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Lärm ja vali muusika 
kortermajades

Politseinikuna ei saa hetkel mööda 
probleemist, mis tekitab muret pea-
miselt kortermajades elavates elanikes. 
Inimesed kurdavad, et tihti toimuvad 
korterites rahu rikkumised, mis seisne-
vad suuremas osas, kas valju muusika 
kuulamises või suure seltskonna poolt 
lärmi tekitamises, nii päevasel kui ka 
öisel ajal. 

Rõõm on kogeda, et väga paljud 
inimesed on oma õigused ja kohustu-
sed endale selgeks teinud ning viima-
sel ajal on hakanud vähemaks jääma 
juhtumid, kus õhtusel ning öisel ajal, 
kui on kehtestatud öörahu, toimuvad 
rahu rikkumised.

Vastavalt Korrakaitseseadusele on 
kindlad kellaajad, millal on keelatud 
tekitada kestvalt või korduvalt teist 
isikut oluliselt häirivat müra või val-
gusefekte, välja arvatud seadusega 
kooskõlas paar mööndust. Nädala 
sees kehtivad piirangud ajavahemikus 
kell 22–6 ja puhkepäevale eelneval ööl 
vastavalt kell 00–7.

Kortermajade elanikud peavad 
arvestama naabritega ja seda mitte 
ainult öörahu ajal, vaid ka päeval. Kuna 
kortermajade seinad ei ole helikindlad, 
kostub vali muusika või lärm ka naa-
berkorteritesse, mis omakorda võib 
häirida näiteks lõunaunes lapsi.

Kui selline rahurikkumine päevasel 
ajal toime pannakse, siis on igal elani-
kul õigus kohale kutsuda politsei, kes 
võimalusel vestleb mõlema osapoolega 
ja püüab leida olukorrale lahenduse. 
Samuti võib proovida naabriga kokku-
leppele jõuda ka omavahel vesteldes, 
sest tihti ei pruugi lärmi tekitaja ise 
tajuda, et muusika häirivalt kõvasti 
mängib.

Politsei ootab inimestelt rohkem 
hoolimist teistest, et seeläbi muuta 
meie kõigi elu rahulikumaks ja pare-
maks!

Aleksander Klasberg,
Tapa ja Kadrina valla piirkonnapolitseinik

Haldusreformist

Tapa kesklinn saab projektrahastuse toel uue ilme

Haldusreform kogub tuure. Riigiko-
gu kaalub seaduseelnõud. Oluliseks 
kriteeriumiks seal on, et edaspidi 
peaksid omavalitsused olema vähe-
malt 5000 elanikuga. Aga parem kui 
nad oleksid 11000 suurused. 

Tänaseks on selge, et Paide linn 
ja ka Türi vald, ei ole huvitatud 
ühise suure maakondliku omavalit-
suse tekkimisest. Küllap jäi puudu 
ambitsioonikusest ja võimest leida 
jõudu, olla tõelise ühendaja rollis. 
Kahjuks. Tunne on selline, nagu 
oleks kadunud gravitatsioon. Ele-
mendid lendavad ilmaruumi laiali.

Kuidas edasi Ambla vallas?
Meile on pakutud alust läbirää-

kimisteks nn Maavalla formaadis, 
kus ühineksid omavalitsused ilma 
suurema keskuseta. Kas see on 
mõistlik? Ei tea. Mingeid muid va-
riante arutlusel polegi… Kuid kas 
meil on vajadust jalgratast leiutada?

Olen siiski veendunud, et üks 
mõistlik halduskorraldus toimib ikka 
ühe keskuse ümber, mille teenuseid 
ja tuge on inimesed kasutanud küm-
neid aastaid ja kasutavad kindlasti 
edaspidigi. Ambla valla jaoks on sel-
liseks keskuseks Tapa linn. Tapa linn 
on tõmbekeskuseks ka Albu vallale.

Miks Tapa linn? 

Rahvastikugeograafid väidavad, et 
Tapa linna suurune haldusüksus on 
sellise suurusega, mille tagamaaks loe-
takse mõttelist ringi 25-kilomeetrise 
raadiusega. Meie – Ambla ja Albu val-
lad, jääme selle ringi sisse tervikuna.

Tapa linna koonduvad lähitulevi-
kus kõik olulisemad teenused, mida 
tavakodanik tarvitab. Planeerimisel 
on uus kaasaegne peremeditsiinikes-
kus, neli perearsti, ämmaemanda ja 
füsioteraapiakabinettidega. Samasse 
rajatakse kaasaegne eakatekodu, töö-
tab erihooldekodu. Saadaval on kõik 
muud teenused, mida igapäevaeluks 
vaja. Kindlasti jätkab tööd gümnaa-
sium, muusikakool. 

Tihti räägitakse hirmujutte, et kui 
väiksem vald ühineb suuremaga, siis 
viimane neelab väiksema alla ja sure-
tab kohapealse elu välja. See pole nii. 
Ühinedes just väikeste piirkondade 
elu muutub aktiivsemaks. Kodani-
kuühendused saavad tähtsust juurde. 
Vähemalt Tapa vallas pole peale 
ühinemist suletud ühtegi kooli, ega 
muud omavalitsuse asutust. Vastupi-
di. Läbi on viidud renoveerimistöid 
ja Lehtsesse rajatakse uus Kodaniku-
keskus, avalike teenuste tarbimiseks.

Mitte vähe tähtis ei ole asjaolu, 
et Tapa on kujunemas üheks täht-

saimaks Eesti militaarkeskuseks. 
Rajamisel on Scoutspataljoni kasar-
mud ja muud hooned ning Tapale 
kolimine on määratud k.a sügisesse. 
Suure tõenäosusega suureneb Tapal 
NATO väekontingent. See kõik 
annab linnale ja vallale juurde 
inimesi, maksumaksjaid. Suurenevad 
tulud äridel ja kasvab üldine heaolu.

Sellist kolme valla ühinemist 
tasuks kindlasti kaaluda.

Ootamata ära vallavõimude 
otsuseid on Ambla kandi inimesed 
asunud koguma allkirju piirkonna 
ühinemiseks Tapa vallaga. Kaht-
lemata on just Ambla kant kõige 
tihedamalt Tapaga seotud. Olemas 
on selge ajalooline side läbi ühise 
kihelkonna, aga ka tänapäev on 
need piirkonnad ühte kasvatanud. 
Enamik meie tarbitavaid teenuseid 
saadaksegi Tapalt ja sealt edasi juba 
Rakverest. Avalik haldus peab käima 
rahvaga käsikäes ja tegema enda 
toimimises korrektiivid. Ei saa jääda 
kinni piiridesse, mis enam ei toeta 
elanikkonna vajadusi.

Seepärast kutsun üles andma oma 
allkiri meie piirkonna ühinemiseks 
reformi käigus Tapa vallaga, et olla 
otsustajatele toeks valiku tegemisel. 

Vello Teor
 

Eesti Noorsootöö Keskuse pro-
jektikonkurss “Varaait” toetab huvi-
tegevust õppevahendite soetamisel.
Kui eelnevatel aastatel oleme saanud 
toetust pillide ostmiseks, siis sel aastal 
kirjutasime projekti kunstiosakonnale 
keraamikaahju ostmiseks. 

Projekti kogumaksumus on 2734 €. 
Sellest 2000 € saime “Varaaidalt”.  
Kunstiõpetuse eesmärgiks meie koolis 
on lisaks käeliste oskuste arendamisele 
pakkuda lastele laia valikut erinevatest 
kunstitehnikatest ja vahenditest ning 
laiendada silmaringi. 

Peame oluliseks, et kunstiga tege-
lemine avardab iga lapse eneseväljen-
dusoskusi. Savi annab selleks väga 
huvitavaid võimalusi. Sellest annab 
vormida kujusid, maske, reljeefe kui 
ka keraamilisi nõusid. Lapsed õpivad 
eristama kujutavat kunsti ja tarbe-
kunsti. Savi annab võimaluse oma 
emotsioone väljendada vormi abil. 

Loodame ahju üles panna suvel, et 
järgmisest õppeaastast saaksime seda 
juba aktiivselt kasutada.

Ilmar Kald 

trahteri kõrvale. Kokku luuakse 55 
parkimiskohta. Eha tänava serv saab 
katkematu kergliiklustee ja lahenduse 
saab ka bussijaama juures olev Sauna 
tänava ülekäik. Lisaks paigaldatakse 
kolm reaalajatablood, üks kummagi 
perrooni peale ja üks bussijaama 
platsile. Projekti kogumaksumus on 
599 000 eurot millest Keskkonna-
investeeringute keskuse toetus on 
503 331 eurot.

Teine, mahult veelgi suurem pro-
jekt hõlmab endas Vaksaliesise ringtee, 

Sauna ja  Jaama tänava rekonstruee-
rimist, Kiriku- ja Kultuurikoja pargi 
rekonstrueerimist ning Grossi poe 
kõrval oleva pargi ja parkla rekonst-
rueerimist. Jalakäijate ohutuse taga-
miseks rajatakse uued ülekäigurajad, 
uuenduse saab ka südalinna tänava-
valgustus. Taotlus kogumahuga 1,6 
miljonit eurot on esitatud Ettevõtluse 
arendamise sihtasutuse Piirkondade 
tugevdamise taotlusvooru. Rahasta-
mine otsustatakse suvekuudel.

tapa.ee

Mahajäetud 
geoloogilised 
puuraugud

Joonistusvõistluselt 
1. ja 3. koht!

Tallinna loomaaia korraldatud üle-ees-
tilisel joonistusvõistlusel „Päästame 
jääkaru“ läks Tapa muusika- ja kuns-
tikooli õpilastel väga hästi. 

Võistlusele oli saadetud üle 1000 
töö ja osales 140 kooli. Meie koolist 
võitis Kairi Ojasoo töö 6.–7. klassi 
kategoorias 1. koha ning Karina Ta-
rasenko töö 4.–5 klassi kategoorias 
3. koha.

Konkurss oli korraldatud kooli-
õpilastele ja see on osaks Tallinna 
Loomaaia Sõprade Seltsi poolt juhitud 
projektist “Jääkaru uus kodu”. Uue 
polaariumi kavandamine ei ole vaid 
ehitusprojekt, vaid hõlmab ka jää-
karu (Ursus maritimus) kui maailma 
suurima maismaakiskja ja polaaralade 
elaniku elutingimuste tutvustamist.

Palju õnne tublidele õpilastele!
Liina Kald

Muusikaosakonna sisseastumiskatsed 
toimuvad 6. juunil ja 13. juunil kl 16. 
Avaldusi sisseastumiseks saab esitama 
hakata alates 30. maist muusikaosa-
konna 2. korrusel. Avalduse ja regist-
reerimislehe saab kohapealt.

Kunstiosakonda katseid ei toimu. 
Avaldusi õppimima asumiseks ootame 
30. maist kuni 10. juunini. Kohtade 
arv on piiratud. Avaldusi saab täita 
kunstiosakonnas, 1. korrusel või muu-
sikaosakonnas 2. korrusel.

Ilmar Kald

Tapa muusika- ja 
kunstikooli 

sisseastumiskatsed  

Lugupeetud vallaelanikud ja mujal 
elavad maaomanikud!

Pöördume teie poole palvega teata-
da vallavalitsusse avatud ja mahajäetud 
geoloogilistest puuraukudest. Sellised 
puuraugud võivad mõjutada piirkonna 
põhjaveerežiimi ja -kvaliteeti, avalda-
des kahjulikku mõju kaevudele ning 
allikatele. Keskkonnaministeeriumil 
on kavatsus need puuraugud ohu-
tustada tampoonimise teel. Vajame 
kõigi meie inimeste abi, et täpsustada 
avatud puuraukude asukoht, teatades 
nende asukohtade katastriüksustest ja 
kaugusest mõnest kindlast orientiirist 
(tee, jõgi, järv, metsaserv jne).

Palun andke sellekohast teavet 
vallavalitsusele, lisades teatele ka oma 
nime ja kontaktandmed.

Ootame teie teadaandeid avatud 
puuraukude kohta võimalikult kiiresti, 
kuid hiljemalt 24. juuniks 2016. a.

Krista Pukk

Tapa muusika- ja 
kunstikool sai 
“Varaaidast” 

toetust

2017. aastal planeerib Tapa valla-
valitsus suuri rekonstrueerimistöid 
Tapa südalinnas. Remonditöödeks 
on esitatud kaks suuremat rahataot-
lust, millest üks on saanud ka juba 
positiivse rahastusotsuse.

Keskkonnainvesteeringute kes-
kus on rahastamas Raudteepeatuste 
muu transpordiga ühendamise 
parandamist. Tööde käigus rekonst-
rueeritakse Tapa bussijaama ümb-
rus, rajatakse suur pikaajaline parkla 
Valve tänavale ning parkla Vaksali 



Õpetaja Liidia Talve koos õpilastega õuesõppe tunnis.
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Hea Sõnumete lugeja ja Tapa güm-
naasiumiga suuremal või vähemal 
määral kokkupuutuv vallakodanik 
teab, et viimase paari aasta jook-
sul on TG-s käivitunud suurem 
muutuste protsess. Kiirelt arenev 
ja pidevalt konkureeriv ühiskond 
esitab väljakutsed ka koolile. 

Muutuste protsess Tapa güm-
naasiumis sai alguse juba aastaid 
tagasi. Koolimaja remondi järgselt, 
kui sai korrastatud n.ö kest, tekkis 
tungiv vajadus viia ka sisu uuele ta-
sandile. Uus riiklik õppekava andis 
koolile vabamad käed ise otsustada 
ja ise oma tee luua. 

Selleks, et kool eristuks, oleks 
arenev ja tulevikku vaatav, leidsi-
me, et peame keskenduma ühele 
põhieesmärgile. Eesmärgiks sai 
võetud õppijakeskse kooli loo-
mine - seejuures ei käsitleta siin 
õppijana mitte ainult õpilast, vaid ka 
õpetajat, lapsevanemat, kogukonna 
teisi liikmeid. Kaasava hariduse 
põhimõtteid kandev väide, et iga 
laps on andekas, sai õppijakeskse 
kooli arendamise võtmeks. Õpilaste 
ja õpetajate ühise töö tulemusena 
loodud kooli väärtuste väärikus, 
avatus, lennukus ja koostöö raken-
damine igapäevategevuste alusena 
on uue õppeaasta üks olulisemaid 
eesmärke. 

Miks on vaja muutuda, kui 
kõik justkui toimib? 

Õppijakesksus annab võimaluse 
õpilasele pakkuda tema võimetest ja 
huvidest lähtuvat õpet, arvestades 
tema eelnevat kogemust selles vald-
konnas, nt muusika- või kunstikoo-
lis õppivad õpilased saavad läbida 
vastavat ainet osalise koormusega, 
sooritades vaid arvestuslikud tööd. 

Tehnoloogia areng, piirideta ja 
võimalusterohke maailm ei talu 
täna enam neid raame, mis ehitati 
10–15 aastat tagasi. Täna ei saa 
õpetaja enam õpetada ilma ise õppi-
mata, sest muidu on suur oht jääda 
n.ö rongist maha. Koolipingis istuv 
noor on tihtilugu nii mõneski vald-
konnas oma õpetajast määramatus 
kauguses ees ja see esitab suure 
väljakutse koolile. Noor ootab ak-
tiivset tegutsemist, vaheldusrikast, 
pidevalt muutuvat ja huvitavat tun-
di, samas ei ole ta pahatihti valmis 
panustama või pingutama tulemuse 
nimel. Igavad ja üksluised tunnid 
muudavad noored rahutuks, tekib 
vajadus otsida endale meelepärase-
mat tegevust väljaspool tunde või 
põgeneda virtuaalmaailma; reeglid 
enam ei kehti ja korrarikkumised on 
kiired tulema. Õpetajal on klassi ees 
suurim võim ja vastutus, ta on liider, 
kelle suhtumisest ja tegevusest 
sõltub kogu õpiprotsess ja omava-
helised suhted. Õpetaja ei saa enam 
olla klassi ees õpiku ettelugeja ja 
töövihiku lünkade täitja, õppimine 
ja õpetamine ei saa olla ühesuuna-
line ja n.ö vanast rasvast keskmisele 
õpilasele keskendunud õpe, vaid 
tähendab pigem innovaatilisust, 
koostööd, erinevuste aktsepteeri-
mist, diferentseeritud õpet, ühiselt 
tegutsemist ja pidevaid väljakutseid. 
Kui õpetaja ei ole valmis väljakut-
seid vastu võtma, muutuma ja ajaga 
kaasa minema, jääb ta mingil hetkel 
tahes tahtmata raja kõrvale. 

Tänapäevase õpikäsitluse järgi ei 
ole oluline niivõrd ainealaste ühele 
õppeainele keskendunud õpe, vaid 
märksõnadeks on lõiming ja üldpä-
devuste arendamine. Eesmärk on 
õpetada elus edukalt toime tulevaid 

ühiskonnaliikmeid, kes ei loobu 
eesmärgist esimeste raskuste tek-
kimisel, on innovaatilised ja loovad. 

Tapa gümnaasiumis loodi sellel 
õppeaastal õppetoolide süsteem, 
mille eesmärgiks on ühe kooliastme 
erinevate aineõpetajate koostöö 
suurendamine ja ainete omavahelise 
seostatud õppe ehk lõimitud õppe 
rakendamine. Õpilase jaoks peaks 
see kokkuvõttes tähendama, et tun-
nid on rohkem omavahel seostatud, 
õpetajatel on rohkem võimalusi di-
ferentseerida tööd lähtudes õpilaste 
võimetest ja huvidest. 

Sellel õppeaastal keskendusime 
ainetevahelise lõimingu arendami-
sel vaheajaeelsete ühisprojektide 
elluviimisele, mis hõlmasid kõiki 
vanuseastmeid ja mida ühendas 
kogu kooliaastat läbiv ühine teema 
KODU. Kevadine erinevaid aineid 
läbiv projekt on pühendatud üle-
eestilisele merekultuuriaastale ja 
käsitleb koduna Läänemerd ja meie 
rannikuelustiku. Tagasiside põhjal 
on õpilased ühisprojektid väga 
hästi vastu võtnud. Uut õppeaastat 
läbivaks teemaks on KOOSTÖÖ 
– selle olulisus, rakendumine, õpe-
taja- õpilane- juhtkond-lapsevanem 
ühistegevuste kaudu kooli arenda-
mine, sõprussidemed teiste koolide 
ja valla asutustega.

Koostöö on olnud ka muutuste 
läbiviimise juures üks võtmesõnu. 
Eelmise õppeaasta ühised koolitu-
sed ja arenduskoosolekud, kuhu 
olid kaasatud õpilaste esindajad, 
õpetajad ja juhtkond, jätkusid (ja 
jätkuvad) ka sel õppeaastal. Õpi-
lased on saanud oma arvamust 
avaldada hindamisjuhendi ja kooli 
õppekava osas; on kaasa rääkinud 
kooli arendusprojektides ja andnud 
konstruktiivset tagasisidet muuda-
tuste rakendumise kohta õpilase 
pilgu läbi.

Üheks selle õppeaasta eesmärgiks 
oli ka lapsevanema suurem kaasa-
mine kooli arendustegevustesse. 
Koostöös MTÜ TG Lapsevanemad 
kaudu on sel õppeaastal läbi viidud 
lastevanemate koolitusi ja mitmeid 
töötube. Oleme koolis kindlal veen-
dumusel, et lapsevanem on kooli 
võrdväärne partner nii kasvatus kui 
ka arendustegevustes. Lapsevanem, 
kes hoolib kooli käekäigust ja oma 
laste tegevusest koolis, on meie 
jaoks suurim väärtus. Kui laps 
kogeb kodus positiivset suhtumist 
kooli, siis ei teki arusaamatusi väär-
tushinnangute ja teisitimõtlemise 
baasil. Kui lapsevanem on aktiivne 
osaleja kooli tegemistes, siis teeb 
seda ka tema laps. Lapsevanema ja 
õpetaja avatud suhted loovad mo-
tiveeriva ja turvalise pinnase lapse 
arenguks. Muudatuste läbiviimisel 
ja rakendamisel on üks suuremaid 
rolle lapsevanemal. Lapsevanema 
kõrvalpilk koolile ja värskendavad 
ideed on arenduse seisukohalt väga 
olulise tähtsusega.

Muudatused sunnivad muga-
vustsoonist välja astuma ja seniseid 
arusaamu muutma või teiseks 
kujundama. Uued olukorrad ei 
too mitte alati kaasa positiivseid 
emotsioone, kuid kooli arengu 
seisukohast on need vajalikud. 
Soovi kogu kooliperele positiivset ja 
avatud mõtlemist kooli arenduste-
gevuse jätkamisel. TG – see oleme 
meie, kes me seal töötame, õpime, 
õpetame! 

Mõtteid jagas 
Aile Kippar,

Tapa gümnaasiumi õppejuht

Tapa gümnaasium 
muutuste tuules Maikuu hellitab meid päikeseküllase 

soojusega ning teeb kooliskäimise veel 
gi toredamaks. Esiteks saab vahetundi-
des õues tripsi, matsu ja keksu mängida, 
teiseks – laste silmadesse lisab sära õues 
õppimine. See on kinnitust leidnud 3.–4. 
klassi võõrkeeletundides, mis meil igal 
reedel toimuvad õues. 

Ilusa ilmaga õues õppimine on väikeste 
maakoolide üks väga toredatest võima-
lustest teha õppimine põnevamaks. Liit-
klassi tubased tunnid on paras katsumus 
igale väikesele Jütsile ja Tirtsule, õpetajast 
rääkimata. Siinkohal minu lugupidamine 
kõigile kolleegidele, kes ühe tunniga kaht 
klassi korraga õpetavad, häid tulemusi 
saavutavad ning suudavad laste ja enda 
õpirõõmu säilitada. 

Meil sai kõik alguse ühe koolijuntsu 
küsimusest, „miks ei võiks tundi õues pi-
dada?!“ Kui mitte lasta end häirida faktist, 
et õuesõppetundi valmistab õpetaja kaks 
korda kauem ette kui tavatundi, siis on 
ju endalgi tore klassist välja murda ning 
kevadesse astuda. Õues pingil istuda ja 
töövihikuharjutusi teha oleks mõttetu, see-
ga – õue ja mängides õppima! Mina olen 
mängu-usku õpetaja ning õpetan mängu 
kaudu siis, kui sõna „tööleht“ paneb lapsi 
südamest ohkama. Õppemäng on üks ak-
tiivõppemeetod, mis tähendab, et õpitakse 
aktiivselt mängides. Mängu defineeritakse 
kui hästi konstrueeritud eesmärgipõhist 
tegevust, mis tekitab energiat ja aitab 
seda alles hoida. Sellises olukorras on laps 
avatud uue info vastuvõtmiseks. Samas 
on mäng ajaviitmise moodus, mis on 
laste emotsionaalses ja füüsilises arengus 
ääretult vajalik tegevus. Kuigi mäng ei ole 
„päris“, siis emotsioonid, mida laps mängu 
kaudu läbi elab, on täiesti reaalsed ja õpetli-
kud. Seega – miks mängida? Sest mäng on 
pingevaba, lõbus, õpetlik ja ühtlasi toetab 
lapse sisemist soovi end arendada. 

Isiklik koolikogemus on näidanud, et 
sõnad „mängime tunni lõpus“ aitavad ka 
kõige ägedamal vennal end kokku võtta 
ning töövihikuga sõber olla. Kas mäng 
on väikese inimese töö, või on väikese 
inimese töö mäng? Vahet pole! (kui tsi-
teerida teismeliste sõnavara). Tegelikult 
pole tõesti vahet, kas mängime õppides 

või õpime mängides. Kui tulemuseks on 
rõõmsameelne õpilane, kes tuleb toime 
koolinõudmistega, enesejuhtimisega, 
nutimaailmaga, emotsioonide virr-varri-
ga ja kõige muu sellisega, siis miks mitte 
mängida?! 

Tulen tagasi oma toreda koolijütsi kü-
simuse juurde, mis puudutas õppetöö su-
juvat suunamist õue. Ja tõesti, miks mitte 
integreerida (st kombineerida, ühendada, 
sobitada teemasid) ühte keeleõppetundi 
matemaatikat, keskkonna säästmist, ke-
halist kasvatust, kunsti ja inimeseõpetust. 
Nüüd, kui veerandi lõpuni on jäänud 
viimased nädalad, ei pommita ma õpi-
lasi kokkuvõtvate kontrolltöödega, vaid 
tõstan riiulist välja kõik raamatud, mille 
pealkirjas sisaldub sõna „mäng“. Küsite, 
mis siis kontrolltöödest saab? Need teeme 
mängude vahepeal edukalt ära, sest nagu 
eelpool märkisin, tekitab mängimine 
energiat ja aitab seda alles hoida. 

Eelnevat kokku võttes ütleksin, et kui 
koolirõõmu kipub väheks jääma ning 
koolijaksu napib, siis üks tore õuemäng 
aitab asjast üle saada. Ning neile, kes 
tänaseks veel mängulusti leidnud pole, 
lisan alustuseks meie kooli mängutundide 
vaieldamatu lemmiku, mis sobib nii inglise 
kui vene keele tundidesse.

„What´s the time Mr Wolf?“, „Сколько 
времени, Серый Bолк?“

Üks mängijaist, härra Hunt, seisab 
teistest mõni meeter kaugemal, selg 
teiste poole. Kaasmängijad seisavad 
joone taga rivis ja hüüavad: „What´s the 
time Mr Wolf?“.

Hr Hunt vastab: „It´s ....“ (lisades 
numbri) ning mängijad hiilivad vastava 
arvu samme lähemale, loendades samme 
võõrkeeles. Kui hr Hunt ringi pöörab, 
tarduvad mängijad paigale ning küsimine 
jätkub.

Küsimust ja tegevust korratakse, 
kuni vastuseks kõlab: „It´s lunchtime! I`m 
hungry!“ ning hr Hunt tormab saagijahile. 
Mängijad jooksevad kiiresti „koju tagsi“.

Võitja on igaüks, kes eluga koju tagasi 
jõuab. (Regan, L. Mängime koos. QED 
Publishing, 2010.)

„Ma tean seda mängu!“ – ütlevad 
nüüd paljud kolleegid. Tore! Siis olete 
ka teie mängu-usku õpetajad ning aitate 
lastel veerandilõpu pingutustest särasilm-
selt välja tulla.

Minul on öökapiraamat „Mängime 
koos“, aga Sinul?

Liidia Talve,
Jäneda kooli õpetaja

Õpetaja öökapiraamat

“Mis on sallivus?”, “Mida on võimalik 
teha koolides, et kiusamist ennetada?”, 
“Kas ja kui palju me ise julgeme märgata 
ja hoolida?”, “Kas vanemad/õpetajad sek-
kuvad piisavalt?” ja veel paljudele teistele 
küsimustele leidsid Lääne-Virumaa noored 
12. mail Tapa gümnaasiumis vastuse. 

Eesti Õpilasesinduste Liit koostöös 
Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorum-
teatriga käivitas projekti „Salliv kool”, 
mille eesmärgiks on tõstatada koolikiu-
samise temaatika, keskendudes ideaalse 
koolikeskkonna loomisele. Projekti raames 
toimusid igas maakonnas foorumlauad 
ning Lääne-Virumaal leidis see aset Tapa 
gümnaasiumis.

Päeva jooksul arutleti nelja eksperdiga 
erinevatel kiusamise ja sallivusega seotud 
teemadel. Ekpertideks olid haridus- ja 
sotsiaalosakonna vanemspetsialist Merle 

Maimjärv-Mirka, noorsootöötaja Mari-
Liis Küüsmaa, projekti-ja avalike suhete 
juht Greete Toming ja noosoopolitseinik 
Sigrit Hang Rakvere politseijaoskonnast. 

Arutelu käigus selgus, et täiskasvanud 
ning vanemad õpilased peaksid olema 
eeskujuks noortele. Väikesed õpivad 
suurtelt ning jäljendavad nende suhtumist, 
sõnavara ja käitumist. Samuti selgus, et 
algklassi osas on vanemate ja õpetajate 
sekkumist rohkem ning see on seal ka 
mõjuvam. Põhikoolis või gümnaasiumis 
ei julgeta tihtipeale rääkida oma muredest 
ning ei osata seetõttu ka sekkuda. Kü-
simusele „Miks ja millal me ei tegutse?” 
vastustest tuli välja, et vahele ei julgeta 
astuda, sest kardetakse ise olla see, keda 
järgmisel korral kiusatakse. Samuti arvati, 
et õpetaja näeb seda pilti teistmoodi ning 
ei oska tähele panna olukordi, mis vihjavad 

koolikiusamisele. Noored arvasid, et 
politseiametniku sekkumine on oluline 
alles füüsilise vägivalla korral ning muud 
vaimselt haiget tegevad ütlemised peaks 
kooliseinte vahel ära suutma lahendada. 
Vaatamist väärt olid ka sotsiaalsete ekpe-
rimentide videod, mis tuletasid meelde, 
kui oluline on sallimine ja üksteise 
hoidmine meeldiva koolikeskkonna ku-
jundamisel. Üritusele pani vägeva punkti 
noortebänd Fresh Start.

On rõõm näha, et sellised üritused 
toovad kokku mitmeid noori, kes taha-
vad koolikeskonda paremaks muuta ja 
omapoolse panuse sellesse anda. Lääne-
Virumaa foorumlaud süstis osalejatele 
suurel hulgal toleratsust ning muutis 
tavalise koolipäeva palju huviatavamaks. 
Oleme sallivamad!

Marie-Johanna Kippar

Projekti „Salliv kool” foorumlaud

Juba pea kümme aastat korraldab Viljandi 
Pärimusmuusika Ait noortele pilliõp-
pijatele omavahelist mõõduvõttu, mis 
kannab uhket nime “Suur üleriigiline 
pärimusmuusikute võistumängimine”.
Nii ka tänavu.

Eesti eri paigust oli kokku sõitnud üle 
60 lapse ja noore, kes olid jagatud vastavalt 
õpitud aastatele ja pillidele gruppideks. Iga 
õpilane pidi esitama kaks eriilmelist lugu, 
millest üks pidi olema pärit kodukohast 
või maakonnast. Tapa muusika- ja kunsti-

koolist võttis sel aastal võistumängimisest 
osa Kristina Arelia Kullang, Nadešda 
Tšuvpilo ja Randmar Tuulemäe. Man-
doliiniõpilane Kristina osales kuni kolm 
aastat pillimängu õppinud näppepillide 
grupis ning saavutas grupivõidu. Sama 
hästi läks ka Nadjal, kes osales mandolii-
niga näppepillide järgmises vanusegrupis. 

Randmar õpib nii mandoliini, kui 
ka karmoškat, kuid otsustas sel aastal 
osaleda just karmoškaga. Konkurents 
lõõtsaliste klassis oli äärmiselt tihe. Väike 

karmoška, millega mängib ka Randmar, 
on viimastel aastatel saanud laste ja 
noorte hulgas väga popiks. Randmar 
teenis oma haarava mänguga publiku 
poolehoiu ning sai selle eest kiita ka 
žüriilt.

Kuna lõõtsatraditsioon pole Tapa 
kandis just kiita ning kodukohast pärit 
lugu ei õnnestunud leida, tegi Randmar 
enda õpetaja Martin Mülleri abiga ise 
loo. Selle eest sai ta žüriilt ka eripreemia.

Ilmar Kald

Muusika- ja kunstikooli lapsed olid edukad
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Kevad on hariduselus kokkuvõtte te-
gemise aeg. Tapa valla koolide õpila-
sed osalesid edukalt nii maakondlikel 
kui üleriigilistel aineolümpiaadidel ja 
-konkurssidel. 

Üleriigilistel õpilasüritustel olid 
väga edukad Tapa gümnaasiumi 
õpilased. Ksenja Kosmirak (11. 
kl) saavutas I koha vabariiklikul 
tõlkevõistlusel, kus tõlkis vene kee-
lest eesti keelde katkendi Jan Kausi 
teosest (juhendajaks õpetaja Tiina 
Nugisman). Brigitta- Maria Vakal-
juk (8.kl) saavutas II koha Õpilaste 
Teadusfestival 2016 põhikooli ar-
vestuses uurimustööga ,,Bensoe- ja 
sorbiinhappe määramine mõne-
des mahlades ja karastusjookides 
kõrgrõhuvedelikkromatograafilisel 
meetodil” (juhendaja õp Tõiv Hal-
jasorg). Heli Kukk, Helger-Hans 
Külmallik, Romet Matsiselts, 
Maarja Vällmann saavutasid II 
koha Põhja- Eesti regiooni First Lego 
League LEGO Mindstorms robotite 
võistlusel (juhendaja õpetaja Villu 
Varblane). Traditsiooniks on saanud, 
et ROBOTEXi võistluselt tulevad 
Villu Varblase juhendatud õpilased 
tagasi suurepäraste tulemustega. Nii 
ka eelmisel sügisel, kui Heli Kukk 
(10.kl) saavutas fotovõistlusel Roboti 
hingeelu II–III koha.

Tulemused Lääne-Virumaa aineo-
lümpiaadidelt ja -konkurssidelt:

Lehtse Koolist Kristjan Hansen 
(7.kl) saavutas I koha matemaatikas 
(juhendaja õp Maren Liivik). Ta on 
ka hea sõnaseadja, osales põhikoolide 
kirjandivõistluses Kirjutaja 2016 ning 
kutsuti tunnustamisüritusele. Moona 
Lamus (Lehtse Kool 7.kl) saavutas 
III koha nii inglise keeles (juhendaja 
õp Rita Püümann) kui kunstiõpetuses 
(juhendaja õp Eve Allsoo).

Sergei Bezlepkin, Tapa vene 

põhikooli 9. klassist, saavutas vene 
keel emakeelena olümpiaadil I koha 
(juhendaja õp Jelena Loštšina).

Edukad olid Tapa gümnaasiumi 
õpilased. I koha saavutasid Kermo 
Mätlik (5.kl) emakeeleolümpiaadil 
(juhendaja õp Sirje Pipenberg), Rag-
nar Kramm (9.kl) töö- ja tehnoloogia-
konkursil (juhendaja õp Jaak Keskla), 
Marie-Liisa Reinboom (4.kl) joo-
nistusvõitlusel ,,Vallatu ahv 2016“ ja 
Ott Kippar võistujoonistamisel (8.kl) 
juhendajaks õp Eve Allsoo.

I-II koha saavutasid 6 kl õpilased 
Jens Ülesoo ja Arles Abel tehno-
loogiaõpetuse konkursil „Sepapoisid“ 
(juhendaja õp Jaak Keskla). 

II koha saavutasid Mariana Žu-
rauskaite bioloogiaolümpiaadil (11.
kl, juhendaja õp Aivi Leimann), Kristi 
Vooglaid etluskonkursil ,,Koidualu-
liku valgel” vanemas vanuserühmas 
(12.kl, juhendaja õp Katri Lehtsalu), 
Jaan Francis Rattasepp inglise kee-
le etluskonkursil (3.kl, juhendaja õp 
Rita Püümann) ja 5. klassi õpioskuste 
olümpiaadi võistkond Grete Kirpu, 
Kermo Mätlik, Ketlin Laderlich, 
Kevin Teinfeldt ja Venno Vaigu-
rand (juhendaja õp Merle Varblane). 

III koha saavutasid Kairi Ojasoo 
loodusteaduste olümpiaadil (7.kl, 
juhendajad õp Tõiv Haljasorg, Ülle 
Murula), Laura Roodvee (8.kl, ju-
hendaja õp Sirje Sell) etluskonkursil 
,,Koidualuliku valgel” 5.–9.kl arves-
tuseses, Ville Morgen Fohs (4.kl, 
juhendaja õp Sigurd Fohs) ja Helga- 
Mai Kivisild (5.kl, juhendaja õp Rita 
Püümann) ning Maria Fjodorova 
joonistusvõitluselt ,,Vallatu ahv 2016“ 
(juhendaja õp Eve Allsoo).

III–IV koha saavutasid Ales-Ravek 
Õunapuu füüsikaolümpiaadil (11.
kl, juhendaja õp Ülle Murula), inglise 
keele olümpiaadil Marc Girfanov (9.kl, 
juhendaja õp Anneli Kaasik) ja Tambet 

Sild (10.kl, juhendaja õp, Sirli Reimets).
Tapa muusika- ja kunstikooli õpilas-

te tulemused on rõõmustavad. I koha 
saavutasid Kristina Aurelia Kullang 
,,Suurel üleriigilisel pärimusmuusikute 
võistumängimisel 2016” näppepillide I 
vanuserühmas ja Nadežda Tšuvpilo 
,,Suurel üleriigilisel pärimusmuusikute 
võistumängimisel 2016” näppepillide 
II vanuserühmas (juhendaja õp Ilmar 
Kald). Randmar Tuulemäe sai eri-
preemia omaloomingu eest ,,Suurel 
üleriigilisel võistumängimisel 2016” 
(juhendaja õp Martin Müller). Edu-
kad on olnud kunstiosakonnast Kairi 
Ojasoo, kes saavutas rahvusvahelisel 
kujutava kunsti konkursil “Üllatav leid” 
10–13-aastaste õpilaste vanuserühmas 
108 osaleja hulgas III koha ja Tallinna 
loomaaia korraldatud üle-eestilisel 
joonistusvõistlusel „Päästame jääkaru“ 
6.–7. klassi kategoorias I koha ning 
Karina Tarasenko Tallinna loomaaia 
korraldatud üle-eestilisel joonistus-
võistlusel „Päästame jääkaru“ 4.–5. 
klassi kategoorias III koha (juhendaja 
õp Liina Kald).

Edukad tulemused ei tule niisama 
– see on pühendumine ja õhinapõ-
hine õppimine, lisatöö igapäevasele 
koolitööle ning väga hea koostöö 
tulemus. Aitäh kõigile olümpiaadi-
del-konkurssidel osalenud õpilastele, 
juhendanud õpetajatele ja toetanud 
lapsevanematele! 

Abiturientide eksamiperiood 
algas juba 25. aprillil, põhikoolide 
lõpueksamid algavad maikuu lõpus. 
Rahulikku närvi ja edu eksamiteks! 

Koolides on kevadel kui tege-
vuskarussell – lisaks tavapärasele 
õppetööle toimuvad eksamid, ta-
semetööd, õppekäigud, loov- ja 
uurimustööde kaitsmised ja palju 
muud igapäevasest erinevat. Jaksu 
kooliaasta lõpetamiseks!

Anne Roos, haridusspetsialist

Hetk eelmisel aastal toimunud Jäneda aia- ja lillepäevadest.
Foto  Signe Kalberg

Maikuu viimasel nädalavahetusel 
ehk 28.–29. mail on Jänedale taas 
oodatud kõik aiandus- ja haljastus-
huvilised pered. Kahe päeva jooksul 
on võimalik täiendada oma koduaeda 
huvitavate taimedega, osta ühest ko-
hast nii puude-põõsaste istikuid kui 
ka tomati-kapsa-lilletaimi, kohtuda 
vanade tuttavatega ning lahutada 
meelt. 

Iga aastaga on huvi Jänedal 
toimuva Lääne-Virumaa suurlaada 
vastu, mis on saanud juba rahvusva-
heliseks, kasvanud nii müüjate kui ka 
ostjate hulgas. „Külastajaid on olnud 
viimastel aastatel ligi 10 000, seda 
arvu on kõigutanud vaid ilmataadi 
tujukus. Ühtlasi on kasvanud ka 
müüjate hulk, keda tänavu tuleb vä-
hemalt 500 ja üle sellegi,” ütles suu-
rürituse peakorraldaja Enno Must. 
Ta kinnitas, et lisaks pikaajalistele 
laadakauplejatele-taimemüüjatele 
Eestist, Lätist ja Leedust täiendavad 
kauplejate ridu ka oma kaubapakku-
jad Ukrainast ja Soomest. Kohale 
tulevad ka näiteks veinikauplejad 
Gruusiast ja maitseainete müüjad 
Türgist.

Suurlaat pakub külalistele ka 
valikut huvitavast käsitööst ning 
naturaalsemat toidukaupa, mis on 
suurt huvi äratanud just välismais-
tes külastajates poolt. Kuna ühe 
tänapäevase laada juurde, kuhu 
tuleb inimesi üle Eesti nii linnas 
kui maalt, kuulub suur valik erine-
vaid tööstuslikult toodetud kaupu, 
siis saab laadaline osta endale ka 

aiatöödeks vajaminevat riietust 
ning tarvikud, samuti rikkalikult 
suvekaupa. 

Nagu tavaks saanud, kuulub nii 
laupäeval kui ka pühapäeval kella 
10-st avatud laada juurde kultuu-
riprogramm välilaval, üles astuvad 
huvitava kavaga Tapa valla taidlejad. 
Laupäeval tantsitab simmanil Musta 
Täku Tallis ansambel Anmatino. 
Tava järgi avatakse koos aia- lille-
päevadega ka Musta Täku talli üla-
korrusel käsitöökeskus, kus on nii 
vaatamiseks kui ka ostmiseks väljas 
ehedat kodumaist käsitööd. Ürituste 
ajal on huvilistel võimalik osaleda 
õpitubades, kus käsitöömeistrid on 
valmis näitama töövõtteid ja andma 
juhatust ning õpetust. 

Jäneda rahvas leiab prii pääsme 
postkastist

Aia- ja lillepäevade toimumisajast 
saati on olnud tavaks, et korraldaja 
Jäneda Mõis tagas kohalikele Jäneda 
inimestele tasuta pääsme laadale. 
Kuna piletimüüjateks sissepääsude 
juures olid samuti kohalikud, teadsid 
nad, kellelt piletiraha küsida ja kellelt 
mitte. Sel aastal aga hakkab pileteid 
müüma võõras firma, kes kohalikke ei 
tunne. Seepärast paneb Jäneda Mõis 
kõikidele kohalikele postkasti piletid, 
mis tuleb siis aia- ja lillepäevadele 
minnes kindlasti kaasa võtta. Kui sel-
lega seoses on küsimusi, siis võib nen-
dega pöörduda Jäneda külalistemajja 
enne suurüritust ehk 23.–27. maini.

Enno Must

Jäneda suvehooaeg algab 
aia- ja lillepäevadega  

Põltsamaa linn on parkide ja sildade, 
rooside ja veini linn. Linnas asub neli 
looduskaitsealust parki, sh rahvusva-
helise tähtsusega Sõpruse park, kus 
lisaks tuntud isikute istutatud puudele 
on ka hulk skulptuure. Põltsamaa 
jõe kallastel jalutades võib leida 18 
silda. Linna servas asub Baltimaade 
sordirikkaim roosiaed, kus silmarõõ-
mu pakuvad külastajatele ligi tuhat 
roosisorti. Põltsamaa piirkonna üks 
olulisimaid sümboleid ja turismiob-
jekte on Põltsamaa ordulinnus, mida 
rahvasuu kutsub endiselt lossiks, kuigi 
linnuses paiknenud uhke rokokoo 
loss hävis sõjas. Lossihoovis asuvad 
Põltsamaa Muuseum ja Turismiinfo-
punkt, galerii pArt, Lossi Restoran, 
käsitöökojad ja kirik ning ühes väikese 
toidumuuseumiga veinikelder, mis on 
lossihoovi suurim külaliste magnet. 
Seal saab maitsta Eesti vanima vei-
nitootja Põltsamaa Felixi kõiki veine 
ja vaadata endisaegseid tooteid ETK 
Põltsamaa Tehaste sortimendist, näi-
teks kosmonautide tuubitoite.
Kilde Põltsamaa ajaloost

Esimesed ülestähendused Põltsa-
maast pärinevad 1234. aastast. Aasta-
tel 1570–1578 oli Põltsamaa Liivimaa 
kuningriigi pealinn. Siin resideerus 
hertsog Magnus. 18. sajandi II poolel 
kujunes Põltsamaa Põhja-Liivimaa 
valgustusliikumise keskuseks ja nau-
tis ka silmapaistvat majanduslikku 
ja kultuurilist õitsengut. Seotud oli 
see peaasjalikult Vana-Põltsamaa 
mõisa valdaja Woldemar Johann von 
Lauw’ga, kes rajas siia hulgaliselt 
tööstusettevõtteid. 1760–1780 asutati 
Põltsamaale või selle ümbrusse klaasi-
vabrik, vasekoda ja peeglivabrik, port-
selanimanufaktuur jm. Lauw kutsel 
Põltsamaale asunud arst Peter Ernst 
Wilde rajas Kuningamäele Põltsamaa 
mõisameiereisse 1766. aastal trükiko-
ja, mis oli esimene eratrükikoda Vene 
keisririigis. Siin andis ta välja esimest 

eestikeelset ajakirja Lühhike Öppetus, 
mille sünnist möödub tänavu 250 
aastat. 19. sajandi teisel poolel oli 
Põltsamaa üks rahvusliku ärkamis-
aja keskusi: siia hakati rajama Eesti 
Aleksandrikooli ning siin õmmeldi 
esimene sinimustvalge lipp, mis õn-
nistati hiljem Otepääl. Linna õigused 
sai Põltsamaa 30. juunil 1926.
90. aastapäeva pidustused

Head tänavu 90. sünnipäeva tähis-
tavate linnade elanikud, Põltsamaa 
kutsub teid külla! Tulge jalutage jõe 
ääres, parkides saatjaks roosid, põiga-
ke sisse lossihoovi ning laske veinil hea 
maitsta. Siin mõned üritused, mis ins-
pireeritud Põltsamaa ajaloost või siis 
annnavad aimu tänaste põltsamaalaste 
arusaamast mõnusast elust.

1. juunil näituste „Põltsamaa linn 
laste pilgu läbi“ ja „Põltsamaa 90 Kon-
dase võtmes“ avamine. Laste tööd on 
vaadeldavad linnasüdame poodide 
ja asutuste vaateakendel. Põltsamaa 
Kunstiseltsi näitus avatud lossihoovis 
galeriis pArt.

26. juunil ja 1., 30., 31. juulil 
suveetendus „Põltsamaa Lood 2“ 
Uue-Põltsamaa Mõisa pargis.

30. juunil Põltsamaa linna 90. 
sünnipäeva kontsert ja 90 meetrit 
küpsetisi Roosisaarel.

9. juulil XXI lossipäev. Ehtsa eesti-
maise käsitöö laat, lasteala, lossijooks, 
köievedu üle jõe, rahvapidu, tuleshow 
jõe ääres.

13. augustil parvekontsert Põlt-
samaa jõel.

21. augustil Põltsamaa kohvikute 
päev.

3. septembril Põltsamaa Jõemän-
gud. Rahvaspordi pidupäev kümnete 
põnevate aladega.

1. novembril Lühike Õpetus 250 
konverents Põltsamaa kultuurikeskuses.

Lisainfo: www.visitpoltsamaa.com, 
Facebook.com/90aastasedlinnad

Kadri Suni, haridus- ja kultuurinõunik

Põltsamaa – sildade ja 
parkide, rooside 

ja veini linn

Tegus õppeaasta on lõpusirgel
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30. juuni ja 12.–14. august 
Tapa linn 90 ja 

Tapa VI vorstifestivali kava 

„Mis teed, mis teed, mis homme õhtul 
teed, läheks vaataks kuis kraavides 
voolavad veed…!“ kõlab Kukerpillide 
reibas ja kaasakutsuv lauluviis. Meie 
lasteaia pisipõnnidel avaneski sellel 
kevadel võimalus nende laulusõnade 
järgi talitada. Selle suurepärase võima-
luse eest tuleb tänada lasteaia direktorit 
Tea Välku, kes kirjutas KIK-i nii eduka 
projekti, et kahel imeilusal kevadhom-
mikul saidki nelja rühma lapsed, selja-
kotid seljas, ärevus hinges ja naeratus 
näol, bussi peale rutata – täpselt nii, 
nagu õigetele matkasellidele kohane. 

Pool tundi bussi sõitu ja jõudsimegi 
Tamsalu valda, Järsi külla, Metsamõi-

Kahesuunaline keelekümblus on uus ja 
värske lähenemine keeleõppes. 

Anne Roos, Tapa valla hari-
dusspetsialist: „Lasteaiad Pisipõnn 
ja Vikerkaar, Tapa vene põhikool ja 
Tapa gümnaasium läbisid konkursi ja 
said võimaluse liituda SA Innove ku-
reeritud kahesuunalise keelekümbluse 
pilootprogrammiga 2013. aasta kevadel. 
Programmis osalevates lasteaiarühma-
des on nii eesti kui vene kodukeelega 
lapsed ja tegevused toimuvad mõlemas 
keeles päeva jooksul. Et programm 
oleks jätkusuutlik, on koolid kaasatud 
tegevustesse edaspidi.

Lasteaed Vikerkaar on valmis avama 
kahesuunalise keelekümbluse rühma 
käesoleva aasta sügisel. Vikerkaare 
õpetajad ja kogu lasteaiameeskond on 
läbinud teoreetilised ja praktilised me-
toodikakoolitused. Igati hea koostöö on 
olnud SA Innove keelekümbluse osa-
konnaga, keelekümbluse peaspetsialisti 
Karin Piirsalu on nõustanud esile kerki-
nud küsimuste korral ja rühma avamise 
ettevalmistamist. Kuidas kahesuunalise 
keelekümblusrühma igapäevatöö on 
korraldatud ja kulgeb, käisid õpetajad 
uudistamas Pärnu lasteaias Trall 20. 
aprillil. Õpetajad ja lasteaia juhtkond 
tutvustasid rühma ettevalmistusperioodi 
ja esimest tegevusaastat. Esialgu olid 
sealgi kahtlused – kuidas saame hakka-
ma? Kuidas hakkab sujuma igapäevane 
rühmaelu? Pärnu kolleegid julgustasid 
kahesuunalise keelekümbluse rühma 
avama ning tõid näiteid, kuidas algusest 
peale tegevused ja toimetamised sujusid. 
Võõrustajad tõid näiteid, kuidas mõned 
keelekümblusrühma tegevused nüüd-
seks saanud ülelasteaialiseks. 

Karin Piirsalu (SA Innove) külastas 
Vikerkaare lasteaeda 4. mail. Ta kinnitas 
rühmas nähtu- kuuldu ja tehtud koostöö 
põhjal, et lasteaed on kahesuunalise 

sa talu maadel asuvasse Puhta vee 
teemaparki, kus meid juba oodati ja 
lahkelt vastu tõtati. Seal kuuldu ja 
nähtu põhjal võime seda looduslikult 
kaunist kohta julgelt soovitada kõiki-
dele loodusehuvilistele. Igas vanuses 
loodusesõbrad saavad sealt eakohaseid 
teadmisi ja vastuseid sellistele küsi-
mustele nagu: „Kuidas tekib puhas 
põhjavesi – joogivesi?; Kuidas sõltub 
elu puhtast veest?; Millest sõltub vee 
kvaliteet?“. Mis aga kõige toredam, 
seda kõike on võimalik ise praktiliselt 
läbi teha ja katsetada. 

Kolme tunni jooksul jõudsime veel 
mängida, matkata looduseõpperajal ja 

keelekümblusrühma avamiseks valmis.“ 
Karin Piirsalu SA Innove keele-

kümbluse peaspetsialist: „SA Innove 
keelekümbluskeskuse koordineerimisel 
Kahesuunalise keelekümbluse prog-
rammiga on liitunud neli kohalikku 
omavalitsust (Tapa, Tartu, Pärnu, 
Tallinn) nelja lasteasutusega. Kõik pi-
lootprogrammis alustanud lasteaedade 
meeskonnad on läbinud ettevalmis-
tuskoolitused ja valmis alustama tööd 
kahesuunalise keelekümbluse rühma-
des. 2016/2017. õppeaastal alustavad 
rühmad Tapa lasteaias Vikerkaar ja 
Tallinna lasteaias Kelluke. Pilootlasteae-
dade meeskondade vahel on tekkinud 
tugev professionaalne side ja valmidus 
õppida teineteise kogemustest. Tapa 
Lasteaed Vikerkaar ühtne meeskond 
on kogu ettevalmistusperioodi vältel 
pühendunud parima õppekeskkonna 
loomisele – hoolikalt on kujundatud nii 
füüsilist keskkonda kui valmistatud ette 
ka õpetajaid, kes rühmas tööle hakka-
vad. Keelekümbluse häid pedagoogilisi 
võtteid võib kohata selle maja rühma-
des juba aastaid. Iga õpetaja on leidnud 
just tema tegevusi rikastavaid elemente 
ja nii on kujunenud ka algavaks õp-
peaastaks hea pinnas kahesuunalise 
keelekümbluse rühmaga alustamiseks.“ 

Svetlana Družkova, Vikerkaare 
õppealajuhataja: „Oli väga hea meel 
kohtuda Pärnu lasteaia Trall kahe-
suunalise keelekümblusrühma laste 
ja kolleegidega, kes alustasid kaheksa 
kuud tagasi. Vaatlesime tegevust, mille 
viis läbi vene keele õpetaja. Rõõm oli 
näha kuidas 3–4-aastased eesti kodu-
keelega lapsed said vene keelest aru, 
vastasid küsimustele, osalesid teema 
arutelus omandatud sõnavara piires, 
olid aktiivsed ja rõõmsameelsed. Peale 
rühma avamist tegid lapsed üsna lühi-
kese perioodi jooksul suuri edusamme 

lõkke ääres kaasavõetud kehakinnitust 
nosida. Veekogudes elavast kurjast ja 
salakavalast tädist, kes üksinda vee 
äärde tulevaid lapsi vette meelitab 
ja põnevast loodusrajast ja metsa all 
õitsevatest lilledest ja looduslikest 
mesitarudest ja metssigade spaast ja 
põdrasarvede jälgedest puudel ja põ-
nevatest juhtumistest metsaasukatega 
ja… jne ja jne ja jne võiksid väikesed 
pisipõnnid veel palju muljetada, sest 
positiivseid emotsioone saime kuhjaga.

Aga kõige õigem soovitus oleks 
siiski ise vaatama minna ja uskuge, te 
ei kahetse!

Leevi Ivainen, Pisipõnni õppealajuhataja

teise keele õppes. Nägime kuidas see 
metoodika töötab ja kui efektiivne on 
rühma loodud keelekeskkond.“

Rita Šumljanski, Vikerkaare õpe-
taja: „Kahesuunaline keelekümblus on 
suurepärane võimalus lapsel juba vara-
sest east õppida juurde teine keel. Selles 
vanuses lapsed on nagu švammid, kes 
tõmbavad endasse erinevaid oskusi ja 
teadmisi. Õppimist ei võta lapsed nagu 
õppimist kuna kõik toimub läbi mängu.

Ameerika kolleegide sõnul ja ka Eu-
roopas tehtud uuringud on kinnitanud, 
et kakskeelsed lapsed lõpetavad kooli 
paremate tulemustega ning nad on ka 
tööturul konkurentsivõimelisemad.

Kakskeelsus on rikkus ja tuleb ka-
suks ükskõik millal ja kus. Näite võiks 
tuua minu poja kogemusest, kus vene 
keel aitab tal õppida saksa keelt.

Üks põhjus Pärnu lasteaeda külasta-
da oli kohtuda kolleegidega ja tutvuda 
nende tööga aga kindlasti ka see, et kõr-
valdada kõhklusi ja kahtlusi. Lasteaias 
nägime kahesuunalise keelekümbluse 
praktilist poolt, kus õpetaja kasutas väga 
palju kehakeelt aga ka teisi õpistiile. Kol-
leegidega vesteldes tuli välja, et kahesuu-
naline keelekümblus on lastevanemate 
seas kogunud populaarsust ja saanud 
väga head tagasisidet.

Suur tänu Pärnu kolleegidele, et 
nad andsid vastuseid meie küsimustele 
ning kindluse, et oleme õigel teel ja see 
programm töötab. Julgustan teid rahu-
meeli tooma lapsi meie lasteaeda keelt 
kümblema.“

Keelt ei pea omandama ainult õp-
pides, vaid ka igapäevategevustes ja 
mängides. Et lastel oleks huvitav, peab 
kogu aeg nende huvi üleval hoidma. 
Õpetaja peab olema loov ja sära peab 
silmis olema. Meie oleme selleks valmis.

Lasteaed Vikerkaar

Pisipõnnid Metsamõisa Puhta vee teemapargis. Foto  Leevi Ivainen

Pisipõnnid õues õppimas!

Kahesuunaline keelekümblus 
jõuab sügisel Vikerkaare lasteaeda

NB! Kava on esialgne! Rohkem ja 
täpsemat infot järgmistes valla ajaleh-
tedes, valla kodulehel, valla ja linnad 
90 facebookis, plakatitel. Hoidke, end 
linnapäeva värske infoga kursis. Küsi 
ka infot 322 9659 või 529 0785, e-maili 
teel indrek.jurtsenko@tapa.ee.

30. juuni 2016 
Kl 9 Hommikukohv Tapa valla 

vallavanemaga perroonil (sünnipäe-
vatort ja kohv).

Kl 12 Val lavanema vastuvõtt 
90-aastastele ja vanematele linnako-
danikele Tapa vene põhikoolis.

Kl 13 Linnaorienteerumine lastele.
Kl 15 Ajalootund Harri Allandiga 

vaksalihoones.
Kl 17 ja 18 Linnaekskursioonid.
Kl 21–23 Keskväljakul esinevad 

Tapa Linna Orkester ja ansambel 
Avaja. Avatud linnakohvikud.

12. august 2016 “Kodulinnapäev 
Tapa linn 90” näituste avamine ja 
eelpeod.

Kl 18 Lapitehnikas tööde näitus 
“Teineteisel külas” Akaan Tilkkuakat 
ja Forssan Tyykki (sõpruslinnast Akaa, 
Soome) Tapa linnaraamatukogus.

 Kl 20  Linnapäev 90 noortepidu 
ehk “Hip Hop LIVE”, kus esinevad 
Eesti oma ala superstaarid.

Kl 20 esineb REKET ja kl 21 
AROP aka SUUR PAPA. Pääse 2 
eurot (noortele kuni 18 v.a) ja 4 eurot 
(täiskasvanutele), pääsmete müük 
alates kella 19st! 

Kl 21.30 Moonclubis linnapäev 
90 noorteõhtu jätkupidu. Kõik noor-
tepeole “Hip Hop LIVE” pääsme 
ostnud inimestele sissepääs TASUTA, 
teistele 2 eurot.

13. august 2016 “Kodulinnapäev 
Tapa linn 90”

Avatud laste mänguala, kodukoh-
vikud ja näitused Tapa linnaraama-
tukogus, Tapa muuseumis ja Tapa 
kultuurikojas (info täpsustub).

Kl 8–16 Tapa linnapäeva laat. Info 
tel 551 5976.

Kl 8.30–9.15 Tapa Linna Orkestri 
äratuskontsert veoautolt. 

Kl 11 Tapa linna jalgpalliturniir 
Tapa gümnaasiumi staadionil. Info: 
528 7800.

Kl 11 Tapa vene kooli pargis võist-
lus “Tapa linna ilusaim koer “, tel 
5665 5666.

Kl 11.30 Tapa linnapäev 90 pidulik 
rongkäik.

Kl 12 Tapa linnapäev 90 pidulik 
avamine muusikakooli pargis. Tapa 
valla kultuurikollektiivide ühiskontsert. 
Külalistena löövad kaasa Türi, Põltsa-
maa, Tõrva ja Nõmme isetegevuslased.

Kl 15 Konkursi “Kaunis Kodu 
2016” võitjate autasustamine.

Kl 16 või 17 (info täpsustub) Kanuu-
ralli Valgejõe saarel, info: 5340 4904.

Kl 21 Pääsmed ja sissepääs alates 
kell 20st – muusikakooli pargis kogu 
linna pidu. Tantsuks esineb Karl Madis 
ja Karavan. Õhtut veab DJ Allan Roo-
sileht. Piletid 3 eurot ja 5 eurot. Vihma 
eest kaitsevad telgid!

Kl 1 (14.08) Kodulinnapäev Tapa 
linn 90 jätkupidu Moonclubis, sisse-
pääs 2 eurot. 

14. augustil 2016 Tapa muusikakooli 
pargis “Tapa VI Vorstifestival”

Kl 8–16 Tapa vorstifestivali laat. 
Info: 551 5976.

Kl 10 Rannavolle turniir “Tapa 
linna karikas 2016” Valgejõe saarel, 
tel 5593 0504

Kl 10  Tapa VI Vorstifestivali ava-
mine.

Kl 0.30 Näm-Näm Production 
esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.

Kl 11 Festivali kontsert.
Kl 12 Festivali kontsert.
Kl 13 Esineb Heiki Salminen (sõp-

ruslinnast Akaa, Soome).
Kl 14 Vorstigrillimise Eesti MV 

fantaasiavooru võistlustööde esitlemine.
Kl 15 Pealaval esineb ansambel 

Kõrsikud, tasuta.
Kl 16  Vorstifestivali lõpetamine, 

võistluste kokkuvõtted. 

Tapa muusika- ja kunstikool kuulutab välja konkursi 
kunsTiõpeTaja 

leidmiseks

Otsime õpetajat, kes suudaks anda 7–16-aastastele lastele  
maali, joonistamise, kompositsiooni ja vormiõpetuse tunde. 

nõudmised kandidaadile:  
- kõrgharidus kunsti valdkonnas (soovituslik) 
- loovus ja sihikindel suhtumine, võime ennast õpilastele 
avada 
- positiivne ellusuhtumine.

kasuks tuleb:  
- pedagoogiline kvalifikatsioon  
- vene keele oskus. 

Omalt poolt pakume:  
- osakoormusega tööd (koormuse suurenemise võimalus 
vastavalt õpilaste arvule),  
- hubast töökeskkonda, kus oma ideid ja teadmisi rakendada. 

kandidaatidel palume saata:  
1. CV. 
2. paar näidet senisest loomingust. 

CV koos oma mõtetega, milline peaks olema  
kaasahaarav kunsti algõpe ootame 27. juuniks  

aadressile tapamuusikakool@tapamuusikakool.ee  
või postiga 1. Mai pst 5, 45106 Tapa.
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Südamekuu 4. kuupäeval, nimelt 4. 
aprillil õhtul astus kutsutuna sisse 
Tapa kultuurikotta Evelin Ilves, et 
rääkida tervisest ja tervislikust toi-
tumisest.

Ürituse kestvuseks kujunes kolm 
tundi, osavõtjaid oli 70. Kui nimi ja 
allkiri antud projekti registreerimis-
lehele, siis jagati kõigile osalejatele 
kiletaskus infomaterjal, mis sisaldas 
Evelin Ilveselt soovitusi tervislikuks 
toitumiseks, tervislikke retsepte ja 
südamearsti dr Margus Viigimaa 
artiklit teemal „Liikumine on elu ja 
südametervise alus“. Õhtu lõppedes 
oli võimalik kuulajatel osta Evelini 

kaasatoodud raamatuid „Kirju“ ja 
„Leib“.

Õhtu jooksul rääkisime ka sel-
lisest tervislikust toitumisest, mida 
otseselt me suhu ei pane ja nendeks 
on: suhted nii töökaaslastega kui ka 
lähedastega, sisemine rahuolu, hinge 
toit, eneseteostus, liikumine jne. Tun-
ti huvi vitamiinide ja toidulisandite 
tarbimise kohta, arutlemise toidu-
taldriku reeglite üle, arutlesime piima 
talumatusest ja vajalikkusest. Saime 
teada, et 80% inimese toidust peab 
olema taimne. Kõik kuulajad olid 
nõus õhtujuhiga, et oskus nautida 
elu ja olla enesega rahul, on peamised 

asjad, mida eelkõige vajame ja seda 
edasi viia ning teistele edasi anda on 
positiivsus.

Üks vanaproua tundis rõõmu 
kohtumisest ja edastas kinnises 
ümbrikus oma mõtted endisele pre-
sidendiprouale, kingiti lilli, küsiti ja 
jagati autogramme, tehti ühispilte ja 
õhtu lõppedes jäime väikses ringis 
veel vestlema tervise ja tervisliku 
toitumise teemadel, saime küsimusi 
esitada oma vaatevinklist – ühesõna-
ga: tass kohvi ja juttu oleks jätkunud 
kauemaks, kindlasti kuni hommiku-
tundideni! 

Kaja Sviridova, Tapa päevakeskus

Ligikaudu üks kolmandik kuni pool 
koduses majapidamises tekkivatest 
jäätmetest on biolagunevad jäätmed 
(köögi- ja aiajäätmed, puulehed jne), 
mis on kõige õigem kompostida, nii 
jõuavad looduses pärit ained jälle 
mulda tagasi. 

Alates 19 korteriga korterelamutes 
peab eraldi koguma biolagunevaid 
köögijäätmed, mis ei tohi sisaldada 
vedelaid jäätmeid. Biolagunevad köö-
gijäätmed tuleb paigutada spetsiaal-
sesse kogumismahutisse paberist või 
biolagunevatesse kottidesse pakitult. 
Biolagunevate jäätmete mahutisse 
ei tohi visata mitte biolagunevaid 
kilekotte või muid kompostimiseks 
kõlbmatuid jäätmeid. Määrdumise 
vältimiseks tuleb konteinerid seest 
katta biolagunevast materjalist kotiga 
või regulaarselt pesta.

Vähem kui üheksateistkümne kor-
teriga korterelamus ei rakendata bio-
lagunevate jäätmete eraldi mahutisse 

liigiti kogumise kohustust elanikele 
juhul kui kinnistul tekkivad biolagu-
nevad jäätmed kompostitakse Tapa 
valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt 
samal kinnistul või segaolmejäätmete 
konteinerit tühjendatakse vähemalt 
üks kord kuus, sealjuures biolagune-
vate aia- ja haljastusjäätmed kogutakse 
eraldi ja antakse üle jäätmekäitlejale 
või kogumisringil. Biolagunevate 
jäätmete konteinerit tühjendatakse 
vähemalt üks kord nädalas. 

Konteinerisse võib panna: toidu-
jäätmed, saepuru, puu- ja köögivil-
jade ning muude taimede koored ja 
lehed, kohvi- ja teepaks ka koos fil-
terpaberiga, igasugused toidujäätmed 
(välja arvatud vedelad), munakoored, 
toalillemuld, aiajäätmed, kasutatud 
majapidamispaber, paberkäterätid, 
oksarisu, puulehed.

Biojäätmete konteinerisse ei sobi: 
tuhk, suitsukonid, tolmuimejate 
kotid, klaasist ja metallist esemed, 

kilekotid ning piima- ja muud joogi-
pakendid, vahatatud ja kiletatud papp, 
tekstiil ja nahk, vedelad jäätmed, 
rasvad ja toiduõli ega muud jäätmed, 
mis ei lagune või saastavad komposti.

Väikeelamutes tekkivate biola-
gunevate jäätmete kompostimine 
on lubatud oma kinnistu piirides. 
Väljaspool oma kinnistut, on bio-
lagunevate jäätmete kompostimine 
lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul 
loal ja tingimustel.

Tiheasustus aladel väikeelamutes 
tekkivad toidujäätmeid võib kohapeal 
kompostida ainult selleks ettenähtud, 
kahjurite eest kaitstud kompostimis-
nõudes. Aia- ja pargijäätmeid võib 
kompostida lahtiselt aunades.

Kompostimisnõud ja -aunad 
peavad paiknema naaberkinnistust 
vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid 
ei lepi kokku teisiti.

Krista Pukk

5. mail, ilusal päikesepaistelisel päe-
val, kogunesid eakad tantsu- ja 
laulumemmed Tapa kultuurikotta 
kahel põhjusel: alguses tähistasime 
seeniortantsu juhendaja Anu Jonuksi 
sünnipäeva ja teiseks toimus suures 
saali eakate kevadpidu.

Pidu algas kell 13. Tantsurühm Ei-
deratas esitas kolm tantsu ja ruttas kohe 
riideid vahetama, sest seeniortantsu-
rühmas Tantsuline on suures enamuses 
samad tantsijad. Samal ajal tuli lavale 
Ukraina seltsi ansambel Žuravuška. 14 

ukraina rahvariietes lauljat esinesid ka-
hes osas, sest neil on väga palju laule.

Kõige armsam oli see, kui nad 
lõpetasid oma esinemise eesti keeles 
lauluga „Ma tahaksin kodus olla” ja 
rahvas laulis kaasa. Vot see oli suure-
pärane näide rahvuste lõimumisest!

Ansambel Kanarbik esitas neli 
laulu. Irma Elstrok luges ilusa kevade 
luuletuse. Seeniortantsurühm astus 
üles kahe tantsuga. 

Meie peo pärliks oli laulja Toomas 
Krall, alati särav ja rõõmsameelne. Ta 

esitas väga palju ilusaid ja südamlikke 
laule ja pärast laulis veel tantsuks ka.

Kätte jõudis aeg, et öelda tänusõ-
nad juhendajatele, külalisesinejatele ja 
üle anda lilled ja teha kalli-kalli.

Kõik peolised paluti kohvilauda, 
et maitsta imehead Saiaäri kringlit, 
juua kohvi ja vahetada muljeid.

Selle peoga panime punkti oma 
sügis-talvisele tegevusele ja peale 
suvepuhkust kohtume jälle sügisel. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et aasta oli 
töine ja pidu tore!

Kevadpeolised tegid ürituse lõpuks kõigi osalejate ühispildi. Foto  Eideratta arhiivist

Eakate kevadpidu

Elvira Belials

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

8. juunil kell 9–14
iLuTeeninDaja EAKATELE SOODUSHINDADEGA!
(maniküür, pediküür, ripsmete ja kulmude hooldus)

Eelregistreerimine tel: 5384 3360 (Eve).

Igal kolmapäeval kell 8–14
MassÖÖR eakaTeLe SOODUSHINNAGA!

Vajalik eelregistreerimine tel: 554 7894 – Silvia.

16. juunil kell 9–12
TasuTa õiGusaBi

Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo Taivo Saks @ Partnerid 
jurist Alar Salu

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

Tapa Liikumispuuetega inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
6. juunil kell 10–14

abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele 
ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva! 
Info, abi ja tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Millest rääkis Tapal Evelin Ilves

 Mida teha biolagunevate
 jäätmetega? Detailplaneeringu kehtestamine

Tapa vallavalitsuse 12.05.2016 korraldusega nr 330 kehtestati Tapa 
linnas Valgejõe pst 14 ja Valgejõe pst 14a kinnistu 

ja lähiala detailplaneering.
Planeeringualaks on katastriüksused Valgejõe pst 14,  

Valgejõe pst 14a, Malle tn 1 ja Malle tn 3 ning katastriüksusi  
piiravad tänavaalad. Ala suurus on 28 310 m². 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistul ehitusõiguse 
määramine, hoonestusala määramine, liikluskorralduse määramine, 

haljastuse ja heakorrastuse määramine, kujade määramine,  
tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning  

keskkonnatingimuste seadmine. 
Planeeringualale kavandatakse tervisekeskuse kompleks.

Korraldusega on võimalik tutvuda Tapa valla kodulehel www.tapa.ee.

Kairi Maasen

koerte ja kasside vaktsineerimine!

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub:
Reedel, 27. mail kell 15 Lehtse raamatukogu ees oleval  

parkimisplatsil ja kell 17 Tapal Pika ja Hommiku pst nurgal oleval 
parkimisplatsil. Koerte tasuliseks vaktsineerimiseks kompleks-

vaktsiiniga registreeruda 23.–26. maini. Kaasa võtta olemasolev 
vaktsineerimiskaart või lemmikloomapass. Info tel 565 5677.
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Jätkan ülevaate tegemist valla 2016. aasta 
ehitustest. Käesoleval aastal liitub Kait-
seväe 1. Jalaväebrigaadi linnak Tapa linna 
kaugküttevõrguga ning selle eelduseks on 
vastava kaugküttetrassi rajamine.

Kaitseministeerium otsustas 2015. aastal, 
et Tapal asuva Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi 
linnaku kütmine hakkab edaspidi toimuma 
Tapa linna kaugküttevõrgust. Projekti reali-
seerimiseks allkirjastati Kaitseministeeriumi 
ja Tapa vallavalitsuse vahel vastavasisuline 
koostööleping. Lepingu järgi rahastab kaug-
küttetrassi projekteerimist, ehitust ja projek-
teerimis- ning ehitustööde omanikujäreleval-
ve teostamist täies mahus Kaitseministeerium 
ja hanke läbiviijaks kinnitati Tapa vallavalitsus. 
Küttetrass koosneb kahest osast: katlamajast 
linnakuni kulgev lõik ja linnakusisene osa. 
Rajatav kaugküttetrass saab alguse Üleviste 
tänava katlamajast, kulgeb paralleelselt 
Üleviste ja Loode tänavatega Kaitseväe lin-
nakusse. Pärast trassi valmimist hakkab Üle-
viste tänava katlamaja ja linnaku vaheline lõik 
kuuluma Tapa vallale. Sellele kõigele eelnes 
Tapa vallavolikogu otsus, millega Kaitseväe 
1. Jalaväebrigaadi linnak liideti Tapa linna 
kaugküttepiirkonnaga.

Tapa vallavalitsus korraldas riigihanke 
“Küttetorustiku projekteerimis- ja ehitus-
tööd Tapa sõjaväelinnaku ühendamiseks 
linna kaugküttevõrguga”. Selle tulemusena 
osutus parimaks pakkujaks AS Magma ning 
tööde kogumaksumuseks on 893 466 eurot. 
Hankega leiti ka küttetorustiku projektee-
rimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve 
korraldaja. Selleks osutus OÜ Vihmer 
ning tööde maksumuseks on 3564 eurot. 
Ehitustööde lõpptähtaeg on 15.10.2016.

Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnaku 
liitmine Tapa linna kaugküttepiirkonnaga 
on Tapa valla ja meie kaugküttetarbijate 
jaoks igati positiivne otsus. Mida suurem on 
kaugküttepiirkond, seda tugevam see on ja 
pikemas perspektiivis aitab see tagada Ta-
pal varustuskindla, usaldusväärse, efektiivse 
ja tarbija vajadustele vastava soojusvarus-
tuse. Tähtis on ka kaugkütte hind – mida 
rohkem on tarbijaid, seda soodsam on 

tarbijate jaoks kujunev lõpphind. 
Ehitustööd võetakse käsile ka Tapa 

Muusika- ja Kunstikoolis, kus remondi-
takse kolm klassiruumi ja esik. Ruumide 
laed ja seinad saavad uue viimistluse ja 
korrastatakse elektrisüsteem ning põran-
datele paigaldatakse parkett. Soojustatakse 
seinad. Samuti lammutatakse tööde käigus 
vanad ahjud, sest köetakse ju nüüd meie 
huvikooli kaugküttevõrgust. Hange on 
läbi viidud ning selle tulemusena osutus 
parimaks pakkujaks Istrup OÜ ning töö-
de kogumaksumuseks on 11 997 eurot. 
Remonditööde lõpptähtaeg on 10.08.2016.

Eesmärgiga korrastada linnaruumi lam-
mutatakse Õuna tänava veetorn. Selleks, et 
saaks ehitada uusi rajatisi, tuleb vahel ka ajale 
jalgu jäänud ja kasutuseta ehitisi lammutada. 
Tänavu lammutataksegi lagunema hakanud 
ja pikalt linnapilti risustanud vana veetorn 
Ülesõidu ja Õuna tänavate ristmikul. Hange 
on läbi viidud ning selle tulemusena osutus 
parimaks pakkujaks Kiviluks OÜ ning tööde 
kogumaksumuseks on 15 900 eurot. Lammu-
tustööde lõpptähtaeg on 31.08.2016.

Tapa linnas rajatakse Männikumäele 
discgolfi park. Juba teist aastat on valla-
kodanikel võimalus läbi kaasava eelarve 
oma sõna sekka öelda valla elukeskkonna 
kujundamises. Tänavu sai konkurentsitult 
kõige rohkem hääli ettepanek rajada Ta-
pale discgolfi park. Ma ei hakka siin lahti 
seletama, mis asi see on, aga kui rajatis 
saab valmis, on kõigil võimalus sellega 
tutvuda ning oma oskusi proovida. See-
juures discgolfi park peab olema vähemalt 
18 korviga ja vastama Eesti Discgolfi 
Liidu poolt kinnitatud B-klassi raskusast-
mele ning 2. varustustasemele. Hange on 
läbi viidud ning selle tulemusena osutus 
parimaks pakkujaks Discbirdie OÜ ning 
tööde kogumaksumuseks on 11 820 eurot. 
Ehitustööde lõpptähtaeg on 31.05.2016.

Järgnevavate ehitusprojektide kohta 
tuleb info ajalehe järgmises numbris ja seda 
vastavalt läbiviidud hangete tulemustele ja 
sõlmitud lepingutele.

Andrus Freienthal, abivallavanem

07.04.2016
- Volitati vallavalitsuse laste-

kaitsespetsialisti teostama eestkos-
tetavate nimel toiminguid;

- määrati projekteerimistingi-
mused ehitiste (viilhalli) püstita-
mise ehitusprojekti koostamiseks 
Lepiku kinnistul Jäneda külas 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused ehitiste (elamu) püstitamise 
ehitusprojekti koostamiseks Üle-
viste tn 17 kinnistul Tapa linnas;

- väljastati ehitusluba ehitise 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa 
vallas Nõmmküla külas Sauna 
kinnistul;

- otsustati korraldada lihthange 
„Sõiduauto (9-kohalise mahtuni-
versaali) ostmine“;

- lihthanke nr 172523 „Auto-
maatse tulekahjusignalisatsiooni 
ja valvesüsteemide hooldus“ 
edukaks pakkumiseks tunnistati 
Nõrkvoolu Paigalduse OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

- lihtsustatud korras teenuse 
tellimise hanke nr 172517 „Teh-
nilise valveteenuse tellimine“ edu-
kaks pakkumiseks tunnistati USS 
Security Eesti AS poolt esitatud 
pakkumus;

- määrati Tapa vallas Joot-
me külas asuva maaüksuse (riigi 
reservmaa piiriettepaneku nr 
AT1511060017) koha-aadressiks 
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, 
Jootme küla, Kraaviääre;

- anti nõusolek Eesti Kaitseväe 
Toetuse Väejuhatusele vee erika-
sutusluba Lääne-Virumaal Tapa 
vallas Tapal Loode tn 35 asuvast 
puurkaevust põhjavee võtmiseks 
rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja sa-
mal kinnistul sademevee suublasse 
juhtimiseks;

- võeti vastu kaheksa korraldust 
korraldatud jäätmeveo küsimustes;

- anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korteriomand asukohaga Pikk tn 
37-6 Tapa linn Tapa vald;

- esitati Viru Maakohtule kaks 
avaldust kahe Tapa valla kodani-
ku, kui psüühiliselt haige inimese 
psühhiaatriahaiglasse või hoo-
lekandeasutusse paigutamiseks 
tema tahteta või tahte vastaselt 
koos vabaduse võtmisega ning 
kohaldada temale haiglaravi. 

14.04.2016
- kahele puudega isikule mää-

rati hooldajad ja hooldajatele 
hooldajatoetus;

- sõlmiti kaks koduteenuse 
osutamise lepingut;

- otsustati tasuda hooldekodu 
teenusel viibiva kuue Tapa valla 
elaniku puudujääva osa teenuse 
kogumaksumusest;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
280.28 eurot;

- otsustati jätta maksmata sot-
siaaltoetust kokku kolmele isikule;

- väljastati FIE Heiki Allikale 
kuuluvale sõidukile Toyota Aven-
sis, registreerimismärgiga 348 
BPJ, taksoveoloa nr 01/14 alusel 

sõidukikaart tähtajatult;
- Tapa vallas kruuskattega 

teede ja tänavate tolmutõrje-
tööde edukaks pakkumuseks 
tunnistati AS Järva Teed (reg 
kood 10887843) poolt esitatud 
pakkumus;

- lihthanke nr 172798 „Tapa 
valla teede ja tänavate pindamine“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
AS Eesti Teed poolt esitatud 
pakkumus;

- lihthanke nr 172648 „Jalg- ja 
jalgrattatee ehitus III etapp“ edu-
kaks pakkumuseks tunnistati OÜ 
RTS Infraehitus poolt esitatud 
pakkumus;

- kinnitati korteri Roheline tn 
12-32 Tapa linn kirjaliku enam-
pakkumise tulemused;

- tunnistati 08.04.2016 toi-
munud Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi Üleviste 7-58 Tapa 
linn, kirjalik enampakkumine nur-
junuks, kuna enampakkumisele ei 
registreerunud ühtegi pakkujat;

- volitati AS-i Eesti Raudtee 
läbi viima riigihanget „Peatuskoh-
tade elektrooniliste infotabloode 
raamleping“ ning sõlmima eduka 
pakkujaga raamlepingut;

- võeti vastu üheksa korraldust 
jäätmemahuti perioodilise tühjen-
damise kohta;

- võeti vastu kümme korral-
dust ühise jäätmemahuti kasuta-
mise kohta;

- võeti vastu kaks korraldust 
korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise kohta;

- otsustati osta isikule oman-
diõiguse alusel kuuluv korteri-
omand aadressil Veski tn 16-11, 
Tapa linn.

21.04.2016
- Võeti vastu kaks korral-

dust väljaspool kodu osutatava 
üldhooldusteenuse rahastamise 
kohta Tapa valla eelarvest;

- väljastati FIE-le Guidu Põh-
jala kasutuses olevale sõiduki-
le Mercedez-Benz C 200 CDI 
registreerimismärgiga 591 BPJ 
taksoveoloa nr 2002623 alusel 
sõidukikaart tähtajatult;

- Tapa vallas kruuskattega tee-
de ja tänavate tolmutõrje edukaks 
pakkumuseks tunnistati AS Eesti 
Teed (reg kood 12249762) poolt 
esitatud pakkumus;

- lihthanke nr 172151 „Küt-
tetorustiku projekteerimis- ja 
ehitustööde omanikujärelevalve“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Vihmer OÜ poolt esitatud pak-
kumus;

- lihthanke nr 173225 „Sõidu-
auto (9-kohaline mahtuniversaal) 
ostmine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati Moller Auto Viru OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- määrati projekteerimistingi-
mused ehitise (gaasitrassi) raja-
mise ehitusprojekti koostamiseks 
Leina ja Õuna tänavate piirkonnas 
Tapa linnas vastavalt asendiskee-
mile, projekteerimistingimuste 
taotlusele;

- väljastati ehitusluba N.R. 
Energy OÜ-le registrikoodiga 
12364776 ehitise (katlamaja) püs-
titamiseks Tapa linnas Üleviste 5 
kinnistul;

- väljastati ehitusluba N.R. 
Energy OÜ-le registrikoodiga 
12364776 ehitise ehitisregistri 
koodiga 108041039 (fassaadi ja 
katuse rekonstrueerimiseks koos 
soojustamisega, välimiste avatäi-
dete asendamiseks ning venti-
latsioonisüsteemi muutmiseks) 
ümberehitamiseks Tapa linnas 
Üleviste 5 kinnistul;

- nõustuti Tapa vallas Lehtse 
alevikus asuvate Rägavere tee 19, 
Rägavere tee 19a, Rägavere tee 
19b ja Rägavere tee 19c kinnistute 
liitmisega üheks katastriüksuseks 
ja kinnistuks: Lehtse alevik, Räga-
vere tee 19 katastriüksus, sihtots-
tarbega ühiskondlike ehitiste maa 
(016; Üh), suurusega 7274 m2;

- kooskõlastati puurkaevu ra-
jamise asukoht kinnistul Seedri, 
Rägavere külas Tapa vallas. 

- võeti vastu kaheksa korraldust 
jäätmemahuti perioodilise tühjen-
damise kohta;

- võeti vastu üks korraldus 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise kohta ning üks 
korraldus jäätmete üle andmise 
kohta kahe kinnistu kohta ühel 
kinnistul;

- otsustati müüa Tapa vallale 
omandiõiguse alusel kuuluv kor-
teriomand aadressil Lai 15-4a, 
Tapa linn;

- otsustati anda eestkostetava 
nimel üürile korteriomand asuko-
haga Hommiku pst 2-41 Tapa linn 
Tapa vald, mille eluruumi pind on 
36,9 m² alates 01. mai 2016 kuni 
30. aprill 2017.

28.04.2016
- Otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 
604.98 eurot;

- väljastati tee ajutise sulgemise 
luba Tapa vallas Jäneda külas Lossi 
tee Kooli tee sulgemiseks;

- määrati projekteerimistingi-
mused ehitiste (elamu) püstita-
mise ehitusprojekti koostamiseks 
Peeteli kinnistul, Näo külas, Tapa 
vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused ehitiste (elamu) püstitamise 
ehitusprojekti koostamiseks Libli-
ka tn 3 kinnistul Tapa linnas;

- võeti vastu kaks korraldust 
jäätmemahuti perioodilise tühjen-
damise kohta;

- võeti vastu neli korraldust ühi-
se jäätmemahuti kasutamise kohta;

- võeti vastu kolm korraldust 
mitme kinnistu jäätmete üleand-
mise kohta ühel kinnistul;

- anti avaliku ürituse luba 
MTÜ-le Estonian Endurance 
Riding ratsavõistluse Kõrvemaa 
Endurance Ride 2016 korralda-
miseks 30.04.2016 kell 5.00-st 
kuni 8.00-ni. 

- kinnitati sotsiaaleluruumi 
üürilepingu vorm.

28.04.2016
Võeti vastu järgmised otsused:

- Maa munitsipaalomandisse 
taotlemine (haljasalad);

- maa munitsipaalomandisse 
taotlemine (teemaad);

- maa munitsipaalomandisse 
taotlemine (ehitised);

- katastriüksustele sihtotstar-
vete määramine;

- nõusoleku andmine kinnis-
tuste onadmaiseks;

- nõusoleku andmine rahalise 
kohustuse võtmiseks Tapa linna 
Lõuna ja Loode tänavate rekonst-
rueerimise finantseerimiseks.

Võeti vastu järgmised mää-
rused:

- Tapa valla „Terviseprofiil ja 
tegevuskava 2015–2020“ kinni-
tamine;

- avaliku ürituse korraldamise 
ja pidamise nõuded Tapa vallas.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Tapa vald alustab  
käesoleva aasta ehitustega
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14. aprillil võistlesid Tapa kultuuri-
kojas toimunud laste lauluvõistlusel 
4–15-aastased noored lauljad Tapa 
vallast. Žürii tööd juhtis pika staažiga 
muusikaõpetaja Kadri Kask Tamsalu 
laulustuudiost, assisteerisid kodulin-
lased Siret Tuula ja Toomas Krall.

Vanuserühm 3–7-aastased
I koht – Simona Leppoja, M. 

Kents „ Tere, päike!“ (LA Pisipõnn, 
õp Maie Kents).

II koht – Mari Ann Kald, A. Röö-
mel „Kevad on õues“ (LA Pisipõnn, 
õp Maie Kents).

III koht – Aleksandra Katjuštšik, 
L. Fokina „Pesenka-kapel“ (Tapa 
vene põhikool, õp Kaida Mikola).

Osalejad: Anastasija Guminskaja, 
Kendra Kuul, Sofia Korosteljjova, 
Alina Albert, Annabel Tigane, Sand-
ro Kaima, Milena Bodnja.

Vanuserühm 8–10 aastased
I koht – Anni-Marleen Saar R. 

Sherman\ K. Kilvet „Lohe lennuta-

mise laul“ (Tapa kultuurikoja laulu-
stuudio, õp Indrek Jurtšenko).

II koht – Anna Pavlova A. 
Ermolov\V. Borisov „Vesjolaja 
pesenka“ (Tapa vene põhikool, õp 
Kaida Mikola).

III koht – Gertu Pross A. Ermast 
„Terelauk“ (Lehtse Kool, õp Tiiu 
Tikkerber).

Osaleja: Annemari Tali (Tapa 
kultuurikoja laulustuudio, õp Indrek 
Jurtšenko).

Vanuserühm 11–13-aastased
I–II koht – Miina Matilda Risthein 

O. Ehala\ L. Tungal „Näki laul“ 
(Tapa kultuurikoja laulustuudio, õp 
Indrek Jurtšenko). 

I–II koht – Ariana Arutjunjan B. 
Mack\K. Kroon „Lohutaja tuul“ 
(Tapa muusikakool, õp Aleksander 
Bondarev).

III koht – Randmar Tuulemäe F. 
Irovec „See on swing“ (Tapa güm-
naasium, õp Kai Kivi).

Osalejad: Artjom Prodan (Tapa 
vene põhikool, õp Kaida Mikola), 
Stellah Saar (Tapa kultuurikoja laulu-
stuudio, õp Indrek Jurtšenko).

Vanuserühm 14–18-aastased
Osaleja Diana-Luiza Gorjuško J. 

Horner\W. Jennings „My heart will 
go on“ (Tapa kultuurikoja laulustuu-
dio, õp Indrek Jurtšenko).

Lääne-Viru maakonna Lauluka-
russell toimus 11. mail 2016 Rakvere 
Rahvamajas, kus Tapa valda esindasid 
Simona Leppoja, Mari Ann Kald, 
Anni-Marleen Saar, Gertu Pross, 
Miina Matilda Risthein, Ariana Arut-
junjan ja Randmar Tuulemäe.

Vabariiklikku vooru pääsesid kaks 
Tapa valla noort muusikut – Ariana 
Arutjunjan ja Anni-Marleen Saar. 

Tänusõnad suure töö tegijatele- 
õpetajatele, noortele lauljatele, las-
tevanematele, kõigile abilistele ning 
pöidlahoidjatele! Uute laulmisteni!

Traielisõitjate seas üks oodatuimaid 
võistluseid Tapa Traiel toimub ka 
sel aastal. Traditsiooniliselt augustis 
linnapäevade ajal peetav võistlus 
toimub sel aastal juba 4. ja 5. juunil 
Männikumäel.

Kõik märgid näitavad, et tänavune 
hooaeg võib tulla osalejaterohkeim. 
Lisaks eestlastele lähevad rajale ka 

Meie eelmisel aastal algatatud ettepa-
nekule valla ajalehtede demokratisee-
rimiseks ei ole vallavõimudelt sisulisi 
jätkutegevusi järgnenud. Tegime 
mäletatavasti märkuse, et kui allaela-
niku kriitilise sisuga artiklile järgneb 
alati vallavanema ümberlükkav kom-
mentaar, ei ole mitte kunagi antud 
ei opositsioonis olevale volikogu 
fraktsioonile ega kellelegi teisele või-
malust avaldada oma seisukoht juba 
samas numbris vallavanema artiklist 
inspireerituna. Ei võimaldatud seda 
ka eelmises lehenumbris.

Ajalehe Sõnumed/Tapaskije Vesti 
aprillinumbris ei pidanud vallavanem 
oma ülevaateartiklis paljuks ära mär-

lätlased ja soomlased. Hea meel on 
laste suure osaluse üle. Möödunud 
aasta sügisel käivitas MC Panterit 
Keilas laste elektritriali treeningud, 
kus osaleb pea 40 last. Tapal läheb 
neist rajale umbes 20. Kui mõni lap-
sevanem on asjast huvitatud, siis tasub 
kindlasti tulla koos lapsega võistlustele 
ja uurida ning loodetavasti saab laps 

kida, et volikogu opositsiooni tegevus 
paistab valimiste lähenedes aina enam 
silma. Vallavanem väljendas rõõmu 
opositsioonist, kellel on konstruktiiv-
sed märkused ja väärtuslikud ideed. 
Seda on tore teada, kuid tegelik elu 
näitab midagi muud. 

Kui vallavanem on rõõmus, siis 
opositsioon on murelik. Väga lihtne 
on elu, mis kulgeb valimistest valimis-
teni ning kui kõiki inimesi ja arvamusi 
pidada vaid valimistega seonduvaks. 
Olulised on aga püsiväärtused, eelkõi-
ge seaduslikkus, korrektsus, põhjalik-
kus, analüüs. Selles osas lonkab vallas 
paljugi ja paranemise märke ei ole 
näha. Elanike arv väheneb jätkuvalt, 

ka sõita proovida. 
Võistlus on pealtvaatajatele tasuta. 

Start on 4. juunil kl 11 ja 5. juunil kell 10. 
Suur tänu Tapa Mill, Marko Maapa-
randustööd, Autoport, Tapa Auto-
kool, Primate Capital, Palmet Invest, 
Tapa vald ja kõik teised abilised!

MC Panter

volikogu võttis vastu järjekordse 
mõttetu ja seosetuid loosungeid täis 
arengudokumendi, vallavanema palka 
tõstetakse ilma tõsiseltvõetava põh-
jenduseta rohkem kui teistel tööta-
jatel, ühinemisläbirääkimisi Tamsalu 
vallaga peetakse ilma konkreetselt 
sõnastatud eesmärkideta jne. Ja see ei 
lähe mitte kellelegi korda! Avalik dis-
kussioon puudub! Vaid vallavanem 
naeratab oma toolil ja tunneb elust 
rõõmu. Aga inimesed aina lahkuvad 
ja lahkuvad ...

Ene Augasmägi, volikogu liige
Jaan Lõõnik, vallaelanik

Laulukarussell 2016

4. ja 5. juunil toimub Tapa Traiel

Positiivsetest tunnetest

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

20. mail kell 14  Tänuüritus Tapa valla koolide parimatele õppuri-
tele.

25. mail kell 19  Koosolek kodukohvikute korraldajatele. Nõu ja 
jõuga toetamas tervisekaitse töötaja ja kogenud kodukohvi-
kupidajad meilt ning mujalt. Kui kõhkled, tule kohale, saad 
inspiratsiooni ja julgustust!

24. mail kell 14–15 Eakate tervislik pärastlõuna. Tervisetreener 
Anne Tipner-Torni loeng „Rahulolev ja aktiivne eakas“, lisaks 
praktilised võimlemisharjutused.

 kell 15–17 Veresuhkru, vererõhu, hemoglobiini, kolesterooli-
silmarõhu ja silmakuivuse mõõtmine. Osalustasu 3 eurot.

 kell 18 ja 20 Põletavalt pingeline põnevusfilm „Silmad tae-
vas“. Alla 14 a keelatud! Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.

27. mail kell 17.30  Pisipõnni lasteaia Lepatriinu rühma lõpupi-
du.

29. mail kell 12–16 Lastekaitsepäeva trall muusikakooli pargis.
31. mail kell 18 ja 20 3D animafilm „Hundid ja lambad“. Pilet 

4 € +1 € 3D prillid ja koolieelikud 2 € + 1 € 3D prillid.
4. juunil kell 8–14 Tapa turul linna laat ja kirbuturg. 
kell 10–11 Turu väravas rohevahetus. Rohevahetus on tasuta, 

kaasavõetud taimed, paljundusmaterjalid või muud aiatarbed 
on ainult ära andmiseks või vahetamiseks, müüki ei toimu. 
Rohevahetuses võib jagada – vahetada kõike, mis aiahuvi-
listele korda läheb- seemned, ilupõõsad, püsililled, mugulad, 
sibulad, toalilled, veetaimed, suvelille- ja köögiviljataimed. 
Lisaks taimedele võib Rohevahetusele 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 ülestähenda-
miseks. Lisaks rohenäppudele ootame turule ka laadakaup-
lejaid ning kapituulutajaid. Müü kõike, mida süda ihkab ja 
omale liigne! Platsi hind kirbuturule 2 eurot. Laadakohtade ja 
rohevahetusele registreerimine telefonil 506 1361 Piret Pihel 
või piretpihel@hot.ee; kirbuturule 5559 5461 Heili Pihlak või 
heili.pihlak@kultuurikoda.ee. Registreerimise viimane tärmin 
on 3. juuni!

7. juunil kell 18 ja 20 Uus Eesti mängufilm „Polaarpoiss“. “Po-
laarpoiss” on režissöör Anu Auna esimene täispikk mängu-
film, mille peaosades mängivad Roland Laos ja Jaanika Arum. 
Filmis teevad kaasa veel Katariina Unt, Jörgen Liik, Kaspar 
Velberg, Ülle Kaljuste, Andrus Vaarik, Rein Oja, Mirtel Poh-
la, Indrek Sammul, Henrik Kalmet, Joosep Jürgenson, Jaan 
Rekkor, Ene Järvis, Ivo Uukkivi jpt. Pilet 4 €, sooduspilet 2 €. 
Film on alla 12 a keelatud.

14. juunil kell 17 ja 20 Action ilm „X mehed – Apokalüpsis“. 
Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.

21. juunil kell 18 ja 20 Kogupere 3D multifilm „Angry Birds: 
Kurjad linnud“. Filmis saame teada, miks tegelikult linnud nii 
tigedad on. Pilet 4 € + 3D prillid, sooduspilet 2 € + 3D prillid.

30. juuni 
 kl 9 Hommikukohv Tapa valla vallavanemaga perroonil (sün-

nipäevatort ja kohv).
 kl 12 Vallavanema vastuvõtt 90-aastastele ja vanematele 

linnakodanikele Tapa vene põhikoolis.
 kl 13 Linnaorienteerumine lastele. Start keskväljakult.
 kl 15 Ajalootund Harri Allandiga vaksalihoones.
 kl 17 ja 18 Linnaekskursioonid. 
 kl 21–23 Keskväljakul esinevad Tapa Linna Orkester ja an-

sambel Avaja 90 aasta taguse repertuaariga. Avatud linna-
kohvikud ja fotonäitus.

kart performance Trailers OÜ toodab Kuusalus Harjumaal 
treilereid ja me ootame oma kollektiivi usaldusväärseid 

ja kohusetundlike töökaaslasi.
Otsime oma kollektiivi 

keeViTajaiD,
kelle tööülesanneteks on teraskonstruktsioonide koostamine 

ja keevitamine,
ja kOOsTe-LukkseppasiD,

kelle tööülesandeks on treilereid koostada (sj teostada
hüdraulika, pneumaatika töid)

Ootame kandideerima erialase hariduse või varasema 
töökogemusega inimesi, kel tehnilist taipikkust. 

Kasuks tuleb oskus meeskonnas töötada.
Kui tekkis huvi siis saada oma CV aadressile info@kartgroupo.

com, aga kui soovid lisa teada, siis helista 5367 5403.
Kart Performance Trailers OÜ 

Kuusalu tee 41, Kuusalu, Harjumaa

Tapa kalmistupüha toimub pühapäeval 10. juulil kell 12.
Kell 10 armulaud Tapa Jakobi kirikus.
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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.

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.

    

    

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite 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

PRIMATE CAPITAL OÜ

- 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.

akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Vundamendi ehitus
- Seinte ehitamine ja 
soojustamine
- Akende-uste paigalda-
mine
- Katuste ehitamine
- Aedade ehitamine
- Puit- ja kiviterrasside 
ehitamine 

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

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

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

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@nordproperty.com,

Urmas Saarmets.
Aitan teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.

Võtan müüki teie korteri või maja.
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

Pädevusega eLekTRik
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.  
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Koorem 6 ruumi.  

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

k&s Torutööd OÜ teostab:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

Müüa väiksem maja Tapa linnas. Tel 5302 2493.

R-Segakauba OÜ
Pargi 2B,Tapa

Autokaupade müük,autoremonditööd,rehvitööd,kla
asivahetus

Kevad on käes ja on aeg vaadata rehve.
Meil on hea meel teatada, et meil on suur 

valik heade hindadega suverehve.
Mõned näited rehvihindadest.

Hinnad alates: 175/65R14 hind 29 €/tk; 
195/65R15 hind 38 €/tk; 205/55R16 hind 41 €/tk; 

215/65R16 hind 54 €/tk jne.
Kui on soov mõnda muud mõõtu, siis võtke  

meiega ühendust ja leiame koos parima lahenduse.

E–R  9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
 e-mail info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee.

Soe Pann OÜ
Müüa 50 ja 35 cm pikkuseid küttepuid. Lepp, kask, 

okaspuu, tamm ja okaspuupindu. Pakkuda ka 
50 liitristes kottides leppa ja 40 liitristes kaske.

Puud on kuivad, hinnad alates 30 € ruum.
Tel 553 3663, Raul Kõll.

Avaldame sügavat kaastunnet  
urmas Rätsepale poja 

MeeLis RäTsepa 
surma puhul. 

KÜ Keskuse 5

Avaldame sügavat kaastunnet 
urmas Rätsepale

poja
kaotuse puhul.

Keskuse 10 majaelanikud

Sügav kaastunne Annele perega 
abikaasa RaiDO ReHki 

surma puhul.
15.01.1948–17.04.2016

Endised töökaaslased Viru päevilt.

Tähtede taha,
kus peidab end valgus,
vaikus ja rahu,
on saanud üks meist …

Unustamatut klassivenda,
TiiT ÜLesOOD 

mälestavad Tapa Keskkooli 
56. lennu lõpetajad ja klassijuhataja.

Pakkuda tööd fantaasiarikkale keevitajale. Tel 553 3663

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte teostab erinevaid ehitustöid – 
üldehitus, viimistlus, santehnika, elektritööd, käär- ja poomtõstu-
ki rent, multiliftkasti ja kraanaga veoauto teenus, liiva ja killustiku 

müük koos transpordiga.  
Ehitustööde ja elektritööde projekteerimine.

RAM BUILDER OÜ, tel 5598 3983,
rambuilder.leht@gmail.com. Paide mnt 7c, Tapa

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
- Kuuride ja garaažide 
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine


