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Kutsume kõiki 22. jaanuaril 
Rutka matkarajale maailma lu-
mepäeva suusamatkale.

Ühismatk stardib kell 11 Tapa 
linna reoveepuhasti juurest Või-
du pst lõpust. Matka juhib Kuno 
Rooba.

Kui lund ei ole, siis toimub 
jalgsimatk. Sel juhul kummisää-
rikud jalga! Kui te ühismatkal 
osaleda ei soovi, siis saate tähis-
tatud rajal kogu päeva jooksul 
siiski matkata. Matkarajal saate 
end soovi korral registreerida lu-
mepäeva suusamatkal osalejana. 
Registreerunute vahel loositakse 
välja üllatusauhinnad! Ühismat-
ka Tapa vallas korraldab MTÜ 
Männikumägi.

Tegemist on rahvusvahelise 
suusaliidu FIS egiidi all toimuva 
üleilmse lumepäevaga, mille koh-
ta saate täpsemat informatsiooni 
www.world-snow-day.com või 
Eesti Terviseradade Facebooki 
kodulehelt.

MTÜ Männikumägi

Tartu rahulepingu 92. aastapäeva 
mälestusteenistuse viib läbi Kir-
de Kaitseringkonna kaplan Endel 
Apsalon. Lilli ja pärgi asetame 
Tapa linna vanale kalmistule 
leitnant Hans Koiva ja kolme 
tundmatu sõduri kalmule kell 11 
ja peale seda Tapa linna uuele 
kalmistul Imastu sõjainvaliidide 
rahulale.

Riigikantselei teatel on 2. 
veebruaril lipupäev. Tartu ra-
hulepingu aastapäeva puhul 
heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutused 
ning avalik-õiguslikud organi-
satsioonid. 

Riigilipu võivad heisata oma 
kodudele ka kõik teised.

2. veebruaril  1920 allkir-
jastasid Eesti Vabariigi ning 
Nõukogude Venemaa esindajad 
Tartus rahulepingu, milles Ve-
nemaa tunnustas Eesti iseseis-
vust. Rahulepinguga lõpetati 
kahe riigi vaheline sõjaseisukord 
ning määrati kindlaks Eesti 
ja Venemaa vaheline riigipiir. 
Eesti lipu heiskamisel tuleb jälgi-
da, et lipp oleks puhas ja terve. 
Lipud heisatakse hommikul kell 8 
või päikesetõusul ja langetatakse 
päikeseloojangul. Kui lippu ei 
langetata, tuleb lipp pimedal ajal 
valgustada. 

Indrek Jurtšenko

rastuskunstnike näitus ning Harald 
Grave näitus Jänedal. Hindan väga 
ka raamatukogu järjepidevat tööd 
lastega ja koostööd koolidega, selle 
eestvedajaks on Margit Lättemägi. 
Raamatukogu eestvedamisel toi-
mus ka möödunud aastal üleriigi-
line etlusvõistlus „Ellen Niiduga 
Midrimaal“.

Kultuurisündmustest rääkides 
ei pääse üle ega ümber heatase-
melistest kontsertidest – jätkuks 
nendele publikut ka alanud aastal, 
see on suurim tänu, mis saame 
korraldajatele anda ning seeläbi 
tagame kontsertide jätkumise. Tu-
letan siis meelde: Tapa valla muu-
sikapäevad V, Rosaarium, Noored 
muusikud jpt kontserdid. Loodan, 
et korraldajatel jagub ka edasiseks 
entusiasmi ja tahet organiseerida 
neid suurepäraseid muusikaela-
musi. Eraldi tuleb rääkida Lehtse 
kammerkoorist, kes sai möödunud 
aastal 30-aastaseks ja tähistas seda 
opereti „Haljal aasal“ lavastami-
sega – fantastiline elamus ja kena 
sünnipäevakingitus kuulajaile. 

Teeb suurt rõõmu, et meil jätkub 
kultuuripõllul häid tegijaid, aga see 
kõik oleks kaduv, kui puuduks jä-
relkasv.  Taaskord tuleb kiita juhen-
dajaid – laulu- ja tantsupeost Maa 
ja Ilm võttis osa Tapa vallast Tapa 
gümnaasiumi neidude rahvatantsu-
rühm Ummiskingad, keda juhendab 
Eevi Koppelmann. Tapa ja Lehtse 
mudilaskoor ja Tapa valla lastekoor 
(juhendajad Tiiu Tikkerber, Svetla-
na Kuusik, Kai Kivi) ning Jäneda 
mudilaskoor (juhendaja Arvo Luik). 

Tapal viis Vabadussõja relvarahu 92. aastapäeva teenistust läbi kaplan Endel Apsalon Tapa vanal kalmistul 
leitnant Hans Koiva ja kolme tundmatu sõduri hauamonumendi juures ja Imastu vabadussõja invaliidide 
kodu rahulas Tapa uuel kalmistul. Mälestuskimbu asetasid Tapa vallavanem Alari Kirt ja Indrek Jurtšen-
ko, Kaitseliidu Viru Maleva nimel lipnik Jaan Viktor ja kaitseliitlane Heino Kitt, Kirde KRK nimel kaplan 
Apsalon ja linnakodanikud.        Tekst ja fotod Hannes Reinomägi

Nähtavast ja nähtamatust 
Tapa vallas aastal 2011

Mõeldes tagasi aastatagusele aja-
le, meenub praegusega sarnane 
ootusärevus. Mida ta toob, see 
alanud aasta? Selles ootuses oli ja 
on ka nüüd uudishimu, valmisole-
kut üllatusteks ning enesekindlust 
heade tulemuste saabumise osas. 
Ma ei räägi praegu ei eelarvest ega 
rahanumbritest. Tapa valla tõe-
liseks väärtuseks on inimesed ja 
kõik see, mida rahasse ümber ar-
vutada oleks leebelt öeldes näotu. 
Paljude ettevõtmiste ja saavutuste 
mõju tunneme veel pikka aega, 
need inspireerivad teisigi. 

Meil on väga palju toredaid, 
aktiivseid inimesi, kes pidevalt 
teevad midagi ja nad teevad seda 
väga hästi, lausa nii hästi, et neid 
märgatakse ja tunnustatakse nii 
maakonnas kui ka riiklikul tasan-
dil. Toon vaid mõned näited: Tiiu 
Tikkerber pälvis kultuurkapitali 
tiitli Maa Sool 2010, Tapa valla 
suusaorienteeruja Asso Kesaväli 
sai MM-il meeskondlikus tea-
tesõidus VI koha, Lääne-Viru 
maakonna parim ja vabariigis 
II koht poiss-solistide laulu-
võistlusel 2011 on Teno Kongi, 
kes lisaks võitis ka vabariikliku 
noorte puhkpillimängijate kon-
kursi, Rainer Viilveer kaitses 
teist aastat järjest kreeka-rooma 
maadluses Eesti meistritiitlit, Siim 
Kroonmäe tuli juunioride seas 
Eesti meistriks kõrgushüppes. 
Eesti Vabariigi Presidendi vastu-
võtule kutsuti Tapa vallast vene 
gümnaasiumi abiturient Jevgenia 
Lupan. Sama kooli õpilane Aljona 
Saveljeva saavutas vabariiklikul 

esseekonkursil II koha, osavõtjaid 
oli 297, osalemine kultuuripealinna 
programmis “Tallinn 2011”.

2011. aasta tõi spordis väga palju 
suurepäraseid tulemusi – käsipallis, 
saalihokis ja eriti maadluses. Maadle-
jate suurepärast vormi ja head seisu 
näitab tunnustuste hulk riigi tasandil 
– 2011. aasta parim kreeka-rooma 
maadlusklubi on SK Tapa, parim juu-
nior Rainer Viilveer ja tema treener 
Allan Vinter. Seega on Tapa vallast 
kujunemas omamoodi kreeka-rooma 
maadluse kants Eestis. Lisaks tõsteti 
esile Tapa valla saalihoki taset: Oskar 
Salm on 2011. aasta Eesti parim mees 
saalihokimängija (2010 MM-i VII 
koht), Tõnu Salm on parim treener, 
Kristi Lööper on üks kolmest pare-
mast naismängijast.

Heameel on tõdeda, et ka noo-
red on aktiivsemaks muutunud 
ning asunud julgemalt kodukoha 
mineviku, oleviku ja tuleviku osas 
kaasa rääkima. Oleviku ja tuleviku 
osas teeb tublit tööd Tapa valla 
noortekogu, kelle eesotsas on 
president Kristlin Läänemägi. Et 
minevikuta ei saa ja minevikus teh-
tut ei tohi unustada, seetõttu väärib 
esile tõstmist Tapa gümnaasiumi 
noorte koostatud muistendikogu 
“Tapa – minu kodukoht“.

Kultuuriaasta oli samuti rikas – 
nii eesti kui ka välisriikide kultuuri 
vahendamisel teeb tänuväärset 
tööd Tapa linnaraamatukogu, mis 
lisaks raamatute laenutamisele on 
kujunemas omamoodi galeriiks. 

2011. aastal toimunud näitus-
test jäid meelde Artur Rinne 100, 
Austria kunstnike ning Soome har-

Maailma 
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rahulepingu 
92. aastapäev

„Õpetaja on oma õpetusega edukas siis, 
kui õpilased temast aru saavad ja teda 
austavad.” (Alois Podhajsky)

Lehtse Kooli 2010. aasta lõpetajad 
on teile tänulikud, et te olete rajanud 
meie teadmistele vundamendi, mille 
toel uutes koolides klassi õppeedu-
kuse poolest esimeste seas oleme. 
Eriti soovime tänada klassijuhatajat 
ja eesti keele õpetajat Karin Vuntust, 
matemaatika ja füüsika õpetajat Maren 
Liivikut, ajalooõpetajat Helle Koitjär-
ve ja inglise keele õpetajat Rita Püü-
manni – põhiained on meil tugevad! 

Peale Lehtse Koolis valitseva ko-
duse õhkkonna tunneme puudust ko-
katädide Ivi Priimanni ja Maie Rappu 
ülimaitsvatest toitudest!

Lehtse Kooli 89. lend

Armsad Lehtse 
kooli õpetajad!

Vallalehe detsembrinumbris ilmus 
pikem lugu vallakeskuses käivatest 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
tustöödest. Sealhulgas oli juttu uute 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ka-
sutuselevõtust. Tapa vallavalitsus ning 
ehituse peatöövõtja, Merko Ehitus AS, 
olid lootusrikkad, et ettevalmistustöö 
selleks saab tehtud jõulupühadeks. 

Kahjuks see nii ei läinud, sest 
töömaht on suur ning uute seadmete 
töökorda häälestamine on aeganõudev 
ning vastutusrikas protsess.

Tänaseks on asjad edasi arenenud 
ning õige varsti peaks veeprojekti käi-
gus valmisehitatud kanalisatsioonitras-
sid ja reoveepumplad töökorras olema.

Toon siin Allan Malva, AS Merko 
Ehitus projektijuhi selgituse: „Tapa 
linna vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitus- ja rekonstrueerimistööde käigus 
valmistub AS Merko Ehitus I etapis 
paigaldatud reoveepumplate: Kalevi 
(lähiaadress Kalevi 24), Hommiku 
(lähiaadress Hommiku pst 38) käivi-
tamiseks. Praegu on AS Eesti Energia 
ehitanud välja liitumispunktid, jaanua-
rikuu jooksul järgneb pumplate auto-
maatikakilpide paigaldus ja pumplate 
häälestamine. Veebruarikuu alguseks 
peaksid pumplad töökorras olema. 
Kanalisatsioonivõrguga liitumise kohta 
saab teavet AS Tapa Vesi käest.“

Seega, tööd on lõpusirgel ning õige 
pea saab süsteeme kasutada. Aga taas 
kordan, kõik kinnistuomanikud on 
kohustatud enne reoveesüsteemide 
kasutuselevõtmist kontakteeruma 
Tapa Vesi AS-iga ning vormistama 
vajalikud formaalsused! Tapa valla 
vee-ettevõte annab teada igale kinnis-
tuomanikule konkreetse kuupäeva, 
millal on lubatud kasutada vastrajatud 
reoveesüsteeme.

Hoiame ka edaspidi vallakodanikke 
Sõnumete abil kursis valla veeprojekti 
käigus tehtavaga.

Andrus Freienthal, abivallavanem

Veevarustusega ja 
reovee ärajuhtimi-

sega ühinemine



Tea Välk (keskel) oma tublidest naistest koosneva meeskonnaga.

Noored tutvumas koka ja klienditeenindaja tööga Vaksali Trahteris.

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 2 20. jaanuar 2012

Foto  Ave Pappe

Algus lk 1

Kokku oli Tapa vallast neli kol-
lektiivi ehk 107 inimest. Lisaks 
marssis laulu- ja tantsupeolistega 
rongkäigus Tapa Linna Orkester 
(juhendaja Jüri Tüli). Mul oli tõeliselt 
uhke ja ülev tunne nii suure ja hea-
tasemelise seltskonna eesotsas Tapa 
valla lipu all koos teiega kõndida. 

Möödunud kultuuripealinna 
aasta jõudis ka otsapidi Tapale, kus 
toimus selle raames kultuurivahe-
tusprogramm. Uutest sündmustest 
tuleb meelde menukaks osutunud 
Tapa valla käsitöötegijate päev, Tapa 
valla heakorrasündmusest “Tapa 
Talgud 2011” võttis osa 875 inimest, 
juubeliaastat tähistasid Jäneda ja 
Tapa raamatukogud – mõlemal täi-
tus loomistest 90 aastat. Grillfestiga 
koostöös toimus Tapa Esimene 
Vorstifestival – usun, et traditsioon 
jätkub ning korraldajad suudavad 
täita külastajate ootusi. Tapa valla 
V rahvajooksu ja kepikõnnimatka 
organiseerijad sai eelmisel aastal uue 
kogemuse, sest nii palju osavõtjaid 
kui mullu, polegi varem olnud. 

Rohket osalusvõimalust pakkusid 
ka Tapa linnapäevad ning linna 85. 
juubelisünnipäev, kus esmakordselt 
olid avatud kodukohvikud. 

Omalaadsetest sündmustest 
kirjutades ei saa mööda minna mai 
lõpus Männikumäel aset leidnud 
sündmusest “Tapa Traiel 2011”, 
mille Balti meistrivõistluste I etapil 
oli osavõtjaid Eestist, Lätist, Leedust 
ja Soomest. 

Rahvusvahelisel tasandil väärivad 
esile tõstmist tihedad kultuuriside-
med Austria ja Ukrainaga, sellest 
räägivad mõlema riigi saadikute visii-
did Tapale ning muudki sündmused: 

Ukraina kultuuri kool ning osavõtt 
Pärnus toimunud lauluvõistlusest 
„Ukraina laine“. Austria kunstnike 
näitust ma juba mainisin. 

Miks ma ei rõhuta Tapa uusi 
ooteplatvorme või veesüsteeme, 
Jäneda külamaja ehitust või Tapa-
Lehtse tee valmimist? Sest need on 
silmaga nähtavad asjad. Muidugi on 
need tähtsad, aga tsiteerides Väikest 
Printsi, siis „Kõige tähtsam on sil-
male nähtamatu…“. Seega omavad 
suurimat väärtust need väikesed, 
justkui märkamatuks jäävad teod 
ja tegemised, milleta Suuri Asju ei 
sünni. On tore, et Tapa valla ini-
mesed mõistavad koos tegutsemise 
rõõmu ja teavad selle väärtust. See 
väärtus on ajas suurenev, kuigi see 
ehk praegu ei paistagi nii. 

Soovin meile kõigile rohkelt ühi-
sest tegutsemisest tekkivat rõõmu, 
rahulikku meelt ja otsustamisjulgust 
ning mõistmist, et igaüks loeb – 
nagu kinnitab ka alanud rahvaloen-
dus. Olgu lisatud, et just see näitab, 
kui palju ja kus tegelikult elatakse, 
mis omakorda mõjutab ka stratee-
gilisi plaane ja otsuseid. Jah, mina 
olen end juba üle lugenud. 

Kui nüüd püüda tulevikku vaada-
ta, siis sarnaselt mullusega tuleb selgi 
aastal rohkelt häid tulemusi spordis, 
põnevaid ja kvaliteetseid kultuuri-
sündmusi, tublisid kodanikualgatusi 
ning innustavaid koostööprojekte. 
Valla kodulehel on üleval selle aasta 
ürituste kalender milles on juba 
praegu üle kaheksakümne suurema 
erineva ühisürituse, rääkimata lisaks 
pisematest, mille koguarv aastas 
kokku üle 300.

Alari Kirt, 
vallavanem

Nähtavast ja nähtamatust 
Tapa vallas...

2011. a sügisest pakub MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühing väga erinevaid 
ja samas põnevaid tegevusi Tapa 
valla lastele ja noortele. Tegemist 
on ESF hanke raames pakutavate 
huvitegevuste, tööelu tutvustavate ja 
elukutseid tutvustavate tegevustega. 

Kui huvitegevus on suunatud 
lastele vanuses 7–12 eluaastat siis 
teised tegevused pakuvad võimalusi 
eelkõige noortele vanuses 12–16 elu-
aastat. Huvitegevuseks on meil loo-
duslik loovusring kus 12 algklasside 
õpilast saavad iganädalaselt kokku ja 
nendega viivad tegevusi läbi, kas siis 
Kairi Kroon, Liggi Rattasepp või al-
lakirjutanu. Tegevuste planeerimisel 
oleme ikka arvestanud rahvakalendri 
tähtpäevadega ja kuna tegemist on 
loodusliku loovusringiga, siis üritame 
oma materjalid koguda loodusest ja 
mingil määral ka kodudest, sest oma 
tegevusi tehes paneme suure rõhu ka 
taaskasutusele. 

Selleks, et lastel oleks ikka põnev 
ja areneks ka nende silmaring, käi-
me ka väljasõitudel. Sügisel käisime 
Sagadi Looduskoolis, kus tutvusime 
seenenäitusega, matkasime Oandu 
koprarajal ning kui juba nii kaugele 
sõidetud sai, siis käisime ja sügisest 
merd vaatamas. Oktoobris, Käsmus 
käies, läbisime matkaraja, külasta-
sime Käsmu Meremuuseumit ning 
tegime jällegi jalutuskäigu sügisese 
mere äärde. Lastele meeldib kui 
nendega käiakse ja arutatakse maa-
ilma asju, juhitakse tähelepanu ning 

tõstetatakse küsimused, millele ei 
pea vastama, kuid mis panevad  
mõtisklema. 

Hingedepäeval rääkis Kairi las-
tele vanadest traditsioonidest ja 
väärtushinnangutest, mida ka meie 
sh. lapsed/noored peaksime edasi 
kandma. Kui kõigil lastel oma 
hingelind valmis sai meisterdatud, 
käisime koos surnuaial, et oma lah-
kunud lähedastele küünlavalgus viia. 
Novembri keskel külastas meie loo-
vusringi aga Eesti Pandipakend koos 
oma maskotiga. Üheskoos vaadati 
põnevaid slaide ja fakte pakendite ja 
nende ringluse kohta ning korraldati 
viktoriin. Lapsed olid rõõmsad ning 
usun, et kindlasti ka teadlikumad, 
mida pakenditega tegema peab. 
Novembrikuu on meil teada Mardi 
ja Kadri jooksmise kuuna. Nende 
tegevuste tarbeks kirjutasime ja 
õpetasime lastele selgeks laulud, 
tantsud ja muidugi mängud, mis siis 
Mardi-Kadri laupäeval käiku läksid. 
Detsembris said lapsed Angela Pildi 
juhendamisel valmistada loodusli-
kest materjalidest kodukaunistusi.

Noortele vanuses 12–16(18) 
oleme pakkunud võimalust tutvuda 
Vaksali Trahteris koka ja kliendi-
teenindaja erialaga, päästeametis 
tutvusime politsei ja tuletõrjuja 
igapäevatööga. Meil on toimunud 
ennetusalane tegevus noortele, 
mille viisid läbi Pelgulinna Noorte 
nõustamiskabineti töötaja Pille 
Padar ja meie kohalik inimene Siiri 

Roosla. Vabatahtliku tegevust tut-
vustas noortele meie enda Ühingu 
vabatahtlik Jonas Knapp ning 
detsembri alguses käisime noortega 
Teeviidal. Noored on väga usinad 
meie tegevustes osalema, sest nen-
de jaoks on kõik tegevused tasuta. 
Tegevusi rahastatakse Euroopa 
Liidu struktuurfondidest ja riikliku 
struktuuritoetuse vahenditest Eesti 
Noorsootöö Keskuse eelarve kau-
du „Perioodil 2007–2013 struktuu-
ritoetuste seaduse“ ja programmi 
„Noorsootöö kvaliteedi arenda-
mine“ alusel. 

Tulemas on veel päris palju 
põnevaid tegevusi ja üritusi ning 
kindlasti kajastame neid ka edas-
pidi Sõnumete veergudel.

Ave Pappe

Tapa laste- ja noortekeskuse 
tegemised

Üldhariduse valdkonnaga seotud 
haridusala inimeste tegevust märkab 
ja tõstab teist aastat esile program-
mi “Õppe kvaliteedi parendamine 
õppeasutuste sise- ja õpitulemuste 
välishindamissüsteemi arendamise 
kaudu” (ÕKVA) tunnustussüsteem 
“Eestimaa õpib ja tänab”.

Üler i ig i l ine  komis jon se l -
gitas  välja oma valdkonna pari-
mad maakondades. Kandidaatide 
tänuüritus toimus Tallinnas  lau-
luväljaku klaassaalis 13. jaanuaril. 
Õppija arengu toetaja auhinnaga 
tunnustatakse pedagoogi, õppe-
asutuse töörühma või õppeasutust, 
kelle tegevuse tulemusena on loodud 

tähelepanuväärselt soodsad tingi-
mused õppija arengu toetamiseks. 
Selles valdkonnas tunnistati parimaks 
Tapa lasteaed Pisipõnn, kus aastaid on 
tegutsenud Lääne-Viru alushariduse 
juhtide ja käelise tegevuse ainesekt-
siooni tööd juhtiv vabatahtlike rühm. 
Rühma tööd koordineerib lasteaia 
direktor Tea Välk ning meeskonda 
kuulvad Karin Hiis, Leevi Ivainen, 
Silva Sumla ja allakirjutanu. 

Tore ja südamlik üritus oli ning 
siinkohal täname jällegi omakorda 
meie oma valla haridusnõunikku 
Mare Tõnissoni, sest tänu tema 
märkamisele märgati meid!

Kairi Kroon

Eestimaa õpib 
ja tänab

Foto Kairi Kroonilt

Luua Metsanduskool esitleb Tapa 
linnaraamatukogus metsa-aasta 
fotonäitust “Meil on elu keset 
metsa”. Näitus koosneb Luua 
Metsanduskoolis metsandusliku 
hariduse omandanud loodus-
piltnike Jüri Pere, Rivo Tarumi, 
Tarmo Mikussaare, Aivar Pihel-
gase, Jaak Neljandiku ja Mehis 
Maipuu piltidest, millele on 
lisatud metsakasvatuse õpetaja 
Veiko Belialsi ja õpilaste poolt 
kooli loodusfotokonkurssidele 
esitatud fotosid.

„Selline on Eesti – roheline ja 
metsane. Me oleme ammu Euroo-
pa viie rikkaima riigi hulgas – seda 
looduse elurikkuse ja metsade poo-

Metsa-aasta fotonäitus 
„Meil on elu keset metsa“ 

lest. Eesti metsades kasvab ja elutseb 
teadlaste hinnangul üle 20 000 liigi 
elusorganisme. Eesti haudelinnusti-
kust pesitseb umbes 70% metsades, 
65 imetajaliigist elab metsas 40. 
Me oleme metsarahvas. Kui eski-
motel pidavat olema sada sõna lume 
nimetamiseks, siis eestlastel on sadu 
sõnu metsa iseloomustamiseks.“

Veiko Belials, 
näituse koostaja

Näitus on avatud 11. veeb-
ruarini raamatukogu lahtiole-
kuaegadel: E–R 11–18, L 10–15.

Vaata pilte: http://www.tapa.
lib.ee/galerii/2012/Meil_on_elu_
keset_metsa/index.htm

Veiko Belials Foto Kersti Burk
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Jäneda Kooli õpilased piduhoos Jäneda lossis. Foto  Ülle Oru

Möödunud augustis õpetajatega 
üheskoos uusi eesmärke püstitades 
ning tegevusplaani tehes, said ees-
märgid seatud ka huvitegevuses. Hea 
meel on uuel aastal tagasi vaadates 
tõdeda, et enamus plaanitust on 
korda läinud ja päris hästi ära tehtud. 
Kõik see tänu sellele, et meil on nii 
palju abikäsi: õpilased, õpetajad, 
koolitöötajad, lapsevanemad ja paljud 
naaberasutused. 

Sel aastal oleme õppimist ja hu-
vitegevust sidunud läbi erinevate 
projektide. Oleme püstitanud ühise 
eesmärgi ja pärast teinud tegemistest 
erinevad kokkuvõtted: kirjandid, luu-
letused, fotod, joonistused, vestlused. 
Alustasime projektõppega kohe õp-
peaasta algul: 2. septembri veetsime 
aktiivselt pealkirja all „Reipalt kooli-
pinki“. Enamus klasse sisustasid päe-
va või osa sellest õuesõppega. Käidi 
Jäneda linnamäel, Aegviidu seiklus-
rajal, Kollulandis, jalgrattamatkal 
Valgehobusemäel, fotojahil, matkal 
ümbruskonna metsades, tutvumas 
Aravete külamuuseumiga. 23. sep-
tembril algas sügis. Klassid osalesid 
sügiseteemalisel näitusel, kus igaühel 
oli oma lähenemine sügisele – puud, 
seened, sügiskaunistused, maketid, 
kompotid jne. Sai ka mõistatada ja 
palju-palju juurde õppida. Mitmed 
õpetajad kasutasid näituse materjale 
ainetundide läbiviimiseks. 

Mardipäeva karnevalil müdis-
tasime koos isadega ja seda mitte 
koolis, vaid linnamäel. Kõik väike-
sed ja suured mardid Jäneda külast 
kogunesid ümber suure lõkke. Selle 
lõkke panid püsti meie aktiivsed isad 
Jäneda Puidust ja mõned suuremad 
noormehed. Aitäh teile!

25. novembri kodanikupäeva 
tähistasime eelnevalt ainetundides 
erinevatel teemadel kokkupandud 
stendidega: Riik ja riigi sümbolid, 
Lipupäevad, Riigikaitse, Tapa val-
lavolikogu, Tapa vallavalitsus, Tapa 
vallavanem, Tapa valla koolid, Eesti 
ja tema naabrid, Milline on hea koda-
nik? Aktusele, kus iga klass tutvustas 
oma stendi, kutsusime külla Tapa 
vallavolikogu esimehe Urmas Roo-
simäe, kes rääkis heaks kodanikuks 
olemisest, oma tööst ja tõekspida-
mistest. See oli väga õpetlik ja huvitav.

Oleme oma silmaringi laienda-
nud ka väljaspool kooli. I veerandi 
lõpetasime õppepäevaga koduvalla 
asutustes. Oktoober kujunes meil 
teatrikuuks: suurematega käisime 
vaatamas Nokia Kontserdimajas 
muusikalist etendust „Kaunitar ja 
koletis“, lasteaialapsed ja algklasside 

õpilased ammutasid kõhutäie naeru 
Rakvere Teatri Ugala külalisetendusest 
„Limpa ja mereröövlid“. Ka õpetajad 
said oma ametipäeval Draamateatrist 
mõnusa teatrielamuse. Novembris 
käisid 6.–9. klass Pärnus Kutsehari-
duskeskuses. Tutvuti kaasaegse maja ja 
seal pakutavate erialade õpetamisega.

Üsna tublisti on toimetanud koo-
li õpilasesindus. Viiest poisist ja 
ühest tüdrukust koosnev seltskond 
koostasid ÕE põhimääruse, aitasid 
korraldada ja on ise omal algatusel 
võtnud teha kooliüritusi – stiilipäevad, 
jõulupostkast, jõuluootushommik, 
katusealuse kordategemine jms. 

Jäneda Kooli 20 õpilast kuuluvad 
Noorsooühing Eesti 4H Jäneda JAH-
klubisse. Eelmise aasta õnnestumistest 
ja uue aasta plaanidest kandsime ette 
piirkonna aastakoosolekul ja kiidupäe-
val Paides Wittensteini Ajakeskuses. 
Meie klubist said piirkonna preemia 
„Tubli 4h meeskond“ Eliisa Lest ja 
Liana Sepamäe. Ka tiitli „tubli tegu“ 
said samad tüdrukud klubi 20. sün-
nipäeva korraldamise eest. 4H klubi 
tänab Tapa vallavalitsust, kes meid 
toetas piirkonna aastakoosolekule 
minemisel.

Jõulukuu neljal esmaspäevahom-
mikul ootasime jõulude saabumist 
ühiste esinemistega: Õpilasesindus 
õpetas enda ümber teisi märkama; 
tantsisime koos rahvatantse; 6.–7. 
klass esitas inglise keeles heategevus-
teemalise näidendi, hiljem küpsetasid 
vahvleid ja müüsid neid, et lasteaiale 
kinkida üks arendav mänguasi; 9. 
klass tutvustas Lapimaad, kus elab 
Jõuluvana.

Ent kõige meeldejäävamad olid 

kindlasti II veerandi viimased kaks 
koolipäeva. Talvekontserdil esinesid 
õpilased ilusate luuletuste ja laulude-
ga, suur vend Joosep ja tema väike 
õde Liisa juhatasid kenasti kogu kava. 
Õhtu jätkus jõululaada ja -kohvikuga. 
Viimane päev oli täis üllatusi. Tegi-
me ise üllatusi ja neid tehti meilegi. 
Hommikul külastasid kooli jõulusoo-
visaadikud Jäneda asutusi, kus lauldi, 
loeti luuletusi, sooviti kauneid jõule 
ja kingiti eelnevalt koolis küpsetatud 
meie kooli logo kujuline suur pipar-
kook ja isetehtud jõulukaart. Hiljem 
kogunesime Jäneda lossi, lugesime 
jõulujuttu ja tantsisime.

Üks väike heategu sai tehtud 
metsloomadele: meil oli kaasa võetud 
porgandeid, kartuleid, mille viisime 
Kalijärve äärde, kus ootas meid 
kohalik jahimees Kalmer Jalast. Ta 
jutustas loomadest, jõulurahust met-
sas, jahimehe tööst ja näitas erinevate 
loomade nahku, sarvi, koljusid ning 
lubas meie kaasatoodud toiduvaru 
viia metsloomadele mõeldud söö-
gikohta. 

Veidi külmunutena suundusime 
koolimajja, mille ees lipuplatsil seisis 
tänavu 7. kl. õpilase Rene Turmanni 
toodud jõulukuusk. Kooliuksel 
tervitas õpilasi direktor Aivi Must, 
kes palus terve koolipere jõululauda. 
Väga eriline ja teistmoodi oli kauni 
jõulumuusika saatel süüa ühiselt 
pidusööki. Enne tordisöömist jagas 
direktor ka kõigile lastele tunnistused 
ja kingikotid. Nii kaunilt ja mõnusalt 
algas koolivaheaeg Jäneda Kooli 
õpilastele. 

Margit Vijar, 
huvijuht

Esimene poolaasta Jäneda Kooli 
suurematel...

Möödas on väga 
toimekas poolaasta

Meie tänu kuulub huvijuht Mar-
gitile, kes on kooliõpilaste kõrval 
kaasanud ka lasteaialapsi toredates-
se üritustesse. Käisime külas Kirde 
Kaitseringkonna Tapa sõjaväelin-
nakus, võtsime osa mardipäevaüri-
tusest linnamäel, oleme osalenud 
kooli üldkogunemistel, kus räägi-
takse päevakohastel teemadel ja 
peetakse meeles sünnipäevalapsi. 
Käisime iga-aastasel jõuluetendusel 
Lehtse kultuurimajas. 

Eelmise aasta lõpus oli meil neli 
nädalat abiks sotsiaaltöö üliõpilane-
praktikant Liina Lööper. Koostöö 

… ja väikestel
oli meeldiv ja õpetlik kõigile. 

Väga meeldiv on olnud koostöö 
lapsevanematega, ema Jane Vaarik 
juhatab eelmisest sügisest alates kord 
nädalas mudilaste lauluringi, ka on 
olnud ta lahkelt abis, kui õpetajatel 
oli vaja koolituste tõttu rühmast ära 
olla. Ema Kaili Piirmets üllatas meid 
mihklipäeval (Miku nimepäeval) 
tordiga. Emad-vanaemad õmblesid 
laste istepatjadele katteid, ka on an-
netatud mänguasju lasteaiale. Aitäh 
Ken Martti vanaisale, kes tõi meile 
enne jõule ilusaid käbidega kuuseoksi 
rühmaruumide kaunistamiseks. 

Aitäh õpetaja Malle Raunmägile, 
kes õmblejate-tüdrukutega päästis 
meie nukupered külmetamast! 
Nüüd ehivad nukuvoodeid nägusad 

voodipesukomplektid.
Päikeseratta rühma lastel on 

saanud traditsiooniks osaleda 
igal sügistalvel RMK korralda-
tud metsateemaliste meisterduste 
võistlustel. Ka sel talvel leidis meie 
laste töö äramärkimist tänukirja ja 
kingitusega. 

Veel täname töömeest Haivo 
Saart, kes lahendab meie mured 
kiiresti ja hästi, ning Kadri Too-
mingat, kes tuleb appi, kui oma 
tarkus enam arvutist üle ei käi. 

Nüüd tuleb kelgud-suusad üles 
otsida (kellel kodus nukralt nurgas 
seisavad – tooge meile!) ja uued 
rajad uue aasta lumele sisse sõita!

Lea Visnap ja Tiina Sillandi,
rühmaõpetajad 

Oleme rõõmsad ja õnnelikud, et 
hooldekodul on palju toredaid 
sõpru. Möödunud aastal oli Tapa 
hooldekodu koht, kuhu inimesed sa-
geli tee leidsid. Aasta jooksul toetati 
kliente nii hea sõna kui kingitustega, 
eriti toredaks kujunes aasta lõpp. 

Sõpru käis külas nii lähedalt kui 
kaugelt, rootslased tõid hooldekodu-
le kolm funktsionaalset voodit koos 
madratsitega ja jagasid kiitust, et on 
puhas ja kodune tunne.

Tapa linna inimesed, nii hoolde-
kodu endised töötajad kui need, kes 
soovivad midagi head teha, leidsid aega 
suhtlemiseks. Tihti on nii, et sugulastel 
pole aega või elavad nad kaugel ja ei 
saa omakseid vaatamas käia, siis ilma 
külalisteta ei jäänud keegi. 

Aasta jooksul oli tööl ka neli prak-

tikanti, kes tõid meeldivat vaheldust 
igapäevasesse ellu.

Õuel sai värske näo väike majake, 
mille tegid korda töölaagri lapsed. 

Vanadel inimestel on hea meel 
asjade üle, mis antakse neile ja jäävad 
meenutama toredat üritust. Jõulupeole 
tuli ka Peebu talu perenaine, kes kinkis 
igale elanikule pooleliitrise purgi mett.

Aasta jooksul andsid sõbrad hool-
dekodule ka värsket õunamahla, mitu 
suurt kõrvitsat ja hapukurke. Meeldiva 
üllatusena kingib Postimees juba teist 
aastat kolm eksemplari paberkandjal 
ajalehte hooldekodu klientidele.

Aitäh kõigile, kes leidsid aega 
hooldekodusse tulla. Tänan teid 
kõigi klientide nimel ja soovin ilusat 
alanud aastat. 

Kriste Tiisler, juhataja

Tervitusi hooldekodust

Alates 1. jaanuarist 2012 suleti Tapa 
endise perearsti Helve Laanmetsa 
nimistu. 

Helve Laanmets lõpetas tegevuse 
1. oktoobrist 2011. aastal ning alates 
oktoobrist tuli patsientidel end ümber 
registreerida teise perearsti juurde. 
1. detsembriks 2011 ei olnud veel 
ligi 500 inimest endale uut perearsti 
valinud, seetõttu on nad maavanema 
korraldusega alates 1. jaanuarist 2012 
kantud uute perearstide nimistutesse. 
Nõusoleku oma nimistut täiendavalt 
suurendada on andnud dr Ene Seest-
randt ja dr Katrin Kuusik. Dr Riina 
Niibo on andnud nõusoleku teenin-
dada Imastu hooldekodu patsiente.

Kõik endised dr Laanmetsa pat-
siendid, kes ei olnud endale perearsti 
veel leidnud, on nüüd kantud ühte 
eelpool nimetatud perearstide nimis-
tutest. Kumma perearsti nimekirja 

Teade Helve Laanmetsa 
patsientidele

inimene on kantud, saab kontrollida 
jaanuari alguses nimetatud arstide 
juures või maavalitsuses (e-post: 
haridusosakond@l-virumv.ee või 
tel 325 8031). 

Kuna mõlemad tohtrid asuvad 
ühes ja samas kohas Tapa haigla 
territooriumil, siis peaks olema 
patsientidel nendega ka mugavam 
ühendust võtta. Kui maavalitsus 
saab täiendavat infot, mis kergen-
dab uue arstiga ühenduse võtmist, 
siis sellest informeeritakse jaanuaris 
maavalitsuse kodulehe, Tapa valla 
lehtede ja maakonnalehe Virumaa 
Teataja kaudu.

Lääne-Viru maavalitsus avaldab 
lootust, et patsientide üleminek uue 
arsti juurde kulgeb probleemideta.

 Info:
Marge Lepik, Lääne-Viru Maavalitsus
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Jõuluvana külastas ka Tapa hooldekodu elanikke. Foto  Kriste Tiisler
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panuse. Samuti tänan vallavalitsust, 
kes aitas helkuritega. 

Teavitustööd helkuri kandmise 
vajalikkusest on aga vaja teha ikka 
ja jälle. Seda tõestab fakt, et sõites 
hommikuti mööda Paide maanteed, 
kohtab endiselt tee ääres kooli poole 
kõndivaid õpilasi, kel puudub helkur. 
Nii mõnedki neist kõnnivad koguni 
valel pool teed. Panen kõikidele 
südamele – kandke helkurit! Lapse-
vanemad, kindlustage oma lapsed 
helkuritega ning olgem eeskujudeks, 
kandes neid ka ise.

Kristlin Läänemägi,
noortekogu president

Alanud on meie kandiga seotud 
kirjaniku juubeliaasta ja selle tarvis 
kavandatud üritused Tapa vallas 
ootavad teostumist. 

Et väärtuslik kultuuripärand taas 
kord esile tõuseks ning kirjaniku 
(sündis 1912. a Peterburi kuber-
mangus Jamburgi lähedal Tikapesa 
külas Virumaalt väljarännanute 
peres, suri aastal 2004) eluloolised ja 
loomingulised materjalid rahvakul-
tuuri varasalve talletatud saaks, ootab 
juubeliaasta korraldustoimkond 
kaasalöömist nii haridusasutustelt 
kui kõigilt, kes omavad pisimaidki 
mälestusi kirjanikust või tema sugu-
lastest. Meenutamisel on ehk abiks 
järgnev lõik, mis on kirja pandud 
Ruth Tederi poolt Genealoogiaseltsi 
ajalehes Põlvnemislugu nr 5(42) 
oktoobris 2004:

Minule on teada tema eluloost 
periood, mil ta tuli Jäneda Põllun-
duskeskkooli eesti keele ja kirjanduse 
õpetajaks. Magistrikraad oli juba 
olemas, õpetajana küps, õpilaste seas 
lugupeetud ning teisi arvestav peda-
goog, sellisena on minu ema teda 
iseloomustanud. Minu ema, Selma 
Vernik ja õpetaja Veera Saar olid 
üsna pika aja nimetatud kooli kaks 
naishinge suures meesperes. Minu 
isa Joann Luks oli õppurite hulgas, 
nii nagu ka Veera Saare vend õppis 
samas koolis. Oli aasta 1942, kooli 
oli tulnud direktoriks Alfred Koljo, 

väga meeldiv ja tark mees.
Jäneda oma omapärase loo-

duse, parkide ja paljude järvedega 
oli kenaks paigaks ka noortele, 
tutvumiskohaks ja kuramaažiks 
loodud. Veera Saare õpetaja-aeg 
kujunes pikaks, nendest Jänedal oli 
ta 1942–59. Veera Saare abikaasa 
töötas Aegviidu metskonnas. 1946. 
loobus sellest ja läks pikemaks ajaks 
Tartusse õppima. Perekonnas olid 
ka juba tütar ja poeg. Astunud üle 
klassi lävepaku sai Veera Saarest 
pühendunud õpetaja ja tihti hiljem 
heitis ta enesele ette, et lapsed pidid 
endaga ise toime tulema. 

Juba varemgi tekkis tal vajadus 
kirja hakata panema nähtut-kuuldut. 
Romaanides „Lõokesed taeva all“ 
(1959) ja järjena kirjutatud „Üle alli-
kate“ (1963) olidki suuresti valminud 
kujutades kohalikku olustikku ja 
noori. Tundub, et Veera Saare tege-
laskujud on võetud elu reaalsusest. 
Ka romaan „Ukuaru“ (Ed. Vilde 
nimelise kolhoosi auhind 1979) 
kujutab ju tegelikult kohalike laane-
talude elu, Minna Lepa eluvõitlust ja 
samas ka paikkonna inimesi. Kes on 
lugenud romaani „Kraakuvi mägi“ 
(1987), teab et eesti väljarändajate 
elu Peterburi kubermangus oli ju 
Veera Saare vanavanemate ja tema 
ema-isa lugu. Teine raamat „Maa 
hind“ (1990) aga Peipsi-taguste eesti 
talude sattumine kolhoseerimise ja 

küüditajate küüsi.
Kirjaniku mälestusraamatust 

„Neid ammuseid aegu“ (2000), 
saame teada, et V. Saar on pühen-
danud palju aega ka arhiivitööks, 
andes väga põhjaliku teabe oma 
kahest vanaisast, Jaan Hansu poeg 
Döringidt (1846–1919) ja Eduard 
Jüri poeg Schneiderist (1868–1949) 
ning nende sugupuust. 

1958. aastal koliti Jänedalt Aru-
külla, kus majaehitus oli veel poolik, 
kuid nüüd on see olnud põliskoduks 
Veera Saarele ja tema perele.

Eesti keele ja kirjanduse õpe-
tajate nõupidamisel novembris 
2011 valminud tegevusraamistikus 
ühineti üleskutsega koguda kirjani-
ku elu ja loomingut puudutavaid 
materjale ja teha seda koostöös 
õpilastega ja nende vanematega. 
Lepiti kokku emakeelepäeva seos-
tamine haridusasutustes V. Saare 
elu ja loominguga. 

27. märtsile on kavandatud õpi-
laskonverents „V. Saar 100“. Kavas 
on muudki huvitavat – „Ukuaru“ 
linastus Tapa kultuurikojas, ränd-
näitus raamatukogudes, kevadised 
ekskursioonid V. Saare radadel.

Tähistame väärikalt ja üheskoos 
meie kodukandi armastatud õpetaja 
ja kogukonna elu-olu romaanidesse 
jäädvustanud kirjaniku juubeli-
aastat!

Korraldustoimkond

 

Noortekogu liikmed jagasid helkureid lasteaedades.
Foto  Kristlin Läänemägi

Veera Saare juubeli tähistamine

Noortekogu sai oktoobris vallavalit-
suselt üleskutse osaleda kampaanias 
„Turvaline liikumine Tapa valla 
tänavatel“, mis nägi ette helkurite 
jagamist valla lastele. Kuna noor-
tekogul on olemas enda logoga 
helkureid, meeldis meile see idee 
ning võtsime oma südameasjaks 
kõige pisemad ehk käisime helkureid 
jagamas ning teavitustööd tegemas 
valla lasteaedades.

Otsa tegime lahti pisikeses Leht-
se lasteaias, kus võtsid meid vastu 
ootusärevad lapsed ning rõõm-
sameelsed kasvatajad. Kaasa kut-
susime ka noorsoopolitseiniku 
Aleksei Osokini, kes rääkis helkuri 
vajalikkusest, õigest kasutamisest 
ja hooldamisest. Anette-Clarissaga 
võtsime ette väikese tööõpetuse tun-
ni, mille käigus valmisid värvilised 
paberist nukud, millede peale said 
lapsed helkurribasid liimida. Meie 
kohtumise lõpus jagasime kõikidele 
põnnidele helkurid. Ingrid ning 
Johannes käisid helkureid jagamas 
Jäneda lasteaias, kus oldi rõõmsad 
nende tuleku üle. Laste teadmised 
helkuritest ning liiklusohutusest olid 
suured ning nad suhtlesid sel teemal 
väga vabalt. Vahakulmu lasteaeda 
külastasid Linda ja Ade, kus samuti 
maimikud olid hakkamist täis ning 
igale küsimusele oli õige vastus 
olemas. Tapa lasteaias Vikerkaar 
käisid Elen ja Oleksandra, kes tegid 

väikestega katse. Taskulambi ning 
kahe inimese abiga, kellest ühel 
oli helkur, said lapsed ise vaadata, 
kuidas helkuriga inimest on näha, 
kuid helkurita mitte. Tapa lasteaeda 
Pisipõnn külastasime Anette-Claris-
sa ning Sandraga. Juhtusime sinna 
talvisel koolivaheajal, seega lapsi oli 
tavapärasest vähem. Sellegipoolest 
saime väikestega helkuri vajalikku-
sest räägitud. Nendele mõeldud 
helkurid, kes sel päeval puudusid, 
jätsime kasvatajate kätte. 

Tänaksin kõiki noortekogu liik-
meid, kes käisid väikestele teavitus-
tööd tegemas, andes sellega suure 

Väike heategu

(Vastus vastuskirjale „Sõnumed“ 
16.12.2011. nr 12/386)

Suur tänu Piret Pihelile vastuskirja eest 
minu poolt Tapa valla muusikapäevade 
kohta avaldatud mõtete kohta.

Kui ma oma mõtted Tapa valla muu-
sikapäevade kohta Tapa valla ajalehele 
saatsin, ei lootnud sellele mingit vastust, 
vaid lootsin kuulda selle kohta ka teiste 
vallaelanike arvamusi. Seda üllatavam oli 
vastuskiri Piret Piheli poolt, sest mina ei 
teadnud, et ka Piret tegutseb Tapa valla 
muusikapäevade korraldustoimkonnas. 
Olen Teid kohanud Tapa valla muusika-
päevadel kui korraldajatele tänukirjade 
/üksteisele/ üleandjat. Arvasin, et Te 
tegutsete seal kui valla esindaja.

Mida ma siis Teie vastuskirjast tõde-
sin? Esiteks seda, et tänu Aet Maatee 
abile, koostati 2005.a valla kultuuri aren-
gukava, kus muuhulgas peeti vajalikuks 
koolide ja kultuurikollektiivide ühiste 
ürituste korraldamine. Siin tahaks tsitee-
rida meie peaministrit: „Tule taevas appi!“ 
Selliseid üritusi on meil ju kogu aeg kor-
raldatud, ka enne Aet Maatee sõnumit.

Suure soojusega kirjutate valla esi-
mestest muusikapäevadest, mis olid 
pühendatud Juhan Kroonile. Nõustun 
Teiega. Oli tõesti tore kontsert, kus 
näidati palju asjakohaseid fotosid ning 
anti infot väärika mehe elutöö kohta. 
Neil päevil paigaldati ka mälestustahvel 
Juhan Krooni majale. Siit minu küsimus, 
miks me ei võiks jätkata seda ilusat 

traditsiooni? Väärikaid inimesi on Tapa 
gümnaasiumis mälestatud, kuid kindlasti 
need inimesed vääriksid seda, et neid 
mälestataks valla tippüritustel – Tapa valla 
muusikapäevadel.

Hämmastav on artiklis Teie küüniline 
väide, et korraldajatel ei ole vaja ürituse 
statuuti kellelegi esitada! No kuulge Piret, 
ega need ei ole Teie talupäevad, kus seda 
ei ole vaja teha. Need on ikka Tapa valla 
muusikapäevad ning vallaelanikel on 
õigus sellise ürituse kohta kõike teada.

Tunnen Teile kaasa, et kõike seda 
tohutut ürituse organiseerimistööd peate 
tegema tasuta (ma ekslikult arvasin, et 
suurema osa sellest tööst teevad meie 
valla palgalised kultuuritöötajad). Arvan 
ka, et suurema töö muusikapäevade lä-
biviimisel teevad kollektiivide juhid, kes 
sümboolse tasu eest õpetavad kollektiivi-
dele selgeks vajaliku kava.

Mis puutub tasuta töö tegemisse, siis 
üks ere näide selle kohta on Tapa Laulu-
seltsi juhatuse liige Lembit Vomm. See 
mees on peaaegu 50 aastat laulnud Tapa 
koorides. Ettevõtte tippjuhi pingelise 
töö ja oma pere kõrvalt on ta suutnud 
moodustada Tapa meeskoori Tarm ja 
hiljem kahe koori baasil segakoori Leetar, 
on toetanud Tapa linnaorkestri tegevust. 
Tema töö koorivanemana, kollektiivi 
kooshoidjana ja koori majanduslike küsi-
muste lahendajana, on olnud hindamatu. 
Seda kõike on ta teinud tasuta ja selle üle 
kurtmata.

Veel muusikapäevadest

 Tapa muusikapäevad olid paljude tollaste 
osavõtjate sõnul nagu pisikesed üldlau-
lupeod. Nii see ideena tollel ajal (1971) 
ka välja sai käidud. Kokku toimus neid 
neli. I 3.–4. juuni 1972 – kahepäevane 
(398 taidlejat), II – 1.–2. juuni 1973 (252 
taidlejat), III – 12.–13. juuni 1976 (628 
taidlejat), IV – 6. juuni 1981 (901 taidlejat). 
(vt H. Allandi „Tapa linn läbi aegade“ 
lk 193). Esimene päev kuulus põhiliselt 
väiksematele kohalike kollektiivide esine-
misele: tantsurühmad, ansamblid, solistid, 
lasterühmad, kammertrio, eakate klubi 
ringid jt, millele järgnes tantsuõhtu Tapa 
Tuletõrje Ühingu suveaias kultuurimaja 
instrumentaalansamblite saatel. Teisel 
päeval toimus koos hommikuste eelproo-
videga Tapa laulupidu linnastaadionil. 

Nende ülelinnalise ürituste läbiviimise 
põhiraskus oli täielikult Tapa Raudtee-
laste Kultuurimaja töötajate õlgadel, 
olgugi, et kõik algas ülelinnalise komisjoni 
moodustamisest. Eks see komisjon oligi 
rohkem sümboolse tähendusega, tollaste 
ninade tähtsuse upitamiseks! Kuid olgem 
ausad, nii oli tunduvalt kergem teostada 
asutuste kaudu vajalikke töid: staadioni 
korrastamiseks, tribüüni laululavaks 
ümbertegemiseks, laulupäevade tule-
aluse ehitamiseks ja ühte staadioninurka 
aastatega kogutud tohutu prahihunniku 
äravedamiseks, künkliku ja augulise reljee-
fi silumiseks. Selleks kasutasime edukalt 
kohalike ehitusfirmade ja ka okupatsioo-
nivägede jõudu ja tehnikat. Kui eelnevalt 
oli peetud Tapa (rajooni) laulupidusid 
traditsiooniliselt Neerutis, siis nüüd sai 
leitud uus koht ja oma suuruselt oli just 
linnastaadion selleks nagu loodud.

Staadionimurule veeti kohale kul-
tuurimaja suure saali toolid ja valmistati 
spetsiaalsed pikad pingid vaatajale tar-
beks. Samas sai organiseeritud piduliste 
majutamiseks staadioni alale suured 
sõjaväetelgid, mis ennast igati õigustasid, 
kuna näiteks I muusikapäevadele eelne-
nud ööl tabas varem kohalesõitnuid suur 
enneolematu paduvihm.

Üldjuhtide ja liikide juhtidena jagasid 
oma rikkalikke kogemusi Ilmar Mägi, 
Ahti Raias, Helina Suurhans, Alfred 
Vaidla, Jüri Tüli, Evi Koppelmann, En-

del Vahersalu ja teised sõpruskondadest 
koos kooride, tantsijate ja pillimängijatega 
Kadrinast, Rakverest, Kehrast, Tudust, 
Roelast, Tamsalust, Aegviidust, Aravetelt, 
Lehtsest, Jänedalt jm kohalesõitnud diri-
gendid ja kollektiivide juhid. Rongkäigu, 
mis sai alguse keskkooli (gümnaasiumi) 
juurest, sujuva liikumiskorra ja kollek-
tiivide paigutuse eest vastutas kohalik 
taidlusentusiast, Tapa Tõuloomade 
kontori kauaaegne juhataja Rein Tuherm. 
Rongkäigu ees kanti muusikapäevade 
embleemi ja põlevat tõrvikut, millega 
staadionile jõudes süüdati laulupeotuli. 
Vahetekstid koostas kultuurimaja kuns-
tiline juht Selma Neider. Laste esinemisi 
juhendas Malle Reiman. Fotolindile jääd-
vustasid sündmusi kultuurimaja fotoringi 
liikmed Helmut Tammes, Uldo Vaht, 
Avo Seidelberg, Avo Kull jt. Kunstiliselt 
kujundasid muusikapäevi Heti Raik, Vilvi 
Suikanen, Aino Tint jt. Valmistati juhtide 
rinnarosetid ja telliti „Muusikapäevade“ 
embleemi kujutisega „Norma“ rinna-
märgid, mida jagus kõikidele osavõtjatele.

Eriti meeldejäävad olid 1976. aastal 
korraldatud muusikapäevad, mis olid 
pühendatud Tapa linna 50. aastapäevale 
ja 1981. aasta IV muusikapäev. Muusika-
päevade aujuhiks oli kohale kutsutud pal-
jude vabariiklike laulupidude peadirigent, 
Vohnja külast pärit ja Tapal koolis käinud 
üldlaulupidude teenekas juht Jüri Variste. 
Temaga koos käisime siis külas ka meie 
linna austatud koolijuhil ja lauluisal Juhan 
Kroonil. Muusikapäevade külalistena 
viibisid kohal ka tollased Rakvere rajooni 
kultuurijuhid Vaike Sein, Ello Odraks jt

Muusikapäevade lõppakordiks oli G. 
Ernesaksa L. Koidula sõnadel „Mu Isa-
maa on minu arm....“ laulmine, mis kõlas 
täpselt nagu suurel laulupeol – rahvas 
püsti seistes pisarsilmil kaasa laulmas. 
Samal ajal kustus vaikselt laulupeotuli. 
Edasi järgnes staadionimurul sõprus-
ring, kus käest kinni hoides kogu peost 
osavõtjate pere Tuljaku meloodia taktis 
käsi vibutama pandi. Staadioniringist 
oli saanud suur ühine inimkett, millesse 
haarati kaasa ka pealtvaatajaid. 

 Raivo Raid, Tapa Raudteelaste  
Kultuurimaja direktor 1971–1981 

Muusikapäevade algusest? 
(killuke Tapa linna ajaloost)

Tapa muusikakoolil on terve selle 
õppeaasta juhtivaks ideeks kooli 55. 
tegevusaasta tähistamine. Üheks 
võimaluseks selles plaanis on kooli 
vilistlasete tutvustamine praegustele 
õpilastele ning linnarahvale. Artjom 
ja Edgar Roditšenko pärinevad 
muusikahuvidega perest, kus ema 
Juta suunamisel kõik pere lapsed on 
õppinud meie muusikakoolis. Mõle-

mad vennad on esmased näpunäited 
klarneti käsitsemisel saanud õp J. Tüli 
käest. Peale põhikooli aastaid Tapa 
gümnaasiumis viis nende elutee edasi 
G. Otsa nimelisse Muusikakooli. 
Kuidas nende edasine muusikutee 
on kulgenud, sellest saate teada, 
kui tulete klarnetimuusika õhtule 
neljapäeval, 26. jaanuaril kell 18 
muusikakooli saali. 

Kavas esinevad mõlemad vennad 
nii solistina kui ka duetina. Viimases 
vormis kõlab Mendelssohni klarneti-
kontsert kahele klarnetile; kontsert-
meistri rollis Artjomi abikaasa Darja 
Roditšenko. Väikesed palad kõlavad 
ka praeguste õppurite esituses.

Olete oodatud.

Muusikakoolis kõlavad klarnetid

Jüri Tüli
Tõnu Männik, tapalane
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

29. detsember 2011 nr 62

Tapa valla 2012. aasta 
eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse Ko-
haliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 22 lõige 1 punkt 
1, Kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise sea-
duse § 5, Tapa vallavolikogu 
12.05.2011 määruse nr 47 
”Tapa valla põhimäärus” § 7 
lg 1 ning Valla- ja linnaeelarve 
seaduse § 12 alusel. 

§ 1. Kinnitada Tapa valla 
2012. aasta eelarve alljärgnevalt:

§ 2. Kinnitada Tapa valla 
2012. aasta eelarve tulude 
plaan summas 8 350 689 
eurot (Lisa 1) 

§ 3. Kinnitada Tapa valla 
2012. aasta eelarve kulude 
plaan summas 8 324 916 
eurot (Lisa 2), sealhulgas ko-
hustuste vähenemine summas 
241 962 eurot (Lisa 3). 

§ 4. Kinnitada Tapa valla 
2012. aasta eelarve kattealli-
kate, kulude, reservfondi ja 
lõppjääkide tasakaal summas 
8 350 689 eurot.

§ 5. Kinnitada eelarveaasta 
kassatagavara summas 25 773 
eurot.

§ 6. Kinnitada Tapa valla 
2012. aasta eelarve reserv-

Tapa vallavolikogu määruse 29.12.2011 nr 62    
Lisa 1
2012. aasta eelarve 

fond summas 20 000 eurot.
§ 7.Tapa vallavalitsusel 

kinnitada vallavalitsuse ja 
vallaasutuste eelarvete ja ala-
eelarvete kulude jaotus.

§ 8.Tapa vallavalitsus võib 
eelarveaasta jooksul täienda-
valt eraldatud sihtotstarbeliste 
eraldiste saamisel lisada need 
laekumised ja nendele vas-
tavad kulud valla eelarvesse, 
informeerides sellest volikogu 
järgmisel istungil.

§ 9. Määrust rakendatakse 
alates 01.01.2012.

§ 10. Määrus jõustub 
04.01.2012

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees

Tapa vallavolikogu määruse 29.12.2011 nr 62
Lisa 2
2012. aasta eelarve 
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VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Tapa vallavolikogu määruse 29.12.2011 nr 62      Lisa 3    Tapa valla laenukohustused  

29.12.2011
Võeti vastu järgmised ot-

sused:
- Kohanimede määramine 

(Määrata Tapa vallas Tapa lin-
nas liikluspindadele nimed);

- Audiitori määramine 
(Määrata Tapa valla 2011, 
2012 ja 2013. a majandus-
aastate aruannete audiitoriks 
audiitorettevõte Audest Au-
diitorteenuste OÜ);

Võeti vastu järgmised mää-
rused:

- Koduteenuste loetelu 
ning nende osutamise tingi-
mused ja kord;

- Tapa valla 2011. aasta 
eelarve muutmine;

- Tapa valla arengukava 
investeeringute kava kinnita-
mine;

- Tapa valla 2012. aasta 
eelarve kinnitamine.
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8.12.2011
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule kaks avaldust piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks;

- määrati projekteerimistingi-
mused Eesti Energia Võrguehituse 
AS-le elektrivarustuse projekteerimi-
seks (10 kV maakabelliin „Jootme“ 
alajaamast projekteeritava HEKA 
alajaamani ja 0,4 kV madalpingekaa-
belliinid tarbijateni) Jootme ja Kuru 
külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Hoole-
kandeteenused AS-le Tapa hoole-
kandeküla ja hooldekodu kinnistu 
kaugküttetrassi ehitamiseks Eha, 
Ivaste ja Loode tänaval Tapa linnas 
Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tele 2 
Eesti AS-le mobiilsidemasti ehitami-
seks Masti kinnistul (katastritunnus 
40001:002:0061) Jäneda külas Tapa 
vallas;

- väljastati kasutusluba Kauba 
tn 5 sidekanalisatsiooni kasutusele 
võtmiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- kinnitati lihthanke „Tapa vallale 
kuuluvate hoonete ja vara kindlus-
tusteenus 04.02.2012 – 03.02.2015” 
hankedokumendid;

- anti välja kaks korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks;

- tunnistati Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi Pikk tn 23-30, Tapa 
linn, Tapa vald ja kinnistu Olleri, 
Patika küla, Tapa vald kirjalik enam-
pakkumine nurjunuks;

- otsustati võõrandada vallavara 
kordusenampakkumisel: korteri-
omand aadressil Pikk tn 23-30 Tapa 
linn Tapa vald; maatulundusmaa asu-
kohaga Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Patika küla, Olleri; korteriomand 
aadressil Keskuse tn 8-1 Lehtse 
alevik Tapa vald;

- moodustati Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi ja maatulundusmaa 
kirjaliku enampakkumise korralda-
miseks komisjon;

- pikendati munitsipaalkorteri nr 
1, Tähe kontorimaja, Tõõrakõrve 
küla, Tapa vald üürilepingut.

15.12.2011
- Kinnitati Tapa vene gümnaa-

siumi koolitöötajate koosseis alates 
1. jaanuarist 2012;

- võeti vastu neli korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti pe-
rioodiliseks tühjendamiseks ning üks 
korraldust korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

- sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;

- kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetus;

- otsustati eraldada kolm last 
perest ning paigutada nad asendus-
koduteenusele;

- kahele puudega lapsele määrati 
hooldajad ja hooldajatele hooldaja-
toetused;

- pikendati sotsiaalkorterite üüri-
lepinguid;

- eraldati lasteaia söögisoodustust;
- otsustati toetada perioodil 

01.01.2012 – 30.06.2012 Räpina 
aianduskoolis õppiva Tapa valla 
õpilase toitlustamist summas 1,60 
eurot päev vastavalt esitatud arvetele 
koos koolikohustuse täitmist näitava 
nimekirjaga;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 946,80 
eurot;

- otsustati eraldada eelarve realt 
104 021 MTÜ-le Mesilind Erivaja-
dustega Laste Vanemate Ühingule 
toetust summas 125 eurot 07.01.2012 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingus 
toimuva talveürituse kingipakkide ja 
transpordikulude katteks;

- jäeti rahuldamata neli avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

- tunnistati Tapa vallas 2012. aastal 
omasteta surnute matmise edukaks 
pakkumuseks OÜ Viru Matusebüroo 
esitatud pakkumus;

- kinnitati Tapa gümnaasiumi 
koolitöötajate koosseis alates 1. jaa-
nuarist 2012;

- Aktsiaseltsi Tapa Vesi 2011., 
2012. ja 2013. a. majandusaastate aru-
annete audiitoriks nimetati audiitoret-
tevõte Audest Audiitorteenuste OÜ;

- MTÜ-le Arenduskoda eraldati 
Tapa valla 2011. a reservfondist 1000 
eurot.

22.12.2011
- Otsustati eraldada laps perest 

ning paigutada ta asenduskodutee-
nusele;

- tunnistati kehtetuks Tapa val-
lavalitsuse korraldus 15.12.2011 nr 
1152 “Puudega inimesele hooldaja 
toetuse maksmise määramine“ alates 
15.12.2011;

- väljastati kirjalik nõusolek puur-
kaevu rajamiseks Kivisilla kinnistul 
Jootme külas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek puur-
kaevu rajamiseks Künka kinnistul 
Vahakulmu külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Jäneda 
Külakeskuse kasutusele võtmiseks 
Jäneda külas Tapa vallas;

- Tapa turu rendileandmiseks kor-
raldatud eelläbirääkimistega enam-
pakkumise tulemusena tunnistati 
parimaks pakkumiseks MTÜ Lehtse 
Talunike Selts poolt tehtud pakku-
mine;

- eraldati Tapa valla 2011. a reserv-
fondist 815 eurot elamumajanduse 

arendamise eelarveliste vahendite 
taastamiseks;

- pikendati üürilepingut aadressil 
munitsipaalkorteri nr 5 Kontori 
Tõõrakõrve küla Tapa vald.

29.12.2011
- Eraldati toitlustamise toetust 

lasteaedades ja kutseõppeasutustel 
õppivatele Tapa valla lastele;

- jäeti rahuldamata 19 avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

- otsustati paigutada üks abivajaja 
hooldekodusse ning tasuda tema eest 
igakuisest kohatasust OÜ-s Ilmara 
Männiku Pansionaat puudujääva osa 
vastavalt esitatud arvetele; 

- väljastati ehitusluba AS-ile EVR 
Infra immutushoone, kompres-
sorijaama, tehnohooldepunkti ja 
vesijahutuse lammutamiseks Tapa 
raudteejaama kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Imastu 
koolkodu peahoone välislifti kasu-
tusele võtmiseks Imastu külas Tapa 
vallas;

- väljastada kasutusluba Jäneda 
parkmetsa truubi kasutusele võtmi-
seks Jäneda külas Tapa vallas.

5.01.2012
- Otsustati vee- ja kanalisatsioo-

nitrasside rekonstrueerimistöödega 
väljastada tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Ambla maanteel 
Õhtu puiestee ja Kuusiku tänava 
vahelisel lõigul  alates 24.01.2012 – 
25.01.2012;

- väljastati üks korraldus ühise 
jäätmemahuti kasutamise kohta, üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta ning 
üks korraldus jäätmemahuti perioo-
diliseks tühjendamiseks;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linnas Rohelise tänava re-
konstrueerimise tehnilise projekti 
koostamine“;

- väljastati kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Künka kinnis-
tul Vahakulmu külas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek puur-
kaevu rajamiseks Rätsepa kinnistul  
Loksu külas Tapa vallas;

- pikendati munitsipaalkorteri 
asukohaga Roheline 12-32 Tapa linn 
Tapa vald üürilepingut;

- võeti vastu korraldus Sihtotstar-
beliste eraldiste lisamise kohta Tapa 
valla 2011. a eelarvele;

- kinnitati Tapa valla 2011. a eelar-
ve kulude muudatused tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi;

- kinnitati Tapa valla 2012. a eel-
arve tulude laekumine tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi ja kulude 
jaotus tegevusalade ja majandusliku 
sisu järgi.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

21. jaan kell 16 Kontsert “Vene šansoon”. Laulavad Sergei 
Voronov, Jevgeni Kunevitš ja Sergei Maasin. Pääse 7 €.

24. jaan kell 20 Film „Koduabiline“. Pääse 3 €, eelmüügist 
kuni kl 16, 2.50 €.

 25. jaan kell 19 Vana Baskini Teatri etendus “Jäägu meie 
vahele”. Pääsmed 10 € ja 8 €.

30. jaan kell 19 Tapa linna mälumängu III voor.
31. jaan kell 20 Film “Võimatu missioon: Variprotokoll”.     

Pääse 3 €, eelmüügist kuni kl 16, 2.50 €.
11. veebr kell 20 Retrodisko “San Remo 1980”. 80ndate itaa-

lia diskomuusikaga stiilipidu. Muusika ja meelelahutuse 
eest hoolitseb DJ Zwilling. Riietus – nailon, litrid, liibukad, 
patšokid jne. Avatud baar. Piletid eelmüügist 4 €, koha-
peal 7€. Kultuurikoja huviringidele kollektiivtellimusena  
1 € inimene.

16. veebr kell 18 Film “Ukuaru”. Pühendatud Veera Saare 
100. sünniaastapäevale. Tasuta.

15.– 29. veebr Võhma küünlavabriku linnaküünalde näitus. 
18. veebr kell 10–13 Kirbuturg. Müüa võib kõike, mis kap-

pides liigsena tundub! Müügikohtade broneerimine Tapa 
kultuurikoja telefonil 322 0061 või meiliaadressil info@
kultuurikoda.ee.  Eelregistreerimine väga oluline! Platsi 
hind 1 euro.

24. veebr Eesti Vabariigi 93. aastapäev 
 Kell 7.30 Lipu heiskamine Tapa keskväljakul
 Kell 8 Hommikukohv vallavanemaga kultuurikojas
 Kell 14 Kontsert-aktus ja Tapa valla aasta tegija 2011 

preemiate väljakuulutamine kultuurikojas.
27. veebr kell 19 Tapa linna mälumängu IV voor.

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

21. jaan kell 20 Jaanuariõhtu – peoõhtu laudades kõigile an-
sambliga Kolm Soovi. Üllatusesinejad – Kepsutajad. Regist-
reerimine laudadesse 20. jaan, siis pääse 5 €, peoõhtul 6,5 €.

23. jaan kell 13 Klubi Ehavalguse muuseumipäev. Jutt on see-
kord Pruuna ja Põriki küladest. 

28. jaan kell 11–13 Kasutatud riiete müük. Mitmesuguseid 
rõivaid nii lastele kui ka täiskasvanutele.

30. jaan kell 13 Klubi Ehavalguse mälutreening ja liikumistund
4. veebr kell 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike! Müügisoovi 

korral kultuurimajale teatada ja laud broneerida! 
5. veebr kell 10 Lehtse 6. pinksi pühapäev ja Tapa valla meist-

rivõistlused lauatennises. Mäng turniiridena. Algajad eraldi 
kell 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täis-
kasvanuil osamaks 3 €, õpil tasuta.

6. veebr kell 13 Klubi Ehavalguse jututuba, mälutreening ja 
liikumistund.

13. veebr kell 13 Klubi Ehavalguse muuseumipäev. Jutt on see-
kord Jootme, Kuru ja Räsna külast.

19. veebr kell 12 Lehtse külakilb 6. Mäng. Osamaks täisk 2 €, 
õpil tasuta.

20. veebr kell 13 Klubi Ehavalguse laulutuba ja mälutreening
25. veebr kell 20 Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu kõigi-

le. Õhtut aitab sisustada Lehtse kammerkoor ja sõbrad. 
Tantsuks Andrus Kurvits. Registreerimine laudadesse 24. 
veebruarini, siis pääse 5 eurot, peoõhtul 6,5 eurot. Info 
521 8398, 383 3350, info@lehtsekultuurimaja.ee

27. veebr kell 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.

Lehtse kultuurimaja ruumides näitus: Kunstnik Natalja Nova-
kovskaja maalid (kunstnikunimi Natanova).

NB! Eelteade! 17. märtsil kell 16 Jara Beneši revüü-operett “Hal-
jal aasal” kolmes vaatuses. Lehtse kammerkoori esituses 
viimast korda! Pilet 5 €, pens ja õpil 3 €. Eelmüük ja info 
Lehtse kultuurimajas 383 3350, 521 8398, info@lehtsekul-
tuurimaja.ee 

5. veebruaril toimuvad Lehtse 
kultuurimajas lahtised Tapa valla 
V meistrivõistlused lauatennises ja 
Lehtse pinksi pühapäeva X hooaja 
6. osavõistlus ühe turniirina.

Võistlus toimub kahemiinus-
süsteemis kõikide kohtade välja 
selgitamisega. 
Planeeritavad võistlusklassid (10): 
- Noormehed sündinud 2000. a ja 
hiljem, 1997–1999. a ja 1994–1996. a.
- Mehed vanuses 18–39 aastat, 
meesveteranid 40–59 aastat ja 60–80 
aastat.
- Neiud 2000. a ja hiljem, vanemad 
tüdrukud, naised vanuses 18–39. a 
ning naisveteranid 40 ja vanemad.

Võistlusklassid täpsustuvad re-
gistreerimise ajal vastavalt kohale 
tulnud võistlejate arvust.

Parimatele medalid ja diplomid 
ning võimalus võita Tapa valla 
meistritiitel lauatennises, lisaks au-
tasustatakse üldturniiri kokkuvõttes 
Tapa valla 3 paremat lauatennisisti. 

Registreerimine algajatele eraldi 
kell 9, turniir hakkab neile kell 9.15. 

Täiskasvanute registreerimine 
toimub kell 9.30–9.55, turniir algab 
kell 10.

Osalustasu täiskasvanutele on 3 
eurot, lastele ja noortele tasuta. 

Peakohtunik on Riho Kivi-
soo. Informatsiooni saab telefonil 
322 9659 või e-maili teel: indrek.
jurtsenko@tapa.ee või info@leht-
sekultuurimaja.ee.

 
Indrek Jurtšenko,

korraldaja

Tapa valla V meistri-
võistlused lauatennises



Meie siiras kaastunne Linda Kärdile 
alli abikaasa JÜRI KÄRDI kaotuse puhul.

Töökaaslased

On lahkunud meie endine kauaaegne õpetaja
 ENDLA PÕDER

 12.05.1926 – 07.01.2012
 Avaldame kaastunnet lahkunu omastele

 
 Lehtse koolipere

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 20. jaanuar 2012

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: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, 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.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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

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

babriketti ja kivisüsi
4. Transport
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

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

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 

ning majad. 
Hinnad korteritel alates 2000 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Matuseteenused 24 h  – Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

Kustus elu, vaikis valu, 
väsisid su töökad käed ....

Mälestame sügavas kurbuses 
head majanaabrit 

ALEKSEI MJALITSINI.

Avaldame kaastunnet lahkunu lastele peredega.
KÜ Lehtse Keskuse 7

28. ja 29. jaanuaril kell 8.30–17
Jänedal lossi II korrusel

Rahvariiete teemalised õppepäevad 
“Tikand” Teema: Tikandi viimistlemine

Õpetaja on Silja Nõu, Osalustasu 2 päeva eest 
10 € kanda a/a 221032340782 SWED pank,  
Mittetulundusühing Loometöö. Registreerimi-
ne ja info telefonil 528 7107, loome@hot.ee, 

teave ka kodulehel www.loomekool.eu
Osavõtust teatada hiljemalt 23. jaanuariks 

AERoobIKA 
naistele ja neidudele
Tapa gümnaasiumi võimlas!

Igal neljapäeval kell 20–21 
treening:

· kulutab palju kaloreid,
· muudab ajapikku sinu kehakuju,
· treenib südant,
· arendab vastupidavust, 
· kiirust ja hapnikutarbimiselundkonda. 

Tule kindlasti proovima!
Kaasa võta spordiriided, jalanõud ja jook,
võimaluse korral treeningmatt ja hantlid.

Hind 2 € kord

TAPA EHITUS OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid: 

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd

Omaniku järelvalve
Torutööd

Haljastustööd
Aedade ehitamine

Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt lume koristamine 

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad!
Küsi lisa!

Telef +372 5699 7000
E post: primatecapital@g.mail.com

Pakume metsa väljavedu MTZ-iga. 
Info tel 569 38583

Müüa keskküttega 2-toaline korter Tapal Ambla 
mnt 24 üldpind 53,9 m2 (3. korrus, rõdu, maja 

otsaseinad soojustatud) Telefon 5825 3365.

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Kes helistas viimast kellukest
ja laotas Su ette tee,

valguse kustutas,
palumast unustas:

"Ootad ehk hetke Sa veel!"
Sina läksid tasasel sammul,
teadsid vist, kuhu viib tee...

pisaraid märkasime, 
siis alles taipasime – 

IGAVIK ootab Sind ees.

Silvi ja Lea, meie sügav kaastunne Teile 
venna ja onu JÜRI AugJÄRvE kaotuse puhul.

Töökaaslased lasteaiast Pisipõnn

Autoremont, keevitustööd.
Avatud iga päev. Tapa Pikk 69.
Tel. 5630 6415, 5349 0659.

Rahu ja vaikus on sinuga, mälestused meiega.
Avaldame südamlikku kaastunnet Annele perega

kalli ema
LEIDA bANKIER

Kaotuse puhul.

Ave, Anne, Ella, Maimu

Kaotus on valus, mälestus jääb.
Südamlik kaastunne Annele perega ema

LEIDA bANKIER
Kaotuse puhul

Endised töökaaslased Tapa Teejaoskonnast

Tapa raamatukauplus on 
avatud uuel aadressil 

Pikk 12 (endise Hinnapommi ruumides)
E–R kell 9–18, L kell 9–14, P suletud

Tel 327 1751


