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Tapa muusikakooli orkester
võitis konkursi

Hooldekodu
Tapa haiglas

Viljandis toimus 15. veebruaril Eesti
Noorteorkestrite Konkurss ESTNOK. Konkursi D grupis osalesid
kuni 13-aastastest mängijatest koosnevad puhkpilliorkestrid.
Eesti Noorteorkestrite Konkurssi EST-NOK 2014 D grupi võitis
Tapa muusikakooli orkester, kes on
tegutsenud vähem kui kaks aastat.
TMO kogus kokku 84 punkti ja oli
ülekaalukalt esimene. Orkestri asutas
2012. aastal Jüri Tüli, kes on ka tema
ainuke dirigent. TMO-le omistati
ka kulddiplom ning I kategooria
noorteorkestri staatus.
tapa.ee

XI Presidendimatka väisas
arvukalt osavõtjaid
XI Presidendimatka väisas 1. märtsil Aegviidus ja Jänedal arvukalt
osavõtjaid. Kuigi tänavu on olnud
lumevaene talv, palju üritusi on üle
Eesti ära jäänud, siis Presidendimatka
see ei seganud.
7 km rada sai läbida jalgsi, kepikõndi harrastades, kes soovisid,
sõitsid ka ratastega. Kohal olid terved
pered ja põlvkonnad tervisesportlasi.
Tapa valla arvukaimat rahvaspordiüritust korraldas MTÜ Presidendirada, kuhu kuulub ka Tapa vallavalitsus.
Kohal käis ka Kanal 2, kes tegi toreda
intervjuu President Arnold Rüütli ja
teiste matkalistega: http://www.reporter.ee/2014/03/01/matk-koospresident-arnold-ruuteliga/.
Presidendimatkal loositud auhindu
saab kätte Jänedalt. Auhindu hoitakse
kuni 1. maini, info e-mailil: info@presidendirada.ee või tel 523 4451. Info:
www.presidendirada.ee.
tapa.ee

Tapa gümnaasiumi
95. sünnipäev
Tapa gümnaasiumi 95. sünnipäevapeost, mis vältas tänavu pea kolm
päeva, võttis osa üle 700 vilistlase ja
külalise. Salvestust pidulikust aktusest saab vaadata internetist aadressilt http://vimeo.com/88057220.
Pildimaterjal on aadressil: http://
www.tapagymnaasium.ee/tg95/
index.html.

tapa.ee

Täname kõiki vilistlasi,
kes 1. märtsil koos
meiega tähistasid
Tapa gümnaasiumi
95. sünnipäeva.
Suur aitäh ka kõigile
neile, kes toetasid
raamatute väljaandmist
kooli sünnipäeva puhul.
Tapa gümnaasiumi pere

Eesti Vabariigi ja Tapa valla lipu all 24. veebruaril tehtud pildil on näha Tapa valla tublid inimesed (vasakult
alates): Kersti Burk, Tiina Piip, Vjatšeslav Suvorov, Arvi Palmsalu, Raivo Raid, Naima Sild, Joel Alla, Anne
Terk, Peeter Lauring ja vallavanem Alari Kirt.
Foto Tiina Paas

Tunnustati tublimaid
22. veebruaril Lehtses ja 24.
veebruaril Tapal toimus mitmeid
üritusi, mis olid pühendatud Eesti
Vabariigi 96. aastapäevale.
Kultuurikojas tunnustati 24.
veebruaril Tapa valla 2013. aasta
tublisid vallakodanikke.
Esmalt jagati tunnustust tänukirjadega. Teistkordselt jagati ka
teenetmärke, mida anti seekord
ühtekokku kolmele inimesele ning
jagati tunnustust ka traditsiooniks
saanud aastategijate puhul, kust
tunnustust jagati viiele inimesele
ja organisatsioonile kokku kolmes
erinevas kategoorias. Pidupäevalistele esinesid Tapa valla taidlejad
ja külalisena Allen Veziko. Pilte
saab vaadata Tapa muuseumi
facebooki lehelt.
Tänukirjad
Aino Orgmetsa tunnustati
suure panuse eest Tapa valla
kultuurivaldkonnas, ta sai tänavu
ka kultuurkapitali “maa soola”
tiitli. Lisaks tunnustati Tapa vallavalitsuse tänukirjadega Ede
Võrku tubli panuse Tapa linna
heakorra parendamisel, Toomas
Leetranda pikaajalise panuse eest
Tapa vallas päästetöös, Lauri Samolbergi pikaajalise panuse eest
Tapa vallas päästetöös ja Anne
Terki pikaajalise panuse eest Tapa
valla kultuurivaldkonnas.
Teenetemärgi kavalerid 2013
Arvi Palmsalu on Moe külas
sündinud ja Tapa linnas kooli lõpetanud mees, kelle elu on olnud
huvitav ja aktiivne. Ta on ettevõtlik, laia silmaringiga, kohusetundlik
ja rikkalike kogemustega mees,
kes on pidanud mitmeid ameteid
– kinomehaanikust kuni sovhoosi
direktori asetäitjani välja. Tema
isiklikul kaasabil ja aktiivsel osalusel on Virumaal sündinud kaks

valda – Saksi ja Tapa. Esimeses neist
oli Arvi Palmsalu ka vallavanemaks.
Kui alustati Tapa spordihoone
rajamist, toetas Saksi vald ehitust
miljoni krooniga. Ka tänasel päeval
on Arvi Palmsalu jätkuvalt aktiivne,
osaledes Tapa vallavolikogu ja volikogu komisjonide töös.
Joel Alla on kahekümne kahe
tööaasta jooksul andnud märkimisväärse panuse Tapa linna ja valla
turvalisuse arengusse. Ta alustas
oma karjääri reapolitseinikuna,
seejärel töötas politseijuhina Tapal. Nüüdseks on temast saanud
Rakvere politseijaoskonna ülem.
Tänu Joel Alla professionaalsusele
on Tapa linnas ja vallas turvalisus
igapäevaselt tagatud. Aktiivse
kodanikuna on Joel Alla ühiskondlikus korras kaasa aidanud Tapa
valla erinevate ühisürituse kordaminekule. Ta on nendel üritustel
aidanud organiseerida meeskondi
turvalisuse tagamiseks ning toetanud nõu ja jõuga volikogu turvalisusekomisjoni tegemisi.
Vjatšeslav Suvorov on aastakümneid panustanud oma kodulinna arengusse, tehes seda ausalt
ja omakasupüüdmatult. Ta jääb igas
olukorras tasakaalukas ja kainelt
mõtlevaks. Tema täpsus, hea huumorimeel ja konkreetsus on need
tunnusjooned, läbi mille teda hästi
tuntakse. Tööalaseid väljakutseid
pole ta peljanud, olgu siis ametiks
Tapa abilinnapea või päästerongi
Tapa osakonna ülem. Lisaks on
ta olnud korduvalt Tapa linna volikogus, hiljem ka vallavolikogus,
paljude komisjonide ja nõukogude
liige. Väga suure panuse andis Vjatšeslav Suvorov nõukogude vägede
rahumeelseks lahkumiseks ja normaalse elukeskkonna taastamiseks
Tapal pärast Eesti taasiseseisvumist. Jätkuvalt on tal huvi linna hea
käekäigu vastu.

Aastategija 2013
Kategooria “isiku tegu”
Peeter Lauring on juba pikemat aega tegutsenud Tapa linnas
korteriühistute juhina, hetkel on
ta tegev 15 korteriühistus. Tema
tegevust iseloomustavad ausus,
asjatundlikkus, heaperemehelikkus, järjekindlus ja kannatlikkus
korteriühistute juhtimisel ning
asjaajamisel. Tema juhtimisel on
teostatud mitmetes korterelamutes renoveerimistöid, mille käigus
majad on muutunud energiasäästlikumaks, on paranenud majade
väljanägemine ja seeläbi ka Tapa
linnapilt üldisemalt. Valdkonnas,
mis on äärmiselt hinnatundlik,
on stoilise rahuga Peeter suutnud
veenda ühistuid investeerima
renoveerimisse. Oma rikkalikke
kogemusi jagab ta meelsasti ka
teistele ühistutele üle vabariigi.
Kersti Burk – arukus, läbinägelikkus, kindlakäelisus, tolerantsus ja seejuures ka tagasihoidlikkus. Selline on Kersti, kes
igapäevaselt Tapa linnaraamatukogu juhatab ja aktiivselt Tapa valla
kirjandusklubi liikmena toimetab.
Need rajad, mille ta sisse tallab, on
kindlad ja vastupidavad. Eelmisel
aastal sai tema poolt juhitud Tapa
linnaraamatukogu meeskond
maakonna parima raamatukogu
tiitli. Selleks on kulunud kõigil
osalistel palju tööd ja vaeva, olgu
selleks siis valla ühinemise ajal
rahvaraamatukogude ühendamine ühtseks toimivaks asutuseks,
hiljem avaliku internetipunkti
avamine või arvukad üritused nii
väikelastele kui ka täiskasvanutele
lugemishuvi äratamiseks. Kersti
Burki juhitud raamatukogud on
positiivselt mõjutanud paikkonna
kultuurielu.
Järgneb lk 3

2014. aasta algusest alustas AS Tapa
Haigla koosseisus tööd hooldekodu,
mis asub haiglahoone kolmandal
korrusel. Hooldekodu eesmärk on
pakkuda eakatele võimalust veeta
oma vanaduspäevi turvalises, meeldivas ja rahulikus õhkkonnas. Samas
tagada vajadusel meditsiiniabi.
Hooldekodus on ühe-, kahe- ja
kolmekohalised toad. Eluruumid on
möbleeritud. Toitlustamine toimub
neli korda päevas.
Hooldekodu personal pakub
kliendile:
- väärikat vananemist turvalises
keskkonnas,
- igakülgset professionaalset
hooldust,
- ööpäevaringset järelvalvet,
- põetust, vajadusel tagatakse
esmatasandi arstiabi.
Hooldekodus töötab tegevusjuht, kes aitab igati hooldekodu
elanikke päevade sisustamisel ja
organiseerib huviringe.
Kohamaksumus hooldekodus
on alates 480 eurost kuus (16 eurot ööpäev). Hinnad sõltuvad toa
liigist ja hooldus-põetusvahendite
vajadusest.
Vastuvõtul hooldekodusse on vajalik esitada isikuttõendav dokument
ja arstitõend isiku tervisliku seisundi
ja tarvitavate ravimite kohta.
Kohta saab taotleda telefonil
325 8806 või e-posti aadressil rp@
tapahaigla.ee.
Tere tulemast AS Tapa Haigla
Hooldekodusse!

Hasartmängumaksu Nõukogu
andis
toetust
Hasartmängumaksu Nõukogu
toetab suurprojektide osas Tapa
vallavalitsuse poolt 2014. aastal
korraldatavat Priit Pärna animafilmifestivali 7000 euroga.
Hasartmängumaksu Nõukogu
on ka tänavu Priit Pärna animafilmifestivali (ehk PPAFF) kõige suurem toetaja. PPAFF toimub tänavu
sügisel kolmandat korda, kavas on
uued filmid ja programmid, rohkelt
alafestivale, konkursse, koolitusi
jpm. Pressiteade festivali tegevuste
kohta ilmub märtsikuus, tegemisel
on ka PPAFF i koduleht.
Lisaks toetab PPAFF 2014
korraldamisel Eesti Filmiinstituut
MTÜ Tapa Linna Arengu Seltsi 1700 euroga. Järgneva poole
aasta jooksul täieneb sponsorite
ja toetajate osakaal veelgi. Sellest
lähemalt juba suve lõpul. Ka tänavust PPAFF korraldavad Tapa
vallavalitsus ja MTÜ Tapa Linna
Arengu Selts käsikäes.
tapa.ee
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Õpetajad keelekümblusklassis õpilase rollis aastal 2013.

Foto TVG arhiivist

LAK-õppe kuu
vene koolis
LAK-õppe (lõimitud aine ja keele
õpe) kuu on aprill, mil keelekümbluse koolides üle Eesti tutvustatakse
kodukeelest erinevas keeles õpetamist-õppimist lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetest ning headest
pedagoogilistest tavadest lähtuvalt.
Tapa vene gümnaasiumis saab

LAK-õppega tutvuda avatud uste
nädalal 4.–11. aprillini. Nädala
raames toimuvatest erinevatest
üritustest leiate täpsemat infot, kui
jälgite vallavalitsuse kodulehelt Uudiste rubriiki ning külastate kooli
kodulehte.

Mare Tõnisson

Vahakulmu lapsed tunnustust väärinud lumest telefoniga.

Foto Tea Välk

Lumest hädaabinumber
Häirekeskus tänab kõiki, kes osalesid
Euroopa 112 päevale pühendatud
lumest ja/või lumele hädaabinumbri
112 tegemisel ja saatsid neile pildid.
Sama suur tänu neile, kes olid nõu ja
jõuga tegemisel abiks ning muidugi
ka kõigile kaasaelajatele ja toetajatele. Selles ettevõtmises võitsid kõik,
sest 112 väga hea teadmine võib
päästa elu!

Häirekeskuse tänukirja väga tujuküllase ja eduka tegutsemise eest
pälvis Lääne-Virumaal Tapa lasteaed
Pisipõnn, Vahakulmu rühmad. Häirekeskus pidas meeles igat osalejat
ka meeleolukate meenetega, mille
lasteaiajuht igale lapsele ja personalile pidulikult kätte jagas.
Tublid!

Tea Välk

Karin Topman 110
8. märtsil täitub 110 aastat Jäneda
kauaaegse õpetaja ja algkooli juhataja Karin Topmani sünnist.
Kui mingil põhjusel peaks koostatama edetabel Jäneda kõige väljapaistvamatest naistest 20. sajandil,
siis kindlasti seisaks selle nimekirja
eesotsas Karin Topman. Ei ole just
palju neid õpetajaid, kes oleks sõitnud jalgrattal läbi Euroopa, läbides
iga päev 70–130 km, aga aasta siis
oli 1928! Karin ei piirdunud ainult
jalgrattataltsutamisega, ta kihutas
ka mootorrattal nii, et pälvis 1932.
aastal Eesti Vabariigi parima daamjuhi tiitli.
Topi, nagu kutsusid teda sõbrad,
oli iga asja peale mihkel, ta töötas
Inglismaal medõena, miljonäri
proua seltsidaamina, autojuhina, põrutas lennukil üle Aafrika mandri ja
käis Jänedal ratsutamas. Karin Top-

Karin Topman

Foto eraarhiivist

manile, kelle targa ja sooja pilgu all
kasvas üles mitu põlvkonda Jäneda
lapsi, on pühendatud näitus Jäneda
muuseumis, mida saab vaadata alates
14. märtsist 2014.
Georgi Särekanno

Tapa gümnaasiumi õpilased Meriliis, Carolin, Jana Katre ja Sandra Nutikate õpilastööde konkursil saadud
Foto TG arhiivist
tänukirjade ja meenetega.

Nutikad õpilastööd 2014
Meil on väga toredad tööõpetuse
tunnid, kus õpetaja Elle Kivisoo
juhendamisel õpime meisterdama
erinevaid põnevaid asju.
Meie õpetaja valis välja kõige
huvitavamad tööd ning saatis need
nutikate õpilastööde konkursile.
Ühel päeval ütles õpetaja, et tal on
rõõmus teade: neli õpilast on koos
õpetajaga kutsutud Tallinnasse
nutikate õpilastööde tunnustamisüritusele.
22. veebruaril sõitsimegi meie:
Jana Katre, Sandra, Carolin ja
Meriliis koos õpetaja Ellega Tallinnasse. Mulle meeldis, et sain
esimest korda uue rongiga sõita.

Pealinna jõudes jalutasime läbi
vanalinna kuni jõudsime Radisson
Blu Hotel Olümpiasse. Hotelli
konverentsikeskuses toimus parimate tööde autorite autasustamine.
Kutsutuid oli kokku tulnud üle kogu
Eesti. Kõikidele õpilastele jagati
kingitusi ja tänukirju. Mina sain
suure pinali, LED-lambi ja pliiatsi,
ka minu klassiõed said huvitavaid
asju. Väga uhke tunne oli kuulata
žüriiliikmete kiitvaid kommentaare
minu meisterdatud sõle kohta. See
tekitas tahtmise tundides veel tublim ja osavam olla.
Peale autasustamise lõppu olime
oodatud hotelli restorani lõunasöö-

gile. Tore oli nii ilusas kohas süüa
ning toit oli seal väga maitsev.
Tagasiteel Balti jaama tegime
peatuse Solarise keskuses. Selle
juures oli väike suusahüppemägi,
millest julged soovijad said minisuuskadel alla lasta. Olen rõõmus,
et sain oma hirmust võitu ja proovisin ka suusahüppaja olla. Ma küll
kukkusin, aga sain mälestuseks
rinnamärgi ja taskukalendri.
Kui lõpuks jälle rongis istusime,
olime kõik veidi väsinud, aga väga
rõõmsad ja õnnelikud selle suurepärase ning meeldejääva päeva üle.
Sandra Karajev,
3. a klass

Sekretäri kutseeksam
28. jaanuaril 2014
Väärikas algus –
parem tulevik!

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on
Lääne-Virumaal Mõdrikul asuv
rakenduskõrgharidust ja kutseõpet
pakkuv riiklik rakenduskõrgkool.
Tapa gümnaasiumi ja Lääne-Vir u Rakenduskõrgkooli
vahel on sõlmitud koostööleping, mis tagab meie kooli sekretäriõppe õpilastele TG lõpetamisel edasiõppimiseks selles
koolis väga soodsad tingimused.
Juba kolm aastat korraldab kõrgkool oma koolis sekretäritööd
õppivatele tudengitele kutsevõistlused.
Sellel aastal võtsime ka meie
osa sellest võistlusest. Julged 12.
klassi neiud Mari-Ann Bugri,
Marily Peetvere ja Kaari Aupaju
said esmakordse suure ja põneva
kogemuse kutsevõistlusel. Nad
lahendasid kaks erinevat testi,
mis hõlmas sekretäritööd ja dokumendihaldust. 60 küsimust
valikvastusega lahendati pingelises konkurentsis koos kõrgkooli
tudengitega.
Kirjutati e-kiri etteantud tööjuhise järgi ja saadeti kohe edasi
e-mailiga eksamikomisjonile läbivaatamiseks. Kõige põnevam osa
kutseeksamil oli peale kirjalikke
töid. Selleks tuli rollimängu käigus
abistada kolleegi, kes ei osanud
täita töölähetuse avaldust. Aga
rollimängus olid „sekretäri tööruu-

Tapa gümnaasiumi neiud osalemas sekretätiöö kutsevõistlusel

Foto TG arhiivist

mis“ sekretäri segamas inimesed,
kellel olid just ka vaja sekretäri abi.
Sekretär pidi valitsema olukorda
ja lahendama nelja minuti jooksul
kõik probleemid.
Sekretäritööd tulid segama nn
„näitlemisoskustega Rakvere gümnaasiumi näiteringi õpilased“,
kellele oli eelnevalt selgitatud rollimängu olemust. Rollimängu oli

põnev jälgida, see oli kaasahaarav
ja igati õpetlik kogemus „sekretäri
tööruumis“ tegelikult valitsevast
olukorrast. Tihedas võistluses olid
meie kolm õpilast väga tublid, nad
väärisid Rakvere õppejõudude
silmis tähelepanu ja kiitust.
Lea Oja,
sekretäriõppe õpetaja
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Emakeelepäev Saksi raamatukogus
laupäeval, 15. märtsil kell 13.
„Ilmar Talve ajas ja ruumis“
Kavas: Katkendid Peep Puksi portreefilmidest
„Kirjanik Ilmar Talve“ ja „Teadlane Ilmar Talve“.
„Olud Tapal ja selle ümbruses 1930ndatel“ ajalehe Viru Teataja
artiklite põhjal.
Vestlusring kohvilauas.

Margit Lättemäge tunnustati laste lugemishuvi arendamise ning leidlike, üllatuslike ja omanäoliste ürituste
korraldamise eest raamatukogus.
Foto Teet Malsroos

Meenutusi tehnikaringi
tööst Tapa keskkoolis
aastatel 1949–1951

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
peab oluliseks märgata ja tõsta
esile raamatukoguhoidjaid ning
tunnustada raamatukogudes aasta
jooksul tehtut. 28. veebruaril Eesti
Rahvusraamatukogus toimunud
tänuüritusel anti välja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aasta- ja

teenetepreemia, tunnustati aasta
tegu teadusraamatukogus ja linnaraamatukogus, tõsteti esile parimad
raamatukoguhoidjad kooli-, laste- ja
maaraamatukogudes. Esmakordselt
autasustati parimat noort raamatukoguhoidjat. Avalikustati ka
ajakirjanduse auhinna saaja ning

Raamatukogude Sõber.
„Aasta lastraamatukoguhoidja
2013″ tiitli pälvis tubli lastetöö
edendaja, Tapa linnaraamatukogu
lasteosakonna raamatukoguhoidja
ja -õpetaja Margit Lättemägi.

tapa.ee

Tunnustati tublimaid...
Algus lk 2

Kategooria “organisatsiooni
tegu”
Tapa vene gümnaasium on
kool, mis on Eestis keelekümbluse
arendamisel üks paremaid. Selle
eest on saadud ka mitmeid riiklike
autasusid. Eelmisel aastal toimunud Keelekümbluskonverentsil
kuulutati välja kvaliteediauhinnale
konkureerinud edukamad haridusasutused, nende seas ka Tapa
vene gümnaasium. Koolile anti
keelekümbluse kvaliteediauhind,
tunnustuskiri. Eraldi tunnustati
kooli direktorit personali juhtimise
valdkonnas. Tänu professionaalsete õpetajate meeskonnatööle on
keelekümblust rakendatud lastevanemate ja laste huvidest lähtuvalt
paindlikult ja edukalt. Kool ja
juhtkond on tõestanud oma head
taset ja jätkusuutlikkust.

Kategooria Elutöö
Raivo Raid oli Tapa linnapea
ja volikogu esimees Eesti taasiseseisvumise algaastatel. Neil keerulistel aegadel tuli vastsel linnapeal
vastu võtta palju raskeid, kuid samas põhjapanevaid otsuseid. Aeg
oli selline. Sellesse ajajärku jäävad
nii Tapa Kultuurikoja, kui ka
hooldekodu käikuandmine. Kuni
tänaseni on Raivo Raid vitaalne,
ühiskondlikult aktiivne ja toimekas. Soov osaleda ühiskondlikus
tegevuses pole temas raugenud
ning vallavolikogu viimases koosseisus osaleb ta eelarve-ja arengukomisjoni töös, samuti abistas ta
kauaaegset Tapa muuseumi juhatajat Harri Allandit vabatahtliku
ajaloo talletajana.
Tiina Piip on olnud Tapa
gümnaasiumi kauaaegne õpetaja
ja algklasside õppealajuhataja.

Kolleegide sõnul iseloomustavad
teda töökus, põhjalikkus, ausus,
kohusetunne ja tagasihoidlikkus.
Ta on mõistev ja kannatlik töökaaslane ja samas ka suurepärane juht, kolleeg, kel on võime
märgata ja kuulata. Tema kohta
kehtib ütlus: „Ta on inimene, kel
on süda õiges kohas“. Õppejuhi
töö kõrvalt on Tiina Piip alati
jätkanud tööd eesti keele õpetajana. Tema õpilased on saavutanud
kõrgeid tulemusi olümpiaadidel
ning konkurssidel. Lisaks töötas
Tiin Piip välja oma kooli tugiõppesüsteemi, oli parandusõppe
õpetaja ja liiklusringi juhendaja.
Eeskujuliku töö eest on Tiina Piipu tunnustatud Tapa gümnaasiumi kõige kõrgemate autasudega,
samuti on ta töö leidnud ära
märkimist maakonnas.

Tehnikaring moodustati aastal 1949
õpetaja Endel Vahersalu (oli tol ajal
füüsika õpetaja) juhendamisel. Tehnikaringi kuulus umbes kümmekond
õpilast.
Ringis tegeleti fotograafiaga ja
elektrotehnika komponentide tutvumisega. Selleks toimusid ringi liikmete poolt ettevalmistatud loengud. Üks
suurimaid ettevõtmisi oli koolimaja
radiofitseerimine. Selleks hankisime
ühelt sidesõlme töötajalt 25 watise
võimendi. Võimendi monteerisime
kooli direktori kabineti ees asuvasse
ruumi. Kuna koolimajal puudus radiofitseerimiseks vajalik juhtmestik,
tuli tehnikaringil paigaldada klasside
ning võimendaja vahele juhtmed.
Siin kerkis aga probleem – ei
olnud võimalik hankida niipalju vastavat traati, et paigaldada igasse ühendusse kaks traati. Tuli üles näidata

leidlikkust – teise ühenduse juhtmena
võtsime kasutusele radiaatorid. Et
oleks võimalik valida raadioülekandeks erinevaid klassiruume, valmistasime kommutatsioonipaneeli. Kuna
võimendajal oli ka 30 voldine väljund,
saime kasutada klassides tolleaegseid
translatsioonivaljuhääldajaid.
Samuti andis Tapa tolleaegne raadiosõlm meile kasutada suure 10 watise valjuhääldaja. Viimast kasutasime
koolisisestel pidudel taustamuusikaga
varustamisel, samuti tol ajal väga
populaarse uisuväljaku muusikaga
varustamisel. Muusika mängisime
grammofoniplaatidelt.
Meie poolt teostatud radiofitseerimine pakkus huvi ka ajalehele Noorte
Hääl, kes avaldas selle kohta artikli.
Materjalid pani kokku 29. lennu lõpetanu
Leo Valvik.

tapa.ee

Ilus kingitus
naistepäevaks
Eelmisel reedel toimus kultuurikojas kontsertsarja “Noored
muusikud” üheksas kontsert. Saal
oli rahvast täis, mis on Tapal harukordne nähe.
Seekord esines Nele-Liis Vaiksoo ja klaveril saatis noor andekas
pianist Johan Randvere. Nele-Liis
esitas laule muusikalidest ja ka
omaloomingut. Palju elevust tekitas viktoriin! Tema detsembris
valminud plaati sai osta koos au-

togrammiga.
Kontserdi teise poole sisustas
ansambel Curly Strings koosseisus:
viiul ja solist Eeva Talsi, mandoliin
ja laul Villu Talsi, kitarr ja laul Jalmar
Vabarna ning kontrabass Taavet
Niller.
Nad tutvustasid ennast, et on
koos musitseerinud vaid kaks aastat, aga juba nüüd pakkusid väga
meeldiva elamuse.
Palju tänu Reigo Tammele, kes

on need toredad kontserdid taskukohase hinnaga meile Tapale
koju kätte toonud. Ta lubas organiseerida ka kümnenda kontserdi,
kus eelnevate kontsertide osavõtjatest on esindatud vähemalt
üks esineja või kollektiiv. Jääme
ootama!
Reigo, jõudu Sulle!
Elvira Belials,
kontserdi külastaja

K. Soomeri raamat
"Tapa I keskkooli 41. lend 1952–1963"
on jätkuvalt saadaval Tapa ja Lehtse raamatukogudes
või otse autorilt
(tel 521 1541 meil kalju45@hot.ee).
Hind 10 eurot.

Kordustrükk
raamatust
“Tapa vald vanadel ja
uutel piltidel”
Veebruaris otsustas Tapa vallavalitsus, et annab välja kordustrüki
raamatust “Tapa vald vanadel ja
uutel piltidel”, mis on üle ootuste
osutunud heaks ja huvitavaks raamatuks ning millele on tekkinud
inimeste seas nõudlus.
Suurema osa raamatutest trükkis
Tapa vallavalitsus oma tööde ja
tegemiste tarvis, kuid inimeste soovidele vastu tulles läheb osa neist ka
müüki, mida esmatrüki puhul teha
ei saanud. Esimene võimalus neid
raamatuid endale soetada oli Tapa
gümnaasiumi 95. sünnipäeval 1.
märtsil. Lisaks saab raamatuid endale soetada Tapa linnaraamatukogust
(lahtiolekuaegadel, info www.tapa.
lib.ee) ning tema harudest Lehtses,
Jänedal ja Moel ning Tapa vallavalitsusest, avaldades soovi eelnevalt
e-maili teel indrek.jurtsenko@tapa.
ee või tel 322 9659.
Raamatu idee ja teostus on Tapa
Linna Arengu Seltsilt, kes ka koos
Tapa vallavalitsusega selle raamatu
produtseeris. Raamatu koostas
Järvamaalt pärit fotograaf Rene
Viljat, raamatu toimetas ja trükkis
AS Kuma ja Greif OÜ.
Raamatu «Tapa vald vanadel
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ja uutel piltidel» kordustrükki rahastas seekord täiel määral Tapa
vallavalitsus, keda abistas ka Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
Ekspertgrupp. Esmatrükki rahastasid Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond Euroopa investeeringud maapiirkondadesse,
Leader Eesti programmist ja seda
MTÜ Arenduskoda kaasabil, lisaks
ka MTÜ Tapa Linna Arengu Selts.
 		

Indrek Jurtšenko,
raamatu projektijuht

Tapa linnapäevad toimuvad
tänavu 8.–10. augustil
Tapa 88. linnapäev toimub tänavu
taaskord augustikuus, täpsemalt
8.–10. augustil. Korraldaja Tapa
vallavalitsus, koos tublide koostööpartneritega, on erinevatel aastatel
muutnud linnapäevade formaati ja
täitnud päevi erinevate tegevustega.
Nii ka seekord.
Tänavu toimub 9. augustil linnapäevadega koos Tapa IV Vorstifestival. Lisaks toimub suur vorstilaat
ja Eesti IV meistrivõistlused vorstigrillimises, näitused, kontserdid,
konkursid, spordivõistlused, lastele
atraktsioonid jms. Tapa Vorstifestival sünnib tänavugi koostöös
Eesti Grilliliidu ja Näm-Näm productioniga. Näpunäiteid tublidele
vorstisõpradele vorsti valmistamisel
kodustes tingimustes jagavad Eesti
Rahwa Vorstikool ja Vorstikunn,
kes tuleb tänavu ka oma eelmisel
aastal võidetud meistritiitlit kaitsma.
Suurematest spordisündmustest
toimub linnapäevadel Tapa Trial,

aga ka traditsiooniline kanuuralli,
rannavolle turniir “Tapa linna karikas” jpm. Peale Tapa kultuurikoja,
Tapa muuseumi, Tapa linnaraamatukogu ja Tapa valla taidlejate
pakutud kultuuriprogrammi, tulevad külla ka kunstnikud Tapa
sõpruspaigast Akaast.
Väga paljude inimeste soovil korraldame peoplatsil vabas
õhus 9. augustil, pärast päevaseid
laupäevaseid linnapäeva tegevusi,
ka ühise tantsuõhtu, nagu eelmiselgi aastal. Tantsuõhtul on platsil
ka paar keskmise suurusega telki,
mis aitavad vihmase ilma korral
peokülalistel kuivemaks jääda. 10.
augustil toimub Valgejõe saarel
rannavolle Tapa linna karikaturniir
ning 9.–10. augustil Männikumäel
rahvusvaheline triali võistlus.
Laadakohti saab küsida juba
täna laadakorraldaja Erkki Laidinenilt tel 551 5976, e-mail erkki@
vorstifestival.ee.

Eesti meistrivõistlustele vorstigrillimises saate registreerida emaili teel grilliliit@grillfest.ee või
vorst@grillfest.ee, tel 504 3000,
infot võistluse ja teie registreerimise
kinnituse kohta saate veebilehelt
http://vorst.grillfest.ee. Võistlusel
osalemine on kõikidele TASUTA!
Lähikuudel toome teieni ka
Tapa linnapäeva ajakava, mida
täpsustame kuni augustini. Lisainformatsiooni saab ka alates
märtsist/aprillist Tapa valla ajalehtedest, Tapa Vorstifestivali
kodulehelt www.vorstifestival.ee ja
FB-st (Tapa Vorstifestival 2014),
Tapa valla kodulehelt ja valla FBst ning alates juunikuust muudest
meediaväljaannetest ning ka plakatitelt. Küsimuste ja ettepanekute
korral palume pöörduda telefonil
322 9659 või e-maili teel: indrek.
jurtsenko@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Mis koht see Tapa selline on?
Mu endise teenitava Juuru kirikukihelkonna üks kuulsaid kohti oli
Mahtra. Tuntud XIX sajandi talurahva mässu „Mahtra sõja“ paigana,
kuulsaks kirjutas selle Eduard Vilde
oma romaaniga.
Mahtra sõja 150. aastapäeva
pidustustel kõlas seal ka esimesi
kordi Siiri Sisaski laul „Mis maa see
on?“ Peeter Volkonski sõnadele.
Väga hää laul, väga hää küsimus
meile kõigile, kes elame siin maal
– Eestimaal, Maarjamaal. On palju
neid, kes välismaalt naasnuna (kas
lühemalt või pikemalt reisilt) nendivad, et see siin on imeline maa.
Suur küsimus saab alguse väikesest: mis koht see siin on, kus
ma elan? Kui olin Tapa koguduse
vaimulikus valitud ja kirikuvalitsuse
poolt kinnitatud, siis mitmed sõbrad helistasid ja imestasid, et läksid
Tapale – eesti keeles kõlab see
mõnes kontekstis kõledalt. Ja nii ma
siis küsisin endalt, et mis nimi see
Tapa on? Sõnade etümoloogia on
alati mulle huvi pakkunud. Kurvaks
teeb näiteks see, et meie riigi haldussüsteemis arutletakse selle üle,
kuidas vanad külad kokku liita ja
nimed ühtlustada ning lihtsustada,
tänapäevaseks muuta. Kui mõelda,

et meie kohanimed võivad mõneti
ulatuda mitme tuhande aasta taha
ja kohapärimuse uurijad leiavad
tänu nimedele tänuväärseid vaimseid aardeid.
Soomlased ütlevad meie kohta
arhailiselt Viro, mis viitab kaugele
ajalukku, mil elav läbikäimine üle
Soome lahe kahe hõimu vahel oli
tavapärane. Eriti oluline pidi olema
suund Virumaa peale, et virukatega
kokku puutudes üldistada nimega
ka kogu ülejäänut. Samamoodi
oleme andnud nime Soomele, ühe
lõunapoolse arhailise maakonna
järgi – Suomi. Ja nõnda ma siis
järeldasingi, et selline tihe läbikäimine virukate ja suomalaiste vahel,
annab selgituse ka Tapa nime kohta.
„Tapa,“ soome keeles on „tava,
komme, viis,“ ja „tapaama,“ tähendab „kohtuma, kokku saama.“ Igal
juhul pole selles imperatiivi maiku
ja kõledust ega nõukogude aegset
musta huumorit tollaste ajalehtede
nimedega („Tapa Kommunist,“ ja
kui see keelati, siis „Tapa Edasi.“ –
selline legend on kusagil olemas).
„Tapa“ on mentaalselt hoopis teises
suunas – kokkusaamise ja ülesehitamise suunas, väärtuste leidmise ja
hoidmise suunas – ja see on hää...

OÜ Tapa Buss korraldab 2014. a
SUVEEKSKURSIOONE
23.–25. mai Leedu Palanga-Nida
(Aarne Timm)
31. mai Kodukant (Anne Raava)
7.–8. juuni Kihnu-Pärnumaa
(Anne Kurepalu)
13. juuni Kihnu 1-päevane
(kohaliku giidiga)
28. juuni Põhjarannik Narvani
(Anne Raava)
9.–11. juuli Ruhnu (kohaliku giidiga)
25. juuli Prangli (kohaliku giidiga)
26. juuli Prangli (kohaliku giidiga)
9.–10. august Viljandimaa-Võrtsjärve
(Anne Kurepalu)
23. august Peipsiääre (Anne Raava)
12.–14. sept Petseri-Pihkva
(Aarne Timm)
13. sept Järvamaa (Anne Raava)
20. sept Palamuse laat
Info: Tapa Buss, Pikk 10, tel 322 0019
(kl 8–12), muul ajal tel 5650 9619.

Ja sellise Tapa kasuks räägib
valla sümboolika, triskele (kolmjala) kasutamine seal – sümbol ise
on iidvana, ulatudes Vana-Kreeka
Mükeene kultuuri, ja on algselt
viidanud Päikese ringlemisele, valgusele ja õnnele. Hiljem saanud läbi
keltide (Vana-Iiri kultuur) tuntuks
ka Läänemere ruumis. Osa Uue
Testamendi teadlasi pakub, et keldid
tulid Iirimaale Suure Rahvasterände
käigus Väike-Aasiast ja on mugandatud galaatlaste nimest (Piibli
Uues Testamendis on Paluse kiri
Galaatlastele). Kristluses on triskele
ehk kolmjalg sümboliseerinud Kolmainu Jumalat. Praeguseks on Tapa
ja kolmjalg kõige rohkem seostatav
siinse raudteesõlmega.
Igal juhul viitab Tapa pigem
rahule ja ühisosale, kui millelegi
muule. Etümoloogilises mõttes
on „Tapa“ ja „kogudus/kirik“
sarnased – „kogudus“ (kr ekklesia
tähendab „kogudus,“ „kirik,“ ja
„rahvakoosolek“ – sõnasõnalt:
„kokku kutsuma, koosolemisele/
osadusse kutsuma“). Kogudus kui
ühtehoidev kogukond. Ja seda on
tänases globaalses maailmas vaja.
Tapa on hüva koht...
Tauno Kibur

Tapa vallavalitsus võtab tööle
PÄEVAKESKUSE JUHATAJA
Päevakeskuse juhataja peamiseks tööülesandeks on
vabatahtlike ühingute ja seltsingute tegevuse koordineerimine, ürituste korraldamine ja läbiviimine
ning kursuste, seminaride ja klubilise tegevuse organiseerimine Tapa linnas Valve 30 asuvas hoones.
Nõuded kandidaadile:
keskharidus,
varasem kogemus ürituste organiseerimisel,
tegevuste ja ürituste organiseerimise ning inimeste
juhendamise oskus,
meeskonnatööoskus.
Kandidaadil palume esitada:
kirjalik avaldus,
elulookirjeldus.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Dokumendid palume esitada 24. märtsiks 2014
Tapa vallavalitsusele aadressil Lääne-Virumaa
Tapa vald Tapa linn, 45106, Pikk 15 või
meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee.
Info telefonil 322 9656 või Tapa valla kodulehel
aadressil http://www.tapa.ee/vabad_tookohad.
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Valimiste järelkaja

allkiri

Tapa linna keskväljaku
haljastuosa korrastamine
Tapa vallavolikogu on valla 2014.
a eelarvet kinnitades eraldanud
Tapa linna keskväljaku haljastuosa
korrastamiseks raha.
Tapa linna keskväljaku haljastuosa korrastatakse põhjusel, et ala
visuaalne ilme on korratu ja inetu
– haljastut ääristavad äärekivid on
korratud ja osaliselt purunenud,
jalgteed on vajunud madalaks ja
seetõttu porised, kõrghaljastus on
vana, haige ja väljakasvanud. Samas puudub keskväljaku haljastul
valgustus, mille tõttu on pimedal

ajal jalgsi liiklemine ohtlik. Olemasolevad tänavavalgustusmastid
on amortiseerunud (pragunenud
ja katkised) betoonpostid. Väljavahetamist vajab tänavavalgustuse
kaitsmata õhukaabelliin ja vanad
energiakulukad valgustid.
Planeeritud tööde käigus ääristatakse keskväljaku haljastu osa uute
sõidutee äärekividega, ehitatakse
kiviparketist jalgteed (sarnaselt
Vilmsi platsi kõnniteedega) ja platsid pargipinkidele, vahetatakse välja
kõrghaljastus (välja arvatud ebat-

suugad Hommiku pst otsas), ehitatakse pargivalgustus ja vahetatakse
välja tänavavalgustus, elektriliinid
paigaldatakse maakaablisse, paigaldatakse pargipingid ja prügiurnid.
Keskväljaku haljastu inventari osas
kasutatakse samu tooteid, mida on
kasutatud Vilmsi platsil.
Keskväljaku pargivalgustuse
ehituse käigus vahetatakse välja
Keskväljaku (lillepoe juures) olemasolevad kuus valgustit.
tapa.ee

Peaaegu viis kuud on möödas ajast,
kui toimusid valimised, on aeg teavitada valijaid sündmustest, mis on
seotud Tapa Keskerakonnaga. Teen
selle aruande nimekirja formaadis
koos mõningate selgitusega.
Keskerakondlased võitsid valimised Tapa linnas. Teid ei peaks
üllatama selline uudis, sest nendelt,
kes elavad Tapa linna territooriumil,
saime suurima toetuse (691 häält).
Kuid kahjuks ei olnud see piisav,
et saada koalitsiooni, sest toetus
Lehtses, Jänedal jm kohtades oli meil
kahjuks väiksem kui oponentidel
ning võimukoalitsioon Tapa vallas
jäi samaks.
Linnasaunast. Valimiseelsetel
debattidel kultuurimajas oli see
küsimus kõige „tulisem“. Kõikide
poliitiliste jõudude esindajad veensid valijaid selles, et see küsimus
on ka nende jaoks väga tähtis.
Kuid keegi neist ei kajastanud seda
oma valimiseelsetes programmides.
Keskerakonnas on see probleem
fikseeritud ja me püüame seda lahendada. Esimese sammu oleme juba
teinud – teavitasime kõiki, et sauna
teema on linnarahva jaoks väga
tähtis. Uued „vanad“ vallajuhid on
juba lubanud probleemi lahendada,
kuid millal? Arvestades nelja-aastast
valimiste tsüklit, siis mitte hiljem, kui
2017. aastal.
Opositsiooni ühtsus. Ühel esimestest vallavolikogu istungil, esmakordselt ajaloos, lahkus opositsioon
koosolekute saalist. „Tüliõunaks“
sai revisjonikomisjon, mida praegune võim soovis samuti kontrollida
(samuti nagu kõiki teisi tegutsevaid
komisjone). Õnneks ei lasknud
opositsiooni üksmeel sellel sündida
ja me määrasime oma esindajad.
Antud hetkel on koalitsioonis 12
saadikut, opositsioon on esindatud
9 saadikuga (nendest on 5 Keskerakonna saadikut).
Tasuta transport Tapal. Antud
projekt oli vajalik, et näidata reaalsust ja realiseerimist meie linnas ja
vallas. Nagu ka Tallinnas, sai see
projekt tõsiseks ärritajaks meie
poliitiliste oponentide jaoks. Ning
mis oli tulemus. Kuu enne valimisi
on välireklaam keelatud, kuid meie
kuulutus bussi väljumisaegade kohta
oli endiselt väljas linnakalmistu infotahvlil (alates aprillist). Kodanikud

I. Palmsalu ja A. Palmsalu kutsusid
Alari Kirti abiga politsei, sellele
järgnes protokolli koostamine ning
kohtuasja algatamine. Otsus – määrata Tapa Keskerakonnale trahv.
Loomulikult kaebasime selle otsuse
edasi, kuid kahjuks mõjus see negatiivselt inimestele, kes vabatahtlikult
soovivad teha teistele head.
Kohalik köök meie koolides
– reaalsus? Paljud teist mäletavad
kindlasti meie poolt organiseeritud
allkirjade kogumist „kohaliku köögi
loomiseks haridusasutustes“. Me kogusime 562 allkirja ja andsime need
üle vallavolikogule, kes viitas vormistamise ebatäpsustele ja inimeste
ebaadekvaatsusele, kes andsid oma
allkirjad. Lõpptulemusena see idee
summutati ja unustati kui mitterealiseeritav ja mittereaalne. Sellel ajal,
kui te loete neid ridu, tegutseb Tapa
gümnaasiumis üks mittetulundus
ühing (MTÜ). Õpilaste vanemad otsustasid keeta hommikuti putru oma
lastele. Direktori toetusel said nad
selleks kõik vajalikud tingimused.
Armastusega keedetud toit lööb iga
päevaga rekordeid. Lõpptulemusena
küsis MTÜ oma tegevusele vallast
finantseeringut. Kui seda teemat arutati, oli minu jaoks huvitav saadikute
reageering, kes leidsid, et see projekt
on hea ja vajalik. Kuid jäi saladuseks,
miks neli kuud tagasi need samad
inimesed suhtusid sellesse ideesse
„külmalt“?
Nagu te olete jõudnud märgata,
siis ei ole lihtne olla opositsioonis,
eriti „keskerakondlastel“. Mis siin
rääkida, kui isegi palve helistada läbi
vähekindlustatud lastega pered ja
kutsuda nad järele kingitustele meie
kampaania „Aitame lapsi“ raames,
jäi ametnike poolt tähelepanuta.
Vaatamata sellele, me siiski kogusime ja jagasime laiali rohkem kui
33 kg maiustusi Tapa lastele enne
uut aastat.
Ees ootab meid neli aastat tööd.
Need ei saa olema lihtsad. Nüüd
on meil viis saadikut ja ühtne opositsioon. Meil on väga suur rahva
toetus – osakonnas üle 70 liikme.
Me tahame olla oma valijate lähedal,
seepärast ootame elanikke oma ideedega ja küsimustega iga kuu viimasel
pühapäeval kell 12 aadressil Kesk
3-3, „Perejuuksur“.
Maksim Butšenkov

Suitsuandur
on vajalik ja
kohustuslik
Suitsuandur päästab elu – see ei ole
tühipaljas sõnakõlks. See on nii ja
seda näitavad ka viimased juhtunud
sündmused üle Eesti. Suitsuandur
on varakult tulekahjust teada andnud ning päästnud mitmeid elusid.
Varakult avastatud põlengu saab
pererahvas ise kustutatud ja päästjate
abi pole tarviski.
16 tulekahjus hukkunut kahe kuu
jooksul on palju ja kurb selle juures
on fakt, et ühelgi juhul ei olnud
elupaigas töökorras suitsuandurit,
mis oleks tulekahjust varakult teada
andnud. Enamikel juhtudel olid
tulekahju tekkimise ajal naabrid
kodus, nad oleksid suitsuanduri
häält kuulnud ning saanud varakult
abi kutsuda.
Suitsuanduri kohustuslikkusest

on räägitud aastaid ja vastav seadusesäte jõustus 2009. aastal. Seadus
kohustab omanikku paigaldama
igasse elupaika suitsuanduri. Päästjad soovitavad suitsuandurit kontrollida igal pühapäeval ja aeg ajalt
puhastada tolmust. Patarei vahetuse
vajadusest annab suitsuandur sulle
ise märku. Kui sul endal ei ole võimalik patareid vahetada, palu oma
lähedasi või naabrit.
Suitsuanduri puudumisel või kui
suitsuandur pole töökorras võib
omanikku või üürnikku karistada
rahatrahviga kuni 1200 eurot.
Täiendavat infot leiab Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee või
päästeala infotelefonilt 1524.

Lili Lillepea,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
13.02.2014
- Lihthanke „Tapa Hooldekodu küttesüsteemi rekonstrueerimine“ edukaks pakkumuseks
kinnitati Mindreks Grupp OÜ
poolt esitatud pakkumus;
- Tapa vallavalitsuse sotsiaalnõunikku ja hoolekandespetsialisti volitati teostama toiminguid
eestkostetavate nimel;
- sõlmiti üks koduteenuse
osutamise leping;
- eraldati koht AS-s Tapa
Haigla ja otsustati maksta abivajajale hooldus- ja põetustoetust;
- määrati projekteerimistingimused olemasolevale üksikelamule laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks Jakobi tn 27
Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused Empower AS-le Tapa
Erikooli peakaitsme suurendamiseks (0,4 kV õhukaabli ja liitumiskilbi paigaldamine olemasolevatele mastidele) Hommiku
puiesteel ja Linda tänaval Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba elamu,
abihoone ja sauna ehitamiseks
Kiigemäe kinnistul Niidumäe
katastriüksusel Saksi külas Tapa
vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le „Saksi AJ F2 pingeparandamine“ kasutusele
võtmiseks Saksi ja Saiakopli
külas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba OÜ-le
SGO tootmishoone kasutusele
võtmiseks Saeveski kinnistul
Jäneda külas Tapa vallas;
- väljastati FIE Guidu Põhjala
kasutuses olevatele sõidukitele
sõidukikaardid: Mercedes Benz
E200 CDI registreerimismärgiga 256BKT, Mercedes Benz
C200 CDI registreerimismärgiga
591BHY;
- MTÜ-le Moe Külaselts eraldati 100 eurot ühekordset toetust FC Moe jalgpallimeeskonna
võistlusvormide soetamiseks;
- lähetati vallavanem Alari
Kirt õppereisile Saksamaa Liitvabariiki, tutvuma Saksamaa
kogemustega taastuvenergia
tootmisel ja ühistuliste koostegevuste rakendamisel 18.–
21.02.2014;
- otsustati võtta vastu kingitusena Tapa vallale väikeelamumaa
suurusega 1972 m², asukohaga
Tapa linn Loode tn 7;
- väljastati kirjalik nõusolek
Tapa vallavalitsusele hooldekodu
tehnosüsteemide muutmiseks
(keskküttesüsteemi rekonstrueerimine ja päikesepaneelide
paigaldamine hoonele) Kesk tn
9 Tapa linnas Tapa vallas.
20.02.2014
- Anda MTÜ-le Loominguline
Ühendus KOIT avaliku ürituse

luba Tapa valla maslenica 2014
korraldamiseks Tapa kultuurikojas ja kultuurikoja parklas 2. märtsil 2014 ajavahemikul kell 14–18;
- anti avaliku ürituse luba ürituse Vastlapäeva Männikumäel
korraldamiseks 4. märtsil 2014
ajavahemikus kell 18–21;
- kolmele puudega isikule
määrati hooldajad ning hooldajatele hooldajatoetused;
- pikendati puudega lapse
hooldajale toetuse määramist;
- nõustuti Tapa vallas Kõrveküla külas asuva Kernu I kinnistu jagamisega kolmeks eraldi
katastriüksuseks;
- määrati projekteerimistingimused uue abihoone ehitusprojekti koostamiseks Nurme
tn 2 Lehtse alevikus Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused olemasoleva administratiivhoone katuse remonttööde
ja katusekatte vahetamiseks
Pikk tn 18 kinnistul Tapa linnas
Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
veeühenduse rajamiseks kaevust
elamuni Hoogla kinnistul Rägavere külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Sildre kinnistul
Tõõrakõrve külas Tapa vallas;
- kinnitati raamatu „Tapa vald
vanadel ja uutel fotodel“ müügihinnaks 18 (kaheksateist) eurot.
- kinnitati Tapa vene gümnaasiumi hoolekogu koosseis;
- otsustati võtta vastu kingitusena Tapa vallale korteriomand
aadressil Kabala 1-54 Tapa linn,
Tapa vald;
- määrati projekteerimistingimused Tapa vallavalitsusele
Tapa Keskväljaku pargivalgustite
paigaldamiseks ja olemasolevate
tänavavalgustite välja vahetuseks.
27.02.2014
- Eraldati sotsiaalkorter Saiakopli 2-1 Saiakopli külas Tapa
vallas üheks aastaks;
- ühele Tapa valla lapsele eraldati lasteaia toidutoetust;
- maksti täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 992.20
eurot;
- jäeti rahuldamata 10 avaldust sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- neljale puudega isikule määrati hooldajad ning hooldajatele
hooldajatoetused;
- võeti vastu kaks korraldust
jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks ning üks korraldust loa andmise kohta korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
- võeti vastu korraldus Kirjaliku enampakkumise kohta
kinnistul Karja tn 1 Tapa linn;
- võeti vastu korraldused
kirjalike enampakkumiste kinnitamise kohta.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
27.02.2014
- Võeti vastu otsus maade
munitsipaalomandisse taotlemise kohta;
- kinnitati Tapa vallavalitsuse
struktuur ja teenistujate koosseis
alates 1. aprillist 2014;
- otsustati maksta vallavanemale isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitist
0,3 eurot ühe tööülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta,

kuid mitte rohkem kui 256 euro
ulatuses kalendrikuus;
- arvati välja majanduskomisjoni koosseisust Mart Kruus
ning kinnitati koosseisu Herki
Kübarsepp;
- kinnitati eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu Kuno
Rooba;
- kinnitati Tapa valla teede ja
tänavate teehoiukava aastateks
2014–2017.

Heakord Tapa vallas
Tänavune kevad on kohale jõudnud
varakult ning sellega seoses seisab
meil kõigil ees kevadise suurpuhastuse/koristuse periood. Alljärgnevalt
mõned meeldetuletused ja soovitused
heakorraga, jäätmemajandusega ja
lemmikloomadega seotud teemadel.
Valdavalt on kinnistuomanikud
(majaomanikud) korralikud ning
peavad auasjaks oma kinnistu korrashoidmist. Kahjuks aga ei hinda
kõik vajadust hoida korda ja puhtust
nii enda õues kui ka kaugemal. Eriti
tahaks tähelepanu pöörata väga
paljudele väljakasvanud ja pügamata
hekkidele. Hekk tuleb pügada ning
anda sellele korrektne väljanägemine.
Samuti on palju inetuid ja lääbakil
piirdeaedu. Piirdeaiad on vaja korrastada, kuid uusehituse puhul tuleb see
kooskõlastada Tapa vallavalitsusega!
Kinnistuomaniku kohustus endale
kuuluvat hoonet ja maa-ala korras
hoida ei tulene mitte Tapa Vallavalitsuse kapriisist, vaid on sätestatud
vabariiklike kõrgeimate normatiivaktidega- seadustega!
Toon mõningad väljavõtted Tapa
valla heakorraeeskirjast, mis on eriti
aktuaalsed alanud kevadel ja läheneval
suvel:
Kinnistu ja ehitise omanik on
kohustatud:
1. hoidma korras oma kinnistu ja
kinnistu piirdeaia ning rakendama
meetmeid talle kuuluva kinnistu
reostamise ja risustamise vältimiseks;
2. niitma muru ja rohu, tegema
umbrohutõrjet, pügama hekki ning
korraldama põõsaste ja puuokste,
mis kasvavad väljapoole kinnistu
piire (kõnnitee kohale madalamal kui
3 m ja sõidutee kohal madalamal kui
4 m) ja varjavad liiklust reguleerivat
tehnilist vahendit, takistavad jalakäija
või sõiduki liiklust, kärpimist;
Tapa valla heakorra eeskiri on
kehtestatud kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 6
lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361
ning § 36 alusel.
Seega, Tapa valla heakorra eeskiri
tugineb Eesti Vabariigi seadusele ning
on kohustuslik täitmiseks kõikidele
valla territooriumil elavatele/tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele
isikutele!
Valla heakorra eeskiri on saadaval
internetis valla kodulehel. Eeldan, et
paljud vanema põlvkonna inimesed
ei ole arvutiga sina-peal. Palve nende
noortele sugulastele – aidake oma vanemaid ja vanavanemaid ning tutvustage
neile Tapa valla erinevaid eeskirju.
Tapa vallavalitsuse koosseisus
töötab järelevalveametnik, kelle töö
üheks osaks on tegelemine nende
kinnistuomanikega, kes ei pea lugu
puhtusest ja ilust ning seega ei täida
Tapa valla heakorra eeskirja. Tapa
vallavalitsuse üleskutse: püüdkem
hakkama saada heaga ning teeme nii,
et meie asulad ja külad on kaunid ja
puhtad!
Jäätmed
Palju on prügi kogunenud nii majapidamistesse kui ka aianurkadesse,
paraku jagub seda ka teepervedele
ja metsa alla. Kevadised koduaedade
korrastamised, samuti teised suuremad koristus-, remondi- ja ehitustööd
tekitavad jäätmeid. Nii igapäevaselt
kui ka koristuse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda nõuetekohaselt.
Jäätmekäitlust Tapa vallas reguleerib
Tapa valla jäätmehoolduseeskiri,
kus on ära toodud, kuidas jäätmeid
nõuetekohaselt käidelda. Mida siis
tasuks meeles pidada, kui on tekkinud
jäätmeid!

Suured prügihunnikud Rooba tänaval on tänaseks päevaks ära koristatud.
Reostajad on avastatud tänu vallavalitsuse spetsialistide tublile tööle.
Foto Krista Pukk

* Jäätmetekitaja ei tohi sõlmida
jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikutele, kellel puudub
jäätmeluba või kes ei ole registreeritud jäätmeveoks Keskkonnaametis.
* Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas
paigutada liikide kaupa eraldi mahutitesse või viia selleks ettenähtud
kogumiskohta. Jäätmete paigutamine
jäätmemahutite kõrvale on keelatud.
* Vastavalt jäätmeseadusele ei tohi
aia-, ehitus- ning suuremõõdulisi jäätmeid panna olmeprügi hulka ega ka
lihtsalt tavalise kilekotiga prügikasti
kõrvale.
* Aiajäätmed võib komposteerida omal kinnistul või anda üle
kogumisringil. Tiheasustus aladel
väikeelamutes tekkivad toidujäätmeid
võib kinnistul komposteerida ainult
komposteerimisnõudes või -kastides,
aia- ja pargijäätmeid võib kompostida
lahtistes aunades. Kompostimiskohad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt kolme meetri kaugusel,
kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
* Ehitusjäätmed tuleb viia lähimasse prügilasse või anda üle jäätmevedajale. Ehitusjäätmeid ei tohi
üle anda vedamiseks, kõrvaldamiseks
või taaskasutamiseks üle isikule, kellel
puudub vastav jäätmeluba või kes ei
ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud Keskkonnaametis.
* Mööbli, elektri- ja elektroonikajäätmed, sõiduautode rehvid ning ohtlikud
jäätmed tuleb koguda eraldi ning viia
Tapa linnas Ülesõidu 8 asuvasse jäätmete kogumispunkti. Jäätmeid võib kogumispunkti viia ainult lahtiolekuaegadel
(E ja R 9–17, L 9–14) ning üleantavad
elektri- ja elektroonikajäätmed peavad
olema kompaktsed (ei tohi olla lammutatud osadeks).
* Jäätmete põletamine on keelatud.
Küttekolletes võib põletada ainult
immutamata ja värvimata puitu ning
kiletamata paberit ja pappi.
* Okste ja lehtede põletamine on
lubatud jäätmetekitaja kinnistu piires
tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil. Tule tegemise koht peab
paiknema vähemalt 15 m kaugusel
mistahes ehitisest ja vähemalt 30 m
kaugusel metsast. Oksi ja lehti ei tohi
põletada tuleohtlikul ajal. Tuleohtliku
aja alguse ja lõpu määrab igal aastal
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu.
* Jäätmeid ei tohi viia metsa,
tee äärtesse ega mujale loodusesse,
võõrastesse jäätmemahutitesse ja
avalikesse kogumiskonteineritesse.
* Valla jäätmehoolduseeskirja
nõuete rikkumise eest karistatakse
rahatrahviga kuni 800 eurot, juriidilist

isikut kuni 20 000 eurot.
Jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohti karistatakse
rahatrahviga kuni 800 eurot, juriidilist
isikut kuni 3200 eurot.
Tapa valla jäätmehoolduseeskirjaga
ja jäätmete sortimisjuhendiga saab
tutvuda Tapa valla kodulehel www.
tapa.ee - teenused - keskkond.
Lemmikloomad
28. ja 29. aprillil 2012 toimus Tapa
vallas Jäneda külas, Lehtse alevikus ja
Tapa linnas ulatuslik koerte ja kasside
kiipimine. Kokku kiibistati 326 lemmiklooma. Enamik loomaomanikke
on oma lemmiku vaktsineerimistunnistustel ja passidel järel käinud, kuid
kõik need, kellel on veel lemmiklooma
dokumendid välja võtmata, saavad
need kätte esmaspäeviti 10–12 ja neljapäeviti 13–17.30 Tapa vallavalitsuse
teiselt korruselt.
Lugupeetud lemmikloomaomanikud! Alates 1. juunist 2011 hakkas kehtima Tapa vallas uus Koerte ja kasside
pidamise eeskiri. Üldises mõistes on
jäänud kõik samaks, et lemmikloomi
tuleb vaktsineerida ja loomad ei tohi
vabalt ringi liikuda. Koos peremehega
liikudes PEAB koer olema rihma otsas ja olenevalt tõust ka suukorviga.
Väikekoera võib hoida kas kinnises
korvis või spetsiaalses transportkastis
või -puuris. Loomaomanik peab koheselt koristama looma poolt tekitatud
reostuse. Uue muudatusena on lisatud
loomaomaniku kohustus kanda koer
Lemmikloomaregistrisse. Mikrokiipi
võib paigaldada ainult tegevusluba
omav veterinaararst. Mikrokiipi ei pea
paigaldama koertele, kes kannavad
hästiloetavat tätoveeringut. Registrisse
kandmine on täiesti tasuta.
Täpsem info: www.tapa.ee/heakord või telefonil 322 9664.
Alljärgnevalt sõbralik tervitus
järelevalveametnikult:
Ma öelda seda, rahvas, teile tahan –
ärge visake te palun prügi maha!
Muidu sunnitud ma trahvima teid olen,
aga soovi selleks minul küll ei ole.
Ka neljajalgsed sõbrad hoidke kinni –
ei ole vaja, et nad vabalt jookseks ringi.
Ka see võib teile trahvi kaasa tuua,
milleks pahandusi ise vaja luua.

(Järelevalveametnik Gennadi Sults)

Kord ja puhtus peavad saama kultuseks ja auasjaks! Jõudu tööle!
Keskkonnaspetsialisti Krista Pukki,
heakorraspetsialisti Koit Kuuse ja
järelevalveametniku Gennadi Sultsi
näpunäited ja soovid vallaelanikele
koondas üheks kirjatükiks
Andrus Freienthal,
abivallavanem
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Tapa tüdruk stardib
Euroopa meistrivõistlustel
Tapa sportlane Keity Meier, kes
on ainsa eestlasena saavutanud
Euroopa meistrivõistluste etapivõidu mototrialis ja seda alles
17-aastaselt, asub peagi teele
Hispaania treeninglaagrisse, et
valmistuda tõsiselt käesoleva
aasta triali Euroopa meistrivõistlusteks.
Tapal elav 19-aastane Keity
on tänaseni Baltikumi ainus aktiivne naistrialisõitja, kes alustas
selle alaga tegelemist 2010. aasta
varakevadel, olles vaid 14-aastane. Samal aastal olid juba ka
esimesed võistluskogemused.
„Ilmar Kald, kes oli tollel ajal
minu muusikakooli õpetaja ja
direktor, teadis, et mulle tsiklid
meeldivad ning kutsus mind
trialit vaatama. Läksin ja sain
ka tsiklit proovida. Alguses oli
väga ebamugav triali tsikliga
sõita,“ meenutab Keity. „ Eks ma
sattusin õigete inimeste juurde,
kes on tõsised triali fanaatikud
ja nemad tekitasidki minus triali
vasta sellise “sädeme”, kui nii
võib öelda..”
Olles Eestis ja Baltikumis
ainus naissõitja pidi ta võistlema
koos meestega. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
tunnustas 2010 hooaja lõpus
noore tüdruku saavutusi tiitliga
“Parim uustulnuk 2010”. 2012.
aastal tegi Meier ajalugu kogu
Eesti motospordis osaledes
esimese Eesti sportlasena läbi
ajaloo Euroopa meistrivõistluste
etapil Hollandis Zelhemis, kus
saavutas naiste klassis “Woman
International” klassivõidu ja
temast sai esimene Eesti sportlane, kes on saavutanud Euroopa
meistrivõistluste etapivõidu
mototrialis. Hooaja saavutused
leidsid taaskord tunnustamist
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon poolt ja seekord koguni
“Aasta parima naismotosportlase” tiitliga. Meier tunnistati ka
2012. a Lääne-Virumaa “Aasta

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS

Keity osaleb Euroopa meistrivõistluste esimel etapil, mis toimub
29.- 30. märtsil Pietramuratas Itaalias.
Foto Henry Kraus

noorsportlaseks” neidude kategoorias.
Aastal 2012 alanud koostöö
Hispaanias asuva trialikooliga
jätkub ka tänavu ja Meier treenib
17.-27. märtsil Malagas, mis võib
võib paika panna tema lähituleviku plaanid. „Hispaanias on
maastik, mida näen tihti unes, kus
tsikliga sõidan. Seega on seal trialisõitjate paradiis. Sealne treening
annab julgust, oskusi ja radade
mõistmist. Eriti julgust, sest seal
on nõlvad, kivid, kaljunukid, mida
meil siin ei ole,“ räägib Meier.
Otse Malaga laagrist sõidetakse
EM etapile Itaalias. Lisaks osaleb
ta Põhjamaade meistrivõistlustel
Rootsis ja Eesti meistrivõistluste
etappidel.
„Prioriteet on kaasa teha kõik
Euroopa meistrivõistluste etapid
ja anda seal endast parim. Tiitlist
hetkel ei unista, kuna eesotsas
on siiski suured tegijad. Pigem
on aga koht esimese kuue seas
sihikul ja oleksin sellega väga
rahul,“ räägib Meier.
Eelmisel hooajal kasutusele
võetud võistlusformaat tingis aga
tsiklivahetuse. Uue tsikliga pole
Meier veel sõitnud ja see võetakse Hispaanias tehasest peale kui

laagrisse sõidakse. Otsustasime
hooajaks 2014 üle minna 250cc
Sherco Triali mootorrattale.
Meieri arengut ja võistlemist
on toetanud läbi aja ja aitavad
ka edaspidi samad mehed. Toomas Gutmann, Keity esimene
treener, Eesti kõige parem trialisõitja Jaak Burk - Keity rajal
abistaja-juhendaja-nõuandja
ja ühtlasi ka mehaanik. Henry
Kraus on võistlusratta Sherco
maaletooja ning Ilmar Kald
on meeskonna asjaajaja, kes
suhtleb sponsoritega, tegeleb
logistika, reklaami ja teiste teemadega. Siinkohal soovimegi
tänada sponsoreid ja toetajaid,
tänu kellele antud ettevõtmine
võimalikusk sai: Sherco maaletooja, Tapa Vallavalitsus, Tapa
autokool, Remondi apteek,
Tapa Mill, Bahco tööriistad,
Motohoov, GRO õlid, Eesti
Kultuurkapital, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon. Lisaks
väiksemad toetajad, Facebook´i
kaudu toetajad, treenerid ja treeningkaaslased, kool ja õpetajad
ning otseloomulikult vanemad.
Rauno Kais
Eesti Mootorrattaspordi
Föderatsiooni pressiesindaja

Tervisesportlased läbisid
204,8 kilomeetrit
Juba kuuendat korda koguti
Eesti Vabariigi aastapäeval Rutka radadel kilomeetreid.
Sel aastal siis käies ja joostes,
suusad jäid sedapuhku koju
järgmist talve ootama. Raja
läbinud 22 kõndijat ja jooksjat läbisid kokku 204,8 km!

Registreerimislehtede kohaselt
oli üks matkaja tulnud kohale
Kolumbiast ning rajal oli ka üks
taks. Taks kukkus aga Valgejõkke
ja ei saanud enam kaldale. Koera
päästmiseks pidi omanik tegema
supluse. Kuuldavasti oli hilistalvine suplus väga värskendav!

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima.
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jala arterite ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub:
20. märtsil alates kell 10 Lehtse kultuurimajas
(Rägavere tee 19, Lehtse),
21. märtsil alates 10
Tapa kultuurikojas (Turu 8, Tapa).
Vastuvõtule tuleb ette registreerida.
Registreerimine ja info tööpäevadel kell 9–12
tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 7 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli!

LK 7

Ürituse korraldas MTÜ Männikumägi eesotsas Alar Terasega, kes on tunnustatud Tapa valla ja Lääne-Virumaa vabatahtlik.
Loe veel ja vaata pilte internetist: http://rutkarajad.blogspot.
com/2014/02/2048-km.html.
tapa.ee

Tule trenni!
Tapa VM Jalgpallikool kutsub
trenni I ja II klassi poisse.
Trennid neljapäeviti
kell 18 Tapa vene
gümnaasiumi võimlas,
pühapäeviti kell 12.30
Tapa spordikeskuses.
Treener Lenno Kütismaa.
kytismaa@gmail.com
Tel 533 2322.

			

Tänan materiaalse toetuse
eest Tapa vallavanemat Alari
Kirti, eriline tänu OÜ-le Auto
Peritek (Ando Peri, Martin
Peri) minu hobuse transportimise eest. Samuti avaldan
tänu Tapa Loomakliiniku
vetarstile Mihhail Stepinile.
Rihard Mitrovski.

14. märtsil kl 18
Tapa kultuurikoja poiste tantsurühm Wondersellid (juhendaja Anneli Kalamäe) osalemas Koolitants 2014 lõppvoorus Jõhvi
Kontserdimajas. Pilet 4 €. Kontserti juhib N-Euro alias Sadam.
18. märtsil kl 20
Komöödiafilm „Walter Mitty salajane elu“. Pilet 3 €,
eelmüügist 2.50, pensionärid 1 €.
22. märtsil kl 16
Ukraina poeedi ja kunstniku Tarass Ševtšenko 200.
sünniaastapäevale pühendatud kontsert. Korraldajad MTÜ Orpheus ja
MTÜ Chervona Ruta. Tasuta.
27. märtsil kl 15
Kaitseväe orkestri ajateenijate rockband Häiregrupp.
27. märtsil kl 18
Käsitöökohvik. Pitsist lambikupli valmistamine. Juhendaja Jule Käen. Kaasa võtta vana pitskardin (sobivad kõikvõimalikud
variandid), muu materjal kohapeal olemas. Osalustasu 2 €. Eelregistreerimine info@kultuurikoda.ee või 3220061. Kohtade arv piiratud.
28. märtsil kl 19
Otsakooli poiste puhkpilliansambli kontsert. Teno
Kongi – tromboon, Silver Niinemets – trompet ja Karl Tipp – saksofon.
Pilet 2 €.
1. aprillil Draamafilm “Risttuules”, Eesti 2014. Filmi kellaajad täpsustamisel, jälgige reklaami. 4. juuni 1941 kell 3 öösel. Üle 40 000 eestlase,
lätlase ja leedulase küüditatakse Nõukogude Venemaa poolt Siberisse.
Nende hulgas 27-aastane filosoofiatudeng Erna, õnnelikus abielus väikese tütre ema. Tema abikaasa saadetakse vangilaagrisse, Erna koos
tütre ja teiste naiste-lastega lähetatakse viieteistkümneks aastaks
Siberi asustamata aladele. Põhineb tõestisündinud lugudel. Režissöör
ja stsenarist: Martti Helde.
4. aprillil kl 11 Lasteteater Recky etendus „Punamütsike ja hunt“. Pilet 5 €.
5. aprillil kl 15 Svetlana Zorina kontsert. Korraldaja MTÜ Koit.
7. aprillil kl 19 Kinoteatri etendus „Võidab see, kellel kõige hullem mees
on“. Stand-up etendus sellest, mis tunne on olla Eestis 24-aastane
vallaline naine. Piletid 10 ja 12 € saadaval Tapa kultuurikoja kassas
ning Piletilevis.
8. aprillil kl 20 Draamafilm „Philomena“. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50 €,
pensionärid 1 €.
10. aprillil kl 18 Tapa muusikakooli kevadkontsert.
12. aprillil Tapa kultuurikoja näitering osalemas Aravete teatripäeval.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
16. märtsil kl 12–14.30
Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel kõigile huvilistele õmblemise õpituba. Juhendaja Silva Sumla, info Elve Nurk
(tel 5862 7683). Mõtle välja, millist riideeset sa teha tahad. Vali materjal (võib ka taaskasutatud). Võta kaasa materjal, käärid, niit-nõel jms.
Masinad kohapeal, juhendamine individuaalne. Pane võileib taskusse,
kohvi-teed saab kohapealt. Osavõtutasu 3 €.
16. märtsil kl 12
Lehtse Külakilb 7. mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
17. märtsil kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel käelise tegevuse päev
kõigile. Kasutatud trikooesemetest uute ja imeliste asjade valmistamine (võta midagi kodunt kaasa!). Imelised asjad vanadest nööpidest ja
pärlitest.
20. märtsil kl 17.30
Lehtse Kooli Hoolekogu koosolek.
21. märtsil kl 12 Seenioride tantsupidu “Tantsime koos!” Osalevad seeniortantsurühmad L-Virumaalt ja mujaltki. Sissepääs vaba annetus.
24. märtsil kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. Külaliseks
Rakvere Politseijaoskonna juht Joel Alla. Tasuta!
29. märtsil kl 20 Märtsiõhtu e VIII Lehtse lämakas – peoõhtu laudades
ja kõigile. Peakorraldaja tantsurühm Mõisapiigad. Tantsuks ansamblid UBAja Kolumbus Kris. Ainult (!) eelregistreerimine laudadesse 28.
märtsini. Pääse 5 €; peoõhtul kohti pole! Info: 5218 398, 383 3350,
e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee.
31. märtsil kl 13 Klubi Ehavalgus jutu- ja laulutuba.
6. aprillil kl 10
8. Lehtse pinksi pühapäev. Lõpeb XII hooaeg. Algajad
eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
7. aprillil kl 13
Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja liikumistreening,
laulutuba, jututuba.
11. aprillil kl 16
Ettevõtjate ümarlaud. Teema: “Rahast ja lokaalsest raharinglusest”. Esineb Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees Andro Roos.
13. aprillil kl 12
Lehtse külakilb 8. mäng. Lõpeb 12. hooaeg! Osamaks
täisk 2 €, õpil tasuta.
14. aprillil kl 13
Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. Külaline
täpsustamisel. Tasuta!
17. aprillil kevadpühade üritus “Muna nii ja muna naa…”
kl 10–12 mudilastele ja kell 13 koolilastele. Korraldavad Lehtse Käsitööseltsing ja kultuurimaja. Mitmekesine meisterdamine, munade värvimine,
temaatilised tegelused. Mängu- ja joonistustuba, munamängud jpm.
18. aprillil Väike saal renditud
19. aprillil kl 20
X MMM-ÕHTU – Mõnusate MuusikaMeeste pidu. Osalema on oodatud bändid ligemalt ja kaugemalt, endised ja praegused
pillimehed, instrumentalistid, solistid jne. igale soovijale esinemisaeg
ja koht kaetud lauas! Esinemissoovist palume ette teatada! Peole on
oodatud ka tantsuhimuline publik, kes valib esinejaist oma lemmiku.
Publikule laudadesse registreerimine. Pääse 5 € 18. aprillini, peopäeval 6,5 € ja mugav koht pole garanteeritud. Info tel 521 8398, e-meil:
info@lehtsekultuurimja.ee.
21. aprillil kl 13
Klubi Ehavalgus korraldusel kevadpühade ja naljakuu
tähistamine. Meisterdame, värvime, mökerdame, teeme midagi ilusat!
Pane taskusse paar kilu vm võileiba ja värvitud muna, mida on tore
koksida – istume koos, räägime munapühadest ja sööme ka! Võta kaasa ka üks muigelugu teistele rääkimiseks.
26. aprillil kl 17
Sõpruskooride kevadkontsert. Esinevad: Loimaa Kergemuusikakoor ja Loimaa Lastekoor (Soome Vabariik), segakoor Leetar ja
Tapa Valla Lastekoor. Kontsert tasuta!
28. aprillil kl 13
Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud “Lehtse
puhtaks!” Kaasa lööma ootame kõiki hea tahtega inimesi! Kogunemine
Lehtse kultuurimaja juurde, kust soovijad saavad kindad. Prügikotid
olemas. Peale koristust kultuurimajas talgu teelaud, slaidiprogramm ja
jututuba.
Näitused Lehtse kultuurimajas:
Merle ja Ain Freimann – loodusfotode näitus “Kodukandi kaunis loodus”
Lehtse Käsitööseltsingu eestvõttel “Eesti kindakirjad läbi kolme sajandi”
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TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa vanem maja Jootmel koos kõrvalhoonetega, 0,8 ha põllumaaga. Asukoht hea,
bussipeatus 200 m kaugusel. Kontakt 5396 5491.

Annan põhikooli õpilastele järeleaitamise
tunde matemaatikas, tel 5386 4892.

Müüa hoolitsetud maja Ambla alevi keskuses,
krunt 1024 m2, 5 tuba. Lähedal lasteaed, kool,
pood, bussipeatus. Hind 25 900 eurot. Helista ja
tule vaatama! Hinnas saame kokkuleppele.
Tel 5341 7940, e-post: sille21@hot.ee.
Anda üürile 2-toaline korter Üleviste 13-34,
tel 5591 2503, nikolai458@mail.ru.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid
ning majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurost.
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.
Soovin üürida pikemaks ajaks vaba talu.
Tel 5592 9373. Rihard.

Jumalateenistused Tapa Jakobi kirikus
P kell 10. Hommikupalvused T–R kell 8.
Muu info, „vaikuse rännakud,“ „retriidid,“
„piiblitunnid“ koguduse kodulehel:
http://www.eelk.ee/~ktapa/
Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud:
kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid,
põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne.
Transport ja demontaaž TASUTA! Raha kohe!
Rohkem infot: 5894 7301.

R-Segakauba OÜ

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

Müüa HONDA ACCORD 1992. a.
Hind kokkuleppel. Info tel 5662 5475.

Takom Transport OÜ
-

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

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

Nomiaska OÜ

-

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 moodullagedade paigaldus,
vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine,
erinevad ehitustööd.

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

PRIMATE CAPITAL OÜ

Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Hindu tasub uurida!
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

Puurkaevude puurimine, projekteerimine, vee- ja kanalisatsoonitööd, septikute ning süvaveepumpade müük ja paigaldus.
Ettevõte tegutseb aastast 2008, baltipuurkaev.ee,
info@baltipuurkaev.ee, tel 521 7415.
2014. aastal on võimalik taotleda ka toetust
Hajaasustuse programmi raames.
Lisainfot küsida kohalikust vallast.

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

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

OÜ MULTI VARIUS

perioodil muudatusi: Lehtse postkontor on ajavahemikul
17.–21.03.14 ajutiselt suletud. Lähim postiasutus: Jäneda
postkontor E,T,K,R 9–12.30; N 12–15.30; L,P suletud.
Jäneda postkontor on ajavahemikul 24.–28.03.14 ajutiselt
suletud. Lähim postiasutus: Lehtse postkontor
E,T,K,R 8–13; N 8–10 ja 15–18; L,P suletud.

OÜ LEPIKU AUTO

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

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.

Eesti Posti teadaanne
				
Ajutiselt on Tapa vallas postiteenuse osutamisel teatud

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

Müüa garaaž Leina tn. Mob 5669 6808.

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-, C-hepatiidi ja HIV-testimine tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

Ostan vanu münte, kopikaid, paberraha, märke, postkaarte,
marke. Tel 5665 5551.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

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

RAM Builder OÜ

Lein ei mahu sõnadesse,
jääb alatiseks südamesse.
Südamlik kaastunne Galina Sultsile
kalli isa surma puhul.
Söökla kollektiiv ja Merje

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.

