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Kirjanik Andrus Kivirähk koos oma lugejatega 7. aprillil Lehtse koolis. Täpsemalt loe lk 3.

LÜHIDALT

Teeme Ära 2014
Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, tänavu 3. mail 2014. Talgupäeva
eesmärk on edendada ettevõtlikkust
ja aktiivset eluhoiakut, parandades
seeläbi meie ühist elukeskkonda ning
tugevdades kogukondi tervikuna.
Kõigil inimestel on ka sel aastal
võimalik üles leida oma kodukohas või mõnes muus neile olulises
paigas ärategemist ootav töö või
tegu, see talguna ära registreerida
ning koos teiste vabatahtlikega 3.
mail koos ühisel jõul teoks teha.
Kõik talgud saab kanda üle-eestilisele talgukaardile. Selleks tuleb täita
lihtne vorm http://talgud.teemeara.
ee kodulehel. Seega on paras aeg
mõelda, mis Sinu kodukandis tänavu tegemist vajaks. Oodatud on nii
värsked talguideed kui juba pikema
traditsiooniga ettevõtmised.
Talgute korraldamiseks oleks vaja
esmalt läbi mõelda tehtavad tööd,
vajalikud tööriistad, paras osalejate
arv ning töödega kaasnevad kulutused ning võimalused neid katta. Kui
ei ole teada, tuleb kindlasti uurida,
kes on talguobjekti omanik ja kas
objekt on muinsus- või looduskaitse
all. 12. aprillist kutsume kõiki valla
elanikke omale sobivaid talguid valima ja end osalejana kirja panema
veebilehel www.teemeara.ee.
Tapa vallavalitsus toetab vajadusel
külaseltse ja kodanikeühendusi, kes
soovivad talgute raames mõne avaliku koha korda teha. Vallavalitsus
saab abistada prügikottide tagamisega ja prügi äraveo korraldamisega.
Nimetatud abi saamiseks pöörduda
Tapa vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole (krista.pukk@tapa.ee,
tel 322 9665).
Krista Pukk
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Valla lisaeelarvest
Märtsikuu volikogu kinnitas
Tapa valla 2014. aasta esimese
lisaeelarve, mille kulude maht on
608 891 eurot.
Olulisim tuluallikas on tulumaksu arvatav parem laekumine
ligi 100 000 euro võrra. Tõsi, tulude kasvu kahandab mõningate
sissetulekuallikate kahanemine.
Näiteks väheneb riigi eraldis
vallale teede korrashoiuks 6500
euro võrra. Samas oleme saanud
projektidest toetusi ürituste korraldamiseks, näiteks Priit Pärna
animafestivali korraldamist toetati 7000 euroga.
Kokku suunab lisaeelarve
eelnõu täiendavateks investeeringuteks 284 447 eurot.
Suuremad investeeringud
lähevad Tapa linna kaugkütte
arengukava koostamiseks (9000
eurot) ning Arenduskoja ja sotsiaalosakonna ühise eesruumi lae
remondiks (2000 eurot). Kaks
tuhat eurot on kavandatud ka
Saiakopli 1 sotsiaalmaja korterite
parendamiseks.
Võrkpalliklubi Stev toetussummat väheneb klubi enda
ettepanekul, vabanev raha läheb
võrkpalliväljakute korrastamiseks
Valgejõe saarel ning Kalijärve
ääres.
Märkimisväärne summa ehk
ligi 60 000 eurot kulub lastele.
Suurim investeering on Vikerkaare lasteaias, mille soojustamiseks on eelarvesse planeeritud
50 000 eurot. Vastavalt energiaauditite tulemusele osutus
see kõige efektiivsemaks tegevuseks. Investeeringusumma

võimaldab hoone välisseinte ning
pööningu põranda soojustamisega säästa aastas 106,6 MWh.
Lisaks saab Vikerkaare lasteaed
4600 euro eest uued mänguelemendid ning piirdeheki. Investeeringust kaks kolmandikku
tuleb projektirahast, kuid 1600
eurot on omaosalus. Pisipõnni
lasteaiale 2000 eurot kavandatud
Tõrukese rühmas kappide uuendamiseks ja 2500 eurot Vahakulmu rühma õueala korrastamiseks.
Õuna tänava laste mänguväljak
saab samuti uue kuue – tuhat eurot
on planeeritud mänguelementide
rekonstrueerimiseks, selle raha eest
rajame ka alale piirdeväljaku.
Vaatamata riigi toetuse vähenemisele, saab suur hulk teid korda.
Teede investeeringuteks lisati
65 856 eurot järgmistele objektidele:
- kõnnitee Pikk tänav, lõigul
Esperanto-Sauna,
- kõnnitee Sauna tänav, lõigul
Pikk-autobussijaam,
- kõnnitee Pikk tänav, lõigul
Nooruse-Pikk 25,
- kõnnitee Turu tänav, lõigul
Pargi-Ambla,
- asfaltkatte pindamine Turu
tänav, lõigul Pargi-Ambla,
- kõnnitee Lembitu tänav lõigul
1.Mai- Kesk,
- kõnnitee Kooli tänav, lõigul
Õhtu pst- Nooruse,
- sademevee immutusväljakud:
Linda, 1.Mai, Sauna.
Kümneid tuhandeid eurosid
kulub ka tänavavalgustuse uuenda-

Lehtede vedu!

misele – keskväljaku pargivalgustusele on kavandatud 29 000 ning
1. Mai puiestee ülekäiguradade
valgustusele 16 000 eurot.
Loodud kommunaalmajandusüksuse tegevuse laiendamiseks
soetab vald traktori koos lisaseadmetega. Selleks on lisaeelarves
48 500 eurot. Tehnika olemasolu
parandab oluliselt üksuse võimekust heakorraalaseid probleeme
lahendada. Näiteks suudame
edaspidi kiiremini puhastada
kõnniteid lumest, teid ja tänavaid
harjastada jne.
Tapa hooldekodusse on planeeritud 12 500 eurot. Summast
on 2500 eurot kavandatud siseneva veetorustiku asendamiseks.
10 000 eurot on planeeritud
päikeseelektrisüsteemi ehitamise
omaosaluseks koos projekteerimise ja järelevalve kuludega. Projekti
taotlus on esitatud Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele. Projekti kogumaksumus on 42 814
eurot koos käibemaksuga.
Investeeringuid jätkub ka mujale Tapa valda. Nii on Lehtse
multifunktsionaalse keskusehoone rajamise ettevalmistavateks
tegevusteks eelarves 30 000 eurot.
Investeeringu eesmärgi kohaselt
uueneb Lehtse keskusehoone
kompleks ning ajakohastatud saavad lasteaia ja kooliõpilaste õppeja elamistingimused. Kordan veel
üle, need olid vaid lisaeelarvega
otsustatud tegevused, põhieelarve
raames tehtava osas olen andnud
juba varasemalt ülevaate.
Alari Kirt,
vallavanem

Sellel kevadel toimub puulehtede
ja -okste vedu erakinnistutelt Tapa
linnas, Lehtse alevikus ja Jäneda külas alates 21. aprillist. Puulehtedega
täidetud terved prügikotid palume
tõsta tänava äärde vahetult enne vedu.
Katkiseid kotte ei tühjendata. Oksad
tükeldada kuni 1 meetri pikkusteks
juppideks ning siduda kimpudesse.
Puulehed ja -oksad veetakse ära
ainult neilt isikutelt, kes on end eelnevalt registreerinud. Registreerimine
toimub 21. aprillini 2014. Täpsem
info ja registreerimine: koit.kuusk@
tapa.ee või telefonil 322 9664.
Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Eterniidi ja lehtklaasi kogumine
Tapa vallavalitsus koos AS-iga Eesti
Keskkonnateenused ning SA-ga
Keskkonnainvesteeringute Keskus
korraldab Tapa valla kodumajapidamistes tekkinud eterniidi ja lehtklaasi
kogumise. Kogutakse kahel päeval,
ühel Tapa linnas ja teisel Jäneda külas.
Jäätmed tuleb isiklikult kogujale üle
anda ning toojad registreeritakse kohapeal. Tuua võib ainult kodumajapidamistesse jäänud väikestes kogustes
olevat eterniiti ja lehtklaasi. Nimetatud jäätmeid ei võeta vastu suurtes
kogustes ega firmadelt. Suuremates
kogustes tekkiv eterniit tuleb inimestel
ise viia lähimasse prügilasse või anda
käitlemiseks jäätmeluba omavale isikule. Lisainfot saab telefonilt 322 9665.
Täpsed kogumise päevad ja kogumiskohad antakse teada mai kuus
Tapa valla ajalehtedes ja kodulehel.
Eterniiti, lehtklaasi ja teisi jäätmeid
võetakse vastu ka Lääne-Viru Jäätmekeskuses, asukohaga Piira küla, Vinni
vald. Täpsem info www.lvjk.ee/.
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Hariduse arengukavast
Tapa valla hariduse arengukavast ei saa jätta
rääkimata, sellest ei saa üle ega ümber, eriti
koolist huvitatud inimesed. Juba paar aastat
on valla hariduse arengukava liikunud erinevates ringkondades. Milles on siis küsimus,
et dokumenti pole vastu võetud? Vastus
on proosaline – kõik see tegevus ümber
hariduse arengukava on olnud hüppeline ja
pinnapealne, vägisi tehtud, osalejaid mitte
arvestav ning paljule toimivale jalga ette
panev. Ehk siis lühidalt – midagi varasemast ei taheta säilitada, vaid ainult muuta,
uuta ja lõhkuda. Vahel tekib tunne, et
selles tegevuses saetakse sama oksa, millel
istutakse, ise rahulikult jalgu kõlgutades
ning lauluviisi ümisedes – teeme ära, teeme
ära, küll hiljem vaatab, mis saab. Kõike seda
kaootilist tegevust on juhtinud ning suunanud haridusnõunik. Vahel ei saagi aru, kes
vallas hariduse arengut juhib, kas volikogu,
volikogu hariduskomisjon, vallavalitsus või
haridusnõunik?
Seitse-kaheksa aastat tagasi toimus kolme
valla ühinemine – liitusid Tapa linn, Saksi
ja Lehtse vald. Liitumislepingus oli päris
selgepiiriliselt kirjas, kuidas haridusega edasi
minna. Ei kõlvanud see kokkulepe. Aastad
läksid ning olukord muutus. Saksi vallas ei
olnud kooli, aga Lehtse vallas oli lausa kaks
kooli. Küsimus ei ole nendes kahe väikse
kooli töökvaliteedis, pigem on probleem
nende koolide õpilaste väheses arvus. Samas
kumab siiani läbi ka ühinenud Tapa vallas, et
endises Lehtse vallas oli kaks tugevat konkureerivat kogukonda, kes oma kooli kaitsesid.
Mõlemad kogukonnad seisavad praegugi
oma kooli eest. Seisukoht on õige ning kui
Tapa vald tahab olla targem koolipidaja kui
riik, siis peab ta ka targemini tegutsema. Kui
Tapa vald tahab võrdselt kõiki piirkondi
arendada, vajab ta erinevate valla piirkondade arvamuste aktsepteerimist.
See on puhtalt minu arvamus – Jäneda
kool peaks jääma igal juhul, kuna vahemaa
Tapaga on suur. Arvan, et läheduses asuvad
Ambla põhikool ja Aegviidu põhikool on
väheke nõrgemas seisus ning mingil hetkel
on neil vähem võimalusi ellu jääda. Lehtse
Kool peab aga ilmselt valima ellujäämise
nimel väheke halvema variandi. Pruuna
mõisas on küll ilus ja armas õppekeskkond,
aga kooli ellujäämiseks vajab kogukond
julgust koonduda Lehtse keskuse variandi
juurde. Siis oleks kooli ülalpidamine vähem
kulukas ning igal juhul õpilastele lähemal
ning tõenäosus leida uut jõudu edasiliikumiseks oleks suurem. Samas, ehitades uue
maja, saaks ka õpilaste eripärasid rohkem
arvestada.
Hariduse arengukava üks võtmeküsimusi
on, kuidas Tapa linn oma koolidega edasi
läheb. Utreerituna võib öelda nii, kui Tapa
valda ei jää gümnaasiumi, siis pole teistel
valla koolidel ellujäämiseks palju võimalusi.
Pole ju mõtet hoida elus nelja põhikooli
ühes vallas? See nägemus või tahtmine, mis
osadel valla ametnikel on pähe löönud, et
Tapale võiks tulla riigigümnaasium, pole
eriti realistlik. Olen olnud küll aastaid Tapa
patrioot, kuid ei usu siiani, et väga palju gümnasiste siia riigikooli tuleks. Ei ole saladus,
et riigigümnaasiumid on kunstlikult loodud
kooslused, mille autoriks on olnud mitmed
IRL-i poliitikud, kelle kursuse- ja lõputööd
ilmestavad mitmeid maakondi. On teada,
et riigigümnaasiumi praeguseks suuruseks
on ministeeriumi poolt öeldud 252 õpilast
ja selle kokku saamiseks peaksime kõik
maakonna gümnasistid, kes ei ela Rakvere
linnas, enda kooli saama. Pole vaja olla liiga
tark, et aru saada – see on utoopiline. On
muidugi võimalus, mida mitmed LõunaEesti väikegümnaasiumid on tõstatanud
omas vallas - maksta gümnasistidele stipendiumi ja sellega meelitada õpilasi oma
kooli õppima. Aga ma kardan, et nn Tapa
riigigümnaasiumi õpilastele seda võimalust
pakkuda ei saaks – Tapa valla eelarve ei
kannata selliseid väljaminekuid ja riik ei
aitaks ka siin omaosalusega. Huviga ootan
aega, kui riigigümnaasiumeid hakatakse
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rahastama samadel alustel kui munitsipaalkoole. Siis olukord normaliseerub. Kas siis
hakatakse riigigümnaasiumide asemele jälle
munitsipaalkoole tegema? Ei tea, aga selge
on ka see, et riigi rahakott ei ole põhjatu.
Kuid praegu on riigigümnaasiumid küll
ülekullatud ning soodsama kasvukeskkonna saanud. Ja ei tohi mingil juhul unustada
sedagi, et nn suurtõmbekeskused Tallinn ja
Tartu koos oma „kuldsete“ lähivaldadega ei
ole Tapast eriti kaugel.
Meie valla elanike arv on viimastel
aastatel drastiliselt vähenenud. Sama võib
öelda koolide õpilastearvu kohta. Siin ei saa
süüdistada vallavalitsust, koole ja veel vähem
koolijuhte. Siin tuleb vaadata tõele näkku ja
otsida lahendusi halva ja väga halva variandi
vahel, et ellu jääda ning võimaluste piires
leida arenguteid. Tapa gümnaasium on siiani
suuruselt maakonna kolmas kool. Ka lähikonnas asuvad gümnaasiumid on palju õpilasi kaotanud – Kadrina, Tamsalu, Aravete,
Haljala, Vinni-Pajusti, Väike-Maarja. Samas
olid mitmed nimetatud koolid aastaid tagasi
õpilaste arvult suurematki kui TG. Minu
isiklik arvamus on, et vald peab igal juhul
seisma gümnaasiumiosa säilitamise eest ja
seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.
Aina enam kostub üle Eestimaa, erinevates
kantides, et suletakse koole. Sellega antakse,
aga tahtmatult signaal elanikkonnale, et
probleeme ei suudeta kohapeal lahendada
ning mujal on parem elada.
Tapa vene gümnaasium, kus järgmisel
aastal lõpetab viimane gümnaasiumi lend,
on samuti õpilastearvult vähenemas. Kuidas
siis edasi? Pean õigeks ka vene kooli säilitamist, et tagada vene keelsele kogukonnale
kindlustunne hariduse saamisel. Ma ei pea
õigeks vene kooli kunstlikku kaotamist,
see pingestaks kogukonda ja tekitaks vene
keelses elanikkonnas veelgi rohkem küsimusi. Siin peaks vald olema kannatlikum
ja mitte andma valesid signaale vene kooli
kadumise kohta. Las muukeelsed vanemad
otsustavad ise aja jooksul, millisesse kooli
nad lapse panevad. Aeg annab arutust ja on
tihti parim lahendaja.
Naljakas on lugeda ja vaadata erinevaid
arengukava „mulle”, kus on koolid kokku
ja lahku joonistatud, vastavalt sellele nagu
mõnel ametnikul tuju on olnud. Kas siis
tõesti ei saada aru, et selliste infokildudega
antakse valeteateid nii kõrvalvaldadesse,
konkureerivatele koolidele ja kaugemalegi.
Korduvalt on tõstetud üles hariduse arengukava tegemise ainukese põhjusena õpilaste
arvu vähenemist. Samas võib ju küsida, miks
ei vähendata vallavalitsuses ametnike kohti,
kui vallaelanike arv väheneb. Koolis ei ole
nii lihtne, et kui väheneb õpilaste arv, saab
ka vähendada kohe õpetajate ametikohtade
arvu. Valla teevad elamisvääriliseks mitmed erinevad institutsioonid ning teenuse
kättesaadavus ja üheks neist on kool. Tapa
vallal on neid lausa neli ja lisaks veel muusikakool. Kõigil neil koolidel omad tugevad
ja nõrgad küljed. Need koolid on leidnud
endas jõudu areneda ühiskonna keerukate
protsesside kiuste, valitsuse tegevusetust
eirates, haridusministeeriumi rumalusi kannatades ja ametnike kiusu trotsides. Tapa
valla juhtidel peab olema praegu nii palju
julgust ja tegusust, et aru saada – üks, mis
valda koos hoiab, on kool. Kool on ka üks
valla arengu ja vallatervise indikaatoreid –
kõik, mis toimub vallas, võimendub hiljem
koolis. Teen veelkord ettepaneku ja seda lehe
kaudu – valla hariduse arengukava tuleb hakata uuesti, positiivselt ja laiapõhjalisemalt,
tegema, kaikaid kodaratesse loopimata. Üks
mõte, mida olen mitmel korral varasematel
aegadel välja öelnud, eelmises koalitsiooniski
propageerinud – valla tegevusse rohkem
julgust, ausust ja tegusust. Väga palju sõltub
valla rahva aktiivsusest ja peale hakkamisest.
Vald on meie kõigi ühine kodu, virisemine
ei vii edasi. Teod ja pealehakkamine on see,
mis edule lähemale viivad. Negatiivsus on
paratamatult see, mis arengut pidurdab.
Elmu Koppelmann

Kodulähedane ja armas
põhikool – Jäneda Kool
Tervitusi teile, head lugejad,
valla äärealalt Jänedalt! Kevad
on meil siin täies hoos: linnud sidistavad-sädistavad, metsaalune
muutub sinililledest järjest kaunimaks. Ilusal päikesepaistelisel
päeval kooliakendest avanev
vaade tuletab järjekindlalt meelde, et suvi pole enam kaugel.
Jäneda Kooli pere on senise
seitsme koolikuu jooksul saanud
targemaks, osavamaks ja pädevamaks paljudes valdkondades.
Kõigest pikalt kirjutades napiks
lehel ruumi ja lugejal aega, seetõttu teen lühemalt ja kirjutan
selle aasta esimeste kuude erinevatest ettevõtmistest.
Pea poolteist kuud tagasi vabariigi aastapäeva puhul
toimunud direktori vastuvõtul
suruti kätt ja sooviti üksteisele
head pidupäeva ning lisaks tunnustati 2013. aasta tegijaid. Juba
kolmandat aastat järjest valitakse erinevates kategooriatesse
esitatud nominentide hulgast
neid tegijamaid, sest kui autahvel on meil õppetöös parimate
näitamiseks, siis on koolielus
veel paljut, milles silma paista.
Nii sai eelmise aasta TUBLIKS
TEGUTSEJAKS Õnne-Ly
Maask, HEAKS SPORTLASEKS Joosep Perandi, HEAKS
ÕPPIJAKS Hanna Jairus, AASTA TEGU oli „Metsarahva jõulupidu“ ning AASTA TEGIJA
lapsevanem Jane Vaarik, kes on
koolis kaasa löönud erinevatel
üritustel ja toetanud nii jõu kui
nõuga. Tema on ka meie lasteaialaste lauluringi juhendaja.
Tegusad on meil tegelikult
kõik. Mudilaskoori 33 last õpetaja Arvo Luige juhendamisel
on laulupeoks esimese ettelaulmise juba sooritanud ja hoolega
harjutatakse 6. maiks – teiseks
ja otsustavaks laululahinguks. 5.
klassis on meil 5 tantsulast, kellest 4 keerutavad tantsusamme
Aegviidu õpilastega ühes rühmas
ja üks neiu võimles-liikus koos
Jäneda Naiste liikumisrühmaga.

Hiljemalt 8. maiks saab selgeks,
kas suudeti ka tihedast sõelast
Tallinna tantsupeole pääseda.
Saalihokivõistlustel on mitmes
erinevas võistkonnas mängimas
6 poissi; üle-eestilistel suusavõistlustel on parimate hulgas õdevenda Lääned. Robootikaringis,
mis tänavu aasta oma esimesi
roboteid ehitab, käib pea kümmekond õpilast, teist sama palju
voolib samal ajal saviringis. Lapsi
jagub käsitöö- ning kunstiringi,
muusikaga tegelema, 4H klubisse, saksa keele ringi, mudilaste
rütmikaringi. Kes tahab, see leiab
endale meele- ja huvipärase, sest
kui kooli direktorgi jõuab tantsida
kolmes rühmas, siis ei saa lapsed
kehvemad olla.
Lisaks tavapärasele õppetööle
tundides õpitakse ka mujal ja
hoopis teistsugustel viisidel.
Emakeelepäeval, 14. märtsil
korraldasime Jäneda lossis eesti
keele karusselli. Erinevates lossiruumides tuli lahendada keele- ja
kirjanduseteemalisi ülesandeid:
koostada jutt erinevates raamatutest pärit lausetega, tunda pildimängus eesti kuulsaid inimesi,
seletada metafoorseid liitsõnu,
joonistada kõnekäände ning panna tähti ritta kirjandustegelasteks
või –teosteks. Kaks tundi tegevust, kus „vahetunniks“ oli ainult
ühest ruumist teise kõndimine!
Populaarseim oli jahituba, kus
igaüks sai valida meelepärase raamatu, istuda mugavasse tugitooli
ja lihtsalt lugeda. Aitäh raamatukogutöötaja Sirje Reinulale, kes
aitas seda päeva läbi viia ja kõik
kenasti sujuma sättis.
Kus me veel õpime? Tartu
Ülikooli füüsika õpikoda on
katsete kaudu teinud füüsika
seadusi selgeks 8. ja 9. klassile, algklassid käisid Aegviidus
kuulamas-vaatamas Silver Sepa
pille, lasteaialapsed õpetasid
naljapäeval suuremaid koolikaaslasi lustiliselt tantsima, 9.
klass külastas programmi „Minu
riik“ raames Riigikogu ja tutvus

Presidendi lossiga Kadriorus,
Päästeamet koolitas… Pea iga
päev toimub koolis midagi,
kus õpitakse. Ees on ootamas
27. Kunstinädal, mil neljale
päevale jagub muuseumitunde,
näitemänguetendusi, belgia
kultuuri ja sööke, rahvatantsu
ning rõõmu isetegemisest erinevates töötubades.
9. mail ootame nii tulevasi
1. klassi õpilasi kui teisi huvilisi, lapsevanemaid, kogukonna
liikmeid kooli lahtiste uste
päevale vaatama maja, ilusat
vaadet klassiakendest, jälgima
õppetunde, aga ka osalema
õhtusel lastevanemate üldkoosolekul, kus anname pikema ja põhjalikuma ülevaate
koolipere tegemistest. Enn
Siimer Maapõhikoolide Ühendusest on öelnud: “Maakool ei
ole kindlasti pelgalt paik, kus
lastele tarkust jagatakse. Kodulähedane maakool on järjest
enam paikkondliku arengu ja
kogukonna keskus, kus toimuv
mitmekülgne tegevus ühendab
lapsi ja täiskasvanuid kogukondliku arengu huvides.”
Kohtumiseni 9. mail Jäneda Koolis laste ja kogukonna
arengu huvides!
P.S. Rõõmusõnum keskkonnateemaliselt konkursilt
„Taaskasutus – leidlikult ja
praktiliselt“: 13 koolilt laekunud 27 töö seast tunnistati
võitjaks „Pliiatsitopsid ja jänesed sokivabriku jääkidest“ –
meie kooli 2. ja 4. klassi 6 lapse
ühistöö õp. Malle Raunmägi
juhendamisel!
Ülle Oru,
Jäneda Kooli õppealajuhataja

Algab registreerimine
suvisesse õpilasmalevasse
17. aprillist algab registreerimine suvisesse õpilasmalevasse,
registreerimine kestab kuni 5.
maini. Kui registreeritute arv
täitub kiiremini, lõpetatakse
taotluste vastuvõtmine enne
kuulutatud tähtaja lõppu, millest
antakse teada Tapa valla veebilehel ja facebookis. Õpilasmaleva
esimene vahetus toimub 9.–20.
juuni ja teine vahetus 28. juuli – 8.
august. Malevasse ootame noori
vanuses 13–17 eluaastat. Avaldused on kättesaadavad Tapa valla
kodulehe esilehel aadressil www.
tapa.ee või prinditud kujul Tapa
laste ja noortekeskuses Kooli
24. Täidetud avaldused tuleb
kindlasti viia Tapa vallavalitsusse
II korrusele sekretäri kätte, kus
need registreeritakse või saata
digiallkirjastatult: vallavalitsus@
tapa.ee.
Sel aastal võtame kahte rühma kokku 40 noort ning male-

vasse saavad noored vastavalt
avalduste laekumise kiirusele,
korrektsusele (täita tuleb kõik
väljad !) ja õigele vanusele,
eelistatud on need noored, kel
töömaleva kogemust veel ei ole.
Taotluste menetlemismeetodit,
millega noored malevasse saavad kasutame juba mitmendat
aastat. Juhime tähelepanu ka
sellele, et kui noor on üheksanda klassi lõpetaja, siis pole
mõtet teha avaldust juunikuu
töömalevasse, vaid ikka juuli-augustikuu malevasse, kui eksamid
on juba seljataga.
Peale tööd on noortele ka
erinevad huvitegevused, mida
tehakse pärast 4-tunnist tööpäeva.
Tapa valla 2014. aasta õpilasmalevat korraldab Tapa vallavalitsus, kes on ka töömaleva
ajal noorte otsene tööandja.
Tööandja sõlmib lepingu noor-

tega (töövõtja) ja koos noore
lapsevanematega Tapa vallavalitsuse majas aadressil Pikk
15. Nende peredega, kelle
lapsed õpilasmalevasse saavad,
võetakse telefoni ja/või e-maili
teel ühendust enne 23. maid,
teistele saadetakse e-mailiga
vastuskiri. Lepinguid laagrisse
valitutega loodame sõlmida
ajavahemikus 12.–31. mai 2014.
Lisainformatsiooni saab küsida
telefonil 322 9659 või e-mailil:
indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Peale lepingu sõlmimist,
igapäevast tööd lastega ja huvialaseid tegevusi korraldab
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing.
Küsimuste korral palume
ühendust võtta telefonil
327 1233 või e-maili teel ave.
pappe@tapa.ee.
Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu
esimees
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Tapa valla lapsed
Haapsalus heategevuskontserti andmas

Tapalased laias maailmas (1)
Pean tunnistama, et 2013. aasta
suve lõpust alguse saanud valimisralli ja vanavanemale omase (laste
lapsed) kiire elutempo tõttu polnud
ma juba tükil ajal Tapa raamatukogu külastanud.
Peauksest sisenedes märkas silm
uusi väljapanekuid, mille esilooks
Tapa gümnaasiumi vilistlase (1966)
Sirje Winding-Frauenlob (Mõtuste)
põnevust täis elutee. Põnevust jätkus Laasbergi (Lasbergi) suguvõsa
käekäigu ja Tapal elanud ja nüüd
Austraalias vanaduspäevi veetva
Karl Schwalbe enese ja väliseestlaste
elutingimuste kirjeldamisega. Traditsiooniliselt väljapanekute autor
– väsimatu Harri Allandi.
Vestlusest Harriga selgus, et eestlastele omaselt ei ole elukeerises
või sõjamöllus välismaale sattunud
tapalased unustanud oma juuri, vaid
igatsevad taastada ajas kaotsiläinud
sidemeid: „Muuseumis töötades
sain palju kirju ja telefonikõnesid
Ameerikast, Austraaliast, Saksamaalt, Rootsist jm, kus paluti teavet
Eestimaa ja Tapa kohta, sealjuures
saadeti siia ka omapoolset materjali: ajalehti, väljalõikeid, fotosid jpm.
mida ajaloo tarbeks säilitada! Sirje
Winding-Frauenlob (Mõtustega)
olen sugulussidemetes, ka Laasbergidega (Lasberg) olen suhelnud
juba aastaid, sealjuures hoolitsenud
nende palvel sugupuu hauaplatside
eest Tapa kalmistul ja Tõrmas. Linnas ringi kõndides näen vaimusilmas nende tapalaste teguderohket
elu, olgu see Pika tänaval säilinud
kunagises Lasbergidele kuuluvas
majas, kus tegutsevad juba aastakümneid pank ja linnavalitsus või
Laial tänaval värskelt restaureeritud
hoones. Endisi tapalasi ja nende
järeltulijaid, kes pole oma isade
sünnimaad unustanud on palju,
mul on hea meel ka tulevikus, kui
aega ja jõudu jätkub, nende tegemisi kodulinnas tutvustada!“
Järgnevalt saame kohaliku ajalehe avatud rubriigis tuttavaks juba
eelpool mainitud väliseestlastega,
kes eestlust edendades on mujal
maailmas ka meie väikelinnale
(vallale) kuulsust kogunud:
Sirje Winding-Frauenlob (Mõtuste)

Sündisin 1947. aastal Paides ja

President Toomas Hendrik Ilves, Konsul Sirje Winding, suursaadik EveKülli Kala 2010. aastal.

Sirje Winding-Frauenlob Eesti Vabariigi aukonsul Salzburgis.
Fotod erakogust

elan nüüd oma abikaasaga Salzburgis, Austrias. Mul on kaks täiskasvanud last ja üks lapselaps. Tapa
keskkooli lõpetasin 1966. aastal
ning jätkasin õpinguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Pedagoogilises
Instituudis inglise filoloogina. 1974.
aastal asusin elama Austriasse. Juba
80-date lõpul nõustasin Salzburgi
reisinud kaasmaalasi. Alates aastast
1992 olen aktiivselt töötanud Eesti
Vabariigi Peakonsulaadis Salzburgis.
Aastast 2000 tegelesin SalzburgEesti Seltsi loomisega, mis ka 2002.
aastal teoks sai ning mille president
senini olen.
Seltsi kreedoks on: “Me hoiame nõnda ühte, nagu heitunud

mesilaspere, me hoiame nõnda
ühte ja läheme läbi mere...” (P-E.
Rummo).
President Arnold Rüütel tunnustas mind eestluse alalhoidmise
eest Austrias Valgetähe IV klassi
ordeniga 2005. aastal. Nii sai minust 2009. aastal Eesti Vabariigi
auasekonsul ning aastal 2011 aukonsul Salzburgis. Konsuli üheks
ülesandeks on konsulaarteenuste
ja konsulaarabi edastamine Eesti
kodanikele oma konsulaarpiirkonnas. Samuti Eesti poliitilise, majandusliku, sotsiaal- ja kultuurielu
edendamine kahe riigi vahel.
Järgneb

Muljeid vahendas Raivo Raid

Taimelaat
Eesti Vabariigi president Toomas
Hendrik Ilves kutsus vabariigi aastapäeva kõnes kaasmaalasi üles oma
tervise eest ise hoolitsema, elama tervemat elu ja mitte sõltuma ravimitest.
Sellest innustust saades kutsu-

sid Tapa gümnaasiumi algklasside
majandusõppe õpilased valla kõikide
koolide õpilasi ise seemneid külvama
ja taimi kasvatama ning peenraid
tegema. Taimed kasvavad hoolega ja
vajavad peagi peenardele istutamist.

16. mail algusega kell 11 kutsume kõiki taimeostuhuvilisi Tapa
gümnaasiumi juurde taimelaadale,
kus lapsed müüvad endakasvatatud
taimi.

Elle Kivisoo ja Malle Truu

Oma peenar
Kutsume üles kõiki lapsi suvisel
koolivaheajal endale peenraid
rajama, herneid, porgandeid, kurke,
lilli jms kasvatama.
Neile lastele, kellel puudub
võimalus oma peenra rajamiseks,
aga kes väga tahavad seda teha ja
vanemad on nõus abistama last
selle tegevuse juures, pakub Pälli
talu oma maad tasuta kasutada, et
laps saaks ISE proovida külvamist,
hooldamist ja saaki korjata.
Pälli talu asub Tapa vallas, Pruuna külas, Jootmelt 3 km Lehtse

suunas. Tulla saab Tapa – Aegviidu
bussiga Pälli peatusesse ja kohe peatuse lähedal teest lääne poole, kuuseheki taga ongi põllumaa. Auto saab
parkida põlluvaheteele või maantee
ja kuuseheki vahelisele alale.
Kuna tegemist on mahetaluga ei
ole lubatud kasutada kunstväetisi
ega tõrjevahenditena kemikaale.
Maaomanik (FIE Jaak Truu)
teostab eelnevalt kevadised mullaharimistööd, ajab sisse vaod, mõõdab välja soovitud pikkusega maa ja
abistab märgistamisel. Külvamise,

LK 3

istutamise, hooldamise ja rohimise
õpetuse saab laps kohapeal.
Seemned, taimed istutamiseks
(ainult üheaastane istutusmaterjal!),
toestusvahendid näiteks hernestele,
töökindad tuleb endal varuda.
Oma maakasutamise soovist
tuleb hiljemalt 20. aprilliks 2014
teada anda õp Malle Truule tel
526 5612 (pärast kella 16) või meiliaadressil pallitalu@gmail.com.
Usinat katsetamist rohenäppudele!

Malle Truu

Mõte Haapsallu heategevuskontserti
andma minna tekkis eelmise aasta
jõulude ajal. Eks mõtted sünnivad
ikka enamjaolt siis, kui on selleks
õige aeg või siis, kui inimestel on
hinges soov või vajadus teha teistele
midagi head.
Isiklikest kogemustest ja kokkupuudetest erinevate eluliste situatsioonidega tean, kui oluline on teha
sellistele inimestele heategu, kes ise
ei saa oma füüsilise puude pärast
külastada kontserte, teatrietendusi
või erinevaid meelelahutusasutusi.
Pealegi neil ei tule oma argiste muredega tegeledes sageli meeldegi, et
võiks omale midagi sellist lubada
nagu meelelahutus.
Heategevuskontsert sai teoks 26.
märtsil, kui Tapa Valla Lastekoor ja
Tapa muusikakooli õpilased käisid
esinemas Haapsalu Neuroloogilises
Reahabilitatsioonikeskuses.
Meie päev oli sisustatud kahe
muuseumi külastusega. Esimene oli
Ilon Wiklandi imedemaa, kus kõigepealt näidati dokumentaalfilmi tema
elust ja seost Haapsaluga ning hiljem
saime tutvuda selle majaga. Film
sisukus ja ühe inimese elutraagika
paelusid niivõrd, et mõtisklemiseks
jätkus ainest veel kauaks.
Väga huvitav oli ekskursioon
mööda Haapsalu linna. Tapa muusikakooli õpetaja Jüri Tüli teadmiste

pagas ja oskus oma põneva ning
sujuva jutuga paeluda isegi kõige
püsimatumat noort inimest oli
võrratu. Siinkohal peab tõdema, et
selleks kõigeks oleks pidanud aega
rohkemgi olema kui meil sel päeval
jagus.
Teine huvitav muuseum oli Rannarootsi muuseum. Muuseumi
püsinäitus jutustab rannarootslaste
ajaloost, muuseum aga ise eestirootslaste ajaloost ja kultuurist. Kes
giidi soravat juttu kuulas, see sai
teada, et vanimad jäljed rootslaste
asustusest Eestis on rohkem kui
tuhat aastat vanad.
Kontsert toimus ilusas renoveeritud keskuse kohvikus. Lastekoori
laulude vahel esinesid Jüri Tüli
õpilased nii individuaalselt kui ka
klarneti kvartetiga.
Lastekoori dirigendid Tiiu Tikkerber ja Svetlana Kuusik olid lastele
väga hästi lood selgeks õpetanud ja
need kõlasid seal väga ilusasti. Klaveril saatis Imbi Puusepp.
Kontserti juhtis ja oma kirjutatud
luuletusi luges Kairi Kroon.
Soovin tänada reisi toetajaid: Rein
Tali OÜ Tapa Bussipark, Marika
Tali OÜ Päts Sahver, Mart Seidelbergi AS Moodne Valgustus, Tiiu
Ernesaksa MTÜ Aita-Abista ja Tapa
vallavalitsust.
Piret Pihel

Ja nagu naksti,
kohtumas käidud!
Nii kirjutas kirjanik Andrus Kivirähk külalisteraamatusse, kui kohtumine Jänedal oli lõppenud. Aga
mitte ainult Jänedal. Kirjaniku olid
endale külla kutsunud nii Lehtse kui
Jäneda lugejad. Hommikupoolikul
sai tema uusi lastejutte ning vahvat
jutuveeretamist kuulata Lehtse
Koolis. Küll olid ikka naljakad
lood ja naerda sai palju. Kohale
olid tulnud ka lasteaialapsed ning
eakamadki külaelanikud. Andrus
Kivirähk oli üllatunud ja uhke, et
on sattunud ka regivärssidesse, mille
koolilapsed kandlemängu saatel
ette laulsid. Veel esitati kirjanikule
äraarvamiseks katkendeid tema
enda raamatutest ning nendele
vastamise eest sai Andrus Kivirähk
lausa kolm viit!
Jäneda Kooli õpilased lugesid
samuti erinevaid katkendeid kirjaniku raamatutest ning siis pidi juba
publik ajusid ragistama ning õigeid
vastuseid teadma. Teadsid küll ja
said ka magusat preemiat selle eest.
Kõige elavamaks muutusid lapsed
nii Lehtses kui Jänedal aga siis, kui

said ise kirjanikule küsimusi esitada.
Nägime ka külalise esituses vahvat
meenutust sellest, kuidas ta lapsena
supikausi taga korraga nii suppi kui
raamatuid „neelas“.
Kohtumiste lõpus sai tehtud
palju pilte ja antud autogramme nii
raamatukogude kui ka isiklikesse
raamatutesse. Suur aitäh kõigile, kes
selle toreda päeva kordaminekuks
oma panuse andsid: Tiiu Tikkerberile vahvate regivärsside eest, Karin
Vuntusele toredate küsimuste eest
kirjanikule, Aivi Mustale ja Ülle
Orule, kes päeva planeerida aitasid,
Jäneda kooli teistele õpetajatele,
kes ettevalmistusi tegid ning kõigile
esinejatele, kes mõnusa meeleolu
lõid, logistikutele teekonnal Aegviidu–Lehtse–Jäneda–Aegviidu, koolide kokatädidele, kes kehakinnitust
pakkusid ning kõigile kohaletulnud
suurtele ja väikestele!
Lehtse raamatukogu külalisteraamatusse kirjutas Andrus Kivirähk:
„Aitäh Lehtsesse kutsumast. Väga
vahva oli ja isegi laulu sisse pandi!“
Airi Nurk ja Sirje Reinula

Valgevene kunstnike
näitus
Alates 24. aprillist saab Tapa linnaraamatukogu esimesel korrusel
vaadata Valgevene maalikunsti.
Näitusel tulevad eksponeerimisele peamiselt Anna Koroleva
tööd, lisaks on väljas ka väike valik
abikaasa Alexander Demidovi maale. Koroleva ja Demidovi puhul on
tegemist äärmiselt positiivse kunstiga. Koroleva maalid on pisikese
irooniaga vürtsitatud helged ja nos-

talgilised tagasivaated lapsepõlve,
Demidovi tööd jälle pisut sümbolistlikud, maalitud peene koloriidiga.
Mõlemad kunstnikud on sündinud
ning ka elavad Minskis. Nende tööd
on läinud laia ilma, kaunistades
paljude Euroopa riikide galeriisid
ning erakogusid. Näitus jõudis Tapa
linnaraamatukokku Eesti Lastekirjanduse Keskuse kaudu ja jääb
avatuks 30. maini.
TLRK

Tallinna poisi
koolivaheaeg Tapal
Algas kevadine koolivaheaeg ja tavaliselt kui ma olen oma koolivaheaegadel Tallinnas kodus, siis sel korral
tulin ma Tapale, sest meie maamaja
on siin linnas. Tapal ütles tädi Kairi,
et meil on teisipäeval (18. märtsil)
loovusringiga väike kokkusaamine.
Minagi käin loovusringis erinevatel
üritustel, kui parasjagu Tapal olen.
Meeldib, sest need korrad on alati
nii vahvad ja me jõuame kuidagi nii
palju igal pool põnevates kohtades
Eestimaal käia ja palju mänge teha
ning meisterdada.
Sel korral sain noortekeskuses
kokku taas vanade heade sõpradega.
Noortekeskuses tegime kõik koos
pannkooke. Pannkoogid olid väga
head tänu Ave huvitavale retseptile.
Kui pisike kokkusaamine hakkas läbi
saama, tahtsin selle vahva seltskonnaga veel aega veeta, seega ma pakkusin, et järgmisel päeval teeks õige
pitsat. Kõik olid nõus pitsat tegema.
Saime siis järgmisel päeval taas
samas kohas kokku ja hakkasime
kõik juurvilju pitsa jaoks tükeldama.
Mina sain kõige jubedama töö üldse,
mis mulle ei meeldi ehk siis sibula
lõikumine. Sibulat võin süüa kui
palju jaksan, aga tükeldada mulle ei
meeldi, sest ma hakkan nutma. Kui
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kõik saime oma juurviljad vaatamata
nutuhetkedele tükeldatud, sai Ave
jälle oma huvitava retseptiga pitsa
taigna valmis. Ta pani kõik juurviljad taigna peale, ning ahju. Meie
senikaua mängisime pinksi. Algul
võitsin, aga kui sõber Andero käe
„soojaks sai“, kaotasin kõik mängud.
Kaotada peab ka oskama! Lõpetasime mängimise, kui köögist tuli head
pitsa lõhna. Ave võttis pitsa ahjust
välja ning me hakkasime sööma. See
pitsa on üks parimaid pitsasid mida
ma olen söönud. Kui pitsa söödud
oli juba õhtu käes, kõik pidid kahjuks
koju minema sealhulgas ka mina.
Kõik ütlevad, et Tallinn on suur
linn, aga teha pole seal midagi, vähemalt minu jaoks. Tapal on meil
oma maja oma suure aiaga. Siin
toimub kogu aeg midagi ja alati on
tore Noortekeskuses käia. Tallinnas istun ainult nelja seina vahel ja
midagi pole teha, väljaarvatud see,
et ma käin vahete-vahel sõbraga
skate-pargis. Aga vahel tüütab see
täiesti ära, kui on palju õppida ja sa
pead lihtsalt nelja seina vahel istuma.
Mulle meeldib Tapal!
Carlos,
Tallinna Kunstigümnaasiumi 7. klass

Mehed Tapalt laulsid Hong Kongis
Selle aasta märtsikuus olid Tapa
kuultuurispetsialist Indrek Jutšenko ja Tapalt pärit laulumees Mart
Kroon Soome Savonlinna ooperikooriga laulmas Hiinas Hong
Kongis. Härrasmehed laulavad Savonlinna ooperikooris ning osalevad
suviti Savonlinna Ooperifestivalil
juba pikemat aega ja sel aastal avanes
neil võimalus 14 teise eestlase seas
konkursi korras nii kaugel esineda.
Uurisin koori kodulehelt, et kooris
laulab hetkel 90 lauljat ja koori dirigent on professor Matti Hyökki.
Hong Kongis esineti 42. Kunstide Festivali raames, olles ühtlasi
festivali lõpetajateks. ISBC, mis on
Hiina kõige suurem kommertspank, rahastas esinemesi selles
linnas, mille käigus etendati Richard
Wagneri ooperit „Lohengrin“ ning
anti ka üks galakontsert.
Palusin Indrekult ja Mardilt veidi
kommentaare nii esinemise kui ka
vaba aja veetmise muljete kohta.
Indrek rõõmustas, et esinemised
läksid täissaalidele. Koori kiideti,
öeldi, et üks parimaid, mis Hong
Kongis kunagi esinenud ning
kontsert oli kuulajate arvates läbi
aegade üks parimaid. Uhke kuulda!
Üldiselt Hong Kongi kohta kohalolnute sõnul seda, et see on vilka
eluga suurlinn, natuke räpakas, kui
võrrelda analoogset elupaika Singapuriga, kus elab pea 7,5 miljonit
inimest. Kogu rannikuäär on täis
laevu ja konteinereid, lennujaam
asub aga suisa eraldi saarel. Tänavad on täis pikitud kõrghooneid,
mis on 20–30 ja enama korrusega
majad. Ei tea, kuidas nad küll seal
ära mahuvad? See on linn, kus on
meeletult kaupa ja poode. Samas
on siin ka meeletult inimesi nii maa

Mart Kroon ja Indrek Jurtšenko Hong Kongi panoraami taustal.

Foto erakogust

peal kui ka maa all metroos. Kuigi
europiid ei tee suurt vahet, kes on
aasia rahvastest kes, siis seal elab
hiinlasi, hongkonglasi (loe: segu),
jaapanlasi, indoneeslasi, malailasi,
vietnamlasi, taivanlasi, aga ka
moslemeid ning erinevaid rahvaid
Aafrikast. Siiski leidub linnapildis
ka valgeid inimesi, kelledele üsnagi
tülikad kaupmehed rolexeid, koduaudio- ja videotehnikat, särke ja
ülikondi, süüa, massaaži, igasugust
muud pudi-padi kaela tahtsid määrida. Mis teha, teised maad ja teised
kombed, ole sa mees ja põgene.
Meeste töökoht asus lahesopis
suures majas vee ääres Salisbury
hotellist 5 minuti tee kaugusel.
Tegemist oli ehk mõnes mõttes
Estonia teatri analoogiga, kus
teatrisaal koos orkestriauguga ning
kontserdisaal ühes hoones asusid,
olles erinevalt Estoniast üks terviklik kontsert-etendusasutus.
Õnneks oli peale kuue proovi,
kahe etenduse ja galakontserdi 8
päeva sees ka piisavalt vaba aega,

et käia saari ühendaval köisraudteel
suurt buda vaatamas, Shaolini templit koos külaga uudistamas. Käidi ka
10 000 Buda templis, kus oli kokku
üle 13 000 erinevas suuruses buda
kuju. Sõideti saarte vahel laevaga,
uudistati linna erinevaid paiku ja ka
metrood, mille võrgustik oli väga lai
ja toimimine suurepärane.
Tööreisiga jäädi rahule ja sobiv
ongi lugu lõpetada Indreku südamlike sõnadega:
„Siinkohal tahame Mardiga
tänada omi kalleid ja mõistvaid abikaasasid Maarja Suvorovit ja Anett
Krooni, kes meie äraolekul lapsi ja
kodu hoidsid ning oma meestele
selle reisi võimaldasid. Kodustega
olime kontaktis igal vabal hetkel,
eks ajavahe natukene segas, kuid
internetiajastul on omad plussid,
tänu millele meie suhtlus kodustega
oli suisa asendamatuks vahendiks.“
Hea on ära käia ilma uudistamas,
aga kõige parem on ikkagi kodus!
Eduelamusi teile edaspidiseks!
Kairi Kroon

Ants Tedrekulli mälestuskontsert oli
väga emotsionaalne
13. märtsil toimus Tapa kultuurikojas kohaliku tuntud muusiku,
pilliõpetaja ja kiviraiduri Ants
Tedrekulli heategevuslik mälestuskontsert. Kontsert oleks kindlasti
Antsule meeldinud. Publikut oli
saalis umbes 150 inimest. Kohal
olid Antsu vanad sõbrad, pereliikmed, töökaaslased, bändikaaslased
ja muidu fännid. Lavale astus viisteist erinevat kollektiivi, kelledest
kedagi eraldi välja tuua pole siin
hetkel kohane, sest kõik , kes lavale
astusid ka oma parima andsid. Kava

oli väga mitmekesine, täis üllatusi
ja äärmiselt professionaalne. Iga
esineja rääkis rahva ette astudes
ka oma mälestusi Antsust. Õhtujuhi palvel olid kõik lood pigem
humoorikad, kui tõsised. See kõik
kokku tegi kolm tundi kestnud üritusest elamusliku õhtu, kus publik
tänas kontserdi lõppedes esinejaid
püsti seistes pika aplausiga.
Oma eesmärki täitis ka kontserdi heategevuslik pool. Antsust
jäi maha kolm alaealist last ja kuigi
Ave on väga tubli naine ja saab

kindlasti tema õlule jäänud koormaga hakkama, siis kerge see ei ole.
Loodan, et kogutud raha aitab lahendada mõne ammu edasi lükatud
murekoha. Kes soovib veel anda
oma panuse Antsu laste hüvanguks,
saab teha seda interneti teel, kandes toetuse Ave Printsi kontole nr
EE282200001101089660.
Tänan veel kord Meelis Kasevälit, kes oli kogu suure korralduse
taga ja samuti kõiki pillimehi, kes ei
pidanud paljuks kontserdil osaleda.

Arlet Palmiste

„Märka meid“ lasteaias Pisipõnn
Projekt „ Märka meid“ on mõeldud
teavitus ja ennetustööks lasteaia vanematele rühmadele - kooliminejatele
lastele. Meie elu on nii habras ja me
ei tea mida toob homne päev. Selleks
soovimegi rääkida lastele erinevates
ohtudest ja haigustest ning kutsuda
ettevaatlikkusele. Eestimaa laps on
meile väga kallis!
Soovime muuta projektis osalejate
laste ja õpetajate hoiakuid erivajadusega inimeste suhtes sallivamaks ja
arvestavamaks. Nõusoleku projektis
osalemiseks saime Tapa linna lasteaialt
Pisipõnn. Eitava vastuse saime Tapa
lasteaialt Vikerkaar.
Nii meie projektimeeskond jõudiski 3 aprilli hommikupoolikul Tapale,
lasteaaeda „Pisipõnn“.
Väike hirm sees, sest teadmatus

ligipääsetavuse kohta tegi muret,
teadsime et ratastooli kasutajat ootab
ees 8 trepiastet. Aga ka see takistus
sai läbitud (Martin on positiivne ja
Helmi aitab teda). Saalis olid lapsed
meid juba ootamas.
Meie projekti meeskonda kuuluvad inimesed, kes räägivad oma
haigusest või juhtunud õnnetusest:
Marge Õun – insuldist, Martin
Provornikov – oma õnnetusest, mille
tagajärjel on nüüd ratastoolis, Marika
Anni – nahahaigusest psoriaasist.
Kahjuks sel päeval ei saanud projektis
osaleda Helje Alese – diabeedi haigusest rääkija ja Ülle Pellis, kes oleks
rääkinud epilepsiast. Kevadine viirus
on teinud oma töö.
Lapsed said mänguliselt ära proovida pimeda inimese olemist, kuidas

ühe käega kirja ümbrikusse panna,
ratastooliga sõita, karguga kõndida.
Kõige selle eesmärgiks on, et lapsed
oleksid ettevaatlikud, et ei juhtuks
õnnetusi ja oleksid terved.
Tapa lasteaed Pisipõnn jättis
ääretult hea mulje, vaatamata sellele,
et ligipääsetavusega olid probleemid.
Lapsed olid väga targad, teadlikud ja
osavõtlikud. Meile kingiti hingematvalt ilusad kaardid, laste endi tehtud:
“Kõik me oleme erilised, kõik me
oleme erinevad“.
See teeb südame soojaks. Meie
poolt said lapsed kleepsu: “Tubli laps!
Jää terveks! – projekt „Märka meid“.
Projekti rahastas Hasartmaksu
Nõukogu.
Helmi Urbalu, L-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja juhatuse esimees, projektijuht
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Tapa linna kaugküttepiirkonna
soojusmajanduse arengukava
Tapa vallavalitsus on asunud
koostama Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse
arengukava. Arengukava eesmärgiks on anda Tapa linna
kaugküttepiirkonnas selge ja
põhjendatud siht soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva
kümne aasta jooksul, aidata Tapa
vallavalitsusel ja soojusettevõtjal
oma tegevust ja pikaajalisi investeeringuid paremini planeerida
ning teostada.
Leidmaks Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse

arengukava nõuetele vastavat
koostajat, viis Tapa vallavalitsus
läbi vastava riigihanke. Läbiviidud
hanke tulemusel osutus edukaks
pakkujaks HeatConsult OÜ, kes
vastavalt lepingule koostab Tapa
linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava.
Üheks osaks soojusmajanduse arengukava koostamisel on
andmete kogumine asutustelt
ja korteriühistutelt. Tuleb konstateerida, et korteriühistutelt
korterelamute kohta andmete
kättesaamine on üsna keerukas

protsess. Korteriühistutes ikka
aeg-ajalt vahetuvad juhatused ja
juhatuse esimehed, kuid Tapa
vallavalitsusel see informatsioon
puudub.
Palve Tapa linna kõikide korteriühistute juhatuse esimeestele:
juhul, kui te ei ole veel edastanud
küsitud andmeid vallavalitsusele,
kontakteeruge palun abivallavanemaga. Samuti teavitage vallavalitsust alati kõikidest muutustest
korteriühistu juhtimises.
Andrus Freienthal,
abivallavanem

Riik ja vald toetavad
hajaasustuses elavate perede
elukeskkonna investeeringuid
Ka 2014. aastal toetavab Eesti
tiik ja kohalik omavalitsus hajaasustuses elavaid alla 18. aastase
lapsega majapidamisi.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Kui suur on toetus?
Projekti maksimaalne toetus
ühe majapidamise kohta on 6500
eurot. Taotleja ja kaastaotleja
oma- ja kaasfinantseering peab
kokku moodustama vähemalt
33,33 % projekti abikõlblikest
kuludest.
Maksimaalse toetuse summa

arvutamisel programmist võetakse arvesse ka hajaasustuse
elektriprogrammist, 2007. aastal
Võrumaa hajaasustuse programmist ning aastatel 2008-2012
hajaasustuse veeprogrammist
saadud toetuse summa. Mitut
majapidamist hõlmavate projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste
vahel võrdselt.
Kes saavad toetust taotleda?
Programmi raames saavad
taotlejaks olla füüsilised isikud,
kes vastavad kõigile järgmistele
nõuetele: taotleja alaline elukoht
on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse;
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult vähemalt taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist alates
kuni toetuslepingu sõlmimiseni
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse; taotleja

leibkonda kuulub vähemalt üks
taotluse esitamise päeva seisuga
kuni 18-aastane (k.a) isik või
kuni 35-aastane (k.a) määratud
puudega isik, kelle alaline elukoht
on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning
kelle elukoht rahvastikuregistri
andmete kohaselt on katkematult
vähemalt taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist (või sünnist, kui see
on hilisem) kuni toetuslepingu
sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Vormikohane taotlus esitatakse Tapa vallavalitsusele.
Taotluse esitamise tähtaeg on 2.
juuni 2014.
Toetusmeetme Tapa valla
koordinaator on Vahur Leemets,
telefon 322 9658, e-mail vahur.
leemets@tapa.ee. Lisainfo Tapa
valla, Lääne-Viru maavalitsuse ja
EAS-i kodulehel.
Vahur Leemets

Lapsehoiuteenusest ja puudega
lapse hooldajatoetusest
Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või
toimetulekut toetav teenus, mille
vältel tagab lapse hooldamise,
arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Lapsehoiuteenuse eest tasub
üldjuhul lapsevanem. Sotsiaalhoolekande seadus ei kohusta
kohalikku omavalitsust lapsehoiuteenust oma eelarvest
finantseerima.
Tapa linnas töötavad MTÜ
Lastekaitse Ühing, MTÜ Trönderikodu lapsehoid ja eralapsehoid Mannimudila.
MTÜ Trönderikodu lapsehoid ( Põllu 6, Tapa linn) on
sotsiaalse suunitlusega lapsehoid, mis on asutatud norralaste
initsiatiivil ja kaasabil. MTÜ
Trönderikodu lapsehoid pakub
lapsehoiuteenust materiaalselt
vähekindlustatud peredele või
üksikvanemate lastele. Toitlustajaks on Virumaa Suurköök.
Pakutakse tasuta pesemis- ning
pesupesemisvõimalust. Praegu
on hoius 16 last, kelle eest kannavad hoolt professionaalsed lap-

sehoidjad. Peale mängimise on
iga päev loovtegevusena kavas
värvimine, meisterdamine, vooliminine või küpsetamine. Koos
lastega loetakse raamatuid, lauldakse või mängitakse ringmänge.
Üks kord nädalas toimub pühapäevakoolitund. Tapa vald on
rahastanud MTÜ Trönderikodu
lapsehoidu alates aastast 2009.
Rahastamine lõpetatakse juunist
2014 seoses sellega, et Tapa valla
lastele on kindlustatud vajadusel
kohad valla lasteaedades.
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu lapsehoid (Kooli 24, Tapa
linn) töötab alates 2009. aasta
septembrist. Igapäevaselt on hoida 9 last. Lapsehoidu toitlustab
Virumaa Suurköök. Lapsehoius
käivad lapsed on erivajadustega
koolieelikud. Lastega tegeleb
eripedagoog ja kaasatud on vabatahtlikud. Läbi mängu omandavad lapsed erinevaid teadmisi ja
oskusi. Tapa vald rahastab erivajadusega laste lapsehoiuteenust.
Eralapsehoid Mannimudila
on avaldanud oma teenuse kohta
teavet Virumaa Teatajas ja Tapa

Sõnumetes.
Puudega lapsed vajavad tavaliselt enam tähelepanu ja hoolitsust. Nagu kõigi laste puhul,
on ka puudega lapse peamine
kasvataja ja hooldaja tema vanem, kuid lapse puudest tulenevate vajaduste rahuldamiseks
pakutakse täiendavat abi. Paljud
puudega lapsed käivad tavalasteaias või –koolis ning lapse puue
ei mõjuta suurel määral pere toimetulekut. Puudega lapse ja tema
pere abistamine on jagatud riigi
ja kohaliku omavalitsuse vahel.
Puudega lapse hooldajatoetust
makstakse vastava avalduse alusel
isikule, kes ei saa tööl käia tema
hooldusel oleva lapse pideva
hooldusvajaduse tõttu.
27. märtsil 2014 võttis Tapa
vallavolikogu vastu määruse nr
10 „Hooldajatoetuse maksmise
kord puudega lapse hooldajale“.
Uue määruse alusel saab puudega
lapse hooldaja igakuiselt toetust
50 eurot kuus. Määrusega saab
tutvuda Tapa valla kodulehel.
Tapa vallavalitsuse
sotsiaalosakond
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Koerte ja kasside pidamisest
Alates 1.06.2011 aastast hakkasid Tapa vallas kehtima uued kasside ja koerte pidamise
eeskirjad. Loodan, et valla elanikud on
nendega tutvunud – lugenud Tapa vallalehest. Tuletan lühidalt meelde nende sisu.
Koerte ja kasside omanikud peavad
iga aasta vaktsineerima oma lemmikuid
nakkushaiguste vastu, uusi loomi peab
ka kiibistama; enne vaktsineerimist tuleb
koduloomadel viia läbi ka sise- ja välisparasiitide tõrjet (täide, puukide ja helmintide
tõrjet). Jalutada koeri ja kasse jalutusrihma
otsas, suurtel koertel kasutada ka suukorvi.
Koerte järgi koristada ka nende väljaheiteid. Kas meie Tapa linnas täidetakse ikka
neid reegleid, küsin ma endalt.
Paljud kasside ja koerte omanikud ei
taha oma lemmikuid tasuliselt vaktsineerida, lootes, et keegi viib jälle läbi mingi ürituse ja teeb seda tasuta, samuti registreerides
ning kiibistades uusi loomi.
Oma loomi vaktsineerivate omanike
arv aga igakuiselt aina väheneb. Loomaomanikud mõtlevad rahast, unustades oma
lemmikud, kes võivad nakatuda nakkushaigustesse hulkuvate loomade, rebaste,
kährikute, ahmide käest. Metsloomad võivad levitada sügelust, pügaraigi, helminte.
Linnas jalutatakse suurte koertega
enamasti jalutusrihma otsas, kuid ilma
suukorvita, mis tekitab suurt ohtu inimeste, eelkõige laste jaoks, aga ka väikestele
koertele. Tapa linnas lasevad õhtustel kellaaegadel paljud suurte koerte omanikud
oma koerad omapäi linna peale jooksma.

Nii suvel-sügisel Valgejõe ja Ülesõidu tänavate hoovis pidevalt jooksis omapäi suur
saksa lambakoer, kes tiirutas mängivate
laste seas. Koer lasti jooksma ühest Hiie
tänava majast. Koer on vaktsineerimata,
hirmutas nii täiskasvanuid kui ka lapsi.
Sügis-talvise perioodi jooksul on Tapa
linnas registreeritud mitu suurte koerte
kallaletungi juhtumeid väikestele koertele
ning nende omanikele, tekitades suurt
stressi ning vigastusi omanikele kuid ka
hulgaliselt vigastusi nende loomadele.
Nüüd veel meie linna sanitaarsest
seisukorrast. Meie linna koeraomanike
seas pole levinud hea tava koristada oma
looma järgi. Kevadel ilutsevad igal pool
“üllatuskuhjakesed”, mis omakorda
reostavad linnaruumi, tekitades nakkusohtliku olukorra (kuna paljud omanikud
oma koeri ei vaktsineeri).
Miks meie linnas koeraomanikud ignoreerivad nende eeskirjade täitmist? Sest,
erinevalt näiteks Tallinnast, kus selle eest
trahv määratakse, ei kontrolli meie linnas
mitte keegi seaduste ja eeskirjade täitmist.
Koeraomanikud lihtsalt ei mõtle
inimestele, loomadele, loodusele, oma
linna heakorrale ning sanitaarkorrale. Ei
mõtle, mis ajal nad elavad, mis riigis nad
elavad. Kui nad vaid natuke muudaksid
omi arusaamisi ning suhtumist, siis suures
plaanis muudaks see nende endi elu ning
linna elu, heakorra ning üldtingimused
paremaks ja edukamaks.
Mikhail Stepin, veterinaararst

Tänusõnad!
Tapa lasteaed Pisipõnn rühma Päiksekiir
põnnide ja õpetajate tänusõnad lennaku
nüüd kevadtuule lennukal kiirusel MTÜ
LTVÕK Tapa Sõdurikodu poole. Aitäh
Sulle, Iines Karm, kes sa meie rühma
põnne järjepidevalt maiustustega üllatad!
Aitäh Iinesele ja Ulvile, kes kutsusid
meie rühma külla Tapa Sõdurikodu
kohvikusse pannkoogilõunale. Lisaks
said lapsed oma pärastlõunast aega väga
musikaalselt veeta. Nimelt meie päralt oli

muusikainstrumentide tuba. Põnevust oli
palju, muljeid sellest päevast jagub siiani.
Nii vahva, kui on hea hingega võimaluste
pakkujaid, organiseerijaid, kes muudavad
laste lapsepõlve põnevaks!
Maitsvate pannkookide meistritele Ulvi
Veersoole, Marika Pärtelile, Egle Makrjakovile ja loomulikult Iines Karmile meie poolt
küllakutse ja aja sisustamise eest suur tänu!
Kairi Kroon,
rühma Päiksekiir õpetaja
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
EHITUSSPETSIALISTI
vaba ametikoha täitmiseks
Ehitusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
- vallavalitsuse poolt tellitud ehitus-ja remonditööde koordineerimine ja järelvalve
- projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade menetlemine
- ehitusalaselt valla asutuste ja valla osalusega ettevõtete nõustamine
- ehitusjärelvalve teostamine valla territooriumil
- valla ehitusalaste õigusaktide ettevalmistamine
- ehitusalase dokumentatsiooni ja -registrite haldamine
Nõuded kandidaadile:
- ehitusalane kõrgharidus
- erialane töökogemus
- haldusdokumentidele esitatavate nõuete ja tööd puudutavate
- õigusaktide tundmine
- hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus;
- kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
- eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus heal tasemel
ametialase sõnavara valdamisega;
- isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb:
- eelnev töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
- ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (Word,
Excel, CAD) ning elektrooniliselt peetavate andmekogude (ehitisregister, ADS) kasutamise oskus.
Kandidaadil palume esitada:
- kirjalik avaldus koos palgasooviga
- CV
- haridust tõendava dokumendi koopia
Täiendav informatsioon: abivallavanem Andrus Freienthal,
tel 322 9655, andrus.freienthal@tapa.ee
Ametijuhendi projektiga on võimalik tutvuda Tapa valla veebilehel
http://www.tapa.ee/vabad_tookohad.
Dokumendid esitada 28. aprilliks 2014 Tapa vallavalitsusele aadressil Lääne-Virumaa, Tapa linn, 45106, Pikk 15 või meiliaadressil
vallavalitsus@tapa.ee.

Ohtlike jäätmete ning
elektri- ja elektroonikaromude kogumisring
Tapa vallavalitsus koos Lääne-Viru
Jäätmekeskusega korraldab elektrija elektroonikaromude ning ohtlike
jäätmete kogumisringi. Kogumisring
toimub 7. juunil 2014. Kogumisringil võetakse elanikelt tasuta vastu
elektri- ja elektroonikaromusid ning
ohtlikke jäätmeid.
Kogumisring toimub Tapa valla
hajaasustusega piirkondades.
Kogumisring toimub 7. juunil
2014. Kogumisringil võetakse elanikelt tasuta vastu järgmiseid jäätmeid:
pliiakud, patareid, värvijäätmed,
õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlike ainete
jääke sisaldavad pakendid, luminestsentslambid, elavhõbe, vanad
ravimid, kemikaalid, taimekaitsevahendid, happed, komplektsed
elektroonikaseadmed ja külmikud.
Kogumisautode peatuspaigad
ja ajad on järgmised:
10.00–10.15 Jäneda (A&O kaupluse
parkla)

10.30–10.45 Lehtse (teeninduspunkti parkla, Rägavere tee 19)
11.00–11.15 Jootme (parkla, Jootme 3)
11.35–11.50 Imastu (parkla, Imastu 11)
12.00–12.15 Moe (teeninduspunkti
parkla, Moe 1)
12.25–12.40 Saiakopli (mõisa parkla)
NB! Elektri- ja elektroonikajäätmed ning ohtlikud jäätmed tuleb
otse üle anda vedajale mitte varem
kogumiskohta kokku viia! Kellaajad
võivad nihkuda, seega peaks varuma
veidike aega ja kannatust.
Kategooriliselt on keelatud tuua
ja vedelema jätta kogumiskohtadesse teisi jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel)!
Kogumiskohad, kuhu tuuakse ja
ladustatakse jäätmeid, mida nimetatud kogumisring ei hõlma, jäetakse
järgmistest kogumisringidest välja.
Lisainfot saab telefonilt 322 9665.
Krista Pukk

Jäätmekava avalik väljapanek
Tapa vallavalitsus teatab, et on valminud Tapa valla jäätmekava ajakohastamise eelnõu.
Tapa valla jäätmekava on valla
arengukava üks osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda vallas,
jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid
eesmärkide saavutamiseks.
Jäätmekava ajakohastamise eelnõu koostas OÜ Entec Eesti, Pärnu mnt 160J, 11317 Tallinn, tel
617 7434 koostöös Tapa allavalitsusega.
Jäätmekava eelnõuga on võimalik
tutvuda ajavahemikul 5. mai kuni 19.
mai 2014 Tapa vallavalitsuses Pikk

15, 45106 Tapa, tel 3229650 ; Tapa
valla veebilehel http://www.tapa.ee
ja OÜ Entec Eesti kontoris Pärnu
mnt 160J, Tallinn tel 617 7434.
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi jäätmekava ajakohastamise eelnõu kohta saab esitada
kuni 19. maini 2014 Tapa vallavalitsusse Pikk 15, 45106 Tapa või krista.
pukk@tapa.ee ja OÜ Entec Eesti
aadressile Pärnu mnt 160J, 11317
Tallinn või ular.joesaar@entec.ee.
Jäätmekava ajakohatamise eelnõu
avalik arutelu toimub 2. juunil 2014 kell
14 Tapa vallavalitsuse saalis aadressil
Tapa, Pikk 15, kolmas korrus.

06.03.2014
- Tapa valla kohalikel teedel kehtestati alates 6.03.2014 kuni 15.04
2014 ja koormuspiirang märgiga
313 „Veoauto sõidu keeld“ veokitile, mille registrimass ületab 8 tonni;
- Lääne-Virumaa Pensionäride
Ühingule eraldati maakondliku
eakate ürituse “Tegusate eakate pidupäev” korraldamiseks 20 eurot;
- määrati projekteerimistingimused majapidamise abihoone ehitusprojekti koostamiseks Madise
kinnistule Kuru külas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused Baltic Operation Services
OÜ-le ajutise tähtajalise taara kogumispunkti rajamiseks Pikk tn 5
ja Roheline tn 2 kinnistutele Tapa
linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused Raufarmi kinnistule silohoidla rajamiseks ehitusprojekti
koostamiseks Raudla külas Tapa
vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
elamu fassaadikattematerjali ja
katusekatte vahetamiseks ning
hoone liitmiseks tsentraalse veeja kanalisatsiooniga Tööstuse tn
8 maaüksusel Tapa linnas Tapa
vallas;
- lähetati vallavanem Alari Kirt
Sankt- Peterburgi ümarlauale teemal „Võimalused väikeettevõtluse
arendamiseks koostöös Eesti partneritega Lääne- ja Ida-Virumaal“
12.– 13.03.2014.
13.03.2014
- Eesti Taekwon-do koondise
liikmele Erik Selihov´ile eraldati 40
eurot toetust osalemaks Taekwondo Euroopa meistrivõistlustel
6.–14. aprillil 2014 Valgevenes
Minskis;
- Rakvere Spordiklubi Pinx
liikmele Georg Kokkale eraldati
kokku 60 eurot toetust osalemaks
kahel Soomes toimuval lauatenniseturniiril, Turu linnas 11.–13.
aprillil 2014 Silja-Maljanil ja 7.–8.
juunil 2014 Helsinkis “Helsinki
Openil “;
- kahele puudega isikule määrati
hooldajad;
- otsustati esitada Viru Maa-

kohtule avaldus eestkostja ametiaja
pikendamiseks;
- puudega lapsele määrati hooldaja;
- otsustati eraldada hooldus- ja
põetustoetust;
- nõustuti maaüksuse ostueesõigusega erastamisega ehitiste
omanikule aadressil Tööstuse tn 8
Tapa linn Tapa vald;
- Tapa valla teede ja tänavate
asfaldiaukude remondi edukaks
pakkumiseks kinnitati Landhe Trade OÜ poolt esitatud pakkumus;
- kooskõlastati puurkaevu rajamise asukoht Meierei kinnistul
Nõmmküla külas Tapa vallas.
20.03.2014
- Otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
559.84 eurot;
- jäeti rahuldamata viis avaldust
sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut aadressil Kalmistu 15-3
Tapa linn;
- määrati projekteerimistingimused Tapa vallavalitsusele Tapa
linnas 1. Mai puiestee ülekäiguradade valgustite paigaldamiseks;
- määrati projekteerimistingimused Empower AS-le elektrivarustusega liitumise (0,4 kV
maakaabelliini rajamine ca 20 m,
liitumiskilbi paigaldamine) ehitamiseks Raba tn 2 kinnistule Lehtse
alevikus Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
olemasoleva elamu tehnosüsteemide muutmiseks (kogumismahuti
paigaldamine) Andrekse I kinnistul
Karkuse külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
olemasoleva elamu tehnosüsteemide muutmiseks (kogumismahuti
paigaldamine) Otti kinnistul Kuru
külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
puurkaevu rajamiseks Otti kinnistul Kuru külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks Jakobi tn 27
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba abihoone
ja majandushoone laiendamiseks
Jõekalda kinnistul Jäneda külas

Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba elamu rekonstrueerimiseks Männiku tn 17
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- otsustati anda üürile Ohutus
OÜ-le asukohaga Rabasaare küla,
Tapa vald asuvad Tapa vallale kuuluvad Rabasaare küla plaanil numbritega 1-7 tähistatud hooned ajavahemikus 1.04.2014 kuni 1.09. 2018;
- otsustati võtta peremehetu
ehitisena Tapa linnas Valgejõel 66
km suudmest Kalda tänaval asuv
Tapa pais, mis piirneb Kalda tn 2
kinnistuga, mille omanikuks on OÜ
Elektrilevi ning Jõeääre kinnistuga
Ridala külas Kadrina vallas jätkuvalt
riigiomandis oleva maaga.
- otsustati võtta peremehetu
ehitisena arvele riigiomandisse kuuluva 17195 Jõepere-Vahakulmu tee
teemaal 72 km Valgejõe suudmest
asuv Vahakulmu pais, mille vahetus
läheduses asub Veski 1 kinnistu
ning Vahakulmu veski kinnistu.
27.03.2014
- Kolmele puudega isikule määrati hooldajad;
- ühele puudega lapsele määrati
hooldaja ja hooldajale toetus;
- sotsiaalnõunik volitati täitma
eestkostja ülesandeid;
- väljastati tänava ajutine sulgemise luba Tapa linnas Valve tänava,
Eha tänava ja E. Vilde tänava sulgemiseks alates kella 9-st kuni kella
21-ni 1.04.2014;
- lihthanke „Tapa valla tänavate
ja teede pindamine edukaks pakkumuseks tunnistati Lemminkäinen
Eesti AS poolt esitatud pakkumus
kui madalaima maksumusega pakkumus;
- määrati Tapa vallas Tapa linnas
Kuusiku tn 2 asuvale ehitisele ja
maaüksusele pindala 6437 m² uus
koha-aadress järgnevalt: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn,
Kuusiku tn 8;
- määrati Tapa vallas Jäneda külas
asuva Järve katastriüksuse maaüksustele koha-aadressid järgnevalt:
Järve, Nasva, Liivaku, Timmu;
- pikendati üürilepingut munitsipaalkorteris Rägavere tee 11-3
Lehtse, Tapa vald.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
27.03.2014
Tunnistati kehtetuks alates 11.
märtsist 2014 Tapa vallavolikogu 27.
detsember 2012 määrus nr 76 „Tapa
valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2013–2015 kinnitamine“.
Kinnitati Tapa valla Tapa linna
haljastuse arengukava aastateks

2014–2023.
Võeti vastu hooldajatoetuse
maksmise kord puudega lapse
hooldajale.
Kinnitati Tapa valla 2014 aasta
lisaeelarve.
Anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi riigihange Tapa vallale

kuuluvate hoonete ja korterite ning
tänavavalgustuse elektrienergia
ostmiseks. Hankeleping sõlmitakse
perioodiks 1.07.2014 – 31.12.2016.
MTÜ Rakvere Haigla juhatusse
nimetati Tapa valla esindajaks vallavanem Alari Kirt.
Vallavanemale määrati töötasu.

Vallavara müük
Tapa vallavalitsus müüb suulise
enampakkumise teel järgmised
korteriomandid:
Ülesõidu tn 9-59, Tapa linn,
Tapa vald (1-toaline eluruum üldpinnaga 34,40 m²). Alghind 1350
€, tagatisraha 50 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
Kabala tn 1-54, Tapa linn,
Tapa vald (1-toaline eluruum üldpinnaga 28,20 m). Alghind 1300 €,
tagatisraha 50 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
Lembitu pst 15-15, Tapa linn,
Tapa vald (2-toaline eluruum üld-

pinnaga 46,40 m²). Alghind 2250
€, tagatisraha 50 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
Üleviste tn 7-33, Tapa linn,
Tapa vald (1-toaline eluruum üldpinnaga 27,40 m²). Alghind 1000
€, tagatisraha 50 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
Näo keskus 2-3, Näo küla,
Tapa vald (3-toaline eluruum
üldpinnaga 59,80 m²). Alghind 800
€, tagatisraha 50 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
Suuline enampakkumine toimub 30. aprill 2014 algusega kell

10.00 Tapa vallavalitsuse (aadress:
Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) III
korruse saalis.
Osavõtutasu ja tagatisraha
peab olema eelnevalt laekunud
Tapa vallavalitsuse kontole nr
EE722200001120077103 Swedbank AS-is.
Täpsem info valla kodulehel
www.tapa.ee rubriigis „Valla juhtimine-Varade müük“
või telefonil 58167712 (Timo
Tiisler), 322 9657 (Mati Kanarik).
Mati Kanarik,
Tapa vallavalitsuse finantsnõunik
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Emadepäeva liikumispäev
Tapa vallavalitsus korraldab koos
MTÜ Huviklubi Nelsoniga 11. mail
emadepäeva liikumispäeva.
Liikumispäev toimub 11. mail
kell 12 Tapa hoolekandeküla ümbruses olevatel Tapa linna uutel
kergliiklusteedel, infokeskus koos
stardi ja finiši alaga asub Ambla
mnt ja Paide mnt ristumisnurgas
ringtee vastas. Liikumisringid on 2
ja 3 km pikkused, aega ei võeta, rajal
saab joosta ja käia, üritus on kõigile
tasuta. Emadepäeva liikumispäev
on hea võimalus peredele tulla rajale
kõigi oma pereliikmetega. Kõikidele
osalistele antakse kehakinnituseks
tasuta suppi, igale osavõtjale kingiks väike meene, lisaks loositakse
kahes vanusegrupis, kuni 14 a ja
15+ erinevaid Tapa valla ja muid
meeneid. Autot saab parkida stardipaiga lähedal parklas. Täpsem info
Tapa valla kodulehel ja facebookis,
muudatused võimalikud.

2014. aasta on liikumisaasta ja
oma tervise peale mõtlemise aasta.
Kui aasta alguses sai igaüks maitsta talverõõme, Jänedal oli ka 11.
Presidendimatk, siis maikuus tuleb
Emadepäeva liikumispäev, koolidele
on ka Jänedal aprillis Jüriööjooks,
augustis linnapäevalgi on sportlikke
üritusi kõikidele, Lehtses septembris
Totti Kasekampi mälestusvõistlused
kuulitõukes, kooli alguse puhul
jätkame eelmisel aastal tekkinud
teatejooksu traditsioone. Tapa valla
rahvajooks ja kepikõnnimatk toimub
esialgsetel andmetel 28. septembril
2014. Paljud spordiklubidki
korraldavad erinevaid üritusi rahvale,
loodame, et kes vähegi tahab, see ka
end liigutab, kuid alati võiks aktiivsus
ja huvi olla suurem, õnneks on ka
palju tublisid kodanikke, kes ise
liiguvad ise, kes enda lõbuks, kes
pühapäevasportlastena, kes aga
suuremaid sportlikke sihte seades.

Loodame, et liikumisaastal inimestes tärkab liikumistuhin ja teadmine, et kui ise oma keha ei liiguta,
siis ei tee seda Teie eest ka mitte
keegi teine ja selle võrra olete ju
lõpuks tervemad ja õnnelikumad.
Mõelge selle peale ja ootame Teid
meie valla sportlikele üritustele,
põhiline, et igaüks Teist natukenegi
oma tervise huvides end liigutab.
Emadepäeva liikumispäeva rahastab Tapa vallavalitsus ja Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
Ekspertgrupp, koostööpartneriks
on MTÜ Huviklubi Nelson, Tapa
Valla Noortekogu ja MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing ning tublid noored
vabatahtlikud. Kel on soovi üritust
toetada, palume ühendust võtta tel
322 9659 või e-maili indrek.jurtsenko@tapa.ee, lisaks ootame alati appi
vabatahtlikke rajakohtunikke.
Indrek Jurtšenko

Linnapäevad on 8.–10. augustil
Tapa 88. linnapäev toimub tänavu
8.–10. augustil. Korraldaja Tapa
vallavalitsus, koos tublide koostööpartneritega. Tänavu toimub 9.
augustil linnapäevadega koos Tapa
IV Vorstifestival, lisaks toimub suur
vorstilaat ja Eesti IV Meistrivõistlused Vorstigrillimises, näitused, kontserdid, konkursid, spordivõistlused,
lastele atraktsioonid jpm. Laadakohti
saab küsida juba täna laadakorraldaja
Erkki Laidinenilt tel 551 5976, e-mail

erkki@vorstifestival.ee.
Eesti meistrivõistlustele vorstigrillimises saate registreerida e-maili
teel grilliliit@grillfest.ee või vorst@
grillfest.ee, tel 5043000, 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 Tapa valla ajalehtedest, Tapa
Vorstifestivali kodulehelt www.vorstifestival.ee ja FB-st (Tapa Vorstifestival
2014), Tapa valla kodulehelt ja valla
FB-st 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

LK 7

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
22. apr kl 18 ja 20 Koguperefilm „Pruunkarude maa“. Alla
6-aastastele mittesoovitav.
24. apr kl 14 Eakate klubi Kanarbik kevadpidu.
25. apr kl 18.00 3D tsirkuseprogramm „Neon planet“.
Žonglöörid, köietantsijad, mullishow, klounid, lasermees.
Laser- ja valgusshow. Pilet 5 € ja 10 €.
26. apr kl 10–15 Malemeistrivõistlused.
30. apr kl 20 Maimuusikakontsert.
2. mai kl 19 Trio Romance. Pilet 5 €.
7. mai kl 19 Komöödiateatri etendus „Kvartett“. Mängivad
Helgi Sallo ja Katrin Karisma, Tõnu Aav ja Hans Miilberg.
Lavastus on pühendatud Tõnu Aava ja lavastaja Ago-Endrik Kerge 75. juubelile. Piletid 10 € ja 12 €.
8. mai kl 18 Tapa vene gümnaasiumi emadepäeva kontsert.
9. mai kl 19 Tapa Jakobi kirikus Riikliku Akadeemilise Meeskoori kontsert. Pilet 2 € ja 3 €. Kontsert on sarjast „ Muusika Eestimaale“ .
12. mai kl 18 Tapa gümnaasiumi emadepäeva kontsert.
13. mai kl 20 Komöödiafilm „Gigolo maski all“.
15. mai kl 18 Tapa muusikakooli lõpuaktus.
17. mail Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühingu 20. aastapäev.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
19. apr kl 20 X MMM-ÕHTU – Mõnusate MuusikaMeeste pidu.
Peole on oodatud ka tantsuhimuline publik, kes valib esinejaist oma lemmiku. Pääse 5 € 18. aprillini; peopäeval 6,5 €
ja mugav koht pole garanteeritud.
21. apr kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kevadpühade ja naljakuu tähistamine.
22. apr kl 17 Lehtse Kooli lastevanemate koosolek.
26. apr kl 17 Sõpruskooride kevadkontsert. Esinevad: Loimaa
kergemuusikakoor ja Loimaa lastekoor (Soome), segakoor
Leetar ja Tapa Valla Lastekoor. Tasuta!
28. apr kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud “Lehtse puhtaks!” Kogunemine Lehtse kultuurimaja juurde, kust
soovijad saavad kindad. Prügikotid olemas. Pärast koristust
kultuurimajas talgu teelaud, slaidiprogramm ja jututuba.
3. mai kl 18 Kevadkontsert “Laulud lähevad Leht(s)e”. Esineb
Pärnu kammerkoor. Dirigent Elo Kesküla. Kaasa lööb ka
Lehtse kammerkoor. Dirigendid Tiiu Tikkerber ja Jaanus
Väljaots. Kontsert tasuta!
4. mai kl 11.30–13 ZUMBA kevadpidu. Tantsusõpru ootavad
zumbatreenerid Jorge A. Hinosa ja Carina Vaher-Lamus, et
panna üheskoos püsti üks lõbus pidu Ladina-Ameerika rütmide saatel. Kaasa jook ja hea tuju! Osalustasu: 2.50 €.
9. mai Perepäev “Sulle, emake!”
kl 16 Suur ühistöö kultuurimaja platsil “Lillevaip emale”,
mille valmimiseks kutsume kaasa lööma teid kõiki, külad,
seltsid, asutuste kollektiivid, klassid, sõprus- ja perekonnad
ning kõikvõimalikud grupikesed siit- ja sealtnurgast! Palume
registreeruda eelneva nädala jooksul, et saaks ette valmistada “raamid”!
kl 18 Lehtse laste kontsert, näitused, tegevused emadele-lastele, “lillevaiba” tegijate tänamine jms.
12. mai kl 13 Klubi Ehavalgus hooaja lõpetamine.
19. mai kl 10–12 Rohevahetus, taimede müük, maikuu kirbukas kultuurimaja platsil. Kes soovib müügilauda, siis palume
enne registreerida: 1 laud = 1 €.
26.–30. mai Lehtse laste kevadpäevad
26. mai kl 10 Lasteaia eest – matkapäev (matkariided!).
27. mai kl 10 Kultuurimaja juures – spordipäev (selga sportlik riietus).
28. mai kl 10 Kultuurimajas – kunstipäev (arvestage riietumisel värvidega!)
29. mai Bussiekskursioon.
30. mai Kevadpäevade ja lasteaia pidulik lõpetamine.
kl 15.45 Lasteaia eest – rongkäik.
kl 16 Kultuurimajas – aktus, kontsert, näitus, mängud.
Näitused Lehtse kultuurimajas: Merle ja Ain Freimann – loodusfotode näitus “Kodukandi kaunis loodus”. Lehtse Käsitööseltsingu eestvõttel “Eesti kindakirjad läbi kolme sajandi”.

Pakume lähisuhte vägivalla ohvriks
langenud naistele järgnevaid tasuta
teenuseid:
•
•
•
•

Juhtumipõhine nõustamine
Õigusabi
Psühholoogiline nõustamine
Turvakodu teenus

Tagame naisele konfidentsiaalsuse.
Helista 24/7
telefonil 5629 7745 või kirjuta
virunaistekeskus@gmail.com.
Vägivallast on väljapääs.
Aitame sul seda leida.
www.virunaistetugi.ee

5. märtsi õhtul kadus meie
koer Hachi Kuusalu vallas
Kõnnu külas. Hachi on
1.5 aastat vana isane
must-valge husky pruunide
silmadega, kaelas oli pruun
nahast rihm, koer on kiibitud. Hachi on väga sõbralik.
Koera nähti viimati Tapal liikumas. Kui leiate koera või
saate mingisugust informatsiooni koera asukoha kohta,
siis palun helistage 583 76278 (Oliver) või 5562 2532
(Regina). HACHI LEIDJALE VAEVATASU 600 EUROT.

Palume abi kassi leidmisel!
8-aastane beež kass, sarnaneb
siiami kassile. Steriliseeritud ja
kiibitud. Lapsed on suures mures! Telefon 5647 03 21 (Aleksandr) või 5564 3074 (Julia).
Oleme tänulikud iga info eest!

11.–14. augustil 2014 toimub Lehtse Koolis
Lehtse Kultuuri Seltsi eestvõtmisel
VÄIKEKANDLE VALMISTAMISE KURSUS.
Juhendab kandlemeister Mihkel Soon.
Eelregistreerimine tel 558 5587 (Tiiu Tikkerber)
või aadressil tikkerti@gmail.com.

Tapa kultuurikojas toimub laupäeval, 26. aprillil kell 11
Enn Klemeieri 7. mälestusturniir males.
Ootame kõiki malehuvilisi!

21. juunil “Jaanipäev Tapa linnas”
Kell 8 Jaanilaat; kohtade broneerimine Piret Pihelilt telefonil 506 1361
ja e-mailil: piretpihel@hot.ee.
Kell 20 “Suure Suve Sõnajala
Simman” Valgejõe saarel, esinevad ansamblid PITSER–T ja
JOLLY ning taidlejad. Toimuvad
traditsioonilised jaanipäeva mängud

lastele ja täiskasvanutele. Vihmase
ilma eest pakub kaitset keskmise
suurusega telk koos söögilaudade ja
pinkidega. Täpsem info mai- ja juunikuu ajalehes Sõnumed, Tapa valla
kodulehel, facebookis ja plakatitel.
Lisaks info tel 322 9659 ja e-mailil
indrek.jurtsenko@tapa.ee.
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LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Anda üürile 2-toaline korter Üleviste 13-34,
tel 5591 2503, nikolai458@mail.ru.
Müüa väiksem vanem maja Jootmel koos
kõrvalhoonetega, maad on 0,8 ha. Asukoht on hea,
bussipeatus asub 200 meetri kaugusel. Hind 15 000.
Telefon 5396 5491.

R-Segakauba OÜ

- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

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

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus
Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

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.

Fekaaliteenus 24h
7 päeva nädalas.
Hind kokkuleppel.
Tel 5397 2245.
Kuulutus ei aegu.

OÜ LEPIKU AUTO

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

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.

Albu saekaater ostab okaspuu ja lehtpuu
metsamaterjali. Info telefonil 5354 3639,
margus@essenta.ee, Margus, Essenta AS.

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

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

Otsin kliendile sobivat maja Tapa linnas või vallas
ning 2-ja 3-toalist korterit Tapa linnas.
Kõik pakkumised on oodatud, müügiga seotud
konsultatsioon on tasuta.
Info tel. 5110478 või urmas.saarmets@pindi.ee.

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

22. aprillil kell 8.30–15 toimub Lehtse Koolis
LAHTISTE USTE PÄEV
Võimalus külastada tunde, tutvuda õpilaste töödega,
vestelda õpetajatega. Ootame tutvuma meie kooliga!

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa

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.com.

Tapal arenduskoja ruumides
(Roheline 19)
8. mail 2014 alates kella 10-st
•
•
•
•
•

Silmade kontroll
Silmarõhu mõõtmine
Prillide müük
Prillide pisiremont
Optilised päikeseprillid

Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
INFO ja etteregistreerimine
mob 521 9014.

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.

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.

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.

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

Ei tulek ega minek ole endi teha,
mis sinna vahele jääb, on elavate mäletada. (J.Viiding)

Sügav kaastunne
Urmas Pajustele perega
kalli ema
surma puhul.
Tapa Spordikeskuse kollektiiv

Inge Ehasood
mälestab
Tapa käsitööring.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Ehitustööd
- Haljastustööd
Remonditööd
- Aedade ehitamine
Viimistlustööd
- Kivi ja puitterrassid
Omaniku järelevalve - Talvel katustelt lume
Torutööd
koristamine
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 gümnaasiumi
56. lend mälestab oma
esimest klassijuhatajat
Laine Lemnitsat.

"Elu on kui tundmatu tee
iial ei tea, millal lõpeb see..."

Armas Elisabeth emaga,
meie sügav kaastunne
isa ja abikaasa kaotuse puhul.
Trönderikodu lapsehoiu lapsed, lapsevanemad
ja personal

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.

