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Lehtse kultuurimajas toimus 2014. sep-
tembrist kuni 2015. aprillini 8 mängu, 
milles osales 7 võistkonda. 19. aprillil 
oli viimane ja otsustav lahing, mille järgi 
selgusid lõplikud tulemused:

I koht – „MC algajad“ (Mart 
Vellama, Tõnu Lilleorg, Raivo Okk, 
Ants Käärma); II koht – „All Stars“ 
(Kaspar Uusnurm, Ingvar Mägi, Vello 
Sild); III koht – „FRATERNITAS“ 
(Ain Kütt, Arne Veinberg, Andrus 
Veinberg); 4. – „Põgenev Jänes“ (Mae 
Mitt, Mati Mitt, Jaanus Bunder, Silvar 
Värk); 5. – „79“ (Andres Püümann, 
Vahur Sild, Alvar Roos, Tambet Sild); 
6. – „OK!“ (Elviira Vaas, Tiiu Rosen-
berg, Kristina Asuküla, Aivo Asuküla); 
7. – „Lepamiin“ (Jane Vaarik, Mati 
Vaarik, Valdur Kokka, Jaanus Vinter).

Mälumängus ei ole kaotajaid ja 
kõige enam võidavad need, kes enne 
vähem teadsid! Septembris algab 
XIV hooaeg, kuhu on oodatud kõik 
nupukad. Võistkond on kuni 4 liiget 
– võtke aega mõtlemiseks ning tulge 
sügisel meie sekka! 

Leelo Jürimaa,
Lehtse kultuurimaja direktor

Tapa valla Lehtse keskusehoones, kus 
asuvad kultuurimaja, raamatukogu, 
teeninduspunkt ja perearst ning Jä-
neda Koolis ja Jäneda spordihoones 
asuvad katlamajad kasutasid seniajani 
erimärgistatud diiselkütust. Seoses 
sellega, et diiselkütuse kasutamine 
oli väga kallis ja majanduslikult seega 
ebamõistlik ning reostas ümbritsevat 
keskkonda, tekkis vajadus kolme kat-
lamaja ümberehitamiseks biokütusele.

Uueks kütuseks valiti puidugraanu-
lid – pelletid. Rekonstrueerimistööde 
käigus paigaldati uued katlad, kütuse-
mahutid ja kütuse etteandmismehha-
nismid. Vanad katlad jäävad reserv-
kateldeks. Ümberehitamise tulemusel 
said katlamajad uued kaasaegsed katel-
seadmed ning saavutatakse majandus-
lik efekt odavama kütuse kasutamise 
näol. Tähtis on keskkonnakaitseline 
aspekt – hakatakse kasutama kodu-
maist odavat ja taastuvat kütuseliiki, 
väheneb keskkonnareostus ja raha 
jääb lähiümbrusse. Proovikütmised on 
tehtud ning katlamajad on töökorras. 

Tööd teostas Rapla Metall OÜ 
ning tööde kogumaksumuseks koos 
käibemaksuga kujunes 129 496 eurot, 
millest 50% finantseeris KIK ja üle-
jäänud osa Tapa vald. 

Muusikakool muutub muusika- ja 
kunstikooliks, põhimäärus on voli-
kogu poolt kinnitatud. Selleks, et olla 
valmis sügisel kunstiharu tegevuseks 
ja õpilaste vastuvõtuks sai muusika-
kooli majas teostatud mõnede ruumi-
de remondid. Soojustati ja viimistleti 
maja tagumine trepikoda ja koridor. 
Samuti sai korrastatud esimese korru-
se saal. Meenutan, et möödunud aastal 
ühendati muusikakooli hoone linna 
kaugküttesüsteemiga. Sellega langes 
ära vajadus varuda küttepuid ja kütta 
suurt hulka vanu ahjusid. Küttesüstee-
mi kaasajastamine andis võimaluse ka 
hoone edasiseks korrastamiseks. 

Kevadiste tööde hulka kuulub alati 
suur osa hankeid, milledest enamik 
on juba läbi viidud ja tööde tegijad 
on selgunud. Selline varajane asjade 
korraldus on tingitud tänu volikogu 
poolt varajasele eelarve kinnitami-
sele. Me oleme püüdnud alati asjad 
nii korraldada et eelarve saaks juba 
detsembrikuus kinnitatud ning see 
võimaldab meil korraldada varem 
hange, mis omakorda annab soodsa-
ma hinna. Hangete kohta saab infot 
lugeda valla kodulehelt.

 Alari Kirt, vallavanem

Sügisest alustab Tapal 
kunstikool

 Teeme Ära 2015

Tapa muusikakoolis toimub sellel 
aastal suur muutus – kool avab 
lisaks muusikaõppele ka kunstiosa-
konna. Alates 1. septembrist 2015. 
a alustavad maja vasakpoolses tiivas 
õppetööd noored kunstihuvilised. 
Ettevalmistused selleks on käinud 
juba paar aastat ning osakonna ava-
mine 2015. aastal oli kirjas ka kooli 
2010–1014 arengukavas. Kooli 
uueks nimeks saab Tapa muusika- ja 
kunstikool. 

Kunstiosakonna eesmärgiks on 
laste ja noorte loomevõimete avas-
tamine ja kavakindel arendamine, 
õpilaste loova ja iseseisva mõtle-
mis- ja eneseväljendusoskuse aren-
damine ning anda praktilisi oskusi 
lastele, kes soovivad tegeleda kuns-
tiga rohkem kui üldhariduskooli 
õppekava seda võimaldab. Oluline 
on ergutada loovat mõtlemist ja 
eneseväljenduse julgust, algatus-
võimet, katsetamist ja leiutamist. 
Kujundada ilumeelt ja isikupärast 
väljendusoskust ning äratada huvi 
meid ümbritsevate visuaalsete näh-
tuste vastu, osata märgata ilu.

Õppeprotsessi käigus toimuvad 

tunnid järgmistel erialadel: joonis-
tamine, maalimine, kompositsioon, 
graafika, skulptuur, kalligraafia ning 
õpitakse kasutama erinevaid kunsti-
tehnikaid (näiteks monotüüpia, dia-
tüüpia, kollaaž, mosaiik, söejoonistus, 
tilgatrükk, vahakriibe, paberbatika, 
heliograafia jne). 

Ainekavas on olulisel kohal ka 
värvusõpetus, materjaliõpetus, pers-
pektiiviõpetus, proportsiooniõpetus, 
valgus-vari. Samuti tutvutakse Eesti 
ja ka kogu maailma kunstiajalooga. 
Kunstitegevuse läbiviimisel on olulis-
teks märksõnadeks nii rahvakultuur 
kui ka loodushoid.

Tegeleme ülesannetega, mis aita-
vad kujundada õpilase loomingulist 
maailmanägemust. Erinevate tehni-
liste võtetega arendatakse kujutavat 
mõtlemist ja individuaalset võimekust. 

Kunstiosakonda hakkab juhen-
dama Liina Kald: „Kunstiosakonna 
loomise plaan muusikakooli juurde 
on juba väga pikka aega meeles 
mõlkunud. Aastate jooksul on olnud 
mitmelt poolt kuulda, et Tapal on 
lapsi, kes vajaksid sellist huvialavõi-
malust. Oma erialalt olen õppinud 

Tallinna Ülikoolis kunstiõpetajaks 
ja soov lastele oma oskusi jagada 
on olnud juba ammu. Pikka aega 
vallakunstnikuna töötades olen 
saanud juurde kogemusi erinevates 
kunstivaldkondades ja see on avar-
danud maailmapilti. 

Väga oluliseks pean seda, et 
kunstiõppesse tulekuks ei ole tähtis 
lapse hea joonistamisoskus. Oluline, 
on lapse tahe ennast väljendada 
loominguliselt kunsti kaudu. Kui 
tahe on olemas, leiame üheskoos 
erinevate tegevuste käigus lapse 
tugevad omadused. See võib ka 
näiteks väljenduda ainult heas kom-
positsioonitajus. Ja sel juhul me seda 
edasi arendamegi.“

Käesoleva aasta maikuus kuulu-
tame välja sisseastujate registreeri-
mise kunstiosakonda. Ootame kõiki 
7–16-aastaseid kunstihuvilisi lapsi ja 
noori. Õppetöö toimub gruppides 
ning kohtade arv on piiratud! Aval-
dusi võtame vastu 1. juunist kuni 
25. juunini. Avalduse blanketi leiab 
sel ajal kooli kodulehelt või muusi-
kakoolist kohapealt.

Ilmar Kald

Teeme Ära talgupäev toimub tra-
ditsiooniliselt maikuu esimesel 
laupäeval, tänavu 2. mail.

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 2. mail koos 
ühisel jõul teoks teha. Kõik talgud 
saab kanda üle-eestilisele talgukaar-
dile. Selleks tuleb täita lihtne vorm 

http://talgud.teemeara.ee kodulehel. 
Talgute korraldamiseks oleks vaja 

esmalt läbi mõelda tehtavad tööd, 
vajalikud tööriistad, paras osalejate 
arv ning töödega kaasnevad kulutu-
sed ning võimalused neid katta. Kui 
ei ole teada, tuleb kindlasti uurida, 
kes on talguobjekti omanik ja kas 
objekt on muinsus- või looduskaitse 
all. Aprilli keskpaigast kutsume kõiki 
valla elanikke omale sobivaid talguid 
valima ja end osalejana kirja panema 

veebilehel www.teemeara.ee. 
Tapa vallavalitsus toetab vajadu-

sel külaseltse, kodanikeühendusi ja 
sõpruskondi, kes soovivad talgute 
raames mõne avaliku koha korda 
teha. Vallavalitsus saab abistada 
prügikottide tagamisega ning prügi 
äraveo korraldamisega. Nimetatud 
abi saamiseks pöörduda Tapa valla-
valitsuse keskkonnaspetsialisti poole 
(krista.pukk@tapa.ee, tel 322 9665). 

Krista Pukk

Käesoleva aasta 
esimesed ehitus-

tööd tehtud!

Swedbanki 
teeninduspunkt 

Alates 23. märtsist on Tapa elanikele 
avatud Swedbanki teeninduspunkt, 
mis asub Tapa linnaraamatukogu 
internetipunkti ruumides aadressil 
Kooli 6 ning on avatud esmaspäeviti 
kell 10–15.

Teeninduspunkt on mõeldud eel-
kõige nendele klientidele, kes ennast 
interneti- ja mobiilipangas veel väga 
kindlalt ei tunne. Kliendinõustaja aitab 
klientidel interneti-ja mobiilipanga 
vahendusel teha makseid, kontrollida 
konto seisu, sõlmida lepinguid ning 
tutvustab klientidele ka muid muga-
vaid lahendusi. 

Hoonete 
lammutamine

Tapa linnas alustatakse vanade sõja-
väehoonete lammutamist. 

Tapa linnas Loode tn 7 ja Paide 
mnt 91 algavad aprilli teisel poolel en-
diste Vene Föderatsiooni relvajõudude 
lennuväe hoonete lammutamine ning 
pinnase planeerimistööd. Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse rahastatud 
projektide käigus lammutatakse Loo-
de tn 7 asuv elamuhoone ning Paide 
mnt 91 asuvad laohooned, tekkinud 
ehitusjäätmed purustatakse ning ümb-
ritsev maa-ala korrastatakse. Hoonete 
lammutaja leidmiseks korraldatud 
riigihankekonkursil osales kolmteist 
firmat, võitjaks osutus AS Kiviluks. 
Sõjaväehoonete lammutamise maksu-
museks on planeeritud 20 300 eurot.

Krista Pukk,
keskkonna- ja heakorraspetsialist

Lõppes mälumäng 
„Lehtse külakilb“ 

XIII hooaeg!

2. mail 2015 tähistame 
Jäneda Koolis praeguse 

koolimaja 30. aastapäeva.

Oodatud on kõik, kes on  
käinud ja/või töötanud Jäneda 
koolis ja lasteaias, Läpi koolis, 

Raudla koolis ja Kalijärve  
koolis. Osavõtutasu 15 €. 

Täpsem info  
www.janedakool.ee.
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Aasta 2015 on alanud TG pere 
jaoks väga tegusalt. 

Kõik vähegi haridusega kok-
kupuutuvad inimesed teavad, et 
kool on tänapäeval pigem oma 
olemuselt õppimist toetav ja 
suunav. Koolitund ei tähenda 
täna ainult seda, et õpetaja annab 
„kulbiga“ tarkust ja õpilased 
võtavad need teadmised omaks. 
Õpetaja roll tunnis on pigem suu-
nata õpilased ise otsima, uurima, 
katsetama ja läbi kõige selle peaks 
tulema ka teadmine. Õppetöö 
mitmekesistamiseks oleme oma 
koolis kasutanud diferentseeritud 
aineõpet, huviringe ja külalisõpe-
tajate osalust tundides. 

Terased nokitsejad leiavad 
ikka võimaluse, kuidas oma 
huvi arendada ja seda ka teistega 
jagada.

Juba mitmendat aastat on 
meie kooli tehnika- ja arvutihu-
vilistel õpilastel võimalik tundide 
välisel ajal õpetaja Villu Varblase 
juhendamisel ehitada ise roboteid 
ja neid ka liikuma panna. 

Kohe aasta alguses, 17. jaa-
nuaril, osalesidki gümnaasiumi 
robootikaringi õpilased oma 
meeskonnaga (TG NXT) First 
Lego League Eesti võistlusel 
Põhja-Eesti poolfinaalis Tallin-
nas, Energia Avastuskeskuses. 
Poolfinaalvõistlusel võttis mõõtu 
36 võistkonda.

Tegemist oli võistlusega, kus 
ühe osana tuli meeskondadel ko-
dus valmis ehitatud ja program-
meeritud autonoomse LEGO 
Mindstorms robotiga lahendada 
2,5 minuti jooksul erinevaid 
ülesandeid ja koguda võimalikult 
palju punkte. Teise osana tuli 
esitada projekt, kus on pakutud 
lahendus elulise probleemi lahen-
damiseks - sel aastal oli teemaks 
õppimise parandamine. Õpilased 
said jagada ka oma muljeid aja-
kirjandusele. Pika tegevusrohke 
päeva tasuks oli koht 14 parema 
meeskonna hulgas, mis tagas 
edasipääsu finaalturniirile. 

Ja siis 14. märtsil kogunesid 
sajad noored üle Eesti Ahhaa 
teaduskeskusesse robootika-
võistluse kahepäevasesse First 
Lego League finaali. Kahe päeva 
jooksul võistlesid õpilased nii 
robotimängus ja -disainis ning 
uuenduslike õppelahenduste 
loomises.

Tapa gümnaasiumi meeskond 
TG NXT koosseisus Heli Kukk, 
Carlos Kroon, Helger-Hans Kül-
mallik, Romet Matsiselts, Robert 
Vilms, Maarja Välmann ja Aigi 
Einmaa andsid oma parima ja 
veetsid kaks toredat päeva AH-
HAA-keskuses.

Koos on käidud oktoob-
rikuust saati 3 korda nädalas, 
finaalide eel igal päeval nädalas. 
Tasuks oli ürituse uustulnukatele 
osalemine finaalturniiril 33 võist-
konna seas (poolfinaalides olnud 
59-st jõudis finaali 29 võistkonda, 
kellele lisandusid välistiimid).

Robotiülesannetes saime fi-
naalis punkte 2 korda enam kui 
poolfinaalis ja tulemuseks 18. 
koht. Projektülesandega “ho-
logrammid koolitundidesse” ja 
põhiväärtustega saime pildile. 
Oma osa oli meie “holokätel”, 
mis sümboliseerisid meie ühist 
meeskonnatööd, ülesannete täit-
mist nii pead kui käsi kasutades ja 
ka hologramme. Võistkonnahing 
Heli sai järjekordselt intervjuud 

anda, sedapuhku ERR-le. Ja 
muidugi saadi tohutu hulk koge-
musi, mõtteid, ideid, uusi sõpru 
ja toredaid hetki, mida pikalt 
meenutada.

Selle kevade viimane suurem 
robootikaüritus “Võru roboti 
tsõõr ja Robomikulahing 2015” 
toimub juba 18. aprillil, mille 
tulemusi saab loodetavasti ajalehe 
ilmumise ajal näha juba kooli 
kodulehe või facebooki suhtlus-
keskkonna vahendusel. 

Isetegemisrõõm saab alguse 
algklassides. Meie kooli tublid 
leiutajad ja meisterdajad koguvad 
iga aastaga järjest rohkem tuntust 
ka väljaspool koolimaja.

Õed Sandra ja Sabrina Kara-
jevid (vastavalt 4.a ja 3.b klass) 
osalesid Eesti Teadusagentuuri 
poolt korraldatud õpilasleiutajate 
talvekoolis Tartus 23.–25. jaanua-
ril. Tüdrukud pääsesid õpilas-
leiutajate talvekooli tänu edukale 
osalemisele õpilasleiutajate kon-
kursil, kus nad saavutasid vaba-
riigis 3. koha. Talvekoolis räägiti 
leiutamisest ja tootearendusest 
ning inseneri rollist leiutamisel, 
kuidas leiutistega raha teha ehk 
äriideedest ja turundusest. Oma 
meeskonnaga kavandati meene 
ja esitleti rühmatöid. Vajalikku 
tarkust saadi Eesti Maaülikoolist 
ja Ahhaast. Õhtuseks külaliseks 
oli aga Aleksei Turovski. Kolme 
päeva sisse mahtus palju muudki 
huvitavat.

Lisaks leiutajatele on meil et-
tevõtlikud meistrid ja toimetajad 
teisedki. Näiteks Eesti noorte 
käsitöömeistrite loomingu näi-
tusel Tallinnas tunnustati teiste 
hulgas ka Tapa gümnaasiumi 4.a 
klassi õpilast Arleks Feklistovit 
oma origami töödega ning meie 
õpilasfirmad on ennast tutvus-
tanud erinevatel üritustel. Neist 
suurim ettevõtmine oli sõbrapäe-
val Tallinnas üle-eestilisel Junior 
Achievement Eesti õpilasfirmade 
laadal, kus osalesid gümnaasiumi 
majandusõppe viimase kursuse 
õpilased seitsme omaloodud 
ettevõttega. Meie õpilased pak-
kusid laadal eridisainiga T-särke, 
pinaleid ja tarbekotte, mobiiltele-
fonide tolmukaitseid, nutiseadme 
pastakaid, ürituste korraldamise 
ja pildistamise teenust. 

III veerandi viimasel koo-
lipäeval toimus gümnaasiumi 
aulas algklassidele mänguasjade 
kirbulaat, mille eesmärgiks oli 
taaskasutuse tutvustamine õpi-
lastele. Kirbukal võis kaubelda nii 
kasutatud kui ka uute esemetega, 
mis majapidamises üleliigseks on 
jäänud (mänguasjad, omatehtud 
käsitöö, ehted, sporditarbed, raa-
matud, laua – ja arvutimängud, 
pillid, legod vms).

Maakonnast said väga hea 
tagasiside loomekonkursile Glo-
bal Money Week 2015 – Save 
today, Safe tomorrow esitatud 
loometööd, mis kajastasid raha 
kasutamist ja säästmist ning 
seeläbi tulevikus majandusliku 
kindlustunde tagamist. Kon-
kursi pidulikule konverentsile ja 
autasustamisele 11. märtsil olid 
kutsutud oma ettekandega ka 
gümnaasiumi 4. A klassi õpilased: 
Jana Katre Ojasoo, Meriliis Sööt, 
Markus Nõlvak, Karl Hendrik 
Kanna, Arleks Feklistov koos õp 
Elle Kivisooga.

Kuid alati ei pea selleks koo-
limajast välja minema, et oleks 

Tapa gümnaasiumi tegemised
Kui istud Tapalt bussile nr 
64 (nt 7.35), siis jõuab täpselt 
tundide alguseks Jäneda Koo-
li. Asume bussipeatusest ca 
100 m kaugusel, 1985. aastal 
valminud majas. 2. mail tähista-
megi oma maja 30. aastapäeva. 
Püüan siin anda lühiülevaadet 
meie tänastest tegemistest.

Kooliharidust on Jäneda 
piirkonnas antud juba 190 aastat, 
maju on olnud mitmes paigas, 
kuid väärtus sellest ei kahane. 
Lasteaed on Jänedal kindlasti toi-
metanud juba 1955. aastast, kuid 
vanemad inimesed mäletavad 
lastehoiu võimalusi ka esimesest 
Eesti Vabariigi ajast.

Täna tegutseb Jäneda Koolis 
47 õpilast, 24 last, 18 lasteaia- ja 
kooliõpetajat ja 9 väga vajalikku 
abilist koolis ja lasteaias. Kooli-
maja esimesest päevast on ma-
jas õpetaja Eha Kaukvere, koos 
lasteaiaga tulid majja kogemus-
tega õpetajad Lea Visnap, Maie 
Kastemäe, Malle Raunmägi, kes 
nüüd on tunnustatud käsitöö- ja 
klassiõpetaja. 

Mis on meie tugevused? 
Need on toetatud õpe (tänu 
logopeed-eripedagoog Anne 
Gravele), individuaalne, in-
novaatiline ja mitmekesine 
lähenemine lapsele ja õpilasele, 
tänapäevased õppemeetodid ja 
-vahendid. Õpetaja Tiia Salmi 
ja infojuht Kadri Toomin-
ga eestvedamisel kasutatakse 
meil nii tahvelarvuteid kui ka 
lauaarvuteid õppimise huvita-
vaks ja põnevaks muutmiseks. 

Lasteaias hoiavad ja õpe-
tavad lapsi õpetajad Tiina 
Sillandi, Piret Veermaa, Kristel 
Soomeri ja Margit Vijar ning 
neid toetavad ja abistavad 
hoolikalt Jaana Trummar ja 
Getlin Nelke. 

Lastel on võimalus osaleda 
muusika- (Arvo Luik koolis ja 
M. Kastemäe lasteaias), rütmi-

ka- (õp Ülle Oru), spordi- (õp 
Tõnu Salm), keraamika- (õp 
E. Kaukvere), käsitöö- (õp M. 
Raunmägi), kunsti- (õp Kaire 
Ries) ja robootika- (õp Toivo 
Keller) ringides. Juba teist 
aastat järjest valmistab saksa 
keele ring (õp A. Grave) ette 
kakskeelse näidendi. 

Koolis töötab pikapäe-
varühm (õp Malle Teras, 
K.Toomingas, K.Ries). Nii 
lasteaialapsed kui ka kooli 
õpilased saavad kolm korda 
(hommikupuder, koolilõuna, 
ppr eine) süüa, seda tänu Terje 
Maasikule ja Vilvi Kandlele. 
Selleks, et maja oleks puhas 
nii seest kui väljast, seisavad 
hea Sirje Soidla ja Haivo Saar. 

Suurimad saavutused läbi 
aastate on spordis, meie saa-
lihoki mängijaid on pea igas 
Eesti mees- või naiskonnas, 
vilistlaste ja endiste õpilaste 
seas on suurel hulgal Eesti 
meistreid. 

Mudilaskoor alustas tege-
vust 2010. aastal, osales ka 
mõlemal viimasel peol (2011 
ja 2014). Täna laulavad alusta-
jad juba ühiselt Lehtse ja Tapa 
lastega Tapa valla lastekooris. 
Keraamikas ja käsitöös val-
minud tööd on saavutanud 
kõrgeid kohti vabariiklikel 
võistlustel ja konkurssidel. 

Traditsioonidest on kõige 
kauem vastu pidanud Kuns-
tinädal, sel kevadel juba 28., 
jõulu- ja kevadpeod toimuvad 
kogu maja inimeste osavõtul 
ning on igal aastal omanäo-
lised tänu huvijuht M.Vijari, 
õpetajate Katrin Lumiste, 
Liidia Talve, M. Teras, K. Ries 
ning kõigi teiste osalusele. 

Meie õpilaste tasemetööde 
ja lõpueksamite tulemused on 
üle maakonna keskmise. Õp-
pealajuhataja Ülle Oru on juba 
16 aastat kõiki tulemusi kogu-
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teistmoodi ja huvitavam. Ole-
me väga heal meelel pakkunud 
õpilastele võimalust kohtuda 
inimestega „päris“ elust. Selleks 
on hea kasutada „Tagasi kooli“ 
programmi. 

18. veebruaril külastas prog-
rammi raames gümnaasiumi 
õpilasi kunstnik ja endine EKA 
rektor Signe Kivi. Proua Kivi 
rääkis õpilastele oma loometeest, 
kunstist ja selle õppimise võima-
lustest Eestis.

Vabariigi aastapäeva eel toi-
musid meil algklassidele õpilaselt 
õpilasele tunnid, kus oma kooli 
12. klassi õpilased rääkisid meie 
oma riigi saamislugu. Lisaks 
toimusid veel tunnid erinevate 
külalisõpetajatega, kes rääkisid 
lastega väga erinevatel teemadel 
sh tuli jutuks isamaalisus, õppi-
mise tähtsus, koerte kasvatamine 
jms. Näiteks Arne Tsirna rääkis 
1. b ja 1.c klassile, kuidas sünnib 
õpetlik raamat, tutvustades enda 
koostatud veeteemat käsitlevat 
lasteraamatut ja selle saamislugu. 

Märtsi alguses rääkis 8. ja 12. 
klassidele väärtushinnangutest, 
elust ja valikutest külalisõpetaja 
Kultuuriministeeriumi muusi-
kanõunik, SA ERSO nõukogu 
esimees, muusikaettevõtluse 
lektor, ettevõtja, tõlkija ja Eesti 
jalgpallur Juko-Mart Kõlar.

11. märtsil oli meie õpilastel 
külas AS Levira kaheksaliikme-
line meeskond, kes viisid tunde 
läbi 9.–12. klassidele. AS Levira 
meeskond külastas kooli prog-
rammi „Tagasi kooli“ projekti 
reaalainetega sõbraks raames. 
Firma tegevjuht Mart Einpalu on 
meie kooli endine õpilane ning 
oli ka ise kohal. Külalislektorid 
käsitlesid erinevaid teemasid: 
kuidas ise paremini oma rahaga 
majandada? (ärikontroller Heiko 
Kivihall); televisioon – see on 
imelihtne (tehnikadivisjoni juht 
Aivar Kender); IT ja meeskon-
natöö (pilvedivisioni juht Margus 
Uustalu); VISION 2020: Live As 
A Service (pilvedivisjoni vene 
suuna müügijuht Vadim Tsve-
tikov); IT, televisioon ja füüsika 
(energeetikaosakonna juht Lauri 
Nurm); turvalisus veebis (side-
süsteemide hooldusinsener Sven 
Rekkaro); tuleviku töökohad (AS 
Levira tegevjuht Mart Einpalu).

Lisaks vahvatele ja õpilastele 
suurt huvi pakkunud tundi-
dele kingiti koolile AS Levira 
meeskonna poolt suur plasma-
teler ning kõige tipuks said neli 
meie kooli gümnasisti võimaluse 
minna 29. aprilli AS Levirasse 
töövarjuks. 

Emakeelenädala ürituste raa-
mes rääkisid õpilastele kirja-
nikutööst Wimberg ja Jürgen 
Rooste ning põhikooli klassidele 
toimusid A.H.Tammsaare muu-
seumitunnid. 

16. märtsil toimus gümnaa-
siumis ”Ellen Niiduga Midri-
maal” etluskonkurss. Osalesid 
maakondlike voorude parimad 
luuletuse lugejad ja kõik teised 
huvilised. Üritust viisid läbi Tapa 
vallavalitsus, Tapa linnaraamatu-
kogu ja Tapa valla kirjandusklubi 
koostöös gümnaasiumiga.

Või(s)tlemistest nii ja naa. 
Meie õpilased armastavad võis-
telda – nii need kel on nutti ja 
jutuosavust kui ka need kel on 
rammu ja väledust.
Liivi Liivak, Aile Kippar, Agnes Jürjo

19. aprillil toimus Tapa kultuu-
rikojas Riisipere kammerkoori 
ja segakoori Leetar kevadkont-
sert „Kevad, sõbrad, muusika“. 
Kontsert oli eriline ses suhtes, 
et nii Leetar kui Riisipere kam-
merkoor on alates pühapäevast 
laulusõbrad-sõpruskoorid.

Riisipere kammerkoor loodi 
1988. a Riisipere kultuurimajas 
tegutsenud meesansambli ja 
naisansambli ühendamisel. 
Koori dirigendiks oli 25 aastat 
Pille Saatmäe. Alates 2013. a 
sügisest on koori dirigendiks 
Eesti Filharmoonia Kam-
merkoori laulja Cätly Talvik. 
Kammerkooris on 18 lauljat 
väga erinevalt elualadelt – 6 
alti, 8 sopranit, 2 bassi ja 2 te-
norit. Koori repertuaarist leiab 
väga erinevat muusikat alates 
vanamuusikast ja kuni tänapäe-
vaste kooriteoste ja pop-muu-
sikaseadeteni, au sees on ka 
kirikumuusika. Kammerkoor 
on osa võtnud mitmest M. 
Härma nimelisel "Tuljaku" 
võistulaulmisest. Salvestatud 3 
CD plaati, viimane plaat "Üks 
aeg" valmis koori 25. juubeliks 
2013. a kevadel. Koor on lisaks 
oma vallas üles astumisele esi-
nenud ka kõikidel laulupidudel, 
erinevatel laulupäevadel. Kam-

merkooril on sõpruskoorid 
Kesk-Soomes ja Saksamaal, 
Norras ja nüüd siis ka Tapal. 
Et laulupidudevahelisel ajal 
säilitada rõõmu laulmisest on 
dirigent Pille eestvedamisel 
tehtud erinevaid projekte – 
operetilaulude õhtu, M. Kör-
beri laulude kontsert Estonia 
Talveaias ja Saaremaal. Au sees 
on ka kirikumuusika. Tradit-
sioonilised on esinemised I 
Jõulupühal, Ülestõusmispühal 
ja kirikumuusikapäevadel. Pi-
kaajaline traditsioon oli esine-
da jõulude ajal Tallinnas Püha 
Vaimu kirikus. Peale kontserti 
lauldi alati ka Raekoja platsil 
suure kuuse all. Kammerkoor 
on alati kõikidest võimalustest 
ja uutest väljakutsetest kinni 
haaranud, et elavdada oma re-
pertuaari ja koos laulda. Koori 
hoiab koos ühine vaimsus ja 
armastus muusika vastu.

Väike sarnasus on sega-
kooril Leetar Riisipere kam-
merkooriga, sest 1991. aastal 
ühinesid seni eraldi tegut-
senud, kuid mõlema koori 
lauljate vähesuse tõttu kah-
juks lõpetama pidanud 1950. 
a tegevust alustanud Tapa 
rajooni kultuurimaja naiskoor 
Leelet ja 1964 alustanud Tapa 

Autobaasi meeskoor Tarm. 
Siit ka meie praeguse koori 
nime päritolu eelmiste koo-
ride esisilpidest LEE-TAR. 
Seega tuksub meie koori te-
gelik süda alates 1950. aastast. 
Kollektiiv ei olegi varem meil 
nii suur olnud. Hetkel laulab 
kooris 32 lauljat. Meie kollek-
tiivi juht ja kõiki kooshoidev 
soe hing on Eesti Muusika ja 
Teatri Akadeemia magistrant 
Liis Haagen. Dirigent käib 
kord nädalas meile Tapale 
proovidesse Tartust ja võtab 
sealtki kaasa lauljaid, kes meie 
kooris laulavad. Olgu torm, 
külm või paduvihm, Liis on 
alati kohal, rõõmus, särav ja 
armas. See on üks väärtus, 
mis aitab olla ja kesta. Kooril 
on hooajast 2014/2015 ka 
abidirigent Kristina Asukü-
la. Kooril on sõpruskoore 
Eestist ja Soomest Loimaalt. 
Esitamisele on tulnud erine-
vat koorimuusikat, osaletud 
on tegutsemise ajal kõikidel 
laulupidudel. Järgmisena saab 
Leetarit laulmas näha-kuulda 
23. mail Jäneda Aia- ja Talu-
päevadel.

Kairi Kroon,
Leetari koorivanem

Kevad, sõbrad, muusika

nud ning kätt pulsil hoidnud, 
et see nii oleks edaspidigi. 
Meie õpilased ja õpetajad on 
kokkuhoidvad, üksteist toeta-
vad. Viimastel aastatel oleme 
suurt tähelepanu osutanud 
väärtuste kujunemisele (Kiu-
samisest vaba lasteaed, KiVa, 
väärtustemäng õpetajatele ja 
õpilastele E. Kaukvere eest-
vedamisel). 

Mis on meie murekohaks? 
Selleks on õpilaste ja laste 
vähesus. Selletõttu jagame 
õpetajaid teiste koolidega. 
Õpetajad K. Lumiste, Natella 
Krigul, Tõnu Salm, K.Ries, A. 
Grave, A. Luik, A.Uppin, K. 
Toomingas ning direktor Aivi 
Must töötavad mitmes koolis 
või lasteaias.

Igapäevaste rõõmude ja 
väljakutsetega saame toi-
me meeskonnatöös – lap-
sevanemad, lapsed, laste-
aia- ja koolitöötajad ühes-
koos. Soovin, et sell ine 
meeskonnatöö aitaks meie 
maja inimesi jõudsalt edasi 
ka tulevikus, ka järgmised 
ko l m k ü m m e n d  a a s t a t . 
Meie inimesed on tegusad, 
asjalikud, õpihimulised ja 
arenemisvõimelised. Usun, et 
eesootavad muutused muuda-
vad kõiki vaid tugevamateks 
ning kokkuhoidvamateks!

Ootame kõiki Jänedal õp-
pinud ja/või lasteaias käinud 
inimesi osalema 2.mail toi-
muval aastapäeva üritustel. 
Päevakava ja täpsem info on 
kooli kodulehel www.janeda-
kool.ee. 

Aivi Must

Järgneb
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6. mail kell 11 
Lehtse kooli saalis 

ja kell 13 Jäneda lossis

kohtumine  
Ilmar Tomuskiga.

NB! Buss Lehtse kooli 
väljub 

Lehtse raamatukogu  
eest kell 10.30.

Tapa Jakobi kogudus ja Soome Kiteen 
Evankelien Kansanopisto korraldasid 
lasteaiaõpetajatele kursuse teemal 
„Kristlik laste kasvatus.“ Kursuse 
raames oli osalejatel võimalus käia ka 
kogemusi saamas Soomes, Kiteeni 
linna erinevates lasteasutustes. Tutvuti 
kahe lasteaia ja ühte kooli töökorral-
dusega. Kuna koolitusgruppi kuulusid 
Soomes viibimise ajal ka sotsiaaltöö 
tegevusjuhendajad, külastati ka vanurite 
koduhoidu. 

 Erinevused Eesti ja Soome lastehoiu 
(lasteaia) süsteemi vahel on suured. 
Esimene lastehoiu rühm, kus tegevusi 
vaatlesime, oli 20-lapseline ja nende 
vanuseks oli 6–7 aastat. Rühmas tegeles 
lastega 3 täiskasvanut – üks õpetaja ja 
2 abiõpetajat. Abiõpetajate tööks rüh-
mas oli õpetaja assisteerimine. Rühmas 
valitses väga rahulik õhkkond. Nägime 
esmakordselt seda, et rühma oli üles 
seatud hääleandur, mis meenutas val-
gusfoori. Hääleandur reageeris mürale. 
Kui see muutus rühmas liiga valjuks, 
siis süttis selles fooris esmalt põlema 
kollane, hiljem punane tuli. Lastehoidu 
oli loodud seal käivate laste jaoks ka 
üks selline ruum, kus väga aktiivsed või 
agressiivsed lapsed said rahunemas ja 
rahulikke mänge mängimas käia. Kogu 
õppetöö toimus väga mänguliselt, nii 
nagu meiegi lasteaedades. Tegevus kestis 
ajaliselt 35 minutit. Lapsed ei kandnud 

toas vahetusjalanõusid, vaid olid laste-
hoius sokkides. Ruumide kütteks oli igal 
pool vaid põrandaküte. Laste toitlus-
tamine toimus söögisaalis. Õpetajad ja 
abiõpetajad aitasid lapsi söömise juures, 
mitte ei tegelenud nõude koristamise 
ning pesemisega. Selle tarbeks oli eraldi 
personal. Lapsed käisid õues iga ilmaga. 
Lastehoius olid loodud tingimused laste 
kummiriiete pesemiseks ja õueriiete 
kuivatamiseks. Laste õuesoleku ajal 
sisustasid laste aega veel eraldi töötajad. 
Ka oli lastehoius tööl turvatöötaja.

Teises rühmas, kus tegevust vaadata 
saime, oli rühma nimekirjas 24 väikelast. 
Nemad olid 2–3-aastased. Selles rühmas 
oli tööl lausa 6 täiskasvanut! Jällegi üks 
õpetaja ja ülejäänud abiõpetajad. Selline 
lahendus tagab hea võimaluse lastega 
individuaalselt tegelemiseks. Rühmas ei 
esinenud nuttu ega agressiivsust, kõik 
lapsed said täiskasvanutelt vajalikul 
hulgal tähelepanu. Teine lasteaed (meie 
mõistes) oli kristlik päevahoid. Seda 
rahastatakse riiklikult läbi eraldi maksu, 
mida nimetatakse kirikumaksuks. See 
raha antakse riigi poolt kirikutele ja 
kirikud peavad üleval päevahoide, hool-
davad surnuaedasid ning muidugi ka 
kirikuid. Soomes on väga levinud kristlik 
laste kasvatus.

 Meiegi tähistame kahte suuremat 
kirikupüha, milleks on jõulud ja üles-
tõusmispühad. Kas tavainimestena aga 

teame nende pühade tegelikku tähen-
dust? Soomes õppisime ka seda, kuidas 
selgitada lastele nende pühade tõelist tä-
hendust. Jõuluvana ja Lihavõtte Jänes ei 
ole ainult need tegelased, kes kingitusi ja 
maiustusi toovad. Lastele on seletatud 
lahti, millest sellised kombed on üldse 
alguse saanud ja kus on nende tavade 
juured enne tänapäevaseks, lihtsalt kin-
gituste jagamise hulluseks muutumist. 
Seda kõike suutis lastele ja õpetajatele 
fantastiliselt lahti seletada õpetaja Raili 
Mäkitalo.

Kiteen väikeses 6. klassilises koolis 
nägime kristliku õpetuse tundi ja seal-
seid ruume. Koolis oli suur kabinet 
täis igasuguseid vihikuid, pabereid, 
pliiatseid, lõngu jne. Ühesõnaga kõike, 
mida lapsel koolis vaja võib minna. 
Selles koolis käiva lapse lapsevanema 
kohustuseks on osta oma lapsele koo-
likott ja vajaminevad riided.

Oli väga meeldiv võimalus käia 
vaatamas teise riigi lastehoidusid ning 
saada huvitavaid ideid oma rühmaelu 
paremaks muutmiseks. Veel meeldivam 
oleks kui ka meie haridussüsteemi 
saaks sisse tuua laste jaoks positiivseid 
muudatusi eelpool kirjeldatud Soome 
näidete varal. Miks siis mitte noppida 
üles teiste poolt läbiproovitud ja toimi-
vad head asjad. 

Aitäh kõigile korraldajatele!
Eva Vabamägi ja Kaidi Koppel

Õppekäik Soome

13. märtsil ootas meid ees põnev päev. 
Juba teist korda toimus Lehtse kultuu-
rimajas seeniortantsu päev. Pidu algas 
kell 12. Meid võttis vastu alati lõbus, 
energiline ja südamlik kultuurimaja 
juhataja Leelo Jürimaa.

Seekord võtsid peost osa Tartu 
Tähtvere päevakeskuse seeniortant-
surühm Hõbeking ja liikumisrühm 
Kullakesed, Väike-Maaarja rühm Ku-
remarjad, Tallinna Nõmme päevakes-
kuse rühm Tantsurõõm ja Mustamäelt 
Lustilised ning akordionistide ansambel 
ja Tapa seeniortantsurühm Tantsuline 
– kokku 86 tantsijat. Kogu seda väge 
juhendas ja ohjas Anu Jonuks Tapalt. 
Kõik rühmad tantsisid omaette, siis 
mitu rühma koos ja lõpuks oli üks suur 
ühine tantsuring. Tore oli näha korraga 
nii palju särasilmseid naisi, kes kõik 
nautisid liikumist ilusa muusika saatel. 
Muide meie peol tantsis ka üks mees-

terahvas, kes sai suure aplausi osaliseks.
Kohvipausi ajal maitsesime Tapa 

Saiaäri imehäid kringleid ja ajasime 
juttu uute sõpradega. Akordionistide 
ansambli hoogsate lugude saatel tantsisi-
me ennastunustavalt ja keegi ei kurtnud, 
et selg või jalg valutab. Eakad lustisid 
mõnuga. Aga iga pidu saab ükskord 
otsa. Tänusõnad ja lilled juhendajatele 
ja üksmeelne lubadus – kohtume jälle.

Juba järgmisel päeval, 14. märtsil 
oli väike rahvatantsupidu Kadrina kul-
tuurimajas. Väike sellepärast, et kokku 
tuli meie tantsuõpetaja Aino Orgmetsa 
kolm tantsurühma: Kadrina rühm Vöö-
kudujad, Vöökudujate memmed ja Tapa 
rahvatantsurühm Eideratas.

Peo avas Kadrina pensionäride klubi 
Kuldne sügis president Anne Lillemägi. 
Ta rääkis emakeelepäevast, Carl Robert 
Jakobsonist, kes oli esimeste aabitsate 
ja lugemike väljaandja, Leonhard Lak-

sist, kes võitles selle eest, et tähistada 
emakeelepäeva. Anne Lillemägi esitas 
ilusa laulu, mis oli pühendatud meie 
emakeelele.

Ja siis läks lahti tantsuks. Meile, kui 
külalistele, anti eesõigus esineda esime-
sena. Tantsisime oma viis tantsu ära, siis 
olid tantsuringis Kadrina Vöökudujad, 
jälle Tapa Eideratas, siis Vöökudujate 
memmed. Lõpuks olime kõik koos 
suures ringis ja esitasime kolm tantsu. 
Siis nautisime maitsvaid võileibu, koo-
ke, kringleid, kohvi. Aitäh perenaistele!

Ei puudunud ka üllatus – meile tuli 
esinema Juhan Kangur. Tema tantsu-
liste laulude saatel saime jälle tantsida. 
Seda pidu jäävad meenutama ühispildid 
ja hea tuju kordaläinud päevast! Aitäh 
juhendajatele ja kõigile peost osavõt-
jatele!

Elvira Belials

Memmed tantsuhoos

14 ea ja 15+ erinevaid Tapa valla ja muid 
meeneid. Autot saab parkida stardipaiga 
lähedal parklas. Täpsem info Tapa valla 
kodulehel ja facebookis, muudatused 
võimalikud.

Emadepäeva liikumispäeva rahastab 
Tapa vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, koostöö-
partneriks on MTÜ Huviklubi Nelson, 
Tapa Valla Noortekogu ja MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühing ning tublid noored 
vabatahtlikud. Kel on soovi üritust toe-
tada, palume ühendust võtta tel 3229659 
või e-maili indrek.jurtsenko@tapa.ee, 
lisaks ootame alati appi vabatahtlikke 
rajakohtunikke.

Emadepäeva üritus
24. aprillist algab registreerimine Tapa 
valla suvisesse õpilasmalevasse, regist-
reerimine kestab kuni 4. maini.

Kui registreeritute arv täitub kiire-
mini, lõpetatakse taotluste vastuvõtmi-
ne enne kuulutatud tähtaja lõppu, mil-
lest antakse teada Tapa valla veebilehel 
ja facebookis. Õpilasmaleva esimene 
vahetus toimub 8.–19. juuni ja teine 
vahetus 27. juuli – 7. august. Malevasse 
ootame noori vanuses 13–17 eluaastat. 
Avaldused on kättesaadavad Tapa valla 
kodulehel http://www.tapa.ee/opilas-
malev-2015 või prinditud kujul Tapa 
laste ja noortekeskuses Kooli 24. Ainult 
lapsevanema poolt täidetud avaldused 
tuleb kindlasti viia Tapa vallavalitsusse 
II korrusele sekretäri kätte, kus need re-
gistreeritakse või saata digiallkirjastatult 
aadressil: vallavalitsus@tapa.ee. Kuna 
registreerumisel loeb kiirus, siis kõik 
taotlused järjestatakse ja tähistatakse 
vastavalt järjekorranumbriga.

Sel aastal võtame kahte rühma 
kokku 40 noort ning malevasse saavad 
noored vastavalt avalduste laekumise 

kiirusele, korrektsusele (täita tuleb kõik 
väljad!) ja õigele vanusele laagri algus-
aega arvestades. Eelistatud on eeskätt 
need noored, kel töömaleva kogemust 
veel ei ole ning samuti arvestatakse mit-
mendat korda laagrisse kandideerijate 
puhul, kas noored on seni malevas kor-
ralikult tööd teinud, kasvataja korraldusi 
täitnud ja ennast hästi üleval pidanud. 
Taotluste sarnast menetlemismeetodit, 
millega noored malevasse saavad, ka-
sutame juba mitmendat aastat. Juhime 
tähelepanu ka sellele, et kui noor on 
üheksanda klassi lõpetaja, siis pole mõ-
tet teha avaldust juunikuu töömalevasse, 
vaid ikka juuli–augustikuu malevasse, 
kui eksamid on juba seljataga, st noor 
peab olema maleva alguseks muudest 
kohustustest prii, et pühenduda täieli-
kult malevatööle.

Peale tööd on noortele ka erinevad 
huvitegevused, mida tehakse peale 
4-tunnist tööpäeva, võimalusel toimu-
vad ka erinevad väljasõidud.

Tapa valla 2015. aasta õpilasmalevat 
korraldab Tapa vallavalitsus, kes on ka 

Õpilasmalev 2015
Tapa vallavalitsus korraldab 10. mail koos 
MTÜ Huviklubi Nelsoniga “Emadepäe-
va liikumispäeva”. Liikumispäev toimub 
10. mail kell 12 Tapa hoolekandeküla 
ümbruses olevatel Tapa linna uutel kerg-
liiklusteedel, infokeskus koos stardi- ja 
finišialaga asub Ambla mnt ja Paide mnt 
ristumisnurgas ringtee vastas. Liikumis-
ringid on 2 ja 3 km pikkused, aega ei 
võeta, rajal saab joosta ja käia, üritus on 
kõigile tasuta. Emadepäeva liikumispäev 
on hea võimalus peredele tulla rajale kõigi 
oma pereliikmetega. Kõikidele osalistele 
antakse kehakinnituseks tasuta suppi, 
igale osavõtjale kingiks väike meene, 
lisaks loositakse kahes vanusegrupis, kuni 

15. maini on Jäneda raamatukogus näitus 
„Merelainetest kantud.” 

Heli Rahuoja keraamilised ehted. 
Heli Rahuoja seekordse näituse inspireerijaks on olnud meri. 

Meri võib uhtuda kaldale karpe ja adru, meretuul aga 
endaga kanda imelisi ideid ja säravaid mõtteid.

töömaleva ajal noorte otsene tööandja. 
Tapa vallavalitsus ehk tööandja sõlmib 
lepingu noortega (töövõtja) ja koos 
noore lapsevanematega vallavalitsuse 
majas aadressil Pikk 15. Nende pe-
redega, kelle lapsed õpilasmalevasse 
saavad, võetakse telefoni ja/või e-maili 
teel ühendust enne 18. maid, teistele 
saadetakse e-mailiga vastuskiri. Le-
pinguid laagrisse valitutega loodame 
sõlmida ajavahemikus 18.–29. mai, 
seepärast palume blanketti kirja panna 
oma toimiv telefoni number kui ka e-
maili aadress. Lisainformatsiooni saab 
küsida telefonil 322 9659 või e-mailil: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Töömaleva igapäevast tööd lastega 
ja huvialaseid tegevusi korraldab MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühing. Küsimuste 
korral palume ühendust võtta telefonil 
327 1233 või e-maili teel ave.pappe@
tapa.ee.

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu esimees

Elve Nurk oli kauaaegne ja aktiivne Eha-
valguse liige ning tema panus klubilisse 
tegevusse oli suur – ta oli klubi laekur, 
ideede generaator, julgete ettevõtmiste 
algataja, tantsis memmede rühmades 
ja laulis Memme-taadi ansamblis. Oma 
positiivse ellusuhtumisega ja abivalmi-
dusega oli ta asendamatu abiline Lehtse 
kultuurimajas toimuvate pensionäride, 
käsitööteemaliste ja laste meisterdamis-
ürituste läbiviimisel. Tema ühiskondlikku 
aktiivsust on ära märgitud mitmete maa-
kondlike tänukirjadega. 

Aastate jooksul õpiti tema juhenda-
misel mitmetes töötubades lapitööd, 
kangakudumist, õmblemist, vööku-
dumist, haapsalu salli ning kübara 
tegemist jpm. Ei kujuta ettegi, millistest 
näitustest me oleksime ilma jäänud Elve 
käsitöödeta! Elve teadmised käsitööst 
olid imetlusväärsed. Ta aitas alati nõu 
ja jõuga abivajajaid. Viimastel aastatel 
valmistas ta usinalt rahvariideid ja lõi 
kaasa erinevates projektides. Elve eest-
vedamisel oli Lehtse Käsitööseltsing 
toetajaks Väikekoolide Muusikafestiva-
lidel, aitas kaasa Tapa Valla Lastekoori 
ja Lehtse-Tapa Mudilaskoori esinemis-
riiete valmimisele. Lehtse kammerkoor 
kannab uhkusega Elve kootud seelikuid 
ja Lehtse Kooli mudilaskoor tema 
valmistatud kauneid pärgi. Mitmetel 
inimestel on kodu kaunistamas tema 
kootud põrandavaibad, jalgu ja käsi 
soojendamas ilusad sokid ja kindad, 
vööl tema kootud rahvariidevööd. Elve 
meisterlikud käsitööd olid suurepärased 
kingitused kaasavõtmiseks kooride rei-
sidele ning neid on kingitud sõpradele 
nii Eestis kui ka välismaal. 

Elve jääb meelde elujaatava, toreda, 
lahke, naerusuise, hea naljasoone ja abi-
valmis inimesena.

Elve on pärandanud meile ilumeele, 
sõrmeosavuse, hingesoojuse ja meister-
likkuse oma käsitööde kaudu. Ta jääb 

ikka meiega, kuigi ise viibib juba igaviku-
teel. Me ei unusta Sind iial, armas Elve!

Leelo Jürimaa,  Tiiu Kaasik, Tiiu Tikkerber

Lahkunud on kunstnik. Käsitöö-
kunstnik. Rahvakunstimeister. Nii võib 
öelda inimese kohta, kes oskas kõiki 
käsitöövõtteid. Elve kudus nii varrastel 
kui telgedel, tikkis, heegeldas… Tema 
kätega on valminud rahvariiete komp-
lektid meestele, naistele, lastele. Eriti 
armastas ta vöökudumist ning neid on 
aastate jooksul valminud tohutul hul-
gal – pea igal aastal käis Elve Tallinnas 
Mardilaadalgi laadalistele vöökudumist 
õpetamas. Elve Nurk osales agaralt ka 
Jänedal MTÜ Loometöö tegevuses, kus 
tegeles rahvariiete valmistamise, kanga-
kudumise ja niplispitsi tegemisega. Seal 
õppis ta ise ja õpetas teisigi. Hingelt oli 
Elve alati rahvariiete austaja.

Me lubame Sulle, kallis Elve, et meie 
väike töökas käsitööseltsing jätkab oma 
tegevust. Meie mõtetes, töödes ja tege-
mistes oled Sina alati meiega! Sina aga 
tegele taevase avaruse kaunistamisega 
– tähtedest ja kohevatest pilvedest saab 
kududa kauni vaiba. Hüvasti, kallis sõber!

Evi-Maie Toomla

IN MEMORIAM

ELVE NURK
17.09.1942 – 16.04.2015

Indrek Jurtšenko
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Tapal on pikk ja väärikas ajalugu, kuid 
vallana on tegu üsna noorukese nähtuse-
ga – 2005. aastal sai Tapa linna ja Lehtse 
ning Saksi valla ühinemisest alguse Tapa 
vald. Oleme näinud sellest ajast saati 
paremaid ja halvemaid aegu samamoodi, 
nagu kõik elanikud ka ülejäänud Eestis. 
Et elu pakub pigem ameerika mägesid 
kui rahulikku Eesti raudteed, on igati 
loomulik. Samas, selleks, et rong hoo-
limata uperpallitamisest õiges suunas 
sõidaks ja kurvis tee pealt välja ei len-
daks, peab tal olema kindel sõiduplaan, 
et sihtpunkti jõuda. Ühe omavalitsuse 
jaoks on selliseks sõiduplaaniks aren-
gukava, hea arengukava aga omakorda 
selline, mida järjekindlalt ellu viiakse.

Hetkel on kirjas kehtivas arengu-
kavas visioon Tapa vallas aastal 2020: 
„Tapa vald on hea elukeskkonnaga, 
arenenud ettevõtluse ning avara kultuu-
rieluga vald.“ Kas me oleme täna sellele 
eesmärgile lähenenud? Kas me oleme 
selle eesmärgi poole järjekindlalt liiku-
nud? Kohati võime olla rõõmsad – mitu 
huvitavat suveetendust on toonud Tapa 
kultuurikaardile, Eesti sõjaväe jõuline 

kohalolek tähendab meile ka rohkem 
püsivaid töökohti. Samas, kui palju on 
vallal ses teeneid? Teatriinimesi võlus 
pigem ajalooline taust ja keskkond 
ning armee paigutab oma positsioone 
julgeolekust lähtuvalt. Milliseid valla-
poolseid initsiatiive oleme aga näinud, 
et soodustada siin töökohtade teket, 
parandada elukeskkonda ja elavdada 
kultuurielu?

Kindlasti on vallavalitsusel siiras 
soov valla elu edendada, ent viimastel 
aastatel on väljakujunenud muster, kus 
oluliste otsustega kiirustatakse ega 
kaasata piisavalt vallainimesi nende 
tegemiseks endale. Ideaalis peaks iga 
otsuse juures kaaluma, kas see ikka 
aitab kaasa inimeste heaolu suuren-
damise ja arengukavas kirja pandud 
eesmärkide saavutamisele. Komp-
romissina tehakse paljudes valdades 
vähemalt aeg-ajalt analüüs, kuidas 
arengukava on täidetud, mis tehtud 
ja mis veel teha. Sellised analüüsid 
toovad aruteludesse rohkem fakte ja 
teadmisi laest võetud arvamus ja vaid-
lemise asemel. Analüüside põhjal saab 

Elukestva õppe mõiste leiab meie 
ühiskonnas ja igaühe teadvuses järjest 
laiemat arusaamist ja heakskiitu. Elame 
kiirete muutuste ajastul ja nagu kinni-
tavad praktika ning arvamusliidrid ja 
karjäärinõustajad, on parim viis muu-
tustega toime tulekuks ise muutuda, 
olla valmis uusi oskusi õppima ja, miks 
mitte, ka elukutset vahetama.

Viimase majanduskriisi ajal taipasid 
paljud, et just õppimine ja seeläbi lisae-
riala või täiesti uue eriala omandamine 
ning oma senise karjääri kindlustamine, 
on parim viis hoida ennast turvaliselt 
muutuste kursil ja parandada positsio-
one tööturul. Tartu ülikooli õpetaja-
koolitus pakub ka järgneval õppeaastal 
selleks palju võimalusi. 

Vajame mitmekesiste oskustega 
õpetajaid ja eripedagooge nii koolis 
kui lasteaias. Lasteaiaõpetajate erialali-
idu esindajad loetlevad 13.02.2015 
Õpetajate Lehe artiklis „Kas lasteaiaõ-
petajaid koolitatakse piisavalt?“, et 
lasteaiad vajavad järjest rohkem haritud 
lasteaiaõpetajaid, rühmaõpetajaid, 
muusikaõpetajaid, liikumisõpetajaid 
eri- ja sobitusrühmade õpetajaid, lo-
gopeede ja eripedagooge. Koolivõrgu 
pidev korrastamine püstitab uued 
valikud ka üldhariduskoolide õpeta-
jaskonna ette. Kas õppida juurde mõni 
lisaeriala või õppeaine, et tagada senine 
koormus ja kindlustada töökoht? 

 2014. aastal viidi Tartu ülikoo-
lis filosoofiateaduskonna eestvõttel 
läbi uuring mitme aine õpetaja tööturu 
vajaduste väljaselgitamiseks. Uuringu 
tulemusena selgus, et lisaks põhikooli 
mitme aine õpetajale, on rohkem vaja 
ka gümnaasiumiastme mitme aine õpe-
tajaid. See leevendaks koolis töötavate 
õpetajate, nagu näiteks kunsti, käsitöö, 
muusika, tööõpetuse, saksa keele jt 

õpetajate, koormuse probleemi. Lisaks 
juba loeteletule on koolides suur puu-
dus ka logopeedidest ja eripedagoo-
gidest. Tartu ülikooli haridusteaduste 
instituut aitab, pakkudes avatud ülikoo-
lis järgnevaid õppekavasid: koolieelse 
lasteasutuse õpetaja – bakalaureuse-
õpe; koolieelse lasteasutuse pedagoog 
– magistriõpe; põhikooli mitme aine 
õpetaja – magistriõpe; eripedagoogika 
– bakalaureuseõpe; eripedagoogika ja 
logopeedia – magistriõpe; kasvatuse-
teadused – magistriõpe; kutseõpetaja 
– bakalaureuseõpe; hariduskorraldus 
– magistriõpe. Loe rohkem: http://
www.ht.ut.ee/et/sisseastumine.

Otsuse tegemisega kiirustama ei 
pea, alustada võib ka täienduskooli-
tusest, kus samm-sammult soovitud 
eriala omandamise poole liigud, võttes 
tasemeõppe aineid täienduskoolituse-
na. Vaata lähemalt: http://www.ht.ut.
ee/et/taiendusope/tasemeoppe-ai-
ned-taiendusoppena. 

Avatud ülikoolis saab õppida tasuta, 
sõltumata vanusest ja ametist. Avatud 
ülikool on mõtteaine neile, kes juba 
töötavad, kuid ei ole veel omandanud 
antud töökohal nõutud haridust, aga 
ka neile, kes on juba mõne ameti sel-
geks õppinud, kuid vajaka jääb oma 
oskuste edasiandmisest kolleegidele, 
teistele õppijatele. Avatud ülikooli 
õppevormis passib ka neile, kes juba 
aastaid on koolis või lasteaias õpeta-
jaametit pidanud, kuid nüüd valmis 
lisaerialasid õppima, sest tuleviku 
kool vajab rohkem erinevate lisapä-
devustega personali. Avatud ülikooli 
õppevorm toetab pere ja töö kõrvalt 
õppimist, toimub tsüklitena kord kuus 
nädalalõppudel ning on õppijale tasuta.

Eeva Kumberg,
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut 

Räägi kaasa Tapa valla arengus!

Kooskõlas Tapa valla Tapa linna Hal-
jastuse Arengukavaga korrastatakse 
käesoleval suvel Tapa Jaama park. Sel-
leks otstarbeks on Tapa vallavolikogu 
valla 2015. a eelarves eraldanud vastavad 
rahad. Pargi rekonstrueerimise eesmär-
giks on linna ühe keskse, raudteejaama 
vahetus läheduses asuva, avaliku roheala 
ümberkujundamine vastavalt koostatud 
projektile. Korrastustööd võetakse 
ette põhjusel, et ala on ilmetu ja inetu: 
haljastul puudub konkreetne ja selge 
ääristus, jalgteed ja pargipinkide platsid 
on lagunenud, kõrghaljastus on vana, 
haige ja väljakasvanud, puudub valgustus. 

Planeeritud tööde käigus ääristatakse 
pargiteed uute äärekividega, ehitatakse 
kiviparketist jalgteed ja plats pargipin-
kidele, vahetatakse välja kõrghaljastus, 
ehitatakse pargivalgustus, paigutatakse 
pargipingid ja prügiurnid, istutatakse 
lilled. Sellega saab loodud vallakodanike 
jaoks meeldiv roheline puhkeala linna 
keskosas kaubanduskeskuste ja raud-
teejaama naabruses. 

Ehitushange on planeeritud läbi 
viia aprilli lõpuks ning töödega alus-
tatakse maikuus. Esimeste tegevustena 
langetatakse vanad puud ning asutakse 
välja ehitama elektriliine ja valgus-

tust. Järgneb teede ja uue haljastuse 
rajamine. Tööd on plaanitud lõpetada 
käesoleva aasta augusti lõpuks.

Valla elukeskkonna ja koos sellega 
avaliku ruumi ümberkujundamine 
on kooskõlas Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusega Tapa kohaliku 
omavalitsuse õigus ja kohustus. Kõik 
kohaliku omavalitsuse poolt läbiviidavad 
ehitustööd parandavad vallale kuuluva 
infrastruktuuri ja hoonete tehnilist sei-
sukorda ning kujundavad vallakeskuse ja 
asulate avalikku ruumi ning elukeskkon-
da kaasaegsemaks ja kaunimaks. 

Andrus Freienthal, abivallavanem

Avatud on registreerimine Priit Pärna 
IV animafilmifestivali laste ja noorte 
töötubadesse. Koolituse läbiviijaks on 
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, koha-
peal abistavad ka Tapa gümnaasiumi 
meediaõpetajad ja teised vabatahtlikud 
animafilmihuvilised.

Töötoad lastele ja noortele on 
12.–14. oktoobril kell 12–17 Tapa 
gümnaasiumis. 

Töötubadest saavad osa võtta Tapa 
valla ja naabervaldade, Lääne-Virumaa, 
aga ka teiste Eesti piirkondade lapsed 
ja noored vanuses 5–19, oodatud on 
ka filmihuviliste vanemad. Töötoad on 
tasuta. Koolitus toimub kolmel päeval 
ja kuupäevaliselt võib täpsustuda, kuid 
toimub ta ajavahemikus 12.–16. oktoo-
ber 2015, võimalus soovi korral osale-
da ka kõigil kolmel päeval. Kuupäevad 
täpsustuvad septembrikuu alguseks!

Eelregistreerimisel palume tingima-
ta kirja panna oma nimi, lapsevanema 
nimi, kool, elukoht (omavalitsuse täp-
susega), telefoninumber ja kindlasti e-
maili aadress, et hiljem teiega kontakti 

võtta koolituse toimumise osas. Kõik 
töötubades valminud filmid osalevad 
ka konkursil. Välja antakse Grand Prix 
ning palju eriauhindu. Konkursitule-
mused tehakse teatavaks festivali galal, 
31. oktoobril 2015 Tapa kultuurikojas.

Kolme eelneva aasta festivali raames, 
aastatel 2012–2014, on animatsioonitöö-
tubades osalenud kokku üle 270 noore 
ja täiskasvanu, kelle fantaasialendu võib 
näha kokku ligi 100-s animatsioonis ko-
gupikkusega üle 50 minuti: http://www.
youtube.com/watch?v=jcAuI7YzFUg; 
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ty1TBLR2Nag; ttps://www.
youtube.com/watch?v=uoERIrJpdgc.

NB! Töötubadesse saab registreeri-
da kuni 09. oktoobrini 2015: Elo Liiv, 
Nukufilmi Lastestuudio juhataja, tel: 
5303 7660, info@nukufilmilastestuu-
dio.ee, www.nukufilmilastestuudio.ee. 

MTÜ Nukufilmi Lastestuudio 
põhitegevuseks on lastele ja noortele 
kunstilise väärtusega professionaalse 
filmikultuuri ja filmide valmistamise 
õpetamine ning mitmekülgselt aren-

dava vaba aja veetmise pakkumine. 
Animatsioonfilmis põimuvad kujutav 
kunst, muusika, draama, kirjandus, 
tants, fotograafia ning veel mitmed 
kunstiliigid. Tänu erinevaid loomeala-
sid sünteesivale omadusele arendab 
animatsioonfilmidega tegelemine 
koostööoskust, silmaringi ja kultuu-
riteadlikkust, tehnilist taipu, ilumeelt, 
keeleoskust (nii verbaalset kui ka 
visuaalset), loomingulisust, käelist 
osavust ja loogilist mõtlemist.

Priit Pärna IV Animafilmifestivali 
korraldavad Tapa vallavalitsus koos 
MTÜ Tapa Linna Arengu Seltsiga, 
kaaskorraldajateks on Priit Pärn, MTÜ 
Nukufilmi Lastestuudio, Tapa kultuu-
rikoda, Tapa gümnaasium jpt. Projekti 
rahastavad Tapa vallavalitsus, Eesti Fil-
mi Instituut, MTÜ Tapa Linna Arengu 
Selts, VIROL, Eesti Kultuurkapital, 
Segers Eesti AS jt.

Indrek Jurtšenko, 
PPAFF 2014 peakorraldaja

tel: 322 9659, 529 0785, 
e-mail: indrek.jurtsenko@tapa.ee 

Jaama pargi ümberkujundamine

Head animatsioonihuvilised!

JÄNEDA SAUN
Avatud kolmapäeviti
17.15–18.30 naised,  
18.45–20.00 mehed.

Hind 7 eurot.
Palun registreeruda teisipäeval

mob 527 5004 või  
janedasaun@gmail.com.
Tunnisaun broneerimisel.

Info 527 5004.
Saun asub endises  

Jäneda metskonnas.

Elukestev õpe

teha ka uued ja paremad arengukavad, 
mis me ühise rongi veelgi kindlamalt 
rööbastel hoiavad.

Täna peame valla arengu hindamisel 
toetuma siiski eelkõige arvamustele, 
kuid seda tähtsam on, et neid ar-
vamusi tuleks võimalikult paljudelt 
vallaelanikelt. Aprilli lõpuks saab loo-
detavasti kaante vahele Tapa valla uue 
arengukava eelnõu, mis ka elanikele 
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 
välja pannakse.

Ma kutsun üles kõiki vallakodanikke 
võimalikult põhjalikult arengukava 
eelnõuga tutvuma ning oma mõtteid 
vallavalitsusele ja volikogule saatma. 
Üleskutse eesmärk on see, et valla 
kõige olulisem arengudokument ei 
jääks paberiks sahtlipõhjas, vaid selles 
dokumendis oleksid ideed ja tegevused 
järgmiseks perioodiks, mis on just Tapa 
valla elanike jaoks olulised ning valla 
arenguks vajalikud.

Lugupidamisega
Ene Augasmägi,

volikogu liige,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

28. aprillil kell 13
Jäneda lossi II korrusel
seeniorklubi Kõrvelill 

ruumides 
Kuulmisabivahendite 

tutvustus 
ja informatsioon Eesti 

Vaegkuuljate Liidu 
kuulmisnõustajatelt. 
Info tel 5191 3298.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

Tel 5343 7995, e-post: tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Torutööd
- Talvel katustelt lume       
  koristamine

TASUTA ÕIGUSABI
18. mail kell 12–15 Tapa Päevakeskuses (Valve 30)

Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo Taivo Saks @ Partnerid jurist Alar Salu.
Tasuta õigusabi osutatakse eelregistreerimisega

 tel 5450 1102, 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee. 

Õigusteenuse osutamist finantseerib
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Hea on, et inimloomusele on omane 
rohkem meelde jätta head kui halba. 
Võibolla on seegi nii ja paistab, et ka 
Tapa linnas on paremaid aegu varem 
olnud. Kadunud on haiglaravi, kuigi 
haigla kompleks on väga korras ja 
kaunis. Ei tööta enam pangakontorid, 
kus sai nii sularahalisi ja muid toimin-
guid teostada. Juba pikemat aega ei ole 
võimalik Tapa linnas üldkasutatavas 
saunas elanikel ennast pesta. Kas see 
on siis progressi sajandi vili, et ainult 
suurematesse keskustesse on paigutatud 
inimeste elu-oluks vajalikud instantsid.

Mõni aeg tagasi hakati kaardistama 
ka nõndanimetatud tõmbekeskusi, mil-
les oli märgitud ka Tapa linn. Kuid ma ei 
leia, mis ümberkaudseid elanikke Tapa 
linna oma vajaduste realiseerimiseks 
siia tõmbaks. Kui siis ainult toiduainete 
kauplused. Nädalavahetustel ja pühade 
eelsetel päevadel on autotransport 
linnas ülimalt intensiivne ja kauplused 
ei saa küll kurta ostjate vähesuse pärast. 

Mõningaid asjaolusid arvestades ei 
ole Tapa linn nagu tõmbekeskus, vaid 
mitmetes oludes tõukekeskus. Teeb 
inimesel üks väike luukene murdva 
„krõpsukese”, viiakse ta kiirabiga Rak-
vere ravitsemisele, aga kojusaamine pole 
enam kellegi asi. Või on tarvis sooritada 
kiireloomuline sularahaline tehing, jälle, 
hea Rakvere, aita. Soovib Tapa linna 
elanik korralikult saunas pesta, peab 
plaani pidama, kuidas seda Kadrinas 
või Tamsalus teoks saab teha. Tapa 
spordihoones duši all pesemist ei saa 
kuidagi võrrelda hea saunaskäimisega.

Nagu kirjutatakse ajakirjas „60+”– 
saunas vihtled haiguse välja ja hingad 
tervise sisse. Saunapäev on kui pidu-
päev, mis võimaldab jätta kõik teised 
toimingud ja minna leiliruumi ihule 
kosutust saama. Teistega suheldes on 
hingelgi kergem.

2014. aasta lõpupäevil toimunud 
traditsioonilisel valla juhtivate töötajate 
kohtumisel Tapa linna elanikega, ütles 
vallavanem selgesõnaliselt: vald ei ole 
kohustatud sauna ehitama. Huvitav, 
vald on ju nagu riigi esindaja kohapeal ja 
kes siis talle neid kohustusi annab ning 
missuguseid?

Soovisin siis selles küsimuses selgust 

saada ja pöördusin Õiguskantsleri Kant-
selei poole. Arvasin, et sellele on kõrge-
tel organitel lihtne vastata, aga tuli välja, 
et Eesti Vabariigis kõik asjad nii lihtsalt 
ei käigi. Andis kolmel riigiasutusel nii 
kõrgel tasemel seda põhjalikult „seedi-
da” ja lõpliku vastuse sain alles mitme 
kuu pärast ning mitte päris arusaadavas 
väljendusvormis.

Õiguskantsleri Kantselei poolne 
vastus oli. Tuleb nentida, et üleüldis-
te pesemisvõimaluste (üldkasutatav 
saun) olemasolu tähtsust on inimese 
esmavajaduste rahuldamise seisukohast 
raske üle hinnata. Rahvatervise seaduse 
§10 teise punkti kohaselt elanikkonna 
haiguste ennetamisele ja tervise eden-
damisele suunatud tegevuse korralda-
mine kohaliku omavalitsuse maa-alal 
on kohaliku omavalitsuse ülesanne, kuid 
antud sättes ei ole käsitletud üldkasuta-
tava sauna probleemi. Käesoleva sättega 
seonduvalt paluti pöörduda sotsiaalmi-
nisteeriumi poole õigusalase selgituse ja 
tõlgendamispraktika saamiseks.

Sotsiaalministeeriumi vastus oli. 
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vas-
tamise ning kollektiivse pöördumise 
esitamise seaduse §3 ja §5 lõike 3 
alusel edastasime Teie pöördumise 
vastamiseks Siseministeeriumile, kuna 
kohaliku omavalitsusasutuse ülesannete 
täitmise üle teostab järelevalvet Sisemi-
nisteerium.

Siseministeerium vastas, et avaliku 
sauna teenuse pakkumine on kohaliku 
elu korraldamise kohaliku omavalit-
suse vabatahtlik ülesanne. Juhime, 
aga Teie tähelepanu võimalusele, mis 
on kirjeldatud kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse §32, mis sätestab 
kohaliku omavalitsuse elanike õiguse 
algatada õigusakti andmine kohalike 
elu küsimustes, mille hulka kuulub ka 
avaliku sauna teenuse pakkumine.

Noh, head saunateenuse soovijad, 
kas saite sellest vastusest aru? Ausalt 
öeldes, mina ei mõistnud sellest vastu-
sest mitte mõhkugi ega ka vastust oma 
küsimusele. Eestis on mitmeid murra-
kuid, nagu mulgi- ja setu ning veel teisi 
kohalikke, kuid üks üleriigiline kõrgema-
te instantside suhtekeel on minu meelest 
raskeim murrak lihtrahvale.

Ei saa aga öelda, et riik ei toeta üldse 
üldkasutatavaid saunu rahaliselt. 11. 
märtsi 2015. aasta Virumaa Teatajas 
kirjutati, et Laekvere ühissaunas käivad 
suuremad remondi- ja ümberehitustööd 
maksumusega umbes 15 000 eurot, 
millest 7000 eurot on riigi eraldatud nii-
öelda katuseraha.

Jah, kui on valla juhtkonnas tarku, 
teovõimelisi töötajaid, võib paljugi ära 
teha kohalike ürituste ja elu edendamisel. 
Näiteks Palamusel toimunud „nunnu-
laada” läbiviimiseks oskasid kohalikud 
nutikad ürituse ettevalmistajad välja 
võluda Euroopa Liidu Kalastusfondilt 
toetusraha.

Ega siis vist muud üle jää, kui Tapa 
vallavalitsusel pole plaanis sauna tee-
maga tegeleda, kui tuleb appikarjega 
pöörduda Euroopa Liidu poole. On 
arusaamatu, miks Tapa vallavalitsus ei 
taha näha oma kõrval ka puhtaid ja aro-
maatselt hästi lõhnavaid kaaskodanikke, 
nagu on vallavanem ise elegantne, viks 
ja viisakas, nagu tõeline Mister Eesti 
võimeline kandidaat.

Ühes Virumaa Teatajas ilmunud 
saunateemalises kirjutises anti teada, et 
kuigi saunade pidamine on valdade jaoks 
omajagu kulukas, peavad paljud omava-
litsused nende käigushoidmist lausa hä-
davajalikuks. Inimestel peab olema koht, 
kus ihu harida. Nii on Laekvere vallas 
(1542 elanikku) neli, Väike-Maarja vallas 
(4570 elanikku) neli, Vinni vallas (4820 
elanikku) kolm üldkasutatavat sauna, aga 
Tapa 5756 elanikuga linnas ei midagi.
bMulle tundub, et saunateenust ei taga 
mitte seaduste paragrahvide sätetest 
tulenevad ülesanded ja kohustused, vaid 
lihtsalt juhtivate töötajate kohusetunne 
ja südametunnistus.

Ammustest aegadest on Valgejõgi 
olnud Tapa linnaga heas koosluses, aga 
valimisliit Valgejõgi on oma valitsemis-
ajal valmistanud teatud osale elanikest 
tõelise depressiooni ajastu. Tapa linna 
ajaloos on see esmakordne, kus linna 
kodanik ei saa oma linnas saunas käia. 
See oli isegi võimalik sõja ajal.

Nii, et head saunateenust soovijad, 
peaksime järgmistel kohalike omavalit-
suste valimistel arvestama, kellele oma 
toetushäälekesed anda.

Saunateemal oleme juba korduvalt Tapa 
vallalehes kirjutanud, avalikel koosole-
kutel rääkinud ja isegi televisioonis ol-
nud. Samuti oleme artikli autoriga sellest 
korduvalt kõnelnud. Kuna leheruumi 
on vähe, püüan koostada oma vastuse 
võimalikult väheste sõnadega. Juba hr 
Piirma artikli pealkiri viitab ammustele 
aegadele, kui saun oligi ainukeseks 
pesemisvõimaluseks meie inimestele. 
Tänapäeval ei ole saun igapäevaseks 
pesemise kohaks, sest kes see ikka sauna 
kütab iga päev. Igapäevaseks pesemiseks 
on olemas näiteks dušš. Ja olgem ausad 
– inimese igapäevane hügieen on siiski 
inimese enda ülesanne. 

Nagu ka hr Piirma artiklis nendib, 
on saunast tänapäeval pigem kujune-
nud seltskondliku lävimise koht. Tapa 
linnas on avalikus kasutuses kaks sauna 
– spordihoone saun ja Päevakeskuse 
saun Valve tänaval. Linnas väljakujune-
nud olukorda arvestades ei ole hetkel 
mõistlik panna meie kõigi raha veel 
ühe avaliku sauna alla, mis pealegi tu-
leks spetsiaalselt ehitada. Ühiskondliku 
sauna ehitus ei ole võrreldav kodusauna 
ehitusega – kõikidele nõuetele vastava 
sauna ehituskulutused võivad ulatuda 
saja tuhande euroni. Ja nagu hr Piirma 
välja tõi – ka ülalpidamiskulud avalikul 
saunal on märkimisväärsed. 

Väljavõte Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusest(KOKS): 

§ 6.Omavalitsusüksuse ülesanded 

ja pädevus 
 (1) Omavalitsusüksuse ülesandeks 

on korraldada antud vallas või lin-
nas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 
hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja 
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehool-
dust, ruumilist planeerimist, valla- või 
linnasisest ühistransporti ning valla 
teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul 
kui need ülesanded ei ole seadusega 
antud kellegi teise täita. 

 (2) Omavalitsusüksuse ülesanne 
on korraldada antud vallas või linnas 
koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 
gümnaasiumide ja huvikoolide, raama-
tukogude, rahvamajade, muuseumide, 
spordibaaside, turva- ja hooldekodude, 
tervishoiuasutuste ning teiste kohalike 
asutuste ülalpidamist, juhul kui need 
on omavalitsusüksuse omanduses. 
Nimetatud asutuste osas võidakse sea-
dusega ette näha teatud kulude katmist 
kas riigieelarvest või muudest allikatest. 

Nagu siit järeldada võib, ei ole saun 
valla või linna ülesanne. 

Samas olen ma kindel, et kui saun 
meil oleks olnud olemas siiamaani, nagu 
Laekveres, Väike-Maarjas, Kadrinas ja 
Tamsalus, siis Tapa vald seda ka peaks ja 
korrastaks. Paraku on varasematel aas-
tatel, juba ammu enne Valgejõe tulekut 
Tapa valla poliitmaastikule, suur linna-
saun munitsipaalomandist likvideeritud 
ja antud erakätesse. Eraomanik aga pole 

suutnud sellist suurt hoonet enam korras 
ja käigus hoida. 

Kui nüüd vaadata neid väljavõtteid 
seadusest, siis on näha meie ülesan-
deid ja neid on palju. Neid ülesandeid 
vaadates saab igale Tapa valla inime-
sele selgeks, et meil on oma seaduslike 
kohustustegagi küllalt veel probleeme 
ja teha on veel paljugi. Kasvõi teede 
ja tänavatega, mida kasutavad kõik, nii 
saunasõbrad kui lihtsalt duši all end 
pesevad inimesed. Hr Piirma viitas 
oma artiklis Laekvere vallas sauna jaoks 
investeeritud 7000 eurosse, Tapa vallas 
on samast allikast saadud raha juba mitu 
aastat investeeritud lastesse, täpsemalt 
laste mänguväljakutesse. Selgi aastal 
läheb 5000 eurot Õuna tänava mängu-
väljakusse. Seega Tapa valla prioriteet on 
laste turvalisus.  

Siinkohal teen ka hr Piirmale ette-
paneku, et kui saun talle nii oluline on, 
võiks selle ju rajada oma kortermaja 
keldrisse, nagu seda on juba paljudes 
Eesti kortermajades tehtud. Näiteks 
50 korteriga koos tehtud saun ei ole ka 
väga kallis igale korteriomanikule eraldi. 
Tuleks vaid teha KÜ üldkoosolekul 
vastav ettepanek ja vaadata, mis maja 
kaasomanikud selle peale kostavad. 

Meile teadaolevalt ei ole ka praegu 
avanemas toetusmeetmeid kohalikele 
omavalitsustele avaliku sauna rajamiseks. 
Küll aga oleme valmis tegema koostööd 
eraettevõttega, kes sooviks Tapale sauna 
rajada. Neile on võimalused toetuse 
leidmiseks paremad. 

Alari Kirt, vallavanem

Oh aegu ammuseid

30. märtsil. aasta toimus Tapa kultuu-
rikojas korterite ühistute esindajate, 
juhatuse liikmete ja ka ühistu liikmetele 
koosolek. Päevakorras oli Kredex´i 
uuenenud rahaline toetus majade-
korteriühistute rekonstrueerimiseks. 
Kohal olid Kredex´i esindajad, eesotsas 
Andres Jaadlaga.

Teavet koosoleku kohta oli ajalehes 
Kuulutaja. Võib-olla sellest tingituna ei 
teadnud paljud inimesed koosolekust. 
Kohal oli 22 elanikku Tapa linnast.

Anti lühike ülevaade sissejuhatuseks. 
Seejärel anti koosolekust osavõtjatele 
võimalus küsimuste esitamiseks. Küsi-
jaid oli olemas.

Ülesõidu tn Korteriühistust, küsis 
meesterahvas, kui Kredex´il on niipalju 
raha, miks siis ei toetata uute majade 
ehitamist? Kas see üle 50-ne aastaste 
majade rekonstrueerimine, koos uute 
katuste panekuga ei lähe kallimaks, kui 
uue maja ehitamine? Milline on vana 
maja renoveerimise garantii? Mõni maja 
on lausa „tondilossi” välimusega, pude-
neb siit ja sealt, mis on ka silmaga näha. 
Kredex´i meeste vastus oli, et nendel 
niipalju raha ka ei ole, et uut ehitada. 
Siinjuures oleks võinud tuua võrdluse 
rekonstrueeritud maja maksumusest, 
vaatamata Kredex´i toetustele, peavad 
ka korteriühistu elanikud maksma pan-
ga võlgu 20-ne aasta jooksul.

Teine küsimus oli lameda katusega 
KÜ majade kohta, kus on vesi katustel. 
Kes need projekteeris? Et veidi lõbusam 
oleks, vastasin mina oma kohalt, et selle 
vee sinna katusele projekteeris ilmataat.

Esitati küsimus ka 1. Mai tänava 
maja pikale veninud rekonstrueerimise 
kohta. Hr Lauring vastas, et ehitusfir-
mast läksid mehed Soome tööle ja uusi 
töömehi oli raske leida.

Mina esitasin ka küsimuse Pikk tänav 
8 KÜ kohta. Kavas oli maja rekonst-
rueerimine, ning telliti vastavad pro-
jektid. Kredex oleks projektide maksu-
musest toetanud 90%, omaosalus oleks 
olnud 10%. Maja renoveerimist oleks 
Kredex toetanud 35%. Kuna majal oma 
remondisummasid oli vähe, siis taheti 
võtta pangalaenu 149 500€. Majaelanike 
vahel tekkis vastasseis. KÜ-l oli veel 
pangavõlg, katuse uuendamise tõttu 
varasematest aastatest. Pangalaen jäi ära 
ja maja rekonstrueerimist ei toimunud. 
Ma ei tea, kas majaelanikele selgitati 
seda, kui maja renoveerimist ei toimu, 
siis tuleb KÜ elanikel tasuda Kredex´ile 
projektide toetus 100% ja see summa 
on 8817,60 €. Tänaseks on see summa 
ka tasutud. Sealt ka minu küsimus, kas 
see projekt on nüüd maja oma? Vastati 
jaatavalt. Teine küsimus oli, kas see 
projekt kehtib, kui k.a toimuks maja 
renoveerimine, sama projekti alusel? 
Sealt jaatavat vastust ei tulnud, öeldi 
peab arutama seda asja.

Tund aega kulus esitlusele. A. Jaadla 
näitas ekraanil Rakvere linna rekonst-
rueeritud kommunaalühistuid, üks ilu-
sam kui teine. Unustas vist ära, et meie 
oleme Tapa linna elanikud. Meil on 
ka renoveeritud kommunaalühistuid. 
Teisel tunnil esitles hr Lauring Rohe-
line tn 10 rekonstrueeritud maja, mida 
võrdles Pikk tn 8 majaga, kus see töö on 
tegemata. Majad on ehituselt sarnased. 
Graafiliselt oli toodud küttekulu 1m² 
kohta kuus. Kui kaugkütet MWH kor-
rutati soojusenergia ühe MWH hinnaga 
ja jagada köetavate ruutmeetritega, siis 
vahe kahe maja vahel küttekulu osas oli 
8,4 korda Pikk tn 8 kahjuks. Roheline 
tn 10 – 0,22 € ja Pikk tn 8 – 1,85 €. 
Kaust võrdleva materjaliga on antud ka 
Pikk tn 8 elanikule tutvumiseks. Seal on 
fotodel kõik kujutletud silmaga näha.

Ükskõiksus ja hoolimatus ei vii elu 
edasi paremuse poole. See on kõige 
halva ja kurjuse alustoeks. Kui ilus oli 

Pikk tn 8 maja 1970. aastal. Toad olid 
soojad. Katlamaja oli läheduses. Olin 
vahepeal Tapalt ära 26 aastat. Nüüd on 
2 vastastikku maja kesklinnas nagu hä-
biplekid. Palju tööd oleks võinud tehtud 
olla, nagu hallitanud seintega koridorid. 
Majas elavad väikesed lapsed. Paigutati 
ümber prügikonteinerid maja hoovilt, 
Vilde tn äärde, see töö on lõpetamata. 
Konteinerite ümbrus on osaliselt kil-
lustikuga katmata. Maja hoovist ei taha 
rääkida, tahtsin seda parandada, see 
lükati konteinerite poolsesse otsa. Olen 
selle solvangu alla neelanud. Teist aastat 
maksame vee kaotuse eest. Kusagil 
keldris tilgub kraan. Ühistu elanik mak-
sab kõik kinni. Kas omal ajal ei tehtud 
viga, kui kommunaal ära likvideeriti?

Kadrinas on see alles ja asi toimib 
paremini. Kui maja tahetakse renoveeri-
da siis see ka ära tehakse. Küttesüsteem 
töötab seal aastaid odaval küttel.

2013. a oktoobrist siia, Pikk 8 elama 
asumisel ei saanud ma kütteperioodil 
rohkem toasoojust kui 17°–18°. 2014. 
a jõuluks, kui küttesüsteemis puhastati 
filtrid, sellest nn kütteõlist, mis kütte-
süsteemi sattus, sain toasoojuseks 20°. 
Hädasti on vaja süsteemid uuendada. 
Elanikud võiksid ikka mõelda, kuhu 
raha kulutada, enne kui virisema, vaid-
lema hakkavad.

Majade renoveerimised tuleb ära 
teha enne 2020. aastat. EL ei anna enam 
raha kergel käel. Eriti , kui tänaseks eu-
roraha on languses. Mis meie vabariik 
siis tegema hakkab? Raha vähesuse 
taha on hea pugeda ja saab kiire vastuse 
anda. Pole võimalik.

Minu soov on, et korteriühistu 
aastaaruandes oleks kõik arusaadavalt 
elanikule ära märgitud. Toon siin näite 
Kredex´i võlg, panga võlg. Küsin, et 
mis võlg see on? Kehitavad õlgu. Re-
noveerimist ei toimunud ju. Kredex´ilt 
järele pärides tehti see selgeks, et see 
on projektide toetuse raha 90%, mis 
küsitakse KÜ tagasi, kui renoveerimist 
ei toimu. Panga võlg oli katuse uuen-
damise ajast, sest 10 aastat ei olnud 
veel möödunud, mis oli antud laenu 
tagasimaksmise ajaks.

Oli veel mõningaid nn näpuvigu, 
mida ei tohiks olla. Ka peaks revisjoni-
komisjoni liikmed oma tööd tegema üks 
kord aastas, et vigu ennetada!

Ma ei ole viriseja aga korda armastan 
küll. Olen elus olnud aastaid vabatahtlik 
hoogtöödel. Tasuta olen samapalju 
tööd teinud kui tasu eest. Eeskuju olen 
saanud saanud sõja-aastatest. Toon 
ühe näite. 18. märtsi ööl 1944. aastal 
kui Tapa linna pommitati. Päeval, see 
oli pühapäev, 19. märts, teatati valju-
hääldajate kaudu, et pommitamisel 
kodukaotanud tulgu supile. Linnas oli 2 
sõjaväe supikatelt ja ERÜ naised, Eesti 
Rahva Ühisabi naisselts jagas suppi. 
Tuli ainult leida supinõu heade inimeste 
käest. Kõik organiseeriti väga kiiresti. 
Inimesed olid hoolivad, abivalmis. Ma 
austan elu lõpuni Eesti Talu, kes andis 
kodu kaotanuile leiba ja peavarju.

Et veidi lõbusamalt lõpetada, siis 
pöördun tagasi kultuurikojas toimunud 
koosoleku juurde. Kui hr Jaadla esitles 
neid Rakvere linna renoveeritud korte-
riühistuid, ilmus mitmel korral ekraanile 
kass. Mulle tuli naeruturtsatus peale, 
ütlesin poolvaljult, näe see on meie maja 
probleemne Miki.

Meil on veel kaks hulguskassi õuel, 
helistasin loomade varjupaika, sealt öel-
di, et tuleb loomadele toiduraha maksta. 
Ma soovitasin neil minna suurtesse 
kauplustesse, kus palju toidukraami 
ära visatakse. Sealt antakse tasuta loo-
madele toitu.

Soovin kõigile alati head! Olge ter-
ved ja elus hoolivamad!

Lugupidamisega Linda Mäe

Ühe Tapa linna 
kodaniku arvamus

Saunast….igavesti! 

A. Piirma
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Tapa vallavalitsus müüb suulisel 
enampakkumisel järgmised ela-
mumaad:

Elamumaa aadressil Aia 4, Lehtse 
alevik, Tapa vald, pindalaga 2105 m2. 
Alghind on 4900 eurot, tagatisraha 
400 eurot ja enampakkumisest osa-
võtutasu 50 eurot.

Elamumaa aadressil Üleviste tn 
34, Tapa linn, Tapa vald, pindalaga 
2287 m2. Alghind on 3200 eurot, taga-
tisraha 300 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 50 eurot.

Elamumaa aadressil Üleviste tn 
32, Tapa linn, Tapa vald, pindalaga 
2111 m2.  Alghind on 3000 eurot, taga-
tisraha 300 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 50 eurot.

Elamumaa aadressil Üleviste tn 
30, Tapa linn, Tapa vald, pindalaga 

3365 m2. Alghind on 4000 eurot, taga-
tisraha 400 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 50 eurot.

Elamumaa aadressil Künka 6, 
Tapa linn, Tapa vald, pindalaga 2287 
m2. Alghind on 3300 eurot, tagatisraha 
300 eurot ja enampakkumisest osavõ-
tutasu 50 eurot.

Enampakkumine toimub 28. april-
lil kell 10.00 Tapa vallavalitsuse III 
korruse saalis Pikk 15.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab ole-
ma eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsu-
se arvele nr EE722200001120077103 
Swedbankis või Tapa vallavalitsuse 
kassasse enne pakkumise esitamist.

Täpsem info valla kodulehel www.
tapa.ee – juhtimine – vallavara müük 
või telefonil  322 9657.

Mati Kanarik

Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul 
enampakkumisel järgmised kin-
nistud:

Maatulundusmaa aadressil Tõõ-
rakõrve küla, Lehtsemõisa, Tapa 
vald, pindalaga 5,24 ha. Alghind on 
5000 eurot, tagatisraha 500 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 50 
eurot.

Tootmismaa aadressil Katlamaja, 
Vahakulmu küla, Tapa vald, pind-
alaga 2542 m2. Alghind on 2500 eurot, 
tagatisraha 250 eurot ja enampakku-
misest osavõtutasu 50 eurot.

Elamumaa aadressil Koidu, Raud-
la küla, Tapa vald, pindalaga 7955 
m2. Alghind on 500 eurot, tagatisraha 
50 eurot ja enampakkumisest osavõ-
tutasu 50 eurot.

Tootmismaa aadressil Kaevu, Pa-
tika küla, Tapa vald, pindalaga 293 

m2.  Alghind on 500 eurot, tagatisraha 
50 eurot ja enampakkumisest osavõ-
tutasu 50 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada 
Tapa Vallavalitsusele kinnises ümb-
rikus hiljemalt 11. mai kell 10.00 
aadressil Pikk tn 15, Tapa. Ümbrikul 
peab olema märgusõna „Kinnistud“ 
ja pakkuja andmed.

Pakkumuste avamine toimub 11. 
mail kell 10.05 Tapa vallavalitsuse 
III korruse saalis Pikk 15.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab ole-
ma eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsu-
se arvele nr EE722200001120077103 
Swedbankis või Tapa vallavalitsuse 
kassasse enne pakkumise esitamist.

Täpsem info valla kodulehel www.
tapa.ee – juhtimine – vallavara müük 
või telefonil 322 9672.

Kairi Maasen

Vallavara müük

12.03.2015
• Kinnitati Tapa spordikeskuses 

mitterahalise toetuse saajad ja sõlmiti 
ruumide tasuta kasutamise leping 
järgmiste klubidega: Tapa Spordiklubi 
MTÜ, Jäneda Spordiklubi, Männiku-
mägi MTÜ, Huviklubi Nelson MTÜ, 
Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond 
MTÜ, Tapa Poksiklubi MTÜ;

• moodustati hajaasustuse 2015. 
aasta taotlusvooru taotluste hindami-
seks komisjon järgnevas koosseisus: 
Andrus Freienthal – abivallavanem, 
komisjoni esimees, Vahur Leemets 
– arendusnõunik, Krista Pukk – kesk-
konnaspetsialist, Timo Tiisler – ehituss-
petsialist, Sirje Salura – sotsiaaltöötaja;

• seati isiklik kasutusõigus Eesti 
Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks 
Tapa valla omandis olevale Moe kes-
kus 1, Moe küla, Tapa vald kinnistule;

• muudeti Tapa linnas E.Vilde 
tänaval liikluskorraldus õuealaks;

• muudeti Tapa valla 2015. a han-
keplaani;

• kinnitati kirjaliku korteriomandi 
Õuna tn 5-3, Tapa linn, Tapa vald 
enampakkumise võitja;

• Tapa linna teadetetahvlite val-
mistamise edukaks pakkumuseks 

tunnistati Danival Ehitus OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

• kinnitati 2015. a kaasava eelarve 
hääletamistulemused paremusjärjes-
tuses: 1. Lehtse külaplatsi rajamine, 
280 häält. 2. Moe noortekeskuse 
jõusaal, 268 häält. 3. Jäneda lossi I 
korruse remont, 245 häält. 4. Välit-
renažöörid Tapa linna, 202 häält. 5. 
Mänguväljak Rohelise ja Aasa tänava 
ristmikule, 127 häält. Realiseerimisele 
kuluvaks ideeks 2015. a on Lehtse 
külaplatsi rajamine.

• väljastati ehitusluba ERMO SEPA 
TALU FIE-le ehitise (Sõnnikuhoidla ja 
punkerkuivati) püstitamiseks Tapa 
vallas, Patika külas, Sepa kinnistul; 

• väljastati ehitusluba TÕNURI 
OÜ-le ehitise(punkerkuivati) püs-
titamiseks Tapa vallas, Vahakulmu 
külas, Vahakulmu kuivati kinnistul.

 19.03.2015
• Kolmele lapsele eraldati lasteaia 

söögisoodustust;
• otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 460.46 
eurot;

• lihthanke nr 160773„Hool-
dustraktori lisaseadmete ostmine“ 

edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
SAMI poolt esitatud pakkumus;

• lihthanke nr 160463„Õuna, üle-
sõidu ja Malle tänava ristmiku rekonst-
rueerimise tehniline projekt“ edu-
kaks pakkumuseks tunnistati Novarc 
Group AS poolt esitatud pakkumus;

• otsustati korraldada lihthange 
„Tapa valla tänavate ja teede pinda-
mine 2015”;

• väljastati ehitusluba Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutusele registrikoo-
diga 90010094 ehitise (Valguskaabli 
paigaldamiseks mikrotorustikku I 
etapp) püstitamiseks Tapa vallas Moe 
ja Imastu külas;

• väljastati ehitusluba Kaitsemi-
nisteeriumile ehitise (viilhalli) püs-
titamiseks Tapa linnas Loode tn 35 
kinnistul;

• väljastati kasutusluba Meelis 
Saame’le ehitise rekonstrueerimisel 
(äripinna kaupluseks kohandamisel) 
Pikk 12 kinnistul Tapa linnas; 

• anti üürile munitsipaalkorter, 
aadressil Roheline 12-24 Tapa linn;

• otsustati müüa Tapa vallale 
omandiõiguse alusel kuuluv korteri-
omand aadressil Keskus 2-2 Moe küla 
Tapa vald.

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 regulee-
rib Tapa valla jäätmehoolduseeskiri 
kus on ära toodud, kuidas jäätmeid 
nõuetekohaselt käidelda. Mida siis 
tasuks meeles pidada, kui on tekkinud 
jäätmeid.

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

* Jäätmete kogumisel ja hoidmi-
sel tuleb jäätmed nende tekkekohas 
paigutada liikide kaupa eraldi ma-
hutitesse või viia selleks ettenähtud 
kogumiskohta. Jäätmete paigutamine 
jäätmemahutite kõrvale on keelatud.

* Vastavalt jäätmeseadusele ei tohi 
aia-, ehitus- ning suuremõõdulisi jäät-
meid panna olmeprügi hulka ega ka 
lihtsalt tavalise kilekotiga prügikasti 
kõrvale. 

* Aiajäätmed võib kompostee-
rida omal kinnistul või anda üle 
kogumisringil. Tiheasustus aladel 
väikeelamutes tekkivad toidujäätmeid 
võib kinnistul komposteerida ainult 
komposteerimisnõudes või -kastides, 
aia- ja pargijäätmeid võib kompostida 
lahtistes aunades. Kompostimisko-
had peavad paiknema naaberkinnis-
tust 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, kõrvaldamiseks 
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 
ainult lahtiolekuaegadel (E ja R 9–17, 
L 9–14) ning üle antavad elektri- ja 
elektroonikajäätmed peavad olema 
kompaktsed ( ei tohi olla lammutatud 
osadeks). 

* Jäätmete põletamine on kee-
latud. Küttekolletes võib põletada 
ainult immutamata ja värvimata puitu 

ning kiletamata paberit ja pappi.
* Okste ja lehtede põletamine on 

lubatud jäätmetekitaja kinnistu piires 
tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäi-
rival viisil. Tule tegemise koht peab 
paiknema vähemalt 15 m kaugusel 
mistahes ehitisest ja vähemalt 30 m 
kaugusel metsast. Oksi ja lehti ei tohi 
põletada tuleohtlikul ajal. Tuleohtliku 
aja alguse ja lõpu määrab igal aastal 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
Instituut ning teavitab sellest avalik-
kust massiteabevahendite 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, juriidilist 
isikut kuni 20 000 eurot.

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

Tapa valla jäätmehoolduseeskirja-
ga ja jäätmete sortimisjuhendiga saab 
tutvuda Tapa valla kodulehel www.
tapa.ee – keskkond, majandus – jäät-
memajandus.

Krista Pukk, 
keskkonna- ja heakorraspetsialist

Mida teha kogunenud jäätmetega?

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul 
enampakkumisel järgmised korte-
riomandid:

1. Aadressil Valgejõe pst 8-42, 
Tapa linn, Tapa vald (1-toaline elu-
ruum üldpinnaga 27,70 m2). Alghind 
on 2000 eurot, tagatisraha 200 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

2. Aadressil Roheline 16-7, Tapa 
linn, Tapa vald (2-toaline eluruum üld-
pinnaga 39,10  m2). Alghind on 4100 
eurot, tagatisraha 400 eurot ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 50 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada 
Tapa vallavalitsusele kinnises ümb-

Tapa vallavalitsus võtab tööle 

VALLAKUNSTNIKU

Tööülesanded:
- valla avaliku ruumi visuaalse kujundamise põhimõtete  

väljatöötamine ning nende rakendamise koordineerimine;
- avaliku ruumi kujunduselementide kooskõlastamine (valla disain, 

arhitektuuri väikevormid, haljasalad, reklaam, hoonete  
värvilahendused, ühiskondlike hoonete interjöörid);

- välireklaami taotluste läbivaatamine ja kooskõlastamine;
- valla kodulehe haldamine;

- vallavalitsusele vajalike kujunduslikke tööde teostamine  
(nt visiitkaardid, blanketid, kutsed, voldikud, aukirjad, uksesildid, 

kuulutused jms).

Nõuded kandidaadile: 
- kunstialane kõrgharidus 

- hea arvuti kasutamise oskus
- tööks vajalike kujundusprogrammide tundmine

- eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
- hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus

- iseseisvus ja vastutustunne, ausus, korrektsus, lojaalsus

Kasuks tuleb:
- Täienduskoolitused reklaami, arvutigraafika ja  

kujunduse valdkonnast.

Kandidaadil palume esitada:
- kirjalik avaldus
- elulookirjeldus

Tööle asumise aeg kokkuleppel. 
Dokumendid palume esitada 11. maiks 2015 Tapa vallavalitsusele 
aadressil Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, 45106, Pikk 15 või 

digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee 
Info telefonil 322 9656 või meiliaadressil piret.treial@tapa.ee.

rikus hiljemalt 11. mai kell 11.00 
aadressil Pikk tn 15, Tapa. Ümbrikul 
peab olema märgusõna „Korterid“ ja 
pakkuja andmed.

Pakkumuste avamine toimub 11. 
mail kell 11.05 Tapa vallavalitsuse 
III korruse saalis Pikk 15.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab ole-
ma eelnevalt laekunud Tapa vallavalit-
suse arvele nr EE722200001120077103 
Swedbankis või Tapa Vallavalitsuse 
kassasse enne pakkumise esitamist.

Täpsem info valla kodulehel www.
tapa.ee – juhtimine – vallavara müük 
või telefonil 5657 7163 (Eha Altmäe).

Lääne-Viru Maavalitsus müüb avali-
kul kirjalikul enampakkumisel:

Korteriomandi aadressil Kes-
kuse 8-4, Lehtse alevik, Tapa vald, 
Lääne-Virumaa, kinnistusraamatu 
registriosa nr 4079331, katastritunnus 
40002:003:0021. Neljatoalise korteri 
üldpind 80,6 m². Müügi alghind 3800 

26.03.2015
• Võeti vastu Tapa muusika- ja 

kunstikooli põhimäärus;
• muudeti Tapa vallavolikogu 

31.01.2013 määrust nr 79 ”Kaugküt-
tepiirkonna määramine”. Tapa linna 
kaugküttepiirkonna piire muudeti 

nii, et kaugküttepiirkonnaga liideti 
Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnaku 
territoorium asukohaga Loode 35.

• otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luvad hoonestamata kinnistud aad-
ressidel Karja tn 9, Tapa linn, Tapa 
vald (registriosa nr 3021231, pindala 

22 394 m², sihtotstarve tootmismaa) 
ja Väike-Karja tn 2, Tapa linn, Tapa 
vald (registriosa nr 3021131, pindala 
35 590 m², sihtotstarve tootmismaa), 
kuna nimetatud vallavara ei ole vallale 
vajalik üldiseks otstarbeks ega valit-
semiseks.

eurot, tagatisraha 380 eurot. 
Korteriomandi aadressil Roheline 

4-6, Tapa linn, Lääne-Virumaa, kin-
nistusraamatu registriosa nr 3982931, 
katastritunnus 79101:008:0015. 
Kahetoalise korteri üldpind 46,10 
m². Müügi alghind 3000 eurot, taga-
tisraha 300 eurot.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 
18.05.2015 kella 9-ks. Täpsem info 
müüdava vara ja enampakkumise tingi-
muste kohta Lääne-Viru Maavalitsuse 
kodulehel http://laane-viru.maavalit-
sus.ee ning Ametlikes Teadaannetes 
18.03.2015 enampakkumisteates. 
Kontakttelefonid 325 8008, 325 8001.

Enampakkumisteade
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Järjekordselt ei saa alustada rõõmsa-
tes toonides. Seekord on vandaalid 
kõrgendatud tähelepanu alla võtnud 
Tapa linnastaadioni majakese. Oleme 
seal lühikese aja jooksul vahetanud 
seitse-kaheksa tabalukku. Viimasel 
korral ei piirdutud enam luku lõh-
kumisega, vaid murti maha uks koos 
lengidega. Sisse saades vandaalitseti 
nii rajamasina, elektrikilbi, kui ka veel 
allesjäänud sisustuse kallal. Selline 
tunne, et keegi käiks nagu tellimise 
peale igapäevaselt „tööl“. Paneksin 
siin valla rahvale südamele, et kui 
märkate sellist kahtlast toimetamist, 
siis palun helistada kas politsei või 
Tapa spordikeskuse telefonidele. 

Nüüd aga positiivsemast. Võime 
rõõmsalt tõdeda, et spordikeskuste 
kasutamine nii Tapal kui ka Jänedal 
on endiselt populaarne. Üritusi on 
palju ja igale maitsele. Lisaks iga-
päevastele treeningutele on peaaegu 
igal nädalal mõni huvitav võistlus. 
Sellel aastal lisandus kõrgetasemeline 
poksivõistlus Yakuza Boxing Cup. 

Vahepeal on meil valmis saanud 
jõusaali juurdeehitus, tänu millele li-
sandus 45 m2 täiendavat põrandapin-
da. Samuti olema hankinud mitmeid 
uusi jõusaali seadmeid. 

Lisaks oleme paigaldanud jook-
suraja ühte otsa kardinad, millede 
abil saab lauatennise, aeroobika vms 
jaoks ruumi privaatsemaks muuta. 

Tapa spordikeskuses on endiselt 
võimalik tegeleda pallimängudega, 
maadlusega, lauatennisega, aeroobi-
kaga, mägironimisega (seinal), lihaste 
treenimisega.

Peale aktiivse tegevuse on meie 
majas võimalik lõõgastuda värs-
kendatud tervisetoas, kus on solaa-
riumid ja infrapunasaun. Kuid siin 
panen veelkord kõigile südamele, et 
võtmesõna on mõõdukus. Nii nagu 
see kehtib ka toitumise ja kehalise 

koormuse korral. Ükskõik milliste 
vaeguste korral palun konsulteerige 
enne tervisetoa kasutamist (soovitus 
kehtib ka aktiivse kehalise tegevuse 
puhul) arstiga. Väga väikese huvi tõt-
tu, ei saa me kahjuks pakkuda enam 
soolakambri ja massaažilaua teenust. 

Tapa spordikeskus on avatud iga 
päev: esmaspäevast reedeni kell 8–22, 
laupäeval kell 11–19, pühapäeval kell 

12–20. Lahtiolekuajad muutuvad 
pisut koolivaheaegadel ja riiklikel 
pühadel. Interneti kodulehelt http://
tapa.ee/spordikeskus saab infor-
matsiooni spordikeskuse teenuste ja 
võimaluste kohta. 

Täiendavate küsimuste korral 
võite julgelt minuga ühendust võtta. 
Toredat sportlikku kevadet!

Riho Lööper

Üldklass: I koht – Kunnar Vahtras 
250 punkti; II koht – Avo Seidelberg 
239 p; III koht – Riho Lööper 234 
p; 4. koht – Eduard Kapralov 227 
p; 5. koht – Alvar Roos jun. 224 p; 
7. koht – Igor Iljin 215 p; 12. koht – 
Jaanus Tamm 176 p; 17. koht – Artur 
Vyurtts 135 p.

Naised: I koht – Helga Vasemägi 
215 p (üldklass – 8. koht); II koht – 
Lairi Einmaa 197 p (üldklass – 10. 
koht); III koht – Anne Hallik 168 p 
(üldklass – 13. koht). 

Meesveteranid 50+: I koht – Allar 
Raudla 220 p (üldklass – 6. koht); II 
koht Ardi Lohvart 213 p (üldklass – 9. 

koht); III Vaino Rei 163 p (üldklass 
– 14. koht).

Kuni 18-a. noor: I koht – Veli 
Kask 179 p (üldklass – 11. koht); II 
koht – Enrice Eslas 151 p (üldklass 
– 15. koht); III koht – Taago Leppik 
138 p (üldklass – 16. koht).

Tapa spordikeskuse tegemistest

Lehtse pinksi pühapäevad XIII hooaeg – 
8. etapi üldkokkuvõte 12.04.2015

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

SPORT

24. apr kl 19 Tapa Linna Orkestri kontsert. Dirigent Priit Rusa-
lepp.Kaastegevad Kose Kiriku Pasunakoor ja TLO Jam Band. 
Tasuta.

28. apr kl 18 Koguperefilm „Väike tont”. Pääsmed: Kinopäeval 
(teisipäeval) algusega kl 19 – 3 €; eelmüügist kuni kella 16-
ni – 2.50 €; ajateenijatele (grupikülastus) – 1.50 €; pen-
sionäridele pensionitõendi alusel – 1 €; eelkooliealiste laste 
pilet – 1 €.

30. apr kl 11 Eesti Töötukassa tööandjate teabepäev.
2.–3. mail Ladinatantsurühma „Pantrid” kevadlaager.
5. mai kl 20  Seiklusfilm „Labürint”.
8. mai kl 19  Kontsert „Kevad südames”. Esineb Lehtse Kam-

merkoor. Kavas Bob Chilcotti Jazz missa ning armastatud 
kergemuusikalood läbi aegade. Koori juhatavad Tiiu Tikker-
ber ja Jaanus Väljaots. Meelolu loovad küünlad ja pokaal 
veini. Sissepääs vaba annetusena.

12. mai kl 20 Must komöödia „Siin on Harold”.
16. mai  Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühingu 20. sünnipäev.
19. mai  Kogupere seiklusfilm „Poiss kuldsete pükstega”. 
29. mai kl 12 2014/15 õppeaasta parimate õppurite tunnusta-

misüritus.
30. mai kl 8–15  Tapa turul linna laat, rohevahetus ja kirbuturg. 

Rohevahetus on tasuta, kaasavõetud taimed, paljundus-
materjalid või muud aiatarbed on ainult ära andmiseks või 
vahetamiseks, müüki ei toimu. Rohevahetuses võib jagada– 
vahetada kõike, mis aiahuvilistele korda läheb - seemned, 
ilupõõsad, püsililled, mugulad, sibulad, toalilled, veetaimed, 
suvelille- ja köögiviljataimed. Lisaks taimedele võib Rohe-
vahetusele tuua ka üleliigseid taimeanumaid (potid-kastid) 
ning aiakirjandust (ajakirjad, ajalehed, raamatud). Võta 
kaasa ka kotte, potte, pabereid taimede pakkimiseks ja 
ohutuks transportimiseks. Ootame turule ka laadakauplejaid 
ning kapituulutajaid. Müü kõike, mida süda ihkab ja omale 
liigne! Platsi hind kirbuturule 2 €. Laadakohtade ja roheva-
hetusele registreerimine telefonil 506 1361 Piret Pihel või pi-
retpihel@hot.ee; kirbuturule 5559 5461 Heili Pihlak või heili.
pihlak@kultuurikoda.ee. Registreerimine kuni on 28. maini.

31. mai kl 12 Muusikakooli pargis lastekaitsepäeva trall!

27. apr kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud “Lehtse 
puhtaks!”. Kaasa lööma ootame kõiki hea tahtega inimesi! 
Kogunemine Lehtse kultuurimaja juurde, kust soovijad saa-
vad kindad. Prügikotid olemas. Pärast koristust kultuurima-
jas talgu teelaud, slaidiprogramm ja jututuba.

4. mai kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused.
8. mai kl 10–16 “Lillevaip emale” – suur ühistöö kultuurimaja 

platsil, mille valmimiseks kutsume kaasa lööma teid kõiki, 
külad, seltsid, asutuste kollektiivid, klassid, sõprus- ja pere-
konnad ning kõikvõimalikud grupikesed siit- ja sealtnurgast! 
Iga mansa saab “vaibast” (s.t platsist) 1x1 meetri suuruse 
tüki, millele proovib kujundada mingi mustri, pildi vms kuju-
tise, “värvides” (täites) selle loodusliku materjaliga (lilleõied, 
rohelised lehed, sammal jms.) Pilt peab olema vaadeldav 
ülalt. Palume registreeruda eelneva nädala jooksul, et saaks 
ette valmistada samblast “raamid”! Tule sel ajal, kui sulle 
sobib! 

8. mai kl 17 Lehtse lasteaia kontsert “Sulle, emake!”
10. mai kl 14  Lehtse laste näiteringi esietendus “Bullerby 

lapsed”. Autor: A. Lindgren, dramatiseering: Vahur Keller, 
lavastaja: Arlet Palmiste. Osades: Mona, Kätlin, Elis, Sten, 
Sander, Romet, Keiti, Timo, Mikk jpt. Tulge kogu perega 
meie oma lapsi vaatama! Sissepääs: vaba annetus näiterin-
gile või kommid, kook vms pärast etendust maiustamiseks.

11. mai kl 13 Klubi Ehavalgus mälutrenn ja tervislik liikumine. 
16. mai kl 10–12  Rohevahetus, taimede müük, maikuu kirbu-

kas kultuurimaja platsil. Hää mõte on koduaias ringi vaadata 
ja suureks läinud püsililli, põõsaid jm vähendada – kaeva 
välja ja proovi kellegagi mõne muu lille vm vastu vahetada. 
Pakkuge ka taimi, lille- jm sibulaid, seemneid jne. Ka toalilli 
võib proovida vahetada või ära anda. Kui sul jääb tomati-, 
kurgi-, kapsa-, lille- vms. taimi üle, siis tule ja müü need 
ära! NB! Kes soovib müügilauda, siis palume enne registree-
rida: 1 laud = 1 €.  

18 mai kl 13  Klubi Ehavalgus hooaja lõpetamine. 
23. mai  Renditud väike saal.
25.–29. mai  Lehtse laste kevadpäevad. Kavas: matka-, spordi-, 

kunsti- ja ekskursioonipäev – kava täpsustamisel! 
29. mai kl 15.45 Rongkäik (lasteaia eest) 
 kl 16 Kultuurimajas aktus, kontsert, näitus, mängud.
29. mai kl 20 Läsna Teater esitleb “Täismäng”. Lavastajad: Ene 

Pihol ja Ülle Lichtfeldt. Kunstnik: Piret Mildeberg. See on 
reaalne lugu praegusest olukorrast ja elust ühes külas. Prob-
leemid, mis puudutavad kõiki (töötus, armusuhted jms),  on 
vaadatud läbi huumoriprisma. Lastele ei ole soovitav! Pilet: 
5 €. Võimalik ette tellida!

5. mail  alates kella 12st Tapa  
Liikumispuuetega Inimeste Ühin-

gus aadressil: Valve 30, Tapa.
Abiks uriinipidamatusega

inimestele ja  
nende hooldajatele.

Tasuta konsultatsioonid ja toote/
abivahendite tutvustused.

Müük soodustusega puuetega ini-
mestele, vanaduspensionäridele 

ja lastele alates 3. eluaastast isik-
liku abivahendi kaardi omamisel.
Täishinnaga müük kõikidele abi-

vahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähk-

med, sidemed, imavad aluslinad, 
madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, 
kepid, nahahooldusvahendid, (poti-
toolid ja rulaatorid ettetellimisel).
Abivahendi soovist etteteatamine 

vähemalt 5 tööpäeva!
Info, abi ja tellimine 

 tel: 5343 9837 Ülle või  
t.ulle@inkotuba.ee.

Tapa Päevakeskuses töötab 6. mail ja 20. mail 
kell 10–12 (vajadusel ka kauem)

elavas järjekorras JUUKSUR (tasuline teenus)
Info tel: 5450 1102, 322 0025 
või tapapaevakeskus@tapa.ee.

HEA SÕBER!

Kui sinu jaoks on tähtis ja südamelähedane tervislik 
eluviis ja võimetekohane liikumisharrastus,  

siis selleks on KEPIKÕND!
Aktiivne keppidega käimine on hea viis igas vanuses 

inimestele tervisespordiga alustamiseks!
Tule kepikõnnile ja seltskond on garanteeritud!

Teisipäeviti kell 12.30–13.30
kogunemisega kell 12.30 Tapa gümnaasiumi ees.
Juhendab: kepikõnni juhendaja Kaja Sviridova.

Palun võta kaasa kõnnikepid või  
tule lihtsalt tervist värskendavale kõndimisele!

Info tel: Tapa Päevakeskus 5450 1102, 322 0025, 
 tapapaevakeskus@tapa.ee

    Tapa perearstikeskuses on 
dr Riina Niibo telefon 325 8814.

    Balti Puurkaev OÜ teenusteks on: 
• puurkaevude, maaküttekaevude puurimine, projekteerimine,  

vee- ja kanalisatsooni tööd.
• Septikute, süvaveepumpade müük ja paigaldus.

Ettevõte tegutseb aastast 2008. 
Koduleht: www.baltipuurkaev.ee  

e-post: info@baltipuurkaev.ee, tel 521 7415. 2015. aastal on  
võimalik taotleda ka toetust Hajaasustuse programmi raames.

Lisainfot küsida kohalikust vallast.



Sügav kaastunne Luulele
abikaasa 
Vello Nei

surma puhul.

Virve ja Saima

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 24. aprill 2015

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 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.

Müüa Moel 3-toaline korter. Sisustusega, soe, 
 II korrus, õhk-soojuspump, madalad  

kommunaalkulud, toimiv ühistu, aiamaa võimalus. 
Hind kokkuleppel, info 5694 9045.

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides
     (ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja  
     pesumasinate paigaldus)
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine      
     tervikuna
- erinevaid ehitustöid

Tel: 508 2716, E-mail: info@nomiaska.eu

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

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

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5699 7000, +372 5650 0368.

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

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt 2B,TAPA

• autoremonditööd
• klaasivahetus
• treileri rent – teenus
• alumiiniumkeevitus
• ATV remont/ümberehitus 

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@gmail.comPRIMATE CAPITAL OÜ

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus

Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

FIE Uno Lees 
Treimis- ja freesimistööd. 

Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone) 
Tel 5664 9956.

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

NICOLE STUDIO
Maniküür    Pediküür    Depilatsioon

Kõrvaaukude tegemine
Kulmude ja ripsmete värvimine

E–R 9–17, L–P kokkuleppel
Tel 5613 5115, Jaama1, Tapa (Grossi pood)

Alates 11. maist müüaTapal tomati-, papri-
ka- ja tšillitaimi. Kõik eraldi pottides. 

Helistada tel 5656 9897.

Gurud OÜ võtab tööle 
majandustarkvara programmeerijad!

Kandidaat on: kohusetundlik, aus, tunnistab  
oma vigu, õpib kiiresti ja võimeline sooritama 

proovitöö (reaalne majandustarkvara  
programmeerimisülesanne).

Kandidaat peab tundma järgmisi keeli:  
SQL, Python, HTML, XML, CSS,.

Kasuks tulevad: teadmised raamatupidamisest  
ja majandusest üldiselt,  

tarkvara OpenERP / Odoo tundmine, C++. 
Pakume: pingelist tööd, väga head tulemuspalka, 

võimalust töötada kodus. 
CV ja motivatsioonikiri saada aadressile  

cv@gurud.ee.
Lisainfo veebis http://gurud.ee ja  

telefonil +372 504 7043.

JÜRIPOJA LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade ravi

Vaktsineerimised
Operatsioonid

Ultraheliuuringud
INFO JA REGISTREERIMINE 

tel 5684 0622, Kukevere, Ambla vald

Mälestame kauaaegset töökaaslast 
Saima Piik´i

Avaldame kaastunnet omastele.

Hinna, Annike, Raivo ja Tiit

Soovin üürida puuküttega köök-toa Tapa linnas. 
Telefon 5607 2876.

Müüa kanaliga garaaž Tapal Kalmistu tänaval ja 
sõidukorras VAZ-2108. Telefon 5197 9635.

PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:
– katuste ehitus,
– vihmaveesüsteemide paigaldus,
– plekksepa tööd,
– katuste ja puitfassaadide soojustamine ja 
renoveerimine.
Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni 
läbiviigud, erimõõdulised veeplekid jne).
Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi 
otse plekkseppadelt.
Info: tel 5556 0167, pro.plekitood@gmail.com, 
www.proplekitood.ee.

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

majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot. 
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.

Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja, 

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

Südamlik kaastunne Aivarile lähedastega 
ema SAIMA PIIGI 

ja 
venna ELVO PIIGI 

surma puhul.

Töökaaslased

Südamlik kaastunne perekond Šmõkovile
kalli poja/venna

TARMO ŠMÕKOVI
kaotuse puhul.

Sugulased peredega

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmistamine 

tellimuse peale.


