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Kohtumine Taani
armee reservohvitseridega

Tänavu saab
Saksi
raamatukogu
100-aastaseks

2. veebruaril külastasid Tapat Taani
Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed
soovisid tutvuda Tapa linnaga,
sest Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi
linnakus alustasid teenistust nende
relvavennad – 1762. aastal moodustatud Taani kuningliku kaardiväe
husaarirügemendi mehhaniseeritud
jalaväekompanii võitlejad.
Taani reservohvitseridele tutvustasid Tapa valda ja vastasid
küsimustele vallavanem Alari Kirt
ja abivallavanem Andrus Freienthal.
Taani külalised tundsid huvi Eesti
ühiskonna ja kohaliku elu-olu vastu.
Lisaks kohaliku omavalitsuse külastamisele oli neil plaanitud visiit ka Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnakusse.
Samuti külastasid Taani sõbrad oma
Eestis viibimise ajal Euroopa Liidu
välispiiri piirilinna Narvat.
tapa.ee

Lehtses astus lavale
sajaliikmeline
mandoliiniorkester
Jaanuari viimasel laupäeval esines
Lehtses üleeestiline mandoliiniorkester, kus musitseeris üle saja mandoliinimängija. Rohkem kui pooleteise
tunni pikkust kontserti jälgis saalitäis
rahvast, kahesaja inimese ringis.
Kuulajate äramahutamiseks tuli kultuurimaja saali paigaldada lisatoole
ja -pinke.
Rahvale mandoliinimäng meeldis,
kogu kontserdi ajal elati esinejatele
kaasa ning ära kasutati ka võimalus kontserdi viimases osas tantsu
lüüa. Pärast esinemist tänas publik
mängijaid püsti seistes ja pikalt aplodeerides.
Mandoliinimängijad saabusid
Lehtsesse juba hommikul, et koos
proovi teha ning vahepeal ka ühiselt
aega veeta.
Korraga astusid üles kõik neli
Eestis tegutsevat mandoliiniorkestrit:
Eesti Mandoliinide Orkester, Saku
Mandoliinid, Uhtna Mandoliiniorkester ja Tapa Valla Mandoliiniorkester, lisaks olid esindatud väiksemad
kollektiivid üle riigi, viimastest kõige
suurem oli võrdlemisi hiljuti loodud
mandoliiniansambel Moostest.
Kontserdil kõlanud lugude valiku aluseks olid mitmel pool Eestis
tehtud videointervjuud endisaegsete
ja praeguste mandoliinimängijatega,
kes meenutasid, kuidas mandoliin
nende ellu tuli ning kuidas, kus ja
millal nad mandoliini mängisid. Iga
intervjueeritav esitas ühe endale olulise pilliloo. Pärast ekraanil näidatud
intervjuud kandis loo ette suur mandoliiniorkester.
VT, 30.01.2018

Head endised ja praegused lugejad
ning raamatukogu külastajad, kinkige
raamatukogule pühendusega raamat ja
jätke oma jälg kohalikku kultuurilukku.
Järgmise sajandi jooksul on teie pühendusi uutel põlvkondadel kindlasti
huvitav lugeda. Raamat ei pea olema
uus, see võib olla mõni tore raamat ka
teie kodusest raamatukogust.
Head vabariigi aastapäeva!
Sirje Võsa,
Saksi raamatukogust

“Ajarännak” – Tamsalu gümnaasiumi 12. klassi õpilased kooriproovi kogunemisel. Loe täpsemalt lk 6.
Foto Mai Kroonmäe

100 sõna sünnipäevaks
Kas kinkida midagi suurt üks
kord elus või elada nii, et iga
päev oleks omamoodi hinnaline
kingitus? Kumb on väärtuslikum? Kumb ajas püsivam, järeltulevatele põlvedele nähtav ja
tajutav? Kas kohusetundest tehtud kingitus saab tulla südamest?
Neil küsimustel pole üht

ja õiget vastust. On ainult vastus, mida teab süda. Täpsemalt
1 318 000 südant, mis rahvastikuregistri järgi Eestis elavad.
Lisaks need tuhanded südamed,
mis tuksuvad vähemalt praegu,
veebruaris, Eestimaa sajas rütmis üle maailma. Sajandeid vana
unistus on saanud saja-aastaseks.

Vabale Eestile mõeldes sünnivad
kingitused, aga säilib ka sada
võimalust olla ise kingitus. Iga
päev, meie kõigi jaoks!
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
Alari Kirt,
vallavanem

Tapa valla
arengukava
eelnõu tutvustus
Tapa ja Tamsalu vallavolikogud
otsustasid märtsis 2017 toimunud istungitel alustada uue valla
arengukava ja eelarvestrateegia
projekti koostamist. Läbiviidud
riigihanke tulemusel sõlmiti OÜga Cumulus Consulting leping
Tapa valla arengukava koostamise
koordineerimiseks.
Arengukava ja eelarvestrateegia koostati perioodil mai
2017 – märts 2018. Selle jooksul
toimusid valdkondlikud kohtumised, kus esmalt kaardistati
olemasolev olukord ja seejärel sõnastati valdkondlikud eesmärgid
ja tegevused ning investeeringud.
Augustis 2017 viidi valla tulevikupildi loomiseks läbi laiapõhjalisem kaasamisseminar Tapal.
Formuleeritud valla visiooni ja
eesmärke arutati ka kohtumistel
allasutusega. Tegevuskavasse oli
võimalik anda omapoolne sisend

kõigil vallaelanikel – novembrist
kuni jaanuarini korraldati elanike
seas küsitlus, millele oli võimalik
vastata nii veebipõhiselt kui vallalehtedes ilmunud väljalõigatava
ajalehenurga kaudu. Olulisemad
otsused langetati arengukava ja
eelarvestrateegia koostamiseks
moodustatud juhtrühmas, kuhu
kuulusid esialgu mõlema ühineva
omavalitsuse ja ühinemise järgselt

uue omavalitsuse juhid ja arengutöötajad. Paralleelselt koostati
lühiülevaade vallast, mis sisaldab
valla rahvastikku ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda iseloomustavaid andmeid.
Arengukava projektiga saab
eelnevalt tutvuda Tapa valla kodulehel www.tapa.ee.
Tapa vallavalitsuse
arengu- ja finantsosakond

Tapa vald
astus
Eesti Linnade Liidu
liikmeks
Tapa vallavolikogu otsustas oma istungil, et vald astub Eesti Linnade Liidu
liikmeks.
Liikmeks astumisel võeti arvesse asjaolu, et kavakohaselt ühinevad sel aastal
Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit ning tekib üks üleeestiline
omavalitsusi ühendav organisatsioon.
Tapa vald nagu mitu teist valda-linna
ei kuulunud seni kumbagi omavalitsusliitu, et sundida neid liite ühinema.
Tamsalu vald kuulus enne ühinemist
linnade liitu, kuid liikmesuse automaatseks säilimiseks ei piisa ühe ühinenud
partneri eelnevast kuuluvusest.
VT, 07.02.2018

Tapa kultuurikojas
on avatud
Tapa Muusika- ja
Kunstikooli
KUNSTIOSAKONNA
TÄISKASVANUTE
KUNSTITÖÖDE
NÄITUS.
Olete oodatud
vaatama!

Tapa vallavalitsus kutsub
Tapa valla elanikke
Tapa valla arengukava 2018–2025
tutvustavatele koosolekutele
Tamsalu kultuurimajas 7. märtsil kell 18 ja
Tapa kultuurikojas 8. märtsil kell 18.

Tapa valla järgmine ajaleht
Sõnumed/Tapaskije Vesti
jõuab postkastidesse
23. märtsil 2018.
Toimetus
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Kerli Relli

Sirje Major
Sirje Major (71) on vallavolikogu liige.
Sünnilt olen virulane, abielus, kahe täiskasvanud tütre
ema ja ühe poisslapse vanaema.
Tütar Annela elab Rootsis ja
töötab Gislavedi vallavalitsuses
sotsiaalvaldkonna arendusjuhina, tütar Ursula töötab Tapa
vallavalitsuses sekretärina.
Olen lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia (uue
nimega Eesti Maaülikool) majandusteaduskonna põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise eriala.
Enne Tamsallu elamaasumist töötasin Jõgeva Haridusosakonnas ökonomistina,
Tamsallu asusin elama 1970.
aastal. Minu viimased töö- ja
ametikohad on olnud Tamsalu
Teraviljasaaduste Kombinaat
– insener-normeerija, hiljem
ametiühingukomitee esimees,
Tamsalu vallavalitsus – vallavanem, Tamsalu Hoiupank hilisem uue nimega AS Hansabank
– Tamsalu kontori juhataja,
Tamsalu kontori sulgemisega
ning pankade ühinemisega
viidi mind üle Rakverre AS
Swedbanka ärilaenuhalduriks,
kus ma töötasin 12 aastat kuni
pensionile jäämiseni.
Olen Keskerakonna liige selle
loomise algusaastatest peale,
mind on alati huvitanud poliitika,
mistõttu olin ka üks Eestimaa
Rahvarinde Virumaa algatusgrupi liige ja kaasalööja. Keskkoolipäevil tegelesin aktiivselt
spordiga – kergejõustik, suusatamine, nende aladega esindasin
kooli rajoonivõistlustel, hiljem
teraviljakombinaatide vahelistel
võistlustel ja Virumängudel. Hobiks on mul ehete kujundamine
ja valmistamine ning muidugi
kevadel ning suvel pistan näpud
mulda.

Volikogusse olen kandideerinud ja kuulunud alates
1990-dast aastast, enne seda
aga, kuna elasin Tamsalu alevis, siis olin Tamsalu TSN TK
saadik. Tamsalu linna ja valla
ühinemisel Tamsalu vallaks
ühes volikogu valimisperioodil
ma ei osalenud.
Olles ise töötanud omavalitsusjuhina ja tundes selle
töö sisu, mis küll võrreldes
omavalitsuste algaastatega on
kardinaalselt muutunud, siis
leian, et minu osalemine volikogu töös on vajalik – muidugi
kui valijad selleks ka loa annavad. Olen osalenud revisjoni-,
majandus- ja hariduskomisjoni
töös ning juhtinud sotsiaalkomisjoni. Omavalitsusreformi
liitumisläbirääkimistel VäikeMaarja, Laekvere ja Rakke
vallaga osalesin sotsiaalvaldkonna komisjonis, Tapa vallaga
humanitaar komisjonis. Tapa
vallavolikogus olen majandus- ja
ettevõtluskomisjoni aseesimees
ning revisjonikomisjoni liige.
Tamsalu valla viimases volikogus olin sotsiaalkomisjoni
esimees ja revisjonikomisjoni
aseesimees. Rõõmustab see,
et suutsime sotsiaalkomisjoni survel taas avada Tamsalu
Noortekeskuse, mis aastaid
tagasi suleti. Hoolimata ruumikitsikusest, toimub seal vilgas
tegevus ja jääb loota, et uues
valla arengukavas nähakse ette
noortekeskusele suuremaid
ruume.
Vallavolikogu liikme töö ei
tähenda ainult volikogus istumist, kuulamist ja käe tõstmist
vaid nõuab volikogu materjalide läbitöötamist, julgeda
suud lahti teha ja õige asja eest
seismist. Lihtsam on eesmärke
saavutada kuuludes koalitsiooni, raskem ja rohkem visadust

ning järjepidevust nõudev,
olles opositsioonis, kuid sellest
peab üle olema. Mulle ei meeldi
susserdajad ja ebaausad inimesed, kes silmaees räägivad üht
seljataga teist juttu.
Hinnangut anda endisele
Tamsalu valla volikogu tööle
on päris keeruline, sest palju
aega ja auru kulutati umbusaldamistele ja võimuvõitlusele,
mis segas vallavalitsuse tööd ja
tekitas õigustatult vallaelanikes
pahameelt. Hoolimata kõigest
sellest on paranenud meie elukeskkond.
Tahan seista selle eest, et
meie valimislubadused nelja
aasta jooksul saaks täidetud,
Tamsalu piirkond ei jääks uues
vallas ääremaaks vaid areneks
edasi ja järgnevate aastate valla
arengukavas nähakse Tapa
valda tervikpildis. Seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja
ühtset meeskonda, erimeelsusi
on alati, kuid neid aitab vältida
asjalik ja konstruktiivne arutelu.
Soovin, et paraneksid tingimused ettevõtlusele, et noored siia
jääks ja oma kodu rajaks ning
võetaks kuulda vallakodaniku
arvamust. Selleks ajagem valla
asja!
Heade soovidega
Sirje Major

Dmitri Okatov
Dmitri Okatov (33) on vallavolikogu liige.
Olen sündinud 22. oktoobril
1984. aastal ja kogu oma senise
elu elanud Tamsalus. Tamsalu
gümnaasiumi lõpetasin 2004.
aastal. Pärast gümnaasiumi
lõppu 2004. aastal oli kindel
soov ka edaspidi Tamsalusse
elama jääda. Pärast gümnaasiumit õppisin Lääne-Virumaa
Rakenduskõrgkoolis kaubandusökonoomikuks. Perioodil
2008–2011 töötasin OG Elektras puu- ja juurvilja ostu-müügijuhina. 2011–2015 aastatel aga
Eesti suurimas hulgilaos puu- ja
köögivilja kvaliteedi kontrollina Lääne- ja Ida-Virumaal.
Alates 2015. aasta kevadest
töötan Eesti suurimas toiduainetetööstuses AS HKSCAN
müügijuhina.
Elan koos elukaaslasega ning
meil on kaks armsat tütart: 6-aastane Liisbet ja 9-kuune Isabel.
Oleme keskmisest suurema aktiivse eluviisiga pere, kus tähtsat
rolli mängib koostegemine ja
ühine kvaliteetaeg. Isegi kiire
elutempo juures leiab alati aega

ühiseks tegevuseks.
Põhjus, miks kandideerisin
volikokku, on suur soov kaasa
rääkida kohaliku elu edendamisel.
Ennast iseloomustan kui enesekindel, otsustusvõimeline, tulemustele orienteeruv, konkreetne,
otsekohene, veidi impulsiivne,
kuid aus inimene. Samas ei salli
ma kahepalgelisust ning tagarääkimist ning negatiivseid isikuid,
kellest püüan eemale hoida.
Volikogus loodan ja ootan tihedamat ja tulemustele
orienteeruvat koostööd kõikide poliitiliste jõudude vahel.
Kõik poliitmängud tuleb jätta
tahaplaanile ning teha tööd
valla arengu ja inimeste heaolu
heaks. Olenemata, kas kuulun
opositsiooni või koalitsiooni, on
mu kindel soov teha tihedamat
koostööd võimulolijatega ning
aktiviseerida valla elu läbi ühiste
spordi- ja kultuuriürituste ning
külaseltside tegevuse.
Viimaste aastate peamiseks
probleemiks nii Tamsalus kui
ka Tapal on rahvastiku vähenemine ehk toimub massiline
väljaränne meie vallast. Lah-

kuvad peamiselt aktiivsed
ning ettevõtlikud inimesed.
Pidurdamaks seda väljarännet
on vaja luua inimestele paremad elutingimused, ennekõike
võimalus teha tööd koduvallas.
Lisaks veel elavdada spordi- ja
kultuurisündmuseid, et inimesed kodudest välja meelitada ja
üheskoos tegutseda.
Need on minu eesmärgid
järgnevateks aastateks.
Lugupidamisega
Dmitri Okatov

Kerli Relli (26) on vallavolikogu liige.
Olen elanud terve oma
elu Tamsalus, ülikooli ajal ka
vahelduva eduga Tallinnas.
Olen käinud Tamsalu gümnaasiumis ja lõpetanud Tallinna Ülikoolis õigusteaduse
magistriõppe. Elu on aga
kujundanud nii, et igapäevaselt tegutsen hoopis kultuuri
valdkonnas. Olen töötanud
alates 2014. aastast Tamsalu
kultuurimajas kunstilise juhina, hetkel olen lapsehoolduspuhkusel. Lisaks annan
tantsutrenne väga erinevas
vanuses lastele ja noortele.
Minu kõige nooremad õpilased käivad 3. klassis ja kõige
vanemad 12. klassis. Olen
aastaid osalenud Tamsalu
tantsulaagri korralduses ja
olnud ka ise peakorraldaja.
Laagri hiilgeajal võttis sellest
osa 130 tantsijat ja näitlejat
kogu maakonnast.
Olen vabaabielus ja mul on
aastane tütar. Elan Naistevälja
metsade vahel ja olen oma
olemuselt täitsa maainimene.
Olen inimene, kes oskab
pigem asju ise ära teha, kui
viriseda, et keegi teine neid
ära ei tee. Sellest tuli ka tõuge
kandideerida volikogusse.
Kaua me viriseme, prooviks
parem ise midagi ära teha.
Soovin kaasa aidata meie
valla arengule ja anda oma
panuse, et meie vallas oleks
kõigil hea elada – nii minu
vanematel, minu lapsel, minul endal, kui ka Sinul.
Usun, et volikogu töösse
aitab panustada see, et olen
hakkaja inimene, lahendan
probleeme ise, mitte ei suuna

neid teistele, suudan seista
oma põhimõtete ja südamelähedaste teemade eest.
Teisest küljest olen leplik
ja ei kisu vaidlust tühistest
asjadest, oskan sõlmida
kompromisse ja kuulata ära
teiste inimeste arvamusi,
enda arvamust jõuliselt peale surumata. Enda põhirolli
volikogu töös näen eelkõige
kultuurivaldkonnas, kuid
südamelähedased on ka
hariduse küsimused ja kõik,
mis puutub noorte inimeste
maal elamisse.
Igapäevaselt panustan
Tamsalu noorte arengusse.
Suunan, kasvatan ja treenin
neid, avardan nende maailmapilti ja koostöötamise
oskusi. Suuremas pildis soovin panustada kultuuriellu,
korraldades heatasemelisi
kontserte meie oma noorte
kaasabil. Tahan anda oma
panuse, et tutvustada Tapa
valda suurepärase kultuuriürituste toimumise paigana,
kasutades ära meil juba
olemas olevaid võimalusi
Tamsalu kultuurimaja ja
selle 391 istekohaga saali ja
suure lava näol. Kuid mitte
ainult, meie vald asub suurepärases kohas, meil on neli
rongipeatust ja seda tuleks
püüda ära kasutada.
Tahaks loota, et nelja
aasta pärast on Tapal üks
ühtne vald, ei ole enam, et
Tamsalus on meil nii ja Tapal on meil naa. Loodan, et
nelja aastaga suudame võtta
ette nii mõndagi, et noored
tuleksid pärast ülikooli ka siia
tagasi, sest elukeskkond on
meil minu arvates väga hea.

Praegusel hetkel on minu
töö ka minu hobi. Armastan
tantsida! Kuid viimasel ajal
armastan aina rohkem saalist
vaadata, kuidas mu noored
tantsivad. Juhul, kui mind
kultuurimajast ei leia, siis võib
mind leida koeraga metsast
jalutamast või mehega rabas
sumpamast. Meile meeldib
avastada uusi ja põnevaid
kohti, mis tihtipeale ei ole just
kõige kergemini ligipääsetavad. Olen alati arvanud, et kui
inimesel muid hobisid ei ole,
siis ta ütleb, et mulle meeldib
lugeda, või et lugemine on
mu hobi. Aga mulle tõesti
meeldib raamatuid lugeda,
eriti nüüd, kui väikese lapse
kõrvalt on lugemiseks aega ja
võimalust palju vähem.
Teiste inimeste juures
hindan otsekohesust, kindlameelsust, ausust ja pealehakkamist, kasuks tuleb ka
positiivne ellusuhtumine.
Elagem hetkes ja nautigem
tänast päeva just praegu,
sest homme on hilja tänast
nautida!
Päikest südamesse
Kerli Relli

Naima Sild
Naima Sild (61) on vallavolikogu liige.
Olen kõrgharidusega vene
keele ja kirjanduse õpetaja.
Töötasin kümme aastat
õpetajana ning olin ka klassijuhataja, 22 aastat töötasin
õppealajuhatajana nii Tapal
kui Rakveres. Aastast 2011
olen Tapa vene põhikooli
(endine Tapa vene gümnaasium) direktor.
Olen vallavolikogu liige
alates 2013. aastast.
Olen abielus ja mul on
kaks täiskasvanud last, tütar
ja poeg.
Volikogusse kandideerisin
selleks, et kaasa rääkida valla
hariduselu edendamisel.
Kolleegid peavad mind
tasakaalukaks, kohusetundlikuks, sihikindlaks ja õiglaseks. Olen sellega nõus ning
seda ma ka endas hindan
ja püüan oma tegemistes
järgida.
Soovin Tapa vallas kaasa
rääkida hariduselu arendamisel ja sealhulgas propageerida ning edasi viia keelekümblust, sest keelekümblus
on veel üks võimalus ja valik
hariduse saamiseks. Tapa

vene põhikool on hea töö
eest saanud riikliku tunnustuse Keelekümblusasutus
2013 personalijuhtimise
valdkonnas, 2013. a on tunnistatud Tapa valla aastategija 2013 laureaadiks organisatsiooni tegu valdkonnas
ning 2017. aastal tunnustas
Tartu Ülikooli eetikakeskus
meie kooli tiitliga „Hea
kool kui väärtuspõhine kool
2017”.
Ma usun, et Tapa vallas
on nelja aasta pärast meie
kooli sisse viidud ka kahesuunalise keelekümbluse
programm, mis praegusel
hetkel toimib väga hästi
lasteaias Vikerkaar. Olen
veendunud, et kahesuunaline keelekümblus liidab
valla mitmekultuurilist kogukonda ja ühendab meie
valla elanikke.
Et tegutseda ühiste eesmärkide saavutamisel, peaksime lähtuma kõikidest valla
elanikest ja ära jätma oma
väljendi „Tegutsen oma
valijate soovide järgi, nemad
on mind volitanud jne”.
Meil on üks vald, ühised
vallaelanikud, me töötame

nii, et inimestel oleks siin hea
elada. Selleks soovin, et ei
oleks üksteisele ärategemist,
võitlust võimu pärast ja enda
ego upitamist. Soovin, et
oleks rohkem koostööd, et
võtaksime vastu võimalikult
häid otsuseid. Hindan inimestes inimlikkust, mõistmist,
kaasamõtlemist ja usaldust.
Pingeid maandan talvel
käsitööga ja kevadest sügiseni
aiamaal.
Valla elanikele soovin kodusoojust, austust ja lugupidamist üksteise vastu.
Lugupidamisega
Naima Sild
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Riina Niibo
Riina Niibo (60) on vallavolikogu liige.
Olen sündinud 1957. aastal
Tartus. Ema oli lastearst ja isa
Tartu Ülikooli kehakultuuri dotsent. Meie suguvõsas
on palju arste ja ilmselt see
määras ka minu elukutse valiku. Keskhariduse omandasin
tollases Tartu 7. keskkoolis
ajalookallakuga klassis. Tegelesin palju spordiga, käisin
korvpalli trennis ja laulsin
kooris. 1975. aastal astusin
Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetasin 1981.
aastal üldarstina. Suunamise
sain Jänedale, kuna abikaasa
asus peale EPA lõpetamist
Kaardiväelase kolhoosi peaenergeetikuna tööle. Sellel suvel
täitub 35 aastat arstiametis
töötamist. Piirkond on jäänud
samaks. Viimased viis aastat
olen töötanud Tapa Perearstikeskuses. Abikaasaga on eluteed meid lahku viinud, kuid
mul on kolm väga tublit last.
Tütar töötab Brüsselis inglise
ja saksa keele tõlgina, vanem
poeg on Tartus hambaarst
ja õppejõud Tartu Ülikoolis.
Noorem poeg asus sellel aastal
Tapa gümnaasiumisse ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetajaks.
Mul on kolm väga vahvat lapselast. Püüan olla nende jaoks
olemas nii palju kui võimalik
ja alati on meil midagi põnevat ette võtta. Poliitikasse viis
mind soov kaasa rääkida oma
kodukoha tegemistes ja arengus. Olen volikogus nüüd juba
5. koosseisus. Arstitöö on väga
tihedalt põimunud inimeste
murede ja probleemidega, mis
alati ei ole meditsiinilised, vaid
palju on sotsiaalseid. Sageli
tuleb inimene oma murega
esmalt minu juurde ja sealt
koorub välja hulga probleeme,
mida olen püüdnud jõudumööda lahendada. Arvan, et
oman piisavalt empaatiat, et
kuulata ja lahendada nii oma
patsientide kui oma valijate

muresid. Mul on hea koostöö meie sotsiaaltöötajaga,
kellega suhtleme tihedalt
ja jagame infot, et iga abivajaja probleemid saaksid
ruttu lahenduse. Kuna olen
töötanud ühes kohas väga
pikka aega, siis inimesed
on saanud väga lähedaseks
ja on tekkinud usaldus, mis
on meie töös väga oluline.
Praeguses volikogus töötan
sotsiaalkomisjoni esimehena.
Tööd on palju ja püüan olla
kursis ka mujal riigis ja maailmas toimuvaga. Viimasel ajal
tuleb oma töid ja tegemisi
väga täpselt planeerida, et
kõigega toime tulla. Olen
leidnud jälle tee joogatreeninguteni. Olen väga palju
reisinud ja laias maailmas
ringi vaadanud. See kõik on
laiendanud maailmavaadet ja
oskust vaadata maailmapilti
laiemalt.
Uues vallas tuleb kõik
teenused ja toetused viia
ühtsetele alustele. Hästi toimiva valla põhialuseks on
head, kvaliteetsed teenused,
mis on hästi kättesadavad.
Toetada tuleb neid, kes seda
tõeliselt vajavad. Selle nimel
me ka töötame. Viimaste
aastatega on palju ära tehtud,
et elu Tapa vallas oleks elamisväärne kuid palju on veel
ees. Ootan väga uue Tervisekeskuse valmimist, sest
ruumipuudus on suur. Loodan, et saame hästi toimiva
ja mitmekesiseid teenuseid
pakkuva keskuse. Kindlasti
oleks selline keskus alustavale meedikule hea paik oma
karjääri alustamiseks. Võib
olla oleks meie riigil jälle aeg
mõelda, kuidas noorte spetsialistide põuda leevendada
ja seda eriti maapiirkondades. Omal ajal me tulime
tööle suunamisega ja jäime
siia tööle väga pikaks ajaks.
See oleks üks mõtlemise
koht. Ka vallal on huvi, et

Tiiu Rosenberg

noored tuleksid siia tööle ja
rajaksid oma elu siin. Selleks
ollakse valmis ka panustama
omalt poolt.
Eelmises volikogus sai
palju häid eelnõusid vastu
võetud, mis olid valla arengule vajalikud ja edasiviivad.
Sageli hääletati oma erakonna ja koalitsiooni kokkuleppe
alusel, mitte südametunnistuse järgi. Olen seda oma
poliitikukarjääris püüdnud
eelkõige silmas pidada, et ei
läheks oma südametunnistusega vastuollu. Loodan,
et uued volikogu liikmed
püüavad ikka mõelda, miks
nad kandideerisid ja milliseid
valimislubadusi oma valijatele andsid. Hindan inimeses
eelkõige ausust, oma kokkulepetest kinnipidamist,
koostöövalmidust, hoolivust oma kaaslaste suhtes.
Loodan, et nelja aasta pärast
on meie vald atraktiivne,
turvaline, hästi toimiv ja
mõnus paik elamiseks, kuhu
tullakse noorte peredega.
Meie inimesed on terved ja
õnnelikud, sest kõik eluks vajalik on siin olemas. Siis võin
ka mina olla rahul, et olen
andud oma väikese panuse
selle arenguks.
Lugupidamisega
Riina Niibo

Mart Lees
Mart Lees (60) on vallavolikogu liige.
Sündisin 1957. aastal Tapa
linnas. Olen lõpetanud Jäneda
Sovhoostehnikumi agronoomia erialal. Peaaegu 40 aastat
olen töötanud Jootmel, sellest
20 aastat osakonnajuhatajana
ja pärast majandite reformi
Lemar-LM OÜ juhatajana.
Paljude aastate jooksul
olen osalenud ühiskondlikus
tegevuses – kahel korral Lehtse vallavolikogu liikmena ja
hetkel olen kolmandat koosseisu Tapa valla volikogus.
Ma ei kuulu ühtegi erakonda, valimistel olen osalenud
valimisliitude nimekirjades.
Volikogusse kandideerisin
selleks, et olla kursis Tapa valla
tegemistega ning aidata kaasa
oma piirkonna arengule.
Olen 37 aastat abielus.
Abikaasa töötab Tapa gümnaasiumis õpetajana. Meil

on kolm tublit last ja kuus
lapselast. Mõlemad tütred
on lõpetanud Maaülikoolis
magistriõppe, poeg on kaitseväelane.
Aastaid olen olnud Jootmel paljudele peredele tööandjaks. Tegevusaladeks on
olnud looma- ja taimekasvatus. Tuluallikaks põhiliselt piimatootmine. Seoses
Kaitseväe lähiharjutusala
pealetungiga olin sunnitud
lõpetama piimakarja pidamise ja ära müüma ca 200
ha väärtuslikku põllumaad.
Hetkel tegelen nuumaloomade kasvatamisega.
Minu hobideks on jahil
käimine, looduses viibimine,
hea seltskonnaga reisimine.
Meelsasti tegelen lastelastega. Kõik see maandab ka
minu pingeid. Inimestes hindan ma sõnapidamist, ausust
ja täpsust.
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Loodan, et võtame valla
arenguks ühiselt vastu tarku,
konstruktiivseid otsuseid ja
püüame neid maksimaalselt
ellu viia. Nelja aasta pärast
võiks Tapa vald tunda end
tugeva ja kindla vallana.
Lugupidamisega
Mart Lees

Tiiu Rosenberg (36) on
vallavolikogu liige.
Ilma heade inimesteta ei
saaks ma olla see, kes praegu
olen. Alustan kõige tähtsamast oma elus. Minu pere,
vanemad, lähedased, sõbrad
ja kolleegid, tänu teile olen
õnnelik inimene, sest minul
on kellega koos naerda ja
nutta – minu tagala on kindlustatud. Olen tänulik oma
vanematele muretu lapsepõlve ja praeguse toetuse eest.
Abikaasa Gunnariga oleme
abielus olnud 16 aastat ja
meie peres kasvab kaks poega. Sander (14) õpib Lehtse
kooli 8. klassis, lisaks Tapa
Muusika- ja Kunstikooli
muusikaosakonna huviõppes
basskitarri. Jürgen (7) õpib
Lehtse kooli 1. klassis ning
Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonnas.
Suurema osa oma elust
olen elanud Lehtse alevikus. Kooliteed alustasin
Lehtse põhikoolis, õpinguid jätkasin Tartu Tamme
gümnaasiumis, kus õppisin
loodusteaduste kallakuga
klassis. Sealt ka huvi edasi
õppida meditsiinivaldkonnas. Rakendusliku kõrghariduse omandasin üldõenduse
erialal Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis, 2014 lõpetasin
õde-spetsialisti õppe diabee-

diõenduse erialal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja 2016
Tartu Ülikooli täienduskoolituskeskuses retseptiõigusega
pereõe õppe.
Alates 2005. a töötan pereõena Tapal perearst Margut
Soomann praksises. Mulle meeldib töö inimestega. Pereõe töö on huvitav,
mitmekülgne, igapäevaseid
v ä l j a k u t s e i d p a k k u v.
See on arendanud minu
kohusetunnet, kohanemis- ja
empaatiavõimet, suhtlemisja meeskonnatöö oskust.
Põhitöö kõrvalt olen alates
2010. aastast Lehtse koolis
keemia- ja seitsmenda klassi
loodusõpetuse õpetaja.
Lisaks eelmainitule on minu
ühiskondlikku aktiivsust ja
sotsiaalsete oskuste arengut
toetanud tegevus Naiskodukaitse Viru ringkonna Tapa
jaoskonna liikmena.
Kus viga näed laita, seal tule
ja aita. Soovin kaasa rääkida ja
abiks olla parima lahenduse
leidmisel kodukohta puudutavates küsimustes ja otsustes.
Vallavolikogu liige olen esimest korda, seega veel harjun
uue olukorra ja töökorraldusega. Mulle meeldib koostööd
teha inimestega, kes austavad
oma kolleege, on usaldusväärsed ja täpsed.
Ma loodan, et Tapa vald

on nelja aasta pärast rahulik ja
turvaline koht, kus elada, lapsi
kasvatada, vanaduspõlve veeta. Teed ja tänavad on korras,
ühistransport toimib, haridus
ja kultuur on heal järjel, sport
on populaarne ja tulemused
edukad. Vallaelanikud on terved ja rõõmsad.
Pingeid maandan suurepärases seltskonnas esmaspäeviti
ja reedeti Lehtse Liinirahvaga
tantsides, kolmapäeviti meie
valla mandoliiniorkestris pilli
tinistades ja üks kord nädalas
toolijoogatreeningul.
M e o l e m e ü k s ko g u kond – väärtustame inimesi
enda ümber, hoolime oma
lähedastest.
Head soovides
Tiiu Rosenberg

Üllar Neeme
Üllar Neeme (38) on vallavolikogu liige.
Sündinud olen 12. septembril 1979. a Tamsalus.
Haridusteed alustasin 1986.
a Tamsalu gümnaasiumis,
kus lõpetasin põhikooli.
Edasi suundusin 1994. a
Väike-Maarja Õppekeskusesse, kus omandasin talumajanduse eriala koos
keskharidusega. Lõpetasin
kooli 1998. a. Koolis saadud teadmised ja oskused
on kasuks tulnud igapäevaelus, aga õpitud eriala ei
saanud minu igapäevatööks.
Minust sai hoopis pagar.
Asusin tööle1998. a AS
Hallik pagar-taignameistrina. Alates 2007. a töötan
AS OG Elektra tootmises
pagar-taignameistrina. Sellel
aastal täitub mul pagarina
töötamist 20 aastat.
Abikaasa Tuuliga (36) abiellusin 6. juunil 2006. a, meie
armastusest kasvab peres
kolm toredat last. Poeg Henry (10) käib 4. klassis ning
tegeleb tantsu ja korvpalliga.
Tütar Helery (6) lõpetab sellel
aastal lasteaia ja alustab kooliteed, talle meeldib laulmine.
Pesamuna Heliise (1) naudib
emmega kodus olemist.
Vabal ajal tegelen tervisespordiga, osalen spordivõistlustel (Eesti Ööjooks,
Südasuve Maraton), olen
doonor ja veedan perega

lõbusalt aega.
Tapa valla volikokku kandideerisin seetõttu, et volikokku jõuaks ka lihtsa inimese ettepanekud ja soovid. Hea
rahvas, kui teil on ettepanekuid, mis võivad muuta valla
elu paremaks siis olen nõus
teid kuulama ja volikogus
kajastama. Kuulun turvalisuse
komisjoni ja olen komisjoni
aseesimees. Esmamulje volikogu tööst on hea ning usun,
et Tamsalu piirkonna elanikel
pole vaja karta, et Tamsalu
muutuks ääremaaks. Olen
kindel, et Tamsalu piirkond
areneb Tapaga võrdse kiirusega ja Tamsalut on hästi vastu
võetud. Kuigi olen poliitika ja
kohaliku elu vastu huvi tundnud juba noorena, kandideerisin volikokku esmakordselt
ja üllatusena ka kohe edukalt.
Seega on praegune olukord
mulle üsna uus.
Olen Keskerakonna liige
alates 2016. a. Kandideerisin
valimistel ka seepärast, et
soovisin aidata Keskerakonda.
Olen arvamusel, et kui olen
erakonna liige siis tuleb valimistel anda endast parim, et
erakond saavutaks võimalikult
hea tulemuse.
Olen juba tegelenud meie
valimislubadusega, et Tamsalus toimuks taas jaanituli.
Tagasiside on olnud hea ja
lootust on, et juba sel suvel
saame nautida jaaniõhtut

uues ja ilusas Tamsalu Tammepargis, mis suve algul
avatakse.
Loodan, et Tapa vald on
nelja aasta pärast turvaline,
hästi edasi arenenud vald, kus
lastel on hea kasvada ning siia
soovivad elama tulla paljud
inimesed. Teiste juures hindan
ausust, kokkulepetest kinnipidamist ja otsekohesust.
Lõpetuseks tahan tänada
teid kõiki, kes valimistel usaldasid oma hääle minule ja
Keskerakonnale. Suur, suur
tänu teile toetuse eest. Anname endast parima, et teie
usaldust õigustada.
Hea vallarahvas soovin
teile ilusat Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva!
Lugupidamisega
Üllar Neeme
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Vello Ojamäe on Tapa vallavalitsuse liige
Olen sündinud 1967. aastal
Kadrinas ja kui olin nelja aastane, siis kolisid vanemad Tapale,
kuhu ehitasid maja.
Olen lõpetanud Tapa 1.
keskkooli 1985. aastal ning
peale seda asusin õppima Tallinna Pedagoogika Ülikooli.
Kohe esimeselt kursuselt võeti
mind aega teenima Nõukogude Armeesse, kus olin kaks
aastat ja teenisin Poola pinnal
„vennalike“ ja „sõbralike“ vägede koosseisus. Peale armeest
vabanemist läksin taas ülikooli
ning lõpetasin 1992. aastal
üldtehniliste distsipliinide, tööõpetuse ja autoõpetuse eriala
cum laude. Juba õpingute ajal
asusin osalise tööajaga tööle
Tapa gümnaasiumisse füüsika
ja autoõpetuse õpetajana.
Õppesõidu õpetajana töötasin
kuni aastani 2002.
1993. aastast kuni 2014.
aasta lõpuni töötasin AS SEB
Pank haldusosakonna juhatajana, vastutades kogu panga valduses oleva kinnisvara
korrashoiu ja uute objektide
ehitamise eest. Samal ajal olin
ka panga hankejuht mitme
aasta jooksul. Töötades pangas
osalesin mitmetel kinnisvara ja
juhtimisalastel rahvusvahelistel
koolitustel Rootsis.
Aastast 2015 olen Rahvusooper Estonia haldusjuht.
Olen abielus ja kahe tütre isa

ning ühe vahva poisi vanaisa.
Vanem tütar on juba omandanud kõrgkoolist magistrikraadi
ning töötab raamatupidamise
valdkonnas suures rahvusvahelises firmas. Noorem tütar õpib
Tallinna Kristiine gümnaasiumi
neljandas klassis. Oma töö ja
pere tõttu olen nädalas viis päeva Tallinnas, siis kogu oma vaba
aja veedan Tapal, kus mulle
väga meeldib olla ja kus tunnen end tõeliselt kodus. Kuna
ema on ka juba üsna eakas,
siis püüan talle igati abiks olla
kodustes töödes ja toimetustes.
Tapa valla rõõmud ja mured
on olnud mulle alati väga südamelähedased – sellest ka soov
kandideerida ja anda ka reaalselt
oma panus valla arengusse. Iseloomult olen otsekohene ja ütlen
alati välja oma arvamuse. Kindlasti pole see alati õige, kuid olen
alati olnud selle poolt, et vaidlustes ja aruteludes selguks tõde ja
tuleksid välja parimad ideed. Ma
ei salli selja taga „ussitamist“,
virisemist ja käegalöömist. Olen
väga pikalt töötanud eraettevõtluses, siis oma tugevaks küljeks
pean seda, et tunnen hästi majanduse toimimise mehhanisme
ning et suudan selle kogemuse
rakendada ka omavalitsuse töös.
Loodan olla n.ö värske pilguga
abiks neile, kes on juba aastaid
seda omavalitsuse töö vankrit
tublilt vedanud ning pakkuda

Rein Lall on
Tapa vallavalitsuse liige
Olen 61-aastane. 1980 lõpetasin EPA põllumajanduse
mehhaniseerimise eriala. Alates 1982. a töötan põllumajanduses, alguses
Järva-Jaani kolhoosis. Alates
1992. a Vajangul
eraettevõtluses
siiamaani.
1977. aastast
abielus – abikaasa on lõpetanud arstina. Meil on
kolm last, kes kõik töötavad Eestis. Kaks poega
töötavad IT alal ja tütar juura erialal. Kõigil lastel
on kõrgharidus. Momendil on neli lapselast –
kõige noorem aastane, kõige vanem 10-aastane.
Olen mitu perioodi Tamsalu vallavolikogus
osalenud ja saanud sealt teadmisi, mida püüan
selles eluperioodis rakendada oma töös.
Hindan inimesi, kes teevad oma tööd korralikult, elavad aktiivset elu, peavad oma sõna ja
on sellise silmaringiga, mis arvestavad ka teiste
inimeste vajadusi ja tegemisi.
Soovin kaasa aidata Tapa valla tarka ja kõiki
arvestavasse juhtimisse ning anda oma kogemusi
valla inimeste heaolu paremaks muutmiseks.
Tuleb kuulata inimeste arvamusi ja tegutseda nii,
et kõigil oleks Tapa vallas hea ja turvaline elada.
Viimasel ajal meeldib mulle lugeda ja bridži
mängida. Mõlemast õpib palju.
Elus on palju põhimõtteid ja reegleid. Ka mul
on neid palju ja enamusele püüan kindlaks jääda.
Lõpuks toon paar klassikute mõttetera, mille
üle tasub mõelda:
“Loogika viib sind punktist A punkti B. Kujutlusvõime viib sind kuhu iganes.” A. Einstein.
“... kui pole halb, siis on hea.” Hardi Volmer.
Lugupidamisega,Rein Lall

välja uusi lahendusi vallaelu
osade valdkondade paremaks
toimimiseks. Tean seda omast
käest, et tihti tuleb kasuks, kui
keegi väljastpoolt vaatab kohalikele töödele-tegemistele natuke
teise pilguga, et optimeerida
ja efektiivistada olemasolevaid
tööprotsesse. Tihti on reserve
seal, kus me ise neid igapäevaselt
ei märkagi.
Kokkupuuted omavalitsuse
tööga on olnud töö Tapa Vesi
nõukogus nelja aasta jooksul
ning kaheksa aasta jooksul töö
valla majandus- ning eelarvekomisjonides. Ühtlasi olin ka
Tapa ja Tamsalu valla liitumisprotsessis Tapa valla töögrupi
liige. Kandideerisin valimistel
Reformierakonna nimekirjas
juba teist korda, kuid ma ei
ole selle erakonna liige. Kuna
see maailmavaade ühtib minu
omaga – siis oli see mulle sobilik nimekiri, kelle koosseisus
kandideerida. Vallavalitsuse
koosolekutel või varasemal
ajal komisjonide töös pole
ma kunagi mõelnud sellele, et
mis nimekirjas kandideerisin
ja kuidas seetõttu peaks hääletama – alati olen juhindunud
oma tõekspidamistest ja sellest,
mis oleks parem Tapa vallale.
Võin kinnitada, et valimistel
Reformierakonna nimekirjas
kandideerinud inimesed on
kõik väga töökad ja vahvad

ning soovivad igati kaasa lüüa
koduvalla paremaks muutmisel.
Vabal ajal meeldib mulle
tegeleda lastega, võimalusel
sportida ning lihtsalt sõbraga saunatada. Spordialadest
meeldib mulle suusatamine
ja jalgrattaga sõita. Olen regulaarselt osa võtnud Tartu
Maratonist ja Rattarallidest.
Väga meeldib ka mäesuusatamine, kuid kahjuks pole
viimastel aastatel selleks aega
jäänud. Minu kõige suurem
hobi on tegelemine vanatehnikaga. Olen klubi Unic-moto
liige ning jõudumööda olen
osa võtnud klubi vanatehnika
sõitudest ja kokkusaamistest.
Olen taastanud mitu autot
(GAZ-21, Moskvich 407, VAZ
2101 ) ja ühe mootorratta IZ
Jupiter-2 külgkorviga. Tegemist ootavad üks auto ja vana
roller. Garaazis nokitsedes
ununevad igapäevased mured
ja probleemid ning ilus tulemus teeb rõõmu. Üleüldse
huvitab mind kõik, mis on
seotud vana tehnika või vanavaraga – väljaarvatud militaarteemad. Lisaks eelnimetatutele
on üheks hobiks ka ehitamine/
remontimine, nii oma kui ema
maja juures on sellega pidevalt
vaja tegeleda ja see tegelikult
väga meeldib mulle.
Milline on meie vald nelja
aasta pärast? Ma ei hakka siin

üles lugema trafaretseid lauseid, et siis on kõik hea ja ilus.
Paraku siin elus sõltub väga
palju ka sellistest asjadest ja
otsustest, mis meist endist ei
sõltu. Kindlasti ma loodan, et
meie kõigi ühiste jõupingutustega saame oma koduvalda
paremaks muuta, elukeskkonda parandada, kultuurielu
mitmekesistada jne. Ma väga
loodan, et vallas arenevad
ka muud valdkonnad peale
militaarvaldkondade, ning et
hetkel toimuv kaitseväe suur
laienemine tõmbab kaasa ka
kohalikku elu.
Samas nagu me teame on
Kaitseväe ja liitlaste kohalolek
üks kahe teraga mõõk – hea,
kui nad on – on tööd kohalikele, ostetakse kaupu, ehitatakse
jne, kuid … nende kohalolek
sõltub lihtsalt mõnest allkirjast
paberil. Kunagi pole välistatud variant, et rahvusvahelise
olukorra muutumisel muutub
ka Tapal baseeruv koosseis,
tehnika, teenuste vajadus jne.
Kõik see mõjutab koheselt ka
meie valla elu. Kindlasti on
viimastel aastatel elukvaliteet
vallas kindlasti paranenud
– soojatootmine Tapal on
kindlam ja odavam, kesklinn
saab uue näo, liitumine Tamsaluga loob uusi võimalusi
sportimiseks, teedeehitusse
on korralikult investeeritud,

on rajatud ning kohe on ehitamisel uued kergliiklusteed
ning uus perearstikeskus saab
peagi valmis, huviringid töötavad, rongiühendus on väga
hea, arengukavad on koostatud
ning neid järgitakse jne,jne.
Kõik see sisendab optimismi ka tulevikuarengute osas,
kuid miski ei sünni iseenesest
– kõikide loetletud asjade
taga on paljude inimeste tubli
töö. Seega anname kõik oma
panuse koduvalla arengusse,
suhtume asjadesse positiivselt ning teeme kõik selleks
et vallas oleks töökohti, hea
ja turvaline elada ning oleks
kohti kus veeta sisukalt vaba
aega – olgu see siis sportides
või kultuuri nautides.
Lugupidamisega
Vello Ojamäe

Andrus Freienthal on Tapa abivallavanem
haldusteemadel ning vallavalitsuse liige
Olen 58-aastane. Haridus on
kõrgharidus. Keskhariduse baasil
omandasin laevaelektriku kutseeriala. Kõrghariduse diplomi sain
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kvalifikatsiooniga.
Seni olen töötanud nii kohalikus
omavalitsuses kui eraettevõttes.
Minu tööinimese elu algas 1978.
aastal meretranspordis. Ligikaudu
kaheksa aastat kokku töötasin laevaelektrikuna Eesti Merelaevanduse välissõidulaevadel ja Murmanski
Merelaevanduse jäälõhkujatel.
Kolm aastat teenisin kohustuslikku
ajateenistust nõukogude sõjamerelaevastikus Koola poolsaarel. Kaks
aastat töötasin Tamsalu Keskkoolis
ajaloo- ja geograafiaõpetajana,
üheksa aastat olin ametis Tamsalus
abilinnapeana. Pärast seda töötasin kümme aastat eraettevõtluses
müügijuhina ja tegevjuhina. Alates
aastast 2011 töötan Tapa abivallavanemana ja üksteist aastat juhtisin
Tamsalu linna ja vallavolikogu tööd.
Olen abielus juba 32 aastat,
abikaasa töötab elektroonikaettevõttes Järvamaal. Meil on üks tütar,
kes elab perega Lõuna-Euroopas ja
töötab tehnikamuuseumis giidina.
Meil on tütrepoeg, kes läks möödunud sügisel esimesse klassi.
Usun, et minu iseloomuomadused aitavad mul töösse tulemuslikult panustada. Arvan, et olen kohusetundlik, täpne, korrektne, aus.
Mul puuduvad igasugused häirivad
momendid, mis tekitaksid minu
töös huvide konflikti või korruptsiooniohtliku olukorra. Tunnen
nii volikogu kui ka täitevvõimu
tööd, olen kohaliku omavalitsuse
haldusvaldkonna toimimise üsna

hästi selgeks saanud. Samuti tuleb
kasuks piisav töökogemus eraettevõtlusest. Olen traditsioonilistest
väärtustest lugu pidav konservatiivse ja alalhoidliku mõttelaadiga,
samas aga ka mõistlike uuendustega kaasa minev inimene.
Tapa valla arengusse soovin
panustada seistes selle eest, et meie
inimestel oleks kaasaegne, puhas,
hästi toimiv ja ilus elukeskkond
– teed-tänavad, tänavavalgustus,
pargid, veesüsteemid, soojamajandus, korrastatud hooned. Räägin
kindlasti kaasa ettevõtluse arendamise ja töökohtade tekkimisele
kaasaaitamise teemadel.
Vallavalitsuse ja vallavolikogu
koostegutsemisel ühise eesmärgi
saavutamisel on oluline, et peame
kõigepealt ja eelkõige selgeks
tegema, mida meie elanikud kohalikult omavalitsuselt ootavad
ning siis seejärel seda ellu viima.
On selge, et kõike ei jõua, pärand
nõukogude ajast on liiga ränk.
Kohalik omavalitsus peab tegema
eelkõige seda, mida inimesed ise ei
saa või ei tohi teha ning arvestama
sellega, kus on kõige suurem kasusaajate ehk elanike hulk ja arvuka
töötajaskonnaga suurettevõtete
asukoht. Minuga on kõige rohkem
räägitud kodulähedaste töökohtade
vajadusest, ilusast ning kaasaegsest
elukeskkonnast, haridus- ning lasteasutustest, esmatasandi arstiabist
ning võimalustest terviseliigutamiseks. Sotsiaalse abistamise puhul
tuleb abistada ainult neid isikuid,
kes seda objektiivsetel põhjustel
ise teha ei suuda. Vallavolikogu
liikmed ja vallavalitsuse töötajad ei
tohi tegutseda enda, oma perede

või sugulaste, samuti erakondade
huvide kaitsmisel, vaid peavad kõik
otsused ja tegevused tegema Tapa
valla kui terviku huve ja arengut
silmas pidades!
Tapa vald nelja aasta pärast
on arenev omavalitsusüksus ja
kindlasti on nii Tapal kui Tamsalus
rekonstrueeritud mitu olulist tänavat, korda tehtud mõned pargid,
kaasajastatud tänavalgustust, juurde ehitatud veesüsteeme. Kindlasti
on paremas seisus meie soojamajandus, sest soojusettevõtjad
hakkavad käituma eeskujulikult.
Ümber on kujundatud valla heakorraga tegelev asutus ning me
saavutame selles valdkonnas uue
ja parema taseme. Suure tõenäosusega on rekonstrueeritud nii
Tapa kui Tamsalu vabaajakeskused
ning need kannavad Eestile omast
nimetust – rahvamajad. Usun, et
meie koolid ja lasteaiad on kõik
elus ja igas mõttes heal tasemel.
Usun, et meie pingutused kannavad vilja ning meil õnnestub valda
meelitada investoreid väljast, kes
siia oma ettevõtted asutavad ja
töökohti loovad. Selles plaanis on
suured lootused ka heale koostööle
Kaitseministeeriumiga, kes aitab
meie elukeskkonda kaasajastada
ning Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi
laienemine annab oma panuse
piirkonna arengusse. Kokkuvõtteks: valla elanikkonna kahanemine on peatunud ja pööranud
kasvule; valda on lisandunud uusi
töökohti ning suureneva tulubaasi
abil saame pakkuda vallakodanikele turvalist, kaasaegset ja kaunist
elukeskkonda ning meie inimestel
on võimalus sisukalt oma vaba

aega veeta ja rahulolevalt tõdeda:
“Kultuur on elamiseviis, see on see
miski, mis me ise oleme.”
Minu meelistegevusteks on
filateelia ja lugemine. Nooruses
sai palju loetud klassikalist ilukirjandust, nüüd on põhiteemaks
rahvusvahelisi suhteid ja riikide
ajalugu kajastav kirjandus. Mulle
meeldivad samuti reisimine, jalgrattasõit ja kodused füüsilised tööd.
Pingeid maandan nii, et kui
võimalik, siis viskan töömõtted
peast, teen kodus midagi oma kätega, käin basseinis ujumas, sõidan
jalgrattaga. Parim võimalus pingete
maandamiseks on reisimine, aga
on selge, et väga sageli reisile
minna ei õnnestu. Väga hea on
lapselapsega tegeleda, kahjuks aga
teda näen enamasti Skype’s.
Hindan teiste inimeste juures
kohusetundlikkust, ausust, sõnapidamist, korrektsust, head kasvatust ja viisakust, intelligentsust,
asjatundlikkust ja töökust, tarkust.
Ma ei kannata ülbust, ükskõiksust
ja rumalust!
Lugupidamisega
Andrus Freienthal
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Tapa vald tunnustab
2017
Tapa valla aastategija
Kategooria “Isiku tegu”
Mikhail Stepin
Mikhail Stepini loomaarsti praksis on väikeloomade omanikele
tuge pakkunud üle kümne aasta.
Mikhail Stepin on suure südamega
inimene, kes hoole, armastuse ja
kohusetundega on ravinud nii Tapa
kui ka ümberkaudsete valdade
neljajalgseid patsiente. Abi tullakse
saama ka kaugemalt nagu näiteks
Tallinnast ja Narvast. Teadmised ja
pikaajaline töökogemus on kujundanud maine, mis tekitab usaldust:
patsiente uuritakse põhjalikult, leitakse sobiv ravimeetod. Meelsasti
tuuakse oma lemmikloomad nii
ravile kui ka lihtsalt läbivaatusele või
vaktsineerimisele. Igasugune ravi on
muidugi kallis, kuid Mikhail Stepin
üritab leida kliendile taskukohaseid
lahendusi. On tulnud ka ette, et
operatsiooni ja ravi viib arst läbi
tasuta. Valusaks probleemiks on
kodutud ja väärkoheldud loomad.
Ka selles valdkonnas püüab vetarst
Mikhail Stepin olla abiks lahenduste
leidmisel. Juba aastaid kiibistab ta
Tapa vallas koeri ja kasse.
Kategooria “organisatsiooni
tegu”
“Nostalgiajaama toimkond”
11. augustil 2017 muutus unustusehõlma vajunud vana Tapa
jaamahoone üheks päevaks “Nostalgiajaamaks”. Ettevõtmine leidis kajastust üle Eesti ja pakkus
mõnusat äratundmist nii noortele
kui vanadele - kõigile, kelle jaoks
Tapa rongijaam oli kunagi osaks
igapäevasest elust. Projekti „Tapa
rongijaama elluärkamine“ raames,
mida vedas Ade Piht ja tema toimkond, korraldati näitusi, kontserte,
ka tantsuõhtu. Koos viimase jaamakorraldajaga toimusid ekskursioonid
jaama sees ja selle ümber. Avatud oli
autentne jaamapuhvet, töötas jaama
miilits, kassapidaja ja muu teenindav
personal. Stendidel sai näha vaksali
ajalugu. Külastada võis kõiki vaksali
ruume, sealhulgas ka jaamakorraldaja tuba ja „punanurka“. Neil
tundidel elas ja hingas vana vaksal
kunagises tegevusrütmis. Üritus oli
publikurohke ja heaks reklaamiks
Tapale.
Kategooria “elutöö”
Endel Dimse
Endel Dimse alustas tööd Tapa
raudteel elektrimontöörina 1959.
aastal, olles eelnevalt lõpetanud
tehnikakooli Valgevenes, kus omandas elektrimehhaaniku kutse. Endel töötab kuni tänaseni Eesti
Raudtee infrastruktuuri teenistuses
vanemelektrimehhaanikuna ning
tegeleb igapäevaselt valgusfooride,
releekappide, rööpaseadmete korrashoidmisega. Tema ülesandeks on
tagada ohutu liiklus raudteel ja ta on
teinud seda peamiselt Tapa-Sonda
ja Tapa-Aegviidu suundadel. Eesti
Raudtee ja tema eelkäija on tunnustanud Endel Dimset korduvalt nii
rahaliste preemiate kui tänukirjadega. Endel on 3 lapse isa, tema hobiks
on olnud fotograafia ja kalandus. Ta
on tagasihoidlik, töökas ja äärmiselt
hea meeskonnatöös.
Luule Nurga
Luule on MTÜ Loometöö hing ja

mootor. Ta korraldab kursusi, kirjutab projekte, otsib rahastamisallikaid
ning koostab aruandeid. Muljetavaldavad on Luule Nurga Ambla vana
aja riietuse uuringud, mis on kolmest
osast koosnev ajalooallikaline väljaanne. Ajavahemikus 2004–2017 on
toimunud neli rahvariiete valmistajate koolitust, lõpetajaid oli ligikaudu
50. Eelmisel aastal valminud näitus
“Pärand rahvariietes” oli üleval ka
Eesti Käsitöö Maja Rahvakunstigaleriis. Hetkel toimetab Jäneda lossi
õppeklassis niplispitsi klubi ja 6 kuuline kaapotkleitide ning kostüümide
õmblemise kursus. Traditsiooniliselt
osaleb Luule koos MTÜ Loometöö
liikmetega Ambla kihelkonna päevadel, rahvusvahelisel Eeva Taltsi nimelisel pitsifestivalil Pärnus. Samuti
võetakse osa Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu poolt korraldatatud
igaaastasest üritusest “Käsitöökojad
üle maa”. Luule Nurga korraldatud
töötoad ja näitused on esindatud
Jäneda Aia- ja Lillepäevadel, Talupäevadel ning Mardilaadal. Peene
käsitöökunsti kõrval valdab Luule
Nurga väga hästi ka kaasaegset
infotehnoloogiat. Nii kirjutab ta
kõik projektid arvutis ise ja haldab
ka MTÜ kodulehte ning infovoogu
Facebookis, andes nii silma ette ka
paljudele endast noorematele.

Tapa valla teenetmärk
Ingemar Jennersjö
Tapa muusikakool lõi sidemed
Ingemar Jennersjöga 1992. aasta
lõpus. 1993. aastal külastas Ingemar Tapa muusikakooli koos Trosa
(Rootsi) muusikakooli õpilastega
kahel korral, mille käigus anti kolm
ühiskontserti (vastavatud Kultuurikojas, Moe talveaias ja Lehtses).
1994. aasta kevadel võõrustasid Ingemar Jennersjö ja Trosa muusikakool Tapa muusikakooli puhkpilliorkestrit. 1995. aasta kevadel aga Tapa
muusikakooli lastekoori. Õpilaste
vahetustest kasvasid välja Jüri Tüli
juhitava Tapa puhkpilliorkestri ja
Ingemar Jennersjö juhitava orkestri
Stockholm City ühised esinemised
Eestis ja Rootsis. Aastail 2004 ja
2009 võttis Ingemar Jennersjö oma
orkestritega osa meie üldlaulupidudest. Tema viimane külaskäik Tapale
toimus 2013. aasta kevadel, kui tähistati Tapa ja Trosa muusikakoolide
koostöö 20. aastapäeva. Lisaks ühistegevusele oli Ingemar Jennersjö
suureks teeneks puhkpillide ja
nende tarvikute muretsemine ning
annetamine Tapa muusikakoolile.
Tema abiga täienes puhkpilliõppeks
mõeldud noodimaterjali hulk märkimisväärselt. Ingemar Jennersjö
on imeline inimene, Tapa ja Trosa
sõpruse ja koostöö innustaja ning
hoidja. Seda juba 25. aastat.
Tiiu Tikkerber
Aastakümnete jooksul on Tiiu
Tikkerber õpetanud lapsi ja täiskasvanuid rõõmu tundma muusikast
ja muusikategemisest, lugu pidama
oma kodukoha kultuurist, ajaloost
ja traditsioonidest, samas ise neid
juurde luues ja täiendades. Ta on
sõna otseses mõttes oma kodukoha
„maa sool“. Tiiu on ellu kutsunud
väikekoolide muusikafestivali, tema
osalusel on läbi viidud tänaseks juba
11-ndad Tapa valla muusikapäevad.
Oma õpilastega on ta hästi esinenud
muusikaolümpiaadidel nii maakon-

nas kui vabariigis. Tema järjepidevat
ja tänuväärset tööd on märgatud ja
tunnustatud nii vallas kui maakonnas: Tapa valla aastategija laureaat
2008 kategoorias „Haridus“, LääneVirumaa Kultuurkapitali aastapreemia „Maa sool“ 2010. aastal, 2017.
aastal nomineeritud Lääne-Virumaa
aastaõpetaja galal „Aasta põhikooliõpetaja“ kategoorias. Tiiu on Lehtse
Kammerkoori asutaja ning olnud
selle põhidirigent 1980. aastast.
Koor on tähistanud oma tegutsemise juubeliaastaid suurejooneliste
kontsertide ja etendustega, kus Tiiu
on olnud üheks liikumapanevaks
jõuks ja dirigendiks.
Aleksander Klasberg
Aleksander Klasberg on politseis
töötanud pea 20 aastat ja kõik need
aastad Tapa linnas ja vallas. Tema
kohta kuuleb vaid kiidusõnu nii
kodanikelt, kui ka maakonna politseijuhtidelt. Kuigi pealtnäha tagasihoidlik, on temas julgust, tugevust,
konkreetsust. Ta on professionaalne
riigiteenistuja, kes jõuab pea igale
poole ja lahendab keerulisi olukordi
eeskujulikult. Lisaks tööle Tapa ja
Kadrina piirkonna politseinikuna
käib ta abis Tapa valla erinevatel
üritustel julgeolekut tagamas. Neist
võiks nimetada järgmisi: Tapa linnapäevad, koolialguse rongkäik,
Tapa valla rahvajooks. Aleksander
Klasberg teeb väga head koostööd
valla koolidega, käies noortele kasvatuslikku eeltööd tegemas, mille
tulemusi on tänavapildis ka märgata,
kuna aastate jooksul on linnaruumis
vähemaks jäänud korrarikkumisi.
Kuno Rooba
Kuno Rooba oli 90-ndate lõpus
spordijuht, Tapa abilinnapea ja
hiljem ka linnapea. Tema algatusel
rajati Tapal Männikumäele valgustatud suusa-, ratta, ja jooksurajad,
istutati männid ja korrastati kogu
Männikumäe territoorium. Enne
2005. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisi juhtis Kuno Rooba Lehtse ja Saksi valla ning Tapa
linna ühinemiskomisjoni. Aastail
2005 -2009 oli Kuno Rooba Tapa
esimene vallavanem ning tema juhtimisel ühendati kolm omavalitsust
üle maakonna piiride, mis oli esmakordne Eestis. 2009 -2017 jätkas ta
tööd vallavolikogu liikmena. 2017.
aastal osales Tamsalu valla ja Tapa
valla ühinemise juhtkomisjoni töös.
Ta on olnud mitmete Lääne-Virumaal toimunud orienteerumise
Eesti meistrivõistluste peakorraldaja, korraldanud spordivõistlusi ka
kodulinnas. 2013. aastal toimunud
rattaorienteerumise maailmameistrivõistluste sprindivõistlus toimus
Tapal. Korraldusmeeskonna tööd
vedas Kuno. Tapa linna ja valla ajaloos oli see esimene kord, kus toimusid nii kõrgetasemelised võistlused,
milles osales 300 sportlast 26 riigist,
sh USA-st, Austraaliast ja Jaapanist.
2013. aastal valiti perekond Rooba – isa Kuno, ema Raili, lapsed
Kaisa ja Ragnar – Lääne-Virumaa
aasta sportlikumaks perekonnaks.
Sport ja spordi propageerimine on
Kuno Roobale väga oluline. Koos
abikaasa Railiga treenitakse noori
orienteerujaid.
Lisaks saavad tunnustust veel
28 inimest valla tänukirjadega pea
kõikidest eluvaldkondadest.
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Tapa vallas
pakutav
päevahoiuteenus
23. jaanuaril toimus Viru Haiglas
ümarlaud, kus osalesid Tapa valla
kolm perearsti Katrin Kuusik,
Katrin Kallas ja Riina Niibo, vallavanem Alari Kirt, meie uus abivallavanem sotsiaal ja hariduse alal
Aivi Must ja Viru Haigla tegevjuht
Meelis Kukk.
Arutelu teemaks oli Viru Haigla
poolt pakutav päevahoiuteenus dementsuse sündroomiga vanuritele
ja mäluhäiretega inimestele. Seda
pakutakse koostöös Tapa vallaga ja
töötati välja Tapa valla eelmise sotsiaalkomisjoni poolt eesotsas Ene
Augasmäega.
Momendil on teenusel vaid üks
inimene, aga vajadus sellise teenuse
järgi on kindlasti suurem. Arutasime, kuidas need inimesed üles leida
ja teenusele suunata. Perearstidena
puutume igapäevaselt kokku nende
peredega, kus on inimesi, kes oma
haiguse tagajärjel või vanadusest
tuleneva mäluhäire tõttu ei saa oma
igapäevase eluga enam hakkama
ja vajavad päevaringselt kõrvalabi
ning juhendamist. Seetõttu on
tema pereliikmetel tekkinud väga
suur koormus. Nad on sunnitud
kas täielikult koju jääma või osalise koormusega tööl käima. Nad
lihtsalt põlevad läbi, sest oma elu
jääb elamata. Loodan, et suurem
reklaam nii valla lehes kui asutuse
kodulehel ja isiklikud kontaktid
aitavad abivajajad selle suurepärase
teenuse juurde ja vähendavad omaste hoolduskoormust.
Sotsiaalministeeriumi andmetel

on Eestis tööturult eemal ligikaudu
8000 inimest ja 5000 inimest töötab
osalise koormusega seetõttu, et nad
hooldavad oma pereliiget. Selleks,
et need omastehooldajad saaksid
asuda tööturule ja nende koormust
vähendada, ongi see vajalik teenus
meie oma vallas olemas. Päevahoiuteenus on avatud 12 tundi: hommikul kella 7-st ja õhtul kella 19-ni.
Omaosalus on 10%, ehk 2.70 €.
Ülejäänud osa tasub Tapa vald. Viru
Haigla pakub omalt poolt tasuta
lõuna. Lisaks saavad kliendid ka
hommiku ja õhtusöögi.
Teenuse eesmärgiks on säilitada
ja toetada eaka ja mäluhäirega inimese toimetulekut ja anda päevale
kindel struktuur. Teenusele suunatud isikutega tegelevad koolitatud tegevusjuhendajad. Toimuvad
mälutreeningud, käelist tegevust
parandavad tegevused, patsienti
aktiveeritakse ja parandatakse tema
sotsiaalset toimetulekut.
Teenusele suunatud isik peab
olema rahvastiku registri andmetel
Tapa valla elanik. Kui teie peres on
selline inimene, kes vajaks sellist
teenust, siis tuleks ühendust võtta Tapa valla sotsiaalosakonnaga
aadressil Tapa linn Roheline 19 või
abivallavanemaga sotsiaal alal Aivi
Mustaga (tel 325 8691). Kvaliteetsed
ja kättesaadavad teenused on hästi
toimiva valla üks põhitalasid.
Riina Niibo,
Tapa valla
sotsiaalkomisjoni esimees
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Tapa gümnasistid
saavad meediakoolitust
Projektikonkursile “Meediahariduse
edendamine üldhariduskoolides ja
kutseõppeasutustes” sügisel laekunud 15 taotlusest said toetust kaheksa
projekti, mis viiakse ellu jaanuarist
aprillini.
170 noort Tallinna, Tapa, Valga
ja Ida-Virumaa koolides hakkavad
saama teadmisi sellest, mil moel valmistada kaasahaaravat videoklippi,
kuidas teha postitus, mis tõmbaks
tähelepanu, ning kuidas pildistada

kunstfotot.
Tapa gümnaasiumi meediahuvilised õpilased harjutavad kätt audiovisuaalmeediasaadete tootmisega,
õpivad järgima head ajakirjandustava
ning arvestama kriitilise vastuvõtuga
omaenda kogukonnas.
Konkursil toetati meediaprojekte kuni 3000 euroga, ühtekokku 17 712,91 euroga. Projekte rahastab haridus- ja teadusministeerium.
VT, 30.01.2018

Presidendid austavad
osavõtuga
presidendimatka
Juba üle tosina aasta on vabariigi aastapäeva paiku spordiklubi
Presidendirada oodanud suusa- ja
matkahuvilisi Aegviitu, et kas suuskadel või kõndides minna Jänedale.
Tänavune, arvult 15. Presidendimatk
on pühendatud Eesti Vabariigi 100.
juubeliaastale ning 25. veebruaril on
matkarajale oodatud nii Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kui ka
president Arnold Rüütel.
Start antakse traditsiooniliselt
Aegviidu raudteejaama parklast kell
11.15, kust üheskoos liigutakse Nelijärve kaudu Jänedale. Matka pikkus
on siis vastavalt füüsilisele vormile
kas 10 või 7 km, nii suusarada kui
ka kergliiklustee sobib liikumiseks
kogu perele. Nelijärvel pakub sealne
puhkekeskus matkalistele sooja teed.
Jänedale jõudes ei pea kohe hakkama kodu poole liikuma, kuna
õige pidu alles siis lähebki lahti.
Kõigepealt pakutakse Jäneda Täku
tallis maitsvat suppi ja teed nälja
peletuseks, tantsuhuvilised saavad
jalga keerutada ansambli Tants’n trall
saatel ning veidi enne kolme tehakse
traditsiooniline ühispilt.
Kindlasti tasub sammud seada ka
Jäneda lossi, kus kolmas heategevuslik Papa Krimmi koogikohvik avab
ukse kell 12.30. Huvilised saavad
seal müüa Papa Krimmi kohvikus
endavalmistatud kooke või muid hõrgutisi, mis mõeldud Presidendimatka
osavõtjatele ja teistele maiasmokkadele. Koogimüügi tulu läheb kingituseks Eesti Vabariigile, täpsemalt
Jänedaga seotud Eesti riigimeeeste

jalajälgede jäädvustamiseks lossis.
Jäneda Külaelu Arendamise Selts
ootab „Eesti Vabariik 100”-teemalisi
võistluskooke ning valitakse välja
rahva lemmik. Võidukookide küpsetajaid ootavad auhinnad.
Matkalised saavad tulla kõikjalt,
selleks puhuks liiguvad enne matka
Tallinnast Aegviitu ja hiljem tagasi
ka soodsate hindadega Elroni rongid,
samuti liiguvad tasuta bussid Tapalt
Aegviitu ja peale matka Jänedalt
Tapale tagasi.
Kontakt: SK Presidendirada, Kadri Toomingas, tel 523 4451.
Ajakava
10.20 väljub rong Tallinnast (edasi-tagasi eripileti saab osta rongist
märgusõnaga „Presidendimatk” hind
3.40. Kehtib ka Elroni sõidukaardi
soodustus 10%)
11.15 Matka avamine Aegviidus
- matk Presidendi matkarajal 10 km
- matk Aegviidu-Jäneda kergliiklusteel 7 km
13.00 Ansambel Tants’n trall Musta
Täku tallis
- Jäneda lossis on avatud Papa
Krimmi koogikohvik, toimub koogivõistlus
14.45 Ühispilt presidentidega
15.00 Loosimine kõigi loosikaaardi
ostnute vahel
16.00 Bussid Aegviitu
16.40 Bussid Lehtse ja Tapale (Käravete, Ambla)
16.53 Rong Tallinna
Päeva juhib Tõnis Milling
tapa.ee

Õpilased kogumisaktsiooni algatanud õpetaja Anne Kraubneriga loomade varjupaigas.

Foto Mai Kroonmäe

Tamsalu gümnaasiumi
huvitegevused
Sõbrapäevakingitus loomadele
Tamsalu gümnaasiumi õpetajad,
õpilased ja lapsevanemad on taas
ühendanud jõud, et teha Virumaa
loomade varjupaiga asukatele head.
Kokku sai kogutud pesamaterjali,
kassiliiva, nõusid, kuivtoitu ja teisi
vajalikke tarbeid, mille järele varjupaigas enim puudust tunti. Sõbrapäeval
mindi õpilastega koos asju üle viima
ning sõpradele sooje paisid jagama.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab
üks varjupaiga koertest endale varsti
oma kodu meie kooli õpilaste peres.
Vastlapäevast
Lisaks koolis toimunud vastlatrallile sai vastlavõistlusi ja lõbusõite
nautida Tamsalu, Albu, Aravete ja
Jäneda 4.–9. klassi õpilastega Valgehobusemäel. Mõõtu võeti koolide
võistkondade kaupa erinevates üles-

annetes: linadest punuti pikki patse,
toimetati üksteiseni topispalli kord
ühel, kord kahel suusal, teatesuusatati ümber järve ja selgitati välja pikima
liu tegija. Enne vaba aja lõbusõite sai
end kostitatud muidugi ka hernesupi
ja vastlakukliga. Hulgakesi on ikka
toredam ning ühiseid ettevõtmisi
saab olema edaspidigi.
Mai Kroonmäe,
huvijuht

Ajarännak Tamsalu gümnaasiumis
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldasid paljud Eesti
koolid 7. veebruaril ajarännaku, kus
taaselustati päev, mil erinevates Eestimaa paikades saadi teada Eesti riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest.
Tamsalu koolis läksime tagasi 24.
veebruari 1918, mil külakooli saalis
pidi toimuma laulukoori proov.
Ootamatult selgus aga, et mõned
ärksamad tegelased olid teada saanud
iseseisvusmanifesti väljakuulutamisest. Koori dirigent luges ette „Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele“.
Seejärel rääkisid erineva meelsuse
ja maailmavaatega inimesed, mida
nad iseseisvuse väljakuulutamisest
arvavad ja mida nad iseseisvalt Eesti
riigilt ootavad, milline see riik peaks

olema. Lõpuks lauldi juba 19. sajandi
lõpul rahva seas populaarseks saanud
laulu “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”
ehk praegust Eesti Vabariigi hümni.
Peale selle toimus ajarännaku
päeval meie koolis palju muud huvitavat. Kogu koolipere oli kaasatud.
Paljud õpilased ja õpetajad olid
kooli tulnud 1918. aastale iseloomulikus riietuses või selga pannud
rahavariided. Fotograafi juures
sai endast mälestuseks pilte teha.
Elektroonilise koolikella asemel
helistati endisaegset koolikella, kooli
sööklas pakuti lastele lõunaks mulgiputru, algklasside lastele korraldati
vahetunnis mänge. Ajalooklassis
oli vanade asjade näitus, kuhu tõid
esemeid, raamatuid, dokumente,

Eesti Vabariigi ajast pärit heliplaate
jne nii õpetajad kui ka mõned õpilased. Huvitavaid asju saime Tamsalu
Muuseumi Sõprade Seltsi kogudest.
Selle eest suur tänu Aadu Uudmäele.
Kokkuvõttes oli huvitav päev, mis
pisut teises vormis pakkus õpilastele
ka teadmisi Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamisest, iseseisvusmanifesti sisust, ka 1918. aastal elanud
inimeste erinevast suhtumisest
iseseisvuse väljakuulutamisse. Küsimusi ja avastamisrõõmu pakkusid
näitusel olnud endisaegsed asjadki.
Suur tänu kõigile, kes ajarännaku
kordaminekule kaasa aitasid, ja kõigile osalejatele!
Maie Nõmmik,
õpetaja

Helkurikontroll
Ühel hilissügisesel varahommikul
märkasin tee ääres sõitmas kahte
jalgratturit, kes minule kui autojuhile olid vaevumärgatavad. Ilm oli
sügiseselt hämar, väljas olid mõned
külmakraadid ning teed kattis „must
jää“. Jalgratturid nägid suurt vaeva,
et oma sõiduvahendeid teel hoida.
Pidasin politseisõiduki tee ääres
kinni ning läksin noormeestega rääkima. Mind tegi kurvaks see, et nende jalgratastel puudusid vajalikud
helkurid ja tuled. Ka noormehed ise
ei olnud end helkurite või helkurvestidega nähtavaks teinud. Andsin
noormeestele vajalikud vahendid
enda ja liikumisvahendite nähtavaks
tegemiseks ning natuke aega hiljem
nägin neid juba kooli juures. Siis ei
olnud mul enam ühtegi etteheidet,
nad olid juba kaugelt nähtavad.
Novembri- ja detsembrikuus

kontrollisid Tapa ja Kadrina valla
noorsoopolitseinik Anni Kruuse
ning piirkonnapolitseinikud Aleksander Klasberg ja Martin Mikola
kuues Kadrina ja Tapa valla koolis
õpilaste helkureid ja nende kasutamist. Nii suurmates kui ka väiksemates koolides oli helkuri kasutajate
olukord ühene – helkur puudus
pooltel õpilastest.
2017. aasta veebruaris viis politsei
Tapa gümnaasiumis läbi projekti
„Helkur – Mulle ja Sulle“, mille
esimese osa moodustasid loengud,
projekti lõpus olid praktilised katsed
helkuri nähtavusest läbi autojuhi
silmade. Tookordne katse leidis
aset õhtuhämaruses, mil väljas oli
talviselt pime ning tookord soosis
meie üritust ka ilmataat – nimelt oli
väljas tuisk ning tugev lumesadu,
mis katsete jaoks oli enam kui hea.

Projektis osalesid 4. klasside õpilased ning õpetajad. Katses osalenud
õpilastel avanes võimalus näha ja
võrrelda helkurita inimest, helkuriga
inimest ning heledates riietes inimest
läbi autojuhi silmade ning seeläbi aru
saada kui tähtis on kanda helkurit.
Kontrollides projektis osalenud kooliõpilaste helkuri kandmist oli suur
rõõm tõdeda, et katsetel osalenud
õpilastel olid helkurid olemas. Samuti oli tulnud ka hiljem tagasisidet,
et paljud katsetel osalenud õpilased
kannavad helkureid just tänu läbiviidud katsetele ning tõdemusele, mille
nad omandasid projektis.
Kindlasti on plaanis ka tulevikus
õpilaste helkureid kontrollida.
Hooli iseendast, kinnita helkur,
sest nii oled ka teistele eeskujuks.
Anni Kruuse,
noorsoopolitseinik
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Vallavalitsuse
haldusosakonna töökorraldus
Kooskõlas vallavolikogu
poolt kinnitatud ametikohtade struktuuriga nimetati senine majandusosakond
ümber haldusosakonnaks.
Haldusosakonna töötajate

vastutusalas on igapäevase
töö korraldamine järgmistes
tegevusvaldkondades: keskkond, jäätmekäitlus, heakord,
transport ja liikluskorraldus,
teede remondi ja -hoiu planee-

rimine, tänavavalgustus, maakorraldus, ehitusalane tegevus,
planeerimine, energeetika,
soojamajandus, ühisveevärk
ja -kanalisatsioon, vallavara
jooksev haldamine. Seisuga

1. jaanuar 2018 on meil ametis järgmised töötajad, kelle
nimed, vastuvõtuajad Tapa
vallamajas, telefoninumbrid
ja e-posti aadressid avaldame
alljärgnevalt:

Abivallavanem/haldusosakonna
juhataja Andrus Freienthal,
E 9–10,
tel 322 9655, 372 591 82790,
andrus.freienthal@tapa.ee.

Ehitusspetsialist
Mati Tamm,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 8435, 372 516 4860,
mati.tamm@tapa.ee.

Ehitusspetsialist
Timo Tiisler,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9660, 372 5816 7712,
timo.tiisler@tapa.ee.

Teede- ja liiklusspetsialist
Jaanus Annus,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9674, 372 551 0112,
jaanus.annus@tapa.ee.

Heakorraspetsialist
Lembit Saart,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 8446, 372 520 3992,
lembit.saart@tapa.ee.

Hankespetsialist
Ene Orgusaar,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9675,
ene.orgusaar@tapa.ee.

Maakorraldaja
Gerli Pajupuu,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9672,
gerli.pajupuu@tapa.ee.

Järelevalvespetsialist
Gennadi Sults,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9653, 5919 9310,
gennadi.sults@tapa.ee.

Keskkonnaspetsialist
Mailis Alling,
E 10–12 ja K 13–17.30,
asub tööle 1. märtsil 2018,
mailis.alling@tapa.ee.

Kalmistuvaht
Aivar Burm,
tel 372 504 7339,
aivar.burm@tapa.ee.

Vallakunstnik-kujundaja
Eele Ehasoo,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9673,
eele.ehasoo@tapa.ee.

Lehtse keskusehoone
haldusjuht Tiina Talvik,
tel 383 3334, 5450 1102,
tiina.talvik@tapa.ee.

Konkreetne info haldusosakonna töötajate kohta on
paigutatud ka valla kodulehele. Haldusosakonna teistele
töötajatele ei ole määratud
Tamsalus konkreetseid vastuvõtuaegasid. Juhul, kui kodanikel on vaja ühe või teise
spetsialistiga kohtuda Tamsalus, palun võtke ühendust
kas vahetult töötajaga või läbi
vallakantselei: Tapal 322 9650,
Tamsalus 322 8431, vallavalitsus@tapa.ee. Meie eesmärk
on, et Tamsalu piirkonna

elanikel oleks võimalik saada
kohaliku omavalitsuse teenus
võimalikult suures mahus
Tamsalus.
Ehitusspetsialistide vahel
on vastutusalad jagatud. Timo
Tiisler tegeleb elanikkonna,
s.h. korteriühistute, ehitustegevusega ja nõustamisega:
projekteerimistingimused, ehitusload, kasutusload, ehitus- ja
kasutusteatised ja väljastab
kaeveload. Samuti tegeleb
Timo Tiisler endiselt vallaasutuste hoonete kõikide süs-

teemidega (valve- ja tuletõrje-,
elekter, küte ja vesi jne) ning
hoonete väike- ja jooksvate
remontidega.
Mati Tamm tegeleb kõikide
detailplaneeringutega ja vallale
kuuluvate hoonete ja rajatiste
suurinvesteeringutega (ehitamised, rekonstrueerimised,
renoveerimised) ning rekonstrueerimiste projekteerimistega, samuti eraettevõtete ja
riigiasutuste ehitustegevusega
ja nõustamisega: projekteerimistingimused, ehitusload,

Vastuvõtuajad
Tehnika tn 1a
Tamsalu linnas:
Ehitusspetsialist
Mati Tamm, N 9–12,
tel 322 8435,
372 516 4860,
mati.tamm@tapa.ee.

kasutusload, ehitus- ja kasutusteatised.
Puhkuste ajal, samuti ajutise
töövõimetuse korral, asendavad ehitusspetsialistid teineteist.
Seni keskkonnaspetsialisti
ametikohal töötanud Krista
Pukk ja maakorraldajana töötanud Kairi Maasen alates 1.
jaanuarist 2018 Tapa vallavalitsuses ei tööta.
Lugupidamisega
Andrus Freienthal,
haldusvaldkonna abivallavanem
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Halloo! Vajangu
põhikool kuuleb,
kuidas saame Teid
aidata?
Aastavahetus on möödanikku vajunud, tulevikus terendab jaanipäev ja soe suvi ning
meie tillukesel kooliperel on
koolimajas mõnus ja soe.
Koolimaja uus katlamaja
anti tellijale üle 1. detsembril
2017, momendil töötab ta
hoolega ja annab mõnusasti
sooja. Vahel on küll tarvis
tehnoloogiat siit-seal timmida, aga sooja saab ja see on
väga hea.
Muret on ikka ka. 1. veebruaril istus koos kooli hoolekogu ja arutas lähiajal kooli
ees seisvaid probleeme. Kõige murettekitavam nendest
on õpilaste vähesus koolis.
2017/2018. õppeaasta lõpetab meie 6-klassilise kooli
neli õpilast, kes lähevad 7.
klassi järgmisse kooli. Uuel
õppeaastal astub 1. klassi
ainult üks õpilane meie lasteaiast.
Kuidas siis edasi? Õpilasi
lihtsalt ei ole. Kuna Vajangu
põhikool asub kahe suure
kooli ühendustee keskpunktis, otsustavad lapsevanemad
sageli nende koolide kasuks.
Põhjuseks tuuakse asjaolu,
et suures koolis saab parema põhja haridusele alla.
Kõikidel õpilastel on õigus
õppida elukohajärgses koolis
ja saada kvaliteetset haridust.
Valikuid teevad lapsevanemad. Tegelikult õpetatakse
väikestes koolides samasuguseid asju nagu suurteski.
Vahe on ainult selles, et meie
koolis on klassid väikesed ja
õpetaja jõuab kõikide õpilasteni ning saab nendega individuaalselt tegeleda. Õpetaja
tunneb õpilaste tugevaid ja
nõrku külgi ning toetab neid
õppetöös. Kodulähedases

koolis õppimine on lastele
turvaline ja rahulik. Hommikuti saab natuke kauem
magada ja pärastlõunal kiiresti koju. See oleks nagu
lasteaia pikendus väikestele
õppuritele. Lapsevanemad
jõuavad hommikul kiiresti
mudilastega lasteaeda ja õhtul koju. Seega ootab Vajangu
põhikool õpilasi, kes vajavad
rahulikku ja vaiksemat koolikeskkonda meile õppima.
Meie koolis toimub huvitav klassiväline tegevus.
Korraldatakse toredaid väljasõite ja ühisüritusi. Sageli
korraldame neid üheskoos
Vajangu Noortekeskusega,
kuna lapsed on meil enamuses ühised. Viimane väljasõit
toimus Rakvere keskraamatukogusse, kus õpilased tutvusid raamatukogu tööga ja
osalesid töötubades. Juba 17.
veebruaril ootab ees väljasõit
Kolga kooli, kus toimub
LEGO perepäev ja millest
meie usinad robootikud osa
võtavad. Robootikaring alustas tööd septembris 2017 ja
töötab edukalt. Heaks eestvedajaks on robootikaringi
õpetaja Velle Taraste, kes
meie õpilasi juhendab. Heaks
traditsiooniks on koolis väljasõit Rakvere Loomade
Varjupaiga jõulukuu alguses,
et mängida neljajalgsete sõpradega ja viia neile annetusi.
Eeloleval kolmapäeval on
avatud sõbrapäevakohvik.
Ko o l o n ko g u ko n n a
süda. Teeme siis üheskoos
jõupingutusi, et meie
tilluke kool saaks väikestele
õppuritele tarkust jagada
edaspidigi.
Ene Kukk,
direktor
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
10.01.2018

Tapa vallavalitsus võtab tööle:
Avalike suhete spetsialisti
jA Ettevõtlusspetsialisti
AVALIKE SUHETE SPETSIALIST
Avalike suhete spetsialisti peamised tööülesanded
on valla mainekujundamise korraldamine ja
turundamise koordineerimine, vallalehe sisuline
toimetamine ja väljaandmise korraldamine, valla
veebilehe administreerimine.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse,
kommunikatsiooni või avalike suhete erialal)
• eelnev töökogemus sarnasel töökohal
• oskus suhelda avalikkusega ning avaliku
esinemise oskus
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
• väga hea eesti keel oskus ning hea inglise ja
vene keele oskus
• tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti
kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike
teksti-, tabeli-, foto- ja videotöötlusprogrammide,
interneti kasutamise oskus
Pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast töökeskkonda
• enesetäienduse ja -teostuse võimalusi
• erialast täiendkoolitust
Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust
tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga saata
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa
linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee
hiljemalt 26. veebruariks 2018.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info: abivallavanem Riho Tell,
telefon 514 3750, riho.tell@tapa.ee

ETTEVÕTLUSSPETSIALIST
Ettevõtlusspetsialisti peamised tööülesanded on
ettevõtlusalaste arendus- ja koostööprojektide
koordineerimine, meetmete väljatöötamine
ettevõtluse arendamiseks vallas, kodanike
ühenduste kaasamine ja koostöö arendamine.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt majandusalane)
• väga hea eesti keele oskus ning hea inglise
keele oskus
• hea analüüsi- ja algatusvõime, oskus näha
tervikpilti
• väga hea arvutikasutamise oskus (Excel,
PowerPoint)
• väga hea suhtlemisoskus
• hea eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas
Kasuks tuleb:
• ettevõtlusalane kogemus
• projektijuhtimise kogemus
• vene keele oskus
Pakume:
• huvitavat ja mitmekesist tööd
• enesetäienduse ja -teostuse võimalusi
• sõbralikku ja aktiivset töökollektiivi
Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust
tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga saata
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa
linn või e- posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee
hiljemalt 26. veebruariks 2018.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info: abivallavanem Riho Tell,
telefon 514 3750, riho.tell@tapa.ee

1. Üheksale lapsele määrati tugiisik
lasteaias käimise ajaks.
2. Volitati Tapa vallavalitsuse hoolekande spetsialist teostama erinevaid
toiminguid pankades kokku üheksa
eestkostetavate nimel.
3. Volitada Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Jaanika Kirsi teostama
kõiki pangatoiminguid (E-teenuse ja
arveldusarve avamine ja sulgemine,
pangakonto väljavõte, lepingute sõlmimine, sularaha väljavõtmine, maksta
arveid ja teha ülekandeid) kokku nelja
lapse nimel.
17.01.2018
1. Eraldati MTÜ-le Tapa Lastekaitse
Ühingule lapsehoiuteenuse osutamiseks.
2. Ühele abivajajale määrati tugiisik.
3. MTÜ-le Spordiklubi Presidendirada anti avaliku ürituse luba “XV
Presidendimatk” suusamatka korraldamiseks 10 km pikkusel Presidendirajal
Aegviidust Jänedani ja 5 km jalgsimatkana kergliiklusteel Nelijärvelt Jänedani
25. veebruaril 2018 ajavahemikul kell
6–18, mille raames toimub üritus kell
11–16.
4. Anti FIE-le Silvi Pärn avaliku
ürituse luba ürituse "Vastlalaat" korraldamiseks asukohaga Tamsalu kultuurimajas ja hoone ees 18. veebruaril 2018
ajavahemikus kell 7–17, mille raames
toimub laat 9–16.
5. Kinnitati sihtstipendiumi taotluse
vorm.
6. Kinnitati Tapa vallavalitsuse
esindajaks Porkuni Kooli hoolekogusse
Aivi Must.
7. Kinnitati Tapa gümnaasiumi töötajate koosseis alates 01.01.2018 mahus
75,5 ametikohta.
8. Otsustati hüvitada lapsevanemale
õpilase kodust kooli ja koolist koju
rongisõiduks tehtud kulu marsruudil
Tapa-Tamsalu-Tapa ajavahemikul
22.01.–12.06.2018.
9. Õpilasele väljastati kodust kooli
ja koolist koju sõiduks AS GoBus
ühistranspordi kiipkaart.
10. Autokäpp OÜ-le anti luba vä-

lireklaami paigaldamiseks Jaani tänava
ja Pika tänaval asuva tänavavalgusposti
külge, mõõtmetega 800x1200mm.
11. Väljastati Tapa linnas Virve tn ajutine sulgemise luba alates
11.01.2018 kella 9-st kuni 26.01.2018
kella 16-ni.
12. Väljastati kasutusluba ehitisele
(Noorkarja laut), (Silohoidla) Tapa
vallas Raudla külas Raufarmi kinnistul.
13. Loeti isiku poolt esitatud Tapa
linnas, Männiku 16 kinnistule, ümberehitamise (elamu laiendamise) kasutusteatis teavitatuks.
14. Võeti vastu kolm korraldust
jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks.
24.01.2018
1. Sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping.
2. Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus.
3. Otsustati tasuda kahe Tapa valla
kodanikule väljaspool kodu osutatud
üldhooldusteenuse eest.
4. Eraldati 11-le inimesele sotsiaaltoetust.
5. Anti MTÜ-le Loominguline
Ühendus KOIT avaliku ürituse luba
“Tapa valla maslenitsa 2018” korraldamiseks Tapa kultuurikoja territooriumil
18. veebruaril 2018 ajavahemikul kell
10–19, mille raames toimub üritus kell
13–17.
6. Anti Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist Indrek Jurtšenkole
ametikohustuste täitmiseks avaliku ürituse luba “Vastlapäev Männikumäel”
korraldamiseks 13. veebruaril 2018
ajavahemikul kell 15–21, mille raames
toimub üritus kell 18–20.
7. Kinnitati Tamsalu lasteaia Krõll
hoolekogu.
8. Anti välja tegevusluba projektlaagri läbiviimiseks.
9. Otsustati hüvitati kodanikule
õnnetusjuhtumi tagajärjel sõiduautole
rikete remondiks tehtud kulud summas
360 eurot.
10. Tamsalu linnas raudteeääre
kinnistul puude raie ja uute istutamise edukaks pakkumuseks tunnistati

Thorson Grupp OÜ poolt esitatud
pakkumus.
11. Väljastati üheksa korraldust loa
andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks.
12. Nõustuti Tapa vallas Põdrangu
külas asuva Oinamurru kinnisasja
koosseisu kuuluva Oinamurru katastriüksuse jagamisega katastriüksusteks.
13. Nõustuti Tapa vallas Põdrangu
külas asuva Tomingaaugu kinnisasja
koosseisu kuuluva Tomingaaugu katastriüksuse jagamisega.
14. Väljastati projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Tapa vallas,
Jäneda külas, Metsatuka kinnistul.
15. Väljastati ehitusluba ehitise lammutamiseks ehitisele Tapa vallas, Tapa
linnas, Kalda tn 5 kinnistul.
16. Otsustati müüa Tapa vallale
kuuluv sõiduauto CITROEN XSARA
PICASSO, riikliku registreerimisnumbriga 484MFP väljalaskeaastaga 2006
kuna vara ei ole vallale vajalik.
31.01.2018
1. Üks abivajaja suunati päevahoiuteenusele AS-i Viru Haigla.
2. Viiele abivajajale eraldati sotsiaaltoetust.
3. Sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping.
4. Väljastati tegevusluba projektlaagri läbiviimiseks.
5. Kinnitati Jäneda Kooli koosseis
alates 01.02.2018 mahus 20,27 ametikohta.
6. Väljastati ehitusluba ehitise püstitamiseks (Suvemaja), Tapa vallas,
Nõmmküla külas, Matsi kinnistul.
7. Väljastati ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks (kultuurikoja), Tapa
vallas, Tapa linnas, Turu 8 kinnistul.
8. Määrati Tapa valla munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt
asendiplaanidele.
9. Võeti vastu korraldus tulemustasu maksmise kohta Tapa Vesi OÜ
juhatuse liikmetele.
10. Toetati Tamsalu gümnaasiumi
õpilaste osalemist FIRST LEGO League World festivalil Detroidis summas
7000 eurot (1000 eurot õpilase kohta).

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
31.01.2018
1. Kinnitati revisjonikomisjoni
tööplaan 2018. aastaks.
2. Otsustati astuda Eesti Linnade
Liidu liikmeks. Nimetada Tapa valla
esindajateks (4 esindajat) kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks
liidu üldkoosolekule Alari Kirt, Toomas
Uudeberg, Reigo Tamm, Riho Tell ning
asendajateks Andrus Freienthal, Aivi

Must, Maksim Butšenkov ja Alar Teras. Nimetada Tapa valla esindajateks
(2 esindajat) kohaliku omavalitsuse
volikogu volituste tähtajaks liidu volikokku Alari Kirt ja Toomas Uudeberg
ja nende asendajateks Riho Tell, Reigo
Tamm.
3. Lubati Tapa vallavalitsusel korraldada hange ,,Tamsalu 100 tamme
pargi ehitustööd“.

4. Lubati Tapa vallavalitsusel korraldada hange ,, Eesti lubjatööstuse
ajalugu ning paekivi kasutamise võimalusi tutvustava ekspositsiooni rajamine
Tamsalu 100 tamme parki“ tööde teostaja leidmiseks.
5. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse liikmetele Aivi Mustale ning Riho
Tellile hüvitise määramine kuna nad on
asunud tööle vallavalitsuse ametnikena.

Mõtle kaasa, kus võiksid
asuda meie valla kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus
inimestel oleks neid mugav kasutada.
Parimate asukohtade väljaselgitamiseks
palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes
asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid,
kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine
oleks inimestele mugav, paigutatakse
kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel
on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine lähtus eelmisel aastal läbi viidud
uuringust, kus ilmnes, et inimesed
soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe,
vallamaja, raamatukogu vms juures.
Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed
käidavates kohtades asuvaid kirjakaste
rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas
asuv kirjakast on elu- või töökohale
lähemal.
Omniva palub vallaelanikel saata
kirjakastide paremate asukohtade osas
ettepanekuid kuni

6. märtsini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti
lisada valla ja küla täpne nimi ning
võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul
arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul
jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest
mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks.
Postkaste, mille kaudu inimestele ja
ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.
tapa.ee
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EV 100
tervitus

14. märtsil kell 19
Tamsalu kultuurimajas.
Piletid: eelmüügist 13€
ja samal päeval 15 €.

Soovin Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul head tervist ja andestust kõigile.
President andestas Ojasoole, nn kanakari
ei andestanud ja võtsid omale karistuse.
Aasta arst peab veel palju õppima rahvameditsiini ja loodusseadusi.
Kodakondsusseadus on praegu hea.
Omasoolised on looduse kõrvalekalle
ja neid ei ole vaja esile tõsta, sest meie
vanemad inimesed ei ole selleks veel
valmis. Jätke need liivakastimängud
riigikogus – ähvardused, kaebamised,
ahistamised jne. Elage loodusseaduste
järgi, mida sa ei taha, et sulle tehakse ära
tee ka seda teistele. Austa praegust elu
ja loodust maapeal!
Soovib
Arne Peebumäelt

OÜ MARTEX
KOPAD
• Kaevetööd laadur- ja miniekskavaatoriga.
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus.
• Veoteenus kalluriga.
• Tõstetööd madelkraanaga.
• Ohtlike puude langetus.
• Korvtõstuki rent.
• Tööd hüdrohaamriga
(rokson).

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
24.
Kl
Kl
Kl

veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäev.
07.33 Pidulik lippude heiskamine Tapa linna keskväljakul
8 Hommikukohv vallavanemaga Tapa kultuurikojas
14 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Tapa valla
tänuüritus „Aasta Tegu“ auhindade üleandmine. Esinevad
Tapa Linna Orkester, segakoor Leetar, Tapa Valla Lastekoor, segarahvatantsurühm Tulised Tuulutajad.
27. veebr kl 18 ja 20 Märulifilm „Tosin tugevat”. Piletid 4 €
ja 2 €.
27. veebr kl 18.30 Jumestuskursus kultuurikoja väikeses
majas (valve tn 30). Kursuse hind on 15 €. Osalemine
eelregistreerimisega stuudio.parlisara@gmail.com või kirjuta meile Facebooki sõnumitesse!
28. veebr – 2. märts algusega kl 12 Koolivaheaja töötoad
algklassidele kultuurikoja väikeses majas (Valve 30).
28. veebr kl 12 –14 Riiete tuunimine tekstiilivärvidega. Võta
kaasa t-särk, tekstiilist kott või muu kangast ese, mida
tahaksid kaunistada.
1. märts kl 12 –14 Kolmapäevane kokkamine.
2. märts kl 12 –14 Õuemängude päev. Oma tulekust anna
teada või küsi infot tel 322 0061, 5343 2710.
3. märtsil filmimaraton.
Kl 16 „Palged, paigad“.
Kl 18 „Püha hirve tapmine“.
Kl 20 „Teine armuke L’Amant double“.
  Üksikpilet 4 €, ostes pääsme vähemalt kahele filmile soodustus 2 € seanss. Maratoni päeval on avatud kinokohvik!
6. märts kl 18 ja 20 Komöödiafilm „Stalini surm“ (2017).
Alla 14aastastel keelatud. Pilet 4 € ja 2 €.
8. märts kl 19 Indrek Taalmaa monoetendus „Lollidemaa“
kahes vaatuses. Piletid 10 € ja 12 €.
13. märts kl 16 ja 18 Koguperefilm „Kosmosekana“ 3D,
Piletid 2 € ja 4 €, 3D prillid 1.50 €.
15. märts kl 19 Svjata Vatra kontsert. Piletid 12 € ja 15 €.
17. märts kl 11–14 Keerdus OÜ müük.
17. märts kl 14 Läsna näitering „Ma armastasin sakslast“.
Piletid 5 €.
20. märts kl 18 ja 20 Draamafilm „Lady Bird“. Piletid 2 € ja
4 €.
23.märts kl 14, 18 ja 20 Eesti mängufilm „Seltsimees laps“.
Piletid 2 € ja 4 €.
27. märts kl 17 ja 20 Põnevusfilm „Punane varblane“. Piletid
2 € ja 4 €.
Piletite eelmüük Tapa kultuurikoja kassas E–N kell 12 –18,
R kell 12 –16 ja tund enne ürituste algust. Info ja broneerimine tel 322 0061, 5343 2710 või info@kultuurikoda.ee.

• Liiva ja killustiku müük.
Info: www.martexkopad.ee,
e-mail:
info@martexkopad.ee,
tel 5648 8916.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid.
Tel 5341 9510,
e-mail:
lepikuelektritööd@gmail.com.
ELEKTRITÖÖD
PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT
KONSULTATSIOON

Kairest Invest OÜ

Tapa Pätsi Pitsakohvik
Sauna 1, Tapa
Avatud iga päev!
E–N kl 7–21; R kl 7–22;
L kl 11–22; P kl 11–21.
Võimalus tellida toitu koju ja
broneerida peolaudu!
Tel +372 327 0700
info@pitsakohvik.ee
www.pitsakohvik.ee
facebook.com/pitsakohvik

raamatupidamisteenus ettevõtetele.
Eduka ettevõtluse aluseks on korras raamatupidamine.
Tel 522 2682.  E-post: kaire.kiisk@gmail.com.

Akende, uste ja muude
puidutoodete valmistamine
tellimuse peale.

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

LEHTSE KULTUURIMAJAS
3. märts kl 12 Lehtse Jahimeeste Seltsi koosolek.
4. märts kl 10 Lehtse 7. pinksi pühapäev. Registr algab 9.30
ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
5. märts kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kõigile naistepäeva pidu. Soovi korral pidulikum riietus. Kaasa “Lugu
kangest eesti naisest” – igaühel on rääkida oma esiemadest mõni mälestus.
8. märts kl 10.30–12 Lastehommik “Tüdrukutest kasvavad
naised”.
13. märts kl 12 Tantsuüritus “Tantsime koos!” Osalevad
seeniortantsijad Tapalt, Tallinnast, Tartust jm. Oodatakse
kõiki vaatama ja kaasa elama! Tasuta!
15. märts kl 10.30–12 Lastehommik “Minu imeline emakeel”. Sõnamänge, viguriga salme, tähenduslikke jutte
jms. Rahvalikud mängud.
18. märts kl 12 Lehtse Külakilb 7. mäng. Osamaks täisk 3 €,
õpil tasuta.
19. märts kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel Maanteeameti
liiklusteemaline pärastlõuna kõigile.
29. märtsil kevadpühade üritus “Muna nii ja muna naa…”
kl 10–12 Mudilastele.
kl 12 Koolilastele.
Korraldavad Lehtse Käsitööseltsing ja kultuurimaja. Mitmekesine meisterdamine, munade värvimine, temaatilised
tegelused. Mängu- ja joonistustuba, munamängud jpm.
31. märts kl 20 XII MMM-õhtu ehk Mõnusate MuusikaMeeste pidu. Esinemissoovist tuleb teatada 23. märtsiks!
Tantsuks mitmed ansamblid Eestimaalt ja UBA Lehtsest.
Peole on oodatud ka tantsuhimuline publik. Publikule
laudadesse registreerimine! Pääse 7 € 30. märtsini, peopäeval kallim ja mugav koht pole garanteeritud. Info: tel
521 8398, e-mail info@lehtsekultuurimja.ee.
Näitused:
Jaanuar–veebruar “Tapa raudteejaama elluärkamine” (autor
Nele Inglist).
Veebruar–aprill käsitöönäitus “100 aastat esiemade ja -isade
loodud ilu”.

TAMSALU KULTUURIMAJAS
23. veebr kl 18 Eesti Vabariigi 100 aastapäevale pühendatud kontsert-lavastus „Aeg…“, tantsuks ansambel J.A.S
Quartet. Avatud lokaal Claazy. Piletid: eelmüügist, laudade broneerimisega 7 €, ainult kontsert 3 €, peoõhtul
kohapeal 10 €.
24. veebr kl 7.30 Pidulik lipuheiskamine päikesetõusul
Tamsalu endise vallamaja ees. Järgneb hommikukohv
spordihoones.
24. veebr kl 10–15 Eesti 100 Vabariigi aastapäeva matk
Porkunisse.
4. märts kl 11 I lastehommik sarjast „Saja aasta lood ja
laulud“ kontserdi, pannkookide, mängude, tantsude ja
meisterdamistega. Esinevad Tamsalu kultuurimaja noorimad lauljad ja tantsijad. Tule ise ja võta sõber ka kaasa.
Üritus on tasuta.
14. märts kl 19 Komöödiateater “Kohe näha ,et vanad sõbrad“. Piletid 13 € ja 15 €.
18. märts kl 11 Beebide lusikapidu (2017. a sündinud).
20. veebruarist Rakvere loovuskeskuse harrastuskunstnike
maalinäitus, mis jääb avatuks märtsi lõpuni.

23. veebruar 2018

TAPA VALLA AJALEHT

LK 10

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab

Vajatakse õuekoristajat Õhtu pst 30 Tapal.
Tel 5346 4957.

Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi kortereid.
Valmistame kortereid vastavalt kliendi soovile.
Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Otsitakse autopesijat Tapa linna.
Info telefonil 520 7473.

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

Melita Äris, Turu 3, Tapal
märtsikuus kogu kaup kuni -50%.

Müüa saetud lõhutud küttepuid kojuveoga.
Koorem 6 ruumi Tel 5647 6346.
Müüa lõhutud küttepuud pikkus vastavalt soovile.
Koorem alates 5 rm. Tel 505 2239.
Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp),
koos transpordiga. Tel 504 5632.

PRIMATE CAPITAL OÜ
-

Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Puksiirabi
Hindu tasub uurida. Tel +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

OÜ Pikter Grupp müüb

kvaliteetset küttepuud
pikkus alates 25–60 cm, lepp, sanglepp, kask,
okaspuu, koos transpordiga. Tel 504 3246.

Takom Transport OÜ

Tapa küttelaos müügil
- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud
konteineris
- kuuseklotsid
võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett
(kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

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

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija
soovile.
2. Müüa 3m küttepuud
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),
turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport
Telefon 501 3862

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:
sõelutud mulda, liiva, purukruusa,
killustikku, freesasfalti. Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri, greideri jm rasketehnika
teenuse osutamine, fekaalivedu, lumekoristus.
Info tel 5636 0462,
e-mail areloinfo@gmail.com.

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.

PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:

- Katuste ehitus
- Vihmaveesüsteemide paigaldus
- Plekksepatööd
- Katuste ja puitfassaadide soojustamine
ja renoveerimine
Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid
(katuseluugid, korstnamütsid,
ventilatsiooni läbiviigud,
erimõõdulised veeplekid jne).
Kui soovid plekkkatust,
siis plekkkatust küsi otse plekkseppadelt.
Info: tel 5556 0167
pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

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.

RAM Builder OÜ
• Üldehituslikud tööd,
sise- ja välisviimistlus,
plaatimine,
pottsepatööd jne
• Kivi- ja puitfassaadid

• Viil- ja lamekatused
• Akende ja uste müük
ning paigaldus
• Santehnilised tööd
• Elektritööd

Meil on kogemust üle 10 aasta.
Paide mnt 7c, Tapa. Tel 5598 3983.
E-mail: rambuilder.leht@gmail.com

Las küünlavalgus mälestust paitab ja
kaotusvalu leevendada aitab!
Siiras kaastunne Tiinale perega kalli
ema
HELVE SUVISTE
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
Ano ja Mari-Liis Mägile
pereisa
kaotuse puhul.

Töökaaslased Universal Industries OÜ

MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

Lahkus meie töökaaslane
HELVE SUVISTE
Meeta, Vilma, Raja,
Evi, Reet, Zina, Enn

Saimon Mihailenko (Tamsalu) 5.01.2018
Lucas-Sebastian Laubert (Tamsalu) 10.01.2018
Roald Suve (Tamsalu) 5.02.2018
Karl Jakob Sooaru (Tapa) 7.02.2018
Mairin Pärtli (Tapa) 11.01.2018
Eva Trujevtsev (Tapa) 15.01.2018

ÕNNITLEME EAKAID
Johanna Kalla (Tamsalu) 14.02.1918 100
Marie Are (Porkuni) 20.01.1921 97
Salma Veber (Tamsalu) 2.01.1922 96
Asta Lehtsalu (Lehtse) 8.02.1922 96
Leida Rebane (Järvajõe) 31.01.1925 93
Valentina Veizer (Tapa vald) 23.02.1925 93
Leida Mühlberg (Tamsalu) 9.02.1926 92
Vera Kraynova (Tapa) 10.02.1926 92
Helgi Malva (Tamsalu) 10.01.1927 91
Valve Vildersen (Vajangu) 12.02.1927 91
Helga Truupõld (Tamsalu) 15.02.1927 91
Leida-Elfriede Merimäe (Porkuni) 10.01.1928 90
Asta Jaksen (Tapa) 26.01.1928 90
Anna Ossiitšuk (Tapa) 29.01.1928 90
Asta Pedanik (Tamsalu) 5.02.1928 90
Helgi Mamai (Tamsalu) 10.02.1928 90
Valentina Piiskoppel (Uudeküla) 4.01.1933 85
Kuido Tammar (Naistevälja) 6.01.1933 85
Illa Tambik (Tapa) 11.01.1933 85
Ellen-Elfride Bauman (Moe) 14.01.1933 85
Viktor Pjustonen (Tapa) 23.01.1933 85
Illa Kask (Tamsalu) 24.01.1933 85
Kuno Paal (Tapa) 25.01.1933 85
Anna Zinovjeva (Tapa) 27.01.1933 85
Tamara Kamarova (Tapa) 10.02.1933 85
Kaljo Soo (Tapa) 10.02.1933 85
Ida Leppikus (Tapa) 11.02.1933 85
Maie Lande (Sääse) 8.01.1938 80
Hille-Koidu Vaalmets (Tapa) 15.01.1938 80
Ivan Matvejev (Tapa) 17.01.1938 80
Toivo Pakkanen (Näo) 1.02.1938 80
Mare Puhke (Tapa) 7.02.1938 80
Kalju Hein (Tamsalu) 9.02.1938 80
Elvira Tjurzeva (Tapa) 9.02.1938 80
Tiit Leet (Türje) 12.01.1943 75
Peeter-Mati Kiis (Tapa vald) 18.01.1943 75
Rain Peri (Näo) 2.02.1943 75
Raisa Danilushkina (Tapa) 5.02.1943 75
Krista Kleitz (Tamsalu) 5.02.1943 75
Eleonora Plohans (Tapa) 12.01.1948 70
Nina Verk (Patika) 14.01.1948 70
Aare Sarapuu (Tamsalu) 16.01.1948 70
Ljubov Jemtšenko (Tapa) 18.01.1948 70
Arvo Rebane (Tapa) 20.01.1948 70
Elle Pent (Tapa) 22.01.1948 70
Aavo Varblane (Tamsalu) 24.01.1948 70
Rein Volmre (Läste) 26.01.1948 70
Maire Kätt (Tamsalu) 29.01.1948 70
Rein Rosin (Vajangu) 31.01.1948 70
Valder Juuninen (Järvajõe) 31.01.1948 70
Ljudmila Vinediktova (Tapa) 3.02.1948 70
Halti Jaansoo (Porkuni) 8.02.1948 70

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Teostab järgmisi töid:

Elus palju suutsid anda
suutsid valu mured kanda

UUED VALLAKODANIKUD

Seiskus süda, vaikis valu,
taevaselt vaid rahu palu.
Mälestame
Olev Mägi
Vaike ja Jaan

Heini-Enn Mõistlik (Kuie) 28.04.1938-18.01.2018
Jüri Ploom (Võhmuta) 04.03.1940-27.12.2017
Aare Valde (Räsna) 11.12.1940-10.01.2018
Stanislav Kontarev (Tapa) 13.11.1947-28.12.2017
Olev Mägi (Patika) 07.03.1948-5.02.2018
Heiki Taal (Tamsalu) 08.04.1948-7.01.2018
Nikolay Krasnov (Moe) 23.11.1949-4.02.2018
Petr Shushpanov (Tapa) 18.04.1952-17.01.2018
Artur Kulev (Lehtse) 19.09.1960-6.02.2018
Kusti Gulbis (Tapa) 03.03.1998-27.01.2018
Elvi Kalju (Tapa) 05.06.1927-6.01.2018
Nina Fedorova (Tapa) 10.10.1930-10.02.2018
Elvi Kaljuorg (Tamsalu) 11.06.1931-17.01.2018
Erika Nurk (Tapa) 09.01.1932-30.12.2017
Olga Tirman (Tamsalu) 03.06.1933-13.01.2018
Maria Arlan (Tapa) 25.06.1934-2.02.2018
Nina Rimitsen (Tapa) 01.05.1937-24.01.2018
Reet Leht (Tapa) 24.09.1938-14.01.2018
Galina Snežkina (Tapa) 03.01.1940-5.02.2018
Kati Tammekand (Vajangu) 02.03.1952-3.01.2018
Tatjana Passitšnik (Tapa) 25.03.1955-30.01.2018
Irina Iakovleva (Tapa) 25.04.1957-19.01.2018
Natalja Hrabrova (Tapa) 09.07.1973-9.01.2018

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 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 6000. 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.

