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Tänavugi toimub Suure Suve Sõnajala 
Simman samal päeval jaanilaadaga, 
et koos tervikliku päevana toimida. 
Jaanilaat on hommikul kell 8, kohti 
saab broneerida juba praegu, hinnad 
soodsad. Õhtul on aga Valgejõe saarel, 
Tapa linna elanikele armsaks saanud 
kohas, traditsiooniline simman. Pääs 
saarele kell 19.30, lastele mängud alates 
kella 20st, ansamblid alustavad kell 20, 
lisaks veel lõbusad mängud suurtele 
ning loomulikult traditsiooniline jaani-
lõke. Tänavu esinevad simmanil Eestis 
teada-tuntud suurepärane ansambel 
Parvepoisid ja Tapa vallast väljakasva-
nud meeleolukas bänd UBA. Piletid 
sümboolse hinnaga, eelkooliealistele 
tasuta! Leping taevataadiga sõlmitud, 
lubas meile head ilma.

Indrek Jurtšenko

Suveüritused Tapa 
vallas 2015 Kaitsevägi on arengu 

potentsiaal Tapa vallale
Nii mõnigi kord on minu käest kü-
situd, millist kasu Tapa linn või vald 
saab sellest, et kaitsevägi siin oma 
tegevust laiendab. Miks meile on 
vaja seda pidevat sõjaväe transpor-
divahendite sõitmist meie tänavatel 
ja teedel, miks meile vaja sellega 
kaasas käivat lärmi ja tolmu. Milleks 
meile see pidev väljaõppega kaas-
nev tulistamine ja paugutamine?

Ma ei hakka siin ruumipuudusel 
rääkima Eesti riigikaitsest ja meie 
kõigi panusest sinna, pigem sellest 
millist kasu siis Tapa saab. 

Jüripäeval toimunud vallava-
litsuse istungil võttis vallavalitsus 
vastu korralduse kinnitada eellä-
birääkimistega enampakkumise 
tulemused. Nimelt müüs vald maha 
kaks tööstuskülas asuvat kinnistut 
kuhu järgmise paari aasta jooksul 
tuleb kaitseväe tehnikat teenindav 
ettevõte. See toob kaasa väga palju 
positiivset, eelkõige aga 40–60 suh-
teliselt hästi makstud töökohta, aga 
ka lisaraha valla eelarvesse. 

On üldteada fakt, et Vabariigi 
valitsuse otsuste tagajärjel koondub 
Tapale märkimisväärne osa Eesti 
kaitsevõimest. Selle tulemusel tu-
leb siia teenima kokku kolme aasta 
jooksul lisaks ligi 1000 inimest. Nii 
mõnedki neist hakkavad millalgi 

Tapa elanikuks. See kogemus on juba 
meil olemas. 

Kohe ja kiiresti ei juhtu muidugi 
midagi, aga peame olema valmis ja 
kohandama eelkõige oma elukesk-
konda nii, et siin oleks kena elada ja 
inimestel eluks vajalikud teenuse käe-
jala juures olemas. Selline kaitseväe 
laienemine toob peale töökohtade ja 
sellega kaasnevate elanike lisandumi-
sega  kaasa huvi kasvu ettevõtluse ja 
ka linna ja valla vastu. 

Otsene mõõdetav kasu on seotud 
ka teeprojektidega, mida on kaitsemi-
nisteerium Tapal ja Tapa lähiümbru-
ses kaasfinantseerinud: kergliiklustee, 
Tapa-Lehtse tee, Punamäe tee Lehtse 
kandis jne. Üsna tõenäoliselt hakkab 
kaitsevägi ostma linna kaugküttevõr-
gust sooja, mis omakorda toob kaasa 
peaaegu kahekordse soojamahu 
kasvu, mis jällegi annab investoritele 
kindlustunnet rahastada uut hak-
kepuidu katlamaja. Kasu linlastele 
– odavam toasooja hind. 

Viimase viie ja poole aasta jooksul 
Tapa valda juhtides on mu isiklik 
kogemus kaitseväega koostöö koha 
pealt väga positiivne. Kaudse kasuna 
kaitseväe kohaloleku suurenemisest 
võib märkida veel meie teenindus 
ja toitlustusettevõtete käibe kasvu, 
sest lisandub ju kindla sissetulekuga 

hulgaline tarbijaskond, kindlasti 
suureneb meie kinnisvara väärtus. 
Mõned kaitseväelased, kes siia ko-
livad, toovad kaasa ka oma pere, 
nende lapsed hakkavad käima meie 
koolides ja lasteaedades. 

Need inimesed omakorda too-
vad kaasa värskeid tuuli seltsi- ja 
kultuuriellu lüües kaasa kohalikus 
elus.  Seega positiivset on võimaliku 
negatiivse kõrval päris palju. Kui te 
ei taha sellele positiivsele mõelda, 
siis kujutlege, milline võiks Tapa 
olla siis, kui  Eesti vabariik poleks 
otsustanud jätkata Tapal sõjaväe 
pidamist. Kui suur oleks meie rahva-
arv ja millise struktuuriga.  See pole 
mingi kiidulaul, see on tegelikkus. 

Iga omavalitsus rabeleb kuis 
jaksab selle nimel, et tuleks töö-
kohti, aga meile on kandikul ette 
toodud tuhanded töökohad. See on 
uskumatult suur õnn ja privileeg iga 
omavalitsuse jaoks. Meie peame vaid 
oskama seda potentsiaali ära kasu-
tada, mitte mõttetu kemplemisega 
suhteid ja head koostööd rikkuma. 
See ei tähenda, et elanike huvidel 
trambitaks või kellelegi liiga tehtaks. 
Elanike eest seisame ikka. 

Alari Kirt,
vallavanem

Talgupäev koos USA armee sõduritega
Tapa vallavalitsus koos Tapal ba-
seeruva USA armee 173. õhudes-
santbrigaadi kahe rühma õhudes-
santväelastega ning Rotary Eesti 
Rakvere klubiga  korraldab 7. juunil 
koristuskampaania  Üleviste täna-

va piirkonnas. Koristuskampaania 
käigus korjatakse kokku Üleviste 
tänava mahajäetud garaažidest ja 
nende ümbruses olevad jäätmed.  
Koristuskampaania algab 7. juunil 
kell 9 ning kestab orienteeruvalt kella 

16-ni. Osalema on oodatud ka kõik 
vallakodanikud, kes soovivad oma 
osa anda kodulinna heakorrastami-
seks. Kaasa võtta tugevad töökindad 
ning hea tuju ja töötahe.

Tapa vallavalitsus

Suure Suve 
Sõnajala Simman

31. mail kell 12–16 toimub perepäev 
Tapa muusikakooli taga olevas par-
gis. Perepäev viiakse läbi koos Tapa 
valla noortekogu ja kultuurikojaga. 
Sel korral on erinevad käelised tege-
vused, batuudil hullamise võimalus, 
kohale on lubanud tulla Päästeamet, 
Politsei ja Maanteeamet.

Täiesti uudse tegevusena on kavas 
võistlusmängud nii suurematele kui 
ka väiksematele lastele, mida viivad 
läbi Taavi Ojaniit ja Maanteeamet. 
Samal ajal kui lapsed/noored saavad 
ringi vaadata ja tegevustes osaleda on 
võimalik kõigil nautida ka mõnusat 
elavat kohalike noorte muusikat ja 
tantsu. Lapsevanemaid ja kindlasti ka 
lapsi rõõmustab oma kohalolekuga 
TG Puhvet.

Sel aastal on meil ka väikesed ülla-
tused neile, kes perepäeval osalevad. 
Nimelt saab iga osaleja omale väikese 
kaardi, kuhu peale ta peab hakkama 
tegevustes käies koguma erinevaid 
kleepse. Kui viis erinevat kleepsu on 
kaardi peal, siis tuleb lapsel/noorel 
tulla infopunkti ning kirjutada oma 
nimi paberile ja lasta see loosikasti. 
Kõikide kastis olevate nimede vahel 
loositakse päeva lõpus välja neli 
peaauhinda, milleks on perepiletid 
AqvaSpaasse ja hulgaliselt lohu-
tusauhindu. Parimatele osalejatele on 
A.Le Coq välja pannud limonaadid ja 
mahlajoogid ning Meie Toidukaubad 
rõõmustab aktiivseid osalejaid pulga-
kommide ja šokolaadidega. 

Tegevused, mis perepäeval läbi 
viiakse, saavad teoks tänu Lastekaitse 
Liidule ja ANK Lääne Virumaa eks-
pertgrupile.

Perepäeva kava:

Kell 12 algus.
Kell  12.15 aktiivsed tegevused. 
Kell 12.30–13.45 noortebänd Fresh 
Start.
Kell 13 rattaralli kolme- ja neljarat-
talistele jalgratastele (3–5-aastased 
lapsed).
Kell 14.15 Liisa ja Anni JJStreet 
tantsijad.
Kell 15 Tapa kultuurikoja lauljad ja 
tantsijad.

Ootame perede väga rohket osa-
võttu!

Korraldusmeeskonna nimel
Ave Pappe

Tulge 
perepäevale!

Tapa muusika- ja 
kunstikooli 

kunstiosakonna
 lahtiste uste päev

toimub 31. mail 2015. 
Kell 12–14 saab tutvuda 
ruumidega ja õpetajaga.

Tapa vallas toimub selle aasta suvel 
palju põnevat. Infot saab alati küsi-
da ka tel 322 9659, e-mailil: indrek.
jurtsenko@tapa.ee või otse ürituste 
korraldajatelt, ka valla facebookist ja 
www.tapa.ee.

23.–24. mail Jäneda aia- ja lillepäe-
vad, õhtul Marju Länik. Info: 384 9750.

30. mail Jäneda Pullitalliteatris kell 
18 kontsert, esineb Jaan Tätte. Pileteid 
saab Musta Täku Tallist. Info: 384 9750.

13. juunil Musta Täku Tallis esineb 
ansambel Hellad Velled kell 20. Pileteid 
saab Musta Täku Tallist. Info: 384 9750.

20. juunil "Jaanipäev Tapa linnas": 
kell 8 Jaanilaat; kohtade broneerimine 
Piret Pihelilt tel 506 1361 ja e-mailil: 
piretpihel@hot.ee ja kell 20 "Suure 
Suve Sõnajala Simman" Valgejõe saa-
rel, esinevad ansamblid Parvepoisid ja 
UBA. Info: 322 9659 ja e-mailil indrek.
jurtsenko@tapa.ee. 

22. juunil Moe jaanisimman Moe 
külaplats. Info: Tiina Talvik 5566 5266.

23. juunil Karkuse jaanipäev Karku-
se külaplatsil. Info: Siiri Saks 58089203.

4. juulil Pullitalliteatris kell 18 kont-
sert, esineb Marek Sadam. Pileteid saab 
Musta Täku Tallist. Info: 384 9750. 

15.–31. juulil Jäneda Pullital-
lis MTÜ RAAAM uus teatrieten-
dus "Imede aasta". Etendused: 
15.,16.,17.,18., 21., 22., 23., 29., 30., 
31. juulil kell 19.30 Jäneda Pullitallis. 
Piletid Piletilevis, info www.raaam.ee.

14.–25. juulil Tapa Vaksalis MTÜ 
RAAAMi etendus 2013–2014 teatriau-
hindadega pärjatud Hristo Boytchevi 
"Titanicu Orkester". Etendused 14., 15., 
16., 21., 22., 23., 24., 25. juulil kell 19.30. 
Piletid Piletilevist. Info: www.raaam.ee.

25.–26. juulil Eesti talupäevad 
Jäneda keskuses. Info: www.janeda-
turism.ee, laadaplatside müük Enno 
Must, tel 505 4495, toimub suvesaa-
duste laat, näitused, simmanid jpm 
põnevat. Õhtul esineb Erich Krieger 
ja ansambel.
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Muusikakooli õpilased pärast kultuurikojas toimunud kontserti.
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Algus aprilli lehes

2015. a matemaatikaolümpiaadi piir-
kondlikkus voorus saavutas 4. klasside 
arvestuses 4. koha Grete Kirpu (õp Pil-
vi Kangas) ja 5. koha Sandra Kara-
jev (õp Elle Kivisoo). 5. klasside arves-
tuses saavutas Sander Šašlov 5.–7. koha 
(õp Eevi Koppelmann). 11. klasside 
arvestuses saavutas Lauri Kukk III. 
koha ja Robert Allik 4.–5 koha (õp 
Anneli Morgenson).

2015. a. emakeeleolümpiaadi piir-
kondlikkus voorus saavutas 8. klasside 
arvestuses Marc Girfanov 5. koha 
(õp Karin Vuntus).

18. veebruaril Rakveres toimunud 
maakondlikul matemaatikavõistlusel 
NUPUTA saavutasid 7. klasside arves-
tuses II koha Kristjan Metsoja, Karlis 
Jusupov ja Christopher Tammesoo, 
kes osalevad 25. aprillil ka vabariiklikul 
võistlusel. Samal võistlusel saavutasid 
5.–6. klasside arvestuses III koha Eleri 
Afanasjev, Sander Šašlov, Liisbet Torm 
ja Kairi Ojasoo.

27. jaanuaril ja 26. veebruaril Rak-
veres toimunud saalijalgpallilahingutes 
6.–9. klassi poisitele, saavutas esikoha 
Tapa I võistkond. Võistkonda juhen-

danud treenerite Allan Vinteri ja Taavi 
Ojaniidu käe all mängisid Mark Kron-
berg, Andro Mardim, Vahur Oolup, 
Ranet Nüüd, Sulev Aoveer, Marc 
Girfonov, Marten Saar ja Raimond 
Himma. Kokku osales 12 võistkonda.

1. veebruaril peeti Värska lähedal 
Kitsemägedes Eesti suusaorienteeru-
mise meistrivõistlused lühi- ja tavarajal. 
Rakvere orienteerumisklubi ridades 
võistelnud Tapa Gümnaasiumi õpilased 
saavutasid taas väga häid tulemusi. Ka-
hekordseks Eesti meistriks tuli Agneliis 
Pilt (N14 vanuseklassis), samas vanu-
seklassis saavutas lühirajal kolmanda 
koha Aigi Einmaa. Tavarajal saavutas 
teise koha Kelly Vildek (N16 vanuse-
klassis). Orienteerujaid treenib Raili 
Rooba.

Infot meie kooli tegemiste kohta 
võite leida meie kodulehelt www.ta-
pagymnaasium.ee või külastades meie 
facebooki suhtluskeskkonda.

Täname kõiki õpilasi ja nende juhen-
dajaid, kõiki koostööpartnereid ning 
külalisõpetajaid, kes on andnud oma 
panuse Tapa gümnaasiumi koolielu 
huvitavamaks tegemisse! 

Liivi Liivak, Aile Kippar, 
Agnes Jürjo

Tapa gümnaasiumi 
tegemised

29. mail on Tapa kultuurikotta 
vallavanema vastuvõtule kutsutud  
valla koolide 41 parimat õpilast 
ja  maakonna ning vabariiklikel 
aineolümpiaadidel/-võistlustel edu-
kalt Tapa valda esindanud õpilaste 
32 juhendajat. 

Tapa gümnaasiumile aastaid kuul-
sust toonud tänane gümnaasiumi-
lõpetaja Taniel Paju on tulemustega 
esikolmikus ka tänavu, rõõmus-
tades oma juhendajaid õpetajaid 
Eve Kasekampi, Külvi Kivisilda ja 
Ljudmilla Sergušinat. Üleriigilisel 
aineolümpiaadil esindas Taniel 
Lääne-Viru maakonda oma lemmik-
aines geograafias, lisaks tegi tubli 
tulemuse maakonnas inglise keele ja 
füüsikaolümpiaadil.

Maakonna aineolümpiaadide 
võidukad esikoha omanikud on 
inimeseõpetuses Pille-Riin Reinike 
(5. klass, juhendaja õp Lea Oja) ja 
Raimond Himma (8. klass, juhendaja 
õp Helve Lees), soome keeles Jaagup 
Jairus (12. klass, juhendaja õp Katri 
Lehtsalu), vene keeles emakeelena 
Jana Prutenskaja (9. klass, juhendaja 
õpetaja Irina Piksar), kirjandivõist-

luses Helger-Hans Külmallik (7. 
klass, juhendaja õp Sirje Sell) ning 
trompetiõpilaste I vanuserühma 
võitja „Parim noor instrumentalist 
2015“ Samuel Skrjabin (juhendaja 
õp Heili Liivsalu).

Tänavune parim kiituskirjaga 
muusikakooli lõpetaja, kelle lõpu-
tunnistusel vaid „viied“, on kitarrie-
riala lõpetanud Arthur Luste-Itchev. 
Tänukiri põhikooli suurepäraste 
tulemustega lõpetamise eest omis-
tatakse Tapa vene kooli lõpetajale 
Jana Prutenskajale ja Tapa eesti kooli 
lõpetajale Madis Soodlale. Lehtse 
Kooli ja Jäneda Kooli parimad lõpe-
tajad on Tambet Sild ja Kristi-Maria 
Vijar. Tapa vene gümnaasiumi, lõpe-
tamas on viimane lend, jätab auväär-
se tähise järjekindlast eeskujulikust 
õppetööst hõbemedaliga lõpetaja 
Anneli Maiste. Heade ja väga heade 
tulemustega gümnaasiumilõpetajad 
on Angeelika Lööper ja Liisa Tali.

Lõpuaktuste ajad koolides:
Jäneda Kooli põhikooli lõpuak-

tus laupäeval, 13. juunil kell 13;
Lehtse Kooli põhikooli lõpuak-

tus laupäeval, 13. juunil kell 17;
Tapa gümnaasiumi põhikooli 

lõpuaktus reedel, 19. juunil kell 16, 
gümnaasiumi lõpuaktus laupäeval, 
20. juunil kell 16;

Tapa vene gümnaasiumi 9. 
ja 12. klassi lõpuaktus 19. juunil 
kell 16.

Lõpupeod linna lasteaedades: 
22. mai kell 16 Sipsiku rühma 

lõpupidu Vikerkaare lasteaias;
26. mai kell 17 Mürakaru ja 

Tõrukese rühmade lõpupidu Pi-
sipõnni lasteaias;

27. mai kell 17 Sinilille rühma 
lõpupidu Vahakulmus;

28. mai kell 16 Kellukese rühma 
lõpupidu Vikerkaare lasteaias;

29. mai kell 17 Pisipõnni lasteaia 
Lepatriinu rühma lõpupidu Tapa 
kultuurikojas.

Õnnitleme lõpetajaid ja nende 
vanemaid, soovime lastele kosuta-
vat suvepuhkust ning noortele häid 
valikuid erialaõppeks.

Mare Tõnisson,
haridusnõunik

2014/15 õppeaasta lõpetamine

Kevadesse jõudnud aastaring toob 
tavapärased tegevused ka meie 
majja. Eksamid ja hindekontserdid 
ilmestavad meie maikuiseid päevi. 
Tänavune lõpetajate lend on küllaltki 
arvukas (17). Nende kokkuvõtlik 
tegevus kulmineerus 14. mail, kui 
kultuurikojas toimunud kontserdiga 
anti märku oma muusikalise alghari-
duse omandamise tasemest.

Tänavused lõpetajad olid: Anas-
tasia Avramchuk (klaver), Anastasia 
Djomina (klassikaline viiul), Marc 
Girfanov (klaver), Kendra Jürnas 
(klarnet), Anett-Michell Kevade 
(klaver), Milena Konovalova (klaver), 
Krislin Kruus (klaver), Janne Lamus 
(pärimusmuusika viiul), Martin 
Leissoo (trompet), Anete Luste-
Itchev (klaver), Arthur Luste-Itchev 
(kitarr) – kiitusega, Andro Mardim 
(kitarr), Vahur Oolup (klarnet), Erik 
Ossiitšuk (akordion), Delica Brigita 
Palmsalu (flööt), Carmen Vaalmets 
(klaver), Johannes Vooglaid (klaver).

Lõppev õppeaasta on pakkunud 

rõõmu nii toredate kontsertidega, 
kui ka heade konkursitulemuste-
ga. Viimastest võtsid osa Johanna 
Jürisson (klaver) II koht, Ariana 
Arutjunjan (flööt) II koht ja Samuel 
Skrjabin (trompet) I koht.

Suur aitäh õpetajatele! Tegus on 
olnud ka teiste puhkpilliõpilaste ke-
vad. Märtsis käis õpetaja J. Tüli oma 
õpilastega miniturneel kahes kaunilt 
restaureeritud Järvamaa mõisakoolis 
(Roosna-Allikul ja Koigis), kus tut-
vustati õpilastele erinevaid pille nii 
solistide kui ka ansamblite vormis.

Mai lõpus suundub maja seinte 
vahelt välja ka kooli puhkpilliorkes-
ter, mida juhendavad H. Liivsalu 
ja J. Tüli. 24. mail on kavas eks-
kursioonipäev koos kontserdiga 
Sargvere mõisas Järvamaal. Kolma-
päeval, 27. mail kell 19 on huvilised 
oodatud Tapa raamatukogu ette 
meie vabaõhukontserdile. Vihmase 
ilmaga toimub mängimine muusi-
kakooli saalis.

Õige pea on kätte jõudmas 

juuni ja siis algavad meie majas 
sisseastumiskatsed. Tänavu toi-
muvad need 8. ja 11. juunil kell 
16. Avalduste vastuvõtmine ja 
registreerimine katsetele toimub 
1.–5. juunini kooli II korrusel. 
Ilmselt on lehelugeja juba teadlik, 
et augustis muutub kooli nimi 
Tapa muusika- ja kunstikooliks, 
mis tähendab, et sügisest on või-
malik meie majas õppida ka erine-
vaid kunstiliike. Kunstiosakonda 
sisseastumiskatseid ei toimu. Aval-
dusi ootame 1. juunist kuni 25. 
juunini. Kuna kohtade arv on limi-
teeritud, peaksid huvilised kiirus-
tama. Kunstiosakonna ruumide ja 
õpetajaga saab tulla tutvuma las-
tekaitsepäeval 31. mail kell 12–14. 
Infot sisseastumiste kohta leiab 
kooli kodulehelt ja saab küsida 
telefonilt 322 0036 (muusikaosa-
kond) või 322 3005 (kunstiosa-
kond).

Tapa muusika- ja kunstikooli 
õpetajad 

Muusika-aastal muusikakoolis

Sünnipäeva pidavatest Mõisapiigadest 
artiklit kirjutada polegi nii lihtne: kui kõiki 
tantsijaid, tantse ja esinemisi üles märkima 
hakata, siis tuleks vallalehele lisalehed va-
hele panna, kui aga neist mitte kõneleda, 
siis ei räägiks ma ju rahvatantsurühmast, 
vaid hoopis millestki muust. Püüan siiski 
kirjutada nii vapratest naistest kui ka emot-
sioonidest, mis meid 20 aasta jooksul on 
haaranud.

Kõik sai alguse 1995. a sügisel, kui 
Jänedal oli hulk noori ja ilusaid piigasid 
olukorras, kus tantsurühma mehed enam 
ei saanud või ei tahtnud rahvakultuuriga 
tegeleda. Naised ei tahtnud hobist loobuda, 
kutsuti-otsiti tantsuhuvilisi juurde ja nii tek-
kiski Jänedale naisrahvatantsurühm, nime 
Mõisapiigad võtsime alles 8. tegutsemisaas-
tal. Päris algusest (või peaaegu) tantsivad 
rühmas Helve Grossmann, Eha Kaukvere, 
Krõõt Toomingas, Liidia Talve, Aivi Must, 
Sirje Salura. Varsti leidsid tee tantsurühma 
Annika Peterson, Tiina Paltser, Kadri Too-
mingas, värskemate tulijate (kui nii võib 
nimetada viimase 5 aastaga lisandunuid) 
hulgas on Kaire Ries, Lii Jairus, Malle 
Teras. Ühtekokku on rühmas erinevatel 
aegadel tantsinud 26 naist, Jänedale proovi-
desse sõitsid naised Lehtsest, Aegviidust – 
päris valdadevaheline seltskond. Siinkohal 
minu sügav kummardus kõikide tantsijate 
ees, teie tahtejõu ja vastupidavuse ees! 
Tulla pärast südamega tehtud ja pingelisi 
tööpäevi kahel korral nädalas pooleteiseks 
tunniks harjutama-õppima-harjutama, li-
saks veel esineda tavaliselt nädalavahetustel 
toimuvatel üritustel, teha kõike seda perede 
kõrvalt, virisemata, heatujuliselt – aitäh! 
Need aastad teiega on olnud minu jaoks 
põnevad ja nauditavad!

Küllap oleme suutnud rõõmustada ja 
vahel ka üllatada neid, kes meie esinemisi 
jälginud. Alles paar nädalat tagasi tantsisi-
me Musta Täku Tallis meestele-naistele, 
kes olid vaatlemas meie kaitseväe suur-
õppust Siil. Esialgu üsna tõsiste nägudega 
sõjaväelased 17 riigist olid pärast tantsude 
vaatamist ja ühist jalakeerutamist lõbusad, 
nende karm olek kuhugi kadunud. Kuulda 
oli, et nahk sai meestel märjaks ja rividrill 
on eesti rahvatantsu kõrval käkitegu. 

Või siis üllatushetked Õpetajate 17. 
tantsufestivalil selle aasta märtsis Jõhvis, 

kus Marta Hanseni (Tammsaare õde) laulu 
saatel esitasime omaloomingulise „Kaua 
mina käisin…“. Kahju, et lehele ei saa 
fonogrammi lisada, siis saaksid lugejadki 
aru, milles selle tantsu võlu seisneb. Kui 
veel kõneleda õpetajatest või õigemini 
õpetajate tantsurühmast, siis olime me 
1998. aastal sellesama festivali sünni juures 
Kohtla-Järvel. Paraku on tulnud ka mõni 
mõru pill alla neelata, sest 2011. aasta 
koolinoorte peole õpetajate tantsurüh-
mana kandideerides saime pärast esimest 
õnnestunud ülevaatust teada, et me siiski 
ei kvalifitseeru peole – naisrühmas nõutava 
10 õpetaja asemel oli meil neid sel ajal 9… 
Ent just vastukaaluks sellele ebaõnnele 
tekkis Jänedale veel üks naisrühm, seda-
korda küll pigem võimlemist harrastav 
liikumisrühm Jäneda Naised, kes eelmisel 
suvel suurel tantsupeol õhtu ilusaks värvi-
sid ning sel aastal Tallinna võimlemispeol 
„Mäng“ osalevad.

Eks kõigil Mõisapiigade tantsijatel ole 
selle 20 aasta jooksul palju erinevaid hetki 
kogunenud, mina tahan siin lugejaga jagada 
üht enda mälestustes püsivat ilusat pilti. 
Oli detsembrikuu aastal 2005, kui siis juba 
ühinenud Tapa vallas tegutseva rühmana 
sõitsime koos Albu Kakerdajaga (meie 
vana ja suur sõber aastast 1998) esinema 
Rootsi. Kontserdi lõpunumbriks oli Ülo 
Vinteri „Põhjamaa“ muusikale sündinud 
Mait Agu tants. Hea lugeja ehk teab, et 
laul „Põhjamaa“ on pärit muusikalist „Pipi 
Pikksukk“, mis loodud Astrid Lindgreni 
raamatu põhjal. See tants on nagu lugu, 
mis omamoodi seob kahte erinevat rah-
vast. Ja just sel hetkel, kui meie tantsisime 
küünlaid käes hoides sedasama „Põhja-
maad“ kauges Rootsi linnas hämarduva 
õhtutaeva all, hakkas sadama suuri valgeid 
lumehelbeid…

Muuseas. Lund ma teile ei luba, aga 
kui tulete 23. mail kell 14 Jäneda Aia- ja 
lillepäevade välilava juurde, siis näete Jä-
neda Mõisapiigasid, kes seal ja ainult seal 
peavad oma 20. sünnipäeva tantsides ise 
ning koos Jäneda Naiste ja Albu Kaker-
dajaga uuemaid ja vanemaid, rõõmsaid ja 
üllatavaid, teiste loodud ning ka omaloo-
mingulisi tantse. 

Palju õnne 20. sünnipäevaks, mõisa-
piigad!

Jäneda Mõisapiigad 
saavad 20-aastaseks!

Ülle Oru



Kogupereetenduse „Pildikesi Bullerbyst“ lavastas Lehtse lastega Arlet Palmiste.
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Sel kuul tähistasime emadepäeva, 
mis on üks kauneimaid päevi minu 
ja paljude naiste elus. Ka kõige turt-
sakamad teismelised võtavad end 
sel päeval kokku ja ütlevad emale 
midagi ilusat. Ujedamadki mehed 
annavad kaasale teada, kui väga nad 
hindavad teda kui laste ema. Emade 
vastu ollakse kenad, neid hinnatakse 
ja austatakse ning neile öeldakse palju 
kauneid sõnu.

Oma pere kõrval on kuulnud 
emad kauneid sõnu ka poliitikutelt. 
„Meie, lapsed, oleme igavesti võlgu 
oma emadele“, lausus hiljuti Siim 
Kallas. „Eesti on sündinud teie ar-
mastusest“, sõnas tosinkond aastat 
tagasi Lennart Meri. „Te teete meid 
paremateks inimesteks,“ ütles vaid 
aastapäevad tagasi Toomas Hendrik 
Ilves. Poliitikud külavanemast presi-
dendini välja pingutavad, et nende 
ema-armastus ei jääks märkamata.

Kui mu oma laps või mees ütleb 
mulle kauneid sõnu, on selles peidus 
nii palju. Siin on varjul heameel koose-
latud aastate pärast ja lootus uutele 
ühistele aastatele. Siia on kätketud 
lubadus olla alati teineteise kõrval. 

Siin on armastus, usaldus ja teinetei-
semõistmine. Kui aga poliitik räägib 
suurelisi sõnu, siis ei ole see sama. Suhe 
poliitikuga, keda ma ei tunne, ei saa 
olla kunagi isiklik. Ta ei räägi ju mulle, 
ta ei tunnegi mind! Seepärast on mul 
poliitikule hoopis teised ootused.

Inglise keeles on ütlemine – pane 
oma raha sinna, kus Su suu on! See 
tähendab, et jutte väärtustest peavad 
toetama ka konkreetsed sammud. Ilus 
kõne emadepäeval on tore asi, ent 
poliitikutelt ootaks ka konkreetseid 
samme emade reaalseks toetamiseks. 
Iga juht, olgu riigi, valla või asutuse 
juht, saab seda teha omal moel, aga 
kellegi roll ei ole vähem tähtsam. 
Võib ju rääkida suuri sõnu, ent kui 
ema läheb oma lapsele poodi süüa või 
riideid ostma, ei anna ükski poepidaja 
neid talle ilusate sõnade eest. Laste 
kasvatamisele kulub ning loobugem 
valehäbist sellest rääkimisel!

Riigijuhid on sel kevadel näidanud 
välja oma emade ja laste väärtustamist 
koalitsioonilepingus – lapsetoetuse 
tõus 60 euroni ning kolmanda lapse 
toetus 200 euroni on juba midagi, mi-
dagi ilukõnest enamat. Võib ju öelda, 

et ega’s keegi raha pärast sünnita, ja 
seegi on tõsi. Kindlasti ei saa kellelgi 
olla õigust oodata, et ühiskond kõik 
ta lapsega seotud kulud katab, viima-
se sendini. Ent neis kuludes osaleda 
on ühiskonnal moraalne kohustus 
– saavad ju kaaskodanikudki kasu 
uue põlvkonna annetest ja tööpanu-
sest. Pole aus, et investeeringu kulu 
kannab vaid lapsevanem, tuludest 
tahavad aga kõik osa saada.

Tugi ei tähenda alati rahapakki-
dega vehkimist – pigem on oluline 
mõelda läbi teenuste korraldamine, 
pakkuda emadele tuge laste hoidmi-
sel, harimisel ja neile huvitegevuse 
leidmisel. Peaasi, et ei jääda vaid 
kaunite sõnade juurde. 

Suur osa inimese kasvukeskkon-
nast on aga kohaliku omavalitsuse 
korraldada, sestap küsigem ka valla-
juhtidelt, kes emadest ja lastelt kau-
neid kõnesid peavad: kas teie panete 
oma raha sinna, kus teie suu on? Kas 
teie toetate emasid ka millegi muuga 
peale hea sõna?

Ene Augasmägi, 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond,

Tapa vallavolikogu liige

Emadus vajab suuremat tuge 
kui lihtsalt sõnad

8. mail tuli kokku hulk rahvast (30–40 
in) – lasteaia mudilased, Lehtse 
kooli algklasside lapsed ja ka huvilisi 
tädisid, kes valmistasid Lehtse kul-
tuurimaja platsile „Lillevaiba emale“. 
Vaip koosnes 16 eraldi „pildist“ ja 
oli valmistatud ainult looduslikest 
materjalidest. Selle aasta lillevaipa 
tehti juba viiendat korda.

Emadepäeva pärastlõunal toimus 
Lehtse kultuurimajas tähtis sündmus 
– kogupereetenduse „Pildikesi Buller-
byst“ esietendus. A. Lindgreni raama-
tu dramatiseeringu esitas Lehtse las-
te- ja noorte näitering, lavastas Arlet 
Palmiste, tantsud seadis Maren Liivik 
ja dekoratsioonid olid lapsevanemate 
abiga valminud. Publiku arv (80–90) 

oli üllatav ja rõõmustav! Etendus läks 
mõnusa tempoga, lapsed mängisid 
vabalt ja rõõmuga, rahvas naeris 
ja võttis etenduse väga hästi vastu. 
Aitäh tegijatele! Aitäh vaatajatele, 
kes katsid omatoodud maiustustega 
pidulaua ning toetasid annetustega 
laste tulevast väljasõiduetendust!

Leelo Jürimaa

Emadepäev Lehtses

LAK-õppe (lõimitud aine- ja keele-
õpe) kuu tegevused toimuvad üle Ees-
ti, haarates sündmuste korraldamisse 
nii lasteasutused, koolid, koolitajad, 
õpetajad, kohalikud omavalitsused, 
lapsevanemad kui ka teised haridus-
valdkonnaga kokkupuutuvad inime-
sed ja organisatsioonid.

Lõimitud aine- ja keeleõpe ehk 
LAK-õpe tähendab aine ja keele 
samaaegset õppimist. Keeles, mis ei 
ole õpilase emakeel, õpetatakse ja 
õpitakse näiteks matemaatikat, loo-
dusteadust, kunsti või majandust mis 
tahes kooliastmes või ka lasteaias. 
Ainealased eesmärgid toetavad keele-
õppe eesmärkide saavutamist. 

Tapa vene gümnaasiumis toimusid 
LAK-õppekuu raames lahtised tunnid 
ja üritused 16.–24. aprillini. Meie küla-
listeks olid õpetajad lasteaiast Pisipõnn, 
Vikerkaar, Kiviõli vene koolist ja ette-
valmistusklassi lapsevanemad. 

Õp I. Piksar ja M. Läänemägi 
viisid läbi koos tunni, kus loeti vene 
keeles M. Tsvetajeva ja eesti keeles A. 
Haava luulet. Õp A. Morgenson, E. 
Jakovleva, V. Ozerova Ja J. Gubanova 
sidusid ühte bioloogia, inimeseõpe-
tuse, matemaatika ja informaatika 
ning edastasid materjali nii eesti kui 
ka vene keeles. Reisil Vana Kreekasse 
külastati õp J. Loštšina ja U. Piksari 
juhendamisel Vana-Kreeka ajalugu, 
kirjandust ja teatrit.

16. aprillil oli lahtine tund LAK-
õppe nädala raames 8., 9. ja 12. klassis. 
Tunni viisid läbi Katre Jürgenson, 
Viktoria Belitšev ja Monika Lääne-
mägi. Lahtise tunni eesmärgiks oli 
tutvustada õpetajatele ning õpilastele 
kuue mõttekübara meetodit, mille 
autoriks on professor Edward De 
Bono. Meetodit on võimalik kasu-
tada väga erinevates valdkondades. 
Süsteem on keskendunud mõtlemise 
korrastamisele ja erinevate strateegiate 
kasutamisele probleemide lahenda-
misel. Eesmärgiks on muuta meid 
loovamalt mõtlevateks isiksusteks 

igas olukorras. Meetod töötab kuue 
värviga (kuus kübarat): valge – faktid, 
detailid; punane – emotsioonid; must 
–- negatiivne otsus; kollane – posi-
tiivne otsus; roheline – loovus; sinine 
– mõtlemine.

Osalenud klassid jaotati enne tunni 
algust värvide alusel gruppidesse ning 
tutvustastati situatsiooni. Situatsiooni 
tutvustamiseks kasutati videot, milles 
oli näha, kuidas reisijatega laev sattus 
tormi kätte ning kõik pääsenud rei-
sijad avastasid end üksikult saarelt. 
Gruppide ülesandeks oli vastavalt oma 
värvile seda probleemi lahendada. 

Algklassid tähistasid „Laste 
raamatu päeva“. Töötubades räägiti 
raamatu trükkimisest ja selle arengust 
tänapäevani, valmistati savist suveniire, 
vaadati H. K. Anderseni muinasjuttudel 
loodud multifilme, valmistati raamatu 
esikaasi E. Raua, E. Niidu, E. Valteri 
ja S. Väljali juttude ainetel, mängiti 
rollimänge, korraldati viktoriine, pandi 
kokku puslesid. Päeva lõpuks tutvustas 
iga töötuba oma tegevusi ja näitas val-
minud töid. Sellised projektipäevad on 
muutunud traditsiooniks. Nagu õpeta-
jad ütlevad, on see töö väga mahukas 
ja pingeline, kuid võimaldab ühendada 
kõik õppeained ühise teemaga, on 
õpilastele huvitav ning annab häid 
tulemusi õppetöös. See päev ühendas 
endas matemaatika-, muusika-, kunsti-, 
ajaloo-, kirjanduse, kehalise kasvatuse, 
informaatika- ja eesti keele tunnid. 
Kogu projektipäeva raskus oli J. Ma-
lovskaja, N. Shelabotina, I. Piksari ja 
V. Pavljuki kanda.

Naima Sild, direktor

LAK-õppe üritused Tapa 
vene gümnaasiumis

Juurdlust toimetavad asjatundjad ehk 
„Rootsi krimikuningriik“ Tapa linna-
raamatukogus.

“Kuigi Rootsis ei sooritata just 
kuigi arvukalt mõrvu, on Rootsi kri-
minaalromaanist saanud lühikese ajaga 
maailmakuulus kaubamärk. Alates idas 
paiknevast Gotlandist kuni Fjällbacka-
ni läänes, lõunaservas asuvast Ystadist 
kuni kõige põhjapoolsema Kirunani, 
võib Rootsit avastada ka hoopis teist-
moodi võtmes: mõrvajuurdluse kaudu, 
kus on kuritegevuse kõrval kesksel 
kohal ka Rootsi ühiskonnamudel ja 
inimese sisemaailm.“Sellised on sis-
sejuhatavad sõnad Rootsi Instituudi 

poolt koostatud näitusele „Rootsi 
krimikuningriik“.

Stendinäitus tutvustab paljusid eesti 
keeldegi tõlgitud rootsi krimikirjanikke 
nagu näiteks Henning Mankell, Åke 
Edwardson, Camilla Läckberg, Lars 
Kepler, Stieg Larsson, Liza Marklund 
jne. Rootsi kaardil on ära toodud iga kir-
janiku teoste peamised sündmuskohad.  
„Rootsi krimikuningriik” on Tapa 
linnaraamatukogus vaadeldav aja-
vahemikus 2.–29. juunini. Näitust 
vahendab Rootsi Suursaatkond Eestis.  
Põhjamaade, sealhulgas Rootsi, krimi-
kirjandus eristub tähelepanuväärselt 
ülejäänud maailma krimikirjandusest. 

Briti kirjandusringkonnad omistasid 
põhjamaade kriminaalromaanidele 
määratluse Nordic Noir: need on 
sünged, kohati õõvastavad, ent samas 
väga ausad ja veenvad, sest räägivad 
tegelikkusest nii, nagu see on.

Kui nüüd kellelgi tekkis huvi veidi 
rohkem teada saada Rootsi krimikir-
janikest ja nende loomingust, siis 3. 
juunil algusega 17.30 toimub Tapa 
linnaraamatukogus kohtumine toi-
metaja ja tõlkija Kadi-Riin Haasmaga. 
Vestlusteemad loomulikult väga krimi-
naalsed! Kõik huvilised on oodatud!

Ere Käärmaa, 
Tapa linnaraamatukogu

Rootsi krimikuningriik
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Eestimaa loodusest – konnadest ja 
prügist!

„Kaitse ja hoia emakest Maad, tema 
loomi, taimi ja maavarasid“ on vanade 
indiaanlaste tarkus.

„Meie ülesanne peab olema iseen-
da vabastamine sel moel, et suhtume 
osavõtlikult kõigisse elusolenditesse 
ja loodusesse kogu selle kauniduses“ 
(Albert Einstein).

Head lugejad! Palun lugege artiklit ja 
mõelge kaasa. Kui soovite, siis avaldage 
ka oma arvamust. Minu kontakt-and-
med saate Sõnumed toimetuselt.

Elan Tapal. Sõidan jalgrattaga Tapalt 
mööda Loobu teed 4 kilomeetrit ema 
juurde. Pärast Valgejõe silda ca 1,5–2 
km ulatuses on tee ääres kraavid. Ke-
vadel on maanteel konnaränne. Varem 
püüdsin päästa konni üksinda, kuid 
möödunud aastal palusin abi Mari Kar-
tault – Konnad teel(t) 2014 vabatahtlike 
koordinaatorilt, kes õpetas mind, andis 
talguämbrid, helkurvestid jm varustuse 
konnatalguks. Talgujuhina olen tänulik, 
et mulle tulid appi Tapa gümnaasiumi 
kolm õpilast – Heli Kukk (9.b), Bri-
gitta-Maria Vakaljuk ja Helger-Hans 
Külmallik (7.b).

Konnatalgute tulmusena päästsime 
autorataste alla sattumast 650 konna. 
Konnade ränne on enamasti videvikus 
ja niiskema/vihmase ilmaga, seega 
töötasime suhteliselt ohtlikus olukorras. 
Autojuhtide käitumine oli väga erinev. 
Kuigi AS Eesti Teed paigaldas märgid 
„Konnad teel“, eirasid paljud autojuhid 
liiklusmärki. Oli ka meeldivaid juhtu-
meid, kus autost väljus juht ja soovis 
meile edu. Laste vanematelt küsisin 
eelnevalt luba maanteel ja pimedas töö-
tamiseks. Suur tänu vanematele tublide 
ja südamlike laste kasvatamise eest. 
Vastutus oli suur, Heli, Brigitta-Maria 
ja Helger-Hans olid töökad, saime 
neljakesi hakkama.

Käisime neljakesi 26. aprillil Tallinna 
loomaaias konnade päeval.

Konnatalgutel märkasime, kuidas 
meie kaasmaalased reostavad prahiga 
(nt. klaas- ja plastpudelid, kotitäite 
viisi riideid, autorehvid, kilekotid, isegi 
külmkapid, WC potid jne) teeääri, 
kraave ja metsaalust. Rääkimata auto-
akendest välja loobitud suitsukonidest, 
suitsupaki ümbristest, kohvitopsidest, 
kommi- ja jäätisepaberitest. Kõige 
ohtlikumad on looduses kilekotid. 
Organiseerisin 30. aprillil 2014. a koris-
tamistalgud. Gümnaasiumist olid abiks 
9 vabatahtlikku 6. kuni 8. klassi õpilast. 
Nende hulgas Heli, Brigitta-Maria ja 
Helger-Hans.

Koristasime kümnekesi ligi kolme 
tunniga 1,5 km pikkuselt alalt ca 3,5 
tonni prahti. Need andmed saime 
töömeestelt, kes vedasid ära meie ko-
ristatud prahi. 

Kuna 30. aprillil ei jõudnud kõike 
prahti ära koristada, siis käisime Heli, 
Brigitta-Maria ja Helger-Hansuga veel 
kraave ja teeääri koristamas. Kõige ras-
kem oli kraavist välja saada kolm suurt 
veoauto rehvi. Veeretasime rehvid ühte 
kohta, kus töömeestel oleks hea korraga 
äravedu organiseerida. Samuti vedasime 
täis prügikotid jalgrattaga samasse koh-
ta. Olime määrdunud ja väsinud, kuid 
samas õnnelikud, et suutsime Eestimaa 
looduse veidigi kaunimaks-puhtamaks 
teha. 

Esitasin Keskkonnaministeeriumis-
se taotluse noore looduskaitsja märgi 
kandidaatideks Heli, Brigitta-Maria ja 
Hans-Helgeri. Noore looduskaitsja 
märgiga tunnustatakse noore, kuni 
26-aastase aktiivse looduskaitsja te-
gevust. Märk antakse isikule, kes on 
eriliselt silma paistnud loodushoiu 
alal, saavutanud häid tulemusi loodus-
hariduse konkursil või aidanud kaasa 

loodusteemalise ürituse korraldamisele. 
Aastas antakse välja kuni 30 noore loo-
duskaitsja märki. Noore looduskaitsja 
märk kujutab tammelehte. Märgi autor 
on kunstnik Julia Maria Künnap. 

Uhkusega teatan, et 2014. aasta 23 
noore looduskaitsja aumärgi laureaatide 
seas on kolm Tapa gümnaasiumi õpi-
last. Väljavõte Keskkonnaministeeriumi 
kirjast: „Esitasite noore looduskaitsja 
märgi konkursile ettepaneku autasusta-
da märgiga Heli Kukke, Brigitta-Maria 
Vakaljukki ja Helger-Hans Külmallikut. 
Täname Teid esitatud ettepaneku eest 
ning anname teada, et märgi määramise 
komisjon otsustas anda Teie poolt esita-
tud kandidaatidele noore looduskaitsja 
märgi. Palume Teid ning Teie poolt 
esitatud laureaate märgi üleandmise 
üritusele Eesti Loodusmuuseumisse 7. 
detsembril 2014.“

Ka sel kevadel korraldasime kon-
natalgud. Meie eelmise aasta meeskon-
naga liitusid Agneliis Pilt, Kea Põder 
ja Kertu Allik. Tänan! Päästsime 670 
konna. 

Selle aasta 30. aprillil tuli appi tee-
ääri, kraave ja metsaalust koristama 
gümnaasiumi 7. b klassist 14 õpilast 
ja klassijuhataja Tiiu Saluste. Abiks 
organiseerimisel oli kooli majandusju-
hataja Raivo Kaegas. Tänan! Olite kõik 
tublid ja töökad. Rõõm oli nii asjalike 
talgulistega töötada. Peale selle, et tegite 
ära heateo loodusele, nägite ka õitsvaid 
varsakapju, mitut rästikut ning konna, 
kuulsite linnulaulu. Kõik talgulised 
tänavad Tiiu Bankieri Tapa Saiaärist 
maitsva kringli eest! 

Nüüd pöördun nende vastutustun-
detute inimeste poole, kes viskavad 
autoaknast välja prahti – viimase aja 
„mood“ on kohvitopsid, alkoholipu-
delid ja suitsupakid. Kui sa jõuad osta 
endale auto, alkoholi, kohvi ja/või siga-
rette, siis kas tõesti on raske muretseda 
autosse prügikott, mille saad hiljem 
panna prügikonteinerisse? Kraavist 
tõmbasime välja suure prügikotitäie 
lapsemähkmeid + juurdekuuluvate 
luttide ja muu pahnaga, mis ühel tüübil 
„õnnestus“ loodusesse sokutada!! See 
on üks näide, mida meie kaaskodanikud 
teevad. 

Iga kord, kui sõidan jalgrattaga seda 
teed, siis märkan jällegi mahaloobitud 
prahti. Mõtlen, miks ometigi inime-
sed reostavad meie ilusat Eestimaad? 
Tekib viha selliste tüüpide vastu. Kui 
juhtun nägema, millisest autost praht 
välja loobitakse, siis jätan meelde au-
tonumbri, korjan kokku teeäärtest ja 
kraavidest kotitäie prahti ja viin selle 
looduselagastaja koduhoovi või -ukse 
ette! Meeldetuletuseks! 

Aastaid tagasi rääkis mulle isa, kui-
das enne 1940. aastat Eesti Vabariigi 
ajal pidi mahasülitaja trahvi maksma! 
Nüüd visatakse oma sodi loodusesse 
ja ei mingit vastutust! Armastagem ja 
hoidkem Eestimaad!

Ida prefektuur koostöös raudtee-
ohutusega tegeleva rahvusvahelise 
MTÜga Operation Lifesaver Esto-
nia ja Eesti Tervisedenduse Ühingu 
Lääne-Virumaa osakond kutsus aasta 
alguses kõiki osalema lasteaedadele 
raudteeohutusteemaliste õppemater-
jalide koostamise konkursil.

Konkursi eesmärgiks oli arutleda 
raudteeohutusteemadel leidmaks uusi 
vaatenurki teavitustöö tegemisel las-
teaias. Tõsta lasteaia laste teadlikkust 
raudteel varitsevatest ohtudest.

Parim õppematerjal või selle idee 
leiab rakendamist Operation Lifesa-
ver Estonia poolt 2015. aastal läbi-
viidavas raudteeohutuse kampaanias 
ja Ida prefektuuri raudteeohutusalase 
ennetustöö läbiviimisel lasteaedades 
järgmisel aastal.

29. aprillil viidigi läbi tänusündmus 
Kuldne Tõkkepuu 2015 Tallinna 
Kultuurikatlas, kus tunnustati orga-
nisatsioone ja eraisikuid silmapaistva 
tegevuse eest raudteeohutuse vald-
konnas. Sellele tänuüritusele oli palu-

tud ka lasteaia Pisipõnn kolm õpetajat 
Illa Õun, Jane Kuiva ja Kairi Kroon.

Üle anti ca 50 tänukirja nii era- kui 
juriidilistele isikutele. Sealhulgas ka 
Pisipõnni õpetajatele. Eriline üllatus 
tuli aga õpetajate jaoks siis, kui lisaks 
tänukirjade kättesaamisele kutsuti Pi-
sipõnni lasteaia esindaja vastu võtma 
ka rahalist auhinda 150 €. Selgus, et 
maakonna lasteaiaõpetajate poolt esi-
tatud tööde seast pälvisid auhinnalise 
koha just Pisipõnni õpetajate tööd. 

tapa.ee

Teiste autasustatute seas on ka kolm lasteia Pisipõnn töötajat.

Talgud on edukalt lõppenud!

Foto  internetist

Foto Helger-Hans Külmallik

Lasteaedadele õppematerjalide 
koostamise konkurss tõi lasteaeda 

Pisipõnn tunnustuse

Olen palju kuulnud inimesi rääkimas, 
et tehakse igasuguseid erinevaid 
projekte, kuid kellele need projektid 
tehakse ja kes on need kasusaajad. 
Kirjutan järgnevalt veidi MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühingu projektidest, te-
gevustest ja kindlasti ka kasusaajatest. 

Möödunud aasta lõpp ja selle 
poolaasta algus on meie MTÜle 
olnud edukas. Sügisel otsustas Ko-
haliku omaalgatuse programm ra-
hastada meie projekti “Kunstilised 
tegevused laste- ja noortekeskuses“ 
1975 euroga. Projekti käigus said 
12 Tapa gümnaasiumi õpilast kaks 
korda kuus käia kunstiringis Kertu 
ja Liggi käe all loomingulisi tegevusi 
tegemas. Märtsikuus käisime Käsmus 
kahepäevases laagris, kus läbisime 
matkaradu ning kuna ilm meid soosis 
siis saime ka mere ääres joonistamas 
käia. Õhtud aga sisustasime mängimise 
ja jutuvestmise peale. Aprillis toi-
mus kahepäevane väljasõit Laugu 
külalistemajja, kus läbisime Viru Raba 
matkaraja, joonistasime kevadist raba, 
külastasime ka Tallinna Botaanikaaeda 
ja Teletorni. Suvel aga avame Tapa kul-
tuurikojas näituse aasta jooksul valmi-
nud töödest. Noored, kes antud pro-
jektis osalesid on juba aastaid käinud 
Tapa Lastekaitse Ühingu kunstiringis 
ning seega antud projektitegevustega 
uusi liikmeid liituda ei saanud. 

Selle aasta märtsis saime aga rõõ-
mustava teate Avatud Eesti Fondilt, kes 
otsustas rahastada meie tehnikaringi 
projekti 6700 euroga. Antud projek-
tist saavad osa Tapa gümnaasiumi 
noored, kes käivad Taavi ja Indrekuga 
karte parandamas ja kellel on huvi 
tehnikaalade vastu. Tegevuses osaleb 

pea 15 noort ning projekti käigus 
õpitakse parandama tehnikat, saadakse 
oskusi, kuidas tehnikaga ringi käia jne. 
Muidugi käiakse ka kartidega sõitmas 
ja osaletakse võistlustel. 

Meie vallas tegutseb ka noorteko-
gu, mille uus koosseis valiti selle aasta 
veebruaris. Nendega koos istudes 
selgus, et noored oleksid huvitatud 
rohkem teada saama KOVi toimi-
misest, teiste noortekogude kooskäi-
mistest ja ettevõtmistest. Samal ajal 
kuulutas Euroopa Noored praeguse 
nimega SA Archimedes Noorteagen-
tuur välja projektikonkursi Noorte 
Osalusprojektidele. Otsustasime 
proovida, et äkki õnnestub noorte 
mõtetele ka finantsiline pool leida. 
Suur oli meie rõõm, kui tuli teade, et 
meie projekti otsustati toetada 5700 
euroga. Selle summa eest saavad 
erinevate valdade noored (eelistatud 
Viljandimaa, Anija, Kehra ja Albu), 
kokku 25 noort, omavahel kohtuda. 
Kohtumiste mõte on eelkõige see, et 
näha ja kuulda, kuidas teistes omava-
litsustes noori toetatakse ja julgusta-
takse olema aktiivsed ja huvitatud 
korraldama erinevaid ettevõtmisi 
teistele noortele. Kindlasti käime 
kohalikes omavalitsustes, et noored 
saaksid rääkida otse otsustajatega 
ning esitada omapoolseid küsimusi. 
Suvel aga korraldame noortekogude 
suvelaagri, mis toimub Kloogarannas 
ning kus saab olema palju põnevat 
noortele, kes noortekogusse kuu-
luvad.

Õpilasmalev läheb samuti peagi 
käima. Sel aastal oleme saanud 
toetust AS Põlluvaralt 1938 eurot 
ning loodetavasti saame lisa ka Eesti 

Noorsootöö Keskuselt, kuhu pro-
jekt on esitatud. Kõige suurema osa 
panustab malevasse muidugi kohalik 
omavalitsus, kes maksab õpilastele 
palgad, maksud palkade pealt ja 
finantseerib ka osalist huvitegevust. 
Õpilasmalevlase jaoks algab tööpäev 
kell 9 ja lõppeb kell 13. Peale tööd 
on väike kehakinnitus ning kümnest 
päevast kuuel pakume noortele 
huvitegevusi. Töödest on sel aastal 
planeeritud endiselt heakorratööd 
vallas ning ka erasektor pakub sel 
aastal noortele töö võimalust. Neli 
noort töötavad Segers Eesti OÜs ja 
kaheksa noort saavad töötada Pallase 
Tallides Arbaveres. Malevast saavad 
osa 40 Tapa valla sissekirjutusega last. 

ANK Lääne Viru Maakonna 
ekspertgrupp jagas kevadel toetusi 
avatud noortekeskustele ning ka meie 
laste ja noortekeskus sai erinevate 
tegevuste peale 1700 eurot. Osaga 
sellest summast katame 31. mail 
toimuva perepäeva tegevused ning 
ülejäänud summa jaguneb erinevate 
ettevõtmiste vahel. 

Kokku on esimese poolaastaga 
Tapa Lastekaitse Ühing projektidele 
toetust saanud 18 013 eurot ning selle 
summa eest saavad oma silmaringi 
laiendada pea 100 last/noort. Meie 
tegevused on noortele tasuta ning 
enamik sellest summast ei ole mitte 
palgad juhendajatele vaid erinevad 
väljasõidud, koolitused ja huvitegevu-
sed. Meie projektitegevustest saavad 
enam osa need noored, kes külastavad 
laste- ja noortekeskust, sest tavaliselt 
noored ajalehti ei loe ning info liigub 
kõige paremini silmast silma rääkides. 

Ave Pappe 

Kes ja kui palju saab kasu MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühingu projektidest

Tapa gümnaasiumi 
tublidest lastest

Aita Erik
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Tapa valla üldplaneeringu koos-
tamine algas 2007. aastal Tapa 
vallavolikogu otsusega nr 123.

Hetkel on üldplaneeringu 
koostamine jätkuvalt pooleli.
Üldplaneering on valla jaoks 
ruumilise arengu põhimõtete 
kujundaja. Tapa valla üldpla-
neeringuga kavandatakse Tapa 
valda mitut seni harjumuseks 
saanud elukorralduse muutust. 
Üldplaneeringuga määratakse 
üldised tingimused ehitamiseks 
ning maakasutuseks – pan-
nakse paika, kuhu võib rajada 
nt elamuid, tootmishooneid, 
kaubanduskeskuseid, ning kus 
säilitatakse nt puhke- või mil-
jööalad. Üldplaneering võetakse 
detailplaneeringute koostamisel 
aluseks. Sõltuvalt üldplaneeringu 
teemast ja eesmärgist võib selle 
täpsusaste olla väga varieeruv.

Üldplaneeringu koostamise 
käigus teeb kohalik omavalitsus 
koostööd riigiametite, naabero-
mavalitsuste, piirkonnas tegutse-
vate ettevõtete ning planeeritava 
ala elanike jt huvitatud isikutega. 
Üldplaneeringu menetlus on ava-
lik, st toimuvad avalikud arutelud 
ning info on kõigile kättesaadav. 

Kaasav planeerimine on vii-
mastel aastatel palju kõlapinda 
saanud. Eesti põhiseaduses sei-
sab, et eraomandit ei tohi kasu-
tada üldiste huvide vastaselt, ning 
alates esimesest planeerimissea-
dusest (1995) on kehtinud põhi-
mõte, et planeerimine on avalik 
ning erinevaid osapooli kaasav 
tegevus. See tähendab, et kõigil 
on õigus saada planeeringute 
kohta infot ning teha planeeringu 
koostamise käigus ettepanekuid-
kommentaare. Probleem seisneb 
aga selles, et reaalsuses on pla-
neerimisest saanud juriidikale 
ning vormistusreeglitele allutatud 
keerukas, vaid erialainimestele 
mõistetav protsess, kuhu on 
raske teisi osapooli juurde tuua 
juba spetsiifilise keelekasutuse 
tõttu. Nii ei piisa sellest, et 
kõik planeeringumaterjalid on 
avalikud või ajalehes ilmuvad 
regulaarsed teavitused – süsteem 
jääb kodanikele kaugeks ning nad 
ei tunneta kaasarääkimise võima-
lusi. Seetõttu on vaja kodaniku-
sõbralikumat „planeeringukeelt“, 
meetodeid ning selgitavaid abi-
materjale, mis oluliselt lihtsustak-
sid planeeringute mõistmist ning 
seeläbi ühtlasi kaasamist.

Planeerimissüsteemi keeru-
kuse (ja elanike sellest tuleneva 
piiratud teadlikkuse) kõrval on 
probleemi teine tahk paraku 
ka kodanike vähene huvi oma 
elukeskkonna kujunemise vastu. 
Kaasamise edukus sõltub aga just 
mitmepoolsest koostööst – nii 
elanikkonna huvist kui ka kohali-
ku omavalitsuse ja planeerija val-
misolekust arvestada arvamuste 
paljususega. Kõigi osapoolte hea 
tahte abil võiks süsteem lõpuks 
jõuda sinnamaale, et lihtsalt kaa-
satud olemise asemel leitakse 
lahendusi ühiselt, läbi tõelise 
osalusplaneerimise. Planeeringud 
peegeldavad ka vallajuhtide lange-
tatud poliitilisi valikuid.

Kas olulisem on tagada sõi-
dukite või jalakäijate sujuv liiku-
mine? Kas säilitada rohelust või 
kasutada maad hoonestuse ja 
taristu rajamiseks? Kas kesklinn 
peaks olema rohkem äri- või 

ühiskondlik keskus? Palju ja 
kus me näeme tulevikus ette 
kaevandusi? Kui suures mahus 
võimaldada kaitseväe tegevust 
vallas? Kas säilitada metsa ja 
põlumaad või näha nende ase-
mel ette elamuarendust? Need 
on vaid mõned näited poliitilisel 
tasandil lahendatavatest küsimus-
test, millega tuleviku vallaruumi 
kujundamisel vältimatult arves-
tada tuleb.

Puudutatud isik on keegi, 
kes pole planeeringu koostami-
sega seotud, kuid keda lahenduse 
realiseerimine võib otseselt mõ-
jutada: 1) planeeritava maa-ala 
naaberkinnistu omanik; 2) maa-
omanik, kelle senist maakasutust 
või krundi ehitusõigust planee-
ringuga kavandatu tema tahte 
vastaselt muudaks (nt kavanda-
des tema krundi kaudu juurde-
pääsu tagumiste kruntideni); või 
3) planeeritava maa-ala ümbru-
ses asuva kinnistu omanik, kui 
planeeringuga kavandatu tema 
kinnisasja kasutamistingimusi 
oluliselt mõjutaks (nt langeks uue 
maja tõttu tema akendele vari).

Üldplaneeringu lahenduse 
koostamine

Planeeringu koostamise etapis 
koondatakse kokku vajalik taust-
teave, kaardistatakse olemasolev 
olukord, kaalutakse erinevaid 
lahendusi ja võimalikke alterna-
tiive. Seejuures tuleb kasuks suht-
lemine eri osapooltega, näiteks 
avalike arutelude ja töötubade 
korraldamise teel. Kui on kokku 
lepitud eri osapooli rahuldavas 
ühises tulevikuvisioonis, vor-
mistatakse esialgne planeeringu-
lahendus.

Planeerimisseadus selles faasis 
omavalitsust otseselt kaasama ei 
kohusta, kuid alustades koostööd 
varakult, jõuavad potentsiaalseid 
huvigruppe puudutavad teemad 
nendeni varem – see tähendab, et 
ka kompromissid saavad sündida 
kergemalt ning õigeaegsemalt.
Üldplaneeringu lahenduse 
kooskõlastamine

Tapa valla üldplaneeringu 
koostamisega on jõutud hetkel 
just sellesse etappi. Kooskõ-
lastamise etapis tutvustatakse 
planeeringulahendust erinevatele 
naabervaldadele ja riigiametitele. 
Omavahelise koostöö tulemu-
sena esialgset lahendust täpsus-
tatakse, viiakse sisse parandusi, 
vaieldakse probleemsete kohtade 
üle, sõlmitakse kokkuleppeid. 
Eesmärgiks on välja töötada 
parim võimalik lahendus.

Kooskõlastajateks loetak-
se üldjuhul riigiameteid, kuid 
mõne planeeringu otsuse või 
teema puhul võidakse küsida ka 
teiste huvitatud osapoolte (nt 
planeeringualal tegutsev oluline 
ettevõte) arvamust ning seisu-
kohti. Kooskõlastamise etapis 
toimuvaid arutelusid on hiljem 
võimalik jälgida kirjavahetuse ja 
protokollide kaudu. Lisaks koos-
tab planeerija kooskõlastuste ja 
märkuste tabeli, kus kajastuvad 
kõik planeeringu kohta tehtud 
märkused koos planeerija vas-
tustega.
Üldplaneeringu vastuvõtmine

Kui kooskõlastajatega on 
kompromissid saavutatud, siis 
võtab omavalitsus planeeringu 
vastu ja teavitab sellest ajaleh-
tede ning veebikanalite kaudu 

avalikkust. Vastuvõtmine kinniab, 
et nii kohalik omavalitsus kui 
riigiametid on planeeringulahen-
dusega nõus.

Üldplaneeringu avalik 
väljapanek ja arutelu

Selles etapis on ülejäänud 
huvitatud osapooltel võimalik 
planeeringuga mugavamalt tut-
vuda ning selle üle ka avalikul 
üritusel diskuteerida. Väljapa-
nekust ja arutelust teavitatakse 
hiljemalt üks nädal ette ning 
väljapanek kestab tavaliselt neli 
nädalat. Avalikul väljapanekul 
saab tutvuda planeeringuma-
terjalidega. Arutelul tutvustab 
planeerija täiendavalt seni läbitud 
etappe ning selgitab ja põhjendab 
väljatöötatud lahendust. Arutelu 
käigus on võimalik täpsustada 
selgusetuks jäänud aspekte, 
tõstatada küsimusi ning pakkuda 
välja alternatiivseid lahendusi.

Üldjuhul on avalik arutelu 
viljakas siis, kui kodanikud 
on oma seisukohad eelnevalt 
hool ikalt  läbi  kaalunud ja 
täpselt formuleerinud. See 
ee ldab omakorda p i i savat 
ettevalmistusaega ning tead-
likkust planeeringu eelnevates 
etappides toimunust. Viimast 
võimaldab ainult avalikkuse kaa-
satus planeerimisprotsessi selle 
algusest saadik.
Maavanema järelevalve üld-
planeeringule

Avaliku arutelu järel kontrollib 
maavanem kui üldplaneeringu jä-
relevalve teostaja, kas planeeringu 
menetlus on läbi viidud korrekt-
selt. Kui planeeringu käigus on 
jäänud õhku vaidlusi või osapoo-
led ei ole jõudnud kokkuleppele, 
on maavanema ülesandeks püüda 
veel kord eri huvigruppide vahel 
konsensust leida.
Üldplaneeringu kehtestamine

Kehtestamine on planeerin-
gu viimane staadium, millega 
kinnitatakse, et planeering on 
valmis ning edaspidi tuleb sellest 
kui ametlikust kokkuleppest 
lähtuda. Kehtestamise otsusest 
teavitatakse ametlikus korras 
ajalehtede ja veebikanalite kaudu. 
Edasi hakatakse kavandatut ellu 
viima, järgides planeeringus paika 
pandud põhimõtteid. 

Kui kellegagi on jäänud kokku-
lepe saavutamata, võib kehtesta-
misele vahel järgneda vaidlustami-
ne. Üldplaneeringu kehtestamise 
järel on omavalitsusel kohustus 
see teatud aja tagant üle vaadata 
ning täiendusi teha, vajaduse 
korral alustada uue koostamist.

Mida peaks tegema iga val-
la elanik? Vaatama üle kuidas 
planeeringu lahenduse võimalik 
realiseerimine võib otseselt mõ-
jutada tema elukorraldust. Kas 
üldplaneeringuga kavandatav 
hoonestus; teed; kaevandustege-
vus või kaitseväe harjutusala ja 
sellega kaasnevad piirangud on 
vastuvõetavad või mitte. Hetkel 
küll valla koduleheküljelt inter-
netis (http://www.tapa.ee/uld-
planeering) ükski üldplaneeringu 
materjal avalikult kätte saadav ei 
ole kuid loodame, et need varsti 
sinna ka ilmuvad. Seega olgem 
aktiivsed ja rääkige üldplaneerin-
gu menetlemisel aktiivselt kaasa. 
Seiske oma õiguste eest!

Kuno Rooba, 
volikogu liige

Juba poolteist aastat on möödunud kohalike 
omavalitsuste valimisest, kuid keegi Tapa 
vallast ei ole teinud ülevaadet valimiste 
tulemustest, rääkimata volikogus toimuva 
adekvaatsest valgustamisest. Teen seda siis 
ise. Kuigi arvan, et peale selle artikli avalda-
mist võin saada vastuartikli osaliseks, mis ei 
haaku otseselt teemaga ning võib halvustada 
antud teema käsitlejat.

Valimised toimusid 2013. aasta sügisel, 
kus osalesid valimisliidud Valgejõgi ja Vaba 
Kodanik, Eesti Keskerakond, Eesti Re-
formierakond, Isamaa ja Res Publica Liit 
ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning üks 
üksikkandidaat. Peale valimisi moodustasid 
kiiresti koalitsiooni Valgejõgi ja reformiera-
kond, kellel on kahepeale kokku volikogus 
12 volinikku (10+2). Kusjuures oli ette tea-
da-näha, et teiste osapooltega teeb valimisliit 
Valgejõgi ainult näiliselt koostööd. Seega oli 
kohe ka teada, et koalitsioonist väljajäetud 
on koostööst kõrvale lükatud. Samas koa-
litsiooni väiksema osapoole esindaja esitas 
kohe peale valimistulemuste teadasaamist 
suuri nõudmisi. Kokkuleppele siiski saadi. 
Opositsioonis teevad koostööd kokku 9 vo-
linikku, kes moodustuvad keskerakonna (5), 
sotsiaaldemokraatide (3) ja valimisliidu Vaba 
Kodanik (1) liikmetest. Koalitsioon kogus 
valimistel 1704 ja opositsioon 1514 valija 
toetuse. Kõige pikemad valimisnimekirjad 
panid kokku keskerakond, kus kandideeris 
51 kandidaati, Valgejõgi 32 ja sotsiaalde-
mokraadid 27 kandideerijat. Kokku käis 
valimas 3307 ehk 51,78% valimisõigusega 
inimeste arvust, mis on minu meelest ikka 
väga väike protsent. Võib ka teisiti protsenti 
arvutada, kus on kõikide valimisealiste ini-
meste arvud ja siis võib öelda, et koalitsiooni 
toetab siis üle 26% ja opositsiooni väheke 
alla 24% valimisealistest inimestest. Ei ole 
just hõiskamist väärt tulemused. Siin peavad 
tulevastel valimistel kindlasti peeglisse vaa-
tama kõik osapooled, kes kandideerivad ka 
tulevikus – mõelda sellele, miks inimesed ei 
taha valimas käia ning kuidas siiski valijaid 
aktiviseerida. Või õigem oleks küsida, miks 
Tapa valla inimesed on nii passiivsed valijad? 
Kõige rohkem kogusid hääli valimistel Mak-
sim Butšenkov 299, Alari Kirt 237, Urmas 
Roosimägi 212, Ene Augasmägi 114, Elmu 
Koppelmann 88 ja Mart Pihlak 85. Nn 
valimiskünnis oli seekord 164 häält. Kõige 
suurem häältekaotaja, võrreldes eelneva vali-
misega, oli praegune volikogu esimees Urmas 
Roosimägi, kes kaotas 466 valija usalduse. 
Teised suuremad kaotajad olid Kuno Rooba 
243 ja Elmu Koppelmann 108 häälega. 

Volikokku on tekkinud küllalt rumal ja 
pingeline vastasseis koalitsiooni ja oposit-
siooni vahel. Koalitsioon kasutab valimistel 
vajadusel tihti „teerulli taktikat“. Isegi väga 
sisulised ja väärt ettepanekud lükatakse 
tihti kõrvale, ei lasta hääletusele või ei lasta 
hääletusel läbi. Vahel on tekkinud totter 
olukord, kus isegi koalitsiooni osad liikmed 
on rumalate käetõstmiste vastu, kuid ilm-
selt sund on tugevam kui enda arvamuse 
julge väljatoomine. Palju oleneb volikogu 
ladusas töös volikogu esimehest. Volikogu 
töö esimestel kuudel oli näha traagelniite, 
mis väljendus selles, et volikogu esimees ei 
kasutanud oma positsiooni kõige paremini 
volikogu töö ohjamiseks. Aja möödudes on 
töö läinud siiski asjalikumaks, arutlevamaks 
ja ladusamaks. Ilmselt on ka koalitsiooniliid-
rid saanud aru, et ainult eitavalt käitudes on 
tulemus kasinam ning opositsiooni tegevus 
võib ka olla sisuline ja viljakas. Vahel peab 
opositsioon info saamiseks pöörduma jä-
relpärimistega volikogusse või vallavalitsuse 
poole. Vahel tulevad vastused aegamisi ning 
needki võivad olla umbmäärased. Suulised 
vastused ei anna aga tihti adekvaatset ning 
täielikku pilti valla tegemistest ja suundu-
mustest, opositsioon nii võib olla vahel ka 
infosulus. Ei ole ka saladus, et koalitsioo-
nil on väike tagatuba, kes asju otsustab. 
Ilmselt ei tea kõik koalitsioonis olevad 
saadikudki kõikidest otsustest, mida nad 
peavad istungitel hääletama. Kuigi sellise 
nn suure poliitika mängu toomine vallas ei 
ole just kõige parem moodus kohalikku elu 
arendada.

Kuidas edasi? Eks kõikide volikogu liik-
mete ja kandideerinute ühine eesmärk on 
parandada vallaelanike eluolu, tõsta valla 
mainet ja vähendada elanikkonna lahku-
mist vallast. Kuid selleks peab üle olema 
erakondlikust väiklusest, unustama isiklikud 
vastuolud, arutama julgemalt kitsaskohti, 
käituma demokraatlikumalt ja tahtma näha 
puude taga metsa. Siiani ei saa küll öelda, et 
kõik eesmärgid oleks täitumisele määratud. 
Kui võrrelda aga koalitsiooni ja opositsiooni 
valijate hulka, siis on see väga väikse valijate 
vahega. Seega võiks ja peaks osapooled 
olema rohkem koostööaltid. Kindlasti peaks 
praeguses Eestimaa pingelises poliitilises ja 
majanduslikus olukorras volikogu liikmed 
rohkem koostööd tegema, et arendada Tapa 
valla ees seisvaid probleeme parimal moel. 
Ning tundub, et neid probleeme jätkub ka 
tulevikuks.

Volinik Elmu Koppelmann

Tapa valla üldplaneeringu 
koostamisest

Kokkuvõte kohalikest 
valimistest
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Eraomanike õigusi ja kohustusi 
oma valdusesse kuuluva kinnistu 
hooldamisel reguleerib Tapa valla 
heakorra eeskiri. Eeskiri on leitav 
Tapa valla kodulehelt www.tapa.
ee-keskkond,majandus-heakord. All-
järgnevalt on lühidalt välja toodud kin-
nistu ja ehitise omaniku kohustused.

Kinnistu ja ehitise omanik peab:
- Hoidma korras oma kinnistu ja 

kinnistu piirdeaia ning rakendama 
meetmeid talle kuuluva kinnistu 
reostamise ja risustamise vältimiseks;

- hoidma korras hoone fassaadi 
ja sinna juurde kuuluvad elemendid, 
st fassaadielemendid peavad olema 
terved ja hooldatud;

- teostama heakorratöid kinnistuga 
või ehitisega külgneval puhastusalal. 

- puhastama maa-aluse tehnovõrgu 
luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema 
puhastusala või kinnistu piiresse;

- niitma muru ja rohu, tegema umb-
rohutõrjet, pügama heki ning korralda-
ma põõsaste ja puuokste, mis kasvavad 
väljapoole kinnistu piire (kõnnitee koha-
le madalamal kui 3 m ja sõidutee kohal 
madalamal kui 4 m) ja varjavad liiklust 
reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad 

jalakäija või sõiduki liiklust, kärpimist;
- tagama vastavalt hoonete ja korte-

rite numeratsioonile õige numbrimärgi 
olemasolu vallavalitsuse poolt kehtesta-
tud korras, kindlustades tähise nähtavu-
se üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;

- tagama reovee ja fekaalide kogu-
mismahuti korrasoleku, veepidavuse, 
õigeaegse tühjendamise ja ümbruse 
hooldamise;

- omama reovee äravedu või ko-
gumismahuti tühjendamist tõendavat 
dokumentatsiooni;

- tagama akende ja keldri valgusšah-
tide puhtuse ning puhastustööde ajal 
tänaval ja avalikul teel ohutu liiklemise, 
piirates tööde teostamise koha ajutise 
püsiva piirdeaiaga;

-  kasutusel mitteoleva ehitise omanik 
on kohustatud tagama ehitise ja sinna 
juurde kuuluva krundi heakorra ning 
vältima hoone varisemisohtlikkust, sul-
gema sissepääsud hoonesse ja krundile.

Kinnistu reostamisel või risustami-
sel on reostaja või risustaja kohustatud 
selle puhastama. Kui reostajat või 
risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, 
peab ala korrastama selle omanik.

Tapa vallavalitsus

Lemmikloomade 
pidamine

02.04.2015
• Eraldati Tapa valla elanikule Kermo 
Uuele 50 eurot toetust, osalemaks 
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Fö-
deratsiooni poolt korraldatavatel 
võistlustel 2015. aastal;
• anti avaliku ürituse luba süstas-
laalomi rahvusvaheliste võistluste 
(Balti karikavõistluste I etapp süsta- 
ja kanuuslaalomis, Lääne-Virumaa 
meistrivõistlused kärestikuslaalomis) 
korraldamiseks Tapa linnas Valgejõe 
saarel ajavahemikus 04.04.2015 kell 
11 kuni 05.04.2015 kell 16;
• anti avaliku ürituse luba ürituse 
“Kliendipäev” korraldamiseks kauplu-
se Nurga Pood territooriumil aadressil 
Paide mnt 77 Tapa linn 25. aprillil 2015 
ajavahemikus kell 10 kuni 16;
• Tapa valla asfaldikattega teede ja 
tänavate asfaldiaukude parandamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
edukaks pakkumuseks Järva Teed AS 
poolt esitatud pakkumus;
• Tapa valla kruusakattega teede ja 
tänavate profileerimise edukaks pak-
kumuseks tunnistati Järva Teed AS 
poolt esitatud pakkumus;
• Tapa valla kruusakattega teede ja 
tänavate tolmutõrjetööde edukaks pak-
kumuseks kinnitati AS Eesti Teed Viru-
maa piirkond poolt esitatud pakkumus;
• võeti vastu korraldus loa andmise 
kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks;
• Tapa tervisekeskuse taotluse esita-
miseks vajalike dokumentide koosta-
mise edukaks pakkumuseks Tunnista-
da edukaks OÜ Cumulus Consulting 
poolt esitatud pakkumus;
• lihthanke nr 161206 „Tapa valla 
tänavate ja teede pindamine 2015“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Lemminkäinen Eesti AS poolt esita-
tud pakkumus;
• otsustati korraldada lihthange „Las-
teaed Pisipõnn soojustamine”;
• otsustati korraldada lihthange „Sõi-
duauto ostmine” (maapiirkonnas 
sotsiaaltöötajatele);
• nõustuti Tapa vallas Rägavere külas 
asuva Nõmme kinnistu, registriosa 
nr 2035336, katastriüksuse tunnus 
40002:002:0157 jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks;
• nõustuti Tapa vallas Rägavere kü-
las asuva Elia kinnistu, registriosa 
nr 652436, katastriüksuse tunnus 
40002:002:0490 jagamisega kolmeks 
eraldi katastriüksuseks;
• määrati Tapa vallas Nõmmkülas asu-
va Paisu katastriüksuse (katastritunnus 
71601:006:0310) jagamisel moodusta-
tavatele maaüksustele koha-aadressid 
Paisu, Paisupõllu ja Paisumetsa;
• määrati Tapa vallas Raudla külas 
asuva Tõnu katastriüksuse (katast-
ritunnus 40001:003:0712) jagamisel 
moodustatavatele maaüksustele koha-
aadressid Tõnumetsa ja Tõnupõllu;
• väljastati kasutusluba ehitise re-
konstrueerimisel (ehitise rekonst-

rueerimisel külalistemajaks) Kesk tn 
5 kinnistul Tapa linnas;
• väljastati ehitusluba ehitise (katuse-
korruse välja ehitamiseks) rekonst-
rueerimiseks Tapa vallas Moe külas 
Õie kinnistul;
• väljastati ehitusluba Tapa vallava-
litsusele ehitiste (endiste Vene Föde-
ratsiooni relvajõudude lennuväeosa 
hoonete ja korterelamu lammuta-
miseks) täielikuks lammutamiseks 
Tapa linnas Paide mnt 91 aadressil 
ja Loode tn 7 kinnistul;
• otsustati suunata Tapa Haigla 
Hooldusteenusele Tapa valla kodanik  
ning pensionist puudujääva osa tasub 
Tapa Vallavalitsus;
• otsustati müüa Tapa vallale kuulu-
vad hoonestamata kinnistud aadres-
sidel Karja tn 9 Tapa linn Tapa vald 
pindalaga 22 394 m² ja Väike-Karja 
2 Tapa linn Tapa vald pindalaga 
35 590 m²;
• otsustati müüa Tapa vallale kuuluv 
elamumaa asukohaga Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Lehtse alevik, Aia tn 4, 
Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 34, 
Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 32, 
Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 30 
ja Tapa vald, Tapa linn, Künka tn 6.

09.04.2015
• Otsustati lugeda Baltic Dent Ser-
vice OÜ poolt esitatud dokumen-
tatsioon nõuetepäraseks ning lubada 
neil paigaldada välireklaam Tapa 
linna, Kalevi tn 11 hoovile, alates 13. 
aprill 2015 kuni 13. aprill 2017;
• eraldati MTÜ-le Moe külaselts 50 
eurot toetust FC Moe jalgpallivõist-
konna treeningvarustuse soetamiseks;
• määrati projekteerimistingimused 
Keskkonnaprojekt OÜ-le ehitise 
(maakaabli paigaldamiseks) püstita-
miseks Nurme, Tänavaotsa, Nur-
meotsa ja Vaino kinnistutel Imastu 
külas, Tapa vallas;
• määrata projekteerimistingimused 
elamu ja abihoonete ehitusprojekti 
koostamiseks Männikumäe 2 kinnis-
tul, Tapa linnas;
• määrati projekteerimistingimused 
KESKKONNAPROJEKT OÜ-le 
(ehitise (maakaabli paigaldamiseks) 
püstitamiseks Eriku ja Irise kinnistu-
tel Saiakopli külas, Tapa vallas;
• väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ’le ehitise (teekaamera liitumise 
rajamiseks) püstitamiseks Tapa vallas, 
Raudla külas, 13 Jägala-Käravete tee 
kinnistul;
• väljastati ehitusluba ehitise (katuse-
korruse välja ehitamiseks ja soojus-
tamiseks) rekonstrueerimiseks Tapa 
linnas, Pikk 47 kinnistul;
• määrati Tapa vallas Tapa linnas 
asuva Valgejõe pst 14 katastriüksuse 
(katastritunnus 79101:004:0600) jaga-
misel moodustatavatele maaüksustele 
koha-aadressid Valgejõe pst 14 ja 
Valgejõe pst 14a;
• nõustuti Tapa vallas Tapa linnas 

asuva Valgejõe pst 14, Moe külas asuva 
Pihlaka kinnistu, Nõmmkülas asuva 
Nõmmküla mõisa kinnistu ja Karkuse 
külas asuva Küüniotsa kinnistu jaga-
misega kaheks eraldi katastriüksuseks;
• MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing lap-
sehoid eraldati raha lapsehoiuteenuse 
osutamiseks;
• kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;
• lõpetati ühe puudega isiku hool-
damine seoses tema paigutamisega 
hooldusteenusele;
• kinnitada Tapa gümnaasiumi hoo-
lekogu koosseisus: Tiina Talvik - 
lastevanemate esindaja, Ilmar Kald 
- lastevanemate esindaja, Mart Kroon 
- lastevanemate esindaja, Annika Kukk 
- lastevanemate esindaja, Arnold Pilt - 
lastevanemate esindaja, Lea Oja - õpe-
tajate esindaja põhikooli osas, Eve All-
soo - õpetajate esindaja gümnaasiumi 
osas, Marie-Johanna Kippar - õpilaste 
esindaja, Ada Kiipus - vilistlaste esin-
daja, Kuno Rooba - volikogu esindaja.

16.04.2015
• Otsustati maksta täiendavaid sotsiaal-
toetusi kokku summas 1849.82 eurot;
• kahale lapsele eraldati lasteaia söö-
gisoodustust;
• jäeti rahuldamata viis avaldust sot-
siaaltoetuse saamiseks;
• kolm Tapa valla kodanikku suunati 
hooldusteenusele ning otsustati tasu-
da nende eest puudujääv osa teenuse 
summast;
• volitati Tapa vallavalitsuse hoolekan-
despetsialist teostama eestkostetava 
nimel toiminguid;
• määrati projekteerimistingimused 
terasraamil auto varjualuse ehitus-
projekti koostamiseks Leina tn 14 
kinnistul Tapa linnas;
• väljastati kirjalik nõusolek ehitise (ga-
raaži ehitamiseks) püstitamiseks Männi-
salu kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;
• lihthanke nr 161617 „Sõiduauto 
ostmine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati Silberauto Eesti AS poolt 
esitatud pakkumus;
• otsustati korraldada lihthanked 
„Jaama pargi rekonstrueerimine” ning 
„Loode tänava rekonstrueerimine”;
• otsustati müüa Tapa vallale kuuluv 
maatulundusmaa aadressil Lääne-Vi-
rumaa, Tapa vald, Tõõrakõrve küla, 
Lehtsemõisa, tootmismaa aadressil 
Lääne-Virumaa, Tapa vald, Vaha-
kulmu küla, Katlamaja, elamumaa 
asukohaga Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Raudla küla, Koidu ja tootmismaa 
asukohaga Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Patika küla, Kaevu;
• otsustati müüa Tapa vallale kuuluv 
korteriomandid: Valgejõe pst 8-42, Tapa 
linn ja Roheline tn 16-7, Tapa linn;
• tunnistati kehtetuks Tapa vallava-
litsuse 17.11.2011 korraldus nr 1092 
“Haridusvõrgu arengukava töögrupi 
moodustamine“.

26.03.2015
• Võeti vastu Tapa muusika- ja kuns-
tikooli põhimäärus;
• muudet i  Tapa va l lavol ikogu 
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 kuuluvad 
hoonestamata kinnistud aadressidel 
Karja tn 9, Tapa linn, Tapa vald (re-
gistriosa nr 3021231, pindala 22 394 
m², sihtotstarve tootmismaa) ja Väi-
ke-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 valitsemiseks.

30.04.2015
• Võeti vastu määrus „Tapa valla 
2015. aasta eelarve muutmine“;
• kinnitati Nõmmkülas Paisu katast-
riüksusele sihtotstarbeks elamumaa 
ning Paisupõllu, Paisumetsa ja Raudla 
külas Tõnupõllu ning Tõnumetsa 
katastriüksustele sihtotstarbeks maa-
tulundusmaa;
• võeti munitsipaalomandisse järgne-
vad maa-alad: Tapa linn, 1. Mai pst 
34, pindalaga 958 m², Tapa linn, 1. 
Mai pst 5, pindalaga 2455 m², Tapa 

linn, Pargi tn 12, pindalaga 19899 m²;
• anti nõusolek Tapa vallavalitsusele 
viia läbi riigihanked Tapa, Lehtse ja 
Jäneda õpilasliinide teenindamiseks 
perioodil 01.09.2015 – 05.06.2018;
• anti nõusolek Tapa vallavalitsusele 
viia läbi riigihange Tapa valla välival-
gustuse hooldamiseks. Hankeleping 
sõlmitakse perioodiks 2016–2018;
• kinnitati Tapa valla rahvakohtuniku-
kandidaatide nimekiri ning valiti Tapa 
vallast üks rahvakohtunikukandidaat 
– Lilli Strõnadko;
• arvati välja kultuurikomisjoni koos-
seisust Ade Piht ja Siiri Saks ning 
kinnitati koosseisu Kristel Külmallik 
ja Marika Tali.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Kinnistu ja ehitise 
omaniku kohustused

Koerte ja kasside (lemmikloomade) pida-
mine Tapa vallas toimub lähtuvalt Tapa 
valla koerte ja kasside pidamise eeskirjast. 
Eeskirjas on põhjalikult käsitletud lem-
miklooma pidamise erinevaid nõudeid 
ning on leitav Tapa valla kodulehelt 
www.tapa.ee-majandus,keskkond-lem-
mikloomad
Loomapidajatele on eelkõige oluli-
sed alljärgnevad punktid:

- Koerte ja kasside pidamisel tuleb 
nende omanikul arvestada kaaskoda-
nike turvalisuse ja heaoluga, loomapi-
damine ei tohi häirida avalikku korda 
ega teisi loomi;

- lemmiklooma on lubatud pidada 
hoones ja piiratud territooriumil selle 
omaniku loal või muu õigustatud isiku 
nõusolekul;

- lemmiklooma on keelatud hüljata, 
vigastada, abitusse seisundisse jätta, 
tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning 
vaimseid kannatusi, põhjustada lemmik-
looma hukkumist või panna toime muud 
lemmiklooma suhtes lubamatut tegu;

- lemmiklooma omanik peab täitma 
Põllumajandusministri 24.07.2008 
määrust nr 76 „Lemmikloomade 
pidamise nõuded” ning loomakaitse-
seadusest ja loomatauditõrje seadusest 
tulenevaid kohustusi;

- koera tohib viia avalikku kohta 
jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suu-
korvistatult, tagades kaaskodanike ja 
teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmata 
avalikus kohas on lubatud viibida vaid 
teenistuskoeral teenistusülesannete 
täitmisel;

- ühistranspordis peab koeral olema 
jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud 
koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse 
on lubatud ühistranspordis vedada 
kandmisvahendis, mis ei ohusta looma 
tervist ja on põgenemiskindel.
Lemmiklooma omanikud peavad:

- Tagama loomale liigikohased pi-
damistingimused ja piisavas koguses 
vett ning toitu;

- järgima veterinaar-, sanitaar- ja 
hügieeninõudeid, sealhulgas koristama 
koheselt lemmiklooma poolt tekitatud 
reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud 
korterelamu trepikojas;

-  jälgima, et koera või kassi pidamine 
(haukumine, ulgumine, näugumine, mär-

gistamine jms) ei häiriks avalikku korda 
ja teiste isikute rahu ja heaolu.

- võtma tarvitusele meetmed, et 
välistada looma ärajooksmine ja ini-
mestele või teistele loomadele kallale-
tungimise võimalus;

- lemmiklooma kadumisel viivita-
matult korraldama looma otsimise, 
teatades looma kadumisest varjupaigale 
ja registripidajale

-  tagama koera märgistamise tege-
vusluba omava veterinaararsti poolt 
paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab 
kordumatut registreerimisnumbrit 
alates 01.01.2012. Koera kiibistamisel 
tuleb koer registreerida Tapa valla 
lemmikloomade registris, registreeri-
misel väljastatakse loomaomanikule 
lemmiklooma registreerimistunnistus.
Lemmikloomade registreerimine

Alates 01.01.2012 peab Tapa vallas 
koer kandma märgistusena tegevusluba 
omava veterinaararsti poolt paigaldatud 
mikrokiipi, mis kannab kordumatut re-
gistreerimisnumbrit. Omanik peab koera 
märgistama 10 päeva jooksul arvates 
päevast, millal koer sai kolme kuuseks. 
Omandatud koer tuleb märgistada 10 
päeva jooksul arvates omandamise päe-
vast. Tapa vallas elavad koerad ja kassid 
tuleb registreerida Tapa valla lemmik-
loomade registris, mis kuulub kohalike 
omavalitsuste lemmikloomaregistri 
hulka. Vallakodanikele on lemmikloo-
ma registreerimine registrisse tasuta. 
Loomaomanik saab kontrollida registris 
looma olemasolu, sisestades interneti 
otsingusse www.llr.ee, leheküljel avaneb 
lahter kiibinumbri lisamiseks ning kui 
teie kontaktid ilmuvad pärast otsingu 
kinnitamist ekraanile on lemmik õiges re-
gistris. Lemmiklooma saab registreerida 
üleriigilise lemmikloomaregistriga seotud 
lemmikloomaregistris riigiportaali www.
eesti.ee kaudu. Registris saab vaadata seal 
olevaid andmeid ning parandada kon-
taktandmeid. Riigiportaali saab igaüks 
siseneda ID-kaardi või oma interneti-
panga paroolidega. Juhul, kui olete Tapa 
valla kodanik ja teil puudub võimalus 
looma ise registrisse kanda, aitame teil 
toimingud teostada vallavalitsuses vastu-
võtuaegadel. Kaasa võtta isikut tõendav 
dokument ja koera dokumendid. 

Tapa vallavalitsus
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Olime Kairi Krooniga meeldivalt 
üllatunud, saades kutse kontserdile 
„Tapa Linna Orkester 15“. Puhkpil-
limuusika on ikka kõlanud Eestimaal 
ja Tapal. Koorilauljad on jaganud 
pasunapoistega nii kontserdilava kui 
autobussi istmeid. Tekkis soov jaga-
da omi mõtteid leheveerul valla rah-
vaga, seda veidi laiemas kontekstis.

Minu lapsepõlv ja noorusaastad 
möödusid ajal, mil puhkpill oli ko-
haliku seltsielu hing, kõlades metsa-
pidudel kontserdi-, meeleolu- ja tant-
sumuusikana. Meeldivad mälestused 
on Siimusti metsapidudest.

Kodulähedases, Saduküla kait-
seliidu pargis Vabadussõja mäles-
tussamba juures tähistati suure-
jooneliselt Võidupühi. Pidulikus 
vormiriietuses ratsanik tõi kohale 
tõrvikutule, sellega süüdati kohalik 
jaanituli. Kõlakojas mängis puhkpill. 
Kohalikele pasunapoistele, kelle seas 
mängis ka minu onu, lisandusid 
entusiastlikud pillimehed, naabrid 
Tammikult, Kursi kihelkonnast. Siit 
kasvas välja legendaarne kohalik 
orkestrijuht Vahi Evald. Tema juhen-
damisel said tuult tiibadesse paljud 
kohalikud noored pillimehed, nende 
muusika kõlas kontserdilavadel, väik-
sema koosseisuga Kursi ja Põltsamaa 
surnuaiapühadel.

1971. aastal asus tööle Tapa laste-
muusikakooli noore õpetajana Evaldi 
tütar Heili. Heili Liivsalu flöödimäng 
on ikka rikastanud Tapa puhkpil-
limuusika kõlapilti, kõlades sellelgi 
kontserdil. Palju flöödimängijaid on 
saanud esimesed õppetunnid tema 
juhendamisel. Olen veidi üle poole 
sajandi seotud Tapa kultuurieluga, 
puhkpillimuusika fännina jälgin selle 
käekäiku, ennekõike oma kodukandis.

Mälestused algavad ajast, kui 
minu kodu- ja töökohaks sai Tapa. 
Kui tegutses ühingu ruumides, Pikal 
tänaval, Vabatahtliku Tuletõrjeühin-

gu Puhkpilliorkester, dirigendipuldis 
Alfred Vaidlaga. Aegu ja olusid 
näinud pille püüdsid sirgeks puhuda 
autobaasist Urmas Lattikase isa Jaan 
ja ehitusmees Ilmar Reinok, minu 
kodukandist, Tammikult pärit Turu 
Karla, „vana Pahandus“ koos kahe 
pojaga... Samas ka muusikakooli õpi-
lased, minu poeg Aivar klarnetimän-
gijana ja tütar Eve trummitüdrukuna.

„Vana Pahanduse“ pojast, TRÜ 
geograafiatudengist Jüri Tülist, kasvas 
välja sellesama orkestri kauaaegne 
juht. Orkestrimängijaid tunti ära pidu-
liku tuletõrjujate vormiriietuse, selle 
juurde kuuluva uhke (vormi) mütsiga. 
Orkester esines paljudel kohalikel 
pidulikel sündmustel. Eriti on meelde 
jäänud esinemised tuletõrjeaia vast-
valminud laulukaare all ja Tapa linna 
staadioni laululaval. Siin toimusid 
rahvarohked Tapa linna I–IV muusi-
kapäevad aastatel 1972–81, osaleja-
teks kõik linna isetegevuskollektiivid 
ja külalised. Õiget taktsammu läbi 
linna marssimisel aitas pidada ikka 
pasunakoor, ka staadionil esinedes 
tegi ta kõvemat häält ja kutsus jalga 
keerutama. Tapa III muusikapäevade-
ga 13–14. juunil 1976. a tähistasime 
„50 aastat Tapa linna“. Osavõtjaid 21 
kollektiivi, 628 taidlejat.

1980-ndate aastate alul toimus 
Tallinnas, Toompeal, praeguses Rii-
gikogu istungite saalis, Eesti NSV 
Kooriühingu asutamiskongress. Peale 
kongressi lõppu, aega parajaks tehes, 
astusime Jüri Tüliga läbi tolleaegse 
Võidu väljaku ääres paiknenud baa-
rist, pitsi konjakiga tervitasime vastset 
kooriühingu (taas)sündi. 

Peagi istusime reisivagunis ja lok-
susime Tapa poole. Jüri peas liikusid 
mõtted orkestri edasisest saatusest, 
mida ta minuga meeleldi jagas. Ta 
leidis, et orkester vajaks olulisi muu-
datusi, mõttedki selleks olid valmis. 
Olude muutudes kadusid kohalikul 

tuletõrje ühingul võimalused orkestri 
edasisel majandamisel. Seljataha oli 
jäänud orkestri üks ajastu. Mida toob 
tulevik, kui midagi muuta, oli saa-
bunud aeg? Nagu sellistel puhkudel 
ikka – kus häda kõige suurem, seal 
abi kõige lähemal.

Kuid laskem rääkida Jüril endal!
„Tapa Autobaas 30, juubeliaasta 

väljaanne, mai 1983. a“: „Tapa Pasu-
nakoor“ – mõningased väljavõtted 
kirjutatust:

„Autobaasi näol on Tapal ette-
võte, mis lisaks tõsisele tegevusele 
on õla alla pannud ka meie tagasi-
hoidliku kodulinna kultuurielule. 
Õnneks on ka ettevõtte juhtkonnas 
olnud ikka inimesi, kes seda tegevust 
on soosinud. Pasunakoor tuli esma-
kordselt kokku 17. novembril 1983. 
aastal pärast Tapa tuletõrjeorkestri 
hingusele minekut. Toonased liidrid 
R. Toim ja D. Soopõld suhtusid uude 
kollektiivi heatahtlikult. Tõele au 
andes on majandi praegune direktor 
H. Eelmaa ja a/ü komitee esinaine L. 
Strõnadko sama meelt inimesed. Ei 
too ju taolise kollektiivi ülalpidamine 
ainelist tulu, vaid ainelist kulu.

Senini on orkestri käekäik suh-
teliselt edukas. 1984. aastal rajoo-
niorkestrite ülevaatusel omistatud 
I kategooriat on õnnestunud seni 
säilitada. Paar aastat tagasi tulime 
autotranspordiettevõtete orkestrite 
ülevaatusel laureaadiks. Esinetud on 
TV „Koorikava“ saates, mängitud 
Tartu raekoja ees festivali „Tartu 
kevad“ raames ja mujalgi Eestis. 
Oleme esinenud ka oma kollektiivi 
ees. Orkestri ridades on olnud kuni 
30 mängijat. Enam-vähem on püsiv 
olnud ka suhe: 1/3 täiskasvanuid, 
2/3 õpilasi... Orkester on kujunenud 
koosmängu kooliks Tapa lastemuusi-
kakooli ja Tapa I keskkooli lastele.“

Tapa Linna Orkester 15 KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Lembit Vomm, kontserdikülastaja 
Järgneb

26. mail kl 20 Komöödiafilm „Kurakäsi“. 
29. mail kl 12 2014/15. õa parimate õppurite tunnustamine.
29. mail kl 17 Lasteaia Pisipõnn Lepatriinu rühma lõpupidu.
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. Samuti ei tee paha tasku pista 
pliiats, taimede nimede ülestähendamiseks. Lisaks rohe- 
näppudele ootame turule ka laadakauplejaid ning kapi- 
tuulutajaid. Müü kõike, mida süda ihkab ja omale liigne! 
Platsi hind kirbuturule 2 eurot. Laadakohtade ja rohe- 
vahetusele registreerimine telefonil 506 1361 Piret Pihel või 
piretpihel@hot.ee; kirbuturule 5559 5461 Heili Pihlak või 
heili.pihlak@kultuurikoda.ee. Registreerimine hiljemalt 28. 05.

31. mail kl 12 Tapa muusikakooli pargis lastekaitsepäeva trall. 
2. juunil kl 18 ja  20 Koguperefilm „Supilinna salaselts“.
5. juunil  Eakate tervisepäev.
8. juunil kl 10.30–15.00  Verekeskuse doonoripäev.
20. juunil kl 8 Kesklinnas jaanilaat.
20. juunil kl 20 Suure Suve Sõnajala Simman. Tantsuks  

ansamblid Parvepoisid ja Uba. Pääsmed 2 ja 4 eurot.

25.–29. mail  Lehtse laste kevadpäevad.
Kavas: matka-, spordi-, kunsti- ja ekskursioonipäev.
29. mail kell 15.45 Rongkäik (lasteaia eest) ja 16–17.30  

kultuurimajas aktus, kontsert, näitus, mängud, peolaud.
29. mail kl 20  Läsna Teater esitleb “Täismäng”. Lugu meestest, 

kes armastavad liiga palju… Lavastajad: Enne Pihol ja Ülle 
Lichtfeldt. Kunstnik: Piret Mildeberg. See on reaalne lugu 
praegusest olukorrast ja elust ühes küla. Probleemid, mis 
puudutavad kõiki (töötus, armusuhted jms) – aga kõik on 
vaadatuna läbi huumoriprisma. Lastele ei ole soovitav!  
Pilet: 5 eurot. Võimalik koht broneerida: tel 521 8398;  
info@lehtsekultuurimaja.ee.

Täname Lehtse aleviku talgulisi, kes hoolimata vihmasest  
ilmast andsid oma panuse Lehtse heakorrale.  

Kohtumiseni järgmistel talgutel.

Teie talgujuht

Tänan kogu südamest hoolivaid inimesi kodanikeühendustest 
MTÜ Aita-abista ja MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, kes 

toetasid mind rahaliselt, tänu millele  sain omale uued ilusad 
hambad suhu. Saan nüüd jälle normaalselt süüa ja naeratada!

Eha Lips-Juht 

Lehtse Käsitööseltsing pakub 
huvilistele võimaluse kududa 

kangastelgedel kaltsuvaipu ning 
villasest lõngast diivanipatju.

Asjatundlikku abi saab kohapealt. 
Materjalid kudumiseks peavad endal 

olema olemas.
Info ja registreerimine: 
383 3250; 383 3465.

Suveüritused Tapa vallas ...

7. augustil Pullitalliteatris kell 18 
kontsert, esineb Ott Lepland. Pileteid 
saab Musta Täku Tallist. Info: 384 9750.

7.–9. augustil Tapa linnapäev 89 ja 
Tapa V vorstifestival. Info: www.vorsti-
festival.ee, www.tapa.ee. Toimuvad laat, 
kodukohvikud kolmel päeval esma-
kordselt Tapa Rahvaralli (amatööridele), 
Tapa Trial V, Eesti V meistrivõistlused 
vorstigrillimises, "Tapa linna ilusaim 
krants", kanuuralli, lastele atraktsioonid, 
rannavolle, jalgpalliturniir jpm. Info: 
322 9659, 529 0785.

Laadakohti saab küsida: Erkki Lai-
dinenilt tel 551 5976, e-mail erkki@
vorstifestival.ee. Eesti meistrivõistlus-
tele vorstigrillimises saab registreerida 
e-maili teel grilliliit@grillfest.ee või 
vorst@grillfest.ee, tel 504 3000, infot 
võistluse ja registreerimise kinnituse 

kohta saab veebilehelt http://vorst.
grillfest.ee. Võistlusel osalemine on 
kõikidele tasuta! Tapa Linnapäev 89 
ja Tapa IV Vorstifestivali esialgne 
ajakava kohta saab infot: www.tapa.
ee ja facebookis.

21. augustil perekondlik meelela-
hutuslik suvelõpusündmus ”Pidupäev 
perega”, Eesti Vabariigi taasiseseis-
vumisele pühendatud, Lehtse kul-
tuurimaja lähiümbruses. Info: Leelo 
Jürimaa 521 8398.

22. augustil kell 20 ansambel Sha-
non. Pileteid saab Musta Täku Tallist. 
Info: 384 9750.

1. septembril "Koolialguse pidu", 
koolialguse tähistamine. Rongkäik, 
spordivõistlused, õhtul tantsuõhtu. 
Täpsem info augustis www.tapa.ee.

Indresk Jurtšenko

Algus lk 1



Südamlikku kaastunne endisele töökaaslasele 
Linda Maranile ja tema perele 

abikaasa, isa ja 
vanaisa kaotuse puhul.

Lasteaia Vikerkaare töötajad
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

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.com

PRIMATE 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)

JÜRIPOJA LOOMAKLIINIK

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.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmistamine 

tellimuse peale.

AS Hagar võtab tööle 
seoses töömahu suurenemisega 

- PAgARiTOOdETE vAlMiSTAjAid
- PAkkijAid

 Töö vahetustega, väljaõpe kohapeal.
Info telefonil 32 58 940 

või tulla Taara pst.1 Tapa

K&S Torutööd OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- Kanalisatsioon ja veetorustike ehitus 
(sise- ja välistrassid)
- Küttesüsteemide ehitamine ja renoveerimine
- Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus

Tel: +372 55656506

kadrina Tristvere kohvik otsib 
kliEndiTEEnindAjAT.

Kui oled aus, kiire ja rõõmsameelne, 
võta meiega ühendust!

tristvere@gmail.com või 5156451

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

vabandus!

Aprillikuises vallalehes on ekslikult õnnitletud 85-aastaseks 
saamise puhul Ott Aimlat. 

Juubilari õige nimi on Neidi Aimla. 
Toimetus vabandab!

Soovin üürida 1-toalist korterit Tapa linnas, 
pikemaks ajaks. Tel 5361 9300.

Tapal müüa eraldi pottides tomatitaimi – 0,5 eur, 
tšilli- ja paprikataimi – 1 eur tk.Tel 5656 9897.

Lemmikloomade ravi
Vaktsineerimised
Operatsioonid
Ultraheliuuringud
INFO JA REGISTREERIMINE 
tel 5684 0622, Kukevere, Ambla vald


