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Lõpupeod koolides
Jäneda kool põhikooli lõpuaktus 

16. juunil kell 16. 
Tapa vene põhikool põhikooli 

lõpuaktus 16. juunil kell 17.
Lehtse kool põhikooli lõpuaktus 

17. juunil kell 17.
Tapa gümnaasium põhikooli 

lõpuaktus 20. juunil kell 16, gümnaa-
siumi lõpuaktus 21. juunil kell 16. 

Lõpupeod lasteaedades
Lasteaed Pisipõnn
26. mai kell 16 on Sinilille rühma 

lõpupidu Vahakulmu lasteaias.
26. mai kell 17.30 on Rübliku 

rühma lõpupidu Pisipõnni peamajas 
Nooruse 11.

30. mai kell 17 on Õnneseene rüh-
ma lõpupidu Nooruse 2 lasteaia saalis.

Lasteaed Vikerkaar
19. mai kell 16.30 on Sipsiku rühma 

lõpupidu.
26. mai kell 16 on Kellukese rühma 

lõpupidu.
Lehtse kooli lasteaia lõpupidu 

on 26. mai kell 16, rongkäik lasteaia 
eest 15.45.

Jäneda kooli lasteaia lõpupidu on 
2. juunil kell 17.

Konkursi eesmärk on välja selgitada 
Tapa valla haldusterritooriumil asuvad 
kõige heakorrastatumad objektid ja 
selle kaudu kaasa aidata keskkonna 
kaunimaks kujundamisele.

Selleks, et leida üles kõige hea-
korrastatumad objektid, vajame ka 
vallaelanike abi.

Kui olete märganud mõnda kaunist 
ja omapärast koduaeda, ühiskondliku 
hoone ja tootmishoone ümbrust, 
hoonete rühma, küla või külaosa, 
tänavat, siis palun andke sellest teada 
Tapa vallavalitsusele. Nii saame neid 
tublisid inimesi tunnustada.

Konkursis osalemine on vabataht-
lik ja konkursil osalemisest huvitatud 
isikud võivad registreerida ennast ka 
ise.

Kaunitest koduaedadest palume 
teatada kuni 16. juunini 2017 e-kirja 
teel eele.ehasoo@tapa.ee, telefonil 
322 9673 või Tapa vallavalitsuses.

Eele Ehasoo,
vallakunstnik

Tegus kevad juhatab 
sisse toimeka suve 

Kauaoodatud kevad on lõpuks 
kätte jõudmas. On teine tulnud sel 
aastal väikeste, kuigi järjekindlate 
sammudega. 

Järjepidevus iseloomustab ka Ta-
pa-Tamsalu valla ühinemisprotsessi. 
Pärast seda, kui Vabariigi Valitsus 
kinnitas 29.12.2016 uue valla moo-
dustamise, on jätkunud ettevalmis-
tavad toimingud, et valimistulemus-
te väljakuulutamise hetkel oktoobris 
ühinemine ka reaalselt teoks saaks 
ning uus vald suuremate tõrgeteta 
toimima hakkaks. Valimised kohali-
kesse volikogudesse on sel aastal 15. 
oktoobril, mil valitaksegi ühinenud 
valla volikogu. 

Lähtuvalt mõlema valla volikogu 
otsustest on lehe ilmumise ajaks 
välja kuulutatud uue valla sümboo-
likakonkurss. Konkursi tulemusi 
oodatakse 15. juuniks. Loodame, 
et tuleb palju huvitavaid ja kauneid 
töid, mille seast on komisjonil 
võimalik valida parimad kavandid 
ja need esitada volikogudele kin-
nitamiseks. Tahame, et ka edaspidi 
oleks Tapa valla sümboolika ehk 
siis lipp ja vapp kaunid ja selgelt 
eristuvad teiste Eesti omavalitsuste 
omadest. 

Oleme alustanud ka uue val-
lavalitsuse töötajate struktuuri 
loomisega, hanke kaudu on leitud 
uuele vallale arengukava ja eelarve 
strateegia koostaja. Pakkumise järgi 
esitatakse tervikdokument voliko-
gule selle aasta lõpuks. 

Ühinemise ettevalmistamise 
faasis on töös veel mitmesugused 
teenustasude ja toetuste ning nende 
mõjude analüüs. Ettevalmistamisel 
on Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
tegevuse laiendamine Tamsallu juba 
sel aastal. Arutatud on spordikooli 

rajamist uues vallas jpm.
Ühinemise tegevuste kõrval 

jätkub muidugi ka igapäevane töö, 
mille kohta on veebikasutajatel juba 
kindlasti ülevaade, sest vallavalitsus 
püüab kajastada igat tegevust ja 
uudist oma kodulehel ning ka valla 
Facebooki seinal. 

Hästi edeneb ja tundub, et õigeks 
ajaks valmib Lehtse keskusehoo-
ne ehitus. Juba käivad sisetööd ja 
vallavalitsus valmistab ette mööbli-
ja sisustushankeid. Loodame mai 
jooksul jõuda Pruuna mõisa ostjaga 
ostu-müügilepingu sõlmimiseni, mis 
annaks ostjale võimaluse asuda juba 
pargihooldusega tegelema ja valmis-
tama ette hoolekandeasutuse avamist 
tuleval aastal.

Eelmisel aastal alustasime Jänedal 
lossi tee rekonstrueerimist. Talvel 
katkenud tööd on nüüdseks jõudnud 
lõpusirgele ja lehe ilmumise ajaks ehk 
juba peaaegu lõpuni. 

Mai algul avasime kahe projekti: 
„Tapa kesklinna rekonstrueerimine“ 
ja „Raudteepeatuse ühendamise 
erinevate liikumisviisidega“ ehitus-
tööde hanked. Rõõm oli tõdeda, 
et esimese nimetud projekti parim 
pakkumine oli peaaegu prognoositu 
ehk 1 565 292,34 eurot, aga teise 
projekti pakkumine oli ca 200 000 
euro võrra prognoositust suurem 
ehk siis 738 350,33 eurot. Puudujääva 
osa loodab vallavalitsus katta kahest 
erinevast allikast. Läbirääkimistel 
KIKiga on jõutud osa puudujäägi 
katmiseni ja Kaitseministeerium 
on valmis katma ülejäänud osa 
puuduolevast summast ehk siis ca 
170 000 eurot. 

See peaks kahtlejatele taas kinni-
tama Tapa olulisust riiklikul tasandil. 
Meilgi tuleb seda enda arengueelisena 

ja võimalustena näha ning lähtuvalt 
sellest tegutseda. Ühised projektid 
kindlasti jätkuvad. 

Tapa kultuurikoja rekonstruee-
rimine saab lõpuks alata, sest alles 
kolmandal katsel õnnestus pro-
jekteerimise hanke tulemus saada 
soovitud st. eelarves arvestatud 
maksumuse piiridesse. Seega on 
sügiseks olemas projekt, mille baasilt 
saab edasi liikuda juba ehitamise faa-
si. Loodan väga, et järgmisel aastal 
Tapa vald jätkab kavandatut ja viib 
selle tegevuse lõpuni. 

Tapa vene kooli hoone välis-
piirete rekonstrueerimise hanke 
pakkumisi ootame maikuu lõpuks. 
Kui parim pakkumine jääb loodetud 
piiridesse, saame sõlmida lepingu ja 
ehitus võib alata. Töö peab valmis 
saama viie kuu jooksul alates lepingu 
sõlmimisest. 

Moe ristist kuni Moe külani 
kulgeva kergliiklustee ehitamise ette-
valmistused kulgevad plaanipäraselt, 
projekteerimine, läbirääkimised 
maaomanikega ning kooskõlastused 
on suures osas lõpetatud. Mai lõpus 
saab minna ehitushankesse ja siis 
sügiseks on see väga vajalik tee Moe 
elanike jaoks teoks saanud. 

Nagu ikka, suuremate tegevuste 
kõrval on rida väiksemaid tegevusi, 
mis kas siis suuremaid toetavad või 
on täiesti iseseisvad. Tõotab tulla 
taas kord üks tegus suvi. Kui selle 
käigus ka mõnes kohas liiklemine pi-
kemat või lühemat aega raskendatud 
peaks olema, võib meeles pidada, 
et takistused on ajutised ning peagi 
saab see lõik korda. 

Alari Kirt,
vallavanem

Lõpuaktused Tapa vallavalitsus 
korraldab konkursi 

“Kaunis Kodu”

Tapa valla vapi ja lipu konkurss kestab 
kuni 15. juunini 2017.

Konkursi eesmärgiks on leida Tapa 
valla ja Tamsalu valla ühinemise teel 
moodustuva Tapa valla ametlik süm-
boolika – vapp ja lipp.

Konkursi auhinnafondis on 4000 
eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni 
otsusele kuni kolme parima konkursil 
osalenud töö autori vahel. Auhinna-
fondi summad maksustatakse kehti-
vate riiklike maksudega, mille tasub 
korraldaja.

Konkursi komisjoni kuuluvad Teet 
Suur, Leelo Jürimaa, Katrin Leete, 
Annika Kapp, Tiina Parmasto, Vello 
Sander ja Andrus Freienthal.

Konkursi reglement on lk 6.
Tapa vallavalitsus

Tapa Muusika- ja Kunsti-
kool ootab uusi õpilasi!

Muusikaosakonna sisse- 
astumiskatsed toimuvad

5. ja 8. juunil 2017 kell 16.
Avaldusi sisseastumiseks saab 

esitama hakata alates  
29. maist

muusikaosakonna 2. korrusel.

Kunstiosakonda katseid ei 
toimu. Avaldusi õppima  

asumiseks ootame alates
1. juunist kell 13–17  
(kunstiosakonnas, 

1. korrusel). KOHTADE ARV 
ON PIIRATUD!!!

Õppimine koolis toimub  
eesti keeles!

Vaata lisaks  
www.tapamuusikakool.ee

Tapa valla 
sümboolika 
konkurss

Tapa vallavalitsus annab teada, et Tapa 
valla üldplaneeringu ja selle keskkon-
namõju strateegilise hindamise (KSH) 
aruande avalik väljapanek toimus 
1.–30.03.2017, mille jooksul laekus 
25 kirja vastuväidete ja ettepanekutega 
üldplaneeringu täiendamiseks.

Üldplaneeringu ja selle keskkonna-
mõju strateegilise hindamise aruande 
avalikud arutelud toimusid 8. mail 
kell 16 Moe külakeskuse saalis ja kell 
18 Tapa kultuurikojas, 9. mail kell 17 
Jäneda lossi saalis ja kell 19 Lehtse 
kultuurimajas.

Avalikel aruteludel selgitati lühidalt 
valla üldplaneeringu ja selle KSH 
koostamise põhimõtteid ning maa- ja 
veealade üldiseid kasutamis- ja ehi-
tustingimusi.

Enamus avaliku väljapaneku 
jooksul laekunud ettepanekutest ja 
vastuväidetest oli seotud riigikaitse 
õppemaa ja riigikaitse taktikaalade 
planeerimisega ning tee nr 5 Pärnu-
Rakvere-Sõmeru Tapa linna ümber-
sõidu planeerimisega. 

Paljude avaliku väljapaneku ajal esi-
tatud ettepanekute ja vastuväidetega 
nõustuti ning vastavad parandused ja 
täiendused tehakse üldplaneeringus.

Et osad isikud, kes esitasid ette-
panekuid ja vastuväiteid, jäid oma 
seisukohtade juurde, siis esitatakse 
parandatud ja täiendatud üldplanee-
ring koos vastuväidetega Lääne-Viru 
maavanemale järelevalve teostamiseks.

Tapa valla üldplaneeringu ja selle 
KSH aruande eelnõud ning muud 
asjasse puutuvad dokumendid on 
kättesaadavad Tapa valla kodulehel: 
http://www.tapa.ee/uldplaneering

Kairi Maasen

Tapa valla üld- 
planeeringu arutelud



Lapsevanemad ja vanavanemad tööhoos.

Eelmisel nädalal sai Tapa kultuurikojas üles järjekordne kunstiosakonna õpilas-
tööde näitus. Olete oodatud vaatama!

Tänu vallavalitsusele on Musta Täku Talli esine saanud uue teekatte. Talli 
katuse  renoveerimise eest seisis aga hea OÜ Jäneda Mõis.
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Foto lasteaia arhiivist

Foto Liina Kald

Foto  Andrus Andrus Freienthal

Ehitustööd Jänedal Lossi tee rekonst-
rueerimiseks on lõpetatud. Tööde 
käigus ehitati ümber Lossi tee Piibe 
maantee poolne lõik pikkusega 220 
meetrit. Rekonstrueerimise käigus 
ehitati tänavale uus alus, paigaldati 
äärekivid ja asfaltkatend, lahendati 
sademevete ärajuhtimine. Samuti ehi-
tati kõnnitee ja korrastati sillapiirded, 
rajati ohutussaared.

Heameel on tõdeda, et Jäneda Mõis 
OÜ otsustas kasutada võimalust, et 
tee-ehitusettevõte oma tehnikaga 

töötas lähedalasuval objektil ning tel-
lis Musta Täku Talli restorani juurde 
parklate ja teiste platside rajamise. 
Seega sai kohaliku omavalitsuse ja 
eraettevõtte koostöös üheaegselt 
korda terve suur kant Jäneda keskosas.

Tööd teostas Meritus Infra OÜ ja 
ehitustööde lepingu Tapa valla osa ko-
gumaksumuseks kujunes 66 000 eurot 
koos käibemaksuga. Omanikujäre-
levalve korraldas Infragate Eesti AS. 

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Jäneda Lossi tee 
rekonstrueerimistööd 

on lõpetatud

Laste arengut mõjutab neid ümb-
ritsev vaimne ja füüsiline keskkond. 
2007. aastal sai Tapa lasteaaia Pisi-
põnn hoone seest ja väljast suures 
mahus renoveeritud. Korda tehti ja 
uuendati ka lasteaia peamaja õueala, 
kuhu paigaldati mitmeid atraktiivseid 
atraktsioone. Olime tookord kõik 
väga õnnelikud. Aastad aga läksid, 
ning kõik uued asjad hakkasid tasa-
pisi vananema. Vaatamata sellele, et 
remondimees aeg-ajalt kõpitses õues 
olevaid atraktsioone, värvis neid, pol-
nud asi enam endine.

2016/17. õppeaasta alguseks sai 
kogu õueala taas rõõmsavärvilise 
lahenduse. Selgus aga tõsiasi, et liiva-
kastid vajaksid üsna varsti väljavaheta-
mist. Meie lasteaia hoolekogu üks liige, 
Toomas Murer, võttis südameasjaks 
lasteaiale appi tulla. Ta mõõtis ja meis-
terdas, ning tegi muidki ettevalmistus-
töid selleks, et pühapäeval, 23. aprillil 
oli võimalik välja vahetada viis vana 
liivakasti. Kuna lasteaed on vahepeal 
laienenud kahte hoonesse, siis päris 
täpselt oli kõik nii, et peamaja hoovi 
paigaldati neli uut liivakasti ning vene 
kooli juures oleva lasteaia hoovi üks 
uus liivakast. Kõikidest rühmadest 

Jõhvi Kontserdimaja ja Rakve-
re Kaurikooli koostöös toimus 
tänavu taas laste joonistus-
võistlus „Minu ballett“.

Kunstiosakonna õpilased 
said kolm tunnustust – Ako 
Osmar Piht sai eripreemia 
ning Karina Tarasenko ja Ann 
Elisbeth Sang kumbki omas 
vanuserühmas III koha. Võist-
luse parimatest töödest avati 
4. mail näitus Rakveres Art 
Cafés. Edasi liigub näitus Jõhvi 
Kontserdimajja. Võistlusele 
laekus 169 tööd üle Virumaa, 
mõlemast maakonnast üsna 
ühepalju. Parimate tööde tun-
nustamine vanusegrupiti toi-
mus laste balletigalal Rakveres.

Liina Kald

olid kohale tulnud abilised, isad-va-
naisad. Kohal oli ka emasid ja lapsi. 
Talguliste arv ulatus kahe maja peale 
30 inimeseni. Vaid paar tundi tööd 
ja õuealadele olid uued liivakastid 
paigaldatud, ning kogu vana sodi ära 
veetud, ümbrus riisutud. Ilm talgu-
lisi ei soosinud. Sadas uduvihma ja 
sekka lundki. Kõik see aga talgulisi 

ja abivajajad eakad. Sära saavad silma-
desse ja lusti südamesse nii avitajad 
kui ka soliidses vanuses inimesed,“ 
kõneles Miilman innustunult, lisades, 
et mullu abistasid kuusteist maakonna 
noorukit seitset leibkonda.

Miilman kutsub kõiki Lääne-Vi-
rumaa noori, kes soovivad ja peavad 
oluliseks ligimehe aitamist, endast 
teada andma, kirjutades Lääne-Vi-
rumaa Noortekogu Facebooki või 
helistades telefoninumbril 55 544 
325. Samuti on oodatud kõik teated 
abivajajatest.

„Ühendust võib võtta terve aasta 
vältel, sest aiatöid jätkub igasse aasta-

ei heidutanud. Töötegijaid turgutati 
kuuma kohvi ja suupistetega. Kogu 
suur pere istus ühises lauas ja nautis 
tehtud töö vilju. 

Jääb vaid tänada kõiki asjaosalisi 
ja öelda, suur aitäh! Rõõm laste 
silmis on väga oluline! 

Tea Välk,
lasteaia Pisipõnn direktor

aega,“ teavitas Miilman. „Põhirõhk 
on muidugi suvel, kui kõige rohkem 
tegevust peenardel jagub, aga ka sügi-
sesel õunakorjamisel soovivad noored 
meeleldi abiks olla,“ kommenteeris 
ta. „Me anname oma parima, et kõigi 
abivajajateni jõuda,“ lisas neiu.

Lääne-Virumaa noortekogu on 
2006. aastal Rakveres loodud vaba-
tahtlik organisatsioon, mis esindab 
Lääne-Virumaa noorte huve nii 
maakonna piires kui ka väljaspool 
maakonda. Projekti „Koos saame 
hakkama“ veavad noored teist aastat.

 Eleriin Miilman, ,,Koos saame hakka-
ma!” projekti koordinaator

Talgupäev lasteaias Pisipõnn

Tapa muusika- ja kunstikooli lapsed 
joonistusvõistlusel paremate seas

Vana ja räämas saunahoone asemele seisab nüüd uus ja moodne kaubandus-
keskus. Fotod  Andrus Andrus Freienthal

Käesoleva aasta veebruaris avati Tapal 
Coop süsteemi kuuluv KONSUM-
tüüpi kaubanduskeskus. Keskuses on 
toidu- ja esmatarbekaupade kauplus, 
ehitusmaterjalide osakond, apteek, 
lillepood ja söögikoht. Kauplus rajati 
Tapa endise linnasauna kinnistule. 
Saun oli olnud aastaid kasutuseta, 
hoone lagunes ja oli muutunud ohtli-
kuks ning risustas linnapilti. 

Seoses sellega, et kaubanduskes-
kuse hoone sai valmis talvel, ei olnud 
võimalik teostada parkla ja juurde-
pääsuteede asfalteerimist, samuti 
haljastustöid.

Nüüdseks on KONSUM-it ümb-
ritsevad alad saanud korda. Suur ja 
avar parkla on asfalteeritud, samuti on 
asfaltkatendi saanud juurdepääsuteed. 

Järva TÜ rajas Rohelise tänava äärde 
ka uue kivikatendiga kõnnitee ja kaas-
aegse tänavavalgustuse, uue haljasriba. 
Korrastati kogu tänavaäärne haljastus. 
Sellega on kaubanduskeskuse rajami-
sega seotud tööd lõpetatud. Heameel 
on tõdeda, et kohaliku omavalitsuse ja 
eraettevõtte koostöös on Tapa linna 
tarbijad saanud juurde kaasaegse os-
tukeskuse ja korda on saanud taaskord 
üks piirkond Tapa linnas. Tapa sai 
juurde 37 uut töökohta, millele lisan-
duvad rentnike poolt loodud tööko-
had. Järva Tarbijate Ühistu kinnitusel 
on kauplus väga hästi käivitunud ja 
ületab ettevõtte poolt planeeritud 
ootused.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Tapa KONSUMi ümbruse 
korrastamine on lõpetatud

Lääne-Virumaa Noortekogu on 
võtnud eesmärgiks aidata maakon-
na eakaid kodu- ja aiatöödes ning 
kutsub üles kõiki noori samuti oma 
abikäsi ulatama.

Erinevate kodu- ja aiatööde kaudu 
soovitakse näidata sümboolset toetust 
Lääne-Viru maakonna eakatele.

Projekti „Koos saame hakkama!“ 
koordinaatori Eleriin Miilmani sõnul 
on eakatel abikäsi vaja rohimisel, 
puitmaterjali vedamisel, puude lõhku-
misel, akende pesemisel, koristamisel, 
muru niitmisel ja trimmerdamisel.

„Tegemist on siira ja ülla ettevõtmi-
sega, mis viib kokku abivalmid noored 

Noortekogu kutsub üles eakaid abistama

21. aprillil kihas Tapa kultuurikoda 
nagu mesipuu. Igas vanuses tantsijad 
olid vallutanud kogu maja – peeti rah-
vatantsupidu, kus esinesid Tapa güm-
naasiumi kõik rahvatantsurühmad, 
kõigile teada-tuntud Tulised Tuuluta-
jad ja eakate rühm Eideratas.

Kava oli hästi kokku pandud: lüüri-
list laadi tantsud vaheldusid hoogsate 
etteastetega. Imetlusväärsed juhenda-

jad olid ära teinud suure töö! Küllap 
on kulunud palju kingataldu, visadust 
ja närvi, et üsna keerukad tantsud so-
ravalt selgeks saada. Rõõm oli näha ka 
suvisel tantsupeol esitatavaid tantse. 
Vahepalasid esitas tubli viienda klassi 
poiss Randmar Tuulemäe lõõtspillil. 
Täissaal rõkkas aplausidest. Kogu 
pidu võeti ka filmilindile.

Pealtvaatajana tahan südamest tä-

nada ilusa elamuse eest nii esinejaid 
kui kõiki neid, kellest olenes peo 
kordaminek. Tantsuarmastus saab 
alguse koolieas ja kestab terve elu. 
Olgu see siis ise tantsides või teiste 
tantsu nautides. Tapa võib uhke olla 
heade tantsuõpetajate üle!

Kerget jalga, püsivust  ja rõõmsat 
meelt soovides

Eevi Lööper 

Elamus
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Infopäeval osalejaid tervitas vallavanem Alari Kirt.

Veiko Belials näituse avamisel Tapa 
linnaraamatukogus.

Foto Internetist

Foto  Kersti Burk

Praegu on Tapa linnaraamatukogus 
võimalik vaadata Veiko Belialsi fo-
tonäitust „Mõned üksikud värvid“.

Näituse pealkiri on täiesti aus, sest 
kahekümne seitsmest mustvalgest 
pildist vaid mõnel on leida pisikest 
värvilaiku. Kummaline on aga see 
efekt, kuidas mustvalge foto tekitab 
vaatajas värvikaid mõtteid. Autor on 
näituse uurimise vaatajale lihtsamaks 
teinud sellega, et iga pildi sünni- või 
saamislugu on näituse kataloogis kir-
jas. Samas ei ole keelatud ju ise pildist 
oma lugu üles leida. Emotsioonid ja 
tunded, mis tekivad vaatajas, võivad 
olla hoopis teisesuunalised, kui autori 
visioon. Küllap selles ka peitub kuns-
ti võlu, et kõik on mitmeti mõistetav 
ja ükski mõte pole ju vale.

Veiko Belials, kes ka ise näituse 
avamisel viibis, andis lahkelt seletusi 
oma fotode kohta. Küsimusele, et kas 
kõik need näitusefotod on rohkem 
otsitud või leitud, vastas autor, et 
suuremalt jaolt on ikka tegemist 
õnnelike leidudega ning ainult paari 
foto puhul on tegemist teadliku 
pildi püüdmisega. No näiteks käis ta 
Stockholmis aknaluuke pildistamas 
lausa kolmel korral. Esimesel korral 
ei saanud varjud nii nagu vaja, teisel 
korral oleks õiget valgust oodates 
laevast maha jäänud. Alles kolmandal 
korral, kui oli piisavalt aega valguse 
ja varjuga mängida, siis tuli ka foto.

Veiko sõnul on ta hobifotograaf  
(oh seda tagasihoidlikkust!), kuid see 

polegi oluline. Tähtis on see, et tal on 
fotograafile väga vajalik sisemine tun-
netus tajuda, kust saab hea foto. Tema 
juba ei käi pea laiali otsas, vaid järgib 
oma, võiks öelda, et „kolmanda silma“ 
tundlikku osutit. Kõrvaltvaatajaile võib 
see muidugi kummaline tunduda. Näi-
teks, Pärnus pärast vihmasagarat ühest 
poekesest välja astudes Veiko komistas 
ja kukkus peaaegu ninali. Selline mulje 
jäi kõrvaltvaatajaile. Tegelikult märkas 
Veiko üle tänava väga huvitavat kompo-
sitsiooni – seina najale toetatud punast 
vihmavarju (see foto on näituse nimifo-
to) ning hea kaadri saamiseks oli vajalik 
eriti madal kükkasend. Taolisi seiku on 
Veikol küllaga, sest head pilti püüdes ei 
hakka ju mõtlema, et kuidas sa parasjagu 
kõrvaltvaatajaile välja paistad.

Kuidas aga ühes inimeses saavad 
kõrvuti olla, sealjuures omavahel 
konkureerimata, nii kirjanik, tõlkija, 
fotograaf  kui ka õpetaja? Veiko Be-
lials arvab, et ükski oskus ei sega teist, 
pigem on üksteisele toeks ja inspi-
ratsiooniks. Seda väidet võib tõena 
võtta küll. See toob mulle meelde 
lapsepõlveaegse armsa mänguasja – 
kaleidoskoobi, kus eri värvi klaasikillud 
kaleidoskoobi liigutamisel järjest uusi 
ja aina ilusamaid mustreid tekitasid. 
Näitusel on pilte läbi üheksa aasta, sest 
tõeliselt häid fotosid on raske teha. Kui 
neid koguneb aasta jooksu kaks või 
kolm, siis on olnud väga kordaläinud 
aasta. Väga huvitav on ka asjaolu, et 
mõni foto tahab olla just must-valge, 

tema mõjusus on suurem, kui värvide 
„müra“ on maha keeratud.

Raamatukogu külalisteraamatus-
se kirjutas Veiko Belials järgmised 
read:“Mida karjuvamalt kirevamaks 
ja värviküllasemaks muutub maailm 
me ümber, seda suurem on minevi-
kuihalus, ihalus millegi nostalgilise ja 
vanamoelise järele – ja mis sobiks seda 
paremini edasi andma kui must-valge 
foto? See on visuaalne vaikus kõrvulu-
kustavalt värvilises maailmas, igaveseks 
ajavoolu tupikteele tardunud lukusta-
tud tuba, kuhu põgeneda, kui elutem-
po sind enda alla ähvardab matta.“ 
Fotonäitus “Mõned üksikud värvid“ 
jääb avatuks juuni lõpuni.

Ere Käärmaa

7. septembril 2017 Rakveres. Infot 
tasub jälgida lehel http://ekyl.ee/
avaleht/turvalisus/infopaevad-
laane-virumaal-2017/

http://ekyl.ee/2017/05/09/
tapal-raagiti-turvalisusest-korter-
majas/

 Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse 

esimees

Tapa rongijaam täitub 11. augustil 
inimestega, kes tahavad olla osa eri-
lisest sündmusest „Tapa rongijaama 
elluärkamine“. Sellega seoses kutsume 
üles kõiki, kel mingisuguseid mälestusi 
seoses Tapa rongijaamaga, jagama 
oma lugusid.

Viimase suvekuu keskel saab Tapa 
rongijaam uue hingamise, kui 24 tun-
niks avatakse hoone uksed ja üheskoos 
rännatakse ajas tagasi. Projekti raames 
on jaamahoone nimetatud Nostal-
giajaamaks, mis väga hästi kirjeldab 
sündmuse osalist eesmärki kogukonna 
jaoks. Samas on võimalus tulla kõiki-
del huvilistel ja tutvuda Eesti raudtee 
ühe olulisima sõlmpunktiga ning 
seeläbi ise kogeda killukest ajaloost. 
Ühe päeva jooksul on plaanis taastada 
80ndate õhkkond, kui avatakse ko-
dukohvik, kus pakutakse nostalgilisi 
roogasid, samuti eriti nostalgiahõngu-
line rongijaama ajalooga seotud näitus 
koostöös Tapa Muuseumiga ning eks-
kursioonide käigus saab tutvuda ruumi-
dega, kus külastajad pole kunagi varem 
käinud. Nostalgiline päev saadetakse 
õhtusse vene romansside saatel  Edu-
ard Tomani esitluses ning loomulikult 
ei puudu 80ndatele omaselt saab jalga 
keerutada vinüülplaadi disko saatel ja 
„lavale“ astub Toomas Krall bändiga 
„In Mood“. Lisaks kõigele muule 
toimub ka müstiline ööorienteerumine.

Tapa rongijaama on kahtlemata Mustvalgete fotode värvikas elu

4. mail korraldas Eesti Korteriühis-
tute Liit Tapa linnaraamatukogus 
kortermajade elanikele infopäeva 
„Turvalisus kortermajas”, kus 
kõnelesid EKÜLi, politsei ja pääs-
teameti esindajad.

Teemadeks süütegude enneta-
mine kortermajas ja selle ümbru-
ses, kohalikud turvalisuse prob-
leemid ja piirkonnapolitsei töö, 
samuti tuleohutus kortermajas ja 
nõuanded, mida teha siis, kui majas 
on rahurikkuja, kes ei austa ühiselu 
reegleid.

Osalejaid tervitanud Tapa valla-
vanem Alari Kirt rõhutas, et tur-
valine linnakeskkond on valla huvi 
ja oluliseks teguriks selle saavuta-
misel ja hoidmisel on piirkonna 
korteriühistute ja politsei koostöö.

Tapa ühistute huvi infopäe-
va vastu oli kõrge. EKÜL ju-
hatuse esimehe Andres Jaadla 
sõnul näitasid infopäeval osalejate 
arvukad küsimused, et kortermaja 
kui elukeskkonna turvalisus läheb 
inimestele korda. Tapal toimunud 
infopäeval said paljud küsimused 
ka kohe vastuse.

Tegemist oli teise infopäevaga 
projekti „Turvalisus kortermajas 
– infopäevad korteriühistutele 

Lääne-Virumaal” raames. Projekti 
avaüritus toimus Kundas 20. ap-
rillil. Infopäevad viiakse läbi Eesti 
Korteriühistute Liidu, Politsei- ja 
Piirivalveameti ning Päästeameti 
koostöös. Infopäevi toetavad sise-
ministeerium, KÜSK, Lääne-Viru 
Maavalitsus ning kohalikud oma-
valitsused.

Sarja järgmine infopäev toimub 

Tapal räägiti 
turvalisusest kortermajas

silmanud vähemalt korra kõik, kes 
sellest rongiga mööduvad. Kahjuks 
on pilt üsna nukker, sest jaamahoone 
on räämas ja seisab tühjana. See on 
tekitanud palju poleemikat, mis samas 
andis tõuke ka eesootava sündmuse 
korraldamiseks. „Meie kõigi rõõmuks 
on hetkel toimumas mitmeid erinevaid 
sündmuseid Tapa rongijaamas ehk 
koos kaitseväe laienemisega märga-
takse rohkem ka teisi olulisi objekte 
linnas, nii ka jaamahoonet. Samas 
konkreetseid taastamise plaane pole 
veel tekkinud või vähemalt avalikult 
välja öeldud pole. Loodetavasti annab 
sündmuste rohkus tõuke leida jaama-
hoonele püsiv rakendus,“ rääkis pro-
jektijuht Ade Piht.“  rääkis sündmuse 
projektijuht Ade Piht. 

Palju on juba tehtud, aga suurem 
töö ootab veel ees.  Sündmuse õnnes-
tumisele saab abikäe ulatada igaüks, 
kes vähegi soovib. Hetkel ootame 
kõikide mälestusi sündmuse korral-
dajateni nii kõnes, kirjas, pildis kui ka 
videos. Kogume need killukesed „Tapa 
rongijaama elluärkamiseks“  kokku 
ning teeme nendest ühe suure ja erilise, 
meie kõigi loo. 

Mälestused saata  meiliaadres-
sile noortekogu@tapa.ee või pos-
tiaadressil Kooli 24, Tapa linn 45106. 
www.nostalgiajaam.ee; https://www.
facebook.com/Nostalgiajaam.

Ade Piht, projektijuht

Sündmus „Tapa 
rongijaama elluärkamine“ 

kogub mälestusi

MTÜ Loometöö koos Rahvakultuuri 
Keskuse korraldusel on koolitused rah-
variiete valmistajatele toimunud Jänedal 
alates 2003. aastast. 2014. a lõpetas V 
lend ja 2017. a 11. juunil on lõpetamas 
VI lend. 

Koostasime ka Jänedal seni valmi-
nud rahvariiete komplektidest fotode 
kollektsiooni. Näitusele on fotode 
valikuid tehtud kostüümide ja fotode 
kvaliteedi järgi. Kostüümide kvaliteeti 
jälgides ei valinud ka sarnaste mustritega 

korduvaid kostüüme. Nii ei ole pääsenud 
kõik kostüümid fotodele. 

Suur osa kostüümidest on Ambla 
kihelkonnast, kuid  on ka teistest kihel-
kondadest. Meil on professionaalsed 
õpetajad, kes on võimelised õpetama 
koos ERM-iga üle-eestilisi komplekte. 
Peale kõige on meil valminud ka linna-
moelisi kostüüme.

Jänedal valminud rahvariiete komp-
lektide fotodest avati 15. aprillil Jäneda 
mõisa saalis näitus „Pärand rahvariietes”. 

Suurem valik kostüüme saab olema meie 
kodulehel http://rahvariided.eu, mida 
pidevalt täiendatakse. Stendide valmis-
saamise eest täname kunstnik Georgi 
Särekannot ja kujundaja Eerik Lööperit.

Jäneda raamatukogu lahtioleku aegadel 
on võimalik tutvuda põhjalikumalt Ambla 
kihelkonna rahvariiete üksikesemetega 
mis pärinevad uurimistööde materjalidest 
„Ambla kihelkonna vana aja riietuse 
uuringud”.

Näituse teoks saamise eest täname 

Rahvakultuuri Keskust, kes andis toetust 
Eesti vaimse kultuuripärandi sissekan-
nete koostamise ja uuendamise raames. 
Täname ka Ambla ja Tapa valda, Leader-
programmi ning Eesti Kultuurkapitali. 
Praegu olemegi kantud tegevusega 
„Ambla kihelkonna rahvariiete valmis-
tamine” koos seotud isikute, asutuse ja 
asupaigaga Eesti vaimse kultuuripärandi 
nimistusse.

Tehke ja kandke uhkusega meie tra-
ditsioonilisi ja komplektseid rahvariideid. 

Igal pool meie elus, aga eriti rahvariietes, 
on väga palju sümboleid ja märke. 
Teadmatult või teadlikult sõltume me 
neist. Et rohkem mõista seda ununenud 
kirjaoskust, on võimalik kuulata Kristina 
Rajando loengut „Minu ornamentika” 1. 
juunil 2017. a Jäneda mõisa II korruse 
õppeklassis algusega kell 10. Kristina 
on käsitööõpetaja Vormsil, kes oma 
tegevuses lähtub südamelähedasest – 
pärimuskultuurist. 

Luule Nurga 

Pärand rahvariietes
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Jäneda aia- ja lillepäevad 27.–28.05 
Jänedal. Kevadiste aiasaaduste laat, 
kus toimuvad näitused, oksjonid, 
aiasaaduste ost-müük, simmanid, 
isetegevuslaste esinemised ja tradit-
siooniline vabariiklik saalihokiturniir. 
Info: www.janedatusim.ee, enno@
janeda.ee, 505 4495. 

Tapa veoautokross 3. juunil kell 
8, toimuvad traditsioonilised Eesti ja 
Balti meistrivõistluste etapid veoauto-
dele ja bagidele Tapa autokrossirajal 
Karja tn ääres. Info 5664 0014.

Tapa Rallisprint 4. juunil kell 
8, veoautokrossirajal Karja tn ääres, 
tegemist Eesti. Info 554 0500.

Punnvõrride kestvus- ja sprindi-
sõidu teine karikaetapp toimub Moe 
külas 10. juunil kell 8, info 502 5394.

Teatrietendus “Mees raama-
tust” 10. ja 11. juuni kell 17 Jäneda 
Pulitalliteatris, Arlet Palmiste/Rai-
mond Kaugver, lavastaja Tiit Alte. 
Eluline draama kirjanik Raimond 
Kaugveri elust tema enese raamatute 
põhjal. Mängivad Alburahva Teatri, 
Jalgsema Külateatri, Ambla näitering 
Anne, Rakvere ja Tapa harrastusteat-
rite näitlejad. Info: www.arlet.ee.

Tapa Trial 2017 toimub 17.–18. 
juunil alates kella 9st Männikumäel, 
kus toimuvad mototriali Eesti ja Balti 
MV etapid. Info 565 8370.

Suure Suve Sõnajala Simman 22. 
juunil kell 20 Tapa linnas. Toimuvad 
traditsioonilised jaanipäevamängud 
noortele ja täiskasvanutele ning sim-
man. Info: heili.pihlak@kultuurikoda.
ee, 322 0061.

Moe jaanisimman 22. juunil kell 
20, tantsuõhtu, mängud, õnneloo-
sid. Info: tiina.talvik@gmail.com, 
5566 5266.

“Lehtse jaanipäev” Lehtse mõi-
sas 23. juunil kell 18. Tantsuõhtut 
sisustab ansambel UBA, mängud, 

õnneloosid jne. Info 525 0298.
Juulikuus on RAAAMi etendu-

sed “Aleksei Karenin” Tapa vak-
salis (etenduste kava www.raaam.ee). 

Eesti Talupäevad Jänedal 29.–
30. juuli Suvesaaduste traditsiooniline 
ülevabariiklik laat, toimuvad erinevad 
mõõduvõtmised, taidlejate esinemi-
sed, simman. Info: www.janedatusim.
ee, enno@janeda.ee, 505 4495.

Tapa vaksalis 11. augustil nos-
talgiahõnguline kogukonnaprojekt 
“Tapa rongijaama elluärkamine. 
Tapa raudteejaam taaselustatakse 
üheks ööpäevaks nii, nagu see oli oma 
hiilgeajal 1980. aastatel. Info: www.
nostalgijajaam.ee. 

Tapa 91. linnapäevad ja Tapa 
VII Vorstifestival 11.–13.08.2017. 
Traditsiooniline kogupereüritus kõigi-
le, kus toimub laat, erinevad festivalid, 
lastele atraktsioonid, taidlejate ja kü-
lalisartistide esinemised, tantsuõhtu, 
Tapa Rahvaralli, sportmängud jpm. 
Peaesinejad 12.08 on Koit Toome kell 
14.30, tantsuõhtul kell 21 Justament 
ja DJ Märt Rannamäe. Info: Indrek 
Jurtšenko, 322 9659, indrek.jurt-
senko@tapa.ee, www.tapa.ee, www.
vorstifestival.ee ja http://www.tapa.
ee/tapa-linn-91 

Eesti Vabariigi taasiseseisvu-
misele pühendatud üritus Lehtses 
“Pidupäev perega” 22.08.2017. 
Perekondlik meelelahutuslik suve-
lõpusündmus, toimuvad taidlejate 
esinemised, võistlused, tantsuõhtu. 
Info: 521 8398 ja leelo.jyrimaa@leht-
sekultuurimaja.ee.

Jäneda Sügislaat 9.09.2017 sügis-
saaduste traditsiooniline ülevabariiklik 
laat, toimuvad erinevad mõõduvõtmi-
sed, taidlejate esinemised, simman. 
Info: www.janedatusim.ee, enno@
janeda.ee, 505 4495.

Indrek Jurtšenko 

Tapa linn tähistab 91. sünnipäeva 
11.–13. augustil 2017. 

11. augustil, Tapa linnapäevade 
ajal, korraldab Tapa linnast pärit ja 
Viljandi kultuuriakadeemias õppiv 
neiu Ade Piht nostalgilise rännaku 
üheks päevaks 80ndatesse ürituse 
näol “Tapa Rongijaama elluärkamine”. 
Selle ürituse raames kell 10–4 toimub 
palju erinevaid väiksemaid ettevõtmisi 
(kontserdid, näitused, muud tegevused 
– info www.nostalgijajaam.ee). 

12. augustil toimuvad linnapäe-
vade raames ka traditsioonilised 
üritused, nagu koerte näitus, kanuu-
ralli, jalgpalliturniir, kontserdid ja 

taidlejate esinemised. Suurematest 
üritustest toimub juba seitsmendat 
korda Tapa Vorstifestival ja Eesti 
meistrivõistlused vorstigrillimises, 
kuhu oodatakse võistkondi tel 
504 3000 ja e-mailil ratsepauris@
gmail.com (grilliliit.ee). Samuti 
toimub Tapa linna päeva ajal Tapa 
Rahvaralli, mis on saanud üheks 
osavõtjaterohkemaks rahvaralli sarja 
etapiks. Päevane peaesineja on Koit 
Toome, kes koos Jorma Puusaagiga 
esineb kell 14.30 muusika- ja kunsti-
kooli pargis pealaval, mis on ühtlasi 
vorstifestivali lõppkontserdiks. Lau-
päevase tantsuõhtu eest kell 21 hoo-

litsevad ansambel Justament ja DJ 
Märt Rannamäe. Pühapäeval olete 
kutsutud Valgejõe saarele rannavolle 
turniiril osalema või pealt vaatama.

Ürituste kava võib veel täpsustuda 
ja on kätte saadaval valla kodulehel 
http://www.tapa.ee/tapa-linn-91, 
samuti jooksvalt uudiste ja kalendri 
rubriigis, valla facebookis, plakatitel, 
ajalehtedes jne. 

Olgem teadlikud, mis Tapal toimu-
mas ja varugem aegsasti infot, et koos 
mõnusasti Tapa linn 91. sünnipäeva 
tähistada, tere tulemast meie linna 
sünnipäevale!

Indrek Jurtšenko 

Suveüritused 
Tapa vallas 2017

Tapa linn tähistab tänavu 
oma 91. sünnipäeva

NB! Kava on esialgne! Rohkem 
ja täpsemat infot järgmistes valla 
ajalehtedes, valla kodulehel, valla 
facebookis, plakatitel. Hoidke, end 
värske linnapäeva infoga kursis. Küsi 
ka infot 322 9659 või 529 0785, e-
maili teel indrek.jurtsenko@tapa.ee.

11. 08. 2017 
Kodukohvikud Tapa linnas.
10–4 “Tapa Rongijaama elluär-

kamine” – nostalgiline rännak üheks 
päevaks 80ndatesse (kontserdid, 
tegevused, näitused). Info www.
nostalgiajaam.ee, tel 5373 7136. 

12.08. 2017
Avatud laste mänguala, kodukoh-

vikud ja näitused Tapa linnaraama-
tukogus, Tapa muuseumis ja Tapa 
kultuurikojas.

8–16 Tapa linnapäeva ja Vorsti-
festivali laat. Info 551 5976 

8 .30–9.15 Tapa Linna Or-

Tapa vallas loodud uus filmifestival 
Kino Maale kutsub koolilapsi animat-
sioonitöötubadesse

Filmifestival Kino Maale (endise 
nimega Priit Pärna animafilmifestival) 
korraldab tänavu koolilastele ja noor-
tele animatsioonitöötube, kus kõikidel 
osalejatel on võimalus arendada oma 
loovust ja jutustada erinevaid lugusid 
animatsioonikeeles.

Animatsioonitöötoad toimuvad 
teisipäevast neljapäevani, 9.–11. ok-
toobril kl 12–16 Tapa gümnaasiumis 
(Pargi 12, Tapa) ning töötubades õpi-
takse sel korral joonisfilmi, nukufilmi/
lamenuku ja ekperimentaaltehnikaid. 
Töötubadesse registreerumine on 
avatud reedeni, 6. oktoobrini 2017 
https://goo.gl/forms/OW8CbM-
TXQOn7DEAb2 ja tel 5303 7660. 
Töötube viib läbi Filmifestival Kino 
Maale koostööpartner MTÜ Nuku-
filmi Lastestuudio Töötubades osale-
mine on tasuta.

Töötubadest saavad osa võtta Tapa 
valla, Arenduskoja Leader piirkonna, 
naabervaldade, Lääne-Virumaa, aga ka 
kõikide teiste Eesti piirkondade lapsed 
ja noored vanuses 5–19 eluaastat, oo-
datud on ka filmihuviliste vanemad ja 
õpetajad/juhendajad. 

Kõik töötubades valminud filmid 
osalevad ka konkursil. Välja antakse 
Grand Prix ja palju eriauhindu. Kon-
kursitulemused tehakse teatavaks 
festivali galal laupäeval, 28. oktoobril 
2017 Tapa kultuurikojas (Turu 8).

Aastatel 2012–2016 osales Tapa 

kestri äratuskontsert veoautolt.  
10–18 Tapa Rahvarall i  Tapa, 
Tamsalu ja Kadrina valla teedel, info 
554 0500 

10 Tapa 91. linnapäeva ja VII 
Vorstifestivali avamine muusika- ja 
kunstikooli pargis.

10.30 Näm-Näm Production 
esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.

11 Tapa linna jalgpalliturniir 
Tapa gümnaasiumi staadionil. Info 
528 7800.

11 Tapa vene kooli pargis 
võistlus “Tapa linna ilusaim koer “, 
info 5665 5666.

11–12.30 Pealaval muusika- ja 
kunstikooli pargis esinevad Tapa 
valla taidlejad

12.30 Näm-Näm vorstivooru 
tööde hindamiseks esitamine, pime-
hindamise algus. 

12.30 Pealaval muusika- ja kuns-

valla ja Nuklufilmi Lastestuudio koos-
töös korraldatud Priit Pärna animafil-
mifestivalil animatsioonitöötubades 
kokku üle 450 noore ja täiskasvanu, 
kelle fantaasialend kestab kokku ligi 
170 erinevas animatsioonis kogupik-
kusega 105 minutit. 

Töötubade lisainfo: Eva Kristju-
han, Nukufilmi Lastestuudio juhataja, 
tel 5303 7660, e-post: info@nukufil-
milastestuudio.ee, www.nukufilmilas-
testuudio.ee. 

Tänavu 2017. aasta aprillis asuta-
tud Filmifestival Kino Maale toimub 
ajavahemikus 9.–29. oktoober 2017 
ja on pühendunud animatsioonile 
ja Nukufilm 60 sünnipäevale. Filmi-
festival alustab lähiaastatel ka (lühi)
mängufilme ja dokumentaalfilmide 
näitamist. Filmifestival Kino Maale 
kannab aastatel 2017–2018 EFFE 
kvaliteedimärki.

Filmifestivali Kino Maale toeta-
vad Tapa vallavalitsus, MTÜ Tapa 
Linna Arengu Selts, PRIA Leader-
programm ja Arenduskoda, SA Eesti 
Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital 
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Lääne-
Virumaa Omavalitsuste Liit jt.

Festivali üldinfo: 
Indrek Jurtšenko, 
Filmifestival Kino Maale, 
tel (+372) 5290 785, 
e-post: indrek.jurtsenko@tapa.ee, 

www.kinomaale.ee.

tikooli pargis esinevad Tapa valla 
taidlejad.

13.30 Vorstigrillimise Eesti MV fan-
taasiavooru võistlustööde esitlemine.

14.30 Pealaval esineb Koit Toome 
ja kitarril Jorma Puusaag, tasuta.

15.30 Konkursi “Kaunis Kodu 
2017” võitjate autasustamine, Vors-
tifestivali lõpetamine.

16.30 Kanuuralli Valgejõe saarel, 
info 5340 4904.

21 (pääsmed ja sissepääs alates kell 
20.00) Muusikakooli pargis kogu 
linna pidu. Tantsuks esineb ansam-
bel Justament. Õhtut veab DJ Märt 
Rannamäe. Piletid 3 eurot ja 5 eurot. 
Vihma eest kaitsevad telgid! 

13.08.2017 
Kodukohvikud Tapa linnas.
10 Rrannavolle turniir “Tapa 

linna karikas 2017” Valgejõe saarel, 
info 5593 0504. 

Tapa linn 91  ja Tapa VII vorstifestivali kava 
11.–13. august 2017

Filmifestival Kino Maale
Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamis-
tes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 
300 kilogrammi inimese kohta. Raske 
on öelda, kuidas jaguneb jäätmete teke 
proportsionaalselt aasta peale, kuid võib 
oletada, et kevadise suurpuhastuse käi-
gus tekib neid suures hulgas. Mida teha 
suurpuhastuse käigus tekkinud jäätmete-
ga? Milline on õige ja keskkonnasõbralik 
viis neist vabanemiseks? 

Sageli tundub inimestele, et lihtsaim 
võimalus prügist vabaneda on seda põ-
letada. Üsna tihti võib näha, et lõkkesse 
lähevad vanad riided, kasutu mööbel, 
vanarehvid, plastmaterjalid jne. Lõkke 
tegemine on kevadise koristaja jaoks 
mugav – põletades saab kõigest lahti 
ning pealegi tasuta. Keskkonna suhtes 
on vanarehvide, mööbli, pakendite ja 
muu sellise põletamisel tegemist aga 
korvamatu kahjuga. Töötlemata/immu-
tamata puidu põletamine on keskkonna-
kaitseliselt aktsepteeritav, kuid muude 
jäätmete põletamine ei ole. 

Põletamise ohtlikkusest
Plastide keerulist ja muutlikku koos-

tist arvestades ei tohi neid kodus põle-
tada. Lõkkes on põlemistemperatuur 
väga madal ja põlemine ei ole täielik. See 
tähendab, et tekib palju ohtlikke aineid, 
mis suure tõenäosusega langevad maha 
kas põletaja enda või tema naabrite 
krundil. Sedasi tehes mürgitab põletaja 
ära nii enda kui ka naabrite sügisesed 
aiasaadused, maapinna ning ohtlikud 
ained jõuavad ka põhjavette. 

Ka muid majapidamises tekkivaid 
jäätmeid, nagu kasutuseta ja katkised 
riided, kasutu mööbel, vanarehvid ja 
muud säärast ei tohi panna lõkkesse. 
Põhjused on samad, mis plastide puhul 
– koduses lõkkes ei ole põlemistempera-
tuur piisavalt kõrge ning ohtlikud ained 

ei „põle ära“ vaid langevad meie enda 
ümbrusesse. 

Kuidas mõjutab jäätmepõletus 
õhukvaliteeti ning inimeste tervist

Põlemisel ja põletamisel tekkivad 
saasteained, mis jagunevad kaheks – tah-
ked ja gaasilised. Ohtlikud saasteained ei 
pruugi avaldada kohe mõju vaid nende 
ladestumine organismi on pikk protsess 
ning mõju võib erinevate tervisehädade-
ga avalduda alles aastaid hiljem. Välisõhu 
mõju tervisele sõltub nii saasteainest kui 
nende kogustest, saasteallikast, inimese 
tervislikust seisundist ja tema varem 
põetud haigustest, inimese east ja veel 
mitmetest muudest teguritest. Tervise-
mõjud ilmnevad akuutselt, põhjustatuna 
lühiajalistest kõrge saastetasemega epi-
soodidest või kroonilisena, põhjustatuna 
pikaajalistest mõõdukalt kõrgematest 
saastetasemetest. Haiguste tekkepõhjus 
on sageli mitme teguri kompleksne 
pikaajaline koosmõju, kus õhusaaste 
on toiminud kaasava faktorina. Enam 
on mõjutatud tundlikud isikud (lapsed, 
vanurid, rasedad, haiged), kes võivad 
kogeda negatiivseid nähte ka siis, kui 
neid teistel ei esine. Peamised õhusaaste 
tagajärjel tekkivad terviseprobleemid 
on erinevad hingamisteede ja südame-
veresoonkonnahaigused.

Kasutud asjad vii jäätmejaama 
Jäätmehoolduse korraldamine on ko-

halike omavalitsuste ülesanne, hõlmates 
olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja 
lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veteri-
naarteenuse jäätmete käitlemist. Kohalik 
omavalitsus saab jagada täpsemat infot, 
kas ja kuhu on võimalik jäätmeid viia 
ning kas selle eest ka tasu nõutakse. 
Kõik ebavajaliku – vanamööbel, vanad 
autorehvid, plastid jmt – saab, sõltuvalt 
omavalitsusest (küsi omavalitsusest 

infot!) viia jäätmejaama. 
Pane tähele!
Paljud prügi põletamise käigus tekki-

vad ühendid on püsivad ning akumulee-
ruvad toiduahela tipus – aias põletatud 
jäätmete suits kandub lähedal asuvale 
karjamaale, kariloomade organismis 
talletuvad need ühendid toiduga ning 
inimesed lõpptarbijatena omastavad 
need liha ja piima süües.

Jäätmepõletustehases toimub jäät-
mete põletamine stabiilselt kontrollitud 
keskkonnas temperatuuril 1000-1100 
°C, mille abil põlevad toksilised õhus-
aasteained ära või püütakse need filtri-
tega kinni. Lahtiselt jäätmeid põletades 
toimub põlemine ebastabiilselt ning 
madalamatel temperatuuridel ja seetõttu 
toimub mittetäielik põlemine, millega 
kaasnevad ohtlike ühendite teke.

Ka papist pakendid võivad sisaldada 
plasti, kemikaale ja värve, mille põle-
misel tekkinud toksilised ühendid on 
keskkonnale ohtlikud.

Mida madalam on õhu saastatuse 
tase, seda madalam on elanikel hinga-
misteede (nii pika- ja lühiajalised) ning 
südame-veresoonkonnahaigustesse 
haigestumine. Maailma Terviseor-
ganisatsiooni uuringud näitavad, et 
vähendades tahkete osakeste (PM10) 
põhjustatud saastet 70 mikrogrammilt 
20 mikrogrammile kuupmeetri kohta, 
saab vähendada õhukvaliteediga seotud 
surmade arvu umbes 15 protsenti.

Eestis läbi viidud uuring (Orru et 
al 2011) näitas, et keskmine statistiline 
eluiga lüheneb eriti peente osakeste 
(PM2,5) sisse hingamise tõttu keskmi-
selt viis kuud ja kokku põhjustavad need 
600 enneaegset surma aastas.

Kaili Kuusk, Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnakorralduse osakonna nõunik

Jäätmeid sortides hoiad keskkonda
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Tapa valla Põhimäärus näeb ette, et iga 
volikogu juurde moodustatud komisjo-
ni esimees peab igal kalendriaastal vo-
likogule oma juhitava komisjoni tööst 
aruande esitama. Seda nõuet ei ole seni 
väga agaralt täidetud. Hariduskomis-
jon jõudis selleni alles k.a. märtsikuu 
istungil, seda esimest korda. Sotsiaal-, 
kultuuri- ja revisjonikomisjonid pole 
põhimääruse vastavat sätet siiani 
kuigi tõsiselt täitmiseks võtnud. Ega 
volikogu esimehedki (U. Roosimägi ja 
R. Tamm) pole seni ka tõsiselt asjasse 
suhtunud ja komisjoni esimeestele 
nende kohustusi meelde tuletanud.

Majanduskomisjon esitas oma 
aruande aprillikuu istungil ja seda ka 
alles teist korda nelja aasta jooksul. 
Hea seegi, et vähemalt kaks aruannet 
on tehtud. Teiste komisjonide esi-
meestel võtab ikka palju aega, et oma 
kohustusi valijate ees täitma hakata. 
Muidugi näitab see nende suhtumist 
oma valijatesse.

Aga see oli sissejuhatus. Komis-
joni esimees peab tegema ettekande 
volikogule; kuid ma mõtlesin, et 
vallakodanikel oleks ka huvitav teada 
saada, millega nende poolt valitud ini-
mesed tegelevad. Kui võtta olukorda 
majanduskomisjoni tegevusaladelt, 
siis tähelepanelikud kodanikud ehk 
märkavad isegi muutusi Tapa valla ja 
linna heakorrastuses, uute ettevõtete 
tekkes (neid ettevõtteid võiks muidugi 
hoopis rohkem olla kui praegu, aga 
see teema tuleks eraldi lahti kirjutada) 
ja ega muutus linnas liikuvast sõja-
väekontingendis ka just kellelegi kahe 
silma vahele ei jää. Kõige selle pärast 
otsustasin oma volikogule esitatud 
aruandest teha ka artikli valla lehte. 
Siin ei ole vaja esitada ainult „kuivi 
numbreid“ vaid mõned nüansid ko-
misjoni tööst ka lahti kirjutada. See 
oleks ka aruandeks vallakodanikele, 
mis on lõppeva valimisperioodi jooksul 
meie vallas tehtud, mis teoksil ja mis 
tulemas, kui kõik asjaolud Eesti riigis 
ja ka Tapa vallas sujuvad ja kui keegi 
ei hakka valla arengule vastu töötama.

Tapa vallavolikogu majandusko-
misjon moodustati oktoobris 2013 

volikogu otsusega. Tema ülesanneteks 
määrati kõik tegevused, mis on seotud 
majandusega meie vallas. Kuna tol 
korral ei moodustatud eraldiolevat 
turvalisuse komisjoni, siis selle ko-
hustused koos heakorra teemadega 
suunati majanduskomisjoni pädevusse. 
Seega on meie komisjoni tööpõld lai, 
arutamisi palju ja koosolekud venivad 
vahel üsna pikaks.

Komisjoni koosseis on suuresti 
valla põhimäärusega paika pandud. 
Sinna peavad kuuluma piirkondade ja 
fraktsioonide esindajad. Samas pean 
märkima, et mul õnnestus komisjoni 
kutsuda ka teisi majandusteemades 
orienteeruvaid ja aktiivseid inimesi. 
Moe ja Vahakulmu esindab hr. J. 
Puhasmets, Vilguta; Näo, Saiakopli 
ja Karkuse piirkonda kureerib hr. A. 
Palmsalu; Jäneda kanti esindab hr. 
E Must; Lehtse kandi võtsin oma 
eestkostele. Ülejäänud komisjoni 
liikmed (põhiliselt Tapalt) esindavad 
valla keskust. Komisjonis on esinda-
tud transpordi-ettevõtja, põllumees, 
autokooli omanik, pangandustegelane, 
korteriühistute esindaja, vee-ettevõtte 
töötaja, turismiga tegeleja, endine kä-
sitöömeister ja ka metalli-ettevõtte ku-
nagine juhataja ja endine omavalitsuse 
juht. Fraktsiooni „Valla arengu eest“ 
esindaja on KE esindaja M. Butšenkov.

Meie komisjoni töövormiks on 
koosolek. Seal arutatakse läbi kõik 
aktuaalsed teemad ja vallavalitsuse 
poolt esitatud eelnõud, arengukava jm. 
Nagu eelpool märkisin, on arutelud ak-
tiivsed ja otsuseid langetame põhiliselt 
konsensuslikult. Tekib ka vaidlusi. Siis 
selgitatakse enamuse tahe hääletamise-
ga. Seda juhtub, kuigi harva.

Koosolekutel osalemine on põhi-
mõtteliselt väga aktiivne. Kolm eaka-
mat komisjoni liiget on pea alati kohal 
– 90% kordadest. Teised osalevad, kui 
selleks vähegi võimalust leiavad – 75% 
kordadest. Ma ei saa ju põllumehele 
ette heita puudumist- kui ikka on kiire 
põllutööde aeg, siis seekord ta ei saa 
kohale tulla, tuleb teine kord. Kui on 
vaja komandeeringusse minna, siis 
tuleb seda ka teha. Aga ükski koos-

olek pole seni kvoorumi puudumise 
tõttu ära jäänud (koosolekut tohib 
läbi viia ainult juhul, kui sellest võtab 
osa vähemalt pool komisjoni liikmete 
koosseisust).

Selle volikogu kolme ja poole aas-
tase tegutsemise jooksul on kriitiline 
seis tekkinud kaks-kolm korda. Siis 
oli nii mitmelgi aktiivsel liikmel muud 
tegemised. Kriitiliseks muutus olukord 
sellepärast, et järjekordselt ei ilmunud 
koosolekule fraktsiooni „Valla arengu 
eest“ esimees M. Butšenkov, aga ta ei 
suutnud siiski koosolekut nurjata. Keegi 
omadest liitus veel ja kõik lõppes hästi. 
Butšenkoviga on üldse kurvad lood. Ise 
ta, kui fraktsiooni esimees, esitas end 
komisjoni liikmeks. Lootsin tollal, et ta 
on noor ja tarmukas inimene, et temast 
võiks komisjoni töös palju kasu olla. On 
ju hea, kui komisjonis on esindatud eri-
nevad arusaamad arutatavate teemade 
kohta. Seda, et tal selliseid seisukohti 
on, on ta tõestanud volikogu istungitel. 
Seal esitatavad mõtted on kardinaalselt 
vastupidised nendega, milleni jõuti 
komisjonis. Kahjuks pean iseend süü-
distama, et tema kandidatuuri komisjoni 
liikme kohale toona üldse vastu võtsin. 
Ma ei tea, mis juhtub selle aasta KOV 
valimiste järel, kuid kui jumal annab ja 
valija otsustab mind toetada, siis teist 
korda ma sama viga ei teeks. Selliseid 
inimesi ma enam komisjoni liikmeks 
ei võta. Senisest 38-st koosolekust on 
Maksim suvatsenud kohal olla ainult 
ühel. Sellegi saatis ta mööda vaikides. 
Nüüd tekib kahtlane küsimus: kas 
fraktsiooni „Valla arengu eest“ esimees 
mitte nimme ei tööta valla arengu vastu?

Majanduskomisjon on koos käinud 
ja valla vajadusi arutanud kolmeküm-
nekuuel koosolekul kohapeal ja kaks 
nõupidamist on peetud elektroo-
niliselt. (lisan siia ühe omapärase 
statistilise arvu – 37 670 minutit, nii 
palju on kulunud koosolekutel aega 
asjade arutamiseks ning kokkulepeteni 
jõudmiseks). Selle aja jooksul on läbi 
vaadatud 54 vallavalitsuse määruse 
eelnõud ja 120 otsuse eelnõud. Kõige 
suurema osa arutatavatest eelnõudest 
on seotud olnud maaomandi teemade-

Tapa valla majanduskomisjoni aruanne volikogule
ga- katastriüksustele sihtotstarbe mää-
ramise ja maade munitsipaalomandisse 
taotlemisega. Maaomanikel on ju õigus 
oma vara jagada, liita, kinkida, müüa 
ja osta. Kinnitab need tehingud aga 
vallavolikogu.

Teise suure osa komisjoni arutelu-
dest võtavad oma alla valla aastaeelar-
ved ja ka jooksva aasta lisa-eelarved. 
Valla majandusliku, turvalisuse ja 
heakorra tegevustega seotud eelarve 
punkte on palju. Eelarvete iga numbri 
taga on valla eluks ja toimetulekuks 
vajalikud tegevused või investeeringud. 
Eelarvega antakse vallavalitsusele luba 
teha neid toiminguid, mis on vaja ela-
nike paremaks teenindamiseks (lõppu-
de-lõpuks vald ongi loodud kohaliku 
elu edendamiseks). Kõik need eelarve 
numbrid on vaja läbi käia ja anda voli-
kogule komisjoni otsus kinnitamiseks 
või tagasilükkamiseks.

Väga pikalt oleme arutanud kõik-
sugu arengukavasid ja planeeringuid. 
Üldarengukava ja üldplaneering on 
tekitanud palju probleeme. Pidevalt 
tuli nendesse uusi sisendeid (kaitse-
ministeeriumi ettepanekuid) lisada, 
vaielda, kodanikele arutamiseks ja 
ettepanekute tegemiseks avalikult 
välja panna. Oma vürtsi lisasid sellesse 
fraktsiooni „Valla arengu eest“ sot-
siaaldemokraatidest volikogu liikmed. 

Tapa linna rohealade arengukava 
tulemusi näeb iga vallakodanik, loode-
tavasti. Tapa linna parkide probleemiks 
on nende pikaealisus ja ülekasvamine. 
Puude ohtlikuks saamise vältimiseks 
oli vajalik alustada parkide nooren-
damisega. Tulemus on jalust rabav. 
Hoopis ilusama ja värskema ilme on 
saanud Keskväljak, Vilmsi plats ja 
Vaksali park. 2017. aastal ootavad 
oma järge nn. Kiriku park ja Grossi 
kaubanduskeskuse kõrval asuv puistu. 
Värskendamist ootab Muusikakooli 
ja vana algkooli vaheline park koos 
sinna rajatava kaasaegse ühisürituste 
läbiviimise platsiga ja turuga.

Suured tööd on ära tehtud Tapa 
linna kaugküttepiirkonna arengukava 
ja Tapa valla vee-ettevõtja määramise 
tagajärjel. N.R. Energy OÜ on kaas-

ajastanud oma katlamaja ja loodetavasti 
saab lõpuks tööle ka uue hakkepuidul 
töötava katla. Seni nad küll venitavad 
asjaga, kuid loodame, et mitte enam 
kaua. Kutsume neid üles täitma le-
pingujärgseid kohustusi. Soojatarbijad 
tahavad lõpuks saada oma lubatud 
odavama küttehinna. Seda enam, et 
terve sõjaväelinnak on ka liitunud Eha 
tn. katlamajaga. Tapa vee tegevustega 
võin meelde tuletada, et alles see oli, kui 
osa linnast oli üles kaevatud, sest vahe-
tati torustikke. Nüüd on linna tänavad 
taas korras ning pea kõik kodanikud 
saavad torustikust puhast joogivett (ka 
Vilguta kandis).

Pideva tähelepanu all on Tapa linna 
ja valla teed ja tänavad. Kord aastas 
vaadatakse üle Teehoiukava, mille 
valmistab ette Vallavalitsus. Vajadusel 
teeb maj. komisjon oma muudatused, 
kui neid on, ja suunab Volikogusse 
kinnitamiseks. Loodan, et kõik liik-
lejad tunnetavad, et teed-tänavad on 
paremaks saanud. Tapa linna tänavad 
on juba pea 100% mustkattega kaetud. 
Karja tn tahab veel korrastamist. Nüüd 
tegutseme agaralt maapiirkondades 
– Moel, Karkusel, Jänedal. Lehtses, 
kui suuruselt teise tiheasustusega piir-
konnas, on nn. „vaesemehe-asfaldi“ 
saanud Vaksali ja Nurme tänavad, 
Lehtse-Kurge tee ja Läste-Pruunakooli 
tee. 2017. aastal tehakse tolmuvabaks 
Jaama, Pargi ja Tamme tänavad. Seni 
väga armetus seisukorras olnud Jäneda 
mõisa sissesõidutee saab varsti uue 
väljanägemise (artikli ilmumise ajaks 
on projekt juba realiseerunud).

 Kahju on ainult sellest, et kruusa-
kattega teed on olnud vaeslapse rollis. 
Kiiremas korras oleks vaja ka seal midagi 
ette võtta. Raha selleks annab riik aga 
„näpuotsaga“. On üks võimalus: valimis-
liit Valgejõgi broneeris Tapa ja Tamsalu 
valdade ühinemistoetused teede ehitusse. 
Aga see on ainult Valgejõgi lubadus. Vo-
likogu opositsiooni esindajatel on selle 
500 000 euroga teisi plaane.

Ära puutu pommi!
Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda, metsa, rohkem loodusesse 
– algavad põllutööd, aiatööd, nende tööde käigus leitakse sageli 
Teisest Maailmasõjast jäänud lõhkekehasid. Igal aastal avastatakse 
Eestist keskmiselt 3500 lõhkekeha. Ida-Eesti pommigrupi demi-
neerijad on sel aastal saanud enam kui 47 väljakutsel. Kahjutuks 
on tehtud 125 lõhkekeha. Eelmisel aastal oli meie regioonis 268 
väljakutset, tehti kahjutuks 686 lõkekeha.

Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan tuletab 
meelde, et need lõhkekehad on väga ohtlikud. Lõhkekehad on 
ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi.

„Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei ole liiga vanad. Isegi kui te ei 
ole kindel, kas see on lõhkekeha või miski muu, või mingi asi on 
teie arvates kahtlane, kindlasti helistage hädaabi numbrile 112!“, 
- kutsub demineerija inimesi üles käituma õigesti.

Ragnar Reiljan juhib tähelepanu sellele, mida inimene ei tohi teha 
avastades kahtlase eseme. Kahtlast eset ei tohi liigutada ega 
kaasa võtta, et kellelegi näitama minna! Ei tohi edasi kaevata, 
välja tõsta, midagi rohkem uurima hakata. Teine asi mida teha– 
hoiatage läheduses viibivaid inimesi ja ärge laske kedagi leitud 
eseme lähedusse. Ja siis helistage häirekeskusele ja täitke saadud 
juhiseid!

„Kui olete metsas, siis märgistage ära see teekond leitud esemeni, 
et demineerijad leiaks eseme üles“, – lisab Reiljan.

Peademineerija rõhutab seda, et keegi ei naera ega karista teid, 
kui see ei olnud lõkekeha. 

„Te ei peagi teadma, kui te ise nii arvate, et see on imelik teie jaoks, 
helistage 112. Parem üle reageerida!“ – hoiatab peademineerija.

Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Pea-
mised lõhkekehad mida Eestist leitakse on padrunid, miinipilduja 
miinid, käsigranaadid ning mürsud. Samas on leitud ka mitmeid 
lennukipomme ja lõhkeainet.

Jevgenia Parv,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

“Me kõik oleme osa Euroopast, igaüks 
natukene oma enda moodi,” sellise 
mõttega sai Euroopa nädal teisipäeval 
täielikult hoo sisse. Tapa gümnaasiumi 
10. ja 11. klassi õpilastest koosnev tiim 
korraldas 8.–12. maini koolis Euroscola 
konkurssi raames Euroopa nädalat. 
Euroopa nädala organiseerimisel pida-
simegi eelkõige silmas, et sellest saaksid 
osa kõik meie kooli õpilased alates alg-
klassidest kuni lõpuklassideni välja. Läbi 
terve nädala said õpilased kuulda loen-
guid Euroopa Liidu teemadel, erinevate 
asjatundjate silme läbi. Samuti korraldas 
korraldajatiim õpilastele kõigis kooliast-
metes Euroopaga seotud tegevusi. 

Euroopa nädal algas Euroopa Par-
lamendi saadiku Yana Toomi loenguga 
gümnaasiumiastmele, rääkisime Euroo-
pa Parlamendist, selle tööülesannetest ja 
tegevusvaldkondadest. Saime teada, kes 
on parlamendi tähtsamad liikmed ning 
kes meie koduriiki seal esindavad. Juttu 
tuli ka Euroopa Parlamendi suurimatest 
kordaminekutest. Päeva teises pooles 
korraldasime põhikoolile viktoriini 
Euroopa Liidu liikmesriikide kohta. 
Noored said endi teadmised Euroopa 
alal proovile panna ning juurde palju 
põnevaid fakte liikmesriikide kohta.

Teisipäev langes kokku Euroopa 
päevaga, mida tähistamegi Euroopas 
9. mail, sellest päevast sai meie nädala 
tipphetk. Korraldasime stiilipäeva, mille 
märksõnaks oli “sinine”. Moodustasime 

õpilastega võimlasse ühtse Euroopa 
Liidu lipu. Korraldajatiimi liikmetest said 
lipu keskele 12 kollast tähte. Gümnaasiu-
miastmele käis esinemas Lea Pullerits, 
kellega räägiti Erasmus+ projektidest 
ning rahvusvahelisest koostööst, samuti 
said õpilased teada õpilasvahetuse või-
malustest Euroopas. 

Gümnaasiumiastmega tegime kol-
mapäeval läbi omavalitsuse istungi 
simulatsiooni “Unelinna moslemid”, 
istungi läbivaks teemaks oli, et kas 
ehitada linnas juba mitmeid põlvkondi 
elavatele moslemitele mošee. Jagasime 
noored seitsmeks rühmaks, nende seas 
oli nii tuliste vasturääkijatega organi-
satsioone, arvukalt pooldavaid ühen-
dusi kui ka oma kindla arvamusega 
tavalisi linnakodanikke. Korraldasime 
Euroopa Liidu teemalise viktoriini 
ka gümnaasiumiastme õpilastele. 
Seekordki arendasime õpilaste silma-
ringi põnevate faktidega liikmesriikide 
kohta. Samal päeval haris põhikooli 
Kalle Palling Riigikogu Euroopa Liidu 
Asjade Komisjonist, noortele räägiti 
seekord Euroopa Liidu sisesest po-
liitikast, juttu tuli ka Eesti poliitikast.

Euroopa nädala teises pooles haris 
korraldajatiim algklasse Euroopa Liidu 
teemadel. Neljapäeval mängisime igal 
tunnil ühe algklassiastmega endi poolt 
välja mõeldud mängu “Reis ümber 
Euroopa”. Muutsime võimla mängu-
lauaks, kus õpilased ise malendid olla 

said. Lapsed pidid ära arvama Euroopa 
muinasjutte ning riigi, kust muinasjutt 
pärit on. Seejärel rääkisime väikestele 
riigi kohta põnevaid fakte, nii sai 
ühendatud nii lõbu kui ka õppimine. 
Gümnaasiumiastme õpilasi külastas 
sel päeval ka Eesti Pagulasabist Nastja 
Pertsjonok, kes rääkis põhjalikult ja hu-
vitavate näidetega multikultuursusest. 

Reedel võtsime koos algklassidega 
nädala kokku. Korraldustiimi liikmed 
jagunesid klasside vahel ning sisustasime 
lastele esimese tunni. Iga klass meisterdas 
gümnaasiuminoore juhendamisel kaks 
Euroopa Liidu lippu. Kaunistasime kooli 
Euroopa Liidu teemaliseks. Iga kord mõ-
nest lipust möödudes meenud lõppenud 
projekt ning tekib ootus uue järele. 

Nii õpilased kui ka õpetajad olid 
nädala jooksul toimunud üritustest vai-
mustunud, saime hulgaliselt kiidusõnu. 
Oleme väga tänulikud kõigile mõistva 
suhtumise ja heade sõnade eest, samuti 
täname Europe Directi teabekeskust 
Lääne-Virumaal, kellelt saime Euroopa 
teemalisi auhindu õpilastele jagamiseks. 

Projekti korraldasid 10. klassist Betty 
Abel, Kertu Allik, Angela Blum, Marek 
Oras, Lisbel Serbin, Meriliis Valdlo 
ning 11. klassist Sepo-Martin Elb, Keili 
Kadak, Heli Kukk, Richard Mäesalu, 
Aleksei Skljadnev, Stefen Sumla. Ju-
hendajaks oli Mikk Maasikrand ning 
meediaalaselt juhendas Madis Kivisild. 

Lisbel Serbin

Euroopa igaühe jaoks

Kalju Soomeri, 
Tapa valla majanduskomisjoni esimees

Järgneb juuni vallalehes.
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27.04.2017
1. Katastriüksustele määrati sihtots-
tarbed.
2. Anti nõusolek geoloogilise uurin-
guloa väljastamiseks Procura Group 
OÜ-le Lääne- Virumaal Tapa vallas 
Kõrveküla uuringuruumi teenindus-
alal Tõnu katastriüksusel.
3. Majanduskomisjoni koosseisust ar-
vati välja enda esitatud avalduse alusel 
Priit Meos.
4. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinni-
tati Sirje Jäetma.
5. Võeti vastu otsus Tapa vallavoliko-

gu valimiseks volikogu liikmete arvu 
määramise, valimisringkonna moo-
dustamise ning valimisringkonnas 
mandaatide arvu määramise kohta.
6. Moodustati valimiskomisjon koos-
seisus Ilona Alla, Ursula Grau, Margit 
Halop, Ene Orgusaar, Leo Piirits ja 
Piret Treial.
7. Otsustati korraldada loodava Tapa 
valla sümboolika koostamiseks avalik 
konkurss.
8. Kinnitati Tapa valla 2017 aasta lisa-
eelarve.

1. KONKURSI EESMÄRGID
1.1. Konkursi eesmärgiks on leida 

Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemise 
teel moodustuva Tapa valla ametlik 
sümboolika – vapp ja lipp.

2. KONKURSI TINGIMUSED
2.1. Konkursi korraldajateks on 

Tapa vallavalitsus ja Tamsalu valla-
valitsus. Konkursi organisatoorsed 
toimingud viib läbi Tapa vallavalitsus 
(kontaktisik: Alari Kirt, Tapa vallaval-
itsuse ühinemisläbirääkimiste esindaja, 
alari.kirt@tapa.ee, 5660 7450).

2.2. Konkurss kuulutatakse välja 
Tapa valla ja Tamsalu valla veebileht-
edel, vallalehtedes, infot levitatakse 
muudes info-, meedia- ja sotsiaalmee-
diakanalites.

2.3. Konkurss on avalik, osavõtu-
maksuta ja üheetapiline.

2.4. Konkurss toimub eesti keeles.
2.5. Konkursil võib osaleda nii füüs-

ilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib 
esitada mitu konkursitööd.

2.6. Konkursile tuleb esitada nii vapi 
kui lipu kavand.

2.7. Konkursil ei või osaleda komis-
joni liikmed ja konkursi korraldamisega 
otseselt seotud isikud, kes konkursi 
ettevalmistamise käigus on eelistatud 
olukorras ja/või kes võiksid mõjutada 
konkursi raames tehtavaid otsuseid.

2.8. Konkursile esitatud kavandid 
ei pea sisaldama seni kasutusel olnud 
elemente Tapa valla ja Tamsalu valla 
sümboolikast.

2.9. Konkursile esitatava lipu ka-
vandil tuleb välja tuua pikkuse-laiuse 
suhe. Selgituskirjas tuleb välja tuua lipu 
normaalmõõtmed.

2.10. Konkursile esitatava vapi ja 
lipu kavandamisel tuleb silmas pidada 
alljärgnevat: 

- sümboli loomisel on lubatud ka-
sutada vaid heraldilisi värvusi. Heraldi-
lised värvused on emailvärvid (punane, 
sinine, must, roheline ja violetne) ja 
metallivärvid (kuldne, hõbedane). Her-
aldilised värvused on puhtad ja kirkad, 
nende toone ei eristata 

- vapil võib kulla asendusvärvusena 
kasutada kollast, hõbeda asendusvär-
vusena valget. Lipul tuleb asendusvär-
vust kasutada igal juhul; 

- sümbolil võib kasutada kuni kolme 
värvust, milledest üks on metall. Vär-
vuste valik peab olema põhjendatud; 

- emailvärvi ei saa asetada emailvärvi 
peale ega kõrvale. Metallivärvi ei saa ase-
tada teise metallivärvi peale või kõrvale; 

- vapil ja lipul kasutatakse tavapära-
seid heraldilisi sümboleid. Tähed, 
numbrid või tekstid ei ole heraldilised 
sümbolid; 

- sümbolil paiknevad kujundid 
peavad olema võimalikult suured ja 
täitma hästi neile varutud pinna. Ku-
jundid on tasapinnalised, reljeefsust ja 
perspektiivi tähistavat varjutust ega 
viirutust ei kasutata. Kujundite puhul 
on oluline äratuntavus, loomutruudus 
ei ole nõutav; 

- heraldilised tunnused peavad 
olema hõlpsasti arusaadavad ja meelde-
jäävad, sisaldama vaid kõige olulisemat. 
Vapil või lipul kasutatakse tavapäraselt 
vaid üht põhikujundit; 

- üht asja või mõistet ei või sümboli-
seerida kahe või enama kujundiga. Ku-
jund peab olema objekti üldesindaja, 
mitte kujutama konkreetset, individu-
aliseeritud objekti.

3. KONKURSITÖÖ ESITA-
MINE

3.1. Konkursitöö esitamise tähtaeg 
on 15. juuni 2017 kell 16.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Tapa valla sümboolika 
konkursi tingimused

06.04.2017
•	Pikendati puudega lapse hooldus-
toetust;
•	ühele lapsele määrati tugiisik õppe-
perioodil õppimiseks;
•	MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing lap-
sehoid eraldati raha lapsehoiuteenuse 
osutamiseks;
•	võeti vastu korraldus väljaspool kodu 
osutatava üldhooldusteenuse rahasta-
mise 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 kel-
la 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 Kalda tee va-
heline lõik alates 27.05.2017 kuni 
28.05.2017 kella 06.00-st kuni kel-
la 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 Jäne-
da 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 asu-
kohaga Tapa turu ja Tapa Kaubamaja 
vahelisel alal, Tapa Kaubamaja ümb-
ruse parklaalal (v.a 1. Mai pst poolsel 
küljel) ning korteriühistu Pikk 12 esisel 
parklaalal alljärgnevalt: “Tapa Jaanikuu 
laat” 4. juunil 2017 kell 07.00–17.00 ja 
“Tapa Heinakuu laat” 22. juulil 2017 
kell 07.00–17.00;
•	määrati projekteerimistingimused ehi-
tise (110/20/10 kV alajaama) rajamise 
ehitusprojekti koostamiseks Sumina 
(katastritunnus 40001:002:0059) kin-
nistul Jäneda külas Tapa vallas;
•	määrati projekteerimistingimused 
ehitise (100 kw soojusliku ja 40 kw 
elektri toomisvõimsusega koostoot-
misjaama) 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 toitlustustee-
nus“ edukaks pakkumuseks tunnistati 
OÜ Virumaa Koolitoit poolt esitatud 
pakkumus;
•	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.

13.04.2017
•	Otsustati tasuda kuue isiku eest 
nende hooldusteenuse eest pensionist 
puudujääv osa;
•	kahele puudega isikule määrati hoolda-
jad ning hooldajatele hooldajatoetused.
•	sõlmiti üks koduteenuse osutamise 
leping;
•	ühele puudega lapsele määrati hool-
daja;
•	kahele lapsele määrati tugiteenus;
•	väljastati tee ajutise sulgemise luba 
Tapa vallas Jäneda külas Lossi tee 
sulgemiseks lõigul 100m Jäneda lossist 

Piibe mnt suunal alates 21.04.2017 
kella 12.30-st kuni kella 13.45-ni;
•	anti Jäneda koolile avaliku ürituse 
luba “Jäneda 10. jüripäevajooks” 
korraldamiseks Jäneda külas Musta-
täkutalli juurest lossini viival teel ja 
pargiteedel 21. aprillil 2017.
•	võeti vastu üks korraldus loa and-
mise kohta ühise jäätmemahuti ka-
sutamiseks;
•	otsustati mitte algatada Raufarmi 
kinnistule päikesepaneelide paigalda-
misele ja käitamisele  keskkonnamõju 
hindamist;
•	kinnitati Tapa kultuurikoja ja linna-
raamatukogu personali koosseisud.
•	kinnitati 2017. aasta kaasava eelarve 
tulemused;
•	otsustati korraldada lihthange „Tapa 
valla teede ja tänavate pidamine 2017“;
•	otsustati korraldada lihtsustatud kor-
ras tellitava teenuse hange „Dementse-
tele eakatele ja mäluhäiretega inimestele 
päevahoiuteenuse osutamine“.

20.04.2017
•	Anti avaliku ürituse “Tapa auto-
kross” luba Eesti ja Balti Meistrivõist-
luste korraldamiseks veoautodele ja 
bagidele Tapa autokrossirajal 2. juunil 
2017 kell 17.00 – 03. juunil 2017 kell 
20.00;
•	anti avaliku ürituse luba “Emade-
päeva liikumispäeva” korraldamiseks 
Stellana kaupluse ja Tapa linna kerg-
liiklusteedel Paide mnt ja Loode tn 
ääres ja Ivaste tänaval 14. mail 2017;
•	loeti Arulepiku Talu OÜ poolt esita-
tud dokumentatsioon nõuetepäraseks 
ning lubati neil paigaldada välireklaam 
alates 20. aprill 2017 kuni 12. juunini 
2019 Paide mnt 77 Stellana OÜ kaup-
luse aia külge;
•	otsustati korraldada avatud hanke-
menetlusega riigihange „Tapa Kul-
tuurikoja rekonstrueerimise projekti 
koostamine“;
•	väljastati ehitusluba ehitise (Sauna-
maja) püstitamiseks Tapa vallas, Tapa 
linnas, Hundi tn 3;
•	väljastati ehitusluba ehitise (Toot-
mishoone) laiendamiseks Tapa vallas, 
Tapa linnas, Lai tn 12;
•	määrati projekteerimistingimused 
ehitise (laohoone) üle 33% laiendami-
se ehitusprojekti koostamiseks Kauba 
3c kinnistul Tapa linnas;
•	seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi 
OÜ kasuks Tapa valla omandis olevale 
Rägavere tee 19, Lehtse alevik, Tapa 
vald kinnistule;
•	nõustuti Tapa vallas Vahakulmu 
külas asuva Joosepi maaüksuse os-
tueesõigusega erastamisega ehitiste 
ühisomanikele;
•	määrati projekteerimistingimused 
Tapa vallas Tapa linnas tänavavalgus-
tuse taristu renoveerimine ehituspro-
jekti koostamiseks;
•	kehtestati Jäneda Kooli rendimäära-
de ja toitlustamise hinnad.

27.04.2017
•	Anti Kaitseväele avaliku ürituse 
luba “1. Jalaväebrigaadi relvade näi-
tuse” korraldamiseks Ivaste tn ja 
Paide mnt ristmiku ääres Ivaste täna-
valt vaadatuna kahel pool teel asuval 
kahel maalapil Tapa linnas 27. aprillil 
2017;
•	anti Piret Piheli Hoogla talule ava-
liku ürituse luba ürituse “Maikuu laat 
Tapa linnas” korraldamiseks Tapa 
linnas asukohaga Tapa turu ja Tapa 
Kaubamaja vahelisel alal, Tapa Kau-
bamaja ümbruse parklaalal (v.a 1. Mai 
pst poolsel küljel) ning korteriühistu 
Pikk 12 esisel parklaalal 13. mai 2017;
•	seitsmele isikule eraldati ravimitoetust, 
kolmele küttetoetust ja kolmele toetust 
majanduslikult raske olukorra puhul;
•	kahele lapsele eraldati lasteaia söö-
gisoodustust;
•	ühele abivajajale eraldati täiendavat 

peretoetust;
•	eraldati koht Tapa Hooldekodus;
•	pikendati kaheksa sotsiaalkorteri 
üürilepingut;
•	Tamsalu ja Tapa valla ühinemis-
järgse uue omavalitsusüksuse arengu-
kava ja eelarvestrateegia koostamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ 
Cumulus Consulting poolt esitatud 
pakkumus;
•	lihthanke nr 185530 „Tapa valla 
teede ja tänavate pindamine 2017“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
Eesti Teed poolt esitatud pakkumus;
•	otsustati korraldada avatud hanke-
menetlusega riigihange „Tapa vene põ-
hikooli välispiirete rekonstrueerimine“;
•	seati isiklik kasutusõigus N.R. Ener-
gy OÜ kasuks Tapa valla omandis ole-
vale Kalmistu tänav L3, Tapa linn;
•	seati isiklik kasutusõigus Tapa valla 
kasuks N.R. Energy Osaühingule kuu-
luva kinnisasja (Üleviste tn 5 ja Üleviste 
tn 5 juurdelõige, koormamiseks tasu-
ta ja tähtajatu isikliku kasutusõigusega 
kaugküttetorustiku rajamiseks, omami-
seks, majandamiseks ja muul viisil eks-
pluateerimiseks;
•	väljastati kasutusluba Tapa vallava-
litsusele (Soojatrassi) rajamisel Tapa 
vallas Tapa linnas Üleviste L1 kinnis-
tul ja Üleviste tn 5 kinnistul;
•	kinnitati Lehtse Kooli ja Jäneda 
Kooli töötajate koosseis.

04.05.2017
•	Riigihanke nr 183880 “Tapa kesklin-
na rekonstrueerimise ja raudteepeatuse 
ühendamise erinevate liikumisviisidega 
ehitustööd“ osa I edukaks pakkumu-
seks tunnistati Lemminkäinen Eesti 
AS pakkumus;
•	riigihanke nr 183880 “Tapa kesklinna 
rekonstrueerimise ja raudteepeatuse 
ühendamise erinevate liikumisviisidega 
ehitustööd“ osa II vastavaks pakkumu-
seks tunnistati Lemminkäinen Eesti AS, 
OÜ Viamer Grupp, Tallinna Teede AS ja  
AS Tariston poolt esitatud pakkumused;
•	kinnitati 02.05.2017 toimunud Tapa 
vallale kuuluva korteriomandi Üleviste 
7-58 Tapa linn  Tapa vald suulise enam-
pakkumise tulemused;
•	otsustati lõpetada lihtsustatud korras 
tellitava teenuse hange „Dementsetele 
eakatele ja mäluhäiretega inimestele 
päevahoiuteenuse osutamine“ seoses 
pakkumuste esitamata jätmisega ette-
nähtud tähtaja jooksul;
•	määrati äljaspool kodu osutatava 
üldhooldusteenuse eest  hooldus-põe-
tustoetust pensionist puudujääva osa 
kompenseerimise ja isiklikuks kasu-
tamiseks jäetava osa alates 01.04.2017 
OÜ Häckes teenusel olevatele isikutele;
•	võeti vastu korraldus loa andmise 
kohta jäätmemahuti kasutamiseks 
mitmel kinnistul;
•	võeti vastu korraldus loa andmise 
kohta korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise kohta;
•	kooskõlastati puuraukude rajamise 
asukoht kinnistul Kivi 12 Tapa linnas.
•	nõustuti Tapa vallas Jäneda külas asu-
va Jõekalda kinnistu koosseisu kuuluva 
Jõekalda katastriüksuse jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;
•	nõustuti Tapa vallas Loksu külas asu-
va Vasemäe kinnistu koosseisu kuuluva 
Vasemäe katastriüksuse jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;
•	kinnitati Tapa valla 2017. a lisaeelarve 
tulude laekumine tegevusalade ja ma-
jandusliku sisu järgi ning kulude jaotus 
tegevusalade ja majandusliku sisu järgi;
•	kinnitati vallavanema  Alari Kirt  lä-
hetus 09.–10. 05. 2017 Tartus toimuva-
le koolitusele “Kohalike omavalitsuste 
juhtide arenguprogramm 2016-2017“ 
ning hüvitati lähetuskulud vastavalt 
esitatud kuludokumentidele;
•	kinnitati vallavanema Alari Kirt 
puhkus 11.05.2017 kuni 19. 05.2017, 
9 kalendripäeva ulatuses.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
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9. aprillil külastas Tapa valda peami-
nister Jüri Ratas.

Maksim Butšenkov andis tema 
kohtumisest Tapa elanikega pikema 
ülevaate eelmises lehes. Ta tõi väga 
õigesti ka välja, et ükski Tapa valla-
võimu esindaja ei pidanud vajalikuks 
sellel kohtumisel osaleda. Vestlustes 
vallaametnike ja volikogu liikmetega 
tuli välja, et see olla olnud Keskera-
konna üritus. Peaminister on terve 
Eesti peaminister ning on arusaama-

tu, miks Tapa vallavõimu esindajad 
on teistsugusel arvamusel. See näitab 
lugupidamatust meie valitsuse suhtes 
ning on häbiväärne.

Varem ei ole Eesti peaminister 
Tapal elanikega riigi asjade üle kunagi 
arutanud. Oli väga meeldiv tõdeda, et 
kohtumisel esitatud küsimused olid 
väga asjalikud ja laia silmaringi väl-
jendavad. Kohtumine kulges kiiresti 
ja hulk küsimusi jäigi esitamata, kuid 
tunnustame härra Jüri Ratast, et ta 

leidis oma tihedas päevakavas aega 
külastada Tapa valda ja vestelda val-
laelanikega tervelt kaks tundi. Peami-
nister rõhutas, et arenguks on vajalik 
valitsuse ja kohaliku omavalitsuse 
koostöö. On piinlik, et meie vallaju-
hid ei oska oma rolli väärikalt välja 
kanda. Kohtumisel ei osalenud ühtegi 
vallavalitsuse liiget, ühtegi ametnikku 
ja 21 volikogu liikmest osales 3.

Jaan Lõõnik ja Lilli Strõnadko, 
kohtumisel osalenud 

Järelkaja kohtumiselt peaministriga KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

1. juuni kl 16–19 Muusikakooli pargis lastekaitsepäeva trall. 
Töötoad, lõbusad võistlused, batuut, kontsert jpm.  
Tule kohale ja võta pere kaasa!

2. juunil kl 12 Tänuüritus Tapa valla koolide parimatele õppuritele
6. juunil kl 18 ja 20 Seiklussaaga viies film „Kariibi mere piraa-

did: Salazari kättemaks“. Film on 3D. Alla 12 a mittesoovitav! 
Pilet 4 eurot + 1.50 3D prillid.

9. juunil kl 20 Tapa kultuurikoja näiteringi esietendus.  
A. Tšehhovi lühinäidendid „Pulmad“ ja „Abieluettepanek“. 
Lavastaja Tiit Alte. Piletid 2 eurot ja 3 eurot.

13. juuni kl 16 ja 18 Animakomöödia „Boss beebi.“ Film on 3D. 
Pilet 4 eurot + 1.50 3D prillid, eelkooliealised 2 eurot +1.50 
3D prillid.

15. juunil kl 10.30–15 Verekeskuse doonoripäev.
20. juuni kl 18 ja 20 Raju komöödiafilm „Rannavalve.“  

Pilet 4 eurot. Film on alla 14 a keelatud!
22. juunil muusikakooli pargis Suure Suve Sõnajala Simman. 
kl 19 Mängud ja võistlused lastele.
kl 20 Väike kontsert kodulinna kollektiividelt. Tantsuks ansambel 

Kihnu Poisid ja plaadimuusika. Atraktsioonid, üllatuskülalised 
ja jaanimängud. Pääsmed 2 eurot ja 4 eurot.

- 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, info-
materjalid, 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.

 NÄGEMISKONTROLL
•  SILMARÕHU MÕÕTMINE
•  KUIVASILMA TEST
•  PRILLIDE MÜÜK
•  PRILLIDE PISIREMONT
•  OPTILISED PÄIKESEPRILLID                             

12.06.2017 a kella 10
Arenduskoja majas (Roheline 19, Tapa)

Silmade kontroll maksab 15- eur.  
Prillitellijale on kontroll 8-eur. 

Õpilastele  silmade kontroll maksab  
10-eur. Prillitellijale on kontroll 5-eur.

Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine.
Info ja etteregistreerimine

telefonil 5323 2454

10.-11 .juuni 2-päevane Lätimaa mõisade reisile
veel mõned vabad kohad. Giidiks Arne Timm

1. päev - Ungurmuisa mõis,Cesis,Araisi arheoloogiline muuseum-
park,ööbimine Jelgavas hotell Jelgava

2. päev - Jelgava loss,Rundale loss,lõuna Bauska lossi 
kohvikus,Bauska loss,,Mezotne loss

Hind 120 eurot. Info OÜ Tapa Buss Pikk 10, 
tel.3220019 (8.00-12.00) muul ajal tel.56509619

Lahtiolekuajad: 
P–R 11–21 ja L 10–21

Leia meid ka FB-st 
www.facebook.com/tapapizzakiosk/

PITSADE ETTETELLIMINE 
telefonil 5866 9095.



Avaldame sügavat kaastunnet Antsule perega 
kalli abikaasa ja ema 
ANISE POOTSMANI 

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased  
Rakvere TV koondisest
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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.

    

    

        

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 
korterid ja majad. Aitan Teid kinnisvara  ostmisel 

– müümisel - üürimisel.  Tehingute kiire ja korrektne 
vormistamine. Abi kolimisel. 

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Täpsem info: tel. 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.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.

- 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.

 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.

Autokäpp OÜ
• Autoremont ja hooldus • Varuosade tellimine 

• Summutite remont
kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420

Väike 17, Tapa

Müüa kuiva ehituspuitu. Sobib kütteks!
Müüme transpordi hinnaga.

Niikaua kuni kaupa jätkub!!! Info: 5348 3288.

Müüa maja Jänedal, info õhtuti 516 9517.

Ostan vanu naiste ehteid: merevaigust kaelakee 
(maksan kuni 800 eurot), sõled, prossid, sõrmused, 
käevõrud, vanad kuld ja hõbeehted. Huvitavad ka 

vanad raamatud, mööbli esemed, nõud, kujud, maa-
lid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajamine 

ja parim hind! Tel 5639 7329. Liina

Ostan veneaegseid fotoaparaate ja neile sobivaid 
objektiive, binokleid, albumeid, vanu fotosid ja muud 
fototehnikat. Samuti huvitavad vanad käekellad, stop-
perid, kompassid ja muu vanakraam. Tel 5872 5458.

Peebu Talus müüa tomati taimed: Malle; Evelle – 
Eesti sordid; Lemon boy – kollane; Tamina, Loodu-
se mõistatus – lihatomatid; Black Cherry – eriliselt 
kaunis ja maitsev. Kõik sordid on väga saagikad, 
magusad ja  hea maitsega, õrna koorega. Samas 
müüa erinevaid õitsvaid lilleampleid ja suvelilli.  

Suurema tellimuse korral ka transpordi võimalus. 
Tel 5349 1514.

TOYOTA KOKKUOST
Ostame Toyota marki sõidukeid, võib ka pakkuda 

muid marki sõidukeid. Tel 5567 8016.

Virumaa Puhastus OÜ 
pakub pesumajateenust, keemilist puhastust,

vaipade puhastust, puhastuse eritöid ning 
meilt saab osta ka puhastusvahendeid

ja tarvikuid.
Info tel 5919 7227.

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.


