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Tapa linn tähistab
tänavu oma
92. sünnipäeva

Tapa valla
õpilasmalev

Tapa linn tähistab tänavu oma 92.
sünnipäeva 10.–12. augustil 2018.
Nende päevade raames toimuvad
traditsioonilised üritused, nagu koerte
näitus, kanuuralli, jalgpalliturniir, rannavolle turniir, kontserdid ja taidlejate
esinemised, samuti kõigil kolmel päeval
kodukohvikud. Suurematest üritustest
toimub juba kaheksandat korda Tapa
Vorstifestival ja Eesti meistrivõistlused vorstigrillimises, kuhu oodatakse
võistkondi tel 504 3000 ja e-mailil
ratsepauris@gmail.com (grilliliit.ee).
Samuti toimub Tapa linna päeva ajal
Tapa Rahvaralli, mis on saanud üheks
osavõtjaterohkemaks rahvaralli sarja
etapiks. Kontserdid ja õhtuse peo esinejaid tutvustame teile maikuu ajalehes
ja muudes infokanalites.
Ürituste kava on kätte saadaval valla
kodulehel alates maikuu teisest poolest
http://www.tapa.ee/tapa-linn-92,
samuti jooksvalt uudiste ja kalendri
rubriigis, valla facebookis, plakatitel,
ajalehtedes jne.
Olgem teadlikud, mis Tapal toimumas ja varugem aegsasti infot, et koos
mõnusasti Tapa linn 92. sünnipäeva
tähistada.
Muude sündmuste kohta saate teavet
alati valla kodulehe kalenderrubriigist,
milles peetakse arvestust kuupõhiselt.
Indrek Jurtšenko

Head talunikud ja
põllumajandustootjad!
Ootame teid 10. ja 11. mail veekaitse
teemalistele koolitustele Jäneda külalistemajja.
Kokku toimub külalistemajas kahe
päeva jooksul kolm koolitust:
- Loomakasvajate koolitus veekaitsemeetmete rakendamiseks Jänijõe
valgalal – 10. mai 2018 kl 9–12.
- Taimekasvatajate koolitus veekaitsemeetmete rakendamiseks Jänijõe valgalal – 10. mai 2018 kl 13–16.
- Koolitus toitainetebilansi koostamiseks – 11. mai 2018 kl 9–12.
Koolitust korraldab SA Eestimaa
Looduse Fond ning rahastab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
projekti „Jänijõe keskkonnaseisundi
parandamine“ raames. Koolitusele registreerumine ja lisainfo: Kuno Kasak,
kuno@elfond.ee, tel 5344 8583.
Tapa kultuurikojas
on avatud
Tapa muusika- ja
kunstikooli
kunstiosakonna
õpilastööde
näitus.
Olete oodatud vaatama!

Kuni 4. maini saab veel registreerida
end Tapa valla õpilasmalevasse!
Malevasse ootame Tapa valla noori
vanuses 13–17 eluaastat.
Kokku toimub õpilasmaleval kolm
vahetust (kaks Tapal ja üks Tamsalus)
ning tööd saab 65 noort.
Sellel aastal toimub malevasse registreerimine teisiti kui seni ja oluline
ei ole registreerimise järjekord ega
registreerunute arv.
Loe kõigest lähemalt valla kodulehelt
http://www.tapa.ee/opilasmalev.
Aune Suve-Kütt,
noorsootööspetsialist

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilased käisid valla koolides pille tutvustamas. Foto on tehtud 17. aprillil Lehtse
Koolis.
Foto Ilmar Kald

Lagunevad teed on
alarahastuse tulemus
Kevade saabumine ja teede, eriti
kruusakattega teede katendi sulamine on toonud esile iga-aastase probleemi teedega. Mõistan
suurepäraselt, et teede ja tänavate olukord on väga oluline
teema, sest teid kasutavad kõik
ja kui need on kehvas seisus, siis
see avaldab mõju kõigile.
Lagunevad teed on kroonilise
alarahastamise tulemus, kuigi
valla eelarvest eraldatav summa
on aasta-aastalt kasvanud, samas
riigi eraldatud summa on püsinud sama, või isegi vähenenud.
Kui 2016. aastal oli vallaeelarves kohalike teede tarvis ca
212 200 eurot, siis sel aastal on
summa ligi neli korda suurem
ületades ligi kahekordselt riigi
eraldatava summa. Võrreldes
mullusega on kasv enam kui
220 000 eurot. Tõsi, järgmiseks
aastaks on kavandatud praegu
riigi toetusest veidi suurem summa, kuid järgneval kahel aastal
oleme kohalikele teedele kavandanud valla eelarvest ligi 2,5
miljonit eurot mõlemal aastal.
Eelmisel aastal oli riigi toetus
Tapa valla kohalikele teedele
küll 1,1 miljonit, kuid see sisaldas ka 495 000 eurost KIKi
toetust Raudtee peatuste ühendamiseks muu liiklusviisiga ning
Kaitseministeeriumi toetust
Karja tänava rekonstrueerimise
projekti koostamiseks ja Tapa
Raudteepeatuse ühendamiseks
erinevate liiklusviisidega, kokku
180 000 eurot.
Teedele planeeritud kogusumma 2018. aasta eelarves ehk
valla ja riigi raha kokku on 1,3

miljonit eurot, millest ca 260 000
on hoolduseks (lumelükkamine,
teeäärte niitmine, kruusateede
hööveldamine jms) ja investeeringuteks on 1 026 000. Läbirääkimiste tulemusel Kaitseministeeriumiga on veel ametlikult
kinnitamata andmetel lisandumas
toetus kuni 225 000 eurot Karja tänava rekonstrueerimiseks
Tapal, millele vald peaks lisaeelarvega andma juurde kuni 280
000. Seega kokku saaks aastal
2018 olema teedele ja tänavatele
raha ca 1,8 miljonit eurot, ehk
umbes 10 protsenti kogu Tapa
valla eelarvest. Samas ei piisa
isegi sellisest rahast murranguliseks muutuseks teede kvaliteedis.
Praeguse liikluskoormuse juures
oleks vaja veel vähemalt samapalju raha igal aastal ja nii 10
aastat ühtejutti. Alles siis oleks
muutused nähtavad ja rataste all
tuntavad.
Praegu on kõige hullem olukord kruusateedel ja kohe, kui
ilmatingimused on teekatet piisavalt tahendanud, asume teid
siluma. Loodame, et lehe ilmumise ajaks on juba hooldustööd
käimas. Pikas perspektiivis on
mõistlik kõik vähegi kasutatavad
kruusateed muuta tolmuvabaks ja
seega vähem hooldust vajavateks.
See tõstaks ka teede ääres elavate
inimeste elukvaliteeti kõvasti.
Hoiame seda suunda ka edaspidi.
Kevad toob muutusi ka vallalehele endale. Sel aastal on Tapa
valla lehte välja andnud MTÜ
Arenduskoda ja aprillikuu leht on
viimane sellisel moel väljaantav
vallaleht. Alates maikuust hakkab

lehe materjali korjama, korraldama lehe väljaandmist, küljendamist, trükkimist ja levitamist
Tapa vallavalitsus. Venekeelse
leheosaga tegeleb nagu seni
edasi Samuel Golomb. Jälgime
aasta lõpuni ja hindame seejärel,
kas nii lehe väljaandmine toimib
ja millised probleemid tekivad.
Põhjus, miks me eesti- ja
venekeelse leheosa ühte lehte
kokku paneme on soov tagada,
et inimene saaks lehte lugeda
keeles, mida ta paremini oskab.
Praegu on Tapa vallas Omniva
andmetel 5735 postkasti ning
Omniva on ka ainus ettevõte
Eestis, mis nendest postkastidest ülevaadet omab. Paraku ei
garanteeri nad eraldi venekeelse
lehe postitamist venekeelse lugeja postkasti ja sama kehtib ka
eestikeelse lehe kohta. Seega,
kuna keelelist selektsiooni ei
ole võimalik garanteerida levitamises, ei jäänudki muud üle,
kui anda välja leht kakskeelsena
ning toimetada see kõikidesse
postkastidesse. Palume lugejatelt
mõistvat suhtumist.
15. veebr uaril toimus Tapal märgilise tähtsusega
sündmus, avati Tervisekeskus,
ainulaadne Eestis omasuguste
seas. Uus maja avab hoopis
uued ja paremad võimalused
esmatasandi arstiabi osutamiseks
meie piirkonnas. See annab ka
suurema kindlustunde leida
uusi arste. Tänan vallavalitsuse
poolt AS Viru Haigla ja Tapa
Perearstikeskust.
Alari Kirt,
vallavanem

Korteriomanikele ja
juhatuste liimetele mõeldud
korteriühistute infopäevad
toimuvad:
8. mail 2018 Tapa kultuurikojas
algusega
kell 18;
10. mail 2018 Tamsalu
kultuurimajas algusega kell 18.
Päevakava:
Korteriühistu juhatuse õigused
ja kohustused – ettekanne
Andres Jaadla EKÜL.
Korterelamute
rekonstrueerimise praktika
Tapal – ettekanne
Peeter Lauring.
Korterelamute haldamine Tapa
vallas – ettekanne
Ago Stallmeister.
Lisainformatsioon: marko.
teiva@tapa.ee, tel 322 9661.

Tapa vallavalitsus kutsub
kõiki vallas tegutsevaid
MTÜ-s kohtumisele
Lääne Viru Ettevõtlus
ja Arenduskeskuse
konsultandi
Kaoke Kärdiga.
Peame ühiselt plaani ja
kavandame koos tulevikku.
Kohtumine toimub
15. mail 2018 algusega
kell 17 Tapa kultuurikojas.
Lisainformatsioon:
marko.teiva@tapa.ee,
tel 322 9661.

Sotsiaalkaitseminister
Kaia Iva külastab
Tapa valda.
Kohtumine toimub
9. mail 2018 kell 13 Tapa
linnaraamatukogus, aadressil
Kooli tn 6, Tapa linn. Kõik
huvilised on oodatud oma
küsimuste ja mõtetega.
Lisainfot saab sotsiaalosakonna
juhtivspetsialistilt
Maarika Mändlalt,
tel 325 8691, 5919 9410.
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Tamsalu gümnaasiumi esindus on valmis Itaaliasse sõiduks.

Foto erakogust

Tamsalu gümnaasiuimi õpilased
olid Erasmus+ projektiga Itaalias
Kursus ,,Liitev klass –
liitev kool“
Tapa gümnaasiumi, Tapa vene põhikooli ja vallavalitsuse ühine meeskond
osales moodulkoolitusel ja lõpuseminaril ,,Liitev klass – liitev kool“
novembrist 2017 kuni aprillini 2018.
Osalemise tingimuseks oli, et meeskonda kuuluks koolist juhtkonna
esindaja, tugispetsialist, õpetaja, lapsevanem ja kooli pidaja esindaja. Tapa
meeskond erines teistest, sest liikmed
olid kahest koolist ja tegutsesime nii
eesti kui vene keeles.
Tartu Ülikooli karismaatiliste õppejõudude eestvedamisel arutati ja
saadi uusi teadmisi:
- kuidas saavutada liitev koolikeskkond,
- uussisserändajatest ja kultuuride
erinevustest klassiruumis,

- väärtuskonfliktist ja selle lahendamisest erinevates situatsioonides,
- kooli ja kogukonna partnerlusest.
Kursusel olid teooria ja praktika
käsikäes.
Usalduslikud koostöösuhted tekkisid avatud kursusekaaslastega teistest
koolidest. Ühised õppepäevad ja
kogemuste vahetamised on jätkunud
peale moodulkoolitustki.
Meie lõputööks valmis analüüs, kuidas arendada koolikeskkonda nii, et see
arvestaks õpilaste, õpetajate ja kogukonna arengut. Tekkinud ideed ja mõtted
sobivad sisenditeks arengukavadele.
Koolituse korraldajateks olid Tartu
Ülikool ja EV Siseministeerium.
Anne Roos,
haridusspetsialist

4.–10. märtsini viibisid Tamsalu
gümnaasiumi õpilased Itaalias esimesel rahvusvahelisel õppimis- ja
õpetamistegevusel, mille teemaks
oli erinevad tarkvara võimalused
huvitavate õppetundide loomiseks.
Keskenduti projektis osalevate rahvuste kommetele ja traditsioonidele.
Esmaspäeval tutvuti kooliga ning
sealsete õpilastega, tutvustati kõigile
osavõtjatele oma kooli ja piirkonda
ning kuulati koolibändi temperamentset esinemist. Õhtul nauditi
pitsat ja jalutati õhtuses Isernias.
Teisipäev algas õppimis- ja õpetamistegevustega kooli arvutiklassis.
Kõigepealt näitasid Isernia õpilased erinevaid võimalusi ettekande
tegemiseks ja siis hakkas iga meeskond
PowTooni kasutades koostama oma
õppetundi – ettekannet oma riigi kultuurist ja traditsioonidest.
Pärastlõunal külastati raekoda ja
tutvuti Isernia vanalinnaga. Raekojas
kuulati suurepärast kontserti Isernia
gospelkoorilt ja seejärel tutvuti vanalinna ajalooga. Päev lõppes tõelist
itaalia pitsat nautides.
Kolmapäeva hommikupoolikul
jätkus töö minitunni ettevalmistamisel ja pärastlõuna möödus üheskoos
sportides.
Neljapäeval külastati Isernia muuseumi, mis käsitles arheoloogilisi
väljakaevamisi ja Pandone lossi Venafros. Pärastlõunal esitas iga grupp
oma PowToonis koostatud minitunni ja anti hinnang projektinädala

õppimis- ja õpetamistegevustele.
Õhtu lõppes ühise õhtusöögiga ja
tunnistuste kätteandmisega.
Reedel veedeti päev, tutvudes
Pompei ja Napoliga.
Kodutee agas laupäeval. Nädala
jooksul saadud sõpradest polnud
kerge lahkuda, aga ees ootavad
uued kohtumised ja seekord juba
Tamsalus 15.–21. aprillini. Siis
keskendutakse matemaatika ja online-app’ide ning programmide õppimisele-õpetamisele.
Projektitegevustes osalejate arvamusi:
Karmen Freienthal: „Oli väga
tore nädal. Õppisin palju Isernia ja
Itaalia ajaloo kohta. Kuna pidime
tegema esitluse Eesti kohta, siis
õppisin kasutama PowToon.comi.
Sain tuttavaks paljude toredate
inimestega erinevatest riikidest ning
osad neist õpetasid ka natuke enda
riigi keelt.“
Rene Põldmaa: „Koolis õpitud arvutioskused tulid igati kasuks, mida sai teistele jagada. Meie
koostatud minitund Eesti kultuuri ja
kommete teemal läks enam-vähem
korda. Tunnis õpitu sai kontrollitud
Kahootiga. Võitjaks osutus Kreeka,
sest nemad olid kõige tähelepanelikumad kuulajad.“
Keimo Kleitz: „Õppisin itaalia
keeles tervitama. Käisime veel
Pompei varemetes ja nägime sealt
suurt Vesuuvi vulkaani ja palju muud
huvitavat. Tuletasime meelde ka

ajaloos ja kirjanduses õpitud Kreeka
ja Rooma jumalaid. Sain harjutada
suulist inglise keelt ja olen palju
enesekindlam.“
Kenten Kivioja: „Sain tutvuda
teiste riikide õpilastega ja nendega
oli väga huvitav rääkida. Paljud küsisid Eesti kohta ja meie küsisime
nende riikide kohta. Kõik selles projektis osalejad olid väga sõbralikud ja
nendega oli kerge rääkida, arendada
sai suulist inglise keelt. Meile korraldatud koolibändi kontsert oli väga
vinge ja huvitav.“
Märt Vahisalu: „Koolis õppisin
kasutama lehekülge PowToon, millega on võimalik teha põnevaid lühitutvustusi. Sain tuttavaks ka paljude
välismaalastega ning proovisime
õpetada üksteisele oma riigi keelt.
Sain ka näha lähemalt Pompeid,
millest ma olen väga huvitatud. Sain
ka näidata oma teadmisi ajaloost ja
tutvuda teiste riikide ajalooga.“
Omalt poolt ütleksin, et kõik
meie kooli viis kümnenda klassi
õpilast olid tõeliselt tublid ja teadmishimulised ning jäin nendega väga
rahule. Suur-suur tänu ja kiitus ka
õpetaja Maria Savinale, kes tegi koos
meie õpilastega projektis osalejatele
haarava teadmiste kontrolli. Kahooti
lahendades oli õhus tõeline võistlushõng.
Järgmiste kohtumisteni Tamsalus
15.–21. aprillil.
Mai Kroonmäe,
Tamsalu gümnaasiumi huvijuht

Tamsalu Kooli 150. aastapäev
Tamsalu kooli 150. aastapäeva tähistamine ja
vilistlaste, endiste õpetajate ning töötajate
kokkutulek toimub 2. juunil 2018.
Päevakava:
10–24 Osavõtjate registreerimine koolis.
10 Korvpallivõistlused.
12 Tamsalu laulu- ja tantsupäeva 50. aastapäeva
rongkäik spordihoone juurest kooli staadionile – kõik
endised lauljad ja tantsijad on oodatud ühinema.
Tamsalu laulu- ja tantsupäeva pidulik avamine.
14.30 Koolilõuna.
15 Avatud näitused, ringkäik koolis, kohtumised
klassijuhatajate ja õpetajatega.
16–17.30 Aeg küünalde süütamiseks koolikaaslaste
ja õpetajate haudadel Tamsalu, Uudeküla ja VäikeMaarja kalmistul.
18 Aktus.
19 Pidu hakkab! Esinemas ka kooli endised ja
tänase päeva ansamblid.

Osavõtutasu ülekandega on 15 € ja kokkutulekul
20 €. Pensioniealistele vilistlastele
osavõtutasu 10 €. Kutsetega külalistele ja
endistele õpetajatele osalemine tasuta, kuid
vajalik kindlasti eelregistreerimine. Osavõtutasu
sisaldab kokkutuleku korraldamise kulusid,
koolilõunat, kohvi ja kringlit, kooli aastapäevale
pühendatud trükist, peoõhtu muusikat.
Osavõtumaksu palume kanda: Tapa vallavalitsus
SEB konto EE981010502017202004.
Palun lisage selgitusse kindlasti AASTAPÄEV ja
osaleja ees- ja perekonnanimi.
Kooli kingisoovid leiate kooli kodulehelt
http://tamsalukool.ee/, soovijad saavad toetada
ülekande teel Tapa vallavalitsus SEB konto
EE981010502017202004 (selgituses: kingitus
Tamsalu koolile) või ka kohapeal annetusena.
Õhtul avatud koolimajas kohvik.
NB! Arveldamine peol ja kohvikus ainult sularahas!
Lisainfo: kooli sekretär Hedvi Väizanen
tel 323 0446, e-post tamsalug@estpak.ee.
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Lugemishuvilistele

Rahvatantsurühm Tulised Tuulutajad sai 20-aastaseks.

Foto erakogust

Tulised Tuulutajad
Tantsi, tantsi, keeruta!!!
Tõesti?! 20 pikka aastat. 20 pikka
tantsuaastat. Just nii kaua on tegutsenud Tulised Tuulutajad.
Juubel annab põhjuse nii kokkuvõtete tegemiseks kui ka tulevikuplaanide täpsemaks seadmiseks.
Tundub, et nimes peituvat energiat
ja lusti oleme suutnud edastada
vaatajatele, tantsusõpradele ja nemad omakorda on kinkinud meile
põhjuse ikka ja jälle trenni tulla ja
harjutada, harjutada, harjutada...
Oleme osalenud neljal Eesti
üldtantsupeol, Eesti-Soome tantsupidudel, kolmel üle-eestilisel
meeste tantsupeol, piirkondlikel
tantsupidudel, rõõmu pakkunud
Jäneda laadalistele, elavdanud Tapa
valla muusikapäevi ja vallapäevi,
rääkimata inimeste rõõmustamisest
väiksematel, aga mitte vähem tähtsatel üritustel.
20 aastaga on tantsukollektiivi
kroonikasse talletunud lugematu
arv mitmekihilisi treeningtunde,
palju huvitavaid tantse, eredaid
esinemiselamusi, aga ka hulganisti
naljakaid juhtumisi, mis kõik on
liitnud osalejad üheks tegusaks oma
traditsioonidega sõpruskonnaks.

F. Astaire on öelnud: „Tantsimine
on higine töö... Kulub aega, enne
kui tants hakkab õigesti minema,
kuni luuakse midagi meeldejäävat.
Sellele kulub teatud hulk lihvi. Ma ei
taha, et see näeks välja midagi muud
kui meisterlik, ja kui ma ei saa seda
niisugusena näidata, siis pole ma
veel valmis. Ma püüan alati teada
oma samme nii hästi, et ma ei peaks
mõtlema: „Mis edasi tuleb?” Kõik
peaks langema täpsesse järjestusse
ja siis ma tean, et see pagana põrand on minu võimuses”. Tulised
Tuulutajad jagavad kindlasti neid
mõtteid. Ja kui põrand on „võetud”,
tuleb ilu jagamise kord, rõõm tehtud
tööst, hinge kosutavad emotsioonid
tagasisidena vaatajate kaasaelamise ja
aplauside näol. Südame teeb soojaks
seegi, et viperused-komistamised,
rebenenud kuued ja püksid, teibitud
tantsukingad, vahetult loodud „uudiskujundid” ja isegi läbi põranda
kukkumine – on andeks antud.
Igal tantsijal on oma lemmiknumbrid, aga peaaegu kõigis Tuliste
Tuulutajate kavades leidub koht tantsule pealkirjaga „Tantsukingad”, mis
oma lihtsa, aga vaimustava sõnumiga
on otsekui rühma kreedoks saanud:

Kui neis kingades sa tantsid,
tundub, nagu mure kaoks,
kui neis kingades sa tantsid,
Rõõmu jätkub kõigi jaoks.
Tulistel Tuulutajatel on 20 tegevusaasta jooksu välja kujunenud ka
oma seltsielu traditsioonid. Nii on
ühiselt suviti hinge kosutatud peaaegu
kõikidel Eestimaa saartel matkates.
Mullu- suvine reis viis näiteks Ruhnu.
Aastanumbri vahetumist tähistatakse
erinevate stiilipidudega. Peetakse
meeles sünnipäevalapsi ja laste sündi.
Tantsukollektiivi tagalat aitavad kindlasti tugevdada põnevad perepäevad.
Muide järelkasvurühmades tantsib
juba neli last, aga ema Margit ja poeg
Ailar tantsivad koos Tulistes Tuulutajates, mis on muidugi väga äge. Sellegi
poolest ootame rühmaga liituma uusi
tantsuhuvilisi. Eelnev kogemus ei ole
oluline. Tähtis on tahe tantsida!
Tulised Tuulutajad tänavad sügava
kummardusega publikut, abistajaid
(Arvo Silla, Kristo Fedoritš, Rauno
Viltrop, Helen Marts) ja sponsoreid:
Tapa vallavalitsus, Tapa gümnaasium,
Tapa kultuurikoda, Haka Plast OÜ, Saldotex OÜ, Tapa Mill OÜ ja kõiki teisi,
kes elasid kaasa meie juubelipeole ja
panustasid meie uute rahvariiete fondi.
Tulised Tuulutajad

Robootikaringi tegemisi
12.–13. aprillil toimus Tartus, Eesti
Rahva Muuseumis, õpilaste teadusfestival.
Õpilaste teadusfestivalil osalesid
ka sellel aastal oma uurimis- ja katseprojektidega 1.–6. klassi õpilased
üle terve Eesti. Festivalile pääsesid
osalema kaks Tamsalu gümnaasiumi
projektimeeskonda: 4.b klassist Taimo Teer ja Taavi Deket projektiga
„Maagiline jõulupuu“, mille käigus
valmistati tehislund ning 3.b klassi
projekt „Ökofarm“, kus Erik Piirsalu, Kaur Valdok ja Robin Jänes
uurisid tuule- ja hüdroenergiat.
Projekti „Ökofarm“ tunnustati
„Keskkonnasõbralikud avalikud
üritused“ auhinnaga.
Lisaks teadusfestivalile oleme
robootikaringiga edukalt osalenud
veel paljudel konkursidel. Näiteks
Legopäev Kolga Koolis, ajakirja
„Sandalett“ fotokonkurss, Heino
Parsi nimeline V animafestival, Lotte
leiutamiskonkurss jm.
Üritused pole aga selleks aastaks
veel lõppenud. Juba 5. mail sõidame
Tartusse AHHAA Teaduskesku-

Tamsalu gümnaasiumi õpilased esinesid edukalt õpilaste teadusfestivalil.

Foto erakogust

sesse FIRST LEGO League Jr,
kus toimub suur robootikanäitus
„Veeseiklus“.
Tamsalu päevadel aga ootame
kõiki uudistama Tamsalu gümnaasiumi algklassidega koostöös val-

minud robootikanäitust „Tamsalu
Kool 150“, kus saab vaadata erinevaid roboteid ja proovida lihtsamaid
roboteid ka ise programmeerida.
Robootikaringi juhendaja
Maris Uudeküll

Möödunud aastal korraldas Eesti
Kirjandusmuuseum „Eesti Vabariik 100“ raames eluloovõistluse.
Valminud töödest valiti välja paremik ning avaldati uues raamatus
pealkirjaga „Minu elu ja armastus.
Eesti rahva elulood“. Sedakorda
juba teine köide. Raamatu koostajateks on Rutt Hindrikus ja Tiina
Ann Kirss.
Uues, teises köites on sees ka
meie valla mehe, Lehtse koduloolase
Jüri Freimanni elulugu. Neljateistkümnel raamatulehel on ära toodud
J. Freimanni lapsepõlv, kooliaeg,
kolhoosiaastad, töö raudteel ja koduloomuuseumi asutamine. Samuti
on kirjas kõik tema kirjanduslikud
katsetused. Raamatu väljaandmist
on toetanud Eesti Kultuurkapital,

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Kultuurilooline Arhiiv ja ühendus
Eesti Elulood.
Tapa muuseum

Ambla vaimulik
laulupäev EV 100
Öeldakse, et eestlased on laulurahvas
– laul on aidanud meid rasketel aegadel, laul on meie kaaslane rõõmsatel
hetkedel ning lauluga me väljendame
oma kõige suuremat tänu ja kiitust.
Kui noor Eesti Vabariik välja kuulutati, ei olnud sugugi iseenesestmõistetav,
et uus riik püsima jääb. Vaenlane tegi
kõik, et teated iseseisvuse väljakuulutamisestki ei jõuaks liiga kiirelt Eestimaa
erinevatesse paikadesse. Amblas asusid
punased lausa “veresauna” organiseerima. Ajalukku on läinud see 25.
veebruaril 1918. a mitu tundi kestnud ja
kolme hukkunuga lõppenud vastupanu
Ambla lahinguna. Need kolm Ambla
kihelkonna erinevaist paigust meest olid
ühed esimesed meie riigi kaitsmisel elu
andnud kaasmaalased.
Ka tänasel päeval ei tohi me võtta
oma riiki, oma rahvast, oma keelt iseenesestmõistetavana. Me peame olema
tänulikud Jumalale ja oma kaasmaalastele, et meil on oma riik, rahvas ja
keel. Meie kohus on kõike seda hoida.
Ambla Maarja kogudus korraldab
2. juunil Eesti Vabariigi juubeli puhul

vaimuliku laulupäeva, et üheskoos
rõõmustada ning tänada Jumalat
meie riigi eest. Laulukoorid ja pillimehed on Ambla kihelkonnast, meie
naaberkihelkondadest, tervest Järva
praostkonnast ning kaugemaltki. Loomulikult on kavas vaid Eesti heliloojate
loodud teosed. Erilisel aukohal on
Amblaga seotud suurkuju - Enn Võrk,
kelle isa, Tõnu Võrk, oli 1920.–1941. a
Amblas köstriks. Meie lipulaul “Eesti
lipp” on oma viisi saanud 1922. a,
kui noor helilooja oli vaid 17-aastane.
Enn Võrk on Ambla kirikus mitmeid
kordi esinenud ja ta oli ka üks 1937. a
Amblas toimunud I Järva praostkonna
vaimuliku laulupäeva üldjuhtidest.
Kes minevikku ei mäleta, elab
tulevikuta. Need Juhan Liivi öeldud
sõnad peaksid meil igapäevaselt meeles mõlkuma. Ambla vaimulikul laulupäeval 2. juunil kell 14 Ambla kirikus
me meenutame minevikku olevikus
tänades ning tulevikku usu, lootuse ja
armastusega vaadates.
Ave Prints,
EELK Ambla koguduse muusikajuht
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“Kauni kodu” konkursi 2017. aasta võitja kategoorias eramud.

Foto erakogust

„Kauni kodu“ 2018 konkurss
Iga-aastane konkurss „Kaunis
Kodu“ ootab Tapa vallaelanike
aktiivselt osalema. Konkursi eesmärk on välja selgitada Tapa valla
haldusterritooriumil asuvad kõige
heakorrastatumad objektid ja selle
kaudu kaasa aidata keskkonna kaunimaks kujundamisele.
Kui olete märganud mõnda
kaunist ja omapärast koduaeda,
kortermaja, ühiskondliku hoone,
tootmishoone ümbrust, hoonete
rühma, küla või külaosa, tänavat,

siis palun andke sellest teada Tapa
vallavalitsusele. Nii saame neid
tublisid inimesi tunnustada. Ettepanekuid võib teha igaüks, vajalik
on omaniku või valdaja nõusolek.
Konkursis osalemine on vabatahtlik
ja konkursil osalemisest huvitatud
isikud võivad registreerida ennast
ka ise.
Info kandidaatide kohta on
oodatud e-kirja teel eele.ehasoo@
tapa.ee või telefonil 322 9673 hiljemalt 15. juuniks 2018. Kirja tuleks

panna objekti täpne aadress ning
võimalusel ka omaniku nimi ja telefoninumber.
Konkursil valitakse välja kaunimad koduaiad ja ümbrused, mis
esitatakse maakondlikule konkursile,
mille seast parimad saadetakse üleriigilisele konkursile. Võitjad kuulutatakse välja Tapa valla linnapäevadel
augustikuus.
Eele Ehasoo,
vallakunstnik-kujundaja

Filmifestival KINO MAALE
Tapa vallas loodud uus filmifestival
KINO MAALE kutsub koolilapsi
animatsioonitöötubadesse.
Filmifestival KINO MAALE
korraldab tänavu koolilastele ja
noortele animatsioonitöötube, kus
kõikidel osalejatel on võimalus arendada oma loovust ja jutustada erinevaid lugusid animatsioonikeeles.
Animatsioonitöötoad toimuvad esmaspäevast kolmapäevani,
8.–10. oktoobril kl 12–16 Tapa
gümnaasiumis (Pargi 12, Tapa) ning
töötubades õpitakse sel korral joonisfilmi, nukufilmi/lamenuku ja eksperimentaaltehnikaid. Töötubadesse
registreerumine on avatud reedeni,
5. oktoobrini 2018 https://goo.gl/
forms/9wKAQvgQBcyDzLnE3
ja tel 5303 7660. Töötube viib
läbi Filmifestival KINO MAALE
koostööpartner MTÜ Nukufilmi
Lastestuudio. Töötubades osalemine
on tasuta.
Töötubadest saavad osa võtta

Tapa valla, Arenduskoja Leader
piirkonna, naabervaldade, LääneVirumaa, aga ka kõikide teiste Eesti
piirkondade lapsed ja noored vanuses 5–19 eluaastat, oodatud on ka
filmihuviliste vanemad ja õpetajad/
juhendajad.
Kõik töötubades valminud filmid
osalevad ka konkursil. Välja antakse Grand Prix ja palju eriauhindu.
Konkursitulemused tehakse teatavaks festivali galal laupäeval, 27.
oktoobril 2018.
Tapa valla ja Nuklufilmi Lastestuudio koostöös 2012–2016.
aastal korraldatud Priit Pärna animafilmifestivalil osales animatsioonitöötubades kokku üle 450 noore
ja täiskasvanu, kelle fantaasialend
kestab kokku ligi 170 erinevas
animatsioonis kogupikkusega 105
minutit. 2017. aastal filmifestivali
töötubades tegid ligi 90 noort üle
30 animatsiooni kogupikkuses 19
minutit.

Töötubade lisainfo: Lia Liin,
Nukufilmi Lastestuudio juhataja, tel
5303 7660, e-post: info@nukufilmilastestuudio.ee, www.nukufilmilastestuudio.ee.
2017. aasta aprillis asutatud Filmifestival KINO MAALE toimub ajavahemikus 8.–28. oktoober 2018 ja
on pühendunud Eesti Vabariik 100
sünnipäevale. Filmifestival KINO
MAALE kannab aastatel 2017–2018
EFFE kvaliteedimärki.
Filmifestivali KINO MAALE
toetavad Tapa vallavalitsus, MTÜ
Tapa Linna Arengu Selts, PRIA
Leader-programm ja Arenduskoda, SA Eesti Filmi Instituut, Eesti
Kultuurkapital Lääne-Virumaa
Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liit jt.
Festivali üldinfo: Indrek Jurtšenko, filmifestival KINO MAALE, tel
529 0785, e-post indrek.jurtsenko@
tapa.ee, www.kinomaale.ee.

Kino maale teeb Eesti 100.
sünnipäevaks animakingituse
Alates aprillikuust teevad Nukufilm,
Joonisfilm ja Go Bus filmifestivali
Kino maale raames Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva puhul animakingituse. Bussireisijad saavad sõidu ajal
valida vaatamiseks kolme programmi jagu väärt Eesti animatsioone.
“Programmid on kokku pandud
Eesti Joonisfilmi ja Nukufilmi poolt
Eesti värskeimatest ja mõningatest
vanematest kultuslikest, maailmatasemel auhinnatud animatsioonidest.

Kolmeprogrammilises animakingikotis on üks programm lastele, üks
noortele ja üks täiskasvanutele,”
ütles filmifestivali Kino maale peakorraldaja Indrek Jurtšenko.
“GoBus sõidab Tallinn-Tartu
ja Tallinn-Kärdla liinil bussidega,
milles on siinsel turul uuenduslik
multimeediaserver ja meie soov
on selle sisukava pidevalt arendada
ka kodumaise väärtprogrammiga.
EV100 pühendatud kolmeprogram-

miline animakink sellisel kujul on
igati hea uue teenuse edasiarendus,
mida tavaliselt teistes bussides sellisel kujul ei kohta,” ütles Go Busi
turundusjuht Marion Ots.
Animatsioone näidatakse Go
Busi multimeediaserveritega uutes
bussides. Koostööprojekt kestab
märtsikuust kuni aastani 2020,
EV100 pidustuste lõpuni.
Indrek Jurtšenko,
Filmifestivali Kino maale peakorraldaja
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Sinilillekuu ,,Anname au!“
Heategevuskampaania “Anname
au!” viiakse läbi igal kevadel aprillikuus. Kampaania kutsub kandma
sinilillerinnamärki Eesti Kaitseväe
ja Kaitseliidu veteranide ning nende
lähedaste tunnustamiseks.
Sinilillekampaania koordinaator
Kersti Kleesmannil ja vallakunstnikkujundajal tekkis idee kampaania
avapäevaks, 5. aprilliks, kaunistada
Tapa vald sinililledega. Sinililli meisterdasid Tapa valla koolilapsed.
Laste kaasamise eesmärgiks oli, et
nad saaksid oma enda kätega midagi
teha, siis osatakse tehtut paremini
hoida ja hinnata.
Sinililli meisterdasid: Jäneda Kooli
õpilased õpetaja Ahti Uppini juhendamisel, Lehtse Kooli õpilased
õpetaja Jaanus Õunapi juhendamisel,
Tapa gümnaasiumi õpilased õpetaja
Jaak Keskla juhendamisel, Tapa vene
põhikooli õpilased õpetaja Valeri Susi
juhendamisel, Tamsalu gümnaasiumi
õpilased õpetaja Riho Ringineni juhendamisel ja Vajangu põhikooli õpilased
õpetaja Ahti Uppini juhendamisel.
Kampaania avapäeval olid koolides
külalisõpetajateks missiooniveteranid.
Valik Jäneda Kooli õpilaste arvamusi:
Luise Grave: „Loeng oli vaheldusrikas, relvad olid ägedad.“
Sandor Keller: „Sain targemaks

Sinilille kampaania tulemusena võib mitmel pool vallas näha sini-mustFoto erakogust
valgeid sinililleõisi.

ja oli põnev. Pildid olid huvitavad.“
Kaur Kristof: „Huvitav jutt, vinged relvad. Sain teada, et varustus
on raske ja füüsiline trenn/pingutus
peab meeldima.“
Jenifer Leisson: „Mulle väga
meeldis, oli huvitav kuulata. Sai ka
relvi vaadata ja katsuda, mis oli väga
põnev. Kindlasti võiks veel selliseid
kohtumisi tulla.“
Lehtse koolis õpilased esitasid küsimusi ja olid toimunud tunniga väga
rahul. Üks koolitund jäi isegi lühikeseks, huvi oli suurem. Peale tundi kogunes terve koolipere välja, kus koos
veteranidega paigaldati Rägavere

tee äärde laternapostide külge laste
poolt tehnoloogiaõpetuse tundides
valmistatud sinililled. Veteranid
võtsid sõna rääkides kogu koolile
sinilille tähendusest ja veteranide
päeva tähistamisest.
Kõigi koolide õpilased tunnistasid,
et kohtumine veteranidega oli huvitav ja hariv. Põnev oli kuulda lugusid
missioonil olijate igapäevaelu kohta ja
tutvuda kaasavõetud varustusega.
Sinililled jäävad vallaruumi kaunistama kogu aprillikuu.
,,Anname au!“
Eele Ehasoo,
vallakunstnik-kujundaja

Tamsalu 100 tamme park
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamiseks alustati Tamsalus
2017 aastal tammepargi rajamist
Paide maantee äärde. Istutati 100
noort 3-4 meetri kõrgust tammepuud. Tammede ümber paigaldati
raudbetoonvööd, mille ülemistele
kaldpindadele on süvistatud 100
Eesti vanasõna. 10 tamme ümber
on ehitatud ümmargused istepingid.
Tööd jätkuvad käesoleval aastal
ja nende käigus on planeeritud parki
jalgteede rajamine, Tamsalus „Kukelossi“ nime all tuntud tsaariaegse
hoone müüride konserveerimine
ning sinna lubjatööstuse ajalugu tutvustava ekspositsiooni ülesseadmine.
„Kukelossi“ müürid kujundatakse
väliürituste toimumise kohaks ning
liidetakse pargi maastikuga. Hoone

katus ja vahelagi on eemaldatud,
säilitatud on hoone välised müürid
ning otsaviilud. Sisemised seinad on
lammutatud osaliselt. Raudteepoolse
välisseina avad suurendatakse maani.
Hoone mõlema pikema välisseina
keskossa tekitatakse suurem ava, et
tekiks tugevam visuaalne side ümbritseva pargiga. Maapinda hoone
ümber tõstetakse nii, et kahest küljest
on võimalik astmevabalt hoonesse
siseneda. Hoone välismüüride vahele
tekib üks suurem siseõuelik ruum
ning neli väiksemat ruumi. Suur
ruum on positsioneeritud hoone
läänepoolsesse otsa, et avada ruum
rohkem õhtupäikesele. Katuse eemaldamise tõttu on hoone kõikides
osades loomulik valgus. Pimedal ajal
valguse tagamiseks rajatakse hoone

ruumidesse ja fassaadidele illumineeriv valgustus. Hoone kaitseks ilmastikumõjude eest ehitatakse müüridele
ja otsaviiludele raudbetoonist vööd.
Parki rajatakse graniitsõelmetest ja kividest kõnniteed ning pargivalgustus.
Seega, lõpptulemusena tekib visuaalset varju ning hubast ruumikogemust
pakkuv pargirajatis.
Riigihange Tamsalus 100 tamme
pargi ehitaja leidmiseks on korraldatud ning selle tulemusena osutus
majanduslikult soodsaimaks ühispakkujate Helmar Ehitus OÜ/OÜ
Lepna Elekter poolt esitatud pakkumus maksumusega 228 492 koos
käibemaksuga. Töödega alustatakse
maikuu esimeses pooles.
Andrus Freienthal
abivallavanem
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Kirjad Tsernobõlist
1986
Samovar ikka veel huugab ...
Vallalehe toimetuse poole pöördus
Tapa linna elanik Tamara Lisitsõna.
Tamara saatis aasta tagasi viimasele teele oma abikaasa Igori. Igor
Lisitsõn suri 1. jaanuaril 2017 oma
töökohal Tapa erikoolis.
1986. aastal töötasid Tamara ja
Igor Tapal tuntud ettevõttes Ogonjok. 8. mail 1986 sai Igor ootamatu
käsu kodunt ja töölt lahkumiseks.
Talle saadeti isegi auto järgi. Käsk
rajooni sõjaväekomissarilt tuli nii
kiiresti, et ärasõidust ei olnud aega
Tamarat teavitada. Igor Lisitsõn oli
siis 35-aastane. Nii algas perekonnas
„tsernobõli ajalugu“. Tamara hoiab
oma perearahiivis kümmekond mustvalget fotot, Tsernobõli veterani
märki ja kuut abikaasa kirja, mis saadetud Tsernobõlist. Need kirjad on
südamele eriti kallid.
Igor teatas, et „palju kirjutada ei
ole lubatud“, kuid kirjaread toovad
meieni nende ärevate päevade meeleolu. Siis sellest, mis Tsernobõlis
juhtus, ametlikult ei räägitud.
Tamara Lisitsõna teab rääkida, et
Tapa regioonist kutsuti Tsernobõli
14–15 inimset. Peale koju naasimist
ei saanud olla juttu mingist organiseeritud tegevusest ühingu või grupi
tasemel, mis on ajastut arvestades
täiesti mõistetav. Tamara tuletab
meelde ühte kohtumist raudtejaama
punanurgas, kuid see kohtumine
jäigi ainukeseks. Hiljem tulid teated
likvideerijate haigustest ja surmadest.
Tsernobõli „komandeering“ oli ka
Igori varajase äramineku põhjuseks.
Ta suri 61. eluaastal.
Tamara Lisitsõna lubas avaldada
vallalehes mõned väljavõtted tema
abikaasa „tsernobõli“ kirjadest.
10.05.1986.
Kirjutan Toila jaamast, tegeleme

tehnika laadimisega rongidele. Tund
veel ja siis sõidame Ukrainasse. Saad
ise aru, kuhu sõidame. Kaheksanda
kuupäeva öösel toodi meid Jõhvi väeosasse, siin anti täiesti uued riided ...
Mind määrati salga juhiks mehhaanika bataljonis. Täna kell 11 alustame
teekonda.
17.06.1986.
Siin pole midagi magusat, meeletu
palavus, tolm. Pole ühtegi puhkepäeva ja ühtegi väljasõitu tsoonist eemale.
Kell 6 sõidame tsooni ja oleme seal
kella 9-ni õhtul. Kui tuleb ette veel
60 km tagasiteed, siis oleme kohal
kusagil kell 10. Pesemine ja õhtusöök
ja juba ongi 24 ...
30.06.1986.
Täna töötame Poleskis, homme
oleme Aleksandrovka külas. Loodan,
et see on viimane töötlus. Siis peaksid
inimesed tagasi tulema. Selline on
meie ülesanne – eemaldada radiatsioon, et inimesed saaksid siin elada.
Telgis, minu kõrval magab Nikolai. Ta on Viljandist. Täna lasti koju
10 inimest, nendel olid kroonilised
haigused, siis veel 12 kõrgkooli kaugõppe tudengit.
04.07.1986.
Reaktor ikka veel lekib, see aga
toob meile tööd juurde. Kurat võtaks
seda samovari! Nõnda siis räägitakse.
Palavust on 35 kraadi, aga riideid ei
tohi seljast võtta. Ühel päeval saime
paar tundi päevitada, muidu olime
üleni valged nagu surm. Gaasitorbik ja
näeomask on surmani ära tüüdanud,
lisaks veel keemiakaitse riietus. Ja ongi
saapad vett (higi) täis. Meie polk on
juba kogunud 8 röntgenit, mõnedel
aga 17–20. Rohkem on nendel, kes
käisid mustas tsoonis. Meil on kolm
tsooni – must, sinine ja kollane, Praegu
töötame sinises tsoonis.
Samuel Golomb

Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline
kohandamine
Tapa vallavalitsus annab teada, et aitab koos riigiga kohandada puuetega
inimeste kodusid nende vajadustele
vastavaks. Projekti esitamiseks on
Tapa vallavalitsusel vaja koguda kodu
kohandamist vajavate isikute andmed
ja soovid.
Kohandamine tähendab eluruumi
ümberehitamist sellisel viisil, kus
inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised rajatised,
näiteks kaldtee, platvormtõstuk ja
nii edasi. Samuti puudest tulenevad
tavapärased ümberehitused nagu
pesemisruumis vanni asendamine
dušiga. Kohandamise käigus võib
rajada erivajaduse tõttu ohutust
tagava piirde, aiavärava automaatika
või tuua köögi tööpinnad ja tehnika
madalamale tasapinnale.

Vallavalitsus ootab avaldusi kodude kohandamise soovidega 14. maiks.
Avaldus saata Tapa vallavalitsusele
aadressiga Pikk 15 Tapa, LääneVirumaa 45106 või saata e-postiga
aadressil vallavalitsus@tapa.ee.
Lähiaastatel toetab riik omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga Euroopa
Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese
kodud. Projekti lõpuks, aastaks 2023,
on planeeritud kohandada üle Eesti
2000 erivajadusega inimese eluruumi.
Lisainfot projekti kohta saab
aadressil http://www.sm.ee/et/
taotlusvoorud.
Maarika Mändla,
Sotsiaalosakonna juhtivspetsialist
Tel 325 8691, 5919 9410
maarika.mandla@tapa.ee

Tamsalu Pensionäride Ühing ootab oma üritustele
inimesi, kes on 60+.
Pakume huvitavaid tegevusi. Vastavalt ürituste plaanile toimub igal
kolmapäeval kokkusaamine kell 13. Teemad on erinevad. Igal neljapäeval on käsitööring. Teeme väljasõite. Igal suvel toimub ekskursioon. Sel aastal 13. ja 14. juulil toimub 2-päevane ekskursioon
Hiiumaale. On veel vabu kohti.
Kohtume tuntud inimestega. 11. aprillil oli külas
Tapa vallavanem Alar Kirt.
Tule sinagi meie seltsi 60+. Info ürituste kohta telefonil 5597 1302.
Tamsalu Pensionäride Ühing
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Väärikas vananemine
Eesti rahvastik vananeb kiiresti. Ühelt
poolt sünnib lapsi järjest vähem ja teiselt poolt elanikkonna eluiga pikeneb.
Seda lauset võib tüdimuseni kuulda.
Rahvastiku vananemine seab meie
ühiskonnale järjest uusi nõudmisi.
Hooldusvajaduse kasvuprognoos on
tõusujoones. Kas meie ühiskond on
selleks valmis: praeguse seisuga on
vastus eitav. Eakad vajavad rohkem
hoolt ja arstiabi. Hooldekodu kohti
napib. Sageli on see ka rahaliselt üle
jõu käiv nii vanurile kui tema perekonnale. Koduhoolduse ressursid on
piiratud ja koduõendusteenust on
ebapiisavalt. Paljud vanuri igapäevast
toimetulekut toetavad teenused nagu
päevahoiuteenus on vähe arendatud
ja paljudes KOVides üldse puuduvad.
Meie vallas on see teenus välja arendatud, aga alakasutatud. Loodame,
et inimesed jõuavad selle teenuseni.
Momendil on meil kaks klienti ning
selle nimel töö käib: teavitused
vallalehtedes, isiklikud kontaktid,
kodulehed.
Väärikas vananemine sõltub
Eestis üha enam rahakoti paksusest.
Kui sul on hästi teenivad lapsed ja
kinnisvara, siis on sul suuremad võimalused minna kallimatesse erahooldekodudesse, kus on sageli väga head
elamistingimused. Kui materiaalne
pool on kasin, siis on ka võimalused
kesisemad. Odavamad hooldekodud
maksavad vähemalt 500 kuni 600 eurot kuus. Arvestades meie pensione,
siis paratamatult peavad pereliikmed
tasuma puudu jääva osa. Sageli siplevad ka lapsed ise vaesuses ega ole
võimelised puuduvat osa tasuma.
Odavamates hooldekodudes on suured palatid, pole privaatsust ega oma
nurgakest. Sellega seame vanurid
ebavõrdsesse olukorda. Tulenevalt
perekonna- ja sotsiaalhoolekandeseadusest, on pereliikmel kohustus
hoolitseda oma vanema pereliikme
eest, küll ka materiaalselt toetamise
kohustus, kui vanur vajab hooldekodusse paigutamist. Siin tekibki
küsimus, kes hüvitab puudujääva osa,
kui vanur ise ja tema pereliige seda
ei suuda. On arutatud hoolduskindlustuse loomist. Iga inimese palgast
võiks minna 1 % hooldust vajavate
inimeste kuludeks. Momendil see
on arutelu teema, kuid vajab kiiret
lahendust. 2016. aasta andmetel on
Eestis hooldust vajavate inimeste
arv 32 500. Eurostati andmetel
peab järgmise 50 aasta jooksul Eesti
majandus arenema tingimustes, kus
tööturule sisenejate arv on väiksem
kui sealt lahkujate oma ehk aastaks
2060 on saja tööealise kohta ligi
80 ülalpeetavat. Eesti riik eraldab
sotsiaalhoolekande arenguks 0,6 %
SKPst , jäädes sellega tagantpoolt
3. kohale arenenud riikide hulgas.
Põhjamaades on see 4%. Süsteemi
oleks vaja juurde 40 kuni 50 milj
eurot, et saaks sotsiaalhoolekande
süsteemi korrastada. Riik peab võtma
vedaja rolli, et sotsiaalhoolekande
teenuseid arendada. Väikestes valdades on olemas rohkem infot oma
elanikkonna kohta, milline on nende
abivajadus, kuid puudub materiaalne
baas ja tööjõud. Suurtes omavalitsustes on raha rohkem, aga info liigub
halvemini. Kus on siis lahendus? Kui
hoolduskoormus inimesele ületab 20
tundi nädalas, siis on see väga suur
koormus ja siin peab riik appi tulema.
KOVid aga peavad olema aktiivsed ja
küsima erinevate teenuste arenguks

riigilt raha. 1.apprillil 2018 avaneb 2.
voor üürimajade ehitamiseks. See on
hea regionaalpoliitiline meede. Riik
annab järgneva 3 aasta jooksul 60
milj eurot selliste üürimajade ehitamiseks. Põhiliselt on need mõeldud
uute töökohtade tekkega kaasneva
elamispinna lahendamiseks, kuid
sinna võiksid elama asuda ka vanurid,
kes sooviksid vallalt üürida väiksemat
korterit kui enda majapidamises
enam jõud üle ei käi.
Tallinnasse rajatakse erakapitali
kaasates esimesed seenioride teenuskodud. Need on mõeldud eakate
inimeste toimetuleku tagamiseks.
Sinna on plaanis rajada korterid,
lisaks söökla, raamatukogu, sportimisvõimalused, ruumid tervishoiu
jaoks. Praegused hooldekodud paraku selliseid võimalusi ei paku. Loodame, et kunagi jõuavad sellised eakate
kodud ka meie valda. Põhjamaades
on sellised seenioride teenuskodud
ennast igati õigustanud.
Hooldusvajadus tuleb inimese ellu
sageli ootamatult. Inimest võib tabada ootamatu terviserike ja ta muutub
teistest sõltuvaks. KOVide ülesanne
oleks hinnata oma inimeste abivajadust, et selle järgi arendada teenuseid.
Kas KOVidel on võimekust abi pakkuda: kahjuks on see Vabariigi piires
väga erinev.
Suur probleem on samuti see, et
meditsiini ja sotsiaalsüsteemi integreerumine ei toimi. Oleme küll e-riik
aga info liikumine haigla-perearstkoduõde-KOV ei toimi. Tervishoid
ja sotsiaalhoolekanne peavad tegema
rohkem koostööd – siis on ka tulemused paremad.
Sageli on noorematel raske mõista,
millised on meie vanuritel probleemid: kaovad väikesed poed, nende
asemel tekivad suured kaubanduskeskused, kus vanematel on raske
orienteeruda. Samuti napib istepinke,
et jalga puhata, sotsiaalne suhtlusvõrgustik väheneb ja tekib üksindus.
Tunne, et sa pole kellelegi vajalik,
et sa oled koormaks noorematele.
Sageli ei tule noored selle pealegi, et
sellised on meie vanurite mured, sest
meil on kiire, meil ei ole aega küsida
ja süüvida oma eakate pereliikmete
muredesse ja probleemidesse.
Arenenud riikides peetakse töövõimeliseks kuni 75aastaseid inimesi. See tuleneb inimese pikemast elueast, inimese elukvaliteet on parem.
Ka meil on palju pensioniealisi inimesi veel tööturul. Ütleme, et tänu
neile see süsteem veel üldse toimib.
Toon näitena meditsiini, pedagoogide eriala. Reeglina, kui inimene käib
tööl, siis ei vaja ta sotsiaaltoetusi,
vaid on ise maksumaksja. Tulevikule vaadates on reaalne eakatele
töökohtade loomine, sest iga neljas
inimene on pensionär. Paraku on
Eestis edukalt vananevaid inimesi
suhteliselt vähe. Tervisehäirete otseseks tagajärjeks on elust kõrvale
jäämine, üksindus, depressioon. Vanemaealiste meditsiini nurgakiviks
on toimetulekuvõime soodustamine
ja taastamine. Teiste riikide kogemus
näitab, et see kannab vilju. Eesti ei
ole veel elanikkonna vananemiseks
valmis ja ringiga tagasi tulles – miks
noored ei ole valmis sünnitama tänases Eestis? Neil puudub kindlus
tuleviku ees. Ehk annab neile julguse
see, kui Eestis saab võimalikuks
väärikas vananemine.
Riina Niibo
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Tapa valla avalike suhete
spetsialist on Alina Leopard
Senine aktiivne tegevus muusikamaailmas juhtis mind kõrgharidust
omandama hoopis kommunikatsioonivaldkonna erialale. Olen töötanud õpetajana seitse aastat ja selle
kõrvalt nautinud ka vabakutselise
muusiku leiba.
Muusika mu ümber
Õpetajate ja muusikute perre sündides tundub tuleviku professioon
otsustatud olevat. Ema ja vanemate
vendade eeskujul alustasin minagi
õpinguid G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolis. See aeg õpetas mulle palju nii
erinevate inimestega suhtlemist, kui ka
iseenda tundma õppimist. Harjutades
hiliste õhtutundideni nelja seina vahel
peab enesega hästi läbi saama. Muusikud on ühed järjepidevuse etalonid ja
seetõttu teen ma kõikidele muusikutele, kes sellega oma igapäevast leiba teenivad, sügava kummarduse! Neid on
Tapa vallast tulnud toredasti palju: Anu
Kõlar, Urmas Lattikas, Sulev Sommer,
Toomas Nestor, Teno Kongi, Elina
Born, Kadri Kipper, Reigo Tamm,
Tõnis Kivisild, Monika Mattiesen... ja
neid on veel. Mina aga laiendasin oma
tegevusvaldkondi leides, et hing kisub
uute väljakutsete poole.
„Kes otsib see leiab!“
Pärast Otsakooli lõpetamist tegin
kannapöörde ja ootuspäraste õpingute asemel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias astusin Tallinna Ülikooli,
BFMi instituuti avalike suhete (tänane
nimetus reklaam ja suhtekorraldus)
erialale. Seal õpitavaid teadmisi ja

oskusi saab rakendada
peaaegu igal elualal ja
nii ei ole ka uued väljakutsed lasknud end kaua
otsida. Olen oma kogemuste varna riputanud
töötamise erasektoris,
löönud kaasa ja viinud
läbi erinevate projektide
kommunikatsiooni poolt
kui ka töötanud riigiasutuses. Silmad maas
pean tunnistama, et oma
tegevusega olen vähe
jõudnud kodukohta.
Minu juured
Tapa vald on minu Alina Leopard.
Foto erakogust
kodu. Ta on olnud koduks minu vanavanematele, minu ja veel Tapal! Ainus mõte, mis mu
emale ja isale. Oma peredele on peast läbi käis oli: „No, kuidas ma
siia kodu loonud ka minu vennad siis ei kandideeri!“. Nüüd tuleb
ja õde. Käes on aeg, mil mina saan ilusad mõtted paberilt teoks teha
teha midagi oma kodukoha jaoks. ja anda oma panus selleks, et Tapa
Kõigil meil on mingeid oskusi, mida valla mainet edasi kujundada.
nad saaksid rakendada veel kellegi Ühtlasi võtan üle Tapa Sõnumete
teise, peale enda, hüvanguks. Minu sisulise toimetamise (kõiki kaastöid
loominguline ja otsiv vaim on alati ootan edaspidi aadressile alina.
tundnud oma juuri ja igatsenud koju leopard@tapa.ee). Jaan Tättel on
tagasi. Tõele au andes: tegelikult üks ilus laul sellest, kuidas iga vesi
pole ma siit kunagi ära läinudki. ületab kõiki ettejuhtuvaid tõkkeid
Töö- ja igapäevaelu viib mind hom- selleks, et jõuda suurde jõkke. See
mikul rongijaamast pealinna, aga on üks ilusamaid metafoore, mis
õhtul ikka koju tagasi. Nüüdsest küll kuulnud olen. Jões voolates igataina vähem, sest töö tahab tegemist seb iga vesi lõpuks ojja tagasi. „Ta
Tapa Vallavalitsuse majas.
oma koju tahab tagasi.“ On rõõm
Iga vesi tahab ojja tagasi…
olla kodus!
Lugupidamisega
Tapa vald otsis avalike suhete
Alina Leopard
spetsialisti. Täpselt erialane töö

Tapa valla ettevõtlusspetsialist
on Marko Teiva
Sündisin 2. veebruaril 1980. Olen abielus ja 8aastase tütre Anette-Meribeli
isa. Abikaasa Evelin töötab õpetajana.
Minu lapsepõlv möödus Kadrinas, kus
alustasin ka oma haridusteed.
Kadrina Keskkooli lõpetasin 1998.
aastal ning asusin õppima Eesti Maaülikooli maakorralduse erialale. 2013.
aastal lõpetasin Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise õppekava,
kinnisvara-arenduse erialal.
Varasemalt olen tegelenud eraettevõtluses kinnisvara hindamise, arendamise ja korrashoiuga.
Töötades 10 aastat Haljala valla
majandusspetsialistina korraldasin
vallavara haldamist, teostasin hankeid, vastutasin teede korrashoiu ja
heakorra eest. Olles MTÜ Haljala
Valla Ettevõtjate Liidu juhatuse liige
tegelesin Haljala vallas ettevõtluse
edendamisega. Aastatel 2011-2017
olin AS Haljala Soojuse nõukogu

liige ja 2012–2017 OÜ
Kadrina Kommunaal
juhatuse liige. Koos
abikaasaga toimetame
MTÜ-s Paberihaldjas,
mis tegeleb käsitöö valmistamise ja koolituste
korraldamisega. Tapa
vallavalitsuses töötan
alates 2. aprillist 2018
ettevõtlusspetsialistina.
Minu tööülesanneteks on ettevõtlusalaste
arendusprojektide juhtimine, alustavate ettevõtjate nõustamine,
kinnisvaraarendajate ja Marko Teiva.
Foto erakogust
investoritega suhtlemine,
noorte ettevõtlikkuse edendamine mis veab edasi kogu piirkonda.
ning koostöö korraldamine vaba- Panustan oma teadmised ja oskused
Tapa valla hüvanguks.
ühendustega.
Lugupidamisega
Tapa vald on üks kiiremini areMarko Teiva
nev omavalitsus Lääne-Virumaal,
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Tapa-Moe kergtee ehitus
Riigihange Tapa-Moe kergtee ehitaja
leidmiseks on korraldatud ning selle
tulemusena osutus majanduslikult
soodsaimaks Verston Ehitus OÜ
poolt esitatud pakkumus maksumusega 283 512 eurot koos käibemaksuga.
Silmas pidades jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutust, on juba ammu

vajadus Tapa linna ja Moe keskuse vahelise kergtee järele. 2017. aastal ehitati
esimese etapina valmis Moe keskuse ja
Rakvere-Pärnu riigimaantee vaheline
lõik. Käesoleval aastal rajatakse jalg- ja
jalgrattatee lõik Olerexi tankla juurest
kuni Moe ristmikuni.
Andrus Freienthal,
abivallavanem

Tööstuse tänava uuendus

Göteborgi Eesti Segakoor ja segakoor Leetar andsid 7. aprillil Göteborgis ühise kontserdi.

Foto erakogust

Aeg meil minna üheskoos
Kevad keerutab juukseid tuules,
ootustes on igatsust ja hing vajab
vaimutoitu. Selge on see, et ühised
koosolemised, sõidud ja võidukad
ettevõtmised seovad kollektiivi südameid ühtsemaks. Veel ühtsemaks
seob sidumisväärset muusika ja
laul. Tapa segakoori Leetar ühine
suur laulupere andis 7. aprillil Göteborgi Eesti Majas kontserdi, mis
kandis pealkirja „Aeg meil minna
üheskoos“. Kohtumishetked olid
väga sümpaatsed ja südamlikud ja
nagu sai kokku lepitud, rändame
edaspidigi koos sealse Göteborgi
Eesti Maja segakooriga, mida dirigeerib võrratult sümpaatne daam
Leana Salu.
Laulurepertuaar oli kokku sätitud meie härrasmeestest dirigentide Andres Heinapuu ja Martin
Trudnikovi poolt. Kava sisaldas
muuseas loomingut ka Veljo Tormiselt, Urmas Sisaskilt, Andres
Valkonenilt, Meelis Bunderilt,
Tõnis Mägilt. Vaieldamatult uut
sügavust, aga ka äratundmisrõõmu
pakkus segakooriga kontsertreisi
kaasa teinud helilooja Urmas Lattikase looming. Esmaettekandele
tuli suviseks ürituseks „Vaba Rahva

Laul“ valminud uus isamaaline laul
„Ainus ja oma“ koostöös Urmas
Lattikas, Kairi Kroon.
Kontserdijärgset koosviibimist
aitasid muusikaliselt värvikaks muuta meie koori laulu-ja pillimehed
Indrek, Heldur, dirigendid Andres
ja Martin ning naljatades uue tiitli
saanud „koori oma isiklik helilooja“
Urmas.
Emotsioonid on värsked ja
positiivsed reisimuljed alles elavad
oma elu meie hinges. Siinkohal
tahaks nimetada momente, mis
jäävad heleda laternana valgustama
meie mälestusi. Oleme tänulikud,
et meie rännakule elasid kaasa
sõbrad kodukandist. Oleme tänulikud oma tööandjatele ja peredele
reisivõimaluse eest. Armas hetk oli
minnes, kui Tapa vallavanem Alari
Kirt leidis aega ja tuli meie kollektiivi hea sõnumiga teele saatma.
Oleme tänulikud, et kultuurikoja
perenaine Heili Pihlak pakkis Lee-

tarile kaasa maitsva moonakoti ja
temagi sõnum helises rännakuteel
meie südametes. Oleme tänulikud
Tapa Bussile ja ääretult hoolivale
ning sümpaatsele bussijuhile Raivo Randlale ning Enno Roosile.
Tänu neile kujunes tegelikult päris
pikk ja pidev sõit väga sujuvaks ja
mugavaks!
Kõige soojema ja südamlikuma
tänukalli kõigi leetarlaste poolt
väärib koorivanem Ave Pappe, kes
oli idee algataja, kirjutas projekti,
valmistas ette reisi, organiseeris,
vastutas, julgustas, hoolis... klaaris,
mida kõike veel. Hm....vist juba
uued mõtted kihisevad peas! Ja see
on vaid hea!
Kontsertreis sai rahastuse Eroopa Liidu Leader programmist.
Toetasid Tapa kultuurikoda ja Tapa
vallavalitsus.
Kairi Kroon,
segakoori Leetar koorivanem

Porkunis hakatakse
kobrastega võitlema
Tapa vallavalitsus väljastas jahindusühistule Gun & Shot loa
kobraste arvukuse vähendamiseks
Porkuni külas tiheasustusega alal,
Porkuni puhkealal järve ümbruses
ning järve väljavoolualal Valgejõe
ääres.
Kobraste arvukuse piiramisel

on jahindusühistul lubatud kasutada
jahieeskirjas kopra jahiks lubatud
meetodeid välja arvatud laskmine
tulirelvaga ning jahti kobrastele võib
pidada ainult jahieeskirjas lubatud
jahiaegadel. Seega on lubatud jahipidamine kas mõrraga, piirdevõrguga,
püünisrauaga või vibuga.

Jahindusühistu poolt korraldatakse jahpidamist viisil, mis tagab
ümberkaudsete elanike ohutuse ja
minimaalse häirimise. Jahti veelindudele ei peeta.
Lembit Saart,
Tapa valla heakorraspetsialist

Raudteed ületades tuleb
jalgrattalt maha tulla
Kevade saabudes liiguvad inimesed üha enam jalgratastega ning
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA)
tuletab meelde, et raudteed ületades
tuleb alati rattalt maha tulla ning
veenduda, et lähenemas pole rongi.
Igal aastal toimub raudteel mitmeid
jalgratturite hooletusest ning liiklusreeglite eiramisest põhjustatud
õnnetusi, ka sel aastal on olnud juba
selline juhtum.

Jalgratturina raudteed ületades:
• peatu enne ülekäigukohta
• tule rattalt maha
• veendu, et lähenemas pole rongi
• ületa raudtee jalgratas käe kõrval
TJA paneb kõigile südamele, et
raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja raudteed ületades tuleb olla
eriliselt tähelepanelik ning järgida
igati liiklusreegleid, liiklusmärke,
valgusfoore ja muid hoiatusmärke.

Raudteed ei tohi mingil juhul ületada väljaspool selleks ettenähtud
ülekäigu- või ülesõidukohta.
Vanematel soovitame oma lastele
rääkida raudteega seotud ohtudest
ning ohutu ületamise reeglitest.
Lisainfo raudteeohutuse kohta
on leitav TJA kodulehelt: https://
www.tja.ee/et/raudteeohutuse_
meelespea
tapa.ee

Riigihange Tamsalus Tööstuse
tänava rekonstrueerimise ehitaja
leidmiseks on korraldatud ning
selle tulemusena osutus majanduslikult soodsaimaks ühispakkujate
Warren Teed OÜ/AS Kiirkandur
poolt esitatud pakkumus maksumusega 260 400 eurot koos käibemaksuga.
Töödega alustatakse maikuu esimeses pooles ning tänava rekonst-

rueerimine teostatakse lõigul Lubja
ristmiku (endise TERKO kontori
juures) ja Tööstuse 15 mahasõidu
vahel. Ehitatakse uus sõidutee, rajatakse kõnnitee ja tänavavalgustus.
Tänav enne mahasõitu Leventek OÜ
ja Tiigi Keskus AS Tamsalu tootmise
poole saab lisaraja ettevõtteid teenindavate raskeveokite jaoks.
Andrus Freienthal,
abivallavanem

Hajaasustuse programm
aitab peresid
Esmaspäevast, 9. aprillist on avatud
hajaasustuse programmi taotlusvoor,
mille eesmärk on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Tänavu toetab riik hajaasustuse
programmi kahe miljoni euroga.
Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud 1. jaanuari seisuga.
Programmist on võimalik toetust saada
kuni 6500 eurot majapidamise kohta
ning taotleja omafinantseering peab
moodustama vähemalt 33 protsenti
projekti maksumusest. Seni on toetust
saanud 5700 projekti ja toetatud projektide elluviimisest on otseselt kasu
saanud ligi 16 500 inimest. Rohkem kui
pooltes toetust saanud majapidamistes
elavad alaealised lapsed.
Hajaasustuse programmi rakenda-

mist korraldab kuni septembrini EAS
koostöös kohalike omavalitsustega,
kelle ülesandeks on oma piirkonna
elanike taotluste menetlemine ja rahastamisotsuste tegemine vastavalt
programmi reeglitele. Kohalikud
omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor
avatakse nendes omavalitsustes, mis
on valmis programmi rahastamises
ja rakendamises osalema.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprillist kuni
11. juunini 2018. Taotlused tuleb
esitada kohalikule omavalitsusele.
Info ja taotluse dokumendid EASi
veebilehelt: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
Lisainfo Tapa valla arendusspetsialistilt vahur.leemets@tapa.ee või
322 9658.
tapa.ee
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Kaasava eelarve
ettepanekute
avalikustamine
ja hääletamine
Varasemalt avaldatud teate alusel pidi hääletamine toimuma 16. aprillist kuni 25. aprillini, kuid
seoses korralduslike kitsaskohtadega toimub
hääletamine 1. juunist kuni 11. juunini.
Tapa vallavalitsus vabandab tekkinud ebameeldivuste pärast.
2018. aasta kaasava eelarve ettepanekuid sai
esitada 26. märtsist kuni 9. aprillini. Tähtaegselt
esitati Tapa vallavalitsusele 6 ettepanekut, mis
hõlmasid puhkamisvõimaluste parandamist ja
turvalisuse tõstmist Tapa vallas.
Vastavalt Tapa vallavolikogu 28.02.2018 määrusele nr 7 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine“ § 5 lg 1 analüüsib ja hindab ettepanekuid
vallavalitsuse poolt moodustatav komisjon, kes
kõrvaldab need ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist mahtu või ei ole
realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul.
Nõuetele vastavad ja hääletusele minevad
ideed avaldatakse valla kodulehel ja facebooki
lehel ning Tapa valla ajalehtede maikuu numbris.
Hääletamine toimub 1. juunist kuni 11.
juunini (kaasa arvatud) ainult elektrooniliselt
Tapa valla kodulehel www.volis.ee keskkonnas
(vajalik ID kaardi või mobiil-ID olemasolu). Iga
hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme
erineva meelepärase idee poolt.
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt
16-aastane isik, kelle elukoht hääletuse ajal on
rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule. Realiseerimisele kuulub
üks või mitu enam hääli saanud idee(d), mille
eeldatav maksumus ei ületa kokku 20 000 eurot.

Omniva teavitab
Alates 03.04.2018 muutusid Tamsalu postipunkti
lahtiolekuajad: E–R 10–17, L 10–14, P suletud.
Tamsalu Grossi pakiautomaat asub Tehnika
tn 24, Tamsalu.
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik
tellida teenuse osutamiseks kirjakandja koju või
kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida
meie kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi
võtame vastu E–R kell 9–20 ja L–P 9–15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
· kirisaadetise, postipaki, kullerpaki
vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
· rahakaardi kättetoimetamine;
· ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
· postimaksevahendite müük.
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/
veel/edasimuujad
tapa.ee

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
28.03.2018
Võeti vastu järgmised määrused:
1. Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude
ja pillirendi kinnitamine.
2. Tapa valla põhimäärus.
3. Tapa valla spordikooli põhimäärus.
4. Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine.
5. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
Võeti vastu järgmised otsused:
1. Katastriüksustele sihtotstarbe määramine.
2. Arvamuse andmine Osaühing MARKILO
Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamise aruande eelnõule.
3. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks (toitlustusteenus).
4. Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks“ (ventilatsiooni hooldus).
5. Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks nõusoleku andmine.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
07.03.2018
1. Kahele puudega isikule määrati hooldaja.
2. Sõlmiti üks koduteenuse
osutamise leping.
3. Volitati Tapa vallavalitsuse
hoolekandespetsialist teostama
eestkostetava nimel kõiki pangatoiminguid (E-teenuse ja arveldusarve
avamine ja sulgemine, pangakonto
väljavõte, lepingute sõlmimine, sularaha väljavõtmine, maksta arveid
ja teha ülekandeid.) Swedbank AS-is.
4. Tunnistati 27.02.2018 toimunud Tapa vallale kuuluva sõiduauto
Citroen Xsara Picasso riikliku
registreerimisnumbriga 484MFP
suuline enampakkumine nurjunuks, kuna enampakkumisele ei
esitatud ühtegi pakkumist.
5. Sõlmiti YIT Infra Eesti ASga lepingu lisa, millega pikendatakse Tapa kesklinna tänavate ja pargi
rekonstrueerimise ehitustööde
teostamiseks tööde tähtaega kuni
20.05.2018.
6. Nõustuti Tapa vallas Vahakulmu külas asuva Saeveski maaüksuse
ostueesõigusega erastamisega ehitise
omanikule OÜ Saksi Mets suurusega 11436 m2.
7. Anti FIE Silvi Pärn avaliku
ürituse luba laatade korraldamiseks
Tapa linnas Tapa turu ja Tapa
Kaubamaja vahelisel alal, Tapa
Kaubamaja ümbruse parklaalal (v.a
1. Mai pst poolsel küljel) ning korteriühistu Pikk 12 esisel parklaalal
alljärgnevalt:
"Tapa Jürikuu laat" – 8. aprillil
2018 kell 7.–17, 1.2. "Tapa lehekuu
laat" – 6. mail 2018 kell 7–17, 1.3
"Tapa koolilaat" – 23. septembril
2018 kell 7–17, 1.4 "Tapa sügislaat
" – 28. oktoobril 2018 kell 7–17,
1.5 "Tapa kadrilaat"– 25. novembril 2018 kell 7–17.
8. Tunnistati raamatu "Tapa
vald sõnas ja pildis" trükkija,
küljendaja ja kujundaja hankel
edukaks Trükiteenused OÜ maksumusega poolt esitatud pakkumus
maksumusega 5126,40 eurot.
9. Otsustati moodustada alates
08.03.2018 Tamsalu lasteaias Krõll
sobitusrühm haridusliku erivajadusega laste õppe toetamiseks.
10. Anti üürile Tapa vallale
kuuluv korter asukohaga Moe
keskus 3-6, Moe küla Tapa vald,
mille eluruumi pind on 30,4 m²
tagasiulatuvalt alates 10. jaanuarist
2018 kuni 9. jaanuarini 2021.
11. Kinnitati Tapa valla 2018.
a eelarve tulude laekumine tegevusalade ja majandusliku sisu järgi
ja kulude jaotus tegevusalade ja
majandusliku sisu järgi.
12. Väljastati Tapa linnas Päikese tänava ajutine sulgemise luba
06.03.2018 kella 9-st kuni kella
17-ni.
14.03.2018
1. Viieteistkümnele abivajajale
määrati sotsiaaltoetuseid.
2. Ühele lapsele määrati tugiisikuteenus õppeperioodi kestvuse
ajaks.
3. Volitada Tapa vallavalitsuse
lastekaitsespetsialist Jaanika Kirs’i
teostama Swedbank AS-s kõiki
pangatoiminguid (sh E-teenuse ja
arveldusarve avamine ja sulgemine,
pangakonto väljavõte, lepingute
sõlmimine, sularaha väljavõtmine,
maksta arveid ja teha ülekandeid) 9
Tapa valla eestkostetava lapse eest.
4. Otsustati maksta kolme abivajaja eest kohamaksu ööpäeva-

ringsel üldhooldusteenusel viibimise eest.
5. Väljastati Eesti Kaitseväele
tänavate ajutise sulgemise luba
Tapa linnas Pargi tänava (Lembitu
tn ja Kooli tn vaheline lõik) ja
Kesk tänava (Lembitu tn ja Kooli tn vaheline lõik) sulgemiseks
alates 05.04.2018 kella 11-st kuni
05.04.2018 kella 16-ni.
6. Väljastada Kinnisvaraehitus
OÜ-le tänava ajutise sulgemise luba
Tapa linnas Taara tänava sulgemiseks alates 12.03.2018 kella 9-st
kuni 12.03.2018 kella 19-ni.
7. Võeti vastu Tapa linnas Pikk
tn 70 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
8. Väljastati ehitusluba LPG
vedelgaasimahuti paigaldamiseks,
Tapa vallas, Tamsalu linnas, Betooni 3 kinnistul.
9. Väljastati ehitusluba ehitise
rekonstrueerimiseks (Autoremonditöökojaks) Tapa vallas, Tapa
linnas, Lembitu 15b kinnistul.
10. Anti Messhall OÜ-le luba välireklaami paigaldamiseks 14. märtsist 2018 kuni 14. märtsini 2020.
11. Võeti vastu üks korraldus
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta.
12. Lõpetati riigihanke „Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööd“
(viitenumber 194585) menetlus.
13. Otsustati korraldada avatud
hankemenetlusega riigihange „Tapa-Moe jalg- ja jalgrattatee projekteerimine ja rekonstrueerimine“.
14. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange
„Tamsalu Tööstuse tänava projekteerimine ja rekonstrueerimine“.
15. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange
„Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööd“.
16. Tunnistati riigihanke „Tapa
valla üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju hindamise läbiviimine“ edukaks pakkumuseks ühispakkujate OÜ Entec/Estonian,
Latvian, Lithuanian Environment
OÜ poolt esitatud pakkumus.
17. Tunnistati riigihanke „Tapa
Vene Põhikooli rekonstrueerimise
projekteerimine“ edukaks pakkumuseks OÜ A.V.R.Projekt poolt
esitatud pakkumus.
18. Tunnistati Tapa kultuurikoja laste rahvatantsurühmale
rahvariiete valmistamise hankel
edukaks FIE Ülle Murula poolt
esitatud pakkumus.
19. Tunnistati riigihanke „Eesti
lubjatööstuse ajalugu ning paekivi
kasutamise võimalusi tutvustava
ekspositsiooni rajamine Tamsalu
100 tamme parki“ edukaks pakkumuseks OÜ Geotrail KS pakkumus.
20. Tunnistati riigihanke „Tapa
valla elektripaigaldiste käidukorraldus“ edukaks pakkumuseks Särts
OÜ poolt esitatud pakkumus.
21. Tunnistati Tapa linnas puudelt kuivanud okste eemaldamise,
võra hoolduse ja üksikute puude raie
hankel edukaks Puuhooldustööd
OÜ poolt esitatud pakkumus.
22. Eraldati raha religiooni- ja
sporditoetusteks 2018. aasta eelarvest.
23. Suunati välislähetusele Euroopa Komisjoni esinduse poolt
korraldatavale kohaliku omavalitsuse juhtide Brüsseli visiidile ajavahemikuks 19. märts 2018 kl 18 kuni
21. märts 2018 Tapa vallavanem
Alari Kirt.

21.03.2018
1. Anti füüsilisest isikust ettevõtja Silvi Pärnale luba korraldada 24.
aprillil 2018 Tamsalu kultuurimaja
ümbruses (Sõpruse tn 3 Tamsalu
linn) avalik üritus "Tamsalu Jürikuu
laat" kestusega kell 7–17.
2. Anti mittetulundusühingule
Roheliste Rattaretked luba avaliku
ürituse Roheliste Rattaretk „Kuidas
elad, Kõrvemaa?” korraldamiseks
vastavalt taotluses esitatud joonistele Tapa valla territooriumil Jäneda
ja Lehtse kandis, sh Jägala-Käravete
mnt nr 13, maantee nr 197, TapaLehtse-Jäneda mnt nr 123 ajaperioodil 18. mai 2018 kell 9 kuni 20.
mai 2018 kell 21.
3. Väljastati ehitusluba ehitise
püstitamiseks (Üksikelamu), Tapa
vallas, Kuru külas, Siili kinnistul.
4. Loeti Metro Design OÜ poolt
esitatud Tapa vallas Tapa linnas
Pikk tn 23 kinnistul asuva ehitise
ehitisregistri koodiga 108017319
ümberehitamise (elamu rekonstrueerimise) ehitusteatis teavitatuks.
5. Nõustuti Tapa vallas Tapa
linnas asuvate Lai tn 4 ja Lai tn 12
katastriüksuste liitmisega üheks
katastriüksuseks koha-aadressiga:
Lai tn 12 Tapa linn ja sihtotstarbega
tootmismaa.
6. Nõustuti Tapa vallas, Tapa
linnas asuva Lembitu tn 15b katastriüksuse sihtotstarbe muutmisega
ning määrata uueks katastriüksuse
sihtotstarbeks ärimaa (002; Ä) 100%.
7. Anti Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele tasuta kasutada
Tapa vallale kuuluvast kinnistust,
aadressil Tapa linn Tiigi tn 6, maaala ligikaudse suurusega 1100 m².
8. A n t i Ja h i n d u s ü h i s t u l e
GUN&SHOT luba Tapa valla
haldusterritooriumil Porkuni külas
tiheasustusega alal ja puhkealal
Porkuni järve ümbruses ning järve
väljavoolualal elutsevate kobraste
arvukuse piiramiseks.
9. Väljastati R-Takso OÜ-le
06.03.2018 sõlmitud rendilepingu
alusel kasutatavale sõidukile Škoda Octavia (registreerimismärk
133BLH) tähtajatu sõidukikaart
taksoveoks.
10. Väljastati tähtajatu teenindajakaart Olev Tammile taksoveo
sõiduks Tapa vallas.
11. Väljastati tähtajatu teenindajakaart Arsi Tammarile taksoveo
sõiduks Tapa vallas.
12. Kehtestati Tapa valla kohalikel teedel koormuspiirang märgiga
313a „Veoauto sõidu keeld“ massipiiranguga mitte üle 8 tonni alates
26.03.2018 kuni 30.04.2018:
13. Võeti vastu korraldus nõuetest loobumise ja lootusetute võlgade kustutamise kohta.
28.03.2018
1. Väljastati ehitusluba laohoone osaliseks ümberehitamiseks
(päikesepaneelide paigaldamiseks),
Tapa vallas, Jäneda külas, Kuivati
kinnistul.
2. Väljastati projekteerimistingimused betoonisegude tehase
püstitamiseks Tapa vallas, Tapa
linnas, Karja põik 8 kinnistul.
3. Tunnistada hanke „Tapa linna
veekeskuse (siseujula ja saunakompleks) tasuvuse ja teostatavuse
uuringu koostamine“ edukaks
pakkumuseks OÜ KT Europroject
Management pakkumus.
4. Vabastati kolm kinnistut perioodiliselt jäätmeveost.

5. Väljastati R-Takso OÜ-le
CITROEN JUMPY SPACETOURER registreerimismärk 033BXC
sõidukikaart taksoveoks tähtajatult.
6. Kehtestati Porkuni Paemuuseumi teenuste hinnad alates 2.
aprillist 2018.
7. Eraldati tegevustoetuseks
Tapa valla 2018. aasta eelarvest
Tapa, Lehtse, Jäneda ja Moe-Karkuse kantides tegutsevatele kultuuriühingutele.
8. Eraldati tegevustoetust noorsootegevusühingutele.
9. Muudeti Tapa Muusika- ja
Kunstikooli töötajate koosseisu.
10. Kinnitati 2018. aasta hankeplaan.
04.04.2018
1. Kahele puudega isikule määrati hooldajad ning hooldajatele
hooldajatoetused.
2. Sõlmiti kaks koduteenuse
osutamise lepingut.
3. Ühele lapsele hakatakse osutama tugiisikuteenust õppeperioodi
jooksul.
4. Tapa valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude
paikamise edukaks pakkumuseks
tunnistati Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus.
5. Nõustuti Tapa vallas Võhmetu
külas asuva katastriüksuse Kuusemaa jagamisega kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks.
6. Nõustuti Tapa vallas Linnape
külas asuva katastriüksuse Matsi
jagamisega kaheks eraldiseisvaks
katastriüksuseks.
7. Nõustuti Tapa vallas Piisupi
külas asuva katastriüksuse Orupõhja, jagamisega kaheks eraldiseisvaks
katastriüksuseks.
8. Nõustuti Tapa vallas Tõõrakõrve külas asuva katastriüksuse
Uuesilla jagamisega neljaks eraldiseisvaks katastriüksuseks.
9. Väljastati projekteerimistingimused soojatorustiku rajamiseks
Tapa vallas, Jäneda külas, Viinavabriku, Jäneda Lossi ja Lossi tee L1
kinnistutele.
10. Väljastati ehitusluba 59,4 kW
päikeseelektrijaama rajamiseks, Tapa
vallas, Jäneda külas, Lao kinnistul.
11. Nõustuti Eesti Keskkonnateenused AS-le antava jäätmeloa nr
L.JÄ/330539 eelnõuga ja jäätmeloa
andmise korralduse eelnõuga.
12. Nõustuti Aktsiaseltsi LAJOS muudetava jäätmeloa nr
L.JÄ/326919 eelnõuga ja jäätmeloa
muutmise korralduse eelnõuga.
13. Tunnistati riigihanke „Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsiooni
ehitustööd“ edukaks pakkumuseks
Comodus OÜ poolt esitatud pakkumus.
14. Otsustati korraldada eriteenuse riigihange „Tapa valla haridusasutuste toitlustusteenus“.
15. Otsustati korraldada lihthange „Tapa valla haljasalade hooldus
2018“.
16. Otsustati müüa Tapa vallale kuuluv sõiduauto CITROEN
XSARA PICASSO, riikliku registreerimisnumbriga 484MFP väljalaskeaastaga 2006.
17. Pikendati munitsipaalkorterite üürilepinguid.
18. Kuuele Tapa valla noorele
eraldati toetust huvitegevuse piirangute vähendamiseks läbi transpordi kulude ja osalustasude osalise
kompenseerimise “noorsootöö ja
noortekeskused" eelarvest.

27. aprill 2018

TAPA VALLA AJALEHT

Lääne-Virumaal käivitub uus jooksusari
Kohalike omavalituste ühinemised on toonud elanikkonnale palju head- suuremad
vallad saavad rohkem ära teha
ja seda ka spordis. Lisaks on
kergem ära teha ka midagi
maakonnapõhiselt- vallad toetavad üksteist nii kogemuste
kui kommunikatsiooniga. Nii
tekkis ka idee korraldada Lääne-Virumaa jooksusari.

Algne idee on välja kasvanud mitme valla sarnase
mõtte põhjalt, kes soovisid
oma piirkonnas jooksusarja
korraldada. Lääne-Virumaa
jooksusari koosneb tänavu
kuuest jooksust, milleks on
Kadrina 5. Paisjärve jooks,
Viru-Nigula valla 3 jooksu (28.
Kunda linna jooks, 19. ViruNigula jooks, 20. Aseri jooks),

34. Rakvere rahvajooks, Tapa
valla 12. rahvajooks. Järgmistel
aastatel, kui sari on käivitunud,
lisandub sarja teisigi jookse.
Korraldajad loodavad, et
jooksusari saab traditsiooniliseks ja toob kaasa aktiivse
osavõtu. Kes tänavu oma
jooksuoskusi veel proovile ei
julge panna, siis on võimalik
rada ka läbi kõndida. Tänavuse

sarja esimene üritus, Kadrina Paisjärve jooks, toimub
29. aprillil. Sarja lõpetab 30.
septembril Tapa valla 12.
rahvajooks.
Jooksusarjale on oodatud
kõik, tulge koos perega!
Sarja kohta saab lisainformatsiooni: http://www.
nelson.ee/laane-virumaajooksusari-2018/

MUUSEUMIÖÖ
„Öös on pidu“
19. mail 2018
Muuseumi külastusmäng viib aegadesse, mis paekivi
tekkimise aegu/pärast seda on olnud külluslikud,
mis tähistasid tollaseid tingimusi.

LK 9

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
29. apr kl 13 Ukraina selts Chervona Ruta kutsub tähistama
Ukraina tikandi päeva. Kavas: Tikandid Ukraina rahvuslikus kultuuris – Tatjana Ivuškina MTÜ Ukraina Muuseumi
juhataja; armastatud rahvalaulud ansamblilt Perelaz ja
Žuravuški; Ukraina tikandite näitus- müük. Sissepääs
tasuta. Tere tulemast!
1. mai kl 14 ja 16 Koguperefilm “Lino“. Pilet 4 € ja 2 €.
4. mai kl 19 Aegviidu ja Lehtse laste- ja noorte showtantsu
kontsert. Kaasa löövad JJ Street ja Momento Tapa kultuurikojast. Sissepääs vabaannetusena.
5. mai kl 10–14 „Teeme ära“ talgupäev. Kultuurikoja ladude
koristamine, ettevalmistamine maja rekonstrueerimiseks.
Pakume korralikku talgulõunat ning väike üllatus on ka.
8. mai kl 18 ja 20 Eesti-Gruusia film „Ohtlik ema“. Pilet 4 €, 2 €.
12. mai kl 13 Lusikapidu, sünnitunnistuste pidulik kätteandmine.
14. mai kl 19 Myrna Clayton kontsert. Tasuta!
15. mai kl 18 ja 20 Õudusfilm “Kena vaikne kohake“. Alla
12 a. keelatud. Pilet 4 € ja 2 €.
19. mai kl 13 Sünnipäevakontsert. Eakate tantsurühm Eideratas 15 aastat ja ansambel Kanarbik 25 aastat. Sissepääs
vabaannetusena.
22. mai kl 18 ja 20 Eesti psühholoogiline põnevik „Tuliliilia”.
Pilet 4 € ja 2 €.
26. mai kl 13 Tapa valla laste lauluvõistlus Laulukarusell. Avatud kohvik, mudilaste mängutuba. Sissepääs 2 €.
29. mail filmiõhtu noortele ja noortest. Üksikpilet 4 €, ostes
pääsme kahele filmile, soodustus 2 € seanss.
kl 18 Romantiline draama „Keskööpäike“. Alla 12 mittesoovitav
kl 20 Komöödiafilm “Vändapidurid“. Alla 12 a. keelatud.
31. mail kl 12 Kultuurikoda broneeritud.
1. juunil haridusasutuste töötubade päev.
3. juuni kl 12 Muusikakooli pargis lastekaitsepäev.
Piletite eelmüük Tapa kultuurikoja kassas E–N kl 12–18;
R kl 12–16 ja tund enne ürituste algust.
Info ja broneerimine tel 322 0061, 5343 2710 või
info@kultuurikoda.ee.

LEHTSE KULTUURIMAJAS

Kell 19 tseremooniaid kätkev retk Porkunis algusega
Paemuuseumi juurest.
Olgem lahked, tulgem külla!
Programm ja muuseum avatud tasuta 18–22.
www.paemuuseum.ee

TÄNUAVALDUS
Olen siiralt tänulik sotsiaalosakonna töötajatele,
eeskätt Eha Altmäele ja
meditsiinitöötajale Jelena Petrovale,
selle abi ja hoolitsuse eest, mida mina
haige inimesena, saan kogeda.
Suur tänu teile!
Vello Armulik

5. mai kl 18 Keskuse 6 MÜ koosolek.
14. mai kl 13 Klubi Ehavalgus ja Lehtse Käsitööseltsingu hooaja lõpupidu.
19. mai kl 10–12 Rohevahetus, taimede müük, maikuu kirbukas kultuurimaja platsil (vihma korral sees). Müüakse ka
uusi riideid jms. NB! Kes soovib müügilauda, siis palume
enne registreerida: 1 laud = 1 €
21.–25. mai Lehtse laste kevadpäevad.
21. mai Matkapäev – kogunemine LA juures kl 10, selga matkariided, väiksematele käru kaasa.
22. mai Spordipäev – kogunemine LA kultuurimaja platsil kl
10, selga spordiriided. Soovijail jalgratta vigursõiduks
kaasa ratas ja kiiver.
23. mai Ekskursioonipäev – suuremad sõidavad bussiga, väiksematega teeme väikese matka koos piknikuga lähikonda.
Kogunemine kl 10 LA juures, selga vastav riietus.
24. mai Kunstipäev – kogunemine kl 10 – ilusa ilmaga tänavajoonistused kultuurimaja platsil, vihma korral maalimine
jms. suures saalis. Selga riietus, mis ei karda määrimist.
25. mai Kl 15.45 rongkäik, kl 16 aktus, kontsert, pidu, näitus.
Kallid lapsevanemad – võtkem kaasa väikest näksi oma
laste peolauale!
Näitus “100 aastat esiemade ja -isade loodud ilu”– vanade
aegade käsitöödest.

TAMSALU KULTUURIMAJAS

Tapa Bussi reisid 2018. a
2. juuni Riia vabaõhumuuseumis Käsitöölaat. Hind 30
eurot.
8.–10. juuni Läti Aluksne, Gulbene. Hind 140–150
eurot, sõltub osavõtjate arvust.
17. juuni Osmussaare. Hind 40 eurot.
7. juuli Osmussaare. Hind 48 eurot.
10.–14. juuli Valgevene (välja müüdud).
21. juuli Parvesõit kaunil Vigala jõel, Kabala mõis ja
Villavabrik Hind 40 eurot.
22. juuli Avatud talude päev.
3.–4. august Lõuna-Eesti, Setomaa Leigo Järvemuusikaga (muutus kuupäev, enne oli 4.–05.08).
25. august Uued elamused Rapla-ja Märjamaal (papagoi teater, Sillaotsa muuseum, Velise Apostlik Õigeusu
kirik, Velise kiigesaar, Varbola linnu) Hind 40 eurot.
5.–9. september Sügisvärvides Lapimaa.
15. september Paunvere laat.
Info: Tapa Buss OÜ, tel 5650 9619.

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

28. apr kl 15 Rahvatantsuansambel Tarvanpää kevadkontsert
„Läbilõige Eesti rahvatantsust“. Kaastegev segarühm Pastlad kuluvad Tamsalu kultuurimajast. Õpime tantsima selle
aasta tantsupäeva ühistantsu Pärliine. Kontsert tasuta.
29. apr kl 12 Tähistame rahvusvahelist tantsupäeva Pärliine tantsimisega Tamsalu Tammepargis. Tantsu õpetavad kultuurimaja segarühmad Veri Vemmeldab ja Pastlad Kuluvad.
3. mai kl 9.50 Tapa muusikakooli õpilaste kontsert Tamsalu
gümnaasiumi aulas.
10. mai kl 18 Kõneleme taas korteriühistutest.
13. mai kl 17 Emadepäeva kontsert. Esinevad kultuurimaja
tantsu-, laulu- ja pillilapsed.
15. mai kl 19 Teatrietendus „Hullumeelse päevik“. Pilet 13 €/1
5€.
16. mai kl 11 Ohutuspäev eakatele. Töötoad politseilt ja päästeametilt, näitus, kontsert.
16. mai kl 19 Kultuurimaja lauluklassi kontsert „Duetid“. Õpilane vs õpetaja. Pääse 2 €.
25. mai –2. juuni Tamsalu päevade erinevad sündmused.
25. mai Mängude õhtu kl 18–20 mälumäng „Tamsalu tarkade
turniir“. Oodatud 4-liikmelised võistkonnad asutustest,
ettevõtetest, sõpruskondadest.
26. mai kl 13 Tapa kultuurikojas valla laste lauluvõistlus Laulukarussell 3–18-aastastele lastele/noortele. Registreerimine
18. maini e-posti teel: info@kultuurikoda.ee, tel 322 0062,
5559 5461 või tulles kohale aadressil Turu tn 8, Tapa linn.
26. mai Tamsalu kultuuripäev.
26. mai kl 9–15 Laat kultuurimaja pargis. Tapa valla müüjatel
kohamaksu ei ole, kui registreerida end eelnevalt kultuurimaja telefonil 323 0968.
26. mai kl 9–24 Tamsalu kodukohvikud. Jälgi reklaami.
26. mai kl 20 Kontsert-lavastus „AEG…“. EV 100 tähistamine.
27. mai Sirje Luige pärimuspäev. kl 12 proovid, kl 14 kontsert
– esinevad kandlemängu vilistlased.
27. mai kl 18 Noorte näiteringi Atsike etendus „Jälle need
kolm apelsini“.
31. mai kl 17.30 Lasteaedade laste koolisaatmise pidu.
1. juuni Tamsalu spordipäev.
1. juuni Tamsalu Tammepargi avamine. Külas Eesti Vabariigi President. Meeleoluks Curly Strings. Lapsi rõõmustab
LOTE.
2. juuni kl 12 Tamsalu 50. laulu- ja tantsupäev.
2. juuni kell 10–24 Tamsalu kooli 150. aastapäev.
5. juunini Eesti Tuletõrjemuuseumi näitus „Päästeamet 25“.

27. aprill 2018
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LK 10

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa avar 3-toaline korter Lehtses Keskuse 2,
Tapa vallas. I korrus 70m2. Vajab remonti ja küttesüsteemi. Hind 12 000 € Tel 510 0824.

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.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, sanglepp,
kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.
Müüa saetud lõhutud küttepuid kojuveoga.
Koorem 6 ruumi Tel 5647 6346.

Pakume tööd MAJAHOIDJALE!
Töö kirjeldus: välistööd koolimaja
territooriumil (haljasala hooldus
vastavalt aastaajale, prügi
koristamine, talvel lume- ja
libedusetõrje); väiksemad
hooldustööd koolimajas; koostöös
remondimehega vajalike remontööde tegemine.
Nõudmised kandidaadile: kogemused
haljasala hooldusel; oskused erinevate
remonttööde osas; kohuse- ja
vastutustundlikkus; koostöövalmidus.
Kool pakub: stabiilset sissetulekut;
sportimisvõimalusi.
Lisainfo: Täpsem info majandusjuhatajalt
Silver Siivardilt tel 322 2312.
Kandideerimiseks saada oma
kandideerimisavaldus ja CV hiljemalt 18.05.2018
meiliaadressil agnes@tapagymnaasium.ee.
Asukoht: Lääne-Virumaa, Tapa.
Töö tüüp: täistööaeg.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel. Aadress:
Pargi 12, Tapa, 45106 Lääne-Virumaa.

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

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.

Akende, uste ja muude puidutoodete
valmistamine tellimuse peale.
Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919,
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

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.

Nomiaska OÜ

teostab järgnevaid töid:
- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boilerite
puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.
Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

OÜ 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.

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

RAM Builder OÜ
Teostab järgmisi töid:

• 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

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.
Mälestustes jääd Sa ikka meiega.
Kallist töökaaslast
Helvi Sork´i
mälestavad Silvi, Urve, Helga, Erika,
Sveta ja Helja.
Avaldame kaastunnet tütre perele.

Unehõlma süda vajus,
mälestused helged maha jäid.
Mälestame kauaaegset
Lehtse raamatukogu juhatajat
ALMA VILE
Lehtse raamatukogu
ja raamatusõbrad
Kaseokstes leinsahin, tasane kui tuuleke.
Koduõues vaikne valu, Alma suikund unele.
Avaldame sügavat kaastunnet
omastele ja lähedastele
ALMA VILE
kaotuse puhul.
Airi, Valve, Evi-Maie, Endla, Lüüli

Avaldame siirast kaastunnet
Urmas Leesile
ema
kaotuse puhul.
Töökaaslased

UUED VALLAKODANIKUD
Uku Tibar (Piisupi) 28.03.2018
Rayan Rahuorg (Tapa) 31.03.2018
Ronja Miia Klaasimäe (Aavere) 11.03.2018
Evgenija Poljarun (Tapa) 13.03.2018
Luna-Maria Bõkova (Moe) 26.03.2018
Roosi Raudla (Tapa) 28.03.2018
Susanna Licht (Tapa) 31.03.2018
Emma Hunt (Tamsalu) 1.04.2018
Nicole Bondarevskaja (Tapa) 1.04.2018
Serafima Zemskaja (Sääse) 3.04.2018

ÕNNITLEME EAKAID
Asta Eha (Tamsalu) 29.03.1922
Sofia Ohhonko (Tapa) 7.04.1922
Laine Tamm (Moe) 26.03.1924
Aino-Armilda Lauri (Tapa) 5.04.1925
Sofia Jakubovskaja (Tapa) 20.04.1925
Zinaida Õuna (Jäneda) 23.03.1926
Klavdia Meigas 31.03.1926
Õie Luts (Tapa) 31.03.1926
Zinaida Sovlachkova (Tapa) 20.04.1926
Endla-Renate Lees (Tapa) 31.03.1927
Aino Eding (Koplitaguse) 18.04.1927
Erna Hirtentreu (Porkuni) 17.03.1928
Ellen Viljus (Tapa) 4.04.1928
Maimu Sults (Tapa) 5.04.1928
Laine Maaten (Tamsalu) 18.03.1933
Eduard Serk (Tapa) 25.03.1933
Valve Uuk (Tamsalu) 5.04.1933
Silvi Vuntus (Tapa) 14.04.1933
Tiiu Matvejeva (Tamsalu) 15.03.1938
Lilia Koštšejeva (Tapa) 17.03.1938
Valdek Abram (Tamsalu) 19.03.1938
Albert Matikainen (Porkuni) 20.03.1938
Veera Artus (Jäneda) 29.03.1938
Raissa Pekkonen (Tapa) 31.03.1938
Anastasia Spizhuk (Tapa) 5.04.1938
Valentina Smolina (Tamsalu) 18.03.1943
Ülo Toom (Porkuni) 22.03.1943
Märt Rebane (Tamsalu) 29.03.1943
Eha Koort (Uudeküla) 5.04.1943
Valentin Skorohodov (Tapa) 16.03.1948
Valve Nelke (Tapa) 16.03.1948
Erkki Kents (Lehtse) 18.03.1948
Eduard Palberg (Tapa) 20.03.1948
Adrianus Marinus Roecoert (Järvajõe) 21.03.1948
Tõnu Lepik (Läpi) 21.03.1948
Olli Erik Aaltonen (Tapa) 27.03.1948
Martin Parts (Tamsalu) 28.03.1948
Ardi Lohvart (Tapa) 30.03.1948
Ain Vipper (Rägavere) 1.04.1948
Tõnu Juhanson (Karkuse) 9.04.1948
Aleksandr Stepanov (Tamsalu) 12.04.1948
Mirjam Martin (Tamsalu) 12.04.1948
Elsa Abel (Tapa) 14.04.1948
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MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Aksel Karbi (Tapa) 15.11.1930-9.04.2018
Ülo Nei (Karkuse) 14.12.1932-11.04.2018
Heino Anga (Räsna) 27.08.1934-7.04.2018
Ivan Kleimenov (Tamsalu) 07.01.1937-3.04.2018
Oleg Sarvilin (Tapa) 26.09.1948-22.03.2018
Üllar Urbas (Linnape) 20.05.1-54-31.03.2018
Vladimir Grishin (Tapa) 02.01.1956-9.04.2018
Kalju Dubro (Sääse) 02.01.1957-14.03.2018
Yury Pobedinskiy (Tapa) 18.06.1971-5.04.2018
Vladislav Portyannikov (Tapa) 20.04.1979-19.03.2018
Atse Köst (Läpi) 22.12.1921-11.04.2018
Salma Veber (Tamsalu) 02.01.1922-11.04.2018
Salme Baranova (Tapa) 24.07.1925-4.04.2018
Helvi Sork (Tapa) 21.05.1926-20.03.2018
Alma Vile (Lehtse) 06.05.1930-12.04.2018
Meida Vetka (Tapa) 22.04.1931-15.03.2018
Ede Võrk (Tapa) 19.11.1943-30.03.2018
Viiu Viirmaa (Tamsalu) 03.09.1948-9.03.2018

NB! Alates maikuust 2018 muutuvad toimetuse andmed!
Tapa valla ajaleht Sõnumed – Pikk 15, Tapa Vallavalitsus.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee.
Toimetaja Alina Leopard – mobiil 5661 4432,
e-post: alina.leopard@tapa.ee.
Küljendaja Liina Kald – mobiil 528 7998.
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 6000. Leht ilmub üks kord kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Alina Leopard, alina.leopard@tapa.ee,
mobiil 5661 4432. Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.

