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Tapa valla Tapa linna Hommiku 
pst 31 // Tapa depoo kinnistu 
detailplaneeringu eskiislahenduse 
ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) programmi avalik 
väljapanek toimub 19.04.–2.05.2012. 
Planeeringu eskiislahenduse ja KSH 
programmiga saab tutvuda tööajal 
Tapa vallavalitsuses (II korrus, 
Pikk 15, Tapa linn) ja Tapa valla 
kodulehel www.tapa.ee-Valla juh-
timine-Planeeringud-Koostamisel 
detailplaneeringud. 

Detailplaneeringu eskiislahen-
dust ja KSH programmi tutvustav 
avalik arutelu toimub 3.05.2012 kell 
17 Tapa vallavalitsuses III korrusel 
volikogu saalis aadressil Pikk tn 15, 
Tapa linn. 

 Kairi Maasen,
Tapa valla maakorraldaja

“Tapa vald vanadel 
ja uutel piltidel“

Seoses raamatu “Tapa vald vanadel 
ja uutel piltidel“ koostamisega pa-
lume ühendust võtta inimestel, kes 
on nõus oma pilte raamatu tegijatega 
jagama.

Eriti on vajalik pilte just Saksi 
ja Karkuse piirkonna mälestiste, 
vaatamisväärsuste, vanade majade, 
huvitavate looduspiltide jms kohta.

Pildid saata meilile indrek.jurt-
senko@tapa.ee või tuua aadressil 
Tapa linn Pikk 15, eelnevalt ette 
helistades telefonil 322 9659 või 
529 0785. Originaalpildid tagastame 
koheselt, pildi autor saab valmivas 
raamatus ka ära mainitud.

Teie toodud piltidest selekteerib 
vajalikud fotograaf  Rene Viljat, kes 
on ka ühtlasi raamatu koostaja.

Raamatu tegemist veab MTÜ 
Tapa Linna Arengu Selts ning tege-
mist on esmakordse Tapa valda kui 
tervikut kajastava raamatuga, mis 
valmib 2012. aasta oktoobriks.

Oleme teile võimaliku abi eest 
ette väga tänulikud!

Indrek Jurtšenko,
raamatu projektijuht

Kevad Tapa vallas
Seekord peatun pikemalt heakorra 
teemadel, osa sellest on ka teede-
tänavate korrasolek.

Tapa vallale kuulub vaid osa valla 
piires asuvatest teedest ja tänavatest. 
On terve rida suuremaid teid, mis 
ei kuulu Tapa vallale ja mida ei 
ehita, remondi ega hoolda Tapa 
vald. Need on riigiteed ja nende-
ga tegeleb Maanteeamet. Tapa 
vallavalitsuse töötajad loomulikult 
edastavad teadaoleva info teede 
olukorra kohta Maanteeametile. 
Paratamatult igale poole me ei jõua, 
seega oleme väga tänulikud neile, 
kes vallavalitsust informeerivad, kas 
siis teedel olevatest aukudest, ma-
halangenud puudest või mis iganes 
probleemidest. Selline koostöö on 
väga oluline tagamaks operatiivse-
mat reageerimist kitsaskohtadele.

Olukord Tapa-Lehtse teel on 
halb. Vald on andnud omapoolse 
panuse asjade käigu kiirendamiseks, 
kuid paraku ei sõltu tee paran-
damine meist. Maanteeameti Ida 
regiooni juhtidega kohtusime 2. 
aprillil ja teiste teemade seas oli juttu 
ka mullu valminud Tapa-Lehtse tee 
olukorrast. Maanteeameti juhid 
kinnitasid, et tee tehakse korda 
esimesel võimalusel ehk niipea, 
kui ilm seda võimaldab. Esialgu 
parandatakse kõik augud ja hiljem 
pinnatakse tee ka teist korda üle. 
Kohtumisel selgus ka, et tee jätmine 
ühekordse pindamisega oli kavan-
datud, et talve jooksul toimuksid 
võimalikud vajumised. 
Kodanikualgatusest ja kodani-
kujulgusest

Kevad on teadagi uute, ilusate 
alguste aeg. Seetõttu võiks leppida 
kokku, et anonüümkirju me roh-
kem ei kirjuta. Selline umbisikuline 
kaebamine ei ole ilus ja nende kir-
jadega ei ole vallavalitsusel ka mitte 
midagi peale hakata. Vaatamata sel-
le teema varasemale käsitlemisele, 
saabub meile neid ikkagi. Kodani-

kualgatus on kiiduväärt, kuid selleks, 
et see oleks sellena tõlgendatav, peab 
leiduma kodanikul julgust oma nimi 
alla kirjutada. Vastasel juhul on tege-
mist külajutu tasemel teabega, mil-
lele reageerimine võiks panna meid 
ebameeldivasse olukorda. Nagu ka 
10. aprillil saabunud kirja puhul, 
milles kaevati rahvaloendaja solvava 
käitumise peale vanainimese suhtes. 

Miks me midagi ei tee? Esiteks 
ei korraldanud rahvaloendust Tapa 
vald vaid Statistikaamet ja kui keegi 
tahab kaevata, siis peaks kirjutama 
sinna. Loomulikult võime ka meie 
info edastada, aga sel puudub mõte, 
sest puudusid igasugused andmed 
solvatu ja kirjutaja kohta.

Teiseks saame me probleemidele 
reageerida ainult siis, kui teame, kus 
ja kes milleski eksinud on. Täiesti vale 
on kartus, et oma nime kaebusele alla 
kirjutades järgneb sellele ametnike 
kättemaksuaktsioon. Meil on kohus-
tus vajadusel hoida teataja andmed 
salajas. Seega – aidata me saame 
ikkagi siis, kui kiri sisaldab võimali-
kult palju andmeid, sealhulgas autori 
nime. Niisiis - algatus justkui on, aga 
julgust veel napib. Abi saab anda aga 
ainult sellele, kelle isik on teada. 

Üsna sagedasti tuleb meil nõus-
tada kortermajade elanikke kõik-
võimalikes probleemides korteri-
ühistutega. Selle töö käigus tuleb 
paljudele selgitada, et kortermaja on 
korteriomanike ühisomand. Seega, 
kõik mis seal teha, tuleb korraldada 
maja elanikel endil ühistute ja koos-
töö kaudu, enamuse huve arvestades. 
Tapa vallavalitsus ei saa tulla katuseid 
parandama ega ühistu esimeest välja 
vahetama. Tapa vallavalitsus on 
üldkoosolekul võrdne teiste ühistu 
liikmetega vastavalt oma valduses 
olevale korteriomandile majas. Küll 
aga oleme jätkuvalt valmis nõustama 
niipalju, kui me oskame ja saame. 

Kevad tuleb, selles pole kahtlust-
ki, ka vahepealsed lumekogused nagu 

7.–8. aprillil maha sadas, on heitlike 
kevadilmade puhul tavalised. Vahe-
peal oli siiski aimata, millist rämpsu 
lumi enda all peidab. Seega tasub 
juba praegu mõelda 5. mail toimuva-
tele koristustalgutele, leppida kokku 
objektid, mida ühiselt koristada ja 
võimalusel see päev juba praegu 
endale ja koduümbruse koristami-
sele planeerida. Ei peagi alati midagi 
väga suurt ette võtma, kuigi see päev 
annab selleks väga head võimalused. 
Piisab ka sellest, kui kortermajade 
elanikud ühiselt vaatavad eelnevalt 
kriitiliselt üle majaümbruse, keldrid, 
aiamaad, korraldavad koristamise ja 
prahi äraveo. Kogunenud vanaraua 
realiseerimise järel saab vahetada 
kortermajade välisuksed või teha 
muid vajalikke töid. Julgustan mõt-
lema natuke suuremalt ja tulemus-
likumalt. 

Heakorra ja teiste Tapa valla 
välist ilmet mõjutavate tööde tege-
misel on meil olnud hea koostöö ja 
suur abi Kirde Kaitseringkonnast. 
Sõjaväelased eemaldasid võsa ja 
võtsid maha ka mõned puud, mis 
jäid tulevase kergliiklustee maale. 
Tänu sellele tuleb ehitamine natuke 
odavam, tükkideks saetud puud 
aga viisid sõjaväelased abivajajatele 
küttepuudeks. Aprilli teisel nädalal 
aitavad kaitseringkonna sõjaväelased 
oma tehnikaga likvideerida vanade 
hoonete lammutusjääke. Plaanis 
on risust vabastada maa-alad, mis 
on kahel pool Loode tänavat, need 
ära siluda ja edaspidi lihtsalt niide-
tavatena hoida. Ehk kujuneb sellest 
pargilaadne ala. 

Suur tänu koostöö eest nii Kirde 
Kaitseringkonnale kui ka kõigile 
teistele Tapa valla elanikele, asu-
tustele, ettevõtetele, kes hoolivad ja 
panustavad ühiselt heakorda ning 
seeläbi valla arengusse. 

Alari Kirt,
vallavanem

Detailplaneeringu 
eskiislahendus

 Teeme ära 2012

Tänavune ühine talgupäev peetakse 
maikuu esimesel laupäeval, 5. mail ja 
nagu Eestis on juba traditsiooniks 
kujunenud, saab iga kogukond ise 
otsustada, mis vajab ühist äratege-
mist.

Kõigil inimestel on ka sel aastal 
võimalik üles leida oma kodukohas 
või mõnes muus neile olulises paigas 
ärategemist ootav töö või tegu, see 
talguna ära registreerida ning koos 
teiste vabatahtlikega 5. mail koos 
ühisel jõul teoks teha. 

Alates 15. märtsist sai registree-
rida talgukohti www.teemeara.ee le-
hel. Talgulisi kutsutakse Teeme Ära 
kodulehel registreeruma 15. aprillist. 
Soovijad saavad aga talguveebis 
registreeruda ka varem, kui leiavad 
endale sobiva talgukoha.

Talgute korraldamiseks oleks vaja 
esmalt läbi mõelda tehtavad tööd, 
vajalikud tööriistad, paras osalejate 
arv ning töödega kaasnevad kulu-
tused ning võimalused neid katta. 
Kui ei ole teada, tuleb kindlasti 
uurida, kes on talguobjekti omanik 
ja kas objekt on muinsus- või loo-
duskaitse all.

Tapa vallavalitsus toetab vajadu-
sel külaseltse ja kodanikeühendusi, 
kes soovivad talgute raames mõne 
avaliku koha korda teha. Vallava-
litsus saab abistada prügikottide 
tagamisega ja prügi äraveo korral-
damisega. Nimetatud abi saami-
seks pöörduda Tapa vallavalitsuse 
keskkonnaspetsialisti poole (krista.
pukk@tapa.ee, tel 322 9665). 

 Krista Pukk

MTÜ Ühendus R.A.A.A.M. on avas-
tanud järjekordse suvise mängupaiga. 
Seekord proovitakse koostöös Tapa 
vallaga leida uut hingamist juba 2004. 
aastal suletud Tapa raudteejaamale. 
21. juunil esietendub Tapa raud-
teejaamas José Sanchis Sinisterra ja 
Gerda Kordemetsa lavastus „Viiras-
tuste vaksal“, milles mängivad vaba-
kutselised näitlejad Elina Reinold ja 
Helena Merzin. Lavastuse kunstnik 
on Ervin Õunapuu ja helilooja on 
Timo Steiner.

„Viirastuste vaksal” räägib maa-
ilma ümberkorraldumise tule-
musena üle jäänud täies elujõus 
inimestest, keda lihtsalt pole enam 
kellelegi vaja. See on lugu mälu 
subjektiivsusest ja oma ideaalidele 
iga hinna eest truuks jäämisest.

Tapa raudteejaam korrastatakse 
etenduste tarbeks ja hoonesse pai-
galdatakse tribüün 150 inimesele. 
Esialgsete plaanide kohaselt mängi-
takse lavastust 21. juunil kell 19.30 
(esietendus), 22. juunil kell 21 ning 
28, 29, 30 juunil ja 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14 juulil kell 19.30 ning 8. 
juulil kell 15. Kokku mängitakse 
lavastust sel suvel 15 korda. Pileteid 
saab osta Piletilevist, Piletimaail-
mast ning enne etendust kohapealt. 
Täpsem info Teater R.A.A.A.M.-i 
koduleheküljel www.raaam.ee.

Mul on hea meel, et aastaid tüh-
jana seisnud ja häid ideid oodanud 
Tapa raudteejaam tehakse sellel suvel 
korda, võtmaks vastu kultuurihuvilisi. 
Loodan, et vaksalihoone ei jää tühjaks, 
pakkudes huvi paljudele kontserdi- ja 
teatriprojektide korraldajatele ning 
loomulikult ka publikule.

Häid teatrielamusi ning ilusat 
kevadet soovides

Reigo Tamm, idee algataja ja
Tapa valla kultuurikomisjoni esimees

Tapa vaksalihoone 
ärkab elule



Vasakult teine Preetzi linnapea W. Schneider ja viies J. Honecker. 
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Märtsikuus oli Tapa gümnaasiumi 
õpilastel erakordne võimalus koh-
tuda helilooja Erkki-Sven Tüüri-
ga, kes tutvustas gümnasistidele 
helilooja tööd. Erkki-Sven Tüür 
on vabakutseline helilooja, kelle 
loomingu enamik on alates 1990. 
aastatest valminud maailma tippin-
terpreetide tellimusel ning praegugi 
tunnistas ta, et lähema kolme-nelja 
aasta jagu tellimusi ootab ees.

 Koos Arvo Pärdiga on Tüür üks 
tuntumaid elavaid Eesti heliloojaid 
maailmas. Umbes tund aega välda-
nud esitluse käigus kuvas helilooja 
nootidena ekraanile poolelioleva 
teose erinevad arenguetapid ning 
näitas, kuidas ainult mõnest noodist 
koosnevast fraasist võib erinevaid 
võtteid kasutades kirjutada terve 
teose. Nähes kõneldes mõtlevat he-
liloojat oma silme all noodivältusi ja 
kõrgusi muutmas ning meloodiale 
teisi hääli lisamas, tundus klassi-
kaline muusika korraga mõistetav. 
Erkki-Sven Tüür selgitas, et muu-

sikal on horisontaalne mõõde ehk 
ajaline kestvus ja vertikaalne mõõde 
ehk samaaegselt kõlavate nootide 
harmooniline sügavus. Neid kahte 
mõõdet kujundades ning otsus-
tades, milline pill mingeid noote 
peaks mängima, tekibki sümfooni-
line muusika.

Muidugi muutus kõik jälle kee-
rukamaks, kui asusime ekraanil 
rulluva partituuri abil kuulama 
mõningaid sümfooniaid ja muid 
lõpetatud teoseid. Lihtsalt pole 
harjunud nii palju noote korraga jäl-
gima. Sellest hoolimata oli selgesti 
näha, kuidas erinevatel muusikutel 
on teoses täiesti erinev roll.

Pärast põnevat esitlus järgnes 
arutelu mõnedel helilooja loomin-
gusse ja elukorraldusse puutuvatel 
teemadel. Ei saa küll kõnelda 
õpilaste eest, kuid minule tundub 
helilooja amet igatahes põnev.

Madis Kivisild,
TG muusikaloo õpetaja 

Kohtumine 
Erkki-Sven Tüüriga 

…tilk, tilk, tilk
see on kevade hääl,
mil lumi hakkab sulama
ning kaob jää.
Nii juhtuma peab ka südames 
et vaid püsima jääks 
ainult see mis hää!

Esimese märtsi hommikul lasteaeda 
tulles, avastasid lapsed, et kalendris 
on keeratud uus lehekülg. Kõige 
taiplikumad nendest hüüdsid rõõm-
salt „Hurraa, kevad on käes!“ Selle 
hüüde järgi ärkas kõik meie majas 
ellu, nii nagu ärkab sellel aastaajal 
loodus, inimeste tunded, emotsioo-
nid ja loovus. 

Selle kuu esimeseks sündmuseks 
oli naistepäeva tähistamine. Vane-
ma rühma tüdrukud korraldasid 
meile moedemonstratsiooni. Nad 
näitasid väga osavalt selle „hooaja“ 
moodsaid mudeleid. Emade kleidid 
seljas, kübarad peas ja kontsakingad 
jalas, liikusid nad väga elegantselt 
poodiumil. Sel hetkel oli igaüks 
neist nagu väike leedi, kes nii väga 
tahtis olla oma ema moodi.

 Märtsis oli meil teatrinädal, mil-
lest võtsid osa nii täiskasvanud kui 
ka lapsed. Pääsukese rühm kutsus 
meid kõiki nukuteatrisse vaatama 
lemmikmuinasjuttu „Naeris“. Kõik 
lapsed elasid kaas oma lemmikte-
gelastele ja pärast maitsesid seda-
sama magusat naerist, mida ühisel 
jõul maast välja tiriti. Aitäh ema 

Kristinale, kes koos õpetajate ja 
õpetajaabiga etenduse meieni tõid. 

Järgmiseks oli kõikidele suu-
reks kingituseks Kellukese rühma 
etendus Sergei Maršaki muinasjutu 
„Tareke“ järgi. Muinasjutu tegela-
sed ja ilusad kostüümid, äratasid 
meis väga palju positiivseid emot-
sioone. Lapsed väljendasid ilmekalt 
muinasjututegelaste iseloomu, kuigi 
noortel näitlejatel ei olnud kerge 
välja tuua luules oma emakeele 
kõla ja ilu.

Ka õpetajad üllatasid lapsi oma 
„Tarekese“ muinasjutu versiooniga, 
mis oli lavastatud eesti keeles. Lap-
sed olid sõbralikud ja abivalmid ta-
rekese elanike vastu. Nad abistasid 
tegelastel, pärast karuga juhtunud 
väikest õnnetust, tarekese uuesti 
üles ehitada. Neil tuli täita mitu 
eestikeelset ülesannet, lapsed said 
sellega tublisti hakkama. Loomade 
soolaleivapidu tähistasime juba 
kõik koos.

Sellel aastal toimub juba mit-
mendat korda Tšehhis laste kuns-
titööde konkurss, mis on pühenda-
tud teatrile. Sinna on saadetud ka 
meie lasteaia laste tööd. Täname 
kõiki osavõtjaid.

Vot, nii elasime üle selle esimese 
kevadkuu, aktiivselt, huvitavalt ja 
loovalt. Selle eest märtsile suur 
aitäh.

Svetlana Družkova 
Tapa lasteaia Vikerkaar 

õppealajuhataja 

Loominguline märts

Sõprussidemed Tapa ja Preetzi vahel 
said alguse aastal 1990, mil kirjutati 
alla linnadevahelisele sõpruslepingule.

Preetz asub Schleswig-Holsteini 
liidumaal Plöni kreisis. Liidumaa 
pealinn Kiel jääb Preetzist 15 km 
kaugusele. Linnaõigused sai Preetz 
1870. a. Preetz on Plöni kreisi suu-
rim linn oma 16 000 elanikuga. Kui 
algusaastatel toetuti materiaalsele ja 
finantsabile, siis viimastel aastatel 
on tähelepanu inimestevahelistel 
suhetel ja seda eelkõige noorte osas.

Nii lendasin ma oma Tapa güm-
naasiumi üheksa õpilasega evan-
geelsete noorte kutsel Preetzi. Kuna 
enamik lendas esmakordselt, oli 
põnevust palju. Sinnalend toimus 
Tallinn-Oslo-Hamburg liinil. Oslo 
lennujaamas liikusid pidevalt ringi 
saatjatega narkokoerad, kes me kotid 
läbi nuusutasid. Tagasilend toimus 
Hamburg-Kopenhaagen-Tallinn 
liinil. Hamburgi lennujaamas oli 
me rõõm suur, kui nägime, et lendu 
Kopenhaagenisse ei välju ja meil tuli 
lennata läbi Viini Tallinna. 

Elasime peredes, seega saime 
oma keeleoskuse proovile panna, 
saime palju vestelda, saime palju uut 
teada saksa rahva elust ja komme-
test. Meie omalt poolt jutustasime 
oma koolist, linnast ja Eestimaast 
oma võimete kohaselt. Kui saksa 
õpilased kuulsid, et meil on nii 
pikk suvevaheaeg, tahtsid nad kõik 
Eestisse tulla. Neil on suvine kooli-
vaheag ainult kuus nädalat.

Meil oli nädal täis huvitavaid 
üritusi ja kohtumisi. Esimene päev 
oli Preetzi päev, tutvusime imeilusa 
linnaga ja tema vaatamisväärsustega. 
Olime uhked, et Preetzis on Tapa ni-
meline tänav. Käisime Kielis, Lääne-
mere ääres Laboes vaatasime kuulsat 
memoriaali, käisime viikingite muu-
seumis Haitabus, imekaunis linnas 
Schleswigis, olime skautide õppusel, 

kus võtsime osa lauluvõistlusest ja 
seda edukalt. Käisime koolides ja 
jäi aega peredega koosviibimiseks.

Suureks elamuseks oli meil 
kohtumine Preetzi linnapea W. Sch-
neideriga imekaunis raekojasaalis. 
Linnapea andis slaidiprogrammi 
abil põhjaliku ülevaate linna elust 
ja tegevusest. Meile kõigile kingiti 
Preetzi linna tutvustav raamat ja 
meene. Meie omalt poolt andsime 
üle meie vallavanema ja kooli mäles-
tusmeened koos tervitustega ning 
tänasime vastuvõtu eest. Meie koo-
lile ja linnale sooviti edu, tervitused 
vallavanemale, kooli direktorile ja 
kogu linna rahvale olgu siin edasi 
antud.  Linnapea Schneider lubas 
kindlasti Tapat külastada.

Kõige kurvem päev oli ärasõi-
dupäev. Tahtsime jääda Preetzi, 
kevadesse, lillede ja sõpradega, aga 
ees ootab viimane veerand! Meile 
on lohutuseks, et aasta pärast koh-
tume Tapal.

Toreda elamuse eest täname 
sakslasi dr J. Fhaelingut ja hr J. 
Honeckeri, meie tänu ka gümnaa-
siumi direktor E. Koppelmanni ja 
vallavanem A. Kirdile.

Toon ära õpilaste arvamusi rei-
simuljetest. Kõikide ühine arvamus 
– kui ilus linn, kui puhas, korras linn, 
kui sõbralikud, viisakad, lahked, alati 
rõõmsad ja lõbusad on sakslased.

Eliisa Gildemann (11. kl): “Kü-
lastasin koos oma võõrustajaga kut-
sekooli tunde. Tunnid olid samuti 
45 min, aga vahetunnid olid erineva 
pikkusega. Koolikella ei olnud, ise 
pidi kella jälgima. Õpetajad olid 
väga sõbralikud, ka minule anti 
tööleht, et ma igavust ei tunneks.” 

Uku-Kaarel Vorm 10. kl: ”Suu-
repärane kogumus, et saada aru 
kui tähtis on keelte oskus, kuidas 
ühe nädala jooksul võib saada nii 
lähedaseks ja on hea tunne, et sul 

on Saksamaal sõbrad.”
Sander Elb (10. kl): “Linn on 

Tapast mitu korda suurem, aga 
hilisemal ajal oli tänavatel ainult 
üksikud inimesed. Inimesed on 
rahulikud ja külalislahked.” 

Meree Marleen Ruzitz (9. kl): 
“Ma ei näinud ühtegi maja, kus 
aed oleks korrast ära, neile meeldib 
oma aedu ehtida paljude kuju-
kestega, peaagu kõikides aedades 
rippusid pühadeeelsed värvilised 
munad. Noortekeskuse uksed olid 
alati lahti, noori usaldati, neil olid 
oma võtmed, viimane majas olija 
vastutab ruumi korrasoleku eest.” 

Kadi Tommula (11. kl): “Sain 
võõrustajatega külastada Preetzi 
ainsat kuulsat puukingade meistrit. 
Noored oskasid väga hästi laulda, 
kui koos istuti, siis laudi alati kitarri 
saatel. Ka noorte jumalateenistus 
oli laulu ja kitarrimänguga, hoopis 
midagi muud kui meil.”

Taniel Paju (9. kl): “Kõik kades-
tasid mind, sest minu võõrustaja 
oli meie kooli vilistlane Kersti, kes 
on abielus sakslasega ja lapsed Ka-
trin ja Timo oskavad eesti keelt.” 

Mariaana Ilves (9. kl): “Mina 
külastasin tunde gümnaasiumis. 
Koolis on õpilastel kindlad klassid, 
mitte ei jookse ühest klassist teise. 
Koolil ei ole sööklat, õpilased võ-
tavad võileivad kaasa või ostavad 
puhvetist söögipoolist. Koolis ei ole 
garderoobi, klassides on nagid kus 
ripuvad riided. Vahetusjalanõusid ei 
ole. Kõige parem hinne Saksamaal 
on „1” ja halvim „6”. Vahetunnid 
olid vahldumisi 5- ja 15-minutilised.”

Katrin ja Merili Kaasik (9. kl 
ja 11. kl): “Saksamaa reis meeldis 
meile väga. Nägime kuidas elavad 
inimesed Saksamaal. Meile meeldis 
väga selle nädala plaan.” 

Tiiu Saluste,  ikka veel saksa keele 
õpetaja Tapal aastast 1971

Külas sõpruslinnas Preetzis

10.–12. veebruaril kogunesid Eesti 
Skautide Ühingu liikmed üle Eesti 
Tapale laagrisse Viru Tali 2012.

Laagris oli ligi 150 skauti üle Eesti, 
sh. ka kohalikud Tapa skaudid. Laager 
algas reedeõhtuste töötubadega Tapa 
gümnaasiumis, kus ka ööbiti. Laagri 
teemaga, milleks oli talvine metsas 
matkamine ja ohtude ennetamine, 
alustati juba laagri esimesel päeval, 
mil oli lumeräätsade valmistamise 
töötuba, mida juhendas loodusmees 

Peeter Hussar.
Laupäeva hommikut alustati mat-

kaga Tapa linnas ja lähiümbruses. 
Matkal külastati nii noortekeskust, 
kus arendati osalejate meeskonnatöö 
oskust; Päästeametit, kus skautlusele 
omasena samuti meeskonnatööle tä-
helepanu pöörates tehti päästealaseid 
tegevusi; politseid. Ühe tegevuspunk-
tina õpiti tundma ning hoolitsema 
kohalike hobuste eest. Matkal oli 
ka seikluselement, kus osalejad said 

Eesti skautluse 100. juubeliaasta talimängud „Viru Tali“ 
proovida hättajäänu päästmist Män-
nikumäe nõlvalt Tartu skautide ju-
hendamisel. Matkale mindi erinevatel 
aegadel. Ning arendavat tegevust oli 
ette valmistatud nii hilisematele mat-
kale startijatele, kui ka varasematele 
tagasijõudjatele. Valikus oli virtuaalne 
lasketiir, esmaabi koolitus, aga ka 
mitmesugust näputööd – näiteks sai 
punuda puiduvaipa või jätkata lume-
räätsade tegemist. 

Sisutihe päev lõpetati traditsioo-

nilse skautliku lõkkeõhtuga Männiku-
mäel. Lõkkeõhtule tulid kõik osalised 
korraga kokku, tehti seltskonnamän-
ge, lauldi ning võeti etteastetega päeva 
kokku. 

Laagriliste mitmekülgne arenda-
mine jätkus ka viimasel päeval. Enne 
äraminekut toimus ajugümnastika, 
mille raames skaudisalkades läbiti 
punkte, kus arendati meeskonnatööd, 
teadmisi ühiskonnast, loodusest, Eesti 
kaunitest paikadest, kokandusest jpm.

Täname kõiki toetajaid – Tapa 
gümnaasiumi, Moe talli, Tapa Milli, 
RMK-d, Edelaraudteed, Kaitseliitu.

Talimängud on Eesti Skautide 
Ühingu traditsioonilie üritus, mis 
toimub iga kahe aasta tagant erine-
vas Eestimaa paigas. Eesti Skautide 
Ühing, mille liikmeskond küündib 
1500 liikmeni, on tänasel päeval üks 
suurimaid noorteorganisatsioone 
Eestis. Maailmas on skaute kokku üle 
30 miljoni. Maryliis Teinfeldt
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Janeriin Lepik (vasakul), Riina Ahven, Triinu Palmiste, Virge Palmsalu, Gilda Lindmaa ja lavastaja 
Tiit Tammleht esietendusel 10. märtsil Jänedal Foto Lembitu Lindmaa

See on Jäneda Näitemängu-
pundi uue lavastuse pealkiri. 
A. Kivirähki näidendi „Hiired 
pööningul“ ainetel lavale sead-
nud lavastaja Tiit Tammleht ja 
mängivad Virge Palmsalu, Trii-
nu Palmiste, Riina Ahven, Gilda 
Lindmaa ning Janeriin Lepik.

See on juba teine Kivirähki 
näidendi ainetel meie JNP poolt 
lavale jõudnud etendus. Esi-
mene oli “Uljas Neitsi” ainetel 
lavastatud „Pöörane saar“ 2010. 
aastal. Eelmisel aastal valmis 
anekdootide põhjal sketšikava. 

10. märtsil oli meil Jäneda 
lossis esietendus. Sinna oli tulnud 
palju pealtvaatajaid – pereliik-
meid, sõpru, teisi Eesti harras-
tusteatrite näitlejaid ja lavastajaid, 
kohalikke teatrihuvilisi jne. Oma 
tervituskõnes kutsus Tapa valla-
vanem JNP esinema valla lastele, 
mida kindlasti ka teeme. Tänu 
kõigile heade soovide, kommen-
taaride ja vahvate tervituste eest!

24. märtsil käisime Aravetel 
XII Järvamaa Näitemängupäeval 
külalisesinejatena mängimas. 
Meid žürii küll ei hinnanud, aga 
huvitav ja kasulik oli kuulata 
nende lühikommentaare ning 
õpetussõnu meie lavastuse koh-
ta. Läheme ju 22. aprillil Tapa 
valda esindama L-Virumaa VII 
Näitemängupäevale Laekveres 
ja eelnev esinemiskogemus ning 
õpetussõnad kuluvad ära. Kui 
võimalust ja huvi on, soovitan 
tulla sellele vahvale harrastus-
teatrite Näitemängupäevale, mis 
algab kell 11.

Kuidas Ameerikat avastada 
tavalisel pööningul, kus ela-
vad oma halli igapäevaelu Hiir, 
Nahkhiir ja Tõuk? Ega seal neil 
tegelastel enam küll midagi erilist 
avastada ei ole, aga kõik muutub 
hetkel kui sinna satub valge hiir 
nimega Nunnu. Tema tulekuga 
pöördub senine hall ja tavaline 
igapäevaelu täiesti pea peale. 

Üks nagu Kuu pealt kukkunud 
Nunnu avastab siin omaarust 
Ameerikat – see on pöönin-
guasukatele alguses ehmatav 
sündmus, aga varsti päris huvitav 
vaheldus argirutiinile. Ka elu-
võõrale Nunnule on siinne elu 
midagi hoopis teistsugust võr-
reldes eelnevaga. Mis edasi saab 
ja millega see kõik lõppeb, saate 
teada kui tulete meie etendust 
vaatama. Avastades Ameerikat 
on kogupere etendus, igaühe 
jaoks on selles loos midagi.

Kui tekkis huvi näha meie 
etendust oma kodukohas, tu-
leme rõõmuga teile esinema. 
Samuti saab teavet Jäneda Näi-
temängupundi tegemiste ja 
kontaktide kohta Facebookist.

Tellimine: Virge Palmsalu, 
tel 504 2321 virge.vaga@mail.
ee. Tulge koos meiega avastama 
Ameerikat!

Gilda Lindmaa,
Jäneda Näitemängupundist

Avastades Ameerikat

Rahvakollektiivi nimetust kandva Tapa 
linna naiskoori Leelet ja meeskoori Tarm 
lauljad otsustasid oktoobris 1991. a moo-
dustada segakoori, samaaegselt tegutse-
des mõnda aega ka nais-ja meeskoorina. 
Koori asus juhatama ühinenud kooride 
kauaaegne dirigent Ahti Raias. Mõlemaid 
koore sidus aastakümneid kestnud sõprus 
ja koostöö.

Olles eelnevalt jaganud ühinenud 
kooride rõõme ja muresid, seejärel paar-
kümmend aastat Leetari omi, on meil 
kogunenud hulgaliselt mälestusi-muljeid, 
mida tahame jagada. Tasakaalustatult on 
neis nii naiselikke emotsioone kui mehe-
likku ratsionaalsust.

Kooritegevust asus peale ühinemist 
juhtima 7-liikmeline juhatus. Oluliseks pi-
dasime koori majandamist, selleks moo-
dustasime koori asutajaliikmetest MTÜ 
Tapa Lauluseltsi. Kunagine koorilaulja 
Aino Anti mõttetöö tulemusena sai koor 
nimeks Leetar, liitunud kooride nimede 
esiliidete kombinatsioonist. Koostati 
koori põhikiri ja kodukord, korraldati 
konkurss koori lipu ja märgikavandile. 
Kooriproovid toimusid kaks korda 
nädalas, algul raudteelaste kultuurimaja 
väikeses saalis, hiljem vanas lasteaias, 
seejärel kultuurikojas kuni tänaseni.

Lähenesid advendiaeg ja jõulud, mida 
olime aastaid salaja oma hinges kandnud, 
mida nüüd võisime rõõmuga avalikult 
tähistada. Alustasimegi jõulurepertuaari 
õppimisega, esinesime Ambla ja Tapa 
Jakobi kirikus, kus kõlasid ka nais-ja 
meeskooride laulud. Side Tapa kirikuga 
on säilinud tänaseni, koor on esinenud 
advendi-, jõulu- ja kirikutähtpäevade 
teenistustel, kontsertidel, leerilaste õnnis-
tamisel, vaimulikel laulupäevadel Tapa, 
Järva-Jaani, Koeru kirikutes ning esimestel 
aastatel Tapa kalmistu surnuaiapühadel.

Piret Piheli aktiivsel kaasabil ja toetusel 
tekkisid kooril 1993. a algul sõprusside-
med Soome Loimaa Ajaviitekooriga ja 
juba sama aasta aprillis toimus kontsert-
reis Loimaale. Muljed olid suurepärased, 
meeldiva üllatusena tuli nende toetus 
reisikulude katteks. 

Järgmise aasta aprillis oli Loimaa 
sõpruskoor meie külaliseks. Kultuurkoja 
saal oli rahvast täis, ühiskontserti ter-

vitati soojalt tugeva aplausiga. Samaks 
ajaks oli dirigent Ahti Raiase kavandite 
järgi valminud koorilipp ja -märgid. 
Tolleaegne linnapea Raivo Raid andis 
pidulikult koorile kingitusena üle koori-
lipu, esimesed koorimärgid kinnitasime 
tänutäheks rinda koorijuhtidele ja lin-
napeale. Koorilipu üleandmisele järgnes 
selle õnnistamine maikuus Tapa Jakobi 
kirikus. Kultuurikoja baaris toimunud 
pidulikult koosviibimisel kinnitasime 
kõigi kooriliikmete rinda vastvalminud 
koorimärgid.

Eredalt on meeles 1994. aasta, kui 
toimus taasiseseisvunud Eesti esimene, 
XXII Üldlaulupidu, tähistasime suurejoo-
neliselt 125 aasta möödumist esimesest 
üldlaulupeost. Pidustused algasid Tartus, 
kus avati esimeses laulupeopaigas, Peetri 
kiriku juures, uus mälestuskivi. Samas 
süüdati ka üldlaulupeotuli, mille saatel 
meeskooridega liikusime vastvalminud 
Tähtvere lauluväljakule, kus toimus tule 
süütamine omanäolises tuletornis ja Tar-
tu Juubelilaulupidu. Meeskoorile Tarm 
oli see tol korral viimaseks esinemiseks, 
ees aga seisis laulupeotule auvalve Pika 
Hermanni tornis, kuhu Tartus süüdatud 
tuli Viljandi ja Pärnu kaudu saabus. 

XXII Üldlaulupeo rongkäigus ja kont-
sertidel osales juba segakoor Leetar. See 
oli koorile esimene üldlaulupeol esinemise 
kogemus ja siis me veel ei teadnud millised 
esinemised ja elamused seisavad kooril ees 
sellel ja paljudel teistel Eestimaa laulula-
vadel. Aja möödudes jõudis koor meel-
divasse lapseikka. Oma 5-ndat tähtpäeva 
tähistasime kontserdiga kultuurikojas Ahti 
Raiase dirigeerimisel, kaastegev Jüri Tüli 
klarnetikvartett, kavajuhiks Ere Käärmaa, 
laval 27 lauljat. Kava esimene pool koosnes 
Gustav Ernesaksa lauludest, tähistamaks 
lauluisa saabuvat 90. sünniaastapäeva.

Leetar 20 aastat 
lauldes läbi aja

Tapa eakate klubi Kanarbik ko-
gunes 29. märtsil kell 14 kultuu-
rikotta, et meenutada meie kandi 
raske saatusega kirjanikku.

Saksi raamatukogu juhataja 
Sirje Võsa oli üles seadnud 
näituse Veera Saare eluteest, 
raamatutest ja suurelt ekraanilt 
nägime kogu elulugu.

Kirjaniku vanavanemad olid 
pärit Tapa lähedalt Kadrina ki-
helkonnast, kuid paremaid maid 
otsides rändasid Venemaale Jam-
burgi taha Tikapesa põlismetsa, 
kus raske tööga rajati kodu ja 
hariti põldu. Esimese lapsena 
sündis 28.03.1912 perre Veera. 
Sõja jalust põgeneti Eestisse 
tagasi kui Veera oli 7, õde Elsa 5, 
Volli 3 ja Oskar 9-kuune.Vankri 
ees oli vana kõrb, aisa küljes noor 
hobune, taga kaks lehma ja siga, 
vankril muu kraam ja lapsed. 
Rukkilõikuse ajaks 1919. a jõuti 
loomavagunis Narvast Tapale ja 
edasi oma killavooriga Konna-
veresse, isa õe Liisatädi juurde.

Isa igatses maad saada, et ra-
jada oma kodu, harida põldu, aga 
Venemaalt tulnule ei antud kus-
kilt midagi. Sõjapõgenikud ei saa-
nud milleski olla nõudlikud: ren-
dis lepiti kokku ja nii algas pere 

liikumine ühest kohast teise. Elati 
Saiakopli mõisa keldris, Lubja 
mäel, Naisteväljal (isa puusepa-
na Porkunis), Jänedal (puusepp 
mõisas), Amblas pastor Wilbergi 
juures pooleterakesena, uuesti 
Saiakoplis (sündis poeg Valter), 
Lehtse Sookülas uudismaatalus 
(sündis tütar Asta). 

Alghariduse said lapsed Nais-
tevälja koolis.Tulevane kirjanik 
oli hea õpilane. Ambla kesk-
koolis sai temast huviõhtute 
kuulutuste joonistaja, deklamaa-
tor ja kõnevõistlustest osavõtja. 
Keskkool tuli aga lõpetada 
Jõhvis, sest Ambla kool suleti. 
Järgnes Tartu Ülikool, mille 
lõpetas filosoofiateaduskonna 
magistrikraadiga 1937. a. Tartu 
perioodil oli Veera üliõpilaste 
karskusliidus, korp Lembelas. 
Esperanto kursustel  tutvus oma 
tulevase mehe Paul Saarega. 
Abielluti 1936. a. Tulevane kirja-
nik töötas Tartu Tööstuskoolis, 
Kehtna kõrgemas Kodumajan-
duskoolis ja 17 aastat Jäneda 
Põllumajanduskoolis õpetajana. 
Hakkasid ilmuma esimesed 
raamatud: “Sõit mustikametsa”, 
“Põlatud maa” (1956), “Muld 
ja armastus”, “Lõokesed taeva 

all” jne. 
Mees töötas Aegviidu mets-

konnas, pärast Teist maailma-
sõda ja saksa sõjaväge jätkas 
õpinguid ülikoolis metsateadus-
konnas. Peres oli kaks last.

Ammune unistus oli oma 
maja ja seda hakati rajama Aru-
külla. 1958. a koliti Jänedalt 
Arukülla, lõppes töö õpetajana 
ja 1960. a sai Veera Saarest Kir-
janike Liidu liige. Ta pühendus 
kirjutamisele, kõige kuulsam on 
“Ukuaru”, millest tehti ka film. 

92-aastasena kirjutas raamatu 
“Neid ammuseid aegu”. See 
on mälestusteraamat nende 
perekonna raskest saatusest. 
Kirjanik Veera Saar suri 2005. a 
93-aastasena. 

Täname külalist, Sirje Võsa, 
huvitava ja hariva esinemise 
eest! Ühises kohvilauas kuula-
sime veel katkendit Veera Saare 
loomingust, naljandeid eesti kir-
jandusest, anekdoote, ansambli 
Kanarbiku esituses neli laulu 
(juhendaja Kai Kivi) ja tantsisi-
me mõned hoogsad valsid.

Oli jälle üks tore koosole-
mine!

Elvira Belials,
Kanarbiku klubi

Veera Saar 100

Laupäeval, 5. mail kell 17 toimub 
Tapa kultuurikojas segakoori Leetar 
kontsert „Lauldes läbi aja“. Kaaste-
gevad Mart Kroon ja Anne Otto. Võt-
ke ette üks kevadine pärastlõunane 
jalutuskäik, teid ootab Leetar oma 
kontserdile!

Lembit Vomm, 
MTÜ Tapa Lauluseltsi esimees 

14. aprillil võistlesid kultuurikojas toimunud 
laste lauluvõistlusel 3–18-aastased noored 
lauljad Tapa vallast. Osavõtjaid oli 39. Žürii 
tööd juhtis pika staažiga muusikaõpetaja 
ning koorijuht Toomas Voll. Liikmetena 
osalesid Ene Uuland ja Riho Peil.

Vanuserühm 3–4-aastased: I koht An-
gel Bei Fru (LA Pisipõnn, õp Maie Kents)

Vanuserühm 5–7-aastased: I koht Ke-
telin Kärt (LA Pisipõnn, õp Maie Kents); 
II koht Randmar Tuulemäe (LA Pisipõnn, 
õp Maie Kents); III koht Carmen Lanno 
(LA Pisipõnn, õp Maie Kents); eripreemia 
ilusa häälematerjali eest Artjom Prodan 
(LA Vikerkaar, õp Irina Ladõgina); pub-
liku lemmik Miina-Matilda Risthein (LA 
Vikerkaar, õp Irina Ladõgina). Osalejad: 
Emma Afanasjev, Emili Afanasjev ja 
Kadri Vildek lasteaiast Pisipõnn ning Ni-
neel Mametova, Meelis Metsa ja Vladimir 
Akimov lasteaiast Vikerkaar.

Vanuserühm 8–10-aastased: I koht 
Jelizaveta Bitjutskaja (TVG, õp Jelena 
Kõre); II koht Jako-Kaarel Härm (TG, 
õp Kai Kivi); III koht Ariana Arutjun-
jan (TG, õp Kai Kivi); tulevikulootuse 
eripreemia Jenifer Leisson (Jäneda Kool, 
õp Arvo Luik). Osalejad: Moona Lamus 
(Lehtse Kool), Merili Milvaste, Kädi Järv, 
Eleriin Sahtel, Lenne-Ly Siilivask, Jens 
Ülesoo, Käty Vildek, Ketlin Laderlich, 

Emilia Loštšina (TG), Nadežda Tsuvpilo 
(TVG), Õnne-Ly Maask, Karl-Markus 
Vijar (Jäneda Kool).

Vanuserühm 11–13-aastased: I koht 
Marten Prokuda (Lehtse Kool, õp Tiiu 
Tikkerber); II koht Diana-Luiza Gorjuš-
ko (TG, õp Svetlana Kuusik); III koht 
Jekaterina Akimova (TVG, õp Jelena 
Kõre); eripreemia emotsionaalse esinemi-
se eest Sandra Kärt (TG, õp Riina Ring). 
Osalejad: Katarina-Liina Buš (TVG), Jete 
Lisett Neerot), Britt Ülesoo (TG).

Vanuserühm 14–18-aastased: I koht 
Diana Gukova (TVG, õp Jelena Kõre); II 
koht Elen Tumanovich (TVG, õp Jelena 
Kõre); III koht Margus Prokuda (Lehtse 
Kool, õp Tiiu Tikkerber). Osalejad: Marie 
Johanna Kippar (TG) ja Janne Lamus 
(Lehtse Kool).

Lääne-Viru maakonna Laulukarussell 
toimus 19. aprillil Rakvere rahvamajas, 
kus Tapa valda esindsid Ketelin Kärt, 
Randmar Tuulemäe, Carmen Lanno, 
Jelizaveta Bitjutskaja, Jako-Kaarel Härm, 
Ariana Arutjunjan, Marten Prokuda, Dia-
na-Luiza Gorjuško ja Jekaterina Akimova. 

Tänusõnad suure töö tegijatele – õpe-
tajatele, noortele lauljatele, lastevanemate-
le, kõigile abilistele ning pöidlahoidjatele! 
Uute laulmisteni!

Heili Pihlak

Laulukarussell 2012

(Järgneb)
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Tapa linnaraamatukogus saab mai-
kuu lõpuni vaadata hästi põnevat ja 
mahukat näitust Eesti loodusfilmi 
suurmeistrist Rein Maranist ja tema 
loominguteest.

Eesti Rahvusringhäälingu muu-
seumi koostatud näitus „Loodusfil-
mi tuhat nägu“ osutab nii fotos, fil-
mis, esemetes kui sõnas Rein Mara-
ni filmiloomingu olulistele töödele. 
Peep Puks on Rein Marani mis-
siooni võtnud kokku nõnda: „Väga 
vähestele on antud olla alusepa-
nijaks, teerajajaks, suunanäitajaks, 
traditsioonide loojaks. Olla Meist-
riks. Rein Maran on üks neist. Tema 
loodusfilmid on läbi aastakümnete 
kandnud kultuuri kui hingeharidust 
ja väärtustunnet. Sellised inimesed 
loovad rahvuskultuuri“. Need read 
võtavad kokku ERR muuseumi 
poolt produtseeritud juubelinäituse 
mõtte.

Raamatukogu esimesel kor-
rusel stendidel esitatu on justkui 
nopped kirjutamata päevaraama-
tust. Emotsionaalne, ülevaatlik 
ja hariv, ka loodusmehe Marani 
„filmikööki“ piiluv. Kõige lõpuks 
saab näituse külastaja lahendada 
ka väikese ristsõna, mis on koos-
tatud Marani loodusfilmide põhjal.  
Avatud kuni 12. maini.

26. aprillist on raamatukogu tei-
sel korrusel välja pandud ka näituse 
esemeline osa, mille aitasid kokku 
sättida Rein Maran ja Tõnu Talp-
sep. Loodustelk koos seal vajalike 
esemetega vaatluste teostamiseks, 
võttetehnika, mille täiustas, ehitas 
ümber ja leiutas Rein Maran ise. 
Näitusel on eksponeeritud auhin-
nad filmifestivalidelt, mis loovad 
pildi Eesti loodusfilmi ja Rein Ma-
rani rahvusvahelisest mastaabist. 
Avatud 26. aprillist kuni 30. maini.

Raamatukogu on omalt poolt 
kokku pannud Rein Maranist 
raamatunäituse „Looduses elatud 
aeg“. Jaak Lõhmus on vanameistri 
kohta tabavalt kirjutanud:“ Rein 
Maran on nähtus. Isegi loodus-
nähtus. Kinomehed lõõbivad, 

miks Rein Maran oma soliidse ea 
kohta nii erakordselt nooruslik 
välja näeb. Seletus on, et siis, kui 
ta jälgib kusagil roostikus linde, 
passib puu otsas hunti, ilvest või 
kotkast, aeg tema jaoks seisab. Ja 
loodusfilme on ta teinud juba üle 
40 aasta, rohkem kui poolsada 
filmi. See on küll laias laastus ai-
nult kolmandik protsenti kõigist 
neist filmidest, mis Eestimaal 
nelja inimpõlve kestel ühtekokku 
vändatud, aga ühe mehe elutööks 
on seda arvatavasti küll ja küll.“  
Avatud 30. maini.

10. mail kell 17.30 esitletakse 
Tapa linnaraamatukogus näitust 
„Loodusfilmi tuhat nägu“. Ko-

hal on loodusfilmi suurmeister 
Rein Maran ise, ühes temaga veel 
Tõnu Talpsep, Enn Säde ja Jaak 
Lõhmus. Koos aetakse filmi- ja 
loodusejuttu, vaadatakse filmikat-
keid. Soovijad saavad kohapeal 
osta raamatut „Ööbikut ei tohi 
reeta. Rein Marani elu filmides“,  
kus ajakirjanik Alo Lõhmus va-
hendab eelmisel aastal 80. juu-
belit tähistanud filmimehe filmi-
jutte. Raamatu vahel on DVD 
nelja Rein Marani filmiga. Sa-
mas saab ka autori autogrammi. 
Kõik huvilised on oodatud!

Tiit Kimmel, Eesti Rahvusringhääling 
Kersti Burk, Tapa linnaraamatukogu

Näitus „Loodusfilmi tuhat nägu“

Saabunud on suur kevad. Päike käib 
juba suhteliselt kõrgel kaarel. Päevad 
pikenevad ja õhutemperatuur aina 
tõuseb. Nullist allapoole suurt enam 
ei lange. Kevadlinnud on pea kõik 
juba saabunud ja teevad taastutvust 
oma kodukohtadega, et alustada uut 
eluringi – loodus nõuab nii. 

Selline nõue ei kehti ainult lindude-
le (loomad on oma elujätkamist alus-
tanud varem). Ka meie kõige pisemad 
kaaslased looduses otsivad partnereid 
ja kohta, kuhu poetada oma muna, 
seeme või kulles. Kõik on liikvel, 
sest ainult kiirem ning tugevam saab 
parema partneri ja koha, kuhu oma 
järglased tuua või oma kulles poetada.

Käesolevas artiklis pöörangi põhi-
lise tähelepanu konnadele, kellel tuleb 
kevadel samade väljakutsetega silmitsi 
seista. Kuid konnad on kahepaiksed. 
Nende elu algab vees ja igal uuel keva-
del suunduvad nad looduse kutsel jälle 
ja taas sinna, kus nad ise üles olid kas-
vanud. Seda pea ühel ja samal ajal. Sel-
les ei pidurda neid mingid takistused, 
olgu selleks või mõni tiheda liiklusega 
maantee. 

Igal kevadel kaotab suur osa kahe-
paiksetest omas elu inimeste elutute 
sõprade – autode – rataste all. On 
valus vaadata konnade laipu teedel. Ka 

nemad tahtsid jõuda oma “konnatii-
ki”, kuid ei olnud neil selles õnne. Jalg 
ei tihanud ju piduripedaalile vajutada 
ja pilk oli suunatud mujale.

Eestimaa Looduse Fond on al-
gatanud kampaania “Konnad teel”, 
mille käigus püütakse mõnes kohas 
Eestimaa teedel konnadele appi tulla. 
Pannakse välja patrulle ja talgulisi, 
kes jälgiksid kohapeal liiklust ning 
toimetaksid konni üle tee. Kõikjal, kus 
konnad ületavad teid, ei suudeta sellist 
kaitsevarianti kasutada. Liiga kulukas, 
nagu moodne on öelda.

Mujal püütakse üles panna ajutised 
teemakohased liiklusmärgid. Vajadu-
sel ka kiirust piiravad. Autojuht peab 
üles näitama ainult pisut kannatlikkust 
ja mitte kiirustama. Tavaliselt piirdub 
konnade teeületuskoht 20–30 meet-
riga, kuid on ka pikemaid vahemaid, 
millega peab arvestama – see oleneb 
konnade talvitumiskohast ja veeko-
gust, kuhu nad tahavad suunduda.

Lugupeetud Tapa ja selle ümbruse 
autojuht! Järgnev puudutab meid 
kõiki, kes tihedamini, kes harvem, 
kasutame Tapa-Loobu maanteed. 
Konnade rännet on seal täheldatud 
alal Valgejõe sillast kuni vana prügila 
sissesõiduni. See on erakordselt pikk 
(ca 200 m) tee, mida meie konnad 

Konnad teel!
tarvitavad. Tuleb aga arvestada üm-
berasuvat soist ala ja kes teab, kus nad 
talvituvad – seda ei ole uuritud. Fakt 
jääb faktiks ja juhenduda tuleb sellest 
olukorrast, mis meil on.

Lugupeetud autojuht! Sina võid ära 
hoida paljude meie väiksemate sõpra-
de hukkumise, kui Sa vähegi hoolid 
looduse mitmekülgsusest ja imepä-
rasusest. Ka konnad, kuigi nad ei ole 
eriti nägusad ja meeldivad, vajavad 
oma elu. Igale olendile meie planeedil 
on antud oma ülesanne-kohustus olla 
millekski vajalikuks. (Kärnkonngi võib 
olla nõiutud Prints.) 

Ajaks, mil Sõnumed ilmuvad, on 
liiklusmärgid antud teelõiku juba pai-
galdatud. Kas ka konnad ise liikuma 
on hakanud, pole praegu veel teada. 
Oleneb kõik ilmast. Kui lumi selleks 
ajaks tõepoolest Valgejõe soo pealt 
sulab ja ilm plusskraade annab, siis 
konnad juba ei oota. Nemad teevad 
oma rännaku läbi igal juhul, seda meie 
väärata ei saa. Saab ainult hoolikas ja 
tähelepanelik olla, natukene rohkem 
inimlikkust. Meie oleme ju see osa 
loodusest, kes oskab mõelda ja tunda 
ka seda, kui teisel on valus.

Kalju Soomeri, 
Tapa vallavolikogu aseesimees 

(natukene ka Roheline) 

Comeniuse projekti raames viibisid 
kolm õpilast (Mari-Ann Bugri, Airi 
Raus ja Sandra Paulus) ning kaks 
õpetajat (Eve Allsoo ja Rita Püü-
mann) 5.–9. märtsil projektikohtu-
misel Veneetsias.

Oli tore kohtuda juba vanade 
tuttavatega Hispaaniast, Portugalist, 
Rumeeniast, Türgist ja Itaaliast. 
Selleks kohtumiseks pidid kõik 
koolid ette valmistama kolm esitlust 
järgmistel teemadel: üldrahvalik 
pidustus, uus prügisorteerimise 
süsteem koolis ja keskkonnasäästlik 
renoveerimine.

Mari-Anne esitlus meie laulupeo 
traditsioonist sai väga sooja vastuvõ-
tu osaliseks. Sellisest peost ei olnud 
keegi midagi kuulnud ja paljud õpe-
tajad arvasid, et järgmine kord, kui 
nad Eestisse tulevad, siis sooviksid 
nad kindlasti näha laulupidu oma 
silmaga. Niivõrd suurejooneline ja 
ennekuulmatu näis neile meie armas 
laulupidu.

 Airi rääkis kaseiin(kohupiima)- 
värvide valmistamisest ning sellest, 
kuidas õp Eva ja Jaagu kaasabil 
valmisid kahesüsteemsed prügi-
kastid. http://www.slideshare.net/
wilhelm6/prgikastide-ehitus

 Kolmanda ettekande „Vee sääst-
lik kasutamine ja säästlik reno-
veerimine”, esitas Sandra. http://
www.slideshare.net/VilluVarblane/
beforeitalia.

Meie võõrustajad olid palju vaeva 
näinud huvitava programmi koos-
tamisega. Esmaspäeva hommikul 
kohtusime kõigi osalejatega koolis ja 
vaatasime PP esitlusi ning õpetajad 
pidasid maha esimese töökoosoleku. 
Pärastlõunal läksime Veneetsiasse 
pikale jalutuskäigule (ca 10 km). 
Teine ja kolmas päev kulusid vaata-
misväärsustega tutvumisele: Strada 
Nuova, Ponte di Rialto, Piazzale 
Roma, Piazza San Marco Palazzo 
Ducale ja saared Murano ning Bu-
rano. Neljapäeval jätkus PP esitluste 
vaatamine ning õpetajate koosolekul 
lepiti kokku järgmise (ühtlasi ka vii-
mase) kohtumise ülesanded. 

Kui peaks kohtumist iseloomus-
tama ühe sõnaga, siis ütleks selges 
itaalia keeles bellissimo.

Kõigile teadmiseks – kevad ei ole 
meist kaugel, sest nägime õpetaja 
Evega esimest kuldnokka, kes seadis 
end Eesti poole teele.

Rita Püümann

Projektikohtumine 
Veneetsias

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narkonõustamiskeskus,
asukohaga Valve 30, Tapal ootab vanu ja uusi kliente!

Oleme avatud T 9–14, N 13–16, R 9–13
TASUTA – süstlavahetus, nõustamine, rasedustestid, 

kondoomid, soe jook ja kerge eine!
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või 

tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Meist alati jääb keegi kuskil maha
ja alati meid kuskil ootab keegi.
Tee nagu minevik jääb seljataha

ja käidud saab kord pikem teegi ...
(R. Rimmel)

Lapsepõlve sõpra 
ELMAR LINKOLMI 

(11.04.1929-06.04.2012) 
mälestavad ja avaldavad kaastunnet omastele

Arne ja Velia Peebumäelt.

Kaotasin ära 26. märtsil kella 12 paiku Tapa turu väravast kuni 
raamatukaupluseni, veneaegse rahvaloendaja märgi, 

1922. a üldrahvaloendaja märgi kõrvalt. 
Või pakub keegi oma müüa?

Ole hea leidja anna see raamatukauplusesse või minule. 
Ette tänades Arne Kroonmäe. Tel 5347 8042, 327 0326.

Müüa 2 m teravilja-heinaseemne külvik, võimas kreissaag, 
terasplekk 1x2mx1,5, OPELI 13” nelja auguga valuveljed. 

Ära anda lahtist heina. 
Soovin hobuse kartulirootorit. 
Tel 5347 8042, 327 0326. Arne

12. mail  kell 7–15 toimub Tapa turul 
MAILAAT

Kauplema on oodatud kõik soovijad. 
Laata korraldab MTÜ Lehtse Talunike Selts. Info tel 506 1361
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Tere kõigile rattameestele. Kevad 
on lõpuks kätte jõudnud ja mõtted 
kisuvad vägisi sadulasse ning ruts-
kad pihku! Kas pole?

Minu kirjatüki mõte on kutsuda 
üles kõiki Tapa tsiklimehi ja ka 
-naisi, kellel huvi ratastega koos 
väljasõite ja ka pikemaid matkamisi 
korraldada. Koguks kokku meie 
meili aadressid, et võimaliku välja-
sõidu mõtte tekkides saaks kiirelt ja 
operatiivselt seda mõtet ka teistele 
kohalikele huvilistele sisse süstida.

Siis oleks võimalik kokku leppi-
da väljasõidu aeg, koht, marsruut 

jne. Et see kõik toimima panna 
oleks vaja saata meili aadressid 
minule herki.kybarsepp@gmail.
com aadressile. Ma saadan hiljem 
kõikidele tervituse ja nii saavad kõik 
liitujad omale meilide kogumi, kust 
siis saab vajadusel kaaslasi ühistele 
üritustele kutsuda. Kuna olen ise 
RRRC liige, siis klubi asutamist 
praegu ei plaani, küll aga oleks tore 
koos oma linna rattasõpradega üht-
teist korraldada.

Seniks nael kummi teile kõigile!

Herki Kübarsepp 

Kauaoodatud kevad on lõpuks 
kohale jõudnud ning sellega seoses 
seisab meil kõigil ees kevadise suur-
puhastuse/koristuse periood. Rii-
sutakse kokku langenud puulehed 
ning käiakse rehadega üle murud. 
Korrastatakse hekke ja ilupõõsaid.
Valdavalt on kinnistuomanikud 
(majaomanikud) korralikud ning 
peavad auasjaks oma kinnistu 
korrashoidmist. 

Kahjuks aga ei hinda kõik vaja-
dust hoida korda ja puhtust nii enda 
õues kui ka kaugemal. Eriti tahaks 
tähelepanu pöörata väga paljudele 
väljakasvanud ja pügamata hekki-
dele. Hekk tuleb pügada ning anda 
sellele korrektne väljanägemine! 
Juhul, kui näeme, et ka mõne kuu 
pärast on hekk korrastamata, kor-
raldab Tapa vallavalitsus piirdeaiast 
tänava poole väljakasvanud heki 
korrastamise oma äranägemise järgi!

Samuti on palju inetuid ja lää-
bakil piirdeaedu. Piirdeaiad on vaja 
korrastada, kuid uusehituse puhul 
tuleb see kooskõlastada Tapa val-
lavalitsusega!

Kinnistuomaniku kohustus 

endale kuuluvat hoonet ja maa-ala 
korras hoida ei tulene mitte Tapa 
vallavalitsuse kapriisist, vaid on 
sätestatud vabariiklike kõrgeimate 
normatiivaktidega – seadustega!

Toon mõningad väljavõtted 
Tapa valla heakorraeeskirjast, mis 
on eriti aktuaalsed alanud kevadel 
ja läheneval suvel:

Kinnistu ja ehitise omanik on 
kohustatud:

1. hoidma korras oma kinnistu ja 
kinnistu piirdeaia ning rakendama 
meetmeid talle kuuluva kinnistu 
reostamise ja risustamise vältimiseks;

2. niitma muru ja rohu, tegema 
umbrohutõrjet, pügama heki ning 
korraldama põõsaste ja puuokste, 
mis kasvavad väljapoole kinnistu 
piire (kõnnitee kohale madalamal 
kui 3 m ja sõidutee kohal mada-
lamal kui 4 m) ja varjavad liiklust 
reguleerivat tehnilist vahendit, 
takistavad jalakäija või sõiduki 
liiklust, kärpimist;

Tapa valla heakorra eeskiri on 
kehtestatud kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 6 
lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 

361 ning § 36 alusel.
Seega, Tapa valla heakorra eeski-

ri tugineb Eesti Vabariigi seadusele 
ning on kohustuslik täitmiseks kõi-
kidele valla territooriumil elavatele/
tegutsevatele füüsilistele ja juriidilis-
tele isikutele!

Valla heakorra eeskiri on saada-
val internetis valla kodulehel. Eel-
dan, et paljud vanema põlvkonna 
inimesed ei ole arvutiga sina-peal. 
Palve nende noortele sugulastele- 
aidake oma vanemaid ja vanava-
nemaid ning tutvustage neile Tapa 
valla erinevaid eeskirju.

Tapa vallavalitsuse koosseisus 
töötab alates septembrist järeleval-
veametnik, kelle töö üheks osaks on 
tegelemine nende kinnistuomani-
kega, kes ei pea lugu puhtusest ja 
ilust ning seega ei täida Tapa valla 
heakorra eeskirja.

Tapa vallavalitsuse üleskutse: 
püüdkem hakkama saada heaga 
ning teeme nii, et meie asulad ja 
külad on kaunid ja puhtad! 

Jõudu tööle!
Andrus Freienthal,

abivallavanem

Eestimaal on lumikate valdavalt 
sulanud ja alanud on tuleohtlik aeg. 

Ida päästekeskus tuletab meel-
de, et lõket tehes ja grillides peab 
järgima ohutusnõudeid. Hooletult 
ettevalmistatud lõkkeplats võib 
põhjustada kulupõlengu. 

Kulu põletamine on aastaring-
selt keelatud! Kulupõletamise 
keelust üleastujaid ootab kuni 800 
euro suurune rahatrahv, lisaks tuleb 
kulupõlengu põhjustajal tasuda 
tekitatud keskkonnakahju. Samuti 
tuleks kohaliku omavalitsuse ees-
kirjadest kontrollida, kas antud 
piirkonnas lõket üldse teha võib. 

Tuld võib teha tuulevaikse ilma-
ga või nõrga tuulega (tuule tugevus 
kuni 5,4 m/s). Arvestama peab ka 
sellega, et põletamisel tekkiv suits 
ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. 

Metsas võib lõket teha vaid sel-
leks ettenähtud tähistatud kohas ja 
omaniku loal. 

Lõkke ohutu kaugus metsast ja 
hoonetest sõltub eelkõige lõkke 
suurusest.  Alla ühemeetrise läbi-
mõõduga lõkkekoht peab paikne-
ma vähemalt 10 meetri kaugusel 
hoonetest ja metsast. Ühe kuni 
kolme meetrise läbimõõduga lõke 
peab aga jääma vähemalt 20 meetri 
kaugusele. Üle kolmemeetrise lä-
bimõõduga tuleaseme puhul peab 
lõkke tegemise kooskõlastama juba 
asukohajärgse päästekeskusega. 

Lõke teha mittepõlevale pin-
nasele. Lõkkease ja selle ümbrus 
peavad olema puhastatud kergesti 
süttivatest materjalidest. Käeula-
tusse tuleb varuda esmased  tu-
lekustutusvahendid nagu näiteks 

tulekustuti või ämber veega.  Mitte 
mingil juhul ei tohi põlevat lõket 
jätta järelvalveta. Lõkkease tuleb 
uuesti süttimise vältimiseks hooli-
kalt kustutada. 

Ka grillimisel peab meeles pida-
ma, et grilliseade tuleb paigutada ta-
sasele mittesüttivale pinnasele, mis 
jääb hoonest vähemalt viie meetri 
kaugusele. Pärast grillimist tuleb 
põlemisjäägid hoolikalt kustutada. 
Rõdul grillida ei tohi! 

Ida päästekeskus soovitab inimes-
tel jälgida, et ka teised kevadprahti 
põletades ja grillihooajaga algust 
tehes tuleohutusnõudeid täidaks ega 
seaks ohtu teiste elusid ja vara. 

Infot täpsemate tuletegemise 
nõuete ja kohalike omavalitsuste 
heakorraeeskirjade kohta saab 
päästeala telefonilt 1524.

Kevad on koristamise aeg. Prügi on 
kogunenud nii majapidamistesse 
kui ka aianurkadesse, paraku jagub 
seda ka teepervedele ja metsa alla. 
Kevad toob kaasa aiatööd: muru 
tahab riisumist, oksad lõikamist. 
Samuti võetakse kevadel ette suuri 
koristus-, remont- ja ehitustöid. Nii 
igapäevaselt kui ka koristuse käigus 
tekkivad jäätmed, tuleb käidelda 
nõuetekohaselt. 

Jäätmekäitlust Tapa vallas regu-
leerib Tapa valla jäätmehooldus-
eeskiri ning seal on kirjas, kuidas 
jäätmeid nõuetekohaselt käidelda. 
Mida siis tasuks meeles pidada, kui 
on tekkinud jäätmeid.

* Jäätmetekitaja ei tohi sõlmida 
jäätmekäitluslepingut ega anda 
jäätmeid üle isikutele, kellel puudub 
jäätmeluba või kes ei ole registreeri-
tud jäätmeveoks Keskkonnaametis. 

* Jäätmete kogumisel ja hoidmisel 
tuleb jäätmed nende tekkekohas 
paigutada liikide kaupa eraldi mahu-
titesse või viia selleks ettenähtud ko-
gumiskohta. Jäätmete paigutamine 
jäätmemahutite kõrvale on keelatud.

* Vastavalt jäätmeseadusele ei 
tohi aia-, ehitus- ning suuremõõdu-
lisi jäätmeid panna olmeprügi hulka 
ega ka lihtsalt tavalise kilekotiga 
prügikasti kõrvale.

* Aiajäätmed võib kompostee-
rida omal kinnistul või anda üle 
kogumisringil. Tiheasustus aladel 
väikeelamutes tekkivad toidujäät-
meid võib kinnistul komposteerida 
ainult komposteerimisnõudes või 
-kastides, aia- ja pargijäätmeid võib 
kompostida lahtistes aunades. Kom-
postimiskohad peavad paiknema 
naaberkinnistust vähemalt kolme 
meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi 
kokku teisiti.

* Ehitusjäätmed tuleb viia lähi-
masse prügilasse või anda üle jäät-
mevedajale. Ehitusjäätmeid ei tohi 
üle anda vedamiseks, kõrvaldami-

seks või taaskasutamiseks üle isikule, 
kellel puudub vastav jäätmeluba või 
kes ei ole ehitusjäätmete vedajana 
registreeritud Keskkonnaametis. 

* Mööbli, elektri- ja elektroo-
nikajäätmed, sõiduautode rehvid 
ning ohtlikud jäätmed tuleb koguda 
eraldi ning viia Tapa linnas Ülesõidu 
8 asuvasse jäätmete kogumispunkti. 
Jäätmeid võib kogumispunkti viia ai-
nult lahtiolekuaegadel (E ja R 9–17, 
L 9–14) ning üleantavad elektri- ja 
elektroonikajäätmed peavad olema 
kompaktsed (ei tohi olla lammutatud 
osadeks). 

* Jäätmete põletamine on kee-
latud. Küttekolletes võib põletada 
ainult immutamata ja värvimata pui-
tu ning kiletamata paberit ja pappi.

* Okste ja lehtede põletamine 
on lubatud jäätmetekitaja kinnistu 
piires tuulevaikse ilmaga naabreid 
mittehäirival viisil. Tule tegemise 
koht peab paiknema vähemalt 15 m 
kaugusel mistahes ehitisest ja vähe-
malt 30 m kaugusel metsast. Oksi ja 
lehti ei tohi põletada tuleohtlikul ajal. 
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu mää-
rab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituut ning teavitab 
sellest avalikkust massiteabevahen-
dite kaudu.

* Jäätmeid ei tohi viia metsa, 
tee äärtesse ega mujale loodusesse, 
võõrastesse jäätmemahutitesse ja 
avalikesse kogumiskonteineritesse.

* Valla jäätmehoolduseeskirja 
nõuete rikkumise eest karistatakse 
rahatrahviga kuni 800 eurot, juriidi-
list isikut kuni 20 000 eurot.

Jäätmete ladestamise eest väljas-
pool jäätmekäitluskohti karistatakse 
rahatrahviga kuni 800 eurot, juriidi-
list isikut kuni 3200 eurot.

Tapa valla jäätmehoolduseeskir-
jaga ja jäätmete sortimisjuhendiga 
saab tutvuda Tapa valla kodulehel 
www.tapa.ee - teenused - keskkond.

Krista Pukk

Tapa vallavalitsus koostöös AS-ga 
Epler&Lorenz korraldab sellel ke-
vadel kodumajapidamistes tekkinud 
eterniidi ja lehtklaasi kogumise. Ko-
gumiskampaania viiakse läbi selleks, 
et koguda kokku majapidamistesse 
jäänud väikestes kogustes olev eter-
niit ja lehtklaas. Suuremates kogustes 
tekkiv eterniit tuleb inimestel ise viia 
lähimasse prügilasse või anda käitle-

miseks jäätmeluba omavale isikule.
Kogumiskampaania toimub ühel 

kindlal päeval ja kellaajal. Jäätmed 
tuleb isiklikult kogujale üle anda ning 
toojad registreeritakse. Täpsem toi-
mumise aeg ja kogumiskoht antakse 
teada maikuus Tapa valla ajalehtedes 
ja kodulehel. 

Krista Pukk

Ilus kevad paitab hinge,
tsikkel kuuris kütab kirge!

Heakord Tapa vallas  Eterniidi ja lehtklaasi 
kogumiskampaania

Ida päästekeskus: tule tegemisel 
järgi ohutusnõudeid!

 Mida teha kogunenud 
jäätmetega?

Tapa vallavalitsuse korraldus
nr 316, 29. märts 2012 

Korraldatud jäätmeveo teenus-
tasude kinnitamine

Tapa vallavalitsus ja AS Veo-
lia Keskkonnateenused sõlmisid 
13.01.2011 korraldatud jäätmeveo 
lepingu nr 9-3.1/11. Lepingu lisas 
2 - AS Veolia Keskkonnateenused 
poolt esitatud pakkumises on 
kehtestatud teenustasude hinnad 
segaolmejäätmete ühekordse käit-
lemise eest.

Tapa vallavolikogu 09.01.2010 
määruse nr 17 “Tapa valla kor-
raldatud jäätmeveo eeskiri“ § 5 
kohaselt on vedajal õigus taotleda 
teenustasude muutmist mitte roh-
kem kui üks kord aastas kui esi-
nevad objektiivsed asjaolud, mis 
oluliselt muudavad olmejäätmete 
kogumistasu. Objektiivseteks 
loetakse asjaolusid, mis on seo-
tud pakkumise esitamise järgselt 
kehtestatud riiklike või kohalike 
maksude ja tasudega või kütuse 
suurema kui 10% hinnamuutu-

sega ühe aasta jooksul. AS Veolia 
Keskkonnateenused taotleb tee-
nustasude suurendamist seoses 
kütusehinna kallinemisega võr-
reldes pakkumise tegemise hetke-
ga. AS Veolia Keskkonnateenu-
sed tugineb kütusehinna muutuse 
info saamisel leheküljele http://
www.superhind.ee/gas, mille 
alusel on kütusehind kallinenud 
rohkem kui 25%. Statistikaameti 
andmetel tõusis mootorikütuse 
hind 2011. a 12,2%.

Nimetatud kulu oluline suure-
nemine ei ole tingitud AS Veolia 
Keskkonnateenused ebaõigest 
majandustegevusest. Keskmine 
taotletav teenustasu tõus on 5 %. 

Lähtudes eeltoodust ja Tapa 
vallavolikogu määruse “Tapa valla 
korraldatud jäätmeveo eeskiri“ 
§ 5 ning korraldatud jäätmeveo 
lepingu nr 9.-3.1/11 punkt 3.2.4 
alusel ning kooskõlas AS Veolia 
Keskkonnateenused 19.03.2012 
esitatud taotlusega: 

1. Kinnitada Tapa valla veo-
piirkonnas 1. maist 2012 järg-
mised korraldatud jäätmeveo 

teenustasude hinnad: 

2. AS-l Veolia Keskkonnatee-
nused teavitada kliente hinnamuu-
tusest.

3. Korraldus avalikustada Tapa 
valla veebilehel ja ajalehes Sõnu-
med.

4. Korraldus jõustub teatavaks-
tegemisest.

Alari Kirt, vallavanem 
Piret Treial, vallasekretär

VALLAVALITSUSE KORRALDUS
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Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul 
enampakkumisel:

Korteriomandi aadressil Joot-
me Keskus 2-8, Jootme küla, 
Tapa vald (3-toaline korter üld-
pinnaga 51,20 m², katastritunnus 
40002:002:0351). Korteriomandi 
alghinnaks on 300  eurot, tagatis-
raha 30 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomandi aadressil Pikk 
tn 23-30, Tapa linn, Tapa vald 
(2-toaline korter üldpinnaga 38,5 
m², katastritunnus 79101:011:0001). 
Korteriomandi alghinnaks on 1 800  
eurot, tagatisraha 200 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Kor teriomandi aadressi l 
Lembitu pst 15-23, Tapa linn, 
Tapa vald (1-toaline korter üld-
pinnaga 26,7 m², katastritunnus 
79101:010:0870). Korteriomandi 

alghinnaks on 2 200  eurot, tagatis-
raha 220 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 25 eurot.

Maatulundusmaa kinnistu 
aadressiga Olleri, Patika küla, 
Tapa vald (sihtotstarve 100% 
maatulundusmaa, pindalaga 4,24 
ha, katastritunnus 40001:003:1070). 
Kinnistu alghinnaks on 4 500 eurot, 
tagatisraha 450 eurot ja enampakku-
misest osavõtutasu 45 eurot.

Pakkumised esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Vara“ 
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk 
tn 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa hiljemalt 14. mai 
2012 kell 10.

Täpsem info Tapa vallavalitsuse 
kodulehel www.tapa.ee rubriigis 
„valla juhtimine/varade müük” või 
telefonil 58167712 (Timo Tiisler).

Timo Tiisler

15.03.2012
- Sõlmiti kaks koduteenuse osu-

tamise lepingut;
- kaheksale puudega inimesele 

määrati hooldajad ja hooldajatele 
hooldajatoetused;

- otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust;

- kolmele lapsele otsustati maks-
ta lasteaia söögisoodustust;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
826,77 eurot;

- jäeti rahuldamata kuus avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- võeti vastu üks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta ning üks korraldus 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
perioodiliseks tühjendamiseks;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Kevade täna-
val Kooli tänava ja Virve tänava va-
helisel lõigul  alates 13.–23.03.2012;

- väljastati tänava ajutine sul-
gemise luba Tapa linnas Kooli 
tänaval Kevade tänava ja Noo-
ruse tänava vahelisel lõigul alates 
21.–27.03.2012;

- väljastati ehitusluba Tapa valla-
valitsusele pallimänguväljaku ehita-
miseks Jäneda mänguplats kinnistul 
Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Burmi 
Kaubanduse OÜ-le kaupluse laien-
damiseks Pargi tn 2 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas.

22.03.2012
- Eraldati MTÜ Tapa Laste-

kaitse Ühingule lapsehoiuteenuse 
osutamiseks pearaha kokku sum-
mas 4 320 eurot ja lisaks 1 lapse 
päevahoiuteenuse pearaha kokku 
540 eurot ajavahemikul 01.04.2012 
– 30.06.2012;

- eraldati MTÜ-le Trönderiko-
du Lapsehoid lapsehoiuteenuse 
osutamiseks lapse päevahoiutee-
nuse pearaha kokku summas 4 
320 eurot ajavahemikul 01.04.2012 
– 30.06.2012;

- seoses kevadiste teede lagu-
nemisega muudeti ajutiselt liiklus-
korraldust Tapa valla teedel alates 
23.03.2012 ja kehtestati koormus-
piirang märgiga 313 „Veoauto sõidu 
keeld“;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas  Ambla maa-
nteel Vabriku tänava ja Turu tänava 
vahelisel lõigul  alates 26.03.2012 
kuni 06.04.2012;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Malle tänaval 
Ülesõidu tänava ristmikust Valgejõe 
tänava suunas 100m pikkusel lõigul 
alates 22.03.2012 kuni 04.04.2012;

- tunnistati riigihanke nr 131792 
“Investeerimislaenu võtmine” 
edukaks pakkumuseks Swedbank 
AS poolt esitatud pakkumus kui 
vastavaks tunnistatud pakkumustest 
madalaima hinnaga pakkumus;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa valla teede ja tänavate pin-
damine“;

- võeti vastu üks korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti pe-
rioodiliseks tühjendamiseks ja üks 
korraldus loa andmise kohta kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

lugemise kohta;
- kustutada 20 kinnistut jäätme-

valdajate registrist kuna kontrolli 
käigus selgus, et kinnistutel olevad 
hooned on elamis- ja kasutamis-
kõlbmatud;

- väljastati ehitusluba AS-le 
Hoolekandeteenused 0,4 kV elekt-
rimaakaabli ehitamiseks kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek 
tuletõrje veehoidla lammutamiseks 
Lembitu pst 14 kinnistul Tapa lin-
nas Tapa vallas.

29.03.2012
- Seitsmele puudega isikule 

määrati hooldajad ja hooldajatele 
hooldajatoetused;

- kahale lapsele otsustati maksta 
lasteaia söögisoodustust;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
678,65 eurot;

- jäeti rahuldatama 10 avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- kinnitati Tapa valla veopiirkon-
nas alates 1. maist 2012 korraldatud 
jäätmeveo teenustasude hinnad;

- kahele kinnistule anti luba 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise kohta;

- väljastati ehitusluba hoonete 
täielikuks lammutamiseks OÜ-le 
Eural Properties Pikk tn 35 kinnis-
tul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le vee- ja kanalisatsioonivarus-
tuse ehitamiseks ÜF-2 piirkonnas 
Tapa linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed kontorihoone ehitusprojekti 
koostamiseks Ati kinnistul Jootme 
külas Tapa vallas;

- eraldati Lääne-Virumaa Pen-
sionäride Ühingule nelja linna 
pensionäride päeva korraldamiseks 
55 eurot;

- loeti Reklaamtreiler OÜ poolt 
esitatud dokumentatsioon nõue-
tepäraseks ning lubati  paigaldada 
ajutine välireklaam kinnistu Jaama 1 
ja Pikk tänava vahel asuvasse park-
lasse ajavahemikus 2.–15.04.2012;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Õhtu puies-
tee ja Lembitu puiestee ristmiku 
sulgemiseks alates 5.–13.04.2012;

- väljastati tänava ajutise sulge-
mise luba Tapa linnas Eha tänava 
ning Eha tänava ja Paide maan-
tee ristmiku sulgemiseks alates 
3.–11.04.2012;

- väljastati 50% tänava aju-
tise sulgemise luba Tapa linnas  
Pikk tänaval kinnistute Pikk 68 
ja Pikk 72 vahelisel lõigul alates 
2.–17.04.2012.

5.04.2012
- Tapa valla kruusakattega teede 

ja tänavate greideriga hooldustöö-
de edukaks pakkumuseks tunnistati 
OÜ Tapa Autobussipark poolt esi-
tatud pakkumus;

- Tapa valla asfaltkattega teede ja 
tänavate asfaltaukude parandamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
AS Eesti Teed poolt esitatud pak-
kumus;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Jakobi, Kase, 

Koidu, Laane, Lasketiiru, Lille, 
Männiku, Paju, Vahtra, Vaimu, Pikk 
tänaval kinnistute Pikk 83 ja Pikk 
87 vahelisel lõigul Õhtu puiesteel 
Loode tänava ja Lembitu puiestee 
vahelisel lõigul ning Ambla maan-
teel Vabriku tänava ja Turu tänava 
vahelisel lõigul;

- anti nõusolek AS-i Epler & 
Lorenz käitluslitsentsi nr 0280 
muutmiseks ja käitluslitsentsile jäät-
mekäitluskohana Tapa valla ohtlike 
jäätmete kogumispunkti asukohaga 
Tapa linn, Ülesõidu 8, lisamiseks;

- otsustati esitada Lääne-Viru 
maavanemale Tapa vallas Tõõra-
kõrve külas asuv 4,36 ha suurune 
vaba põllumajandusmaa maatükk 
nr 84 vastavalt katastriüksuse plaa-
nile riigi omandisse jätmiseks ja 
kasutusvaldusesse andmiseks;

- kiideti heaks Hommiku pst 31 
Tapa depoo kinnistu detailplanee-
ringu eskiislahendus;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva ehitise rekonst-
rueerimiseks garaažiks Paide mnt 
7a kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Pikk tn 68 kinnistule olemas-
oleva büroohoone  ümberehitus-
projekti koostamiseks Tapa linnas;

- määrati projekteerimistingi-
mused 10 kW tuulegeneraatori 
paigaldamiseks ehitusprojekti koos-
tamiseks Karkuse külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused Jäneda küla vee- ja kanali-
satsioonisüsteemi ehitusprojekti 
koostamiseks Jäneda külas Tapa 
vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused Lehtse aleviku vee- ja kana-
lisatsioonisüsteemi ehitusprojekti 
koostamiseks Lehtse alevikus Tapa 
vallas;

- väljastati ehitusluba Ennak Sel 
AS-le büroohoone ehitamiseks Ati 
kinnistul Jootme külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elekt-
rivarustuse (Tamsalu 35/10 kV AJ 
Nõmmküla 10 kV fiidri rekonst-
rueerimine mastide nr 92-131 
vahel) ehitamiseks Saiakopli külas 
Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektri-
varustuse (Linnape alajaama, 10 kV 
ja 0,4 kV maakaabli) kasutusele võt-
miseks Linnape külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba kaupluse 
laienduse kasutusele võtmiseks 
Pargi tn 2a kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

- Jäneda Näitemängu Pundile 
eraldati 45 eurot 22. aprillil 2012 
VII Lääne-Virumaa Näitemängu 
päeva raames Laekveres esine-
misega seotud transpordi kulude 
katteks;

- anti avaliku ürituse korralda-
mise luba MTÜle Lehtse Talunike 
Selts Kevadlaada korraldamiseks 
Tapa linnas Kaubamaja ja Pikk 12 
vahelisel platsil  14. aprillil 2012, 
ajavahemikus kell 7.–15;

- moodustati Tapa vallale kuu-
luvate korteriomandite ja hoones-
tatud kinnistu kirjaliku enampak-
kumise korraldamiseks komisjon.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

29.03.2012
- Määrati katastriüksustele siht-

otstarbed;
- otsustati võõrandada Tapa val-

lale kuuluv korteriomandid aadres-

sil Jootme keskus 2-8 Jootme küla 
Tapa vald, Pikk tn 23-30 Tapa linn 
Tapa vald, Lembitu pst 15-23 Tapa 
linn, Tapa vald ning hoonestatud 
kinnistu sihtotstarbega maatulun-

dusmaa asukohaga Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Patika küla, Olleri;

- kuulati Andres Mandre üle-
vaadet Tapa valla liitumisvälja-
vaadete kohta.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Vallavara müük

Tapa vallavalitsus ja Tapa Vesi AS 
panevad kinnistuomanikele südamele, 
et suvi on lähedal ning on aeg hakata 
plaani pidama, kuidas oma majapida-
mine ühendada linna veevarustusega ja 
kanalisatsioonisüsteemiga. See puudu-
tab neid kinnistuid, mis asuvad nende 
tänavate ääres, kuhu käsiloleva Tapa 
valla Veemajandusprojektiga rajatakse 
uued joogivee- ja reovee ärajuhtimise 
süsteemid.

Hetkel on ehitaja hõivatud vee- ja 
kanalisatsioonitrasside rajamisega 
praktiliselt üle linna. Teostatud on 
mitme paigaldatud reoveepumpla 
lõplik häälestamine ja reguleerimine. 
Ametliku loa süsteemide kasutamiseks 
annab Tapa Vesi AS.

Seoses sellega tuletame kinnistu-
omanikele järjekordselt meelde, et 
veesüsteemidega liituda soovijatel on 
aeg alustada dokumentide kordaaja-
mist. Tapa vallas kehtiva Ühisveevärgi 
ja kanalisatsiooni eeskirjaga saab tutvu-
da järgmisel internetiaadressil: http://
www.tapavesi.ee/et/dokumendid/
doc_download/2-tapa-valla-uehisvee-
vaergi-ja-kanalisatsiooni-eeskiri-tapa-
vallavolikogu-14092006a-maeaerus-34

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni-
süsteemidega saab liituda tasuta ühe 
aasta jooksul, arvestades ametlikust 
teavitamisest süsteemide töökorda 
saamise kohta. Suure tõenäosusega 

rakendatakse aasta möödudes liitumis-
tasu, mille suurus töötatakse välja AS 
Tapa Vesi poolt.

Keelatud on igasugune omavoliline 
veesüsteemidega liitumine, kogu tege-
vus tuleb kooskõlastada AS-ga Tapa 
Vesi. Liituda saab avalduse alusel ja 
AS Tapa Vesi nõusolekul pärast seda, 
kui on täidetud liitumistingimustes 
ettenähtud nõuded. Omavoliliselt liitu-
nuid maksustatakse avastamise korral 
vastavalt seadusele!

Ka senistel Ühisveevärgi ja ka-
nalisatsioonisüsteemide kasutajatel 
tuleb AS-is Tapa Vesi oma lepingud 
üle vaadata. Eesmärgiks on, et kõik 
kinnistud oleksid ühendatud Ühisvee-
värgi ja kanalisatsioonisüsteemidega 
ning samal ajal ei oleks ebaseaduslikke 
(lepinguteta) vee- ja kanalisatsioonitee-
nuse tarbijaid. AS Tapa Vesi kontrollib 
kevade saabudes kõiki majapidamisi.

Kinnistuomanikud, palun kontak-
teeruge kohe AS-ga Tapa Vesi ning 
taotlege liitumistingimused! Kevade 
saabudes asuge rajama oma kinnistu 
liitumist uute veesüsteemidega selleks, 
et sügise saabudes oleksid välitööd 
tehtud. Tapa vald ei kasuta miljoneid 
eurosid Euroopa Liidu ja valla mak-
sumaksja vahendeid mitte selleks, et 
torud kasutuseta maa sees seisaksid!

Andrus Freienthal, abivallavanem,
Tapa Vesi AS nõukogu esimees

Uute vee- ja kanali-
satsioonisüsteemidega 

liitumine
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Selle aasta talv kujunes Tapa vallas 
tegutsevatele noorsuustajatele 
tihedaks ja edukaks. Lisaks regulaa-
rsetele treeningutele ja laagrile Jõu-
lumäel olid Männikumäe noored 
tules nii ETV-Swedbank karikasar-
ja kõikidel etappidel, maakondlikel 
noorte suusatajate meistrivõist-
lustel, osaleti suusaorinteerumise 
Eesti meistrivõisltustel kõikidel 
distantsidel. Võisteldi Eesti-Läti 
liiga karikasarjas ja kodumaises 
suusaorienteerumise karikasarjas. 

Tublimaks nooreks oli sel aastal 
Asso Kesaväli, kes krooniti kolme-
kordseks Eesti meistriks kõikidel 
suusaorienteerumise distantsidel. 
Asso Kesaväli võisteles Eesti 
koondise koosseisus juunioride 
maailmamestrivõisltustel Ukrainas 
Sumõ linnas, kus tema parimaks 
tulemuseks jäi sprindivõisltuse 
15. koht. 

Eesti meistrivõistlustel suu-
saorienteerumises olid edukad Ag-
neliis Pilt, Ragnar Rooba ja Kaisa 
Rooba. Agneliis Pilt ja Ragnar 
Rooba võitsid tavarajal hõbemeda-

li. Sprindirajal võitsid pronksmedali 
Kaisa Rooba ja Ragnar Rooba.

Eesti-Läti suusaorienteerumise 
liiga võitis kokkuvõttes M12 klassis 
Ragnar Rooba, M20 klassis sai üli-
võimsa üldvõidu Asso Kesaväli, kes 
võitis kõik osavõistlused. Agenliis 
Pilt tuli N12 klassis kolmandaks.

Eesti noorte karikasarjas (kokku 
7 etappi) olid võidukad N12 klassis 
Agneliis Pilt ja M12 klassis Ragnar 
Rooba. Kolmanda koha saavutas 
Kelly Vildek N14 klassis. 

M12 klssis saavutas Eiko Murro 
kokkuvõttes 4. koha.

ETV-Swedbank suusatamise 
karikasarja üldkokkuvõttes saavutas 
N11 vanuseklassis Agneliis Pilt 14. 
koha. N13 klassis Kelly Vildek 13. 
koha. 

Poiste M11 vanuseklassis tulid 
Ragnar Rooba 22. kohale ja Eiko 
Murro 26. kohale. Konkurents 
antud vanuseklassis oli suur. Seda 
näitab ainuüksi juba ka noorte pois-
te arv, kes sarja koondarevstuses 
tulemuse said. Neid oli 109.

Maakondlikel suusatamise meist-

rivõistlustel olid tublid Agneliis Pilt, 
Kaisa Rooba, Ragnar Rooba Kelly 
Vildek, Eiko Murro, Heli Kukk, 
Lauri Kukk, Aigi Einmaa, Kaspar 
Kirt. Tapa gümnaasiumi võistkond 
oli esindatud ka vabariiklikul koo-
linoorte suusavõistlusel Haanjas. 

Tartu Maratoni 31 km distantsi 
läbisid Tapa noortest Lauri Kukk, 
Anett Lanno ja Kaisa Rooba. Ära-
märkimisväärt on ka Tapa güm-
naasiumi õpilase Olari Pipenbergi 
osalemine Tartu Maratoni 63 km 
distantsil. Tapa koolinoortest oli 
ta ainus, kes 63 km distantsi üldse 
julges ette võtta.

Hooaja lõpus tänan Tapa valda 
ning hästi korraldatud suusarada-
de hooldust. Aitäh tuleb öelda ka 
lapsevanematele ja nende vanava-
nematele, kes leiavad aega ja va-
hendeid investeerida laste hobisse. 
Rõõm on ka selle üle, et Tapale 
trenni on leidnud tee ka mitemed 
naabervalla noored. Meil on selle 
üle ainult hea meel.

Raili Rooba

Tapa valla VI rahvajooks toimub 
tänavu emadepäeval, pühapäeval 
13. mail algusega kell 12. 

 Start antakse Tapa linnastaa-
dionilt, jooksma kutsutakse kõiki 
jooksuhuvilisi alates päris pisi-
kestest jooksjatest kuni tublide 
memmede ja taatideni välja.

Rada kulgeb Tapa linnastaa-
dionilt Roti metsa ja tagasi, põ-
hijooksu distants on 8 km (4 
km ringi joostakse kaks korda). 
Lapsed saavad turvaliselt joosta 
linnastaadionil, noored alates 11 
eluaastat jooksevad 4 km Roti met-
sas. Osalustasu on jäänud eelmiste 
aastate tasemele. Juunioride klassis 
on jooks sümboolse hinna eest, 
samuti ka täiskasvanutele ja vete-
ranidele. Lastele ja noortele kuni 
1997. aastal sündinutele on jook-
sus osalemine täiesti tasuta! Lisaks 
toimub tasuta kepikõnnimatk, aega 

ei võeta, seda korraldab MTÜ See-
nior eestvedaja Anu Jonuks.

Rahvajooksu korraldab Tapa 
vallavalitsus koos MTÜ Männi-
kumäe, Tapa spordikeskuse ja 
MTÜ Nelsoniga, lisaks kaasatakse 
vabatahtlikke rajakohtunikke mu-
jalt. Jooksu ootame toetama ka 
sponsoreid, hetkesisuga on jooksu 
toetamas peale Tapa vallavalitsuse 
ka Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa Ekspertgrupp, Tapa Mill 
OÜ, Segers Eesti OÜ, Lääne-Viru-
maa Spordiliit. 

Parimaid jooksjaid autasustatak-
se medalite, diplomite ja meenete-
ga. Võistlusklasside võitjad saavad 
lisaks ka karika. Põhijooksu kuus 
parimat mees- ja naisjooksjat saa-
vad rahalised kinkekaardid. Juhend 
täpsustub, seepärast jälgige reklaa-
mi ja hoidke end asjade käiguga 
kursis. Juhendi leiate Tapa valla 

kodulehelt rahvajooksu uudiste alt. 
Rajaga erinevatel joonistel ja jook-
su juhendiga saate samuti eelnevalt 
tutvuda Tapa valla kodulehel www.
tapa.ee/uudised. Informatsiooni 
saate küsida telefonil 322 9659 ja 
e-mailil indrek.jurtsenko@tapa.ee 
(v.a 2.–8.05.2012). 

Oleme kõik teinud selleks, et 
jooksuhuvilisi võimalikult palju 
jooksma tuleks. Eelmised aastad 
näitasid, et Tapa valla rahva seas on 
vargsi tärganud huvi tervisejooksu 
vastu, loodame et tänavu osaleb 
juba üle 100 jooksja. 

Tule ja osale ning kasuta head või-
malust veeta üks ilus pühapäevane 
kevadpäev sportlikult koos perega! 
Kohtumiseni jooksurajal!

Indrek Jurtšenko, 
rahvajooksu peakorraldaja,

kultuurispetsialist

Lemmikloomade pidamine on 
rangelt reglementeeritud. Tapa 
vald on kehtestanud „Koerte 
ja kasside pidamise eeskir ja“ 
ning „Tapa valla lemmiklooma-
de registri põhimääruse“, mis 
tuginevad tervele reale Eesti 
Vabariigi seadustele: Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadus, 
Loomakaitseseadus, Loomatau-
ditõrje seadus. 

Alates 1.01.2012.a. peab koer 
kolme kuu vanuseks saamisest 
kandma märgistusena tegevusluba 
omava veterinaararsti poolt pai-
galdatud mikrokiipi, mis kannab 
kordumatut registreerimisnumbrit. 
Käesolevat punkti ei rakendata 
koerte osas, kes kannavad hästiloe-
tavat tätoveeringut. 

Tapa valla haldusterritooriumil 
peetavad loomad peavad olema 
registreeritud Tapa valla lem-
mikloomade registris. Registrisse 
kandmine on tasuta.

Selleks, et kergendada looma-
omanike elu ning teha algust koerte 
ja kasside pidamise seadustamisega, 
korraldab Tapa vallavalitsus ühe-
kordse aktsiooni koerte ja kasside 
kiibistamiseks.

28. aprillil toimub loomaoma-
niku jaoks tasuta koerte ja kasside 
kiipimine järgmistes kohtades ja 
alljärgnevatel kellaaegadel:

Jänedal kl 10–11 “A ja O” kaup-
luse parklas,

Lehtses 11.30–13 Bussipeatuse 
parklas,

Tapal 14–18 Keskväljakul.
Võimalik on loomi ka vaktsinee-

rida ja muretseda lemmikloomale 
pass või teha muid vajalikke prot-
seduure. Lisatoimingute eest tuleb 
maksta loomaomanikul vastavalt 
veterinaararsti poolt kehtestatud 
hinnakirja alusel.

NB! Protseduuridele toodavad 
koerad peavad kandma suukorvi 
või asuma spetsiaalses loomapuuris. 

Lemmikloomade 
kiibistamine

Suusatamisest

Tapa valla VI rahvajooks

Lehtse kultuurimajas lõppes Pinksi 
Pühapäevade 10. hooaeg.

Sellel aastal oli ka rekordarv 
võistlejaid 69. Turniir on 8-etapiline, 
millest läheb 6 arvesse. Võitis Janek 
Seidelberg, 2. Deniss Sedelnikov, 3. 
Riho Kivisoo. Veteranidest 1. Avo 
Seidelberg, 2. Riho Lööper, 3. Jaanus 
Lokotar. Naised: 1. Helga Vasemä-

gi, 2. Lairi Einmaa, 3. Ülle Vilba. 
Noored: 1.Veiko Aron, 2. Johannes 
Ruuto, 3. John-Erik Juht. Algajad:  1. 
Kätlin Aron, 2. Markus Lõhmus, 3. 
Greete Riiberg. Võistluste tulemusi 
näeb: http://www.lehtsekultuurima-
ja.ee/. Tänu osavõtjatele ja jätkame 
septembris.

Riho Kivisoo

Lauatennis

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Kassid peavad asuma spetsiaalses 
kassidele mõeldud kandepuuris. 
Kiibistamisele ootame eelkõige 
kodukasse! 

Iga loomaomanik teab oma 
lemmiku tavasid ja iseloomu ning 
vastavalt sellele tuleb rakendada ka 
ettevaatusabinõusid!

Protseduure teostab dr Joel Jü-
risson.

Vajalik on eelregistreerimine: 
Tapa vallavalitsuse heakor-

raspetsialisti telefonil 322 9664 või 
e-maili teel: koit.kuusk@tapa.ee. 

Registreerida saab kuni 25. 
aprillini 2012.

Seoses suure huviga Tapal, on 
varem väljakuulutatud kellaajad 
muutunud. Võimalik, et kellaaegade 
osas võib tulla veel muudatusi; see-
pärast jälgige informatsiooni valla 
kodulehel!

Andrus Freienthal,
abivallavanem

21. apr kl 11–13  Kirbukas. Pakkuda võib kõike! Osta, müü ja 
vaheta! Palume müügi soovi korral kultuurimajale teatada 
ja laud broneerida!

23. apr kl 13  Klubi Ehavalgus jüripäeva tähistamine
29. apr kl 12  Jahimeeste seltsi koosolek
12. mai  Perepäev “Sulle, emake!” 
   kl 10 Suur ühistöö kultuurimaja platsil “Lillevaip emale”, mille 

valmimiseks kutsume kaasa lööma teid kõiki, külad, selt-
sid, asutuste kollektiivid, klassid, sõprus- ja perekonnad 
ning kõikvõimalikud grupikesed siit- ja sealtnurgast! Iga 
mansa saab “vaibast” (s.t. platsist) 1x1 meetri suuruse 
tüki, millele proovib kujundada mingi mustri, pildi vms. 
kujutise, “värvides” (täites) selle loodusliku materjaliga 
(lilleõied, rohelised lehed, sammal jms) Pilt peab olema 
vaadeldav ülalt. Hea mõte oleks enne mõelda kavand ja 
siis otsida vastav materjal. Kuna “pildid” asuvad järjes-
tikku, tekibki vaiba efekt, kuigi kõnnid selle kõrval. Tulge 
kaasa lööma – loome koos ja tulemus on väga ilus! Pa-
lume registreeruda eelneva nädala jooksul, et saaks ette 
valmistada “raamid”!

   kl 12  Lehtse laste kontsert, näitused, “lillevaiba” tegijate tä-
namine jms. Tule kogu perega ilusat emadepäeva eelset 
hommikut veetma!

19. mai kl 19  Tapa muusikakooli sünnipäevapidu. NB! Eelre-
gistreerimine ja annetus MTÜ Tapa Muusikakooli Vilistlas-
kogu arvele!

21.–24. mai Lehtse laste kevadpäevad
E, 21. mai kl 10  Lasteaia eest – matkapäev (matkariided!)
T, 22. mai kl 10 Kultuurimaja juures – spordipäev (selga 

sportlik riietus) 
K, 23. mai kl 15.45  Lasteaia eest – rongkäik
   kl 16  Kultuurimajas aktus ja kontsert
N, 24. mai  Bussiekskursioon 

21. apr kl 19 Tapa kammerkoor 30. Juubelikontsert.
22. apr kl 14 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert.
23. apr kl 10.30–15 Doonoripäev. 
24. apr kl 20 Film “Järeltulijad”. Pääse 3 €, kuni kl 16 eelmüü-

gist 2.50 €. 
1. mai  Film “John Carter”.
4. mai kl 10–12 Peterburi tsirkus. Reserveeritud linna lasteae-

dadele ja koolidele.
5. mai kl 17 Segakoori Leetar 20. aastapäeva kontsert. Solist 

Mart Kroon.
10. mai kl 14 Klubi Kanarbik hooaja lõpupidu. Esinevad TG 

lapsed. Muusikat teeb Toomas Krall.
11. mai kl 19 “Muusika läbi pisarate”. Kontsert-etendus Imre 

Kalmani elust ja loomingust. Rahvusooper Estonia Pääse 5 €.
13. mai kl 14 Tapa slaavi klubi Orfeus emadepäeva kontsert.
15. mai kl 9–18.30 KuldRahaks väärimetalli kokkuost ja hin-

damine
Tapa muusikakooli juubelile pühendatud kontserdid:
18. mai kl 18 Avalik kontsert.
19. mai kl 16 Kontsert kutsetega.



        

    

    

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 20. aprill 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

Telefon 501 3862

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 850 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!!! 

Valmistame hauakive- ja plaate. 
Teostame ka kalmistutöid: lisame puuduvad 
nimed, puhastame, värvime, paigaldame ka 
hauaääriseid jne. Kontakt: Ants Tedrekull -

511 4835, antstedrekull@gmail.com, 
Nikolai Sereda - 5672 7134.

Suveekskursioonid

26. mai Raplamaa: Paluküla Hiiemägi-Keht-
na-Rapla-Varbola linnus-Hageri -Kohila-Loone 

linnus-Pirgu-Mahtra -Juuru
16. juuni Mõisatuur 1: 

Lasila-Sargvere-Laupa-Võidula
7.–8. juuli Setumaa
27.–28.juuli Läti: 

Valmiera-Cesis-Sigulda-Turaida 
4. aug Mõisatuur 2: 

Vasta-Maidla-Illuka-Muuga
17.–18.aug Hiiumaa 

25. aug Mulgimaa
8. sept Vormsi

22. sept Sügisene Põlvamaa

Info OÜ Tapa Buss Pikk 10 kella 8–12 
Tel 322 0019, 5650 9619. 

Helistada võib teile sobival ajal.

Ostan vana kummuti, ümmarguse söögilaua ja 
söe samovari. Helistada 516 2905.

Müüa Tapa, Väike 39, suvila-elamumaa, 
üldpind 791m2, elamumaa on registris.
Majas (52,7m2) on vesi, elekter, boiler, 
dušširuum, sansõlm, kelder, puupliit.

Hoovis paneelgaraaž, saun, kuurid, aed. 
Kõik projektid olemas. Tel 5664 4154

Müüa heade lihaomadustega põrsaid.
Tel 505 0425, 521 0415

MTÜ Trönderikodu lapsehoid 
(asukohaga Põllu 6, Tapa)

 ootab kõiki endisi ja praegusi lapsi osalema 
 10. juubeli tähistamisel

 laupäeval, 28. aprillil kell 14
 Tapa kultuurikojas.

 Rõõmsa kohtumiseni!

Jumalateenistused 
EELK Ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 22. aprill kell 12 – 
3. ülestõusmisaja pühapäev armulauaga

Pühapäeval, 29. mail kell 12 – 
4.ülestõusmisaja pühapäev armulauaga

Veel on võimalus liituda ka koguduse leeri-
kooliga. Võtta ühendust koguduse õpetajaga.
Talgupäev Sipelga kalmistul 1. mail kl 10 ja 

Ambla kalmistul 5. mail kl 10. 

Veera Saare radadel

Ekskursioon mööda Veera Saare tallatud radu 
toimub 21. mail marsruudil Konnavere-Saiakopli mõis-

Naistevälja-Ambla-Sooküla-Nikerjärve-Jäneda.
Väljasõit: Lehtsest kell 9 Lehtse kultuurimaja tagant

Jänedalt kell 9.15 Täku talli eest
Tapalt kell 9.45 Keskväljakult

Moelt kell 10 raamatukogu eest
Ekskursioon on tasuta. Kaasa võtta jook ja võileib. 

Registreerimine telefonil 323 9315 või kohalikus raamatukogus 
hiljemalt 14. maiks.
Korraldustoimkond

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:  

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@gmail.com

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelvalve

- Torutööd
- Haljastustööd
- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid

Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid 
hinnaga kuni 10 000 eurot/ha. Kinnistud

võivad olla tehtud raietega või
asetseda piiranguvööndis.

Tel: 55 40 150

Müüa maja Tapal Koidu tn 28, üldpind 102 m2. 
Krunt 1760 m2. Hind kokkuleppel.

Info 327 7742, 5363 9060

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Tapa muusikakooli 55. sünnipäevale pühendatud kontsert
toimub 19. mail kell 16 Tapa kultuurikojas.

Palume kõikidel vilistlastel teatada oma tulekust aadressile
juubel@tapamuusikakool.ee. Lisainfo www.tapamuusikakool.ee

Tapa Kammerkoori 30. tegevusaastat 

tähistav kontsert toimub

21. aprillil kell 17 Tapa kultuurikojas


