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Tapa vallavolikogu
kinnitas revisjonikomisjoni
koosseisu

Tapa gümnaasium
tähistab 1. märtsil
95. sünnipäeva

30. jaanuaril kinnitas Tapa vallavolikogu oma korralisel istungil revisjonikomisjoni koosseisu. Vallavolikogu valis uue revisjonikomisjoni
koosseisus Kuno Rooba (komisjoni
esimees, SDE), Tatjana Tamm (komisjoni aseesimees, valimisliit Valgejõgi) ja Lilli Strõnadko (komisjoni
liige, Keskerakond).
Tapa vallavalitsus

Esimene Piibe
konverents toimub
Jänedal
Ajalooline Piibe maantee ehk nn
Vana Tartu-Tallinn maantee, mis
kulgeb läbi Harju-, Järva-, Lääne-Viru, Jõgeva- ja Tartumaa ja mis ühendab 15 omavalitsust, on paljudele
valdadele ainsaks teeks, mille kaudu
peetakse sidet ülejäänud maailmaga.
Järelikult selle tee kvaliteet ja hooldus, samuti avalikkuse teavitamine
trassil paiknevatest loodusressurssidest, ajaloo- ja kultuuriobjektidest
ning kohalike inimeste aktiivsusest
on ülimalt tähtsad investorite leidmiseks, turismi ja muu ettevõtluse
arendamiseks. Lõppkokkuvõttes
tagab see jätkusuutliku arengu ja siin
elavatele inimestele normaalse elu.
Idee ja eesmärkide elluviimisel
on oluline kaardistada hetkeolukord
ja seada samme tulevikuks. Samuti
on oluline koostöö suurendamine
ettevõtjate vahel. Siit tärkaski idee
Piibe konverentsi korraldamiseks.
Esimene Piibe konverents toimub
Jäneda konverentsikeskuses 21.
märtsil. Konverentsi korraldab Piibe
Maantee Arendamise MTÜ.
Ootame konverentsile kõiki
piirkonna ettevõtjaid, kodanikeliikumiste, omavalitsuste, maavalitsuste ja riiklike organisatsioonide
esindajaid. Konverentsi päevakava
on mitmekesine, alustades Maanteeameti esindajate ettekannetega
ja lõpetades ajalooliste ülevaadetega
Piibe maanteest.
Konverentsiga samal ajal toimub
ka piirkonna toodete ja teenuste
sõbralaat. Sõbralaat seepärast, et laada eesmärgiks on eelkõige sõbralike
suhete loomine ja partnerite leidmine. Konverentsipäeva lõpetab pidu
Musta Täku Tallis. Peo eesmärgikski
on osalejatele võimaluse andmine
vabas vormis suhtlemiseks.
Info: Arlet Palmiste,
MTÜ Piibe Maante Arendus
5344 5996
piibemaantee@gmail.com

Esimesed vasikad jäägu
siiapoole aeda
Ma seisan harkisjalu
ja uudistan maailma.
Mul on naljakas saba
ja kaks suurt silma.
Ja ma ei taha
minna aia taha.

P-Eerik Rummo

Ma arvan, et vanarahval polnud
õigus. Esimene vasikas ei lähe alati
aia taha. Mõnikord pole selleks
mingit põhjust, nagu Paul-Eerik
Rummo luuletuseski.
Tõsi, esimesed sammud võivad
olla veidi ettevaatlikud, kuid sedagi

on võimalik peita enesekindlusega,
mis jätab vasika aeda.
Nii vajavad ka uued algatused
ühelt poolt korraldajate julgust ja
enesekindlust, teisalt jälle ümberkaudsete mõistvat suhtumist. Ka
toetust, kui vaja.
Samasugust suhtumist vajab ka
iga algatus, mis muudab meie elu
paremaks, mõnusamaks, mugavamaks või aitab edasi anda ajatuid
väärtusi.
Neid algatusi on õnneks Tapa
vallas olnud omajagu. Nii spordikui ka kultuurivaldkonnast, hari-

dusest, kolmandast sektorist, kuid
mujaltki. Mõnest neist on saanud
traditsioon, mõni alles kujuneb
selleks. Jälgin nende ettevõtmiste
arengut huviga.
Tervitagem iga uut algatust,
kui vastsündinud vasikat, kes oma
suurte silmade ja harkis jalgadega
näivad küll veidi äbarikud, kuid
ometi pole meil südant tõsta neid
aia taha jäätmete juurde.
Oli ju ka 96 aastat tagasi välja
kuulutatud Eesti vabariik see päris
esimene...

Alari Kirt, vallavanem

Vald toetab Tapa gümnaasiumis
õpilasi tasuta hommikuse pudruga
Kõik Eesti koolid pakuvad koolilastele lõunasööki, kes täie raha
eest, kes soodushinnaga, kes täiesti tasuta. Kuigi hommikuputru
pakuvad Eestis teisedki koolid,
pole teadaolevalt palju koole, kes
pakuvad ka hommikusööki ja seda
täiesti tasuta.
MTÜ Tapa Gümnaasiumi
lapsevanemad algatas eelmisel
aastal toreda ettevõtmise, mille
raames pakutakse Tapa gümnaasiumis esimeste vahetundide ajal
tasuta putru. Eks kasvav organism
vajab rohkem energiat ja tihtilugu

7–8-koolitunnised päevad võtavad
noortelt viimasegi energiaraasu.
Teema olulisusele räägib kaasa
ka pudrusööjate arvu pidev kasv.
Seega ajapikku on hommikusöök
koolis muutunud reegliks, loomulikult koos sellega propageeritakse
hommikust tervislikku toitumist,
mis on kogu päeva toidumenüüs
üks olulisemaid.
Tapa vallavalikogu toetab MTÜ
Tapa Gümnaasiumi lastevanemate
tublit algatust ning nii mittetulundusühing kui Tapa vallavalitsus koos
finantseerivad ning võimaldavad

hommikupudru söömist edaspidigi
lastele tasuta. Tapa vallavalitsuse
osalus selles projektis on hinnanguliselt 2500 eurot aastas.
Üleskutse! Kellel on kodukeldrites moosipurke, mis riiulitel
tolmu koguvad ja ise neid ka ära
süüa ei jõua, võib need annetada
lastele, kes hea meelega selle koos
hommikuse pudruga ära söövad.
Selles osas palume ühendust võtta
MTÜ Tapa Gümnaasiumi lastevanematega: merle.ruzits@gmail.
com, tel 5564 3645, 523 8055.
Tapa vallavalitsus

Sõbralik kogukond
Varsti on sõbrapäev ja me märkame enda lähedal olevaid inimesi
rohkem. Õnneks elame meie Tapa
vallas, kus hoolimine ja mõistmine
ei ole kuhugi kadunud.
Üheks heaks näiteks on eelmise aasta jõuluüritus Tapa Jakobi
Koguduse kirikus ja jõulunäidend
Tapa kultuurikojas. Kutsutud olid

168 eesti- ja venekeelt kõnelevat
last koos vanematega, kelle pered
on (ajutiselt) sattunud keerulistesse
olukordadesse. Tänu korraldajatele:
Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, MTÜ
Tapa VÕK Sõdurikodu, Lehtse
Evangeelne Vabakogudus, EELK
Tapa Jakobi Kogudus, EMK Tapa
Metodisti Kogudus, Tapa Bussipark,

kes südamest aitasid selle ürituse
toimumisele kaasa.
Praegu on juba uus aasta ja uued
tegemised. Ka sellel aastal tahame
me kõik olla märgatud, mõistetud
ja armastatud.
Õnneliku sõbrapäeva kõigile
Tapa valla peredele.

Eha, Evelin, Kertrud

Ürituste kava:
Neljapäev, 27. veebruar
kell 19 Videodisko õpilastele kooli
aulas.
kell 20.30 Võrkpallivõistlused õpetajate, õpilaste ning vilistlaste vahel.
Võistkonnad pannakse kokku eelregistreerimise põhjal. Võtta ühendust
aadressil: rita.joor@tapagymnaasium.ee.
Reede, 28. veebruar
kell 18 Õpilaste kontsert kultuurikojas linnarahvale. Esinevad praegused
ja endised õpilased. Pärast kontserti
toimub õpetajate-pensionäride vastuvõtt kultuurikojas.
Laupäev, 1. märts
Toimuvad sportmängud käsipallis
(suures võimlas) ning korvpallis
(väikeses võimlas) vilistlaste vahel.
Võistkonnad pannakse kokku eelregistreerimise põhjal.
Manalateele läinud õpetajate meenutamine/mälestamine.
kell 10 Avatud näitused koolimajas.
kell 14 Õpilaskontsert kultuurikojas
vilistlastele.
kell 17 Kontsertaktus koolimaja aulas.
kell 21 peoõhtu Meelis Punderi ja
Antti Kammistega Tapa gümnaasiumi aulas ja ansambliga Hot Shot
väikeses võimlas.
Toimub raamatute ning Tapa gümnaasiumi meenete müük.
Lendude pildistamine. Pildid saab
samal õhtul kätte.
Avatud on puhvetid.
Soovijatele lillede müük kohapeal.
1. märtsil algab registreerimine
kell 15, kus saavad ka kõik eelregistreerunud käepaela juubeliüritusel osalemiseks.
Juubeliürituse osalustasu:
49.–91. lend 20€
36.–48. lend 15€
–35. lend tasuta
Osalustasu on võimalik maksta
kuni 26. veebruarini Tapa vallavalitsuse arvenumbrile 221034839741(Swedbank), selgitusse „Tapa gümnaasium
95 – osalustasu, nimi, lennu number“
või 1. märtsil kohapeal sularahas.
Tapa gümnaasiumi 95. sünnipäeva puhul anname välja raamatu
siin töötanud õpetajate kohta „Tapa
gümnaasium – meie koolmeistrid“.
Raamat tuleb kõvaköiteline, rohke
fotomaterjaliga ning sisaldab arhiivimaterjale ning vilistlaste meenutusi
õpetajatest. Teine väljaantav raamat
„Spordielu Tapa gümnaasiumis“
kajastab kooli spordiajalugu. Raamat on pehmeköiteline, sisaldab
spordistatistikat ning fotomaterjale.
Palume võimalusel toetada raamatute väljaandmist.
Avatud on Tapa vallavalitsuse
arvenumber 221034839741 (Swedbank), selgitusse „Tapa gümnaasium
95 – raamat“.
Täpsem info: www.tapagymnaasium.ee või telefonil 322 2311.
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Kuidas elad, Lehtse Kool?
„Koolil on nii juured kui ka tiivad“ –
Lehtse Kooli moto
Ühel ilusal talvepäeval külastasin Lehtse
Kooli, et uudistada, kuidas elavad Lehtse
kooli õpilased ja õpetajad. Kohtusin ka
lapsevanematega ja uurisin nende arvamusi
kooli kohta. Asjaosaliste vastused on koondatud ühise nimetaja alla – õpilane, õpetaja,
lapsevanem.
Huviline: Palun tutvusta lühidalt oma
kooli!
Õpilane: Lehtse Kool asub Pruuna
mõisas, 2 km kaugusel Lehtse alevikust ja
7 km kaugusel Tapa linnast. Kooliharidust
on antud Lehtses juba 150 aastat. Kooli
ümbritseb kaunis park.
Huviline: Mida tähendab Sinu kooli
moto?
Õpilane: See tähendab seda, et me hindame kõrgelt oma traditsioone, kuid oleme
alati avatud kõigele uuele.
Huviline: Kas Sulle meeldib õppida
Lehtse Koolis? Miks?
Õpilane: Jah, mulle meeldib siin õppida,
sest siin on väikesed klassid, head õpetajad,
kes oskavad oma ainet seletada hästi ja arusaadavalt. Kui jään hätta, saan igal ajal abi
küsida. Õpetajal on minu jaoks alati aega.
Meie koolis peab igaks tunniks kõik hästi
selgeks õppima, sest õpetajad küsivad igas
tunnis kõiki. Mulle meeldib, et ma tunnen
kõiki õpilasi ja õpetajaid nime- ja nägupidi.
Õpetajat võin ma samuti kutsuda eesnimega. See on nii kodune tunne. Kool on nagu
suur perekond, kus kõik hoiavad ja toetavad
üksteist. Mulle meeldib ilus park, mis kooli
ümbritseb. Seal saan pärast tunde mängida
ja ka õues õppida. Eriti ilus on park kevadel, kui õitsevad ülased ja meelespead ning
pargialune kõlab linnulaulust.
Huviline: Mida huvitavat teete peale
õppimise?
Õpilane: Meil on koolis mitmeid
muusikaringe, kus on võimalik pille mängima õppida. Õppida saab väikekannelt,
klaverit, plokkflööti ja kitarri. Laulda saab
mudilas- ja lastekooris ning ansamblites.
Peale muusikaringide töötavad kooli
juures arvutiring, käsitööring, kunstiring,
spordiring ja maastikuvibu ring. Teha on
siin palju huvitavat.
Huviline: Mis teeb Sinu kooli eriliseks?
Õpilane: Eriliseks teevad kooli vana
mõisamaja, ilus park ja kõik inimesed, kes
selles koolis õpivad ja töötavad. Siin on
eriline hea aura. Lehtses poleks mõtet elada,
kui siin kooli ei oleks.
Huviline: Aitäh Sulle! Nüüd küsimus
lapsevanemale.
Kas Lehtse Kool on hea kool? Miks?
Lapsevanem: Lehtse Kool on hea kool,
sest siin on väikesed klassid, õpetajatel on
kõigi jaoks aega ja mahajääjad saavad ruttu
nii-öelda järje peale. Õpilased saavad alati
abi küsida, keegi ei kao suure massi sisse ära
ega jää tähelepanuta. Koolis õpetavad oma
ala tundvad kvalifitseeritud õpetajad. Seda
näitavad head tulemused maakonna aineolümpiaadidel ning edukas hakkamasaamine
edaspidi vabariigi erinevates gümnaasiumites. Väike kool on nagu suur pere, kus
kõik tunnevad üksteist ja peavad üksteisega
arvestama. Eeliseks on individuaalne lähenemine igale lapsele, lapse arengu toetamine
ja vajadustega arvestamine. Hea on see, et
õpilased saavad käia huviringides, saavad
spordiga tegeleda. Tähtis on see, et lapsed
saavad koolis väga maitsvat koolilõunat,
lisaks einet pikapäevarühmas.
Eriline on selles koolis ühtekuuluvustunne ja kodusoojus.
Huviline: Järgnevalt usutlen õpetajat.
Mis on Lehtse Kooli tugevad küljed?
Õpetaja: Väikekool kujundab lapse
väärtushinnanguid paremini kui suur kool.
Õpetajal on rohkem aega õpilase jaoks.
Selles koolis on laps justkui suures peres.
Võimalik on paremini märgata iga lapse individuaalseid tugevusi, neid läbi proovida ja
nendega süvendatult tegelda. Lapsed saavad
oma tegevusele eduelamusi palju rohkem.

Iga laps on eriline ja kõigile ei sobi suur seltskond. Hindan koostööd lapsevanematega.
Väikese koha eelis on see, et ikka tuntakse
ja teatakse üksteist. Mure-ja rõõmuhetked
jagame kõik pooleks ning probleemidele
leiab lahendusi koos tegutsedes ning teineteist toetades.
Muusikaga tegelemine mõjub hästi lapse
emotsionaalse intelligentsuse arengule ja
aitab kaasa lugemis- ja kirjutamisoskuse edenemisele. Tagasihoidlikumatele ja rohkem
tähelepanu vajavatele lastele on väikekool
just õige koht. Väikeses kollektiivis saab
iga laps oma väljundi ja arvestades tema
võimeid, on ta kaasatud erinevatesse tegevustesse. Kõigil on võimalus esineda – see
annab lapsele enesekindlust ja tõstab tema
enesehinnangut. Toimub lapse loomulik
areng, õpetamine ei ole üles ehitatud ainult
kõrgete tulemuste saavutmisele, vaid loovtegevuste ning õppimise kaudu suunatakse
lapse sammud uue ja huvitava avastuste
maale. Õpetaja teab lapse tugevaid külgi
ja probleeme ning arvestab nendega. Ka
väikese arvu õpilaste hulgast leitakse üles
andekad ning arendatakse neid vastavalt
nende võimetele. Koolis toimuvad kõneravi
ja õpiabi tunnid. Pärast tunde on võimalik
lapsel viibida pikapäevarühmas, kus töötab
väga kohusetundlik ja tubli õpetaja, kes
abistab õpilasi koduste tööde tegemisel ja
organiseerib vaba aja tegevusi.
Ei tasu arvata, et kui väikekoolis on
õpetaja alati lapse jaoks olemas, siis edaspidi mujale õppima minnes on laps „õpitud
abituse olukorras“, sest ta ju ootab pidevalt
kellegi juhendamist ning olemasolu. Oleme
sellelegi mõelnud ning püüame kujundada
lapse väärtushinnanguid nii, et tema otsused
õpingute jätkamisel või elukutse valikul
oleksid kindlameelsed, iseseisvad ning
eneseusku sisaldavad. Siiani oleme oma
õpilaste valikute üle vaid uhkust tundnud.
Huviline: Teie koolis on liitklassid. Kas
liitklassis on raske õppida ja õpetada?
Õpetaja: Õpetamisel on oma metoodika
ja kui sellega harjunud oled, ei ole see raske.
Liitklassi kiituseks pean ütlema seda, et erinevalt tavaklassidest omandavad liitklasside
õpilased iseseisva töö ja õppimise oskuse
kiiremini kui üksikklassides. Lapsed õpivad
siin paremini üksteisega arvestama, vanemad
õpilased abistavad nooremaid. Nooremate
klasside õpilased kuulevad õppeainet, mida
vanema klassiga edasi võetakse ja järgmisel
aastal on see neile juba tuttav. See tähendab,
et liitklass ei kammitse õpilast ühe klassi materjalidega, kiirema taibuga õpilased saavad
juba ette tutvuda ka vanemas klassis õpitavaga. Andekamad ei pea ootama teisi järele.
Õpilane õpib end välja lülitama ja tegema
iseseisvat tööd, kui teine klass tegeleb hoopis
millegi muuga, õpilane peab oskama oma
aega planeerida. Palju on ka ühiseid teemasid,
mida saab koos arutada ja õppida.
Huviline: Kes võiksid Lehtse Koolis
õppida?
Õpetaja: Siin võiksid õppida kõik Tapa
vallas elavad lapsed, kellele meeldib looduslähedane, turvaline ja sõbralik keskkond.
Samuti need lapsed, kellel on tekkinud
probleeme õppetööga. Tihtipeale toob
positiivse lahenduse kooli vahetus. Selliseid
kogemusi meil on.
Huviline: Millal saab tulla tutvuma teie
kooliga?
Õpetaja: Meie kooli saab tulla igal koolipäeval. Kuid kevadel korraldame koolis
lahtiste uste päeva, kus saab lähemalt tutvuda meie tegemistega. Ootame sinna kõiki
huvilisi! Jälgige reklaami!
Huviline: Lõpetuseks tahaks öelda,
et pidevalt kardame oma Eesti identiteedi
pärast. See kipuks viimasel ajal aina rohkem üleilmastumise lainetes nagu kaduma
minema. Hoiame siis alles oma väikseid
maakoole, mis on sajandeid meie identiteeti
alal hoidnud. Meie lapsed vaatavad maailmas
ringi ja tulevad tagasi ainult siis, kui nende
juured on olnud tugevad.
Õpilane, õpetaja, lapsevanem, huviline

Peost osavõtjad tegid ühispildi koos jõuluvanaga.
Foto Silvia Anistsuk

Magus muinasjutt 2013
MTÜ Amitana korraldas 29.
detsembril lastepeo “Magus
muinasjutt 2013 “. Jõuluvana
ja Lumivalgeke kinkisid igale
lapsele, kes luges luuletuse või
laulis, magusa kingituse. Pargis
mängis muusika ja lapsed sõitsid
hobusega, lõbusad päkapikud pakkusid kõigile maitsvaid

küpsiseid. Soovijad said koos
jõuluvanaga pilti teha.
Jõulukampaania käigus oli
Grossi ja Meie kaupluses kogutud 33,6 kg maiustusi. Kokku oli jagada 110 kingitust,
nendest anti kohapeal kätte
95 kingitust, 10 kingitust anti
lastekodulastele ja viis oli antud

perekond Kudule.
Suur tänu kõikidele, kes
kinkisid lastele magusa muinasjutu.
Täname ka kaupluste Grossi ja Meie omanikke ja personali, kes andsid meile võimaluse koguda maiustusi.
Silvia Anistsuk

Head inimesed valmistasid
Inglipuu abil lastele pühaderõõmu
Tänavu juba viiendat aastat
korraldatud heategevusprojekti
Inglipuu raames koguti keerulistes oludes kasvavatele lastele
üle Eesti kokku ligikaudu 1150
kingitust, pühadekingi said ka
20 Tapa valla last.
Inglipuu heategevuskampaania raames koguti Eestis Maxima
kaupluses pühadekinke koostöös
kohalike omavalitsustega. Inglipuud olid Maxima kaupluses
üle Eesti, kus poekülastajad said
kuusel rippuval Inglil kirjas olevatele lastele detsembrikuu jooksul kingitusi teha. Paljudele neile
keerulistes oludes kasvavatele

lastele oli Ingli toodud kingitus
ainus pühaderõõmu toov kink.
Tapal aitasid keerulistes oludes kasvavate laste kingisoove
koguda ja nende jagamist korraldada lastekaitsespetsialistid
Jaanika Kirs ja Nadežda Rusetskaya. Vallas koguti kinke
lastele vanuses ühest aastast
kuni 13–14-aastasteni. Eelistatuimaks kingisooviks oli mõni
meelelahutuslik või arendav
mänguasi ning kõik kingisoovid
said ka kenasti täidetud.
Kokku koguti Eestis kingitusi ligi 45 kaupluses ning ka
mujal Eestis oli kingisoovijaid

vanuses mõnest kuust kuni
keskkooliealisteni. Soovide
valik oli lai – paluti raamatuid,
sõnastikke, LEGOsid ja muid
mänguasju, talveriideid ja -jalatseid, sportimistarbeid.
Juba viiendat aastat toimuv
projekt on saanud nii kingisaajatelt kui kõigilt kauplusekülastajatelt väga sooja vastuvõtu. Täname ka omaltpoolt
kõiki Tapa valla inimesi, kes
aitasid Inglipuul olnud lastele
pühaderõõmu valmistada.
Ty Lehtmäe,
Inglipuu koordinaator,
Maxima Eesti
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Ilmar Talve 95. sünniaastapäeva tähistamine
17. jaanuaril tähistati Tapa linnaraamatukogus rahvateadlase
ja kirjaniku Ilmar Talve 95.
sünniaastapäeva.
Tervitussõnad lausus Tapa
valla kultuurispetsialist Indrek
Jurtšenko, väikese ülevaate Ilmar Talve seostest Tapaga tegi
Ere Käärmaa. Katkendid Peep
Puksi portreefilmist „Kirjanik
Ilmar Talve“ (1992) andsid
võimaluse kohtuda kirjamehega
üle ajasilla. Peaesineja, Eesti
Kirjandusmuuseumi direktor
Janika Kronberg, kõneles Ilmar Talvest kui kirjanikust,
inimesest, huvitavast vestlus- ja
reisikaaslasest.
Ilmar Talve panus ilukirjanduslikus plaanis pole arvuliselt
suur (üks novellikogu, kolm
romaani, kolmeköiteline autobiograafia), kuid iga teos on
omanäoline, iga järgnev eelmisest
täiesti erinev. Kvantiteet on kokku surutud, et saada kätte tõeline
essents – sisukas, tuumakas.
Ilmar Talve pidas end rohkem
teadlaseks ja ilukirjanduse kohta
ütles, et seda tuleb kirjutada siis,
kui on tõepoolest midagi tähtsat
öelda, nii olulist, et seda kirja panemata jätta lihtsalt ei saa.
Janika Kronbergi sõnul, kui
ta külastas Ilmar Talvet Turus,
oli kirjanikul alati mingi töö
pooleli, õigemini, ta töötas
pidevalt. Värsked ajalehed,
raamatud, käsikirjad – tema
kirjutuslaualt võis leida kõike.
Kord palunud Ilmar Talve
Janika Kronbergil oma isiklikust raamatukogust endale
üks köide kingituseks valida.
Viimane uuris hoolega raamatuid ja avastas Stefan Zweigi
teose,“Tagebücher“, kuhu oli
tublisti ääremärkusi tehtud

Ilmar Talve.

(viiteid „Maapao“ peategelase
kohta). Valiski selle, et siis hiljem
huvitav neid märkusi lugedes
jälgida, kuidas Ilmar Talve on
oma romaaniks ettevalmistustööd teinud. Kodus aga avastanud, et märkustega köide oli
trükivalgust näinud palju hiljem
kui „Maapagu“. Ilmar Talve oli
raamatut lugedes lihtsalt leidnud
huvitavaid kokkupuutepunkte ja
need enda jaoks välja märkinud.
Ilmar Talve – teadlane
või kirjanik? Võib mõelda ja
vaagida, kumb pool on tähtsam, kuid olulisem on see, et
kokku annavad nad terviku.
Janika Kronbergi sissekanne
külalisraamatusse: „Tänan selle

Foto Internetist

tähtpäeva meelespidamise ja
tähistamise eest! Tükike kultuurilugu sai jälle taaselustatud.
Nende seikade toel me suuresti
kestame. Aga mitte ainult“.
Tapa raamatukogus sai
kuni 14. veebruarini tutvuda näituseg a Ilmar Talve elust ja loomingust –
„Mees kolme kodumaaga“.
Kuid üritused üha jätkuvad.
Märtsi alguses eksponeeritakse
stendinäitust Ilmar Talvest
Tapa gümnaasiumis, mille vilistlane ta ise ka oli, ning seejärel
Saksi raamatukogus, kuna ka
sealse kandiga on Ilmar Talvel
kindel seos.
Ere Käärmaa

Iga pink räägib loo
Pinki ei ole. Lugu on. Hea lugu.
Kahju oleks seda edasi rääkimata jätta. Pajatas selle mulle Ilmar
Talve tädipoeg Eino Kala.
Oli 2004. aasta 8. juuni.
Tartu Kirjanduse Majas tuli
esitlemisele kirjaniku ja rahvateadlase Ilmar Talve kauaoodatud kapitaalne ja mahukas
(686 lk) ülevaateteos „Eesti
kultuurilugu. Keskaja algusest
Eesti iseseisvumiseni“, mille
kirjastas Ilmamaa. Kümne aasta
töö viljana sündis teos, mille
tähendust on raske üle hinnata.
Alati Eestis olles põikas
Ilmar läbi ka oma kodulinnas
Tapal elavate sugulaste juurest. Seekord tõi sõber Hando
Runnel ta autoga kohale, kaasas mitu pakki autoriõigusega
saadud värsket mahukat teost.
Tõi kohale ja sõitis ära. Järgmisel hommikul tuli aga rongiga
edasi Tallinna minna. Mida
teha? Võtta takso? Kust seda
Tapalt ikka saada, arutasid vanad mehed omavahel. Otsustati
kahekesi jalgsi raskete raamatupakkidega teele asuda. Ajakivi
juures pingil tehti puhkepaus ja
siis raudteejaama suunas edasi.
Jaama jõudes rõõmustas Ilmar,
et nüüd saab siin lõpuks puhata.
Aga võta näpust! Jaama uksed ja

aknad kinni löödud ning mitte
ühtegi pinki kusagil.
„Mis nali see on? Olen palju
maailmas ringi käinud, igal pool
on jaamas võimalik istuda ja
puhata!“ imestas Ilmar.
Eino hakkas naerma: „Sul ju
oma pink kaasas!“
Nii istuski Tartu ülikooli audoktor ja esimene Rahvusmõtte
auhinna laureaat oma suure
elutöö peal, puhkas jalgu ja
ootas rongi, et seekord Tallinna
suunas sõita.
Ja veel.
3. septembril 2012 potsatas
minu e-postkasti järgmine kiri.
„Tervitusi Tallinnast!
Üks mu sugulane suunas mind
31.08.2012 Tapa Sõnumete juurde, kust lugesin rõõmuga teie lugu
„Pink“. Teie ettepanek on tore
ja südamlik. Tahtsin tegelikult
ainult tänada teid selle eest, et
kirjutasite nii kenasti minu isa Ilmar Talve kohta ja et teda meeles
pidasite. Ilmaril oleks olnud selle
ettepaneku üle ülimalt hea meel –
temale endale oli Eestist saadud
tunnustus alati kordades tähtsam
kui „võõrsilt“ tulnud kiidusõnad.
Südamliku tänuga Anna
Talve Grins“
Minu vastus.
„Tere, oli väga meeldiv ül-

latus! Suur tänu heade sõnade
eest. Oleks tore, kui see mõte
ka teostuks 2014. aastaks, kui
teie isa sünnist möödub 95
aastat. Siis teeme suure peo!!!
Tervitustega Marika Rajur“
Pinki ei ole, aga pidu toimus
täpselt sünnipäeval 17. jaanuaril
2014 Tapa linnaraamatukogus.
Oli lihtne, ilus, südamlik ja hubane. Minu rõõmuks olid kohale tulnud paljud vanema põlve
tapalased, Ilmar Talve isiku ja
loomingu tõelised austajad.
Tore oli, et kuulamas olid ka
noored Tapa gümnaasiumist,
nende hulgas ka Eino Kala
lapselaps Robert. Ja nii mõnigi
kultuuri- ja haridustegelane sai
teada, kui väärt mees oli meie
kaaslinlane Ilmar Talve.
Oma isiklikust kokkupuutest ja Talve loomingust pajatas
Eesti Kirjandusmuuseumi
direktor Janika Kronberg.
Kahju, et enam ei saanud
viibida meie hulgas Ilmari tütar
Anna, kes 17. veebruaril 2013
teispoolsusesse suundus. Aga
ma usun, et ta piilus meid ikkagi
sealt kusagilt ja jäi peoga rahule.
Suure töö oli ära teinud Ere
Käärmaa Tapa linnaraamatukogust. Suur tänu Sulle!
Marika Rajur
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Rahvaloomingu õhtu
Tapa lasteaias Pisipõnn
Juba neliteist aastat järjest kestnud traditsioonina toimus 27. jaanuaril Tapa lasteaias Pisipõnn koolieelsete rühmade lastele
ning nende vanematele rahvaloomingu
õhtu. Sel korral osalesid Mürakarude ja
Päiksekiirte lapsed. Rahvaloomingu õhtu
idee autor ja teostaja on lasteaia kauaaegne muusikaõpetaja Maie Kents. Selleks
pidupäevaks õpivad lapsed selgeks rahvalaulud, tantsud ja mängud ning need siis
omakorda esitatakse vanematele, kes on
tulnud laste pidu kaema. Vesteldakse rahvalaulude pärimuslugusid ning püütakse
lapse jaoks selgeks teha seda, kuidas need
laulud ja pillilood meie sekka jõudnud
on ning kui tähtis on nad taas tulevastele
põlvedele edasi pärandada.
Sel korral olid külla kutsutud ka pillimängijad. Anni Rikker Rakvere Kauri
kooli juures tegutseva lasteaia muusikaõpetaja võttis lastele tutvustamiseks kaasa
torupilli. Martin Müller, kes mullu lõpetas
Tallinna Muusikaakadeemia, võttis kaasa
lõõtspilli. Päiksekiire ja Rüblikute rühma
lapsed olid põnevil nii enda lugusid esitades, kui ka külaliste pilli- ja laululugusid
kuulates. Pärast pidu küsisin laste arvamusi ja nendega ei oldud kitsi.
Käthy: „Mulle meeldis kõige rohkem
see, kui ma sain inimeste ees esineda.
Torupilli hääl meeldis. Mu vanaisa üks
traktor teeb ka umbes sellist häält. Meie
lauldud lauludest meeldis mulle laul „Suured koerad, väiksed koerad“, sest mulle
meeldivad kiired laulud.“
Laura-Liisa: „Ma ootasin seda üritust,
sest mulle meeldivad peod. Kõige rohkem
meeldis tantsimine. Olen varem näinud
telekast laulupidu, seal on ka sellised
laulud ja tantsud. Kõige rohkem meeldis
torupill, sest see tegi naljakat häält. Meelde
jäi see, et lõõtspilli lõõts on tehtud papist.
See jäi ka meelde, et rahvalaulud tulid
vanadelt inimestelt. Kõik need laulud on
väga-väga vanad.“
Heleriin: „Minule meeldis kõige rohkem, kui pillid mängisid. Lõõts ja torupill.
Seda torupilli ma nagu oleksin kunagi
kuulnud. See on nagu rongi häälega, kui ta
jaamast läheb. Tahaksin väga viiulit kuulda, sest mulle meeldib väiksest saadik see
helin. Kui seda kuulen, siis tunnen nagu
kõik oleks minu jaoks olemas. Rahvarii-

ded meeldivad mulle ka. Oleks nii, et neid
riideid kantakse tihemini ja et inimesed
elaksid taludes. Vanaema jutud on mul
meeles ja ma tahaksin ka selles ajas elada.“
Keith-Emery: „Mulle meeldis lõõtspill, see oli kõige vingem. Tahaks kohe ise
proovida! See oli vahva, kui torupillitädi
torud lahti tegi. Ühest torust tuli siis nagu
jonnihääl. Teisest torust tuli rongihääl. piduajal meeldis mäng „üks peremees võtab
naise“. Isegi mu väiksele õetipsule (4-kuune õde oli emaga kontserdil) meeldis.
Kahju, et see pillimees laulis pähklilaulu ja
ei laulnud politseist ühtegi lugu. Ma tahtsin
ju vanasti politseiks saada, aga nüüd vist
võiks pillimeheks ka hakata, kui pill oleks.“
Karl-Eerik: „Mulle meeldis lõõtspill.
Pikk lõõts oli lahe. Torupill oli naljakas,
tegi laeva ja rongi häält. See pill muide
tehakse ju puust, nöörist ja nahast. Pillid
on ikka lahedad. Oma lapsele ma vanaisaks
saades õpetaksin „Suured koerad, väiksed
koerad“. Tahaks öelda muusikaõpetaja
Maiele, et ta võiks pidusse ikka kitarri-ja
viiulimängija ka kutsuda!“
Sander: „Mulle meeldis torupill. See
pill tegi kõvemat häält. Meeldis veel sellepärast, et puhud selle pillikoti täis ja kui
puhumise lõpetad, siis pill ikka mängib
edasi. Rahvalaulu ma mäletan, sest minu
ema ka laulab mulle. Siis on mul väga hea
tunne. Kui ma suureks saan, siis tahan
kitarri õppida. Sellega saab erinevat häält
teha, olen kuulnud. Esineda mulle ka
meeldib, siis kõik plaksutavad.“
Andra: Mulle meeldisid mõlemad pillid.
Nii ägedad olid, aga natuke tuli uni ka peale,
istusime kaua. Lahedad on rahvariided. Need
on nii ilusad. Mulle tegi nalja „Kükita“ tants
koos pillimängijatega. Rahvalaul on pärit
vanadest aegadest. See vana aeg oli siis, kui
meid polnud olemaski. Siis said ahvist inimesed. Nad hakkasid siis kohe vanaaegseid
laule laulma ja mänge mängima. Mina õpetan
kunagi oma lapsele seda laulu „Süda tuksub
tuks-tuks-tuks“ sest selle laulu ajal saime me
ise oma pille mängida.”
Laste arvamused on nii vahvad. Nii
mõneski kohas tuli naeratuse turtsatus
peale, aga kus sa siis tohid naerda lapse
siirast emotsiooni.
Kairi Kroon,
Rühma Päiksekiir õpetaja

Lehtse mees
USA armees
Lembit Freimann oli Lehtse vallast pärit
mees, kes turvas Nürnbergi sõjakurjategijate kohtuprotsessi (1945–1946) ja nautis
Melbourne’i olümpiamänge.
Lembit oli sündinud Lehtse vallas,
Pruuna-Eeskõrve külas 1925. aastal. 1940.
aastal lõpetas Nahe vallakooli (6 klassi).
Siis tegi mõned aastad isaga talutöid, kuni
mobiliseeriti 18-aastaselt Saksa sõjaväkke
koos teiste Lehtse meeste Endel Lille
ja Helmut Piirsooga. Läbis õppelaagri
Heidelaagris (Poolas) ja saadeti rindele.
Sõjaväljal sai 1944. aasta jõululaupäeval
haavata, astudes maamiinile. Tänu sellele
(!) jäi ellu, sest oli kuni märtsini 1945. a
Ungaris haiglas.
1945. aprillis oli Nürnbergis, millest
sakslased lahkusid, sõjavangilaagris. Siis
saigi, tänu oma ühele leedulasest sõbrale,
koos nelja Eesti poisiga teenima USA
armee töökompaniisse, otse Nürnbergi
kohtumaja juurde. Värvatute ülesanne oli
turvata käimasolevat protsessi ja valvata
vange – sõjakurjategijaid (H. Göring, W.
Keitel, A. Rosenberg, A. Jodel, H. Frank,
kokku 24 meest).

Kui protsess läbi sai ja mõnda aega
Saksamaal töötatud, lubati ära sõita, kes
kuhu tahtis. Lembit valis kaugeima punkti,
kuhu oli võimalus minna, Austraalia. Ja
õigesti tegi, sest koju ei olnud mõtet tulla.
Siin oodanuks ees kindel minek vene
vangilaagrisse.
23. septembril 1948. aastal jõudiski ta
Lääne-Austraaliasse, Perthi linna. Sinna
ta elama jäigi. Peale kolme aastat kohustuslikku tööd, hakkas ta 1951. aastal
ehitustööliseks ja tegi seda kuni pensionile
jäämiseni 1982. aastal.
1956. aastal avanes Lembitul võimalus,
vist ainukese Lehtse vallast pärit inimesena
jälgida XVI olümpiamäng Melbourne’is.
1975. aastal, oma 50. a sünnipäevakingiks, külastas taas isamaad. Kuigi siis,
sügaval nõukaajal, Tallinnast kaugemale
ei tohtinud minna, käidi ikkagi salaja oma
sünnikohas Pruuna-Kõrves. Taas tuli koju
käima1994. aasta suvel, vaatas üle kõik
armsad kohad ja inimesed.
Lembit Freimann suri 1995. aasta
juunis, maetud Perthis nn eestlaste alleele.
Jüri Freimann

14. veebruar 2014

TAPA VALLA AJALEHT
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Pikk tn 23 elanike
korterite ebapiisava
kütmise probleem
Selja taha on jäänud 2/3 talvest ja võib
teha kokkuvõtte renoveeritud trasside
töö tulemusest, Tapa linnas. Tuleb välja,
et korterite soojus on väga erinev. Ühtedes majades vaatavad inimesed rahulikult
kraadiklaase, aga teistes majades kardavad
õudusega külma tugevnemist, mis seni ei
ole veel väga tugev olnud.
Pikk tn 23 maja elanikud elavad +12 –
+15 temperatuuriga korterites, olenemata
korrusest, väljas on temperatuur -14 –
-18. Majaelanikud ootasid suure lootusega
soojatrassi remonti. Kuid lootused ei
täitunud, olukord halvenes järsult.
Kas põhjapoolse ja lõunapoolse trassi
ühendamisest on kasu? Milline konkreetselt? Meie Pikk 23 leiame, kui väljas on
-10 tuleb meie soojasõlme vesi +70. Kui
õues on – 15,tuleb soojasõlme vesi temp
+64 –+65 kraadi, kui väljas temperatuur
langeb alla -15, siis soojasõlme tuleb soe
vesi +60. Sellisel juhul temperatuur tubades langeb +12 –+15 kraadini olenemata
korrusest. Pöördumised kohaliku vallavalitsuse ja soojatootjate poole tulemusi ei
ole andnud.
Majaelanikud soovivad, et keegi
annaks vastused küsimustele:
Kuidas tekkis olukord, et sõjaväe
linnaku katlamajas osutus katel väikese

võimsusega?
Miks ei ole reguleeritud ühtlane soojaandmine kõikidesse majadesse? Ei maksa
rääkida, et katlamajast kaugemad majad
ongi külmemad.
Kas oli tehtud kellegi poolt soojatrassi
efektiivsuse kontroll, pärast renoveerimist?
Miks Pikk 23 majas on soojaarved
suuremad kui teistes majades?
Kuidas elavad inimesed, sealhulgas
vanurid suveni kui tubades on temperatuur +12 –+15kraadi? Väljas on külma
alla -20 kraadi.
Vallavalitsus leiab põhjuseks, miks
meie maja külm on, et maja on vana
ja vajab soojustamist. Tapal on paljud
majad ehitatud intervalliga 10–15 aastat
ja ühesuguses olukorras.
Meie majas elavad enamuses vanurid
alates 70 aastast ja vanemad, vähekindlustatud inimesed. Majas on ainult üks
majanduslikult kindlustatud pere. Samuti
on üürivõlglased, sellepärast ei ole korteriühistul võimalik remondiks raha koguda.
Võib-olla vallavalitsuse ametnikud
leiavad võimaluse läbi viia sõltumatu
ekspertiisi, kuidas toimivad omavahel
soojatrass, katlamaja ja soojatarbijad.
Praeguseni selget pilti elanikel ei ole.
Tatjana Jemeljanova, Ell Kokka

Mäss Tapa erikoolis tõi
vanad probleemid taas
päevavalgele
Tapa erikoolis toimunud rahutustest
ja märatsemisest on tänaseks möödas
mõned nädalad ning vahepealne aeg on
aidanud analüüsida mässuga üleskerkinud
probleeme. Teravad murepunktid, mis
seni avalikkuse eest varjul püsinud, on
nüüd kõigile näha. Tollel, 22. jaanuaril
toimunud mässu õhtul läksin ise kiirelt
Tapale, et olukorrast parem ülevaade
saada. Pilt, mida seal nägin, pani mõtlema. Tooksin välja probleemid, mis mulle
kõige enam muret valmistavad ning mille
lahendamine tuleb prioriteediks seada.
Peamiseks erikoolide mureallikaks pean
asjaolu, et erinevate riskidega õpilased
viibivad koolis koos. Samade seinte vahel
võibolla nii 12-aastane probleemne laps
kui ka 17-aastane staažikas kurjategija.
Viimased toovad erikooli oma subkultuuri,
millega tänasel päeval on praktiliselt võimatu võidelda. Suur hulk erikoolist lahkunud
noortest jätkab kuritegelikul rajal ja mõne
aasta jooksul pärast erikoolist lahkumist
jõuab kinnipidamiskohta rohkem kui 40
protsenti noorukitest. Kui me loodame
nooremaid, veel muutumisealteid poisse
tagasi korralikule teele suunata, siis ei tohi
nad olla koos vanemate, tihti juba paadunud kurjategijatega. Erikoolide kaua oodatud ja lubatud renoveerimine peaks algama
sel aastal ja jõudma lõpule 2015. aasta teises
pooles. Seejärel peaks tänu uutele hoonetele ja lahendustele olema võimalik eraldada
erinevate riskidega õpilased teineteisest.
Mäss Tapa erikoolis on järjekordne
näide meie koolisüsteemi puudustest.
Antud juhtum näitas ilmekalt, et erikooli
töötajatel puuduvad reaalsed õigused ja
võimalused taoliste juhtudega tegelemiseks. Tahaksin rõhutada, et koolijuht
Ene Kukk ning koolipersonal tegid omalt
poolt kõik korrektselt. Valupunkt seisneb
selles, et erikoolid on selgelt alamehitatud
ja alarahastatud, kaadri voolavus on suur
ning puuduvad toimivad mõjutusvahendid korrarikkujatega toimetulekuks. Eri-

nevalt vangivalvuritest puuduvad noorte
õigusrikkujatega tegelevatel inimestel
õiguslikud garantiid. Koolis on direktor
Ene Kuke sõnul küll mõned turvatöötajad olemas, ent nende jõud ei käi sageli poistest üle. Erikoolide töötajad on
kurtnud, et neil puuduvad tegelikud karistusvõimalused ning seetõttu sõidavad
õpilased nende korraldustest selgelt üle.
Peame täpsemalt reguleerima õpetajate
õigused ning vajadusel neid laiendama.
Omaette küsimus on koolidesse
töötajate leidmine. Erikoolides on tööl
järelevalvetöötajad, kes peavad hakkama
saama korra tagamisega nende noorte
hulgas, kellest paljud on juba veetnud
aega vanglaseinte vahel. Kui tavalise järelevalvetöötaja brutopalk on 480 eurot
kuus, siis Viru vanglas noorte üksuses
töötava valvuri brutopalk on ca 1200
eurot kuus. Ometigi tuleb mõlemal tegeleda suhteliselt sarnase kontingendiga.
Niivõrd madala tasu eest on võimatu
leida väärt töötajaid. 2006. aastal leidis
haridus- ja teadusministeerium võimaluse tasustada erivajadustega lastega
töötavat personali 25 protsendi võrra
enam kui tavakoolide töötajaid. See
lisatasu on tänaseks ära kaotatud, mistõttu on ka sellest valdkonnast personal
töölt lahkunud. Ministeeriumi toonased
otsused mõjutavad meid valusalt täna.
Paari nädala tagune mäss Tapal ning
sarnased probleemid Kaagveres näitavad
süsteemi võimetust noorte õigusrikkujatega tegeleda. Vabariigi Valitsuse ja
Riigikogu ühistöös tuleb leida kiireid lahendusi, sest jaanuarikuine mäss on vaid
pinnavirvendus sügavamast sisemisest
kriisist. Tean, et erikoolide probleemide
lahendamisel puuduvad lihtsad vastused,
kuid tegevuseta pealt vaatamine kahjustab veelgi enam erikoolide õpilaste olu
ja edasist elu.

Urbo Vaarmann,
Riigikogu kultuurikomisjoni liige

Alustati Tapa linna
soojusmajanduse arengukava
väljatöötamist
Tapal on käesoleval kütteperioodil taas päevakorda kerkinud
kütteprobleemid. Korterelamutes ja ka vallaasutustes on külm,
kuid soojatootja ei suuda küttevee temperatuuri tõsta.
Käesoleva aasta 31. jaanuari hommikul kohtusime taas
soojusettevõtte esindajaga, et
probleeme arutada. Samas kiiret
lahendust probleemile ei ole.
Tapa kaks katlamaja töötavad
maksimaalvõimsuste piiril ning
küttevee temperatuur on samuti
maksimumpiiri lähedal.
Kujunenud olukorra selgituseks väike pilguheit viimastele
aastatele.
2000. aastal otsustas toonane
linnavõim erastada linna katlamajad. Kaugkütteteenust osutasid
veel paar aastat tagasi Avoterm
OÜ ja Termoring Grupp OÜ.
Täna varustab linna kaugküttepiirkonda soojusega Termoring
Grupp OÜ, kelle omanikud
vahetusid 2013. aastal.
Praegune vallavõim peab
tookord tehtud erastamiseotsust
strateegiliseks veaks. Energiamajanduse riiklik arengukava
konstateerib, et monopoolses
seisundis olevatel soojusettevõtetel ei ole huvi teha investeeringuid süsteemide tehnilise
seisukorra parandamiseks ja
odavamate lahenduste kasutuselevõtmiseks.
Täpselt sama olukord on
Tapal. Soojusettevõtted ei ole
täitnud oma seadusejärgset
arenduskohustust eesmärgiga
tagada piirkonnas jätkusuutlik,
mõistliku hinnaga ja tarbijate
vajadustele vastav kaugküte.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul on
mõistlik kaugkütte hind kuni 75
eurot/MWh.
Ei ole investeeritud uutesse
seadmetesse ja täna on olukord
selline, et katlamajade seadmed
on amortiseerunud ning võimsusest ei piisa linna tarbijate
varustamiseks nõutaval tasemel. Ka kohaliku omavalitsuse
eelmised administratsioonid ei
teostanud piisavat järelevalvet
soojusettevõtete tegevuse üle ja
ei hinnanud süsteemide tehnilist
seisundit ning jätkusuutlikkust.
Tapa vallavalitsus, üheaegselt
kaugküttetrasside rekonstrueerimisega, on asunud koguma
teavet selle kohta, missuguses
seisundis on kaugküttesüsteemid, s.h. katlamajad.
Linna lõunapoolses, niinimetatud peakatlamajas, on paigaldatud ja töötab ainult üks 5 MW
vedelkütust kasutav katel. Ei ole
isegi mitte reservkatelt! Rohelise
tn katlamaja enam ei kasutata ja
Kooli tänava reservkatlamaja
hetkel ei ole töökorras.
Leina tänava katlamajas on
kaks 3 MW katelt, mis oma
koguvõimsuselt on üsna samas
suurusjärgus Üleviste tn katlaga.
Soojusettevõtja esindaja
konstateeris 31. jaanuaril, et:
„… käreda pakase ning tugeva
tuule juures suureneb paratamatult tarbitava soojuse hulk ja
soojustrassi läbivool. Katelseadmed töötavad täisvõimsusel,

kuid suur läbivool ei võimalda
temperatuuri veelgi tõsta. Selleks, et igasse korterelamusse
jõuaks nende ootustele vastava soojusenergia kogus (nii
temperatuuri kui ka veehulga
poolest) peab kas piirama tarbimist ( läbivoolu) või suurendama katelseadmete võimsust.
Läbivoolu piiramisel võib osa
tarbijapaigaldisi läbi külmuda
ning võimuse suurendamiseks
pole hetkel võimalusi. Seega
probleem on hetkel soojusenergia jaotamise efektiivsuses
ja olemasolevate võimsuste
paigutuses“.
Küsimusele, missugune peab
olema Tapa kaugküttepiirkonna
katelde koguvõimsus, annab
vastuse väljatöötatav soojusmajanduse arengukava.
Tegelikult ilmnesid probleemid linna kaugküttesektoris juba
alates 2009. aastast ning on iga
järgneva aastaga teravnenud.
On selge, et varem või hiljem tuleb tegemata jäetud tööd
ära teha ning Tapa vallavalitsus
otsib käesoleval ajal aktiivselt
lahendusi. Tapa vallavalitsuse
poolt läbiviidud tehnilise hindamise tulemusel sai selgeks,
et vallakeskuse soojamajandus vajas olulist parendamist
põhjusel, et kasutuses olnud,
Nõukogude ajal ehitatud, torustikud olid amortiseerunud ning
väga suurte soojakadudega.
Vajalikuks osutus küttetorustike väljavahetus kuni tarbijate
soojasõlmedeni.
Kaugküttetrasside rekonstrueerimistööd teostati 2012–
2013. aastatel ning selle käigus rajati kokku 4,2 km uusi küttetrasse.
Tööde maksumuseks kokku
kujunes ligikaudu 1,5 miljon eurot, millest 50% finantseeris Tapa
vald ja 50% Keskkonnainvesteeringute Keskus. Selle käigus
vahetati välja kõik tähtsamad peatrassid ja paljud harutrassid Turu,
Kesk, Kooli, Nooruse, Roheline,
Lembitu, 1. Mai, Ülesõidu, Veski,
Lai, Valgejõe, Üleviste tänavatel
ja piirkondades.
Enne seda suurehitust rajas
Tapa vald 2007. a kaugküttetorustiku Eha tänavalt läbi
1.Mai pst kuni Rohelise tn
katlamajani.
2013. aasta suvel ehitas
kaugküttepiirkonna soojusettevõte Termoring Grupp OÜ
omavahenditega soojatorustiku
Roheliselt tänavalt raudteede alt
läbindades Ülesõidu tänavani
ning sellega ühendati linna põhjapoolne küttesüsteem lõunapoolse küttesüsteemiga. Vallal
selle torustiku rajamiseks 2013.
a vahendeid ei olnud. Soojusettevõtja ilmutas initsiatiivi ning
võib konstateerida, et tulemus
on hea: tööd teostati enne Rohelise tänava rekonstrueerimist
ning tänaseks on tänav korras
ja linna mõlema osa kaugküttesüsteemid ühendatud.
Väide, et Tapal raudteealuse
ühendustorustiku rajamine
soojusettevõtja poolt on murettekitav sündmus, on võhiklik!
Kooskõlas valdkonda reguleerivate riiklike normatiivaktidega

ei ole elutähtsat teenust osutaval teenusepakkujal võimalik
pahatahtlikult kasutada tema
valduses olevaid süsteeme elanikkonnale probleemide tekitamiseks. Kõnealune raudteealune
ühendustoru aitab kaasa Tapa
kaugküttepiirkonna süsteemide
jätkusuutlikkuse kasvule!
Samaaegselt on üha aktuaalsemaks muutumas vajadus keskkatlamaja kaasajastamiseks,
eelkõige silmas pidades erinevate kütuseliikide kasutamise
võimalust, näiteks hakkepuit.
2013. aasta jaanuaris kinnitas
Tapa vallavolikogu määruse
„Kaugküttepiirkonna määramine“. Küttepiirkonna määramine
puudutab Tapa linna kaugküttepiirkonda.
Väljavõte Kaugkütteseadusest: Õigus määrata kaugküttepiirkond oma haldusterritooriumi piires on kohaliku
omavalitsuse volikogul. Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu
alusel kindlaksmääratud maa-ala,
millel asuvate tarbijapaigaldiste
varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel,
usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele
vastav soojusvarustus.
Kohaliku omavalitsuse volikogu kaugküttepiirkonna määramise otsuses sätestatakse muu
hulgas:
1) kaugküttepiirkonna piirid;
2) võrguga liitumise ning
võrgust eraldumise tingimused
ja kord
3) kaugkütte üldised kvaliteedinõuded;
4) soojusettevõtja arenduskohustus;
6) tingimuste, nõuete ja korra
kehtima hakkamise aeg.
Seega määrati ka soojusettevõtja arenduskohustus eesmärgiga tagada kindel, usaldusväärne, jätkusuutlik, põhjendatud
hinnaga ja tarbijate vajadustele
vastav soojusvarustus.
2013. aasta lõpus otsustas
Tapa vallavalitsus alustada Tapa
kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava väljatöötamist ning seda ennetavalt. Riiklikult tekib kohalikel
omavalitsustel alles käesoleva
aasta lõpus niisuguse arengukava väljatöötamise kohustus.
Soojusmajanduse arengukava
valmib käesoleva aasta I poolaasta lõpus ning annab selged
tehnilised ja majanduslikud
soovitused ja pakub lahendused
Tapa linna kaugküttesüsteemide
kaasajastamiseks.
Kohalik omavalitsus konsulteerib aktiivselt vastavate riiklike
ametkondadega, et leida lahendus probleemile ja tekitada Tapale erinevate kütuste kasutamise
võimalus, parandada katlamajade
tehnilist seisundit ja tarbijate soojavarustust ning avaldada vastusurvet hinnatõusule. Kujunenud
situatsiooni ei lahenda kiiresti,
kuid Tapa vallavalitsus mõistab
probleemi äärmist teravust ning
on seadnud selle oma üheks
tähtsaimaks tegevuseks.
Tapa vallavalitsus
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Tapa valla haridusvõrgu
arengukavast
Tapa vallavalitsus arutas 16. jaanuari
istungil „Tapa valla haridusvõrgu arengukava“ esialgset versiooni ja otsustas
selle saata arvamuste saamiseks komisjonile, mis moodustati 2011. aastal
selle kava väljatöötamiseks. Arvamusi
ja tähelepanekuid soovib vallavalitsus
veebruari lõpuks, et arengukavaga

poliitika koolivõrgu rahastamise osas,
muutuvad majandusolud ja sellega
seoses ka nõuded haridusele. Kõigi
muutustega peab tänapäevane kool
suutma kaasas käia, ja mitte ainult
kaasas käia, vaid olema teerajajajaks.
Toon vajaduse näitlikustamiseks
mõned arvud:

edasi liikuda järgmistesse etappidesse.
Kuna tegevuskava on meie jaoks
äärmiselt oluline, on väga tähtis, et
enne volikogu ette jõudmist saavad
sõna sekka öelda koolid, kogukonnad
ja avalikkus.
Miks seda üldse teha? Elu meie
ümber muutub pidevalt. Muutub riigi

Õpilaste arvu vähenemine

Tapa gümnaasium
Tapa vene gümnaasium
Lehtse Kool
Jäneda Kool
Kokku

2007
660
274
54
78
1066

2008
658
273
55
77
1063

2009
634
270
49
67
1020

2010
621
252
49
67
989

2011
591
236
50
64
941

2012
570
230
43
58
901

2013
563
203
49
53
868

2014
574
185
43
52
854

Rahaline pool
Põhitegevuse tulud
Tulumaks ja
tasandusfond
Haridustoetus

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6 869 747

7 816 320

6 894 837

6 922 499

7 119 543

6 971 651

7 174 502

7 196 513

4 370 270

4 831 813

4 215 349

3 917 306

4 078 889

4 191 106

4 452 267

4 682 723

1 566 317

1 919 855

1 735 516

1 687 876

1 668 772

1 576 196

1 460 463

1 446 237

Neid tabeleid analüüsides on näha,
et korrelatsioonis laste arvu vähenemisega on riigi haridustoetus, mis
tegelikult tähendab õpetajate palka
terve valla peale kokku. Samas kulud
on läbi aastate üldiselt jäänud samaks.
Seega üha suurema osa haridusvõrgu ülalpidamiseks vajaminevatest
kuludest peab vald katma teiste eelarveridade arvelt. Küsimus on, kaua
sedamoodi suudame jätkata. Vallal
on palju kohustusi ja ülesandeid,
millele peab samuti jätkuma raha ja
tähelepanu.
Tulles tagasi haridusvõrgu arengukava juurde siis võib-olla ei sünnigi
selle tegemise käigus ühtegi pikaajalist
tegevuseesmärki. Võib-olla lepime
sellega, mis on ja teeme otsuseid
alles siis, kui olukord seda juba
karjuvalt nõuab. Samas on vaja ära
otsustada meie koolihoonete saatus
perspektiivis, et siis selle põhjal teha
investeerimisotsuseid. Kui mõttekas
on investeerida mõnda hoonesse
miljoneid teades, et lähema kümne
aasta jooksul see asutus tõenäoliselt
lõpetab tegevuse. Sellises olukorras
pole kergeid ja meeldivaid otsuseid
Toidupäeva tasu
Tapa vald keskmine
palk
Miinimumpalk kuus

teha võimalik. Ees ootavad vaid keerulised ja rasked otsused. Muidugi,
võib ka pista pea liiva alla ja oodata,
et keegi teine otsustab ja näiliselt vastutab meie eest.
Olen viimastel nädalatel tegelenud intensiivsemalt kooli- ja lasteaia
toitlustamise probleemidega Tapa
linna haridusasutustes. Infoks asjasse
mittepuutuvatele kodanikele, Tapa
linnas toitlustab koole juba mitmendat
aastat Virumaa Suurköök ja alates selle
aasta 1. jaanuarist on sama toitlustaja
ka linna lasteaedades. Esimese kuu
kokkuvõttes tuleb tõdeda mõningaid
korralduslike puudujääke. Kooskõlastatud menüü ei vasta tegelikkusele, toit
on saabunud valel ajal või on jahe. Ka
toidu toomise nõud ei vasta nõuetele.
Samas on lapsevanemad kiitnud palju
suuremat valikut ja kohati isegi suuremaid koguseid. 4. veebruaril toimunud
kohtumisel lastevanemate, lasteaedade
töötajate, vallavalitsuse esindajate
ja toitlustaja esindaja osavõtul tehti
kokkuvõtteid möödunud kuust ja
toimus elav arutelu. Lisaks eeltoodud
probleemidele tehti palju märkuseid
toidu kvaliteedi suhtes. Loodan sii-

ralt, et sellest koosolekust on kasu ja
vanemate märkused võetakse arvesse.
Vallavalitsus kui lepingupartner saatis
omalt poolt järgmisel päeval toitlustajale kirja, milles juhtisime tähelepanu
probleemidele ja nõudsime selgitust
ning probleemide likvideerimist. Järgmine kokkuvõttev koosolek toimub
märtsi alguses. Loodame ja jälgime
olukorda, et kõik ebakõlad saaksid
likvideeritud. Päev hiljem, 5. veebruaril kohtusin Tapa gümnaasiumi
esindajate ning toitlustajaga. Mul on
hea meel, et kool reageerib kõigile
probleemidele toitlustamises koheselt
ja annab toitlustajale kiiresti ka teada.
Sellisel moel suudame koostöös pakkuda lastele parimat.
Kindlasti ei astu me sammu tagasi
ega lähe oma köökide peale, sest kuludes oleme saavutanud muljetavaldava
kokkuhoiu, suutnud seeläbi tõsta juba
selle aasta algusest lasteaedade õpetajate ja õpetaja abide palkasid.
Palju on tulnud selgitada eesootavat toidupäeva maksumuse tõusu
lasteaedades. Selgituseks ja asja näitlikustamiseks lisan järgmise tabeli:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,85

1,85

625,58

708,74

681,25

663,61

695,49

717,76

760,33

840

891,24

230,08

278,02

278,02

278,02

278,02

290

320

355

390

Selguse huvides lisan, et lasteaia
toidupäeva maksumuse üle otsustab lasteaia hoolekogu. Ettepanek
muutmiseks tuli vallavalitsuselt, üks

põhjustest oli juba kasvõi vabariigi
valitsuse otsus tõsta miinimumpalka 320 eurolt 355 eurole, mis
tõi kohese lisakulu vallaeelarvesse

ja mis eelarvet ette valmistades ei
olnud teada.

Alari Kirt,
vallavanem

Treeningud

Verekeskus kutsub Tapa doonoripäevale
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus
ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid
verd loovutama 17. veebruaril Tapa
kultuurikotta (Turu 8) kell 10.30–15.
Doonoriks sobib terve, puhanud
ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv
inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes
on Eesti Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta.
Verekeskus julgustab doonoreid verd
loovutama regulaarselt, kolm-neli
korda aastas.
Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel,
patsientide raviks verejooksu, raske
trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja

maksahaiguste, põletuste ning paljude
teiste haiguste puhul. Doonorivere toel
on võimalikud ka paljud plaanilised
operatsioonid, mida muidu liiga suure
verekaotuse kartuses ei saaks sooritada.
Viimati käis PERHi verekeskus Tapal 30. septembril, mil doonoripäeva
külastas 68 inimest, vereloovutuse
tegi 60 doonorit ja esmadoonoreid
oli seitse.
Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee ja Facebooki
fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.
Kaidi Kasenõmm,
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist

Tapa kultuurikojas
Esmaspäeviti kell 10–11 ZUMBA,
kell 11.05–11.50 Lihastreening.
Kolmapäeviti kell 10–11.30 Keha ja meele treening,
kell 18.15–19.15 ZUMBA,
kell 19.30–20 Keha ja meele treening.
Jäneda lossisaalis
Teisipäeviti kell 8.15–9.25 Keha ja meele treening.
Neljapäeviti kell 8.15–9.25 Keha ja meele treening.
Lehtse kultuurimajas
Teisipäeviti kell 18.15–19.15 ZUMBA,
kell 19.30–20.30 Keha ja meele treening.
Aravete kultuurimajas
Esmaspäeviti kell 17.30–18.30 Keha ja meele treening,
kell 18.45–19.45 ZUMBA.
Pääse 2 eurot, lastele 0,50 eurot.
Info tel 5624 8009, e-mail cvaher@gmail.com.
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Narvas kogemusi
omandamas
6.–7. veebruaril toimusid pilootprogrammi „Kahesuunaline keelekümblus“
raames järjekordsed koolituspäevad.
Sel korral oli kohtumispaigaks Narva.
Linn, mis eestlastele kahjuks mitte eriti
omasena ja kodusena ei tundu. Mis seal
salata, ka kahesuunalise keelekümbluse
programmis osalev Pisipõnni lasteaia
meeskond pidi tõdema, kui võõras on
tegelikult meie väikese eesti, mitte just
kõige väiksem linn. Nimelt mahub Narva linna lausa 23 lasteaeda, mis tähendab, et Narvas on 23 lasteaiatäit lapsi!
Mõistetav, et meis, eestlastes tekitab see
veidi vastuolulist tunnet – suur hulk
venerahvusest järelkasvu. On tõesti,
aga kui süüvida sealsesse elusse-olusse,
selgub peagi kui agaralt tegeletakse Narvas eesti keele õppimise ja õpetamisega.
Nii on see vähemalt lasteaedades, kus
tegeletakse keelekümblusega. Kahest
koolituspäevast ühe veetsime me Narva
9-rühmalises lasteaias Päikene, kus meile näidati kahesuunalise keelekümbluse
praktilist poolt.
Lasteaias Päikene hakkab laps eesti
keelt omandama juba kolmandast eluaastast, siis kui emakeele algoskused
ja eakohane sõnavara on juba olemas.
Töökorraldus selles lasteaias käib keelekümbluse põhimõtete kohaselt – üks
inimene, üks keel. Erinevus kahesuunalise keelekümblusega seisneb kahe keele
võrdses kasutamises. See tähendab, et
ühes rühmas töötavad kaks õpetajat –
üks eestikeelne ja teine venekeelne. Pool

lasteaias veedetud päevast räägib laps
oma emakeeles, pool eesti keeles.
Lasteaia nii metoodiline- kui ka
materiaalne baas on kadestamisväärselt suurepärane. Keskkond edukaks
keeleõppeks on igakülgselt tagatud.
Aga samas olen veendunud, et ainult
kõigest sellest siiski ei piisa, kui puudub
kõige olulisim – tahe. Päikese lasteaias
töötavad väga loovad, teotahtelised
ja pädevad pedagoogid. Veidi karmi,
kuid samas enesekindla olemisega Päikese lasteaia direktor Heli Adamovitš
on selliselt ülesehitatud keeleõppele
pühendunud kogu oma südamega.
Ta usub veendunult, et neist vene lastest, kes paralleelselt emakeele kõrval
omandavad eesti keelt ning tutvuvad
samaaegselt ka eestlaste kultuuri- ja
kommetega, on kooli minnes kakskeelsed, laia silmaringiga teadlikud väikesed
Eestimaa kodanikud.
Peale kahte Narvas veedetud koolituspäeva, tekkis meie meeskonnal
veelgi kindlam teadmine, et ka eesti
laps on ärateeninud võimaluse kooli
minnes osata oma emakeele kõrval ka
juba teist keelt. See oleks ju lausa suurepärane kooliks ettevalmistamine, sest
koolis lisandub üsna pea veel kolmas
ja neljaski keel. Aga et kõik siin ilmas
on ikkagi valikute küsimus, siis loomulikult peab jääma igale lapsevanemale
valikuvabadus kus, millal ja kui palju ta
pakutavatest võimalustest ära kasutab.
Leevi Ivainen, Pisipõnni õppealajuhataja

Amblas peetakse
taas lahingut
Möödunud aasta veebruari Ambla vallalehest oli lugeda Henn Soku artikkel
1918. aasta 25. veebruari sündmustest
Amblas.
Meenutuseks, et nendele sündmustele eelnenud päeval oli välja kuulutatud
Eesti iseseisvus ja uudis sellest jõudnud
Amblasse. Seejärel toimus 25. veebruaril Amblas taganevate punaväelaste
ja Ambla Kihelkonna talupoegade ja
omakaitse meeste vahel verine kokkupõrge. Kokkupõrke käigus sai surma
kolm meest – Hans Rekka, Gustav
Tiismann ja August Matsberg. Nad olid
kindlasti esimesed Eesti iseseisvuse eest
hukkunud Järvamaal, aga samas ka ühed
esimesed Eestis, kes ohverdasid enda elu
vaba riigi eest.
Tänaseks on küpsenud mõte taaselustada 96 aasta tagused sündmused
ja mängida Ambla lahing uuesti läbi
22. veebruaril, kell 14 Amblas, toonaste
sündmuste paigus.
Ajaloolise materjali põhjal on kirju-

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
09.01.2014
- Rahuldati kuus toetuse taotlust
Hajaasustuse programmist;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le „0,4 kV elektrikaabelliin.
Kivistiku kinnistu peakaitsme suurendamine Saksi külas.“ kasutusele
võtmiseks Saksi külas Tapa vallas;
- kooskõlastati puurkaevu rajamise
asukoht Otti kinnistul Kuru külas
Tapa vallas;
- otsustati viia läbi alla lihthanke
piirmäära jääv riigihange „Tapa
linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine“
ning moodustati hankega seotud
toimingute läbiviimiseks komisjon;
- otsustati muuta Tapa vallas Patika külas Kauri katastriüksuse
sihtotstarvet ning määrata uueks
katastriüksuse sihtotstarbeks 100%
transpordimaa;
- otsustati muuta Tapa vallas Jäneda külas Okka katastriüksuse
sihtotstarvet ning määrata uuteks
katastriüksuse sihtotstarveteks 5%
ärimaa ja 95% maatulundusmaa;
- OÜ Tapa Vesi juhatuse liikmele
määrati töötasu;
- MTÜ-le Arenduskoda anti tasuta
kasutada ruumid Tapa vallale kuuluvas hoones aadressil Roheline tn
19 Tapa linn kuni 9. jaanuar 2024.
16.01.2014
- MTÜ-le Trönderikodu Lapsehoid
ning MTÜ-le Tapa Lastekaitse
Ühing lapsehoid eraldati raha lapsehoiuteenuse osutamiseks;
- otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 578.10;
- kaheksale lapsele eraldati lasteaia
toidutoetust;
- kahele Tapa valla õpilasele eraldati
toitlustamise toetust kutseõppeasutuses;

- eraldati neljale isikule kohad hooldekodus;
- eraldati sotsiaalkorter aadressil Uus
16-7 Tapa linn;
- pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid;
- jäeti rahuldamata kolm avaldust
sotsiaaltoetuste taotlemisel;
- otsustati muuta liikluskorraldust Tapa linnas hooajaliselt alates 20.01.2014 kuni 01.04.2014
järgmiselt: piirata Ülesõidu tänaval
Ülesõidu tänava ja Õuna tänava
ristmiku parkimistasku peatumise
ja parkimise aega liiklusmärgiga 361
„Peatumise keeld“ koos lisateatetahvliga 854 „6.00–8.00“;
- väljastati FIE Heiki Allikale taksoveoteenuste osutamiseks taksoveoluba kuni 16.01.2019;
- väljastati FIE Heiki Allika kasutuses olevale sõidukile Opel Omega,
registreerimismärgiga 636 TKB,
taksoveoloa nr 01/14 alusel sõidukikaart kuni 14.01.2019;
- võeti vastu korraldus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
kohta;
- väljastati luba jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks;
- määrati OÜ Tapa Vesi juhatuse
liikmetele tulemustasu 2012. ja
2013. aasta töötulemuste: ettevõtte
ümberkujundamise läbiviimise,
ettevõtte likviidsusprobleemide
lahendamise ja kasumisse viimise,
ülenormatiivse saastetasu asendamise investeerimiskohustusena ning
Tapa linna, Jäneda küla ja Lehtse
aleviku veemajandusprojektide
eduka läbiviimise ja juhtimise eest;
- sõlmiti munitsipaalkorterite üürilepinguid;
- võeti vastu korraldus vallavara
mahakandmise kohta.

23.01.2014
- Kinnitati akt teenistusliku järelevalve teostamise kohta Tapa hooldekodus ja loeti järelevalve lõppenuks.
Järelevalve käigus ei tuvastatud
puudujääke Tapa hooldekodu juhtimistegevuse vastavuses õigusaktidele
ja juhtimise otstarbekuses;
- eraldati tegevustoetust tervishoiu ja
sotsiaalse kaitse kuludeks Tapa valla
2014. a eelarvest;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise
leping;
- lõpetati üks koduteenuse osutamise
leping;
- ühele puudega isikule määrati hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
- anti avaliku ürituse luba “XI Presidendimatk” suusamatka korraldamiseks 10 km pikkusel Presidendirajal
Aegviidust Jänedani ja 5 km jalgsimatkana kergliiklusteel Nelijärvelt
Jänedani 1. märtsil 2014 kell 12–16;
- eraldati Tapa valla 2014. aasta eelarve tegevustoetust religioonile, seltsetegevuseks, noorsootöö valdkonnas
ja noortekeskustes tegutsevatele
mittetulundusühingutele ja ringidele
ning spordiklubidele;
- väljastati OÜ Tapa Autobussipark
kasutuses olevale sõidukile Skoda
Yeti, registreerimismärgiga 788
BGX, taksoveoloa nr 01/10 alusel
sõidukikaart kuni 05.01.2015;
- kooskõlastati puurkaevu rajamise
asukoht kinnistul Kurge tee 1 Lehtse
alevikus Tapa vallas;
- võeti vastu korraldus lootusetute
nõuete väljakandmise kohta bilansist;
- kinnitati Tapa valla 2014. a eelarve
tulude laekumine tegevusalade ja
majandusliku sisu järgi ja kulude
jaotus tegevusalade ja majandusliku
sisu järgi.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

tanud lühinäitemängu Ain Kütt. Kaasa
lööb Ambla näitering Anne, sõjaajalooklubi FrontLine, Ambla Haridusselts,
Kiigeland, teised abilised ja toetajad.
Näitemängu ohjab ja liikumised seab
Arlet Palmiste.
Näitemängu sees peavad punaväelased ja omakaitse mehed lahingu.
Toetab Kohaliku Omaalgatuse
Programm, Ambla vallavalitus, FrontLine.
Ootame kõiki huvilisi kaasa elama!
Vello Teor,
Ambla Haridusselts

Lehtse tee 4c kinnistu ja selle lähiala
				
detailplaneeringu avalik väljapanek

Alates 21.02.2014 kuni 24.03.2014 on tööaegadel Tapa
vallavalitsuse (Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) II korrusel avalikul
väljapanekul Tapa vallas Tapa linnas asuva Lehtse tee 4c ja selle
lähiala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Lehtse tee 4c ja Lehtse tee 4c juurdelõige kinnistut, osaliselt Joosepi kinnistut ja
osaliselt reformimata riigimaad. Planeeringu eesmärk on aiandusühistule Kirsipuu kuuluva kinnistu jagamine kruntideks.
Detailplaneeringu kaudu soovitakse seadustada maa-alale püstitatud
ehitisi. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusalad ja
ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrkude ja -rajatiste
paiknemine ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.
Lisaks on planeeringu eesmärk Tapa linna üldplaneeringus näidatud
maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine põllumajandusliku otstarbega
aiamajade maast elamumaaks. Planeeringuala suurus on 32 959 m².
Avaliku väljapaneku jooksul on teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga
saate tutvuda ka Tapa valla kodulehel www.tapa.ee valiku Valla juhtimine-Planeeringud-Koostamisel detailplaneeringud all.
Kairi Maasen, maakorraldaja

30.01.2014
- Muudeti Tapa vallavolikogu
31.01.2013 määrust nr 79 ”Kaugküttepiirkonna määramine”;
- kinnitati Räsna külas Soosalu
katastriüksusele sihtotstarbeks
maatulundusmaa ning Räsna
külas Varta tee katastriüksusele
sihtotstarbeks transpordimaa;
- võeti vastu Tapa vallas Tapa
linnas Lehtse tee 4c kinnistu

ja selle lähiala detailplaneering;
- otsustati mitte lugeda põhjendatuks Ter moring Grupp
OÜ taotlust üldist majandushuvi
pakkuvat teenust osutavaks ettevõtjaks määramiseks;
- võeti vastu otsused Aastategija nimetuse ja Teenetemärgi
andmise kohta;
- määrati volikogu esindajad
Tapa valla koolidesse: Jäneda

Kooli hoolekogusse Urmas Roosimägi, Lehtse Kooli hoolekogusse
Leelo Jürimaa, Tapa vene gümnaasiumi hoolekogusse Tatjana
Tamm, Tapa gümnaasiumi hoolekogusse Kuno Rooba;
- kinnitati revisjonikomisjoni
koosseis: esimees Kuno Rooba,
aseesimees Tatjana Tamm, liige
Lilli Strõnadko.

Tapa vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel:
Korteriomandi aadressil Ambulatooriumi-14, Jäneda küla, Tapa vald
(3-toaline eluruum üldpinnaga 51,70
m², katastritunnus 40001:002:0053).
Korteriomandi müügi alghinnaks on
4110 eurot, tagatisraha 100 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Ambulatooriumi-15, Jäneda küla,
Tapa vald (3-toaline mitteeluruum
üldpinnaga 73,60 m², katastritunnus
40001:002:0053). Korteriomandi
müügi alghinnaks on 4500 eurot,
tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomandi aadressil Ülesõidu tn 9-59, Tapa linn, Tapa vald
(1-toaline eluruum üldpinnaga 34,40
m², katastritunnus 79101:004:0560).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 1800 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Valve
tn 24-7, Tapa linn, Tapa vald
(1-toaline eluruum üldpinnaga 31,40

m², katastritunnus 79101:004:0230).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 2925 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Lembitu pst 15-15, Tapa linn, Tapa vald
(2-toaline eluruum üldpinnaga 46,40
m², katastritunnus 79101:010:0870).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 3000 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Ülesõidu tn 5-33, Tapa linn, Tapa vald
(2-toaline eluruum üldpinnaga 39,40
m², katastritunnus 79101:004:0002).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 1425 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Näo
keskus 2-3, Näo küla, Tapa vald
(3-toaline eluruum üldpinnaga 59,80
m², katastritunnus 71601:005:0054).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 1050 eurot, tagatisraha 50 eurot

ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandid müüakse koos
sisustusega. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
korralduse kättesaamist sõlmima
notariaalse lepingu. Lepingu mittesõlmimisel kuulub tagatisraha vallale
ning korteriomandile korraldatakse
uus enampakkumine.
Enampakkumine esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Korter“
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk tn
15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa hiljemalt 25. veebruar
2014 kell 10.00.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab
olema eelnevalt laekunud Tapa
vallavalitsuse arvele nr 1120077103
Swedbank AS-s.
Täpsem info Tapa valla kodulehel www.tapa.ee rubriigis Valla
juhtimine-Varade müük või telefonil
5816 7712 (Timo Tiisler).
Tapa vallavalitsus

14. veebruar 2014
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Meenutusi Antsust (Kullike)
Raimo Jürgenson (sõber, klassivend, ansamblikaaslane):
„Sain Antsuga tuttavaks 1959.
aasta 1. septembril, kui läksime
koos Tapa keskkooli esimesse
klassi. Käisime koolis, õppisime,
tegime trikke, kuni 1967. aasta suvel
tuli meile peale ülemaailmne „muusikahullus“ (biitlid) ja otsustasime
luua oma kitarri-ansambli (Ants
Tedrekull, Toomas Hiljurand,
Raimo Jürgenson, Peep Uustani).
Isadelt/emadelt sai lunitud nende
vanad akustilised kitarrid. Antsule
sai aga välja saetud ja ise kokku
ehitatud basskitarr. Nii tegime peaaegu igal õhtul proovi ja lood said
aina selgemaks. Meie ansambli esimene avalik tantsumäng oli 1968.
aastal, Tapa keskkooli naistepäeva
peol. Hiljem mängisime juba Tapa
Raudteelaste Klubi tantsuõhtutel.
See oli juba samm edasi, kuna seal
olid selle aja kohta väga head, Vene
tänava „Ühenduse“ kitarrid, mis
ei tahtnud aga sugugi hääles olla
… Selle koosseisuga esinesime,
kuni 1969. aastani, kuni tuli Sfinx,
peale seda hakkasid mehed kooli
lõpetama ja elus oma rada otsima.“
Meelis Kaseväli (sõber, ansamblikaaslane):
„Tutvusin Antsuga 1969. aasta
suvel, kui Tapa ansambli Sfinx
kutid tulid Kaalepi klubisse külapidule. Saime Antsuga kohe hea
jutu peale ja seda juttu jätkus meil
kuni Antsu lahkumiseni. Antsuga
saime ansamblikaaslasteks ansamblis Sfinx (Aleksander Jairus, Ants
Tedrekull, Toomas Hiljurand, Raimo Jürgenson). 1970. aastal läksin
elama Tapale. Meie koosmängimine
Antsuga selles ansamblis kestis kuni
1971. aasta kevadeni, kui Ants võeti
„vene kroonusse“. Sealt kaugelt
maalt (Kaliningrad) oli meil kõigil
Antsuga ka kirjavahetus – saime
teada elust „põrgus“… Peale sõjaväge, mõne aja pärast, Ants abiellus
ja asus elama Aravetele. Aravete
kultuurimajas oli sellel ajal vilgas
kultuurielu/taidlus, ei puudunud ka
„bänd“. Mingil ajal (1974) kutsuti
Ants mängima ansamblisse Mix
(Mart Puust, Kalle Sisask, Rein Ots,
Raimo Jürgenson, Sten Peterson,
Valeri Fedrtšenko, Einar Kirsimaa
…), mis oli selle ajal ümbruskonnas päris kõva koosseis. Pärast elu
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Raimo Jürgenson, Ants Tedrekull ja Meelis Kaseväli.

keerdkäike tuli Ants elama Tapale,
mängis erinevates projektides, kus
saime taas kokku ja moodustasime
koos 1980. aastal ansambli Farmer
(Mart Pellis, Meelis Kaseväli, Peeter Ülesoo, Alar Koemets). Selle
koosseisuga tegime nii mõnegi tiiru
Eestile peale. Lisaks veel nn „välisreisid“ – Läti NSV ja Gruusia NSV.
Lisaks veel konkursid ja kontserdid,
kus sai samadel lavalaudadel olla
selliste ansamblitega nagu Mahavok,
Paradoks, Rekontra, Kompressor
MTJ, Vitamiin, Günf, Kuldne Trio,
Kristjan… Pereõhtuid ja kontserte
sai koos teha oma aja „tegijatega“
– Sulev Nõmmik, Ervin Abel, Ada
Lundver, Lia Laats, Karl Kalkun,
Lembit Sibul, Priit Aimla … Peale
ansambli tegevuse lõpetamist 1989.
aastal elasime/korraldasime kõik
oma rada, aga mitte jälle kauaks.
Ühel olemisel Antsuga kokku saades
ja maailma parandades, tuli peale
mõte – suured lavad on meie jaoks
möödas, noored haritud mehed
tulevad peale – meie võiks ju veel
ka midagi … Panime 1997. aastal
kokku ansambli WHB – (Weteranide Hobi Band ) – (Ants Tedrekull,
Alar Koemets, Meelis Kaseväli)
– mängisime vahelduva eduga nii
pubides, sünnipäevadel, pulmades,
kokkutulekutel… Nii me vaikselt

Foto erakogust

tiksusime, Ants tegi kivitööd, kasvatas oma lapsi, õpetas kitarrimängu,
käisime vahelduseks ja rohkem oma
lõbuks, ansamblit tegemas … Aastal
2006 – peale suuremat koosolekut
sai otsustatud, et suurendame WHB
– juurde tulid Arvin Piirmets ja
Raimo Jürgenson – koos sai ostetud
kvaliteetne aparatuur, korralikud
pillid ja nii läks lahti kõvemateks
proovideks, et tuua omas võtmes
rahva ette 70.–80. aastate rock/pop.
Võib öelda, et see meil ka õnnestus
ja mänge oli. Nagu iga muusikakollektiiv, nii ka WHB koosnes
inimestest – isiksustest. Kus on aga
tegu loominguga, tekkivad mingitel
aegadel inimestel eri arusaamad ja
lähenemised asjadele, mis võivad
siis aeglustada üldist edasiminekut ja
arengut. Ants ja Arvin moodustasid
2007. aastal ansambli Kolm Soovi.
Ansambliga WHB liitus Tarmo
Kopti. WHB lõpetas tegevuse 20.
augustil 2010. aastal poolte kokkuleppel. Ansambel MAAJALG
(Ants Tedrekull, Raimo Jürgenson,
Meelis Kaseväli) loodi 2012. aastal
ühe ürituse tarvis. Läks aga nagu
alati, mänge ja tellimusi oli ja nii me
siis tegutsesime – enda tõestamiseks
ja rahvale rõõmuks. Nagu meil
kombeks, peavad mehed ennast
tõestama lõpuni välja …“

MEELIS-BAND
esineb teile hea tujuga tantsuks (lühem kava ka kontserdiks - eelneval
kokkuleppel) – pidudel, kokkutulekutel,
sünnipäevadel ja muudel üritustel.
Nostalgiline retro –
muusika igale kõrvale!
MEELIS-BAND on kaheliikmeline (kaks
kitarri ja vokaalid). Kogu esitus tuleb
ehedalt ja otse. Vajadusel ja kokkuleppel
kasutame külalisesinejaid! Oleme pikalt
muusikaga tegelenud erinevates ansamblites ja projektides – arvame, et meil on
kogemust teie tore pidu tantsu-mänguliselt
ära sisustada. Meie repertuaar on valdavalt
eestikeelne ja sisaldab lugusid, mille järgi
saab tantsida, kannatab kuulata ja
vajadusel ning soovi korral ka kaasa laulda
igas vanuses pidulistel. Kohale tuleme teie
kutse peale ja peale toredat olemist läheme koju - oma transpordi, helitehnika ja
pillidega. Vastavalt tellija ja MEELIS-BAND
varasemale kokkuleppele on võimalikud ka
teised variandid. KOHTUMISENI!

15.02. kl 11 Kübaramooride sõbrapäevapidu.
16.02. kl 13 Kuusalurahva Teatri etendus „Mehe küljeluu“.
Maria Jotuni kolmevaatuseline humoristlik näidend. Piletid
3 ja 5 €.
kl 19 Esineb Tapa kultuurikoja näitering Viru-Nigula rahvamajas – S. Mrožek „Serenaad“. Pilet 2 €.
17.02. kl 10–15.30 Verekeskus.
18.02. kl 20 Film „Thor: Pimeduse maailmas „ – Alla 12 a
mittesoovitav.
21.02. kl 19 Kontsert sarjast Muusika Eestimaal. Iiris Oja
(vokaal), Aleksei Saks (trompet, elektroonika), Robert Jürjendal (kitarr, elektroonika). Kavas omanäoline sümbioos
vene rahvamuusikast, Rahmaninovi lauludest ja džässharmooniatest. Pilet 2 ja 3 €.
24. veebr Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva tähistamine.
kl 7.30 Tapa linnaväljakul lipu heiskamine.
kl 8 Tapa kultuurikojas hommikukohv vallavanemaga ja
hommikukontsert.
kl 14 Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud Tapa valla
tänuüritus. Kultuurikojas avatud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö tudengite Liina Laaneoja,
Liina Laansalu ja Annika Vaalma näitus „Külluslikud etnokudumid“. Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.
25.02. kl 18 Koguperefilm „ Dinosauruste radadel“.
27.02. kl 18 Käsitöökohvik. Köitmine. Kursusel õpime tegema
külalisteraamatut või märkmikku Jaapani stiilis. Juhendaja
Jule Käen. Osalustasu 5 €, kogu materjal kohapeal olemas. Registreerimine heili.pihlak@kultuurikoda.ee või tel
322 0061.
28.02. kl 18 Tapa gümnaasium 95 – õpilaste kontsert
linnarahvale. Esinevad gümnnaasiumi praegused ja
endised õpilased.
1.03. kl 14 Tapa gümnaasium 95 – õpilaste kontsert
vilistlastele.
2.03. MTÜ Koit – Maslenitsa.
7.03. kl 19 Kontsert sarjast Noored Muusikud.
8.03. kl 11–14 Kirbuturg. Kohamaks 1€. Registreerida – info@
kultuurikoda.ee või tel 322 0061.
8.03. kl 21 Rahvusvahelisele naistepäevale pühendatud videodisko. DJ Ivo Lani. Riietus – sisult ja vormilt nõukogude
naiselik. Avatud baar. Pääsmed eelmüügist 5 €, kohapeal 7
€. Pidu on vanematele kui 18.
13.03. kl 19 Heategevuskontsert varalahkunud muusikute
laste toetuseks. Mäletades Ants Tedrekulli. Toetusi saab
kanda kontole EE 2800001101089660, märgusõna Ants
või vaba annetusena kohapeal.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
15.02. kl 16 Kino lastele.
kl 17.30 Doomino pooltund.
kl 18 Kino täiskasvanuile
16.02. kl 12 Lehtse Külakilb 6. mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil
tasuta.
16.02. kl 14 Lehtse jahimeeste seltsi koosolek.
17.02. kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
Külaliseks Tapa vallavanem Alari Kirt. Tasuta!
22.02. kl 20 Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu laudades kõigile – korraldab Lehtse kammerkoor. 21. veebruarini – pääse 5 €, peoõhtul 6.50 €.
2.03. kl 10 7. Lehtse pinksi pühapäev. Täiskasvanute registr
algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €,
õpil tasuta.
3.03. kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel lõbus vistel-vastel
pidu. Koguneme kultuurimaja juurde. Võta kaasa supiraha
2 €.
4.03. kl 10.30–12 Mudilaste vastlapäev. Kogunemine kultuurimaja juures. NB! Väga vesise ilma puhul toimub tegevus
kultuurimajas!
7.03. kl 19 Näitemänguõhtu – Läsna Teater esitleb: “Kriminaalne lugu Pulli Pubis”. Lavastaja Ene Pihol. Pilet 3 €.
9.03. kl 12–15 ZUMBAPIDU. Tantse esitavad: Jorge A. Hinojosa, Ingrid Carolina Marin Lukats, Triin Rannamaa, Kertu
Ütt, Alyona Morozova ja Carina Vaher-Lamus. Võimalus
kõigil huvilistel kaasa lüüa! Osalus 2 €, lapsed kuni 16
aastat 50 senti.
kl 11–12 Zumbariiete müük.
10.03. kl 13 Klubi Ehavalguse pidulik naistepäevapidu “Kleidi
ja kübaraga!” Osamaks 2 eurot.
16.03. kl 12–15 Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel kõigile
huvilistele õmblemise õpituba. Osavõtutasu 3 €.
16.03. kl 12 Lehtse Külakilb 7. mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil
tasuta.
17.03. kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel käelise tegevuse
päev kõigile.
21.03. kl 12 Seenioride tantsupidu “Tantsime koos!” Sissepääs: vaba annetus.
24.03. kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. Külaliseks Rakvere Politseijaoskonna juht Joel Alla. Tasuta!
29.03. kl 20 Märtsiõhtu e VIII Lehtse Lämakas.Eelregistreerimine laudadesse. 28. märtsini pääse 5 €, peoõhtul
6.50 € ja mugav koht pole garanteeritud. Info: 521 8398,
383 3350; e-mail info@lehtsekultuurimaja.ee
31.03. kl 13 Klubi Ehavalgus jutu- ja laulutuba.
Näitused Lehtse kultuurimajas
Merle ja Ain Freimann – loodusfotode näitus “Kodukandi kaunis
loodus”.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 4-toaline korter Tapal raudteejaama juures
I korrus. Hind 4500 €. Tel 5332 4679.
Anda üürile 3-toaline korter Tapa linnas.
Tel 5567 9073.
Müüa soodsalt Tapa kesklinnas 1-toaline korter
koos sisustusega 3-korruselises kivimajas otse
omanikult. Üldpindala 27 m2, I korrus, keskküte,
toimiv korteriühistu, päiksepoolne,
üks aken vahetatud.
Täiendav info tel 5567 9840 või 327 1699.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1-4-toalised korterid
ning majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106, e-post:
urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

Tapa Optika otsib klienditeenindajat.
Info tapa@opti.ee või tel 325 5383.
Artur OÜ otsib pagarit.
Tel 5629 8277. Aadress: Rõmeda shashlõkibaar,
Rõmeda küla, Kadrina vald.

				

Väike kodune ja hubane

				
lastehoid Mannimudila

ootab väikeseid mudilasi Tapal.
Info: mob 5660 5089,
e-mail: mannimudila@gmail.com.

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

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

Kaupluses MELITA ÄRI (Tapa, Turu 3)
kehtivad terve märtsikuu jooksul kevadhinnad –
soodustused -20%. Olete oodatud!

				

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt 2B,TAPA
• autoremonditööd
• kaevetööd väikekopaga
• kahjukäsitlus kindlustustele
• treileri rent - teenus
• alumiiniumkeevitus
• raamatupidamisteenused tel 5331 0664
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@gmail.ee

Ära anda väike must noor toakoer, tel 5345 1606.

Kiire! Mees, 80. a vajab hooldajat. Vajalik
				
olla kogu aeg juures. Telefon 5825 2920.

MTÜ Eluaken (aadress: Valve 30, Tapa)
lahtiolekuajad: E, T, N, R 9–15.
TASUTA – süstlavahetus, nõustamine,
rasedustestid, kondoomid, infomaterjalid,
jook ja kerge eine!
Igal teisipäeval kella 10–13 võimalik B-, Chepatiidi ja HIV-testimine tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm ja 3m. Okas-, sega- ja
lehtpuu, märg ja kuiv. Tel 515 7741.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

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

Nomiaska OÜ

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.

Takom Transport OÜ
-

Tapa küttelaos müügil
kivisüsi
- puitbrikett (kandiline, ümar)
küttepuud
- päevalillekoore brikett
küttepuu võrgus
- liiv, killustik
kuuseklots võrgus - saematerjal
turbabrikett
- transport
Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R 8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu (15+1k) Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Hindu tasub uurida
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

-

teostab järgnevaid töid:
Välis vee- ja
kanalisatsioonitrasside paigaldus
Santehnilised tööd siseruumides
(ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja
pesumasinate paigaldus)
Vee- ja kanalisatsioonirikete kiire
likvideerimine siseruumides
Võrk- ja moodulaedade paigaldus
Vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine
Erinevaid ehitustöid

Tel: 508 2716, e-mail: nomiaskaoy@gmail.com.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

- Haljastustööd
Ehitustööd
- Aedade ehitamine
Remonditööd
- Kivi ja puitterrassid
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve - Talvel katustelt lume
koristamine
Torutööd
Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee
Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

teostab järgmisi töid:
- Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne
- Soojustamistööd – katusealused, seinad,
vundamendid
- Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müükpaigaldus
- Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide
tootmine ja paigaldus
- Akende ja uste müük ja paigaldus
- Santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid ja sisetööd
- Fassaaditööd
- Elektritööd
Samas on võimalik meilt tellida soodsate hindadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240.

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee.
E-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208.
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998.
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666.
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

