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Tapa valla aasta tegija komisjon ootab 
kandidaate konkursile “Tapa valla aasta 
tegija 2011”. Kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 15. jaanuar 2012. a. 

Esmakordselt saab kandidaate esi-
tada 8 kategoorias: elutöö, äri, haridus, 
kultuur (ümbernimetatud, oli “kunst”), 
sport, edukas noor, heategevus ja 
sotsiaaltöö (täiendatud “sotsiaaltöö-
ga”) ning vabatahtlik tegevus (uus 
kategooria). 

Muudatuse tingis kategooriate 
nimede täpsustamine ja arusaadavaks 
tegemine, osade valdkondade puudulik 
kajastamine ning komplitseeritus vahe 
tegemisel ettevõtja ja üksikisiku panu-
sel ühiskondlikku kasulikku tegevusse. 
Muudatusotsuse tegi Tapa vallavoliko-
gu 29. septembri istungil: http://www.
tapa.ee/atp/public/adr_upload/
maarus_54.67277.PDF. 

Kandidaatide esitamisel täpsustada 
esitatavate tausta ja nende tegevusi esita-
tavas kategoorias nii täpselt kui võima-
lik. Avaldusvorm asub aadressil http://
www.tapa.ee/aastategija. See saata posti 
teel aadressile Tapa vallavalitsus, Tapa 
valla aastategija komisjon, Pikk 15, 
Tapa 45106, Tapa vald, Lääne-Virumaa. 
Lisaks võib avaldused saata ka elektroo-
niliselt, kuid ainult digiallkirjastatult ja 
aadressile: vallavalitsus@tapa.ee. 

Tapa valla aastategijad 2011 auta-
sustamistseremoonia toimub Tapa 
kultuurikojas 24. veebruaril 2012 Eesti 
Vabariigi 94. sünnipäevale pühendatud 
aktusel.

Küsimuste puhul saate lisainfor-
matsioon telefonil 3229659 ja e-maili 
teel: indrek.jurtsenko@tapa.ee, aga ka 
www.tapa.ee/aastategija.

  Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Kui räägitakse jõuludest, kerkib 
ikkagi mingi aja pärast üles teema 
jõulutundest.

Küllaldaselt jagatakse ka soo-
vitusi selle jõulutunde tekitami-
seks – ehk siis õpetatakse, kuidas 
võiksime jõule tähistada nii, et need 
valmistaksid stressi asemel rõõmu 
ja tooksid pingete asemel rahu. 
Ei hakka neid soovitusi siinkohal 
kordama, pigem kutsun mõtiskle-
ma teemal, miks öeldakse tihti, et 
jõulud on rohkem laste püha.

Ehk seepärast, et nende silmis 
on seda jõulurõõmu rohkem? Olgu 
pealegi, et see võib olla seotud 
saabunud koolivaheajaga ning või-
malusega magada nii palju kui nad 
tahavad. Olgu pealegi, et see võib 

olla seotud lootusega lõpuks ometi 
saada endale soovitud asi. Ometi ei 
ole see kõik. Mitmed katsed, mida 
lapsevanemad enda algatusel oma 
peres on läbi viinud, tõestavad, et 
lapsed naudivad väga ühist tegutse-
mist vanematega.

Igal aastal jõulude järgselt pori-
seme me oma töökollektiivides, et 
telekast ei olnud jõulude ajal mitte 
midagi vaadata. Väga hea! Sel aastal 
ka nagunii ei ole. Mida siis teha? 
Kuidas oleks Eestimaa avastamisega? 
Suvel on hästi populaarne käia ja 
vaadata ilusat Eestimaa loodust, aga 
jõulutuledes külavaheteed ja samb-
laroheline või lumine mets pakub 
ehk rõõmsamatki jõulutunnet – seda 
vaikust ja rahu, mida me alateadlikult 

otsime. Jagada seda tunnet koos 
nendega, kelle oled kaasa võtnud, 
tekitabki jõulutunde ja suurendab 
seda jõulurõõmu alget, mis süda-
messe kipub.

Üks saladus veel – tegelikult on 
täitsa tore minna tagasi lapsepõlve 
ja pisut häbenedes lugeda jõuluva-
nale või päkapikule luuletust. Kingil 
on hoopis teine väärtus! Need, kel 
aega napib, võivad kasutada Uno 
Sikemäe ridu luuletusest “Jõulu-
rõõm”: 
„Jõulurõõm on sama vana,
kui sa teda tundma said:
esimene jõuluvana,
tema esimesed paid.“
Rõõmsaid jõule! 

Alari Kirt, vallavanem

MTÜ Arenduskoja projekti „Koha-
likud tooted ja toit – nende väärtus-
tamine“ raames korraldatakse kodu-
kokkade võistlus. Võistlus toimub 4. 
augustil 2012. a Tapal Vorsifestivali 
ühe osana. Oodatud on kõik hobiko-
kad. Täpsemad juhised ja võistlustin-
gimused töötab välja kodukokkade 
võistluse korraldustoimkond, kelle 
juhiks on Gilda Lindmaa. Plaanis on 
enne võistlust korraldada kodukok-
kadele kokkusaamisi ja õpipäevi. 
Ka teie ettepanekud on teretulnud.  
Kogu projekti kohta saate täpset infot 
arenduskoja kodulehelt www.aren-
duskoda.ee – kohalik toit. Kontaktid: 
5302 7155 gilda.lindmaa@gmail.com.

Tapa on alati olnud oluliseks Eesti 
raudtee sõlmpunktiks. On mõneti 
märgiline, et siinse piirkonna 
põlisesse kuusemetsa rajatud esi-
mene maja oli just jaamahoone, 
pannes aluse jõudsasti arenevale 
asulale. Sellest asulast on välja 
kasvanud tubli ja tõsiseltvõetav 
linn, mis tänavu tähistas oma 
85. aasta juubelit. Kas see oleks 
olnud võimalik ka ilma kunagise 
jaamahoone rajamiseta, on vaid 
spekulatsiooni valdkonda kuuluv 
küsimus. Kindel on aga see, et 
igast esimesest sammust võib 
alata pikk sihileviiv teekond ning 
igast rajatisest välja kasvada midagi 
suurt ja tõsiseltvõetavat. 

Tänagi on Tapa raudtee oluliseks 
logistiliseks keskuseks. Vastreno-
veeritud ooteplatvormid annavad 
tunnistust raudtee kui transpordiliigi 
olulisest ja tähtsusest ka tulevikus 
ning kodanike parema teenindamise 
vajadusest. 

Mõneti võib pidada sõlmpunk-
tiks ka Eesti Kaitseväe Tapa väljaõp-
pekeskust, mis vähemasti mentaalsel 
tasandil eeskujuks olemisega, turva-
tunde loomise ning kindlustunde 
tekitamisega omab positiivset mõju 
kogu piirkonnale ja valdkonnaga 
seotud inimestele üle Eesti. Aasta 
koolitussõbralikemaks organisat-
siooniks valitud Eesti Kaitseväe 
Kirde Kaitseringkonna Tapa sõdu-

ritekodul lasub kohustus kanda 
seda eeskuju vastutusrikkalt ja 
tunnustuse vääriliselt. Igasugune 
tunnustus oma piirkonda mõjub 
aga kohustavalt ka kohalikele 
elanikele ja erinevatele huvirüh-
madele ning on hea meel tõdeda, 
et Lehtse aktiivne kultuurimaja ja 
Tapa valla aktiivsed kodanikud on 
piirkonna aktiivsuse ja arengu rolli 
enda peale võtnud. 

Jääb üle soovida teile senise 
energia ning tahtejõulisuse jätku 
ja edu uutes ettevõtmistes! 

Rahulikke ning lumerohkeid 
jõule soovides, 

Teie maavanem,
  Einar Vallbaum

Foto Ave Pappe

Tapa vald otsib 
2011. aasta tegijaid

Head Tapa valla elanikud! 

Jõulurõõm

HTM poolt rahastatud põhikooli 
uuenenud õpikäsitust toetava kursu-
se „Keskkond põhikooli projekt- ja 
loovusõppes“ 2-päevasele tutvus-
tavale seminarile Tapal saab regist-
reerida 16. detsembrini lingi kaudu:  
https://docs.google.com/spread-
sheet/viewform?formkey=dGpPd
UFFczBzaEhVT0VqWHNfSnVSe
FE6MA#gid=0

Kursuse avaseminarile registree-
rumisel on võimalik valida kolme 
toimumisaja vahel: 13.–14.01.2012; 
20.–21.01.2012 ja 27.–28.01.2012.

Seminaril ja kursusel osalemine 
on tasuta. Huvist ja osalejate arvust 
sõltub õppimisvõimalus koduvallas. 

Lisainfo tel 522 5491 või meilitsi 
mare.tonisson@tapa.ee.

Mare Tõnisson,
valla haridusnõunik

Projekt- ja 
loovusõpet 

tutvustav seminar 
Tapal

Kodukokkade 
võistlus 

Taaskord on aasta lõppemas ning 
Tapa muuseumil on põhjust jagada 
küllaga tänusõnu tublidele ja tore-
datele inimestele, kes on muuseu-
misse toonud palju uut ja huvitavat. 

Suur suur aitäh Jaanus Jürjo, 
Endel Pajula, Jüri Orman, Rauni 
Kents, Evald Kohari, Harri Al-
landi, Mare Puhke, Meelis Saame, 
Erika Saame, Meelis Laanemets, 
Viktor Vatiksa, Vambola Valdmets, 
Marga Kristel, Rita Joor, Kadi 
Moon, Vilma Sild, Enno Org. 
Erilisi tänusõnu jagub suvel Tapa 
vanal kalmistul igati abivalmis hea-
tegijatele Toomas Laurile, Peeter 
Nuutmanile ja Madis Makkarile  
AS Merko Ehitusest ning Jaanus 
Jürjole, Erkki Toivokainenile, Ma-
rio Maripuule ja Vello Taidlale 
EOD-st.

Jätkugu Teil jõudu ja jaksu ka 
uuel algaval aastal näha abivajajaid 
ja ulatada abikäsi! Kaunist aasta-
lõppu ja kõike parimat uuel algaval 
aastal! 

Tänades,               

Tapa 
muuseumi

tänud

 Tiina Paas,Tapa muuseumist

Tapa valla kooride ühislaulmine Tapa valla V muusikapäevade lõpukontserdil. 

Gilda Lindmaa
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Aasta 2011 on jõudnud lõpusirgele, 
käes on jõulukuu. Laste jaoks on 
see pikast aastast üks meeldivaim ja 
salapäraseim aeg, sest advendiaja saa-
bumisega lisandub nende igapäevaellu 
rida traditsioonilisi põnevaid tegevusi 
ning üritusi.

Küünalde süütamine, salapäraste 
päkapikkude akende taga käimine, 
maiustuste sussi seest leidmine, kuuse 
tuppa toomine, selle ehtimine, jõulu-
laadad, -etendused, -peod. Saabub ka 
aasta oodatuim hetk ehk jõulumehe 
tulek, ning seejärel juba rakettide vilina 
saatel kaua oodatud uus aasta. Kõik see 
loetletu peab ära mahtuma laste iga-
päevaste tavategemiste ja toimetamiste 
kõrvale ja toob endaga kaasa tohutut 
ootusärevust ja rõõmu. 

Vaatamata sellele, et detsember 
oli toimetusterohke aeg, võtsid meie 
lapsed osa Sloveeniast alguse saanud 
rahvusvahelise laste- ja noorte kunsti-
võistlusest, mille teemaks oli: „Rahva-
riided ja -tantsud“. Võistlusele saatsid 
oma tööd 3. rühma lapsed. Aega leiti 
veel ka külaliste vastuvõtuks ja ise külas 
käimiseks. Moe raamatukogu juhataja 
Sirje Võsa käis väiksematele lastele 
tutvustamas raamatuid sarjast „Vik-
tor ja tema sõbrad“. Tädi Sirje poolt 
kaasavõetud käpiknukkude suude läbi 
said lapsed kinnitust sellele, et sõbrad 
on väga olulised ja nendega koos on 
tore erinevaid huvitavaid asju teha. 
Peredele peeti heategevuslikke jõulu-

laatu, sinna juurde kuuluvate advendi-
kohvikutega. Laatadega teenitud raha 
aitab varustada rühmi õppevahendite 
ja mänguasjadega. Kuid raha teenimise 
rõõmust suurem, oli koos peredega 
laadal osalemise rõõm!

Detsembri väljasõidud viisid lapsed 
Aartika puhkemajja, kus nad kohtusid 
toimekate päkapikkudega, said sõita 
saaniga ja näha jõuluvana imelisi loomi. 
Jõulumamma käsitöötoas meisterdasid 
lapsed sõbrale kingituse ja jõuluküla 
sepa juures oli võimalus igaühel endale 
õnnemünti taguda. Veel jõuti ära käia 
Rakvere teatris ning Lehtse kultuu-
rimajas jõuluetendusi vaatamas ja 
pakkuda ka ise jõulurõõmu Tapa valla 
suurperede lastele jõuluetendusega 
“Metsakollide jõulud“. 

Erinevatel väljasõitudel said käia 
ka lasteaia õpetajad. Külastati Viljandi 
Mesimumi ja Männimäe, Tallinna 
Suitsupääsupesa ja Rännaku ning Hal-
jala Pesapuu lasteaedu. Kohtumised 
erinevate maakondade kolleegidega 
pakkusid õpetajatele uusi ideid oma 
igapäevatöö rikastamiseks, samas 
andsid ka positiivseid impulsse selleks, 
et lihtsalt laadida oma „patareisid“ 
aasta lõpuks otsa lõppema kippuvate 
jõuvarude täiendamiseks.

Tänan kõiki koostööpartnereid 
meeldiva aasta eest ning soovin kõigile 
Tapa valla elanikele rahulikku jõuluae-
ga, head saabuvat uut aastat ! 

Tea Välk

Lasteaialapsed Jõulumaal. Foto  Tea Välk

 Aasta oodatuim aeg

Tapa Pisipõnni lasteaiaõpetajad on 
oma õpilastega osalenud erinevatel 
võistlustel ja konkurssidel. Hiljuti 
saabunud tunnustus Euroopa Liidu ta-
semel toimunud võistlusest rõõmustas 
ja saabus pea samaaegselt riigitasandil 
toimunud konkursilt jagatava tunnus-
tusega.

Pisipõnn Glen Vainjärv ja tema 
õpetajad Illa Õun ja Ester Piht 
on kutsutud Euroopa Parlamendi 
Infobüroo, ajakirja Tähekese ja 
Häirekeskuse poolt välja kuuluta-
tud laste joonistusvõistluse “112” 
võitjate autasustamisele ja näituse 
avamisele Tallinna Euroopa Liidu 
majja. 3382st laekunud joonistusest 
Euroopa Liidu riikidest valiti välja 
umbes 200 parimat tööd, millest 
hiljem koostatakse Euroopa Parla-
mendi 2012. aasta lauakalender.

Keskkonnaameti konkursile „Minu 
sõbralik poekott“ laekus 302 fantaasia-
rikka poekoti seas ka Pisipõnni poe-
kott, mille materjaliks on taaskasutatud 
tekstiil. Oma töid saatsid 48 kooli, 107 
lasteaeda ja 12 huvikooli. Saabunud 
töödest korraldab Keskkonnaamet 
jaanuarist alates näitusi Eesti erineva-
tes paikades. Tapa lasteaed Pisipõnn 
poekott on Lääne-Virumaalt ainuke 
lasteaia kott, mis on äramärgitud 

poekottide seas. Juhendajad/ teosta-
jad : Ester Piht ja Silva Sumla, lastest 
osalesid Ako Osmar Piht ja Udo Aasa.

Vikerkaare lasteaed rõõmustab oma 
lapsevanemaid suurepäraste dramati-
seeringutega, oma kolleege maakon-
nast ja kaugemaltki keelekümblusalase 
tegevuse ja kooliks ettevalmistamise 
mõõduvõtmist väärivate näidetega. 
Koolivalmiduse hindamise temaatikat 
tutvustati õpetaja Valentina Kramari 
poolt maakonna lasteaiaõpetajatele ka 
novembrikuus Vikerkaares toimunud 
õppepäeval. Eestimaa lasteaedadel 
on kasutada eesti keele kui teise keele 
õpetamiseks õppematerjalide kogumik 
„Parimad praktikad lasteaialt lasteaia-
le“, mille üks autoritest on Vikerkaare 
lasteaia metoodik ja õpetaja Svetlana 
Družkova.

Hea meel on teadmisest, et lapseva-
nemad saavad rõõmuga usaldada oma 
pisipõnnid neid parimal moel aidata 
ja suunata tahtvate „suurte“ sõprade 
hoole alla Tapa lasteaedades. Hoolivus, 
avatus ja lugupidavad suhted, samuti 
oma koostööpartneritesse asutuste 
juhtide Lii Jairuse ja Tea Välgu eeskujul 
on olnud aluspinnaks sealt võrsunud 
rõõmu valmistavatele tööviljadele.

Mare Tõnisson
haridusnõunik

Rõõm lasteaedadest

Vallakeskuses käivad suure hooga 
2010. a detsembris alanud ehitus-
tööd. Sellele eelnes mitu aastat 
kestnud ettevalmistustööde periood 
ning võib öelda, et avalöök anti 17. 
augustil 2010.a. Tollel päeval sõlmis 
AS Tapa Vesi vee- ja kanalisatsiooni-
süsteemide projekteerimis- ja ehitus-
hanke lepingu AS-ga Merko Ehitus. 
Vastavalt kõnealusele lepingule kor-
rastatakse 2012. a lõpuks kogu Tapa 
linna veemajandus: rajatakse kokku 
13 kilomeetrit kanalisatsiooni- ja 
11 kilomeetrit joogiveetorustikku. 
Pea samas mahus rekonstrueeri-
takse olemasolevaid halvas seisus 
ja madala töökindlusega vee- ja 
kanalisatsioonitorustikke. Olemas-
olevatel klientidel taastatakse vee- ja 
kanalisatsiooniühendused. Tööde 
käigus ehitatakse välja 274 veevõr-
gu ja 480 kanalisatsioonitorustiku 
kinnistuühendust ning paigaldatakse 
veetorustikule 13 tuletõrjehüdranti. 

Uueks saavad nii joogivee- ja 
reoveepumplad, kui ka reoveepu-
hasti: kokku rekonstrueeritakse 
kolm olemasolevat reoveepumplat, 
paigaldatakse 5 uut reoveepumplat; 
4 olemasolevat joogivee puurkae-
vu-pumplat rekonstrueeritakse 
linna veevarustuse varupumplateks. 
Pumplad tagavad linna veega varus-
tamise juhul, kui linna peapumplas 
tekib rike. Lepingujärgselt lõpevad 
Tapa linnas vee- ja kanalisatsioo-
nisüsteemide ehitustööd hiljemalt 
2012. a novembris.

Siinjuures võib mainida, et ka 
reoveepuhastiga on tööd alanud: 
AS Terrat alustas detsembri algul 
reoveepuhasti settetiikide reno-
veerimistöid. Lepingu järgi peavad 
reoveepuhasti renoveerimisprojekti 
ehitustööd lõppema 8.11.2012. 

Tegemist on märkimisväärse 
sündmusega Tapa valla ja linna 
ajaloos, selle käigus korrastatakse 
kogu Tapa linna veemajandus. Mitte 
kunagi varem pole Tapal nii lühikese 
aja jooksul ehitatud nii ulatuslikke 
veevarustuse ja kanalisatsioonivee 
ärajuhtimise süsteeme.

See on saanud teoks tänu koha-
liku omavalitsuse ning Tapa Vesi 
AS tublile ettevalmistustööle, et ära 
kasutada Eesti Euroopa Liiduga 
ühinemisel avanenud võimalusi.

Euroopa Liidu liikmesriikide ma-
jandusliku ja sotsiaalse ühtekuulu-

vuse tugevdamiseks, eri regioonide 
arengutaseme ühtlustamiseks ning 
mahajäämuse vähendamiseks asu-
tati 2006. aastal Euroopa Nõukogu 
määrusega Euroopa Liidu Ühte-
kuuluvusfond. Lõviosa investee-
ringutest Tapa valla veemajandusse 
tulebki EL Ühtekuuluvusfondist. 
Finantsmehhanismid töötab välja 
ja otsused teeb siseriiklik Sihtasutus 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tapal toimuvad toruehitustööd 
on jagatud kahte ossa; nimetame 
neid hangete ja finantsmehhanis-
mide järgi vastavalt ÜF1 (esimene 
etapp) ja ÜF2(teine etapp).

Esimese etapi ehitustööd on 
kulgenud edukalt ning peatöövõtja, 
Merko Ehitus AS, on töödega graa-
fikus. Teise etapi leping on sõlmitud 
samuti Merko Ehitus AS-ga ning 
käivad projekteerimistööd. On 
tänavaid, kus esimese ja teise etapi 
tööd kattuvad: esimese etapi käi-
gus peaks rajatama kanalisatsioon 
ning teise etapi käigus veevarustus. 
Merko Ehitus AS on sihilikult edasi 
lükanud niisugustel tänavatel torude 
ehitust. Seda seepärast, et mitte kaks 
korda kaevata, vaid paigutada torud 
ühte kaevikusse. Kui aga keegi kü-
sib, et miks peaks Tapal torutöid 
teostama kahes etapis, siis on see 
seotud Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse poolt paika pandud fi-
nantsmehhanismidega ja otsustega.

Vallakeskuse rahvast huvitab 
kahtlemata eelkõige see, millal saab 
ühineda linna veesüsteemidega ning 
millal saavad tänavad taas korda!

On mõistetav, et tänavatealuseid 
uusi trasse ehitades tuleb tänavad 
lahti kaevata kas osaliselt või täie-
likult (kus vähegi võimalik, kasuta-
takse torude paigaldamisel kinnist 
meetodit); palju tehakse tänavaid 
ületavaid läbilõikeid. See kõik muu-
dab ehitusest haaratud tänavatel 
liiklemise vaevaliseks nii sõidukitele 
kui jalakäijatele. Eriti hull on olukord 
sügisperioodil, siis annab oma osa ka 
vihm, mis muudab üleskaevatud tä-
navad porimülgasteks. Kohati saavad 
kannatada ka tänavate ja kinnistute 
vahele jäävad haljasalad. 

Rõhutan – see kõik on ajutine, 
sest pärast kaevamistööde lõppu 
saavad tänavad korda ja haljasalad 
taastatud! Torustike ehitamisejärgselt 
on taastatud juba terve rida tänavaid, 

kõige viimastena Kalmistu tn, 
Hommiku tn raudteeülesõidu-pool-
ne ots. Juba varem Jaani, Jakobi, Väi-
ke ja teised sealsed tänavad. Samas, 
mitmes kohas on tänavate läbilõi-
ked ja torustike paigalduse kohad 
taastamata, sest kohati tuleb veel 
teostada erinevate süsteemiosade 
ühendamisi. Käesolevaks sügiseks 
on tänavate taastamine lõppenud. 
Taastamistööd jätkuvad kevadel, 
kui maa on kuivanud ning ei ole 
pori. Selleks ajaks on lisandunud tä-
navaid, kus torutööd on lõppenud. 
Töid tehakse ju kogu talve jooksul! 

Mõttekas ja majanduslikult 
otstarbekas on tänavate taastamis-
töödega tegeleda tänavate kogu 
pikkuse ulatuses ja piirkondade 
kaupa, see tagab parema kvaliteedi.

Raske on hetkel öelda, mis-
suguses järjekorras tänavakatted 
taastatakse. Kuid üks on selge, 
kui peatöövõtja AS Merko Ehitus 
AS annab järgmise aasta sügisel 
valmissaanud torustikud ja teised 
rajatised üle AS-le Tapa Vesi, on ka 
kõik tänavad ja haljasalad korras!

Paar sõna uute vee- ja kanali-
satsioonisüsteemide kasutuselevõ-
tust. Kohe, kui ehitaja on tehnili-
selt rajanud vee- ja kanalisatsioo-
niühendused kinnistutega, tuleb 
uutel liitujatel sõlmida AS-ga Tapa 
Vesi vastavad lepingud. Hetkel 
ehitaja tegeleb sellega, et ühendada 
linna kagupoolsest osast tulevad 
reoveetorustikud peamagistraali-
ga. Suure tõenäosusega saab töö 
tehtud jõulupühadeks. Selle kohta, 
et võib hakata kasutama uut kana-
lisatsioonitorustikku, annab Tapa 
Vesi õigeaegselt teada ettevõtte ja 
valla kodulehtede kaudu, aga ka 
tarbijatele otse!

Seniks aga palun varuda kanna-
tust ning suhtuda mõistvalt linna 
ajutiselt üleskaevatud ja poristesse 
tänavatesse ning kohati keerulisse 
liikluskorraldusse! See vaev tasub 
end ära - vastutasuks saame uued 
veetorustikud ning korras tänavad! 

Ees seisavad veel Tapa kesk-
küttetorustike, Lehtse-Jäneda 
veesüsteemide ja veepumplate 
ning reoveepuhastite renoveeri-
mine, kuid see on juba teine jutt!

Andrus Freienthal,
abivallavanem, 

Tapa Vesi AS nõukogu esimees

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
ehitamine ja tänavate taastamine
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Novembrikuu viimasel nädalal 
oli mõnekümnel Tapa güm-
naasiumi õpilasel võimalus 
lähemalt tutvuda ühe prestiiži-
kaima Eestis tegutseva sümfoo-
nilise koosseisu – Põhjamaade 
sümfooniaorkestriga. Nimelt 
on orkestri dirigent Anu Tali 
ja mänedžer ning praegune 
ERSO direktor Kadri Tali 
koos kaastöölistega käivitanud 
noore publiku programmi, 
mille eesmärgiks on sümfoo-
nilise muusika tutvustamine 
järgmisele tegijatepõlvkonnale 
– praegustele õpilastele.

Põhjamaade sümfooniaor-
kester loodi Anu Tali ja Kadri 
Tali poolt, kes koondasid algselt 
ühekordse projekti tarvis enda 
ümber oma tuttavaid muusikuid 
Eestist ja Soomest. Et Sibeliuse 
Akadeemias leidus ka palju ande-
kaid välistudengeid sai orkester 
lõpuks üpriski rahvusvaheline. 
Kõiki ühendas südamest tulev 
soov tuua kuuldavale suurepä-
rast sümfoonilist muusikat ning 
kontsert võeti imehästi vastu. 
Nõnda ongi juhtunud, et sel 
sügisel alustab Põhjamaade süm-
fooniaorkester oma 15. hooaega. 
Aja jooksul on selle tegevuses 
osalenud mitmeid mainekaid 
muusikuid ja kultuuritegelasi 

enam kui 15 riigist.
Noore publiku programm, 

milles osalesid ka Tapa gümnaa-
siumi õpilased, kujutab endast 
täiesti uudset lähenemist süm-
fooniaorkestri tutvustamisele 
noorte seas. Estonia kontserdi-
maja fuajees võttis meid saalist 
kostuvate proovihelide saatel 
vastu Kadri Tali, kes tegi meile 
lühikese sissejuhatuse orkestri 
ning Estonia kontserdimaja aja-
lukku. Seejärel ronisime vaikselt 
rõdule, kust avanes vaade enam 
kui 70-liikmelisele orkestrile, kes 
harjutasid parasjagu Sibeliuse 2. 
sümfoonia esimest osa.

Mõnikümmend minutit hil-
jem olime palutud lavatagusesse 
Gustav Ernesaksa saali. Meiega 
ühinesid orkestri erinevate pilli-
rühmade esindajad, kes esitlesid 
meile oma pille. Inimestena jäid 
mõned muusikud õpilastele 
meelde näiteks puhtast kullast 
flöödi omaniku, Läti eelmise 
kultuuriministri ja David Oist-
rakhi õpilasena. Eesti päritolu 
pillimehed täiendasid lühikest 
etteastet ka lühikese sõnalise 
tutvustusega. Pärast veenvate 
näidete esitamist keelitas Kadri 
Tali pillimänguga tegelevaid 
õpilasi muusikakooli mitte poo-
leli jätma, sest inimesed, kes 

noorena ühe asja pooleli jäta-
vad, kalduvad seda tegema ka 
tulevikus. Kuigi kõigist ei saa 
kutselisi muusikuid, on mitmetel 
elualadel tipptegijateks sageli 
muusikat õppinud inimesed.

Veidi hiljem kogunes orkes-
ter uuesti lavale, et veel kord läbi 
harjutada Sibeliuse 2. sümfoonia 
esimene osa. Ent seekord ma-
hutati pillimeeste vahele istuma 
ka uudishimulikud õpilased, kes 
võisid nüüd osa saada orkest-
randi igapäevasest tööst ning 
ise järeldada, et sageli telerist 
või filmidest kuuldav võimas ja 
meeliülendav muusika sünnib 
ka parimate muusikute käes läbi 
higi ja pisarate. 

Unustamatu hommikupoolik 
lõppes boršisöömisega Es-
tonia kontserdimaja sööklas. 
Perenaiseliku hoolega toimetas 
äsjakogetust alles toibuvatele 
õpilastele supikausse ette taas-
kord Kadri Tali, organiseerides 
samal ajal Tapa gümnaasiumi 
õpilastele priipileteid järgmisel 
päeval toimuvaks kooliõpilastele 
pühendatud kontserdiks. Pole 
midagi paremat kui muusika-
õpetus elava muusika ja elavate 
muusikutega!

Madis Kivisild,
Tapa gümnaasium

Tapa gümnaasium osaleb Comeniuse 
projektis, mille märksõnaks keskkonnasõb-
ralikkus: taaskasutus, looduslähedaste ma-
terjalide kasutamine renoveerimisel, prügi 
sortimine, energia kokkuhoid jne.

Kohtumisi on toimunud selle projekti 
egiidi all nüüdseks juba neli: Eestis, His-
paanias, Türgis ja Portugalis, mis toimus 3. 
–7.oktoobril.

Kahest õpilasest ja kahest õpetajast 
koosnev töögrupp alustas oma reisi Eestist 
tihedas oktoobrisajus. Meid võõrustas Lis-
saboni eeslinna Almada keskkool Escola 
secundaria de Cacilhas. Olime ühelt poolt 
võlutud nende külalislahkusest, kuid teiselt 
poolt olid meie päevad vägagi täidetud 
mitmesuguste külastuste ja vaatamisväärsus-
tega. Samuti oli tarvis säilitada töömeeleolu, 
sest juba saabumispäeva õhtul tuli esitada 
meie õpilastel Katrel ja Margitil tutvustusvi-
deo eesti kooliõpilase päevast. Kiitus kõigile 
video tegijatele, eelkõige Rainile ja Maarjale.

Paljudel Euroopa koolidel, nii ka meid 
võõrustaval koolil, on aiaga muust linnast 
eraldatud territoorium, mis on varustatud 
valve all pääslaga. Koolihoone akendel on 
väljaspool üsna tihedad ribikardinad, mis 
võimaldavad õppetööd teha ka 300 kuumu-
ses. Et tegemist on kooliga, mis pakub ka 
täiskasvanuõpet, nn „teine võimalus“, meie 
mõistes õhtukool, töötas kooli söökla hiliste 

õhtutundideni.
Comeniuse projekti pilootmaaks on 

Eesti ja projektijuht Tapa gümnaasiumi 
inglise keele õpetaja Rita Püümann. Tema 
oskuslikul juhtimisel toimusid rühmade 
arutelud järgmiste kokkusaamiste (mobiil-
suste) planeerimisel. Peeti nõu, kuidas ja 
millal oleks neid kõige otstarbekam teha, 
kuni jõuti kõikidele osalejatele sobivate 
lahendusteni. See ei olnud kerge, sest 
läbirääkimiste juhtimine rahvusvahelisel 
tasemel on väljakutse igale spetsialistile.

Samuti toimus mõtetevahetus lõputöö 
temaatikast. Kui ühtedele oli sobiv loodus-
lähedaste materjalide kasutamise projekti 
edasiarendamine, siis teised nägid pigem 
oma teemat looduslike ressursside säästli-
kus kasutamises. Kahtlemata on loodus- ja 
keskkonnahoiu probleemid perspektiivsed 
ja tulevikku suunatud ning seetõttu on 
oluline, et sellistes projektides osaleksid 
eelkõige gümnaasiumiõpilased, kes saavad 
ühistegevuste kaudu omandada meeskon-
natööharjumusi ja praktilisi oskusi.

Kui kokkulepped saavutatud, lõpuõhtu 
õpilastega maha peetud, ootas ees meid 
jällegi õhulend koju. Mälestustepagasit jäid 
täiendama huvitavad kohtumised projektis 
osalevate koolide kolleegidega ja unustama-
tult soe oktoober Portugalis.

Villu Varblane

 Comeniuse projekt

Külas Põhjamaade 
sümfooniaorkestril

70-liikmeline orkester harjutas parasjagu Sibeliuse 2. sümfoonia esimest osa.
Foto  Madis Kivisild

Aljona Saveljeva: Tunnen en-
nast ühiskonna liikmena“.

Tapa vene gümnaasiumi 11. 
klassi õpilasel Aljona Saveljeval 
ja tema juhendajal, vene keele 
õpetajal Jelena Loštšinal on 
põhjus tunda teenitud rõõmu 
– vabariiklikul esseekonkursilt 
„Minust sai Eesti kodanik“ tuli 
väärikas II koht.

Aljona Saveljeva kirjutab 
oma võistlustöös: „Ma saan 
aru, et riik, mis ei ole sünniko-
haks minu vanavanematele, on 
saanud armsaks ja koduseks  
riigiks minule, on saanud minu 
Kodumaaks.... Siis, kui nägin 
oma passi, tunnetasin – olen 
oma! Kahju, et tihti pean kuula-
ma solvavaid „soovitusi“: sõida 

Essekonkursilt tuli teine koht
siit ära, sõida Venemaale. Mulle 
soovitatakse sõita sinna, kus ma 
pole kunagi olnud“.

Võistlustöö autoril on õnnes-
tunud reisida Soomes, Hollandis 
ja Itaalias. Lääne maailma eluolu 
oli Aljonale sedavõrd meelitav, 
siit ka loogiline hingetunne 
– peaks elama mõnes heaolu 
lääneriigis. Aga kodutunne on 
alati olnud tugevam! Miski ei saa 
asendada oma kodu – sellised 
on noore essee autori mõtted. 
Mõni aasta tagasi osales Aljona 
Kohtla-Järvel toimunud noorte 
ümarlaua töös, kus arutati lõi-
mumise küsimusi, ühiselt otsiti 
lahendusi noorte mitte-eestlaste 
probleemidele. 

Esseekonkursi korraldas EV 

Kultuuriministeerium koostöös 
Kodanikuhariduseprogrammiga 
„Minu riik“. Kokku laekus 297 
võistlustööd, teise vooru pää-
ses kõigest 23 esseed. Nendest 
hindajad tunnistasid 13 tööd 
parimaks, 10 esseed said ära-
märkimise auhinna. Paremate 
esseede autorid olid kutsutud 
30.novembril kultuuriministri 
vastuvõtule. Koos II koha dip-
lomiga sai Aljona Saveljava ka 
Tallinki auhinna.

Aljona Saveljeva võidukas 
essee on avaldatud Tapa valla 
venekeelses ajalehes Tapaskije 
Vesti.

Samuel Golomb, 
Tapaskije Vesti toimetaja

Jõulukuu 1. päeval kogunesid Tapa vene 
gümnaasiumi õpilased kauaaegset tradit-
siooni järgides kooli aulasse vastu võtma 
jõulutuld. Iga klass sai kaasa küünla kui 
valguse, headuse ja rõõmu sümboli, mida di-
rektriss palus hoolega hoida jõuluaja lõpuni. 
Head, mõistvad ja toetavad suhted õpilaste 
ja õpetajate vahel vaadeldud ainetundides 
toodi esile ka tol päeval kooli külastanud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajate 
poolt. Üldharidusosakonna juhataja Irene 
Käosaar, kes on toetanud kooli keelekümb-
luse algusajast peale, tõdes, et tänaseks on 
õpetajatest saanud tõelised oma ala meistrid, 
kes kasutavad professionaalselt aktiivõppe-
meetodeid koos e-õppega.

 Interaktiivses talurahvakultuuri tutvusta-
vas eesti keele tunnis rändasin minagi koos 
külalistega taluruumides ringi, otsides ese-
meid ja kirjeldades nende otstarvet. Ainult 
et mul polnud kaasaelamise eest võimalik 
saada boonuspunkte, mida tähelepanelikult 
jagas õpilasgruppidele nende leidlikkuse ja 
arvamuste eest nende oma klassikaaslane, 
õpetaja-juhendaja abiline. Põnevalt ja laste 
aktiivsele tegevusele kaasa elades said tun-
nikülalised teisteski tundides värskendada 
oma teadmisi matemaatikast, füüsikast ja 
loodusõpetusest. 

Vaadeldud õppetunnid toimusid hiliskee-
lekümbluse klassides, millistes eestikeelne 
aineõpetus algas 6. klassis loodus-, kunsti- ja 
inimeseõpetuses ning kus 9. klassi jõudes 
60% õppeainete mahust õpetatakse juba 
eesti keeles. Ümarlauavestluses avaldati 
senise õpetamiskogemuse põhjal arvamust, 
et varane keelekümblus, kus kõikide ainete 
õppimist eesti keeles alustati 1. klassist 

ja kus hiljem hakkab programm kiirelt 
muutuma 50/50 mudeli suunas, pool 
õpetusest toimub õpilaste emakeeles ning 
ülejäänu eesti keeles, oli õpilaste jaoks 
kergem ja õppetöö tulemuslikum. Paraku 
on vanemate hilisemaid otsuseid lastele 
õppeprogrammi valiku osas suuresti mõju-
tanud pealinna poliitilised sündmused vene 
koolide arengutes ja tänaseks õpib varase 
keelekümblusprogrammi järgi koolis vaid 5. 
ja 6. klass. Vaatamata sellele oli eesti keelest 
arusaamine hea kõigil õpilastel, küll aga on 
märgatav erinevus kõnelemisel, mis 5. klassi 
õpilastel on märksa julgem ja aktiivsem. 

Keelekümblusega kaasnev õppemetoo-
dika ja kasutatavad tehnilised vahendid on 
rikastanud mitte ainult vene gümnaasiumi 
õppetööd vaid lähendanud ka kahe kooli 
noortevahelist suhtlemist: koolidel on mitu 
ühist keelekümblusmetoodikat valdavat 
aineõpetajat, kes eesti koolinoori vahel vene 
kooligi ainetundidesse viivad. Meeldivalt ül-
latav oli teada saada, et 10. klassi on õppima 
asunud kaks eesti last, et kasutada võimalust 
venekeelseks kümbluseks. Siinkohal on hea 
viidata vene kooli headele õppetulemustele: 
viimased neli aastat on õpilaste õppeedukus 
olnud jätkuvalt 99,6 %.

Kokkuvõtteks tänan kõiki toredaid õpi-
lasi ja õpetajaid külalislahkuse eest. Eriline 
tänu suurepärastes ainetundides nähtu-
kuuldu eest õpetajatele Viktoria Belitšev, 
Anneli Morgenson, Jana Januško, Jelena 
Sergušina ja Monika Läänemägi. Tänu ka 
jätkuvalt keelekümblust toetavale Haridus- 
ja teadusministeeriumile. 

Mare Tõnisson,
haridusnõunik

Tunnustus TVG-le
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2007. a peeti Tapa valla esimesed 
muusikapäevad, mis olid pühendatud 
Tapa suurele kooli- ja muusikamehele 
Juhan Kroonile. Ürituse korraldamisel 
olid korraldajad näinud tõsist vaeva 
(suur osa oli kindlasti Kairi Kroonil) ja 
kontsertide külastajad said kuulata häid 
kontserte ja üht-teist teada mehest, kes 
on palju andnud Tapa kultuurielu elav-
damiseks. Ka mul oli soe tunne kuulata 
meenutusi sellest toredast mehest, kes 
oli algkoolis õppides mulle range õp-
pealajuhataja ning kellega hiljem sai 
koos mängitud Ilmar Mägi juhatusel 
Tapa sümfoniettorkestris.

Ma ei ole näinud paberit, kus oleks 
kirjas „Tapa valla muusikapäevade“ 
statuut, kuid mäletan hästi esimestel 
muusikapäevadel organiseerijate poolt 
öeldut, et ka järgnevatel muusikapäe-
vadel hakkame meenutama inimesi, 
kes on andnud suure panuse Tapa 
kultuurielu edendamiseks.

Kõik järgnevad Tapa valla muusika-
päevad on igati suurejooneliselt ja hästi 
korraldatud, kus on antud võimalused 
kõikidele valla muusika- ja rahvatant-
sukollektiividele esineda. Juhid on näi-
nud vaeva ja õpetanud kollektiividele 
selgeks kavad. Tore on kuulata-vaadata 
mudilas- ja lastekooride esinemisi, 
näha laste tõsist suhtumist ja püüdu 
hästi esineda. Kõik on väga tore!

Kahjuks jääb midagi kripeldama. 
Miks ei ole muusikapäevade korralda-
jad järginud esimeste muusikapäevade 
põhimõtet, et üritus pühendatakse 
isikule, kel on olnud suur panus Tapa 
muusikaelu edendamisel?

2008. a muusikapäevad olid pü-
hendatud meie lauluisa Gustav Er-
nesaksale, kes sel aastal oleks saanud 
saja aastaseks. Selle pühendusega ma 
nõustun, sest Ernesaks on kujundanud 
kogu Eesti muusikaelu ning missugune 
koor ei ole laulnud tema laule. Üks 
erand võib ju olla ka Tapa muusika-
päevade korraldamisel.

2009. a muusikapäevade pühendus 
oli mingi umbmäärane, mis mulle ei 
meenu, kuid üritus ise oli tore.

2010. a muusikapäevad olid pü-
hendatud meie väga teenekatele heli-
loojatele V. Tormisele, O. Ehalale, U. 

Sisakile, U. Lattikasele, kel sel aastal 
olid juubelisünnipäevad. Enamus neist 
on väga tunnustatud heliloojad, kelle 
laule ka Tapa inimesed on laulnud. 
Kuidas neil aga panustamisega Tapa 
muusikaelu edendamisse on, ma küll ei 
tea? Võibolla seda, et U. Lattikas elas 
kuni keskkooli lõpetamiseni Tapal ja 
lõpetas ka siin muusikakooli (ühe laulu 
on pühendanud Tapa klaveriõpetaja 
Leida Viiraldile) ning U. Sisask juhatas 
mõnda aega Jäneda segakoori.

Sel korral kannavad muusikapäevad 
pealkirja „Oma maa ja omad viisid“ 
(Kairi Kroon, Sõnumed nr 10/384). 
Seda pealkirja oleks võinud kasutada 
küll kõigi muusikapäevade kohta, sest 
kus mujal ikka neid päevi oleme kor-
raldanud kui omal maal kas Tapal või 
Lehtses ja ei ole seal laulnud ka mitte 
Vene ega ka Gruusia laule, vaid ikka 
Eesti autorite omi.

Kas meil ei ole Tapal olnud selliseid 
inimesi, kellele pühendada Tapa muu-
sikapäevad? Minule meenuvad kohe 
mitmed, kelle teened Tapa muusikaelu 
edendamisel on olnud ikka väga suured:

Endel Vahersalu – Tapa keskkooli 
õpetaja, Tapa segakooride juht, Tapa 
süfoniettorketri asutamisele kaasaitaja 
ning orkestrant, keelpilli ansambli juht;

Ilmar Mägi – Tapa lastemuusika-
kooli asutaja ja kauaaegne direktor, 
Tapa sümfoniettorkestri asutaja ja 
dirigent, koorijuht;

Arsi Aarma – Tapa keskkooli muu-
sikaõpetaja, koorijuht, mitme orkestri 
asutaja ja dirigent, kuldsete kätega 
pillide remontija;

Endel Sidron – legendaarne Leht-
se koolijuht, koori- ja orkestrijuht, 
õpilaste muusika õppimisele suunaja, 
rahvamees.

Kindlasti on ka teisi tublisid ini-
mesi, kes on palju panustanud Tapa 
kultuurielu edendamisele ning kellele 
pühendada Tapa valla muusikapäevi.

Lugupeetavad kultuuritöötajad 
mõelge sellele. Kindlasti on inimesi, 
kel on olnud võimalus tegutseda nen-
de tublide inimeste juhtimisel ning 
on nõus oma mälestusi ja meenutusi 
tänastele Tapa vallarahvale jagama.

Tõnu Männik, põline tapalane

Muusikapäevad said alguse 1927. 
aastal tänu ühe Tapa linna tuntuima 
muusika ja haridusmehe Juhan Krooni 
initsiatiivile. 

Omavalitsuste ühinemise järel 2005. 
aastal kui Aet Maatee aitas teha Tapa 
valla kultuuri arengukava, tuli mõte 
korraldada koolide ja kultuurikollek-
tiivide ühine üritus. Ürituse üheks ees-
märgiks teiste seas oli seegi, et ürituse 
kaudu hakkaks ka noorem põlvkond 
väärtustama esivanemate muusika-
kultuuri, et nad teaksid ja mäletaksid 
meie rahvuse valulikke sündmusi. Seda 
kõike on Eestlane läbi aegade muusi-
ka- ja tantsukultuuri kaudu teinud nii 
kohalikel üritustel kui ka näiteks laulu- 
ja tantsupidudel. 

Esimene muusikapäev oligi tänu 
soovile elustada vana muusikapäevade 
traditsioon, pühendatud Juhan Kroo-
nile. Ürituse käigus paigaldati Juhan 
Krooni kodumajale mälestustahvel 
ning peeti kontsert.

Korraldajatel ei ole vaja statuuti 
kellelegi esitada. Oleme alati koostööd 
teinud Tapa vallavalitsusega ja meie 
tegemisi on hinnatud, toetatud ning 
austatud. Muusikapäevade teemad 

oleme valinud aasta tähtsündmuste 
järgi ja pealkirjad on iseloomustanud 
seda. Iga kord oleme leidnud erinevaid 
külalisesinejaid. Kõik on sõltunud ka 
rahalistest võimalustest.

Kui keegi on tundnud, et muusika-
päevad pole pühendatud kirja autori 
(Tõnu Männik) poolt toodud auväär-
setele isikutele, siis vabandan. 

Soovitan kirja autoril mõelda selle 
peale, et kogu see organiseerimistöö 
on tehtud oma vabast ajast ja see ei ole 
tasustatav. Töö on üsna mahukas, aga 
meile kõigile südamelähedaseks saanud. 
Kõik ettepanekud on olnud teretulnud, 
oleme nendega kindlasti arvestanud, 
kuid korraldajad jätavad omale siiski 
õiguse sisu üle ise otsustada.

Niikaua kui me hoiame oma rah-
vuskultuuri läbi muusika kestab see 
traditsioon edasi, mis ongi meie ees-
märk. Inimesi on palju ja palju on ka 
arvamusi. Oleme tänulikud, et meie 
üritust on aasta-aastalt aina rohkem 
hinnatud, meie tegemistega kaasa tul-
dud ja loodame, et teeme teie kõigiga 
seda veel kaua kaua!

Piret Pihel,
Tapa valla muusikapäeva korraldaja

Aivar Juhansoni šaržid. Foto  Kesti Burk

Vastuskiri Tõnu Männikule

Tapa valla 
muusikapäevadest

Detsembrikuus on Tapa linnaraa-
matukogus üleval kaks huvitavat 
näitust: “Pildi rõõm” ja “Muhe-
date portreede paraad”.

„Pildi rõõm“ Kunstnik Ka-
trin Ehrlichi lasteraamatuil-
lustratsioonid

Kunstnik Katrin Ehrlich 
(1969) on sündinud ja kasvanud 
Tallinnas. Ta on lõpetanud Ees-
ti Kunstiakadeemia, vahepeal 
õppinud aasta ka Kopenhaageni 
Disainikoolis. Peale esimese lapse 
sündi hakkas ta lasteraamatutele 
pilte joonistama. Talle meeldivad 
rõõmsad värvid ja pisikesed de-
tailid. Meeldib, kui pilt jutustab 
raamatule lisaks veel midagi ja ei 
piirdu pelgalt ümberjutustusega. 
Tänaseks on Katrin Ehrlich illust-
reerinud üle kümne lasteraamatu, 
teinud kaastööd ajakirjadele Tähe-
ke, Mesimumm ja Nööps. 

Katrin Ehrlichi lasteraama-
tupildid on rõõmsavärvilised ja 
detailirohked ning pakuvad avas-
tamisrõõmu ka raamatu uurimisel 
mitmendat korda. Kunstniku 
loomingut iseloomustavad de-
tailirikkus, värvi- ja mängurõõm. 
Vaimukad üllatused käivad asja 
juurde. Tema töid on mitmel 
korral pärjatud „25 kauneima 
raamatu“ ja „5 kaunima laste-
raamatu“ tiitliga, auhinnatud 
„Põlvepikuraamatu“ konkursil. 
Lisaks kunstinäitusele on välja 
pandud ka Katrin Ehrlichi poolt 
illustreeritud lasteraamatud ja 
lasteajakirjad - kõik on kokku 
koondatud värvirõõmsasse raa-
matunäitusesse „Kus on sokil 
olla hea?“

Näitused raamatukogu 2. kor-
rusel on avatud 14. jaanuarini.

http://www.tapa.lib.ee/gale-
rii/2011/Pildi_r66m/index.htm

„Muhedate portreede pa-
raad“ Aivar Juhansoni šaržid

Raamatukogu esimest kor-
rust kaunistavad detsembrikuu 
lõpuni tuntud šaržimeistri Aivar 
Juhansoni isikupärased tööd, üks 
põnevam kui teine. Väljas on 
teada-tuntud inimeste - kirjanike, 
näitlejate, sportlaste, muusikute, 
poliitikute, kultuuriinimeste - 
humoorikad portreed. Muhe 
autoportreegi on teiste seas oma 
kindla koha leidnud.

Aivar Juhansonil on tänaseks 
valminud kaugelt üle tuhande 
portree, nädalas lisandub juurde 
pilt või paar. Suur osa neist on 
väljas püsinäitusel Mädapea mõi-

Näitused linnaraamatukogus

sas. Tema tööd on väga ilmekad 
ja tabavad, neis on sees sügav 
mõte ja sisu. Joonistusvahenditest 
kasutab ta pliiatsit ja dušši, vii-
masel aja üha tihedamini pliiatsit 
ja akvarelli. Autori enda arvates 
õnnestuvad tal paremini isikupä-
raste näojoontega inimeste port-
reed. Inimesi joonistada on talle 
meeldinud juba lapsest peale, sest 
inimene on ju kordumatu oma 
näo, figuuri, isikupärase oleku 
poolest. Lapsepõlve harrastusest 
on tänaseks saanud elukutse – 
juba pikemat aega töötab  Aivar 
Juhanson šaržistina Eesti Eksp-
ressis. Kunstnik ise peab end  
siiski rohkem portreekunstnikuks 
ning illustraatoriks.

http://www.tapa.lib.ee/gale-
rii/2011/Aivar_Juhanson/index.
htm.

Kersti Burk

Reedel, 25. novembril astudes sisse 
Tapa kultuurikotta, oli maja täis 
siginat ja saginat.

Lapsed jooksid küll üles, küll 
alla, olukord oli üsna koomiline. 
Läksin saali ja oh üllatust kõik 
kohad olid juba hõivatud, kuid 
ma ei andnud alla ning teadsin, et 
kuskil peab ju ka minu jaoks kasvõi 
seisukoht olemas olema. Ja ma ei 
eksinud – leidsin mitte seisukoha, 
vaid päris istekoha kõige viimases 
reas. Saali oli lausa lisatoole kohale 
toodud, sest väga paljud olid tulnud 
vaatama ja kuulama Tapa valla V 
muusikapäevade laste ja noorte 
kontserti. Lavale astusid mudilas-
koorid, lastekoor, erinevad tantsijad 
ja rahvapillimängijad, igal ühel neist 
oli selgeks õpitud just selleks päe-
vaks sobilikud palad teemal:“ Oma 
maa ja omad viisid“.

Kuulasin ja vaatasin kõike seda 
kaunist, mis minu ees nagu mui-
nasjutt lahti keerles. Noored tant-
sijad esitasid päris mitu tantsu, mis 
võitsid rahva südame. Lehtsest 

pärit noormees ja neiu esitasid oma 
kauni laulu, mille keskel noormees 
kinkis neiule roosiõie, näha oli, et 
südamest. Kontserdi lõpus tantsi-
sid noored, kelle juhendajateks on 
Sirje Sell ja Evi Koppelmann, tant-
sud „Põhjamaa“ ning „Eesti muld 
ja Eesti süda“. Vaatasin enda kõrval 
istuvaid inimesi, kellest vähemalt 
pooltel olid pisarad silmis. Miks? 
Arvan, et see kõik oli liiga kaunis 
ja armas, et jätta meid ükskõikseks. 

Järgmisel päeval sisenesin Leht-
se kultuurimajja, seekord juba 
esinejana. Sõnadesse panna on seda 
erilist  tunnet väga raske, kuid see 
tunne on hea. Teadsin, et ees on 
suursugune ja väärtuseid kandev 
üritus. Erinevad koorid astusid 
lavale ning igaühel neist oli rahvale 
midagi öelda, muidugi läbi laulu. 
Vahepeal pakkusid silmailu meie 
valla võrratud tantsijad. Külalisesi-
nejaks oli sel korral Rakverest pärit 
segakoor Solare.

Kontserdi lõpus läksid lavale 
kõik koorid ning üheskoos esita-

takse Siiri Sisaski laul „Mis maa see 
on?“.  Külg külje kõrval lauldes, 
vaadates dirigenti ja saalis istuvaid 
inimesi ning lauldes laulusõnu 
„mis maa see on, kust põgeneda 
võiksid lausa joostes, kuid miski 
hoiab tagasi veel mind“, tabasin 
end mõttelt, et mis on see, mis 
hoiab meid siin ning, mis ei lase 
meil kuhugile minna. Vastuse leid-
sin enda jaoks tunduvalt hiljem. 
Seni, kuni jätkub neid toredaid ja 
vahvaid eestvedajaid, kes jaksavad 
ja tahavad igal sügisel taas kokku 
tulla, et viia läbi muusikapäevi, mis 
on üks väga oluline rahvakultuuri 
kandev üritus, senikaua kestab ka 
meie rahvas. Kui on eestvedajad, on 
ka inimesi ja nende hulgas minagi, 
kes on alati valmis väärtusi ja tra-
ditsioone kandval üritusel osalema. 

Aitäh Teile Piret Pihel, Kairi 
Kroon, Tiiu Tikkerber, Leelo 
Jürimaa, Heili Pihlak ja Indrek 
Jurtšenko suurepärase kultuuriela-
muse eest.

Ave Pappe

Mõtisklusi muusikapäevadest
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Pärnus tegutsev ukraina rahvus-
ühing Vitsizna on juba kolm aastad 
korraldanud ukraina laulufestivali 
„Ukraina laine“. Sellel aastal sai kut-
se festivalile ka Tapa loominguline 
ühendus Koit.

Traditsiooniline ukraina muusika 
ja rahvakultuuri sündmus näitas 
Narva, Sillamäe, Õisu, Tartu, Rakve-
re, Tallinna ja Pärnu  loominguliste 
kollektiivide taset ja igapäevast ühin-
gutegevust. Festivali avamisel jagasid 
tervitusi Pärnu linnapea Jana Mets 
ja Ukraina saatkonna kultuuriatašee 
Ljudmilla Andrijenko. 

Meie ühendus valmistas huvitava 
kava, Tapa ukrainlasi esindasid Pär-
nus koor Žuravuška, trio Kumuški 
ja vokaalduett. 

Tapa koori esituses kõlas kaunis 
ja energiline laul „Aastad möödu-
vad“, duett kooseisus Irina Salomati-
na ja Tatjana Tsuvpilo esitas lüürilise 
laulu „Ema pats“ ja meie trio (Irina 
Salomatina, Tatjana Ljankevitsus ja 
Tatjana Tsuvpilo) esitas rahvalaulu 
„Oh, sa mu jõekene“. Tapa seltsi 
Koit esinemine oli üllatavalt menu-
kas, saalis kõlas „Braavo“!

Selts soovib kaasa lüüa ka teistel 
vabariiklikel üritustel, mida korral-
davad Eestis tegutsevad ukraina 
rahvusseltsid.

Täname Tapa vallavalitsust, kes 
abistas meie ühingut Pärnu festivalil 
osalemisel.

Varvara Skobeleva, 
MTÜ „Koit“ juhatuse lige

Juba vähem kui kuu aja pärast, 
31. detsembril algab Eesti ühe-
teistkümnes rahva ja eluruumide 
loendus, mis lubab selgust luua 
paljudes tähtsates küsimustes Eesti 
elanike kohta. Selleks, et tulemused 
ikka täpsed oleksid, on loenduse 
küsimustele vastamine igale Eesti 
elanikule kohustuslik. 

„Loendusel osalemine on tõe-
poolest kohustuslik. Ainult siis, kui 
meil on täpne ja ajakohane statis-
tika meeste ja naiste arvust ning 
erineva vanuse, hariduse ja elukut-
sega inimeste paiknemisest, saame 
oma ühiskonnale seada mõistlikke 
tulevikusihte,“ rääkis Rakvere ring-
konnajuht Kristiina Saar. 

Rahvaloendus on ainus võimalus 
vajalikke andmeid saada ja seetõttu 
on loendusel osalemise kohustus 
kirjas ka riikliku statistika seaduses. 
Loenduse metoodikajuhi, Tartu 
Ülikooli emeriitprofessor Ene-Mar-
git Tiidu sõnul pole selles midagi 
uut – juba 1922. aastal, kui toimus 
iseseisva Eesti Vabariigi esimene 
rahvalugemine, oli küsimustele vas-
tamine kohustuslik. „Tol ajal öeldi 
ka, et rahvalugemine annab rahvale 
silmad ning et rahvas, kel puuduvad 
rahvalugemise andmed, ei tunne 
iseennast. Need on minu arvates 
igati ilusad mõtted, mis sobivad 
ka tänasesse päeva,“ rääkis Ene-
Margit Tiit. „Kasutagem siis seda 
võimalust, mis meil on ja anname 
ka tänasele Eestile silmad, et näha, 
millised me tegelikult oleme.“ 

Vastused ainult statistika tege-
miseks Ringkonnajuht Kristiina 
Saar teab, et kohalikud inimesed on 
loenduse eel juba väga põnevil – kui 
palju meid siis ikkagi on. „Loendu-
sel kogutud andmed aitavad hiljem 
ju vastata nii paljudele olulistele 
küsimustele. Inimeste paiknemise 
järgi saab näiteks teada, kas teede ja 
ühistranspordivõrk vastab inimeste 
vajadustele, milliste sotsiaalteenuste 
järgi hakkab eri piirkondades va-
jadus tekkima,“ tõi ringkonnajuht 
vaid mõned näited selle kohta, miks 
loendus on meile kõigile vajalik.

Neile ja teistele tähtsatele küsi-
mustele vastamiseks on vaja üksnes 
statistikat. „Rahvaloendusel esita-
tud andmetest kellelegi mingeid 
õiguslikke tagajärgi küll kindlasti ei 
tule,“ ütles Saar. „Neid andmeid ei 
anta mitte kellelegi edasi ja statisti-
ka tegemisel eraldatakse vastustest 
ka inimeste isikuandmed. Seega ei 
pea keegi ka kartma, et muutuks 
tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused 

või pensionimaksed.“
Ankeetide küsimused ei ole 

rasked, küll aga võivad mõned kü-
simused vajada ette valmistamist või 
dokumentidest järele vaatamist. Nii 
küsitakse näiteks eluruumi kasuliku 
pinna suurust ja ehitusaastat ning 
isikuankeedis vastaja sünnikohta 
asula täpsusega ehk tema ema 
elukohta (mitte haigla asukohta) 
vastaja sünni hetkel. Täpseid and-
meid vajatakse ka vastaja põhitöö 
asukoha ja tööülesannete kohta. 
Kui leibkonnale kuulub mõni aas-
taringseks elamiseks sobiv eluruum 
mujal Eestis, mis loenduse perioodil 
on tühi, täidetakse intervjuu käigus 
ka selle eluruumi ankeet.

Esimest korda saab e-loendada 
Selleks, et andmete kogumine oleks 
kõigile võimalikult mugav, on loen-
dajate käsutuses sülearvutid ja päris 
esimest korda võimalik end ka ise 
interneti teel loendada. „Rahva-
loendus algabki 31. detsembril just 
e-loendusega, kus terve kuu jooksul 
on võimalik kõigile küsimustele 
vastata hoopis internetis,“ rääkis 
ringkonnajuht Kristiina Saar. „Eks 
see on ju teada, et meie inimesed 
on võib-olla natuke häbelikud ja ei 
taha võõrale inimesele endast kuigi 
palju rääkida. Seepärast ongi väga 
mugav, et igaüks, kel ID-kaart või 
pangakoodid olemas, võib loendus-
ankeeti täita ka täitsa omaette, arvuti 
taga istudes,“ selgitas Saar. 

Interneti teel loendusel osalemi-
seks peab olema võimalus kasutada 
arvutit ja internetti ning veebilehel 
asuvasse ankeeti sisselogimine toi-
mub ID-kaardi või internetipanga 
kaudu. Koht ei ole seejuures oluline: 
olgu selleks siis enda või oma lähe-
daste kodu, töökoht, raamatukogu 
või koguni buss. E-loenduse kesk-
konnas on olemas kõik vajalikud 
juhendid ja abi saab küsida ka Sta-
tistikaameti infotelefonil 625 9100 
või e-posti teel aadressil klienditu-
gi@stat.ee. E-loenduse ajal vastab 
infotelefon kõigil nädalapäevadel 
kell 8–22, küsitlusloenduse ajal 
veebruaris ja märtsis esmaspäevast 
reedeni kell 8–18. 

Kui on tahtmine osaleda e-loen-
dusel, aga kodus puudub arvuti või 
jääb oskustest napiks, on jaanuari-
kuu teatud päevadel võimalik seda 
teha ka kohalikus raamatukogus või 
avalikus internetipunktis, kus inime-
si abistab REL 2011 selle piirkonna 
juht. Kuna ühe leibkonna ankeetide 
täitmiseks kulub orienteeruvalt 
40 minutit, oleks hea eelnevalt 

registreeruda. Infot selle kohta 
saab jaanuarikuu alguses kohaliku 
omavalitsuse sekretärilt või REL 
2011 ringkonnajuhilt.

Tu l eb  k a  r ahva loenda j a 
Kes e-loendusel osaleda ei soovi 
või jõua, võib oodata hoopis 
rahvaloendaja külastust – nemad 
hakkavad inimesi külastama alates 
16. veebruarist ja teevad seda kuni 
märtsi lõpuni. Kui kedagi pole 
kodus või pole vastamiseks parim 
aeg, jätab loendaja postkasti teatise 
oma kontaktandmetega. „Siis tu-
leks loendajale helistada ja leppida 
kokku kohtumiseks sobiv aeg,“ 
ütles ringkonnajuht. 

Statistikaameti palgatud 2200 
rahvaloendajat hakkavad inimesi 
külastama alates 16. veebruarist. 
Neid tunneb ära Statistikaameti 
poolt väljastatud pildiga töötõendi, 
sinise kohvri ja loenduse kirjadega 
salli järgi. Tavapärase paberankeedi 
asemel märgivad nad vastused süle-
arvutisse ja kunagi ei küsi inimestelt 
nende sissetulekut. 

„Tõesti, ühtegi rahvaloendajat 
enne 16. veebruari ei tule ja nemad-
ki külastavad vaid neid inimesi, kes 
pole osalenud e-loendusel või kui 
ankeet on jäänud lõpetamata. Küll 
aga jätkavad endiselt oma tööd 
teiste uuringutega seotud Statisti-
kaameti küsitlejad ja neid ei tasuks 
karta, vaid küsida igalt külaliselt, 
kes end küsitleja või loendajana 
esitleb, töötõendit, millel kindlasti 
peab olema pilt,“ soovitas Rakvere 
ringkonnajuht Kristiina Saar. 

Kogu info rahva ja eluruumide 
loenduse kohta on leitav aadressil 
www.REL2011.ee ning detsemb-
rikuu jooksul jõuavad kõikidesse 
postkastidesse ka loendust tutvus-
tavad voldikud. 

FACTBOX Rahva ja eluruumi-
de loendus 2011

31. detsember 2011: kõik rah-
valoenduse andmed kogutakse 31. 
detsembri seisuga

E-loendus: 31. detsember 2011 
– 31. jaanuar 2012

Küsitlusloendus: 16. veebruar – 
31. märts 2012

Rahvaloendaja näitab alati töö-
tõendit, kannab salli ja sinist kohv-
rit, Teie palganumbrit ei küsi ja 
enne 16. veebruari Teid loendama 
ei tule. 

Tulemusi avaldatakse alates 
2012. aasta maist.

Rahvaloendusel osalemine on 
kohustuslik. 

Karin Volmer, Statistikaamet

Tapa Koit esimest korda 
festivalil „Ukraina laine“

Rahvaloendus hakkab 
vastuseid otsima

Kas küttearved teevad teile liiga?
Kas mõistlikke lahendusi polegi?
Kas kütteprobleemi lahenduseks 
võiks olla soojuspump ?

Arvan, et pole ühtegi inimest 
Eestimaal, kes esimesele küsimusele 
vastaks eitavalt. Teisele küsimusele 
võiks vastata, on küll, kuid need 
on enamasti suhteliselt suuri inves-
teeringuid nõudvad. Edasi tekib 
loogiline küsimus – kust saada 
investeeringuteks raha? Tänapäeval 
on raha ju oskuste - teadmiste kõrval 
ainuke defitsiit! Kas ikka on nii? Kas 
soojuspump küttesüsteemis võiks 
pakkuda lahendusi?

Kõigepealt olgu kohe öeldud, et 
Eesti Soojuspumba Liit (ESPEL) 
kui erialaliit pakub oma liikmete 
kaudu ka selliseid komplekslahendu-
si, kus soojuspumbaga on süsteemi 
ühendatud teisi seadmeid ja kütte-
vorme. Viimase kolme aasta tren-
dide põhjal võiks väita, et soojus-
pumbad vallutavad Eesti kütteturgu, 
sest iga kolmas uus või renoveeritav 
objekt lahendatakse soojuspumba-
küttega. Hetkel on Eestis prevaleeriv 
renoveeritav kütteturg, mis üldjuhul 
seab tingimuseks väga erinevate 
küttekombinatsioonide kasutamise. 
See tähendab seda, et tegelikult on 
Eesti kütteturu liidriks kompleksla-
hendus, mis iga konkreetse objekti 
puhul on optimaalseim. Seega vanu 
küttevorme ei heideta kõrvale vaid 
enamjaolt lülitatakse uude küttesüs-
teemi. Põhikütteks võib saada nii 
soojuspumbaga küte ja täiendavaks 
kütteks ükskõik mis muu endine 
küttevorm kui ka vastupidi.

Viimastel aastatel on soojuspum-
pade tehnoloogia läbi teinud tormi-
lise arengu. Turule on tulnud uue 

põlvkonna soojuspumbad, tõusnud 
on nende efektiivsus ja töökindlus. 
Juba traditsiooniliste energiaallikate 
kõrvalt nagu maa, vesi, õhk ja ener-
giapuurauk, saadakse lisaks uute soo-
juspumba-süsteemidega energia kätte 
nii heitveest, ventilatsioonitagastusest 
kui ka päikesepaneelide kaudu.

Tänu tehnoloogia kiirele aren-
gule viimastel aastatel on tekkinud 
võimalused soojuspumba turu laie-
nemiseks. Lisaks traditsioonilistele 
individuaalelamutele on kaasaegsete 
soojuspumba-süsteemidega võima-
lik kütta nii korterelamuid, suuri ja 
keerulisi tööstus- kui ka teisi taristu 
objekte.

Meie Liidu liikmed suudavad 
pakkuda komplekslahendusi ja 
teenuseid alates nõustamisest (ka 
rahaliste vahendite hankimisel), 
projekteerimisest, kütte- ja venti-
latsioonisüsteemide ehitamisest, 
paigaldamisest ja renoveerimisest 
ning lõpetades majade soojustamise 
ja ümbruse haljastamisega.

Milline oleks teile parim kütte-
lahendus?

Palju see maksab ja missuguseid 
võimalusi pakuvad erinevad rahas-
tamisfondid?

Kas kohalik omavalitsus saab 
nendes küsimustes korteriühistuid 
aidata? 

Neile ja paljudele teistele akuut-
setele küsimustele vastuse saamiseks 
palutakse kõiki huvilisi Eesti Soo-
juspumba Liidu poolt korraldata-
vale Soojuspumba infopäevale, mis 
toimub 19. detsembril kell 17 Tapa 
kultuurikojas Turu tn 8

NB! Vaata ka infot rubriigis 
“Kuhu minna” Tapa kultuurikoja alt!

Jüri Miks, Eesti Soojuspumba Liit

Soojuspumpadest

Kohtasin Sind jõuluaja lummuses
taevatähtede heledas valguses.
Sa küsisid, mida ma vajan?
kas jõulurõõmu või ehk midagi veel.
Ma ütlesin Sulle, et soovin,
et mu ümber oleks naeratavad näod.
Mitte keegi ei tohiks tunda
nukrust, mis vahel hinge poeb.
Sa lubasid maailma muuta
kui teeme seda kõik üheskoos.
Siis võtsid oma kingikotist tähe
ja valgustasid mulle teed,
et saaksin minna ja kõigile õelda – 
jõuluvana on juba teel.

Loone Astula

Kohtumine 
Jõuluvanaga

Muusikas on mitu imeväikest nooti,
mida väike muusik viisiks seada suutis.

Tema laulus vulises kevadine oja,
loojus päike, tõusis, laulsid linnupojad.
Vahest helises vaikus tema loometöös,
vahest häältest kaikus sume suveöö.

Elus on ju samamoodi – armastades ta loodi.
Vaikusest sai alguse helinate võlu

Iga päeva teekond värvib ilusamaks elu!

Kallis Piret! 
Õnnitleme Sind ilusa juubeli puhul! 

MTÜ Tapa Lauluseltsi segakoor LEETAR
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vald (sihtotstarve 100% maatulun-
dusmaa, pindalaga 4,24 ha, katast-
ritunnus 40001:003:1070). Kinnistu 
alghinnaks on 6000 eurot, tagatis-
raha 600 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 60 eurot.

Korteriomandi aadressiga Kes-
kuse tn 8-1, Lehtse alevik, Tapa vald 
(1-toaline korter üldpinnaga 43,4 
m², katastritunnus 40002:003:0021). 
Korteriomandi alghinnaks on 1000 

eurot, tagatisraha 100 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Pakkumised esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Korter“ 
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk 
tn 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa hiljemalt 6. jaanuar 
2012 kell 10.

Täpsem info  www.tapa.ee rub-
riigis „valla juhtimine/varade müük” 
või tel 58 167 712 (Timo Tiisler).

10.11.2011
Otsustati maksta täiendavaid sot-

siaaltoetusi kokku summas 161,67 
eurot;

jäeti rahuldamata kolm avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

pikendati üürilepinguid Tapa 
vallale kuuluvates sotsiaalkorterites;

muudeti Tapa vallavalitsuse 
20.01.2011 korraldust nr 19 “Hool-
dekodusse paigutamine“;

eraldati mittetulundusühingule 
Loominguline Ühendus Koit 50 
eurot 19. novembril 2011 Pärnus Uk-
raina laulufestivalil “Ukraina laine” 
osalemisel osaliseks transpordikulude 
katteks;

määrati projekteerimistingimused 
Tapa reoveepuhasti rekonstrueeri-
miseks ehitusprojekti koostamiseks 
aadressil Võidu pst 28 Tapa linnas 
Tapa vallas;

väljastati ehitusluba Tapa vallava-
litsusele mänguväljaku ehitamiseks 
Kooli tn 11 maaüksusele Tapa linnas 
Tapa vallas;

väljastati kasutusluba tootmishoo-
ne juurdeehituse kasutusele võtmi-
seks Lai tn 12, Lai tn 12a ja Lai tn 6 
kinnistutel Tapa linnas Tapa vallas;

kooskõlastati seirepuurkaevu ra-
jamise asukoht Valve tn 29 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

nõustuti OÜ-le Raufarm keskkon-
nakompleksloa väljastamisega Lääne-
Virumaal Tapa vallas Raudla külas;

otsustati korraldada lihthange 
“Tapa linna jäätmete kogumispunkti 
haldamine 2012–2013“ ning “Elekt-
ripaigaldiste käidukorralduse teenus 
2012–2014“;

pikendati Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi asukohaga Lembitu 
pst 15-7 Tapa linn Tapa vald üüri-
lepingut.

17.11.2011
Kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning ühele puudega isikule 
lõpetati hooldaja määramine ning 
hooldajale hooldajatoetuse määramine;

volitati Tapa vallavalitsuse hoole-
kandespetsialist teostama nelja eest-
kostetava nimel Maksu-ja Tolliametis 
vajalikke toiminguid;

võeti vastu kaks korraldust nõus-
oleku andmise kohta eestkostetava 
nimel tehingute tegemiseks;

eraldati sotsiaalkorter aadressil 
Uus 18-1 Tapa linn;

anti nõusolek Gold Optika OÜ-le 
rändkauplus „TERVISEBUSS“ pea-
tumiseks Tapa valla territooriumil;

väljastati tänava ajutise sulgemise 
luba Tapa linnas Rohelisel tänaval ja 
Kalmistu tänaval;

määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa linna Rohelise tänava 
rekonstrueerimise tehnilise projekti 
koostamiseks;

määrati Tapa vallas Tapa linnas 
Piiri tn 14 asuvate hoonete teenin-
damiseks vajaliku maa suuruseks 
1163 m2;

määrati Tapa vallas Moe külas 
OÜ-le Estonian Spirit kuuluva elamu 
teenindamiseks vajaliku maa suuru-
seks 26943 m2, maksustamishinnaga 
800 eurot;

määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva rajatise „küttehoidlad“ 
rekonstrueerimiseks ehitusprojekti 
koostamiseks Hommiku pst 31 Tapa 
linnas Tapa vallas;

määrata projekteerimistingimused 
Eesti Energia Võrguehituse AS-le 
elektrivarustuse projekteerimiseks 
(elektriliitumine) Loode tn 12 kinnis-
tule Tapa linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
Eesti Energia Võrguehituse AS-le 
elektrivarustuse projekteerimiseks 
Saiakopli külas Tapa vallas;

väljastati ehitusluba elamu laien-
damiseks Spordi tn 9 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek puur-
kaevu rajamiseks Kallijärve kinnistul 
Jäneda külas ja Kruusimäe kinnistul 
Moe külas Tapa vallas Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek ühepe-
reelamu tehnosüsteemide muutmi-

Liikluskorralduse muudatus! Alates 9. jaanuarist 2012 kehtib Kesk tänaval Kooli tänava ja Jaama tänava va-
helisel lõigul ühesuunaline liikluskorraldus. Liiklussuund on suunatud Kesk tänava ja Kooli tänava ristmikust 
Jaama tänava suunas. 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Vallavara müük

seks (veeühendus) Tamme kinnistul 
Tõõrakõrve külas Tapa vallas;

väljastati kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Metsalu kinnis-
tul Saiakopli külas Tapa vallas;

mittetulundusühingule Tapa Lau-
luselts eraldati 464 eurot Tapa valla 
V muusikapäevade korraldamiseks ja 
Leader toetuse omaosaluse katteks;

eraldati isetegevuskoorile Žura-
vuška 100 eurot 19. novembril 2011 
Pärnus Ukraina laulufestivalil “Ukrai-
na laine” osalemisel transpordikulude 
katteks;

moodustati haridusvõrgu arengu-
kava töögrupp;

muudeti Tapa vallavalitsuse 6. 
aprilli 2010 korralduse nr 271 punkti 
1 asendades komisjoni liikme „abival-
lavanem Herki Kübarsepp“ liikmega 
„abivallavanem Andrus Freienthal“;

EELK Tapa Jakobi kogudusele 
eraldati Tapa valla 2011. a reservfon-
dist 1020 eurot.

24.11.2011
Kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ja hooldajatele hooldaja-
toetused;

Tapa vallavalitsuse hoolekande-
spetsialist volitati teostama kahe eest-
kostetava nimel vajalikke toiminguid 
Politsei- ja Piirivalveamet Rakvere 
Kodakondsus- ja migratsioonibüroo 
teeninduses;

eraldati sotsiaalkorter aadressil 
Kalmistu 15-6 Tapa linn Tapa vald;

võeti vastu kaks korraldust hool-
dus- ja põetustoetuse maksmise 
kohta;

otsustati maksta lasteaia söögi-
soodustust 100% ulatuses kahele 
Lehtse Kooli lasteaias käivale Tapa 
valla lapsele;

otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 524,95 
eurot;

jäeti rahuldamata kaheksa avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

otsustati maksta MTÜ Maria 
Lastekeskuse transporditeenuse 

Jaanus Annus, liikluskorraldusespetsialist

kompenseerimiseks teenuse osutajale 
FIE Enno Roos esitatud arve alusel 
141,98 eurot;

kinnitati Tapa gümnaasiumi hoo-
lekogu;

väljastati AS-le Merko Ehitus 
tänava ajutise sulgemise luba Tapa 
linnas Pikk tänava osaliseks sulgemi-
seks Pärnu- Rakvere-Sõmeru mnt ja 
Vilguta tänava vahelisel lõigul alates 
25.11.2011 kuni 10.02.2012;

Lihthanke „Tapa vallavalitsuse 
ja AS Tapa Vesi 2011–2013 ma-
jandusaasta auditeerimine edukaks 
pakkumuseks tunnistati Audest 
Audiitorteenuste OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

anti välja kaks luba jäätmemahuti 
perioodiliseks tühjendamiseks ja üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

Roheline 6 asuva sotsiaalmaja 
katuse remonttööde edukaks pakku-
museks kinnitati OÜ Ram Builder 
poolt esitatud pakkumus;

määrati projekteerimistingi-
mused Hommiku pst 31 kinnistul 
asuva olemasoleva raudtee Tapa 
jaama poolse rööpmestiku ümber-
ehitusprojekti koostamiseks Tapa 
linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva hoone „kaubandus-
keskus Maxima X“ laiendamiseks 
(taara vastuvõtupunkt) ehitusprojekti 
koostamiseks Pikk tn 33 Tapa linnas 
Tapa vallas;

väljastati ehitusluba Tapa Vesi AS-
le olemasoleva rajatise „Tapa linna 
puhastusseadmed“ rekonstrueeri-
miseks (settetiigid 2 tk) Võidu pst 
28 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korteriomand number 3 asukohaga 
Näo 2, Näo küla Tapa vald;

loeti Autoport OÜ poolt esitatud 
dokumentatsioon nõuetepäraseks 
ning lubada neil paigaldada välirek-
laam Tapa linna Pikk tänav 3 maja 
põhjapoolsele küljele kuni 17. no-
vember 2013.

01.12.2011
muudeti Tapa vallavalitsuse 

27.10.2011 korraldust nr 1024 „Ka-
tastriüksuste lähiaadressi määrami-
ne”;

tunnistati hanke „Tapa linna 
jäätmete kogumispunkti haldamine 
2012–2013” edukaks pakkumuseks 
AS Jõgeva Elamu poolt esitatud 
pakkumus;

tunnistati hanke „Tapa vallale 
kuuluvate hoonete elektripaigaldiste 
käidukorralduse teenus 2012–2014” 
edukaks pakkumuseks AS Vaiko 
poolt esitatud pakkumus kui mada-
laima maksumusega pakkumus;

otsustati korraldada lihthange 
„Tapa vallale kuuluvate hoonete ja 
vara kindlustusteenus 04.02.2012–
03.02.2015“;

otsustati muuta Tapa linnas Kesk 
tänaval Turu tänava ja Jaama tänava 
vahelisel lõigul liikluskorraldus ühe-
suunaliseks alates 09.01.2012;

määrati projekteerimistingimu-
sed maa-aluse survetõstepumpla 
ehitamiseks ehitusprojekti koos-
tamiseks Loode tn 35 Tapa linnas 
Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
kahe PVC-kattega kerghalli püstita-
miseks ehitusprojekti koostamiseks 
Loode tn 35 Tapa linnas Tapa vallas;

kooskõlastati Tapa spordikeskuse 
personali koosseis;

Jäneda 4H JAH klubile eraldati 
kuni 61,44 eurot transpordikulutuste 
katteks, Paidesse Järvamaa piirkonna 
aastakoosolekule ja tunnustamisüri-
tusele minekuks;

Asso Kesaväljale eraldati 65 eurot 
toetust osalemaks Eesti suusaorien-
teerumiskoondise ettevalmistus-
laagris Soome Vabariigis 26.11 – 
12.12.2011;

võeti vastu korraldus pärimisme-
netluse algatamise kohta; 

otsustati lisada Tapa valla 2011. 
aasta eelarve tuludele sihtotstarbeli-
selt eraldatud täiendavad vahendid ja 
suunata need kuludesse.

Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul 
enampakkumisel:

Korteriomandi aadressiga Pikk 
tn 23-30, Tapa linn, Tapa vald 
(2-toaline korter üldpinnaga 38,5 
m², katastritunnus 79101:011:0001). 
Korteriomandi alghinnaks on 2500 
eurot, tagatisraha 250 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Maatulundusmaa kinnistu aad-
ressiga Olleri, Patika küla, Tapa 

Käesolevaga avalikustame Tapa 
vallavolikogu otsuse eelnõu „Ko-
hanimede määramine“, millega 
määratakse ametlik kohanimi Tapa 
linnas asuvatele liikluspindadele, 
mille nime kasutatakse teiste aad-
ressiobjektide aadressis.

Kohanimi määratakse järgmistele 
liikluspindadele:

Lehtse tee;
Paide maantee;

Rakvere tee;
Sügise tänav;
Välja tänav.

Volikogu otsuse eelnõuga on 
võimalik tutvuda Tapa valla veebi-
lehel: http://www.tapa.ee/kohani-
mede_maaramine

 
Kairi Maasen,

Tapa valla maakorraldaja

Kohanimede 
määramise 
eelteade

24.11.2011
Võeti vastu järgmised otsused:
Nõusoleku andmine hanke kor-

raldamiseks (Tapa vallale kuuluvate 
hoonete ja vara kindlustusteenus 
04.02.2012 – 03.02.2015);

Kinnisasja omandamiseks sei-
sukoha andmine (Nõustuti Tapa 
vallas Saksi külas asuva Kameruni 
kinnistu müügiga MTÜ-le Nõmm-
küla Jahiselts);

Kohanimede määramine (Määra-

ta Tapa vallas Tapa linnas liikluspin-
dadele nimed);

Maade munitsipaalomandisse 
taotlemine (Tapa vald Tapa linn 
Kooli tn 13, Tapa vald Tapa linn 
Valve tn 30).

Võeti vastu järgmised määrused:
Tapa valla avalikku kasutusse 

määratud erateede nimekirja kin-
nitamine;

Tapa valla kohalike teede ja täna-
vate nimekirja kinnitamine.
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

11. dets kl 11–14 Lehtse jõululaadake. Müügil mitmesugust 
käsitööd, ehteid ja mitmesugust jõulunänni kinkimiseks. 
Laste heategevusmüük. Oodatud ka toiduainete pakku-
jad! Müügisoovi korral võta ühendust kultuurimajaga.

   kl 12 Advendikontsert – esinevad Tapa valla lastekoor ja 
Tapa muusikakooli õpilased. 

12. dets kl 13 Klubi Ehavalgus laulutuba “Varsti jõulud käes!” 
ja kontserdi ühiskülastus.

13. dets kl 16.30 Tasuta jõuluetendus “Suur mäng” Tapa valla 
lastele. Esitab “Kehra Nukk”

18. dets kl 12 Lehtse külakilb 4. Mäng. Osamaks täisk 2 €, 
õpil tasuta.

19. dets kl 13 Klubi Ehavalgus jututuba “Kunstnik Silvia Raud-
vee lood”, laulutuba jõulumeeleolus. 

22. dets kl 16 Lehtse lasteaia laste jõulupuu
24. dets kl 17 Lehtse kammerkoor laulab Ambla Maarja kirikus 

jõulujumalateenistusel
1. jaan kl 00.15  Uusaastapidu. Sissepääs ainult kutsetega ja 

kella 01.00-ni! Eelregistreerimine laudadesse ja kutsete 
väljaostmine Lehtse kultuurimajas kuni 30. detsembrini! 
Soovitav tellida oma seltskonnale laud. Katta on võima-
lik 31. dets-l kell 12–14. Nõud kohapeal. Info: 521 8398, 
383 3350, info@lehtsekultuurimaja.ee. Riietus ja väljanäge-
mine: rõhutatult ülipidulik! Muusikat igale maitsele ja tants 
ansambliga UBA. Alla 18-aastased ainult koos täiskasvanu-
tega! Osavõtutasu 7 €.

5. jaan kl 12  Klubi Ehavalgus kolmekuningapäevapidu kõigile 
soovijaile. Üllatuskülalised Tallinnast! Meenutame laulude 
ja tantsudega kaunist jõuluaega. Ühine verivorsti söömi-
ne – võta kaasa osamaks! Sina oled ka oodatud!

8. jaan kl 10  Lehtse 5. pinksi pühapäev. Registreerimine 
mängudeks algab 9.30 ja lõpeb 9.55. Algajate mängud 
algavad kl 9. Täiskasvanuil osamaks 3 €, õpilased tasuta. 

15.  jaan kl 12  Lehtse külakilb 5. Mäng. Osamaks täisk 2 €, 
õpil tasuta.

16. jaan kl 13  Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
21. jaan kl 20  Jaanuariõhtu peoõhtu laudades kõigile an-

sambli ja esinejatega. Registreerimine laudadesse       
20. jaanuarini, siis pääse 5 €, peoõhtul 6,5 €.

23. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused – Mälu- ja liikumist-
reening, laulutuba.

Info: 383 3350, 521 8398, e-mail info@lehtsekultuurimaja.ee

Lehtse kultuurimaja ruumides näitused:
Kunstnik Natalja Novakovskaja maalid (Natanova).
“Tordinäitus” – Välja on pandud Viljandi huvikooli kunstiringi 

õpilaste tööd. 
Näitused avatud argipäeviti kl 10-st ning ürituste, trennide, 

proovide jms ajal.

16. dets kl 19 Eesti Filharmoonia Kammerkoori jõulukontsert. 
Ettekandele tulevad eesti heliloojate kaunimad jõululood. 
Kavas: Ehala, Kreek, Naissoo, Pärt, Tormis jt. Kaastegev 
Aarne Talvik klaveril. Dirigent on Daniel Reuss. Kontsert 
on tasuta!

18. dets kl 11.30 Tapa kammerkoori jõulukontsert Tapa kirikus
19. dets kl 10.30–15 Doonoripäev
   kl 17 Keldrisaalis Eesti Soojuspumba Liidu (ESPEL) esindajad 

Jüri Miks ja Taivo Kaus, tutvustavad soojuspumpa kui 
tänapäeva kõige efektiivsemat, taastuvat ja saasteva-
ba kohalikku küttevormi liiki, räägivad  soojuspumpade 
levikust Eestis ja mujal ning nende kasutamise tuleviku-
perspektiividest võrdlevalt teiste kütteliikidega. Tuuakse 
konkreetseid praktilisi näiteid. Räägitakse erinevatest 
soojuspumpadest ja nende kasutamise otstarbekusest 
ning komplekslahendustest, tugimeetmetest ja rahalis-
test toetustest korteriühistutele energiasäästuks ja kütte-
kulude vähendamiseks. Tutvustatakse reklaamkampaa-
nias osalevaid firmasid ning nende kaubamärke. Lisainfo: 
mob 508 6772. espel@solo.delfi.ee 

20. dets kl 20 Film “Mäss pilvelõhkujas”.  
 Pääse 3 €, kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €. 
27. dets kl 14 Lastefilm Võluhõbe (koolivaheaja hinnaga!). 

Pääse 1 € 
Aastalõpupeo algus 1. jaanuaril kell 00.30 
 Söök-jook ise kaasa,  head-uut-aastat-šampanja kultuu-

rikoja poolt. Info ja kohtade broneerimine tel 322 0061 
või e-mailil info@kultuurikoda.ee. Pilet eelmüügist 5 €, 
kohapeal 7€.

2.–3. jaanuaril Tapa kultuurikoda on suletud.
7. jaan kl 17 Trio Romance jõulukontsert. Pilet 5 €
25. jaan kl 19 Vana Baskini teater „Jäägu meie vahele”. Piletid 

10 ja 8 eurot (soodus: pensionärid, tudengid, õpilased)

Kallis ELLEN IVANOVA
Aastatele õnnerikkust,

päevadele topeltpikkust,
et aeg liialt kiirelt ei 

kaoks,
et õnnesepp Sinu jaoks
igal hetkel midagi taoks.

Õnnitleme 80. juubelil! 

Lapsed ja lapselapsed 
peredega

Vabadust armastavad Tapa 
kodanikud 

tervitavad ja õnnitlevad 
endist leegionäri ja 
vabadusvõitlejat 

HugO MAjOr´It 

tema 90. juubeli puhul 
15.12. 2011



AUTOPORT OÜ
Autokaubad Pikk 3 Tapa
E–R kl 9–18, L kl 9–14

- Rehvid MASTER
- Akud BÄREN

Tel 502 5273. autoport@email.ee

Mälestame 

VELLO SOOtSI

 ja avaldame kaastunnet 
lahkunu omastele.

Korteriühistu Lehtse Keskuse 7 
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: 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

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

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

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

TAPA EHITUS OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid: 

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve
Torutööd

 
Telefon 5343 7995

E-post tapaehitus@hot.ee

Tapa AM seltsi Kadri saalis Tapal Pikk 21, 
toimub 15, 16. ja 17. detsembril 
jõulueelne käsitöö, hoidiste ja 

aiasaaduste näitus müük. 
Müügil ka mesi.

Avatud 10–15. Kohtumiseni

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.

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Metsa väljavedu MtZ-iga.
Tel 5693 8583 

Leiname kallist sõbrannat 
EVI KALA

ja avaldame kaastunnet 
abikaasale ja poegadele

perekondadega.

Ruti, Linda, Laine, Helvi

Küttepuud Simunast! Mõõdud 30, 40 ja 50 cm.
Okas-, sega- ja lehtpuu, märg või kuiv.
Hinnad alates 29 €/rm. Tel 515 7741

Kohusetundlik noormees soovib 
üürida 2–3-toalist möbleeritud korterit 

Tapa linnas. Tel 5823 0695

jumalateenistused 
EELK Ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 18. detsembril kell 12 – 
4.advendipühapäeva jumalateenistus 

armulauaga
Neljapäeval, 22. detsembril kell 10 – 

koolilaste jõuluhommik
Laupäeval, 24. detsembril kell 17 – püha 

jõuluõhtu, kaastegev Lehtse kammerkoor
Pühapäeval, 25. detsembril kell 12 – 

1. jõulupüha armulauaga
Laupäeval, 31. detsembril kell 17 – 

vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 12 – 

uusaastapäeva jumalateenistus armulauaga

- Õlid MANNOL
- Summutajad

Haljastustööd
Aedade ehitamine
Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt 
     lume koristamine

MTÜ Mesilind koostöös Tapa vallavalitsusega korraldab
7. jaanuaril 2012 kell 15

Tapa Lastekaitse ühingu majas (Kooli 24,Tapa)
tAPA VALLA PuuEtEgA LAStE tALVEürItuSE
Meile tuleb külla etendus „Tiigrikutsu ja kloun Felix“

Mängime mänge ja veedame koos lõbusalt aega
Registreerimine kuni 31. dets 2011, tel 5699 9984, Kersti

Müüa maja Tapa linnas Pikk 49. 
Info 5606 9281 või 5620 0883

Soovime kõigile lehelugejate ja 
kaasautoritele 

kauneid ja rahulikke jõule, 
rõõmsat aastavahetust, 

õnnelikku ja edukat uut aastat 2012!

Sõnumed toimetus

Soovin osta 2-toalist kõigi mugavustega 
korterit Tapal, soodsama hinnaga. 

Otse omanikult. II korrus. Tel 5646 3897


