastele.

Aime, Helvi, Malle ja Heiki  
Järvamaa Kodukandi päevilt

    

        

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  
1–4toalised 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. 

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.

- 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

Tapa Ehitus OÜ  
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

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

- Korteriühistutele tehnilise  
   konsultandi teenus
- Korteriühistute renoveerimine,     
   remont
- Katuse ehitamine, remont
- Aedade ehitamine
- Puit ja kiviterrasside ehitamine
- Vundamentide ehitamine,  
   soojustamine
- Akende ja uste vahetamine
- Omaniku järelevalve teostamine

- Saunade ehitamine
- Elumajade ehitamine
-	Ärihoonete	ehitamine
- Eramajade ehitamine
- Seinte ehitamine,  
   soojustamine
-Vee- ja kanalisat- 
   sioonitööd
-Viimistlustööd

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

Tel 5664 9956.

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. 
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Koorem 6 rm. 

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja  
põllumaad.  Tel 504 5215, 514 5215.

RAM Builder OÜ
 Teostab järgmisi töid:

Meil on kogemust üle 10 aasta.
Paide mnt 7c, Tapa. Tel 5598 3983.
E-mail: rambuilder.leht@gmail.com

•	Üldehituslikud	tööd,	
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine,  
pottsepatööd jne
•	Kivi-	ja	puitfassaadid

•	Viil-	ja	lamekatused
•	Akende	ja	uste	
müük ning paigaldus
•	Santehnilised	tööd
•	Elektritööd

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

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

Müüa lõhutud küttepuud pikkus vastavalt soovile. 
Koorem alates 5 rm. Tel 505 2239.

Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp), alates  
18 €/rm, koos transpordiga. Tel 504 5632.

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.

Rehvitööd  Ambla mnt 2 
Lepiku Rehv OÜ  Tel 505 8683.

 PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:

- Katuste ehitus   
 - Vihmaveesüsteemide paigaldus   

 - Plekksepatööd
- Katuste ja puitfassaadide soojustamine ja renoveerimine

 Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni läbiviigud,  

erimõõdulised veeplekid jne).  
Kui soovid plekkkatust,  

siis plekkkatust küsi otse plekkseppadelt. Info: tel 5556 0167  
pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

Müüa Tapal Turu tn 3 majas 2-toaline renoveeritud 
korter. 39 m2 , V korrus. Tel. 5341 2575.

Müüa Tapal Turu tn. 3 majas, heas korras 3-toaline 
korter. 60,10 m2, I korrus. Tel 524 0514.

Autokäpp OÜ
•	Autoremont	ja	hooldus

•	Varuosade	tellimine		•	Summutite	remont
Tel 5650 3420

Kraanateenus Tapal, 
noole pikkus 22 m. 

Tõstevõime 16 tonni. 
Kuulutus ei aegu.
Tel 5397 2245.

Müüa 2-toaline renoveeritud korter, 3. korrus,  
Ülesõidu 5, Hind 15 000 eurot. Tel 5665 2463.

Müüa 2-toaline päikesepoolne korter Tapal Pikk  
23-27. Aknad ja uksed vahetatud. Tel 5843 2391.

Müüa aiamaja Tapal Väike tn 38 (30x30m). 
Tel 5665 9212.

Müüa saetud ja  
lõhutud küttepuid 
(lehtpuu segapuu – 
kask, lepp, haab)  

Tapal kohale toomise-
ga. Kuulutus ei aegu. 

Tel 5397 2245.

Päike paitagu Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku. 
Avaldame kaastunnet 

LIndA nAPITSA 
Lähedastele.

KÜ Lai 17 elanikud

Soovin üürida 1-toalist korterit Tapa linnas.  
Minu kontakt tel 5361 9300.

Soovin osta vene traktori põllutöödeks.
Tel 5395 2311.


