16. mai 2014

Nr 5/415

Tasuta

LÜHIDALT

LÜHIDALT

Hajaasustuse
programm

Tapa valla
heakorrakonkurss
ootab kandidaate

Hajaasustuse programmi taotluste
esitamise tähtaeg on 2. juuni 2014.
Ka 2014. aastal toetavad Eesti
riik 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.
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, arendusnõunik

Euroopa Parlamendi
valimised
Euroopa Parlamendi valimistel 25.
mail 2014 on Tapa vallas moodustatud 4 valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1, mille
piiridesse kuulub Tapa linn. Hääletamisruumi asukoht Tapa kultuurikoda, aadressil Turu 8, Tapa
linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Jaoskonnakomisjoni esimees Arvo
Silla. Sidevahend 5884 5405.
Toimub ka eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle
elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.
Valimisjaoskond nr 2, mille
piiridesse kuuluvad Lehtse alevik
ja külad: Jootme, Kuru, Linnape,
Läste, Pruuna, Rabasaare, Rägavere,
Räsna, Tõõrakõrve. Hääletamisruumi asukoht Lehtse teeninduspunkt,
aadressil Rägavere tee 19, Lehtse
alevik, Tapa vald, Lääne-Virumaa.
Jaoskonnakomisjoni esimees Kaia
Silm. Sidevahend 5884 5406.
Valimisjaoskond nr 3, mille
piiridesse kuuluvad külad: Jäneda,
Kõrveküla, Läpi, Patika, Raudla.
Hääletamisruumi asukoht Jäneda
Kool, aadressil Jäneda küla, Tapa
vald, Lääne-Virumaa. Jaoskonnakomisjoni esimees Kadri Toomingas.
Sidevahend 5884 5407.
Valimisjaoskond nr 4, mille piiridesse kuuluvad külad: Imastu, Karkuse,
Loksu, Lokuta, Moe, Nõmmküla,
Näo, Piilu, Saiakopli, Saksi, Vahakulmu. Hääletamisruumi asukoht Moe
teeninduspunkt, aadressil Moe 1, Moe
küla, Tapa vald, Lääne-Virumaa. Jaoskonnakomisjoni esimees Tiina Talvik.
Sidevahend 5884 5408.
Piret Treial, Tapa vallasekretär

Tapa vallavalitsusele tulid linna avalikku ruum lillede istutamisele appi Tapa gümnaasiumi abituriendid koos
noortekeskuse juhendaja Ave Pappega. Töödest võtsid osa (järjekord pildil vasakult poolt alates): Erika
Morgenson, Anett Mäekivi, Kerli Uue, Keity Meier, Agni Metsma, Sandra Paulus, Perit Võlli, Oleksandra
Chmil ja Getriin Kokk.
Foto Ave Pappe

Kodukant kauniks –
omavalitsuse koostöö
vallakodanikuga
Lugupeetud vallarahvas. Tapa
kohalik omavalitsus püüab maksimaalselt otstarbekalt kasutada
teie poolt makstud makse ning
korrastada ja korraldada elu vallas:
ehitades vee- ja küttesüsteeme, rekonstrueerides tänavaid ja kõnniteesid, soojustades ja viimistledes
vallale kuuluvaid hooneid (koolid,
lasteaiad, kultuuri- ja spordiasutused), korrastades haljasalasid
ja parke.
Siinjuures eeldab vallavalitsus,
et enamus vallakodanikest hindab
seda ning annab ka omapoolse
panuse elukeskkonna heakorrastamisse. Samas tuleb kahjuks
aeg-ajalt ette ka negatiivseid
näiteid. Küll sõidetakse autodega
haljasaladele ja rikutakse niiviisi
neid, küll viiakse prügi metsa
alla ja tühermaadele. 2013. aastal
ehitati kõnnitee Ambla maanteele
ja rekonstrueeriti Roheline ning
Eha tänav. Kevadeks oli Ambla
maantee haljasriba kõnnitee ja
sõidutee vahel rikutud praktiliselt
kogu ulatuses. Majaomanikud
pargivad autod haljasalale ning
arvavad, et nii peabki olema. Ka
Rohelise ja Eha tänavate rekonstrueerimise käigus rajatud haljasribad on suures osas rikutud. Kõik
see räägib inetust, hoolimatust ja
kasvatamatust käitumisest.
Autode parkimine haljasribadel ja haljasaladel on keelatud, sest

sellega rikutakse võõrast vara! Autojuhid, olge palun hoolivad ning
ärge parkige ega sõitke haljasaladel!
Mis veel teeb muret?! See on
mitmete kinnistute koledad ja
lagunenud piirdeaiad ja hooned,
räpakad ning korrastamata koduõued. Valla heakorra eeskiri
ütleb aga selgelt, et kõnealuse
korra eesmärgiks on tagada valla
maa-ala puhtus ja heakord. Eeskiri
on täitmiseks kohustuslik kõigile
Tapa valla maa-alal viibivatele
ja tegutsevatele isikutele ning
kinnis- või vallasvara omanikele.
Kinnistu ja ehitise omanik on
kohustatud hoidma korras oma
kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning
rakendama meetmeid talle kuuluva
kinnistu reostamise ja risustamise
vältimiseks, hoidma korras hoone
fassaadi ja sinna juurde kuuluvad
elemendid, st fassaadielemendid
peavad olema terved ja hooldatud,
teostama heakorratöid kinnistuga
või ehitisega külgneval puhastusalal.
Enam selgemini öelda ei saa!
Aga on selge, et eeskirjadest ja erinevatest kordadest tõelise heakorra
saavutamiseks on vähe. Kodanikud
peavad tunnetama vajadust elada
puhtuses ja korras ning püüdma
sellele jõukohaselt kaasa aidata.
Meie heakorra-, keskkonna- ja järelevalvespetsialist tegelevad probleemide lahendamisega, kuid kõike

korraga ei jõua ning me eeldame
siin koostööd seadusekuulekate
ja korrektsete vallakodanikega!
Kodanikud, olge aktiivsed ning
tehke ka ise märkusi korratutele
ühiskonnaliikmetele! See on ju teie
raha, mida kulutatakse lõhutud ja
rikutud pargipinkide, valgustite,
prügikastide ja muude elementide
korrastamiseks linnaruumis, kaaskodanike poolt metsa alla viidud
prügilate likvideerimiseks!
Hiljutistel heakorratalgutel osalesid paljud tublid vallakodanikud
ja siinkohal eriti suur tänu Tapa
kooliõpilastele, kes korjasid kokku
mitu autokoormat laialiloobitud
olmeprügi ja autorehve.
Üks mure veel: erinevatest
aegadest on valla territooriumile
jäänud erinevaid kaevusid ja muid
tehnilist päritolu (inimtekkelisi)
süvendeid. Lugupeetud vallakodanikud, juhul, kui avastate looduses
ja linnaruumis sedalaadi kaevusid
ja süvendeid, palun märgistage
potentsiaalselt ohtlikud kohad
ning teavitage sellest koheselt
Tapa vallavalitsust (vallavalitsus@
tapa.ee).
Ainult koostöös suudame saavutada häid tulemusi valla elukeskkonna ümberkujundamisel! Tapa
peab saama kauniks väikelinnaks
ja korrastatud küladega vallaks!
Andrus Freienthal,
abivallavanem

Kevad on olnud varajane ning majaomanikud kibelevad juba ammu
oma kodusid kaunimaks tegema.
Ilusad ja soojemad ilmad saabuvad
õige pea, sest majaseinad ootavad
värvimist, peenrad kujundamist ja
lilled istutamist.
Ka sel aastal korraldab Tapa
vallavalitsus heategevusalase vallasisese konkursi Kaunis Kodu, mille
eesmärgiks on välja selgitada Tapa
valla haldusterritooriumil asuvad
kõige heakorrastatumad objektid ja
selle kaudu kaasa aidata keskkonna
kaunimaks kujundamisele.
Soovime innustada majaomanikke, ühistuid, külasid ja tööstusettevõtete juhte pöörama suuremat
tähelepanu heakorrale ja kaunile
ümbrusele. Selleks, et leida üles
kõige heakorrastatumad objektid,
vajame ka vallaelanike abi.
Kui olete märganud mõnda ilusat
ja omapärast koduaeda, ühiskondliku hoone ümbrust, tootmishoonete
ümbrust, hoonete rühma, küla või
külaosa, tänavat või muud, siis
palun andke sellest teada Tapa vallavalitsusele 15. juunini 2014 e-kirja
teel liina.kald@tapa.ee või telefonil
322 9673. Nii saame neid tublisid
inimesi tunnustada. Konkursis osalemine on vabatahtlik ja konkursil
osalemisest huvitatud isikud võivad
registreerida ennast ka ise.
Esiletõstetud objektide seast
valib hindamiskomisjon välja kaunimad koduaiad ja ümbrused, mis
esitatakse maakondlikule konkursile,
mille seast parimad saadetakse üleriiklikule konkursile, kus valitakse
välja kaunimad objektid, mis saavad
Eesti Vabariigi presidendi auhinna.
Liina Kald,
vallakunstnik

Piiratakse
raskeveokite
liiklust Tapal
Tulenevalt vajadusest tõsta liiklusohutust ja vähendada tänavate
koormust teekatte hoiu eesmärgil
piiratakse alates 1. juunist 2014. a
raskeveokite (massiga üle 8t) liiklust
Tapa linnas. Tapa linna suunduvatel
maanteedel, Tapa-Loobu ja TapaLehtse-Jäneda suunatakse raskeliiklus Tapa linna ringteele (Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt kaudu). Samuti
kehtestatakse Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteelt kesklinna suunduvatele tänavatele koormuse piirang 8t
liiklusmärgiga 313 “Veoauto sõidu
keeld”. Kõik C-kategooria sõidukid,
traktorid ja liikurmasinad, mille
registrimass ületab 8t, võivad sõita
Tapa vallavalitsuse poolt väljastatud
lubade alusel.
Jaanus Annus,
liikluskorraldusspetsialist, tel 322 9674
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Lasteaia Pisipõnn
lõpetajad
Puud annavad käest kätte tuult
käest kätte, ladvast latva tuult
ja põlvest põlve kestab see –
koolirõõm ja koolitee…
Lasteaed Pisipõnn saadab 2014.
aastal kooliteele 38 pisipõnni:
Päiksekiired: Merili Rudõk,
Kermo Vebel, Richard Pitjev, Andero Pihlak, Maikmel Laubholts,
Rasmus Sulev, Tauri Evan Kask,
Heleriin Kippar, Patrik Lõsov, Laura-Liisa Kald, Käthy Mardim, Andra
Meidla, Merlin Altmäe, Laura Vorontsov, Renar Matsiselts, Karolina

Trestip, Armand Panksepp, Dennis
Skryabin, Annabel Sööt, Lisandra
Oserov, Keit-Emery Annimäe ja
Lisete Mätlik.
Mürakarud: Antonina Petrova,
Risto Kari, Rasmus Klasberg, Iti
Gulbis, Rivo Valts, Karl-Erik Leht,
Kris Koppel, Ander Nugisman ja
Emma Afanasjev.
Sinililled: Kristjan-Erik Tšistotin, Ako Osmar Piht ja Kirill
Gontšarov.
Tõrukesed: Markus Silla, Grete-Liis Pärtli, Angelina Võsar ja
Kristina Straus.

Mööduvat õppeaastat
meenutades
Nagu teisteski valla õppeasutustes
nii ka Tapa muusikakoolis on lõpule
jõudmas järjekordne aastaring. Olulisemat ja meeldejäävamat seekord
läbi peatsete lõpetajate ning õpetajate mõtete kaudu.
Tänavuaastaseid lõpetajaid on
sel kevadel tavapärasest vähem
(5). Alissa Jemeljanova, Carolin
Meose ning Marie-Johanna Kippari
õpingud saavad peatse lõpu klaveri
erialal. Rutt Kivisilla huvi all olid
flöödiõpingud ning Stefen Sumlal
klassikalise kitarri algtõed.
Peatsete vilistlaste kirjapandust
koorusid välja ühisosana mõtted,
et kokkuvõttes olid õpingud muusikakoolis meeldejäävad ning muusikaliselt arendavad. Meenutati häid
mälestusi ning sõbralikke suhteid
kaaslaste vahel. Mõnigi on neid
aastaid nimetanud ka õnnelikeks.
Lõpetajad loodavad, et soojad suhted õpetajatega on mõlemapoolsed.
Märgiti ka ajutisi ootusi muusikakooli kiiremale finišile, et tunda end
osadest kohustustest vabana.
Kokkuvõtlikult õppeaastale tagasi vaadates oli selles aastatepikkuste
traditsioonide jätkumist kui ka uudset ning rõõmustavat.
Aastatepikkuste traditsioonide alla
mahuvad igakuised õpilaskontserdid
kooli saalis, mis ka alati linnakodanikele avalikud. Kaks suuremat avalikku kokkuvõtlikku kontserti mõlemal
poolaastal,seda siis detsembris ning
sel aastal erandlikult kevadkontsert
aprillis. Üldise arvamuse järgi oli
viimasel muusikat erinevale maitsele.
Sedakorda oli ka tavapärasest enam
publikut. Tänud teile!
Igal kooliaastal on meie väikesesse, kuid kodusesse saali sattunud
esinejaid ka teistest muusikaõppeasutustest. Meeldejäävalt esines Marcel Johannes Kits (ETV
klassikatäht eelmisest hooajast)
koos oma koolivendadega Tallinna

muusikakeskkoolist. Veebruaris tutvustati pärimusmuusika instrumente
ja stiile Viljandi kooliga esinejate
poolt. Aprillis esinesid õpilased
Tallinna G.Otsa nime kandvast
muusikakoolist. Sealsed õpetajad
andsid meie õpilastele ka omapoolseid nõuandeid.
Õpetajatepoolne kriitikameel ei
võimaldanud neil sel aastal osaleda
mitte väga rohkelt koolidele pakutavatel konkurssidel ning muudel
võistlustel. Traditsiooniliselt osalesid
õp L.Denissova õpilased klaverite
etüüdirallil Kohtla-Järvel. Kooli
esindasid Johanna Jürisson, Milena
Konovalova ning Alissa Jemeljanova.
Rõõmustavalt hea tulemus õnnestus saavutada kooli puhkpilliõpilastel. Õpetajate Heili Liivsalu
ning Jüri Tüli hoolealune puhkpilliorkester saavutas üleriigilisel
noorteorkestrite konkursil I koha
veebruarikuus Viljandis.
Uudne tegevusala meie õpilastele-vilistlastele oli tegelemine kooli
stuudios Madis Kivisilla juhendamisel.
Tavapärasele koolisisesele tegevusele on möödunud õppeaastal
andnud uusi toone suvine lauluning tantsupeoaasta. Meie õpilastel
on võimalus osaleda valla lastekooris
ning Tapa linnaorkestris. Noored
pärimusmuusikaõppurid leiavad
rakendust mandoliiniorkestris. Järelikult on võimalusi oma õpitud
oskusi edasi arendada. Selleks kõigile
püsivust ning jõudu.
Kooli sõbralikku õpetajate kollektiivi lisandusid septembris klaveriõpetaja Darja Roditšenko ning
solfedžoõpetaja Eveli Piksar.
Peatselt algavad sisseastumiskatsed toovad loodetavasti meie kenasse kollasesse majja uusi huvirohkeid
õpilasi kõikidele erialadele. Olge
terved tulemast!
Ilmar Kald

Lõpetamiste ajad lasteaedades ja koolides
Tapa muusikakool – 15. mail kl 18 muusikakooli saalis.
Lasteaed Vikerkaar – 26. mail kell 16 (Sipsik) ja 28. mail kell
16 (Kelluke).
Lasteaed Pisipõnn – 28. mail kell 17 (Sinilill Vahakulmus),
29. mail kell 17 (Mürakaru ja Tõruke), 30. mail kell 17 (Päiksekiir).
Lehtse kool – 30. mail kell 16 Lehtse kultuurimajas (lasteaialapsed), 14. juunil kell 17 koolimajas (9. klass).
Jäneda kool – 3. juunil kell 17 (lasteaialapsed), 14. juunil kell
14 (9. klass).
Tapa vene gümnaasium – 20. juunil kell 16 (9. ja 12. klass).
Tapa gümnaasium – 20. juunil kell 16 (9. klassid), 21. juunil
kell 16 (12. klassid).

Õpetaja Kaida Trujevtseva töötuba “India”.

Foto TVG arhiivist

Üleriigiline LAK-õppe kuu
vene koolis
Lõimitud aine ja keeleõpet (LAK)
tutvustava kuu raames toimus Tapa
vene gümnaasiumis lahtiste uste
nädal järgmiste üritustega:
27. märtsist – 11. aprillini reaalja loodusainete päevad. Toimusid
võistlused, viktoriinid, katsed füüsikas ja keemias õpilastele 1.–12. klassini ning lahtised tunnid kolleegidele.
7.–9. aprillini toimusid lahtiste
uste päevad lastevanematele.
8. aprillil külastasid õpetajate
Viktoria Belitšv, Monika Läänemägi, Jelena Malovskaja ja Katre
Jürgensoni tunde lasteaia Vikerkaar
lapsevanemad ja õpetajad.
9. aprill toimus 5.–9. klassidele
lõbus huumoritund „Naerame
koos“ õpetaja Jelena Malovskaja
juhtimisel. Õpilased esitasid lõbusaid luuletusi, valme ja nalju.
11. aprillil oli projektide päev.
1.–4. klasside õpilaste projektipäev
oli pühendatud keskkonnateemale ja
kandis nime „Me ei ole üksi sellel
planeedil.“ Päev algas hommikul kell
8 saalis, kus klassidele jaotati kätte
liikumiskaardid juhistega edasisteks
tegevusteks. Seejärel suundusid
õpilased töötubadesse. Töö toimus

30 minutit ning seejärel klassid vahetusid. Iga klass sai osaleda viies
töötoas. I Mängude tuba – õp Nataliya Shelabotina, II Veepiisakesed
– õp Valentyna Pavliuk, III Looduse
kaebuste raamat – õp Valentyna
Tenytska, IV Metsaajaleht – õp Irina
Piksar, V Puhtuse- ja korraarmastajad – õp Jelena Malovskaja.
1.–4. klasside projektipäev lõppes kogunemisega saalis, kus tehti
kokkuvõte möödunud päevast.
Töötubade juhendajad rääkisid
kokkuvõtvalt oma õpitubades tehtud tööst ning koos õpilastega sai
üle korratud ka kõige olulisemad
teada saadud tarkused. Saali seintele olid paigaldatud töötubades
valminud keskkonnateemalised
plakatid. Lisaks imetleti eelnevalt
väljakuulutatud fotokonkursile laekunud kaunimaid loodusfotosid ja
algklasside sektsiooni juhataja Irina
Piksar autasustas nende autoreid
kiituskirjaga. Lõpetuseks esitas 4.a
klass keskkonnateemalise näidendi.
5.–9. klasside õpilaste projektipäev oli teemal „Rahvuskultuurid
meie ümber“, mis toimus 3. ja
4. tunni ajal. Õpilased jagunesid

10–12-liikmelisteks segarühmadeks ja osalesid kaheksas töötoas:
I Kreeka – õpViktoria Belitšev, II
Soome – õp Monika Läänemägi,
III Hiina – õp Urmas Piksar, IV
Itaalia – õp Galina Vassiljeva, V
Jaapan – õp Jana Januško, VI India
– õp Kaida Trujevtseva, VII Lauakombed – õp Katre Jürgenson,
VIII Rahvuslikud sportmängud
– õp Tõnu Salm.
Õpilased tutvusid erinevate
maadega, nende kultuuri, arhitektuuri, traditsioonide ja rahvussöökidega. Mõnel rühmal õnnestus
osa saada ka toidu valmistamisest
ja degusteerimisest.
Suur aitäh kõigile osalenutele!
Samuti tänu kunsti ja käsitöö
tegijatele, kelle väljapandud töid
lahtiste uste päevade külastajad
imetleda said. Praktilised istepingid, meisterdatud ettevõtlusprojekti raames taaskasutusse võetud
katkistest vanadest klassiruumi
toolidest, üllatasid leidliku lahenduse ja suurepärase teostusega külastajaid kõigil koolimaja korrustel.
Oli väga töine, õpetlik ja tore
nädal.
Maija Rebane, TVG õppejuht

Head kooliteed!
Tapa lasteaia Vikerkaar Sipsiku rühmast läheb sellel aastal kooli neli last:
Kamilla Kärt, Laura Jaanis, Sten-Markus Elbrecht ja Valter Võsuri. Oletegi
juba saanud koolivalmiks. Selja taga
on palju huvitavaid momente, mis
jäävad teile meelde ja vaadates fotosid
teevad südame soojemaks.
Laura sõnult meeldis talle lasteaias mängida, magada ja õues olla.
Puudust hakkab ta tundma sellest,
et koolis ei ole väikseid lapsi kelle
eest saaks hoolitseda. Arvab, et ees
ootab teda kindlasti raske õppimine.
Valtrile meeldis väga laulu-tantsu
tegevused koos muusikaõpetaja
Irinaga. Suurt huvi pakkus tähtede
õppimine. Hakkab igatsema poistega koos mängimise järgi.
Sten-Markus rääkis, et lasteaias
oli vägev olla. Meeldisid igasugused
peod kus sai näidata mida oskad.
Puudust hakkab tundma magamisest, sest koolis tuleb alati ärkvel olla.
Kamillale meeldis väga õppida
ja mängida. Arvab, et koolis tuleb
palju õppida ja mängimise jaoks
aega ei jää.
Kallid lapsed! Aeg teiega on
olnud väga huvitav ja tore. Oleme

Vikerkaare lasteaia Sipsiku rühma lapsed koos õpetajate ja õpetaja
abiga.
Foto lasteaia arhiivist

jaganud koos rõõme ja muresid.
Loodame, et lasteaia elust jäävad
teile meelde ainult positiivsed elamused. Olge tublid, virgad ja hoolsad koolilapsed. Soovime, et saabuv
kooliaeg tooks endaga kaasa rõõmu,
vahvaid läbielamisi ja uusi teadmisi.
Kallid lapsevanemad! Täname
teid südamest toredate laste eest.

Meie koostöö oli tore ja produktiivne. Võime kindlad olla,
et teie lapsed saavad koolis hästi
hakkama.
Head kooliteed, palju avastamisrõõmu ja säravaid silmi nii
lastele kui vanematele soovivad
Sipsiku rühma õpetajad Rita, Elena
ja tädi Anne.
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Elu on siiski täitsa võluv
Muidu elad ja arvad ikka, et hõbekandikut saab kasutada ühelainsal viisil,
aga siis selgub, et ta sobib veelgi paremini hoopis millekski muuks. Nii tõdes
Muumimamma Tove Janssoni raamatus, kui oli Muumitrollilt teada saanud,
et kandikutega saab suurepäraselt jää
peal liugu lasta.
Tapa linnaraamatukogu lasteosakond on muutunud maikuus meie oma
Muumimaaks. Sellega tähistame tuntud
soomerootsi kirjaniku ja illustraatori
Tove Janssoni tähtsat sünniaastapäeva.
Selle aasta 9. augustil täitub tema
sünnist 100 aastat. Ta elas 86-aastaseks.
Raamatukogus on väljas Tove Janssoni tuntud lastelooming ja selle ainetel
välja antud raamatud. Värvikad kunstitööd on teinud Tapa gümnaasiumi ja
Tapa vene gümnaasiumi lapsed, keda

juhendasid õpetajad Elle Kivisoo ja
Eve Allsoo.
Õpetaja Elle Kivisoo õpilased 3.a
klassist kirjutasid muhedat muumiluulet.
Lisaks saab lugeda muumipere ajatuid
igapäevatarkusi, ilma milleta on raske
elus hakkama saada.
Meie külastajad saavad kiigata ka
Muumimamma kööki. Välja on pandud
esemed, millelt võib leida Muumioru
tegelaste pilte. Milleks neid asju kasutada, oskab leidlik näituse vaataja ise
välja mõelda.
Sõbralik ja siiras Muumitroll on
välja pannud uuemad loodusraamatud.
Nende abil saab kaasa teha loodusretke
ja veenduda, kas kõik asjad ikka kasvavad
altpoolt üles.
Mai teisel poolel saabub meile väljapanek Soomest Akaa linnaraamatukogust.

Ikka Tove Janssoni ja Muumidega
seotud. Tapa laste muumikunst rändab
suve lõpus Akaasse, et rõõmustada meie
sõpru Tove Janssoni kodumaal. Lastele
mõeldud raamatutundides tutvustame
lisaks kirjaniku loomingule ka teisi soome lasteraamatuid.
Oleme näitusele välja noppinud
ka Tove Janssoni raamatute esimesi
lauseid. Muumipapa on tõdenud, et
suur ärasõit on niisama tähtis asi nagu
esimesed read raamatus. Nendest oleneb kõik. Küllap Muumipapa juba teab
rändamise ja Tove Janssoni raamatute
edu saladust.
Tapa linnaraamatukogu Muumimaal (http://www.tapa.lib.ee) saab
13. juunini veenduda, et elu on siiski
täitsa võluv.
Margit Lättemägi

Koos lauldud lood
Aprillikuu viimasel nädalavahetusel
võõrustasid Tapa Valla Lastekoor
ning segakoor Leetar kergemuusikakoori LoiMaalaiset ja lastekoori Päivänkakarat. Meeldetuletuseks niipalju,
et soojad suhted Leetari ja Loimaa
segakoori vahel said alguse juba 1993.
aastast. Möödunud hooajal külastas
aga meretaguseid sõpru Tapa Valla
Lastekoor, kes paaripäevase külaskäigu jooksul andis kokku kolm kontserti
– Heimolinnas Loimaa kultuurimajas
ja kaks Kanta-Loimaa kirikus. Koos
Tapa valla lastega esinesid tookord
ka Loimaa laste laulukollektiivid Päivänkakarat (juhendajad Heini-Sisko

Borra ja Melisa Stevanovic), Sannan
Lapset ning Loimaa Noortekoor.
Seekord kohtuti hubases ja avaras
Lehtse kultuurimajas. Nelja koori
ühtehingamisest sündis paaritunnine muusikasündmus, mille jooksul
noorimad „päevapõngerjad“ väikese
uinakugi jõudsid teha, pealtvaatajad
aga käed hellaks plaksutada.
Ettekandele tulid tuntud kergemuusikaklassikute igihaljad lood, eesti rahvamuusika, Tormis, Mozart ja muidugi
lastekoori lemmik „Juhhei“.
Lõpulauluna ühiskooride esitatud
Mozarti „Karjase kevad“ tõi mõnusa surina selgroogu ja taaskord tuli

tõdededa, et üheskoos, külg külje
kõrval kõlab me hääl paremini. Mitte
ainult lauldes ei kosta meie hääled
kaugemale ja võimsamalt, vaid elus
tervikuna. Arvuliselt väiksena on
meie jõud ja vägi ühises tegevuses,
koos sõpradega...
Suur tänu ka tegusale meeskonnale – dirigendid Tiiu Tikkerber,
Svetlana Kuusik, Liis Haagen, kontsertmeister Anne Otto, Leetari koori
„ema“ Piret Pihel, Ave Pappe ja
Kairi Kroon, Leelo Jürimaa, Indrek
Jurtšenko ja Enno Must.
Sõbralike kohtumisteni! Juhhei!
Heili Pihlak

Rahvarõiva ilu Pulli tallis Jänedal
Pühapäeval, 15. juunil algusega kell 11
toimub suur rahvarõiva kostüümide
esitlus.
Omatehtud kostüüme esitlevad Tallinnast MTÜ Rahvarõivas korraldatud
kursuse „Minu rahvarõivas – särgist
sõbani” ja Jäneda rahvariiete valmistamise koolituse lõpetajad.
Jänedal saab näha Kodavere, Nissi,
Paistu, Pärnu-Jaagupi, Urvaste, Muhu,
Juuru, Jüri, Jõelähtme, Põltsamaa, Audru, Tori, Kuusalu, Kadrina, Harju-Jaani,
Põltsamaa, Hargla, Karula, Noarootsi,
Kihnu, Ambla, Palamuse, Kihelkonna, Rakvere, Kose ja Haljala kauneid
kostüüme. Ligi 40-l vastava koolituse
läbinul on seos omavalmistatud kostüümiga – olgu see siis enda kodukoht
või vanavanemate sünnikoht, või siis
huvi teatud rahvarõiva või käsitööliigi
vastu. Lisandub ka linnakodanike moe

järgi kostüüme ja kleite. Neid kostüüme
selgitavad ja vastavad küsimustele Reet
Piiri, Eesti Rahvamuuseumist, Silvi
Allimann, õmbleja-konstruktor, Silja
Nõu, parim tikkija Eestis ja teised meie
õpetajad.
Rahvusliku omakultuuri harrastamise
alal on välja kujunenud teatud määral
uus harrastustegevus – rahvarõiva
valmistamise õppimine ja tegemine
rahvarõiva enda pärast.
Ehk teisisõnu öeldes, rahvarõivaid
valmistatakse mitte niivõrd nn. rahvusliku esinemisriietusena laulukooridele ja
rahvatantsurühmadele, kui just eeskätt
isiklikult endale ja oma lähedastele,
ajendatuna huvist rahvusliku käsitöö ja
võimalikult originaalilähedaselt tehtud
rahvarõivaste vastu (Igor Tõnurist,
etnograaf).
Valminud kostüümid pildistatakse ja

hakkavad täiendama MTÜ Rahvarõivas poolt hallatavat veebipõhist rahvarõivaportaali http://www.rahvaroivad.
folkart.ee/.
Kursust “Minu rahvarõivas – särgist
sõbani” korraldab MTÜ Rahvarõivas
koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu koolituskeskusega http://www.
folkart.ee/mty-rahvaroivas/meist
ja Jäneda rahvariiete valmistamise
koolitust MTÜ Loometöö koostöös
Rahvakultuuri Keskusega http://
www.rahvakultuur.ee/; http://www.
loomekool.eu.
Kellel huvi ja tahtmist rahvariietest
rohkem teada saada on see võimalus
15. juunil Jänedal. Kellel juba rahvariided olemas on ilus sellel päeval tulla
rahvariietes.
Luule Nurga,
MTÜ Loometöö juhatuse liige

Talente meie hulgast
Eelmine, 2013. aasta oli välja kuulutatud pärandkultuuri aastana. 5. aprillil
2014 tehti Eesti Kodu-uurimise Seltsi
üldkogul kokkuvõtteid valminud koduuurimuslike väljaannete konkursist ja
kuulutati välja konkursi võitja ning sellele
pretendeerinud nominendid.
Üheks tugevamaks nominendiks
konkursi võitjale oli Jüri Freimanni
raamat „Tõstesport Järvamaal läbi
aegade”.
Idee koostada Järvamaa tõstespordi
ajaloo raamat, sai teoks 2011. a veebruarikuus, mil Türil said nõupidamiseks
kokku kuus meest. Idee algatajaks oli
Türilt pärit Aimur Eplik. Nõupidamisel arutati töö eesmärke, Järvamaa
ajaloolisi piire, tõstespordi koolkondi
ning isikuid ja kust hankida selle teose
kohta vajalikku infot.

Leiti, et teemakohast infot on piisavalt, sest maakonnas on tegutsenud
innukad spordientusiastid, kes on kogunud dokumente, ajalehtede väljalõikeid,
edetabeleid jms. Eriti hästi oli sporditeemadel silma peal hoidnud Jüri Freimann,
kes valitigi raamatu koostajaks. Teos
valmis 2013. a hilissuveks.
Mida siis sisaldab see sisutihe teos?
Raamatu alguses leiame ülevaate
raskejõustiku algusaastatest nii Eestimaal
kui ka Järvamaal. Paides, Laial tänaval
on veel siiani alles maja, mil 1901. aastal
näitas oma jõunumbreid Georg Lurich.
Edasi annab autor täieliku ülevaate
tõstespordi kiirest arengust nii Eesti
Vabariigi aastatel, sõjajärgses Eestis kui
ka taasiseseisvunud vabariigis. Teos lõpeb 2013. aastaga. Trükisest leiame palju
lehekülgi Järvamaa sportlaste mälestusi,

palju erinevaid edetabeleid, sportlaste
elulugusid ning eriti põhjalikult on näidatud Lehtse tõstespordi arengulugu.
Teose väärtust tõstavad väga paljud
fotod ja lõpulehekülgedel antud nimeregister, sest 128 leheküljelises raamatus on isikunimede arv muljetavaldav.
Jüri Freimann on Lehtsest pärit, tal
on spordipisik veres juba koolipõlvest
alates. Aktiivse inimesena oskab ta ka
teisi sütitada nii sporti tegema, kui ka
koduloolist materjali koguma. Ta juhatas Lehtse koduloomuuseumit, on
välja andnud kogumiku oma hävitatud,
polügooni alla jäänud Pruuna-Kõrve
külast (Lehtse 1999).
Tapa vald võib olla uhke, et Lehtses
elab ja töötab nii innukas ja mitmekülgne spordiaktivist kui Jüri Freimann.
Monika-Aino Jõesaar

LK 3

Tapalased laias
maailmas (2)
Oskar ja Tamara Lasberg
Oskar Lasberg sündis 14.
augustil 1884. aastal Rakvere
lähedal Karitsa mõisas, kus ta isa
Juhan oli valitsejaks. Juhan Lasberg oli küll elukutselt kooliõpetaja, kuid vallandati koolmeistri
kohalt, kuna ta keeldus tol ajal,
Aleksander III venestamiseajal,
oma koolis vene keeles õpetamast. Oskar Lasberg käis koolis
Rakveres, Lõpetas Rakvere Linnakooli.
Nii nagu paljudele tolleaegsetele noortele oli Peterburg
see “kuldne linn”, kuhu mindi,
nii võlus see ka Oskar Lasbergi.
18-aastaselt asus ta Peterburis
tööle oma ristiisa Eduard Saukase lambi- ja elektritarvete äris.
Need kaubad jõudsid Peterburi
peamiselt Saksa- ja Inglismaalt
Oskar Lasberg tutvus Inglise
tekstiilitegelastega ja sai ühe
Inglise tekstiilifirma ainuesindajaks Peterburis ja Baltimaades.
See amet andis talle väga viisaka sissetuleku. Oskar Lasberg
abiellus Natalie Smirnovaga,
kelle isa oli Peterburi kaupmees.
Perre sündis kaks tütart: Tamara Dagmar ja Niina. Seoses
oktoobrirevolutsiooniga kaotas
Oskar Lasberg oma töö ning
opteerus koos perega Eestisse.
Elama asuti Tapale, kuhu ta isa
oli Pikale tänavale maja ostnud.
Oskar Lasberg kasutas oma varasemaid sidemeid tekstiilitöösturitega ning asutas Tapal riidepoe.
Kangad saabusid Inglismaalt.
Oma riidekaupluse kõrvalt oli
ta ka kindlustusseltside agent.
Oskar Lasberg võttis osa ka
Tapa ühiskondlikust elust, luteri kiriku rajamisest. Tütar
Tamara sai algkoolihariduse
koduõpetaja abil, seejärel asus
õppima Tallinnasse ühte saksa
tütarlaste gümnaasiumi, mille
lõpetas 1932. aastal. Sama aasta
sügisel alustas õpinguid Tartu
Ülikoolis germaani ja romaani
keelte alal. Pärast ülikooli lõpetamist 1938. aastal töötas ta kaks
aastat Tallinnas Inglise Kolledžis
õpetajana. 1940. aastal jäi ta
töökohast ilma ja oli sunnitud
minema Tapale isa juurde. 1925.
aastal suri difteeriasse noorem
tütar Niina, 1938. aastal suri
abikaasa Natalie. Mõlemad on
maetud Tapa kalmistule. 1940.
aastal natsionaliseeriti Oskar
Lasbergi maja ja riidepood.
Isa ja tütar otsustasid koos ümberasujatega Saksamaale minna.
Algselt said nad elamisloa Berliini, kus Oskar sai tööle transpordifirmasse, Tamara tegeles

Oskar Lasberg

Tamara Lasberg
Fotod erakogust

tõlkimise ja tundide andmisega.
1944. aastal sai Oskar Lasberg
tööd ehitusfirmasse, mis saadeti Itaalia piirile, kuhu juba
liitlaste väed olid sisse tulemas.
1950. aastal emigreerusid Oskar
ja Tamara USA-sse. Neid toetas
Worcesteris asuv rootsi kirik
Trinity Church. Umbes samal
ajal saabus Rootsist Astra Pharmaceutical esindaja, et käiku
anda uus osakond. Oskar ja Tamara Lasberg said mõlemad selles firmas tööle. Tamara töötas
alguses personaliosakonnas, kuid
hiljem, olles õppinud majandusteadust, asus tööle sisseostu
osakonna juhatajana, kus töötas
kuni pensionile minekuni. Oskar
Lasberg töötas samas firmas
92. eluaastani, 25 aastat, jäädes
pensionile 1976. aastal. Sellest
kirjutasid kohalikud ameerika
ajalehed üsna pikalt. Oskar
Lasberg suri 27. augustil 1983.
aastal, Tamara suri 8. oktoobril
2012. aastal. Tamara ja Oskar Lasbergid olid Worcesteris
tuntud inimesed. Nad esinesid
alati eestlastena ja neist kirjutati
kohalikes ajalehtedes.
Järgneb…..
Muljeid vahendas Raivo Raid

Ülo Josing „Piiristatud maastikud“
Fotonäitus Jäneda raamatukogus
10. maist 10. juunini

Tapa linnapäevad
2014
Tapa 88. linnapäev toimub
tänavu 8.–10. augustil 2014.
Korraldaja on Tapa vallavalitsus koos tublide koostööpartneritega. Tänavu toimuvad 9.
augustil linnapäevadega koos
Tapa IV Vorstifestival, lisaks
toimub suur vorstilaat ja Eesti
IV meistrivõistlused vorstigrillimises, näitused, kontserdid,
konkursid, spordivõistlused,
lastele atraktsioonid jpms. 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. Tänavu saab
rahvas maitsta ka võistkondade
Näm-Näm vooru töid. Selleks
puhuks on võistkondadele eraldatud suurem kogus toorainet,
lisaks saab rahvas maitsta ka
vabavooru töid.
Suurematest spordisündmustest toimub linnapäevadel
ka traditsiooniline kanuuralli,
rannavolle turniir “Tapa linna karikas” jpm. Peale Tapa
kultuurikoja, Tapa muuseumi,
Tapa linnaraamatukogu ja Tapa
valla taidlejate poolt pakutud
kultuuriprog rammi tulevad
külla ka kunstnikud Tapa sõpruspaigast Akaast.
8. augustil alustame teatriõhtuga Tapa kultuurikojas ja
tantsuõhtuga Moonclubis.
9. augustil peale päevaseid

linnapäeva tegevusi, millest eelmistes lõikudes juttu, korraldame
peoplatsil vabas õhus ka ühise
tantsuõhtu, nagu ka eelmisel
2013. aastal. Esinejatest lähemalt
juunikuus. 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.
10. augustil toimub Kirde
Kaitseringkonna territooriumil
lahtiste uste päev, mille raames
toimub ka saate «Lauluga maale»
lindistus, kuhu olete kõik oodatud. Selle kohta saab teavet eraldi
artiklis ja lisaks järgmistel kuudel
ajalehes ja vallaveebis.
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!
Küsimuste ja ettepanekute
korral palume helistada telefonile
322 9659 või kirjutada e-mailile :
indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Avatud on
registreerimine
Priit Pärna 3. animafilmifestivali laste ja
noorte töötubadesse
Lastele ja noorte animatsiooni
töötoad toimuvad 15.–17. oktoobril 2014 Tapa gümnaasiumis
III korrusel aulas. Õpe toimub
päevasel ajal, kuupäevad ja kellaajad võivad täpsustuda.
Koolituse läbiviijaks on MTÜ
Nukufilmi Lastestuudio, kohapeal abistavad ka Tapa gümnaasiumi meediaõpetajad ja teised
vabatahtlikud animafilmihuvilised.
NB! Töötubadesse saab registreerida kuni 10. oktoobrini 2014
aadressil: info@nukufilmilastestuudio.ee, elo@nukufilmilaststuudio.ee või Elo Liiv telefonil
5698 4477. Koolitusest saavad
osa võtta kuni 70 Tapa valla ja
naabervaldade, Lääne-Virumaa
aga ka teiste Eesti piirkondade
last ja noort vanuses 6–18 (19),
tööpäevakutele saavad tulla lapsed
ka koos filmihuviliste vanematega. Eelregistreerimisel palume
tingimata kirja panna oma nimi,
lapsevanema nimi, kool, elukoht
(omavalitsuse täpsusega), kontakttelefoninumbrid ja kindlasti
e-maili aadressid, et hiljem teiega
kontakti võtta koolituse toimu-
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mise osas.
Kõik tööd osalevad ka konkursil, antakse välja Grand Prix,
palju eriauhindu, tulemused
tehakse teatavaks festivali galal
1. novembril 2014 Tapa kultuurikojas.
Festivali korraldavad Tapa
vallavalitsus koos MTÜ Tapa
Linna Arengu Seltsiga, kaaskorraldajateks on Priit Pärn, MTÜ
Nukufilmi Lastestuudio, Tapa
kultuurikoda ja Tapa gümnaasium. Lisaks on ka tänavu palju
tublisid koostööpartnereid, kelle
kohta avaldame infot lähiajal
ametlikus festivali üldpressiteates.
PPAFFi 2014 rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti
Filmi Instituut, Tapa vallavalitsus,
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts,
VIROL, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp,
paljud teised toetajad selguvad
ja täpsustuvad lähiajal. Ka kõik
uued toetajad on teretulnud!
Indrek Jurtšenko,
PPAFF 2014 peakorraldaja
tel: 322 9659, 529 0785
e-mail: indrek.jurtsenko@tapa.ee

Tegusad inimesed Europarlamenti!
Eelmistel valimistel hääletas 43,9%
hääleõiguslikest inimestest ja valida
sai enam kui saja kandidaadi vahel.
Läänevirulastest avaldas oma arvamust
vaid 37% inimestest. Mäletatavasti oli
eelmiste Europarlamendi valimiste
staar Indrek Tarand, kes üksi kogus
üle saja tuhande hääle. Aga olukord
oli ka teine. Valida sai põhimõtteliselt
vaid erakonna eest. Erakondade poolt
paika sätitud kandidaatide järjekord
ei muutunud ja nii said number ühed
piisava häälte arvu korral mandaadi.
Protest sellise valimiskorra vastu tõi
protestihääli Indrek Tarandile, aga
jättis ka ilmselt hulka valijaid koju.
Nüüd on olukord pigem sarnane
Riigikogu valimistega, kus kandidaadid reastuvad lõpuks ümber lähtudes
saadud häälte arvule.
IRL-i poolt vaadates peaks võrreldes eelmiste Europarlamendi
valimistega häältearvu vähemasti
kahekordistama. Küsimus pole vaid
Europarlamendis. Täiendav küsimus
on IRL-i positsioon Eesti poliitikamaastikul ja seetõttu tuleks kõigil meie
poliitika toetajatel valima minna.
Ajame Eesti asja Euroopas.
Võib küsida? „Mis mõttes?“ Aga
asi on ju täitsa loogiline, sest olgu see
kodumaal või Euroopa Parlamendis,
siis kõrgem elatustase, julgeolekuküsimused, energeetika ning transpordiküsimused on ikka aktuaalsed.
Arutelud Euroopa Liidu tuleviku üle
on ju arutelud meie tuleviku üle.
IRL-i poliitikutena me arvame,

et Euroopa Liidul peab
olema voli olla tänasest
märksa jõulisem seal,
kus sellest on Euroopa
rahvastele kasu. Samas
peab EL jääma oma liistude juurde, kui tema sekkumist
tarvis ei ole.
Väga oluline on liikmesriikide
suveräänsuse küsimus. Pooldame Euroopa Liidu jäämist riikide
ühenduseks, mitte muutumist
liitriigiks. Samas peab jätkuma
ka suveräänsuse ühendamine ja
jagamine teatud valdkondades.
Valdkondi, kus vaja liikmesriikide
tihedamat koostööd, paremat koordineeritust ja eeskirjade ühtlustamist
on mitmeid. Sellisteks võtmevaldkondadeks on välispoliitika, ühtne
julgeoleku- ja kaitsepoliitika, ühtne
energiapoliitika, Euroopat ühendavate transporditrasside väljaarendamine, teenuste turg, riigirahanduse
korrashoid, pangandus.
Korruptsiooniteema jõuline sissetoomine võib olla mõne lugeja jaoks
arusaamatu, aga Euroopa Komisjoni
tellitud värske uuringu kohaselt on
korruptsioon finantskriisist räsitud
Euroopas süvenenud. See läheb
Euroopa majandusele aastas maksma ligikaudu 120 miljardit eurot
kaotatud maksutulude, vähenenud
majandusaktiivsuse ja ära jäänud
välisinvesteeringute tõttu.
Ka Venemaa küsimuses peab
Euroopa Liit käituma ühtselt ja se-

nisest jõulisemalt lähtudes Venemaaga
suheldes väärtuspõhisest poliitikast
–inimõigustest, õigusriiklusest ja naaberriikide suveräänsusest.
Europarlamendi valimisteni pole
palju aega jäänud. Üks asi on saada
aimu kandideerijatest läbi telereklaamide ja tänavapostrite, teine asi on
püüda süveneda Euroopa alase debati
olemusse. Kasvõi natukene. Kindlasti
ootab Teid järelejäänud aja jooksul
palju läbisegi seisukohavõtte nii eesti
asjast kitsamalt ja Euroopa Liidu poliitikasse mitte puutuvalt, kui „suurtest
teemadest“.
Me kutsume üles tulla valima ja
leida omale meelepärane kandidaat
nende inimeste hulgast:
nr 118 TUNNE-VÄLDO KELAM
nr 119 ENE ERGMA
nr 120 MARKO MIHKELSON
nr 121 ANVAR SAMOST
nr 122 EERIK-NIILES KROSS
nr 123 YOKO ALENDER
nr 124 MIHHAIL LOTMAN
nr 125 LIISA-LY PAKOSTA
nr 126 TÕNIS PALTS
nr 127 TARMO KRUUSIMÄE
nr 128 LINDA EICHLER
nr 129 MART NUTT
Makstud reklaamartikkel

Ka puud nutavad
Juba linnukesed väljas laulavad... Kevad lokkab täies ehtes. Kevad – kõige
ilusam aeg looduses. Tärkavad lilled,
mulda pistetud tulbi- ja nartsissisibulad puhkevad oma ilus õitsele.
Puudel puhkevad pungad, lehekesed
ja lindude koorid lausa hõiskavad omi
pesi punudes ja poegi hautades.
On aga teistsugune kevad, mis
lausa lõikab hinge, moodsate mootorsaagide ragin, vingumine ja töömeeste
kirev vormiriietus, et oleks hästi ohutuustehniline.
Kahju, et toimub selles suures töös
ka vääris-puude mahasaagimine, millised on üle 90 aasta vanad, võimsad,
uhkust täis linnukoorid naudivad
lõhnavatel puudeokstel oma laulu.
Sama tegu tehti ka muuseumi aias
Tapal, sest iidne pärnapuu pidi olema
läbi mädanenud ja täiesti ohtlik. (Üks
võeti juba varem maha). Kes oli see
üliteadlik isik, kes seda otsustas? Või
kes andis selleks loa puu maha saagimiseks? Alles kui saed tööle hakkasid
selgus, et puu on täiesti terve ja tugev.
Selleks, et sellist otsust teha on olemas
dendroloog, kes hindab väärispuu
tervist, õpetab okste kärpimist ja mahavõtmise ohutuse mõttes. Kutsusin
ka vallavanema vaatama tükeldatud
pärnapuud, kes samuti leidis, et puu
oli täiesti terve ja tugev.
Kes siis ikkagi Tapal selliseid korraldusi jagab? Arvan, et Tapa Erikoolist ja
mujalt saadud vanadest suuskadest ja
mõned vanad kotad muuseumi aiana,
mida varem varjasid puud, on muuseumi vaatala lausa inetu. Aia-saates
Botaanikaaia vanem aednik ütles, et
kes kaski, pärnu, kastaneid ja palju
teisi terveid väärispuid rägavad ja maha
saevad, on kas täiesti kirjaoskamatud
või ei tea nad loodusest ja eetikast mitte
tuhkagi. Ei aita kirevus ja paljusus, vaid
soliidsus ja paigaldus.
Tapa linn, valla sees, on viimasel
ajal väga palju linna heaks, varem

tegemata jäetu, ära teinud. Korras
ja puhtad on tänavad, ei mäletagi
millal Tapal on olnud selline kord.
Tapa on ilus roheline linn, aga kui
nii edasi läheb, kaovad väärispuud
ka koduaedadest.
Inimesed on muutunud kurjaks
lehtede riisumise vastu. Vanasõna aga
ütleb, et puu, terve muidugi, maksab
kätte omal moel, kes teda on purustanud. Silma riivab väga 1. Mai puiestee
„amputeeritud puud”, see oleks nagu
viimane teekond. Ühe puu asemel,
(pärnapuu) kus nähti vaeva peaaegu
nädal, oleks need 1. Mai pst tüükad
maha võetud paari päevaga. Uute
istutamiseks oleks võinud kasutada
linnakodanikke, kes kindlasti ei oleks
keeldunud abistamisest, oleks ka
uued puud toestanud, et ei kasvaks
nii vildakas nagu on Lembitu puiestee
koolipoolne osa.
Pikale tänavale istutati ilusad
puud. Kuid puu tahab kujundamist,
muidu jälle saag kätte ja maha. Väga
ilusad on koolimaja esine park, Vilmsi plats ja paljud teised pargid. Kõik
puhtad ja niidetud. Linn pole kunagi
nii korras olnud, kuid heakorratöötaja või töötajad võiks jalgsi linnale
pilgu peale heita enne kergekäelist
puude mahavõtmiseks loa andmist.
Kõiki korraga ei jõua linn teha,
kasutan õpetaja Lauri sõnu. Joosep
kui sa kõiki õppetükke ei jõua korraga teha, tee nendest pooled. Joosep
läks rõõmsa meelega koju õppima.
Miks ma seda kõike kirjutan: mina
hooldasin muuseumi juures 17 aastat
kahte pärna, suvel kui oli kuiv – kastsin tundide viisi – elus asi tahab vett.
Puu on inimesele elu allikas. Annab
jõudu ja tervist. Kuid oskab ka kätte
maksta. Huvitab, kas väärispuu tükid,
olid päris pikad sai mõni puu skulptor,
et teha muuseumi hoovile mälestuskuju, ühest iidse puu käekäigust.
Olen teinud pildid, näitamaks lehes

kui võimalik kui terve ja suur pikk oli
saetud puu. Või läks kõik kellegi tuleroaks. Suur rõõm jääb nüüd pisikestel
põnnidel, kes püherdasid kuivades
lehehunnikutes ja tegid lehesõda, ära.
Mis sellest, et pärast tuli uuesti lehti
riisuma hakata.
Hea naaber Igor on siiani täiesti
šokis, sest tema paigaldas puule pesakastid, mõni aasta tagasi, mille linnud
kohe omaks võtsid, sest ka armastas
linnulaulu ja uute asukate pessa kolimist. Ehmatus oli kirjeldamatu kui õhtul töölt tuli ja leidis milline rüüstamine
on tehtud. Pesakaste, aga ei õnnestunud
leida, küllap visati koos juba munetud
munadega minema. Küll võib inimene
looduse vastu jõhker olla!
Ilme Allandi

Kommenteerib Tapa vallavalitsuse
heakorraspetsialist Koit Kuusk:
“2014. aasta kevadel, enne kui rändlinnud Eestisse jõudsid ja pesasid
punuma hakkasid, likvideeriti Tapa
muuseumi hoovist väga ohtlik harilik
vaher, mis oli seest täiesti pehkinud
ning oli oht, et lehte minnes ja soodsa
tuule korral kukub puu kas muuseumi
garaaži või naaber maja peale. Keskelt
lõhenenud oli ka muuseumi hoovil harilik pärn, mis sai samuti likvideeritud,
et ei juhtuks sama, mis juhtus 18. juulil
2013. aastal, kui muuseumi hoovi nurgas asuva hariliku pärna all mängisid
väikesed lapsed. Õnn, et lapsed sööma
kutsuti, hetk hiljem oli pärn kukkunud
Lembitu puiestee 12 hoovi.
Paraku ei ole alati võimalik kännu
järgi teada saada, mis oli selle põhjuseks, miks puu likvideeriti. Tapa
vallavalitsuse heakorraspetsialistil on
olemas fotod, mis tõestavad, millises
olukorras need puud tegelikud olid.
Kahjuks ei märgata puude tervislikku
seisundi halvenemist enne, kui juba
on liiga hilja.”
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Veelkord lapsehoiuteenusest ja
puudega lapse hooldajatoetusest
Eelmisel kuul tutvustas Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond Sõnumetes põgusalt lapsehoiuteenuseid
ja puudega lapse hooldajatoetust.
Hea, et info ilmus, kuid mõni asi sel
teemal tahaks küll lahtirääkimist.
Esmalt taustast: lapsehoiuteenuste ja puudega laste hooldajatoetuse teema kerkis üles vallavolikogu
märtsikuu istungil. Tegime fraktsiooni „Valla arengu eest“ nimel
ettepaneku, et kogu seda temaatikat
võiks vallarahvale lähemalt tutvustada. Lihtsalt ja inimlikult, nii et iga
abivajaja saaks täpselt aru, millisele
abile on tal õigus ja mida ta tegema
peab, et seda saada.
Sõnumetes ilmunud artikkel
on kahtlemata informatiivne, kuid
paraku sisaldab mõningaid ebatäpsusi: näiteks on kõik artiklis nimetatud lapsehoiuteenuse osutajad
eralapsehoiud (artiklis lahterdatakse need MTÜdeks ja eralastehoiuks). Jah, mõnda rahastab vald,
mõnda mitte, kuid see ei tee veel
neid lapsehoiuteenuse osutajatest
kellekski teiseks kui eralastehoidudeks. MTÜde ja eralapsehoidude
eristamine ei ole asjakohane, kuna
MTÜd on ka eraorganisatsioonid.
Ent mis veelgi olulisem – nimetatud lapsehoiud pole sugugi ainsad,

kes sellist valla poolt toetatud teenust võivad osutada.
Artiklis oli kirjas, et sotsiaalhoolekandeseadus ei kohusta kohalikku
omavalitsust lapsehoiuteenust oma
eelarvest finantseerima. Tõsi, kuid
meie vald on tubli ja juba 1.01.2008
kehtib Tapa vallavolikogu poolt
vastu võetud määrus „Tapa valla
eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/12889261), mis on nn.
piibel lapsehoiuteenuse osutamise
kohta meie vallas. Määruses on
kirjas ka, milliste laste lapsehoiuteenuseid Tapa valla eelarvest – sellist
tuge saab erivajadusega laps või alla
3-aastane laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti
rahvastikuregistrisse kantud Tapa
vald, ja laps on eas, mil vanemal
puudub õigus saada vanemahüvitist. Ehk lihtsalt öeldud – nii laps
kui vanem peavad olema Tapa valla
elanikud ning vanemahüvitise aeg
lõppenud. Kui sihtgruppi kuuluv
laps saab teenust kusagil mujal kui
sotsiaalosakonna artiklis loetletud
teenuseosutajate juures, võib samuti vallalt toetust taotleda.
Sotsiaalosakonna artikli lõpus
on põgusalt juttu ka puudega lapse

hooldajatoetuse maksmisest Tapa
vallas. Antud määrus on tagasiulatuva rakendusega alates 01.01.2014.
Toetus on mõeldud neile puudega
lapse vanematele või hooldajatele,
kes ei saa lapse puudest tingitud
hooldusvajaduse tõttu tööl käia.
Määruse üheks eesmärgiks on ka,
et lapsevanem ei pea jääma puudega lapse hooldamisvajaduse tõttu
töölt ära. Vaatamata opositsiooni
taotlusele ei lisatud puudega lapse
hooldajatoetuse määrusesse sätteid, mis kohustaks vallaametnikke
hindama lapse hooldusvajadust ja
määrama toetusi erapooletult.
Kõik volikogu vastuvõetud
määrused ja otsused on küll internetis kättesaadavad, kuid kõigil ei
ole võimalust ning ka oskusi oma
õigustega tutvuda veebipõhiselt.
Määruste ja seaduste tekstid on keerukad, tihti ei suuda abivajaja neist
ise kõike olulist kohe kätte leida.
Seepärast lasub ametnikel suur vastutus, et abi ikka õigete inimesteni
jõuaks. Fraktsioon „Valla arengu
eest“ taotleb, et valla juhtimine
muutuks professionaalsemaks ning
kaasaja nõuetele vastavaks, seda ka
sotsiaalhoolekande valdkonnas.
Ene Augasmägi,
volikogu liige, SDE

Trönderikodu lapsehoiu tegevusest
Mind ajendas kirjutama eelmises
ajalehes ilmunud artikkel, milles
räägiti lapsehoiuteenusest Tapa vallas. Seda lugedes oli tunne, et meie
asutusest on kirjas pool tõde ning
ümbruskonnas oli kuulda teksti
kaheti mõistmist. Jätkan sealt, kus
artikkel lünklikuks jäi.
Kristlikke väärtusi kandev Trönderikodu lapsehoid asutati 2002.
aastal norralaste poolt, kel oli
südames aidata perekondi, kellel
raske majanduslik olukord või kelle
lapsed mingil põhjusel lasteaias ei
käinud. Eelmainituile lisaks sobitusid meie klientuuri ka need, kellele
suur lasterühm ei sobinud, üksikvanemate ja töötute lapsed. Asutuse
eesmärk oli, ja on praegugi, anda
võimalikult palju sotsiaalabi, kuhu
alla kuulub dušikasutuse võimalus

nii lapsele kui -vanemale, humanitaarabi jagamine toidu ja riiete
näol. Tagatud on tasuta toit ning
arendavate tegevuste materjalid
igale lapsele.
Meie lapsehoius on enamus
üritusi koos lapsevanematega
(vastlapäev, emadepäev, isadepäev,
jõulud, väljasõidud), mis lõppevad
ühise mahla/kohvilauaga. Jõulude
ajal saab iga laps asutuse poolt
omale kommi- ning kingipaki,
sageli on jõuluvana kotis midagi
tervele perele. Igale lapsele tehakse
sünnipäevaks asutuse poolt kroon,
kingitus ning maiustustelaud.
Rahastamisest: eelmises artiklis
oli kirjas, et Tapa vald rahastab
lapsehoidu alates 2009. a ning selle
aasta maikuus see lõpetatakse. Mainimata on see osa, et 2/3 vajamine-

Hooldekodu
Tapa Haiglas
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 on ka meditsiiniabi alati käepärast võtta.
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
hooldekodurahvast päevade
sisustamisel ja organiseerib
huviringe.
Kohamaksumus hooldekodus on alates 530 eurot
kuus. 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!

vast rahast saab meie asutus Norrast
annetajate kaudu. Seega meie asutus
ei lõpeta oma tööd, nagu seda võib
eelmisest artiklist välja lugeda, vaid
jätkame samas mahus. Meil on
kenad ruumid ning koolitatud personal, tegevusluba ning tahe!! Meie
klientide jaoks midagi ei muutu!!!
Loomulikult oleme tänulikud iga abi
ja toetuse eest, mida keegi pakub, et
väikeste ilmakodanike jaoks olemist
veel paremaks muuta. Kui kellelegi
meie tegevus rohkem huvi pakub,
siis leiate meid Tapal, Põllu tn 6 esmaspäevast reedeni kell 7.30–17.30,
juunis ja augustis oleme avatud kell
9–15 ning juulis on kollektiivpuhkus.
Kohtumiseni!
Ülvi Laos,
Trönderikodu lapsehoiu juhataja
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Tapa päevakeskus
Avatud: E–R kell 8–15, vastavalt
vajadusele ja kokkuleppeliselt ka
kauem.
E-mail: tapapaevakeskus@tapa.ee
Aadress: Valve 30, 45109 Tapa
Juhataja: Kaja Sviridova
Telefon: +372 322 0025
Tapa Päevakeskus pakub erinevaid teenuseid eakatele ja abivajavatele inimestele:
- Pesu pesemine (tasuline teenus).
- Duši kasutamine esmaspäeviti
ja neljapäeviti kell 9–13 (tasuline
teenus) – eelregistreerimisega tel
322 0025.
- Sauna kasutamine kolmapäeviti
kell 10–14.30 (tasuline teenus) – eelregistreerimisega tel 322 0025.
- Juuksur kolmapäeviti kaks
korda kuus kell 10–12 (tasuline teenus), vajadusel kauem (21. mail, 4.
juunil, 18. juunil, 2. juulil) – elavas
järjekorras.
- Massaaž – alates 3. juunist esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.30
(tasuline teenus) – eelregistreerimisega tel 5373 1775 (Sirli).
- Võimalus osaleda erinevates
huvialaringides (nt lauluring, toolivõimlemine, venitusvõimlemine, tarbekunstiring, erinevad tantsuringid jne).
- Kohapeal on võimalik lugeda
ajalehte Virumaa Teataja, kasutada
arvutit.
Tapa Päevakeskuses tegutsevad
järgmised asutused:
MTÜ Tapa Liikumispuuetega
Inimeste Ühing – huvialaringid ja
liikumispuuetega inimeste abistamine, nõustamine, juhendamine;
MTÜ Seenior – huvialaringid
eakatele;
MTÜ Eluaken – Aidsi Ennetuskeskus ja Narkonõustamiskeskus
(anonüümne), süstalde vahetus ja
süstivate narkomaanide nõustamine,
erinevate sõltuvusprobleemidega
inimeste juhendamine ja nõustamine;
MTÜ Loominguline Ühendus
Koit – huviringid ja käsitöö lastele;
Ukraina Selts – seltskondlikud
üritused laulu ja tantsuga ning üle-eestilised esinemised erinevatel üritustel.
Tapa Päevakeskuse 2014. aasta suvised tegemised ja huvialaringid:
Huvialaringidesse on oodatud
kõik huvilised ja soovijad.
Esmaspäev
kell 9–13 Duši kasutamine –
saunas.
kell 10–11 Eakate võimlemine
kultuurikojas.
kell 10.30 M a s s a a ž a l a t e s
3.06.2014 – 2. korrusel.
kell 11–12 Lauluring 2. korrusel.

Teisipäev
kell 9–15 Liikumispuueteg a
inimeste abistamine, nõustamine,
juhendamine.
kell 10–11 Seenior tantsuring
kultuurikojas.
kell 11–12 Liikumispuueteg a
inimeste toolivõimlemine 1. korrusel.
kell 12–14 Kuu esimesel teisipäeval koostöös Liikumispuuetega Inimeste Ühinguga ja Kübaramooride Klubiga – „Kiika
kööki“ – roogade valmistamine
ja degusteerimine – 1. korrusel.
kell 14–15 Kübaramooride Klubi tantsuring eakatele – 1. korrusel.
kell 15–16 Liikumispuueteg a
Inimeste Ühingu ja Kübaramooride
Klubi näidendite proovid, kaks korda
kuus, alates 6.05.2014 – 1. korrusel.
kell 18–19.30 Tarbekunstiring –
2. korrusel.
Kolmapäev
kell 10–14.30 Sauna kasutamine
– saunas.
kell 10–12 Juuksur kaks korda
kuus, üle kolmapäeva (21.mail, 4. ja
18. juunil, 2. juulil) – elavas järjekorras, 1. korrusel.
kell 10–11 Mälutreening eakatele
– 2. korrusel.
kell 12–13.30 Tarbekunstiring –
2. korrusel.
kell 16–17 Hip-hop tantsuring
eakatele ja kõikidele soovijatele
alates 14.05.2014 – 1. korrusel.
kell 18–19 Ukraina Seltsi lauluproovid – 1. korrusel.
Neljapäev
kell 9–13 Duši kasutamine –
saunas.
kell 10.30 – Massaaž alates
3.06.2014 – 2. korrusel.
kell 11.30–12.30 Venitusvõimlemine – 1. korrusel, piiratud arv kohti, eelregistreerimine tel 322 0025.
kell 13–14.30 „Kehakool – tunne oma keha“, kaks korda kuus,
alates 8.05.2014 – 1. korrusel.
kell 17–19 L o e n g u t e s a r j a d
„Mõtle oma tervisele“, kaks korda
kuus, alates 15.05.2014 – 1. korrusel.
Reede
kell 9–15 Liikumispuueteg a
inimeste abistamine, nõustamine,
juhendamine.
kell 10–11 Ig a kuu esimesel
reedel inkotuba (uriinipidamatuse
sidemete ja hooldusvahendite müük)
– 2. korrusel.
kell 13–15 Liikumispuueteg a
Inimeste Ühingu ja Kübaramooride
Klubi käsitööring Nobenäpud – 1.
korrusel.
Pühapäev
kell 11–12 Pühapäevakool lastele
– käsitöö – 1. korrusel.

Ohte peitvad keldrid
Ei ole tavaline, et päästjatel tuleb
minna suitsu täis keldrisse, et leida
tulekolle ja see võimalikult kiiresti
kustutada. Kujutage endale ette – suitsune ruum, seljas 10-kilone hingamisaparaat, suur kuumus ja teadmatus,
teadmatus sellest, mis kõik teel ees on.
Mõnes keldris on ka päevavalguses
raske liikuda, rääkimata siis pilkasest
pimedusest ja võõrast keskkonnast.
Tulekahju korral mõjutab keldris
oleva põlevamaterjali maht põlemistemperatuuri, mida rohkem
põlevmaterjali seda kuumem. Põlemistemperatuur omakorda mõjutab
paneelide vastupidavust. Lisaks võib
põlemissuits olla väga mürgine, kuna
keldrisse koguneb ajajooksul erisu-

guseid asju. Keldritesse viiakse ehitusmaterjale (sh värvid, lakid), vanu
majapidamismasinaid (nt külmik),
vanad gaasimahutid, isegi lõhkematerjali. Selliste materjalide süttimine
või plahvatamine on majaelanikele
äärmiselt ohtlik.
Päästjad pöörduvad inimeste
poole palvega, et saabunud kevadel
koristaksid majaelanikud ühiselt
keldrid ja trepikojad. Sellel on mitu
olulist väärtust – puhtam keskkond,
väiksem võimalus tulekahju tekkeks
ja kasvõi taaskasutus. Prahi koht
on prügimäel ja väärtuslik ei tohi
tolmuses keldris passida!

Lili Lillepea,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
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VALLAVOLIKOGU ISTUNG
4.04.2014
Võeti vastu järgmised otsused:
- Tapa vallavolikogu 28.06.2012
otsuse nr 141 ,,Eluruumide kinnitamine sotsiaalkorteriteks’’ muutmine;
- jaoskonnakomisjonide moodustamise (Euroopa Parlamendi
valimiste läbiviimiseks);
- korruptsioonivastase seaduse
rakendamine;
- kohanimede määramine (määrati
Tapa vallas Tapa linnas liikluspindadele nimed järgmiselt: Pirni tänav;
Hundi tänav; Niidu tänav);
- Katastriüksustele sihtotstarbe
määramine (2);
- Maade munitsipaalomandisse
taotlemine;
- Kehtestatud planeeringute ülevaatamine;

- Kehtestatud üldplaneeringute
ülevaatamine;
- Tapa linna kesklinna detailplaneeringu kehtestamine;
- Kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine;
- Tapa muusikakooli hoolekogusse
esindaja määramine.
Võeti vastu järgmised määrused:
- Õigusakti kehtetuks tunnistamine (tunnistati kehtetuks Tapa
vallavolikogu poolt 09.02.2006 vastuvõetud määrus nr 16 „Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise
komisjoni moodustamine“);
- Tapa valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine;
- Tapa valla territooriumil asuvate
metsatee osa sisaldavate terviktee
nimekirjade kinnitamine.

Veevedu Tapa linnas
Tapa valla viimaste aastate üks suurimaid ehitusalaseid ettevõtmisi, veemajandusprojekt, on edukalt täidetud.
Rekonstrueeritud on joogivee- ja
reoveetorustikud Tapal, Lehtses ja
Jänedal. Samuti vallakeskuse ja suurimate asulate puurkaev-pumplad ja
reoveepuhastid.
Kõik loetletud veemajandusprojekti ehitus- ja rekonstrueerimistööd
võeti ette eesmärgiga anda valla tiheasustusega asulate elanikele võimalus
ühineda puhta joogivee- ja reovee
ärajuhtimise süsteemidega, vältida
halvasti puhastatud reovee sattumist
keskkonda ja kaasajastada seadmeid.
Tööd lõpetati 2013. aasta kevadel,
kuid ikka veel on Tapa vald sunnitud
vedama vallakeskuses joogivett ligikaudu 55 majapidamisele! Vallakassale
läheb see maksma 1200 eurot igas
kuus!
Praktiliselt kõik eramud (korterelamutel ja asutustel on see võimalus juba
Nõukogude ajast) linnas on saanud
võimaluse ühineda veesüsteemidega,
sest torustikud on toodud krundi

piirile. Ilma veeühendamise võimaluseta on tänaseks jäänud üksikud
majapidamised.
Seoses eelöelduga anname Tapa
linna majaomanikele teada, et kõik
majapidamised, kellel on võimalus
liituda veesüsteemidega, peavad seda
ka tegema, sest veevedu lõpetatakse
hiljemalt 2014. aasta suveperioodi
lõpuks. Kevad on käes ja alanud
on parim periood toruühenduste
ehitustööde teostamiseks. Palun
kõikidel majapidamistel, kellele on
loodud võimalus veesüsteemidega
ühinemiseks, kuid kes pole seda veel
teinud, pöörduda aega viitmata Tapa
Vesi OÜ kontorisse ja kooskõlastada
ühinemistingimused. Algaval suveperioodil veetakse majapidamistele vett
ainult joogiks, toiduvalmistamiseks
ja pesemiseks; vett ei veeta loomade
jootmiseks ja aiamaade kastmiseks!
Veeveo lõpetamise täpne kuupäev
antakse teada Tapa ajalehtede ja kodulehe kaudu.
Andrus Freienthal,
abivallavanem

Detailplaneeringu
kehtestamine
Tapa vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 43 kehtestati Tapa linna
kesklinna detailplaneering.
Planeeritud ala asub Tapa vallas,
Tapa linnas Nooruse, Kooli, Pargi,
Valve ja Roheline tänavate vahel.
Detailplaneeringuga lahendati krundipõhiselt Tapa kesklinna maa-alade
maakasutus- ja ehitustingimused.

Detailplaneering käsitleb kõiki
planeerimisseadusega detailplaneeringule seatud eesmärke. Planeeringuala suurus on 25,69 ha.
Otsusega on võimalik tutvuda
Tapa valla kodulehel www.tapa.ee
valiku Valla juhtimine-PlaneeringudKehtestatud detailplaneeringud all.

Kairi Maasen, maakorraldaja

Eterniidi ja lehtklaasi
kogumine
Tapa vallavalitsus koos AS-iga Eesti
Keskkonnateenused korraldab Tapa
valla kodumajapidamistes tekkinud
eterniidi ja lehtklaasi kogumise.
Eterniiti ja lehtklaasi kogutakse kahel päeval, ühel päeval Tapa linnas
ja teisel päeval Jäneda külas. Tapa
linnas toimub kogumispäev 31.
mail kell 9–14. Eelpool nimetatud
jäätmeid kogutakse Loode tänava
ääres asuval parkimisplatsil. Jäneda
külas toimub kogumispäev 1. juunil
kell 10–14 Jäneda spordihoone parkimisplatsil.
Jäätmed tuleb isiklikult kogujale
üle anda ning toojad registreeritakse
kohapeal. Kogumiskohta võib tuua

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.
Eterniiti, lehtklaasi ja teisi jäätmeid
võetakse vastu ka Lääne-Viru Jäätmekeskuses, asukohaga Piira küla, Vinni
vald. Täpsem info www.lvjk.ee/.
31. mail ja 1. juunil võib kogumiskohta tuua ainult eterniiti ja lehtklaasi,
teisi jäätmeid selle kampaania käigus
vastu ei võeta! Info telefonilt 322 9665.
Krista Pukk, keskkonnaspetsialist

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
03.04.2014
- Sõlmiti üks koduteenuse osutamise
leping;
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing
lapsehoid eraldati raha lapsehoiuteenuse osutamiseks;
- Tapa linna keskväljakule pargivalgustite edukaks pakkumuseks
tunnistati Välisvalgustuse OÜ poolt
esitatud pakkumus;
- otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Elektrienergia ostmine“;.
- määrati projekteerimistingimused
Eesti Energia Võrguehitus AS-le
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks
(Tõrva alajaama 0,4 kV F2 nõuetekohasuse tagamine) Kõrveküla külas
Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le 0,4 kV õhuliini ja maakaabli
ehitamiseks Hommiku pst-l ja Linda
tn-l (Linda tn 10 asuva Tapa Erikooli
peakaitsme suurendamine) Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Kase Kaubandus
OÜ-le garaaži ehitamiseks Paide mnt
7a kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Eural Properties OÜ kaubanduskeskus Maxima
X taarapunkti kasutusele võtmiseks
Pikk tn 33 kinnistul Tapa linnas Tapa
vallas;
- Tapa vallas Lokuta külas asuva
Jaagu katastriüksuse jagamisel moodustatavatele maaüksustele määrati
koha-aadressid: Jaagu, Jaagu põld,
Jaagu mets;
- Tapa vallas Patika külas asuva
Sambliku katastriüksuse jagamisel
moodustatavatele maaüksustele määrati koha-aadressid: Meieri, Sambliku;
- Tapa vallas Tõõrakõrve külas
asuva Hobuse katastriüksuse jagamisel moodustatavatele maaüksustele määrati koha-aadressid: Hobuse,
Jahimehe;
- kinnitati Tapa valla 2014. a lisaeelarve tulude laekumine tegevusalade
ja majandusliku sisu järgi ja kulude
jaotus tegevusalade ja majandusliku
sisu järgi;
- anti üürile korter asukohaga Valve 24-7 Tapa linnas ajavahemikus
14.04.2014 kuni 14.04.2015;
- otsustati müüa Tapa vallale kuuluvad korteriomandid aadressil Ülesõidu tn 9-59, Tapa linn, Kabala tn
1-54, Tapa linn, Lembitu pst 15-15,
Tapa linn, Üleviste tn 7-33, Tapa linn,
Näo keskus 2-3, Näo küla, Tapa vald.
10.04.2014
- Neljale puudega isikule määrati
hooldajad ning hooldajatele hooldajatoetused;
- määrati Tapa vallas Loksu külas
asuva Lessoke kinnistule uus kohaaadress järgnevalt: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Loksu küla, Männi;
- kinnitati Tapa valla hankeplaan;
- otsustati korraldada lihthange
„Tapa linna kõnniteede rekonstrueerimine“;
- Tapa valla kruusakattega teede
ja tänavate greiderdamise edukaks
pakkumuseks kinnitati OÜ Tapa Autobussipark poolt esitatud pakkumus;
- piirati raskeliikluse sissesõit Tapa
kesklinna Ambla mnt, Õhtu pst,
Hommiku pst ning Ülesõidu tänava
kaudu liiklusmärgiga 313 „Veoauto
sõidu keeld“ koormuspiiranguga
8t koos lisatahvliga 891b „ Välja
arvatud Vallavalitsuse loal “. Suunati
raskeliiklus Loobu ja Ambla poolt
liiklejatele Tapa linna ringtee PärnuRakvere- Sõmeru mnt kaudu;
- väljastati tee ajutise sulgemise
luba Tapa vallas Jäneda külas Lossi
tee Kooli tee sulgemiseks vastavalt

alljärgnevale: Jäneda küla Lossi tee
100m Piibe mnt ristmiku ja Jäneda
Õppe- ja nõuande keskuse parkla
vaheline lõik, alates 24.05.2014 kella
6-st kuni 25.05.2014 kella 19-ni,
alates 26.07.2014 kella 6-st kuni
27.07.2014 kella 19-ni ja 13.09.2014
kella 6-st kuni kella 19-ni. Jäneda
küla Kooli tee Lossi tee ja Kalda tee
vaheline lõik alates 24.05.2014 kella
6-st kuni 25.05.2014 kella 19-ni, alates
26.07.2014 kella 6-st kuni 27.07.2014
kella 19-ni ja 13.09.2014 kella 6-st
kuni kella 19-ni;
- määrati projekteerimistingimused
üksikelamu laiendamise projekteerimiseks Väike 17 kinnistule Tapa
linnas;
- määrati projekteerimistingimused
suvemaja ehitusprojekti koostamiseks Siidisaba kinnistule Patika külas
Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le „Mõisa AJ 0,4 kV fiidri F3
rekonstrueerimine“ kasutusele võtmiseks Tõõrakõrve külas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le „Nõmmküla 10 kV fiidri rekonstrueerimine. 0,4kV jaotusvõrgu
õhukaabelliin, elektri maakaabelliin,
6-35kV alajaam F2 pingeparandamine“ kasutusele võtmiseks Saiakopli
külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Raufarm OÜle silohoidla ehitamiseks Raufarmi
kinnistul Raudla külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba üksikelamu
laiendamiseks Tähe tn 11 kinnistul
Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Insenerehituse
AS-le Tapa paisu kalapääsu ehitamiseks Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Insenerehituse
AS-le Vahakulmu paisu kalapääsu
ehitamiseks Vahakulmu külas Tapa
vallas;
- eraldati MTÜ-le Loometöö täiendavat toetust Tapa valla käsitööd
arendavate suurprojektide, sh ürituste
ja koolituste läbiviimiseks 2014. aastal
kokku summas 300 eurot.
17.04.2014
- Kahele lasteaias käivale lapsele
eraldati toidutoetust;
- otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 1739.80
eurot;
- jäeti rahuldamata viis avaldust sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- eraldati kahele abivajajale sotsiaalkorter;
- Tapa valla kruusakattega teede ja
tänavate tolmutõrje edukaks pakkumuseks tunnistati Järva Teed OÜ
poolt esitatud pakkumus;
- väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu
rajamiseks Kurge tee 1 kinnistul
Lehtse alevikus Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek suvemaja
ehitamiseks Siidisaba kinnistul Patika
külas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le „0,4 kV maakaabelliin. Olleri
mü elektriliitumine.“ kasutusele võtmiseks Patika külas Tapa vallas;
- võeti vastu korraldus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
kohta;
- anti nõusolek OÜ-le Kaiferos
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamiseks;
- otsustati korraldada lihthange „Tapa
linna keskväljaku korrastamine;

- anti avaliku ürituse luba ürituse
“Kliendipäev” korraldamiseks Kauplus Nurga Pood territooriumil aadressil Paide mnt 77 Tapa linn 19. aprillil
2014 ajavahemikus kell 9 kuni 15;
- anti avaliku ürituse luba “Emadepäeva liikumispäev” korraldamiseks
Tapa linna kergliiklusteel 11.05.2014
kell 12 kuni 13.30;
- anti avaliku ürituse korraldamise
luba Klubile Lehtse OFF-Road Park
maasturite orienteerumisürituse “Suur
Maasturite Kevadsõit” korraldamiseks Rabassaare külas ajavahemikus
2.05.214 kell 15 kuni 4.05.2014 kell 20;
- anti avaliku ürituse luba OÜ-le Jäneda Mõis laada Aia- ja Lillepäevad Jänedal korraldamiseks Jäneda keskuses
ja Jäneda Mõisa pargis ajavahemikus
24.05.2014 kell 6 kuni 25.05.2014
kell 16;
- eraldati Tapa valla elanikule ja Rakvere spordikooli õpilasele 40 eurot
toetust, osalemaks Soomes toimuval
U-16 võistkonnas võrkpalliturniiril
“Power Cup” Raahe linnas 4.–6.
juunil 2014;
- võeti vastu korraldus raha eraldamise
kohta täiendavalt seltsitegevuseks
2014. aasta eelarvest;
- anti üürile munitsipaalkorter aadressil Uus 12-2 Tapa linn.
24.04.2014
- Sotsiaalnõunikku volitati teostama
toiminguid eestkostetava nimel Swedpangas;
- kahele puudega isikule määrati
hooldajad ning hooldajatele toetused;
- lõpetati üks puudega inimese hooldamise leping, seoses hooldatava
surmaga;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise
leping;
- väljastati tee ajutise sulgemise luba
Tapa vallas Rabasaare endise turbatööstusasula asulasisestel teedel alates
2.05.2014 kella 18-st kuni 3.05.2014
kella 23-ni;
- lihthanke „Tapa linna kõnniteede rekonstrueerimine“ edukaks pakkumuseks tunnistati Leonhard Weiss Viater
Ehitus AS poolt esitatud pakkumus;
- määrati projekteerimistingimused
üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti
koostamiseks Kanarpiku kinnistul
Patika külas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused
üksikelamu ja abihoone(te) ehitusprojekti koostamiseks Õhtu pst 48
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused
abihoone (kuur- garaaž) ehitusprojekti
koostamiseks Pikk tn 55 kinnistule
Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le 0,4 kV õhuliini ja maakaabli
ehitamiseks Raba tn-l (Raba tn 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga) Lehtse
alevikus Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba üksikelamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
Võidu pst 5 Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba elamu ja elamu
laienduse kasutusele võtmiseks Tähe
tn 11 Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu
rajamiseks Meierei kinnistul Nõmmküla külas Tapa vallas.
- võeti vastu korraldus pärima asumise
kohta;
- vallavanem lubati puhkusele 5.05–
9.05.2014.

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine
Tulenevalt planeerimisseadusest § 29 on Tapa vallavolikogu üle vaadanud Tapa vallas kehtiva üldplaneeringu ja kehtivad detailplaneeringud
ning otsustanud jätkata kavandatud eesmärkide elluviimist.
Ülevaatamise tulemused on kinnitatud Tapa vallavolikogu 24.04.2014
otsustega nr 41 ja 42.

16. mai 2014

TAPA VALLA AJALEHT

Tule jalgpallitrenni!
Tapa Jalgpallikool avab maikuus
kaks uut treeninggruppi.
2007/2008 sündinud lastele ja
1998–2002 sündinud tüdrukutele.
4. mail kell 16 toimub esimene
treening Tapa gümnaasiumi kunstmurul 2007/2008 aastal sündinud
lastele.
2007/2008 a laste trennid hakkavad toimuma 2 korda nädalas:
- kolmapäeviti kell 17.30 (Tapa
linnastaadionil),
- pühapäeviti kell 16 (Tapa gümnaasiumi kunstmurul).

19.–25. mai Euroopa Parlamendi valimised.
20. mai kell 20 Animafilm „Härra Peabody ja Sherman”.
Pilet 3 €, koolieelikud 1 €, eelmüügist 2.50 €.
27. mail kell 20 Draamafilm „Monumendimehed“. Pilet 3 €,
eelmüügist 2.50 €.
28. mail kell 17 Konverents koolikiusamisest. Kes kiusab?
Miks kiusab? Kuidas kiusamist leevendada? Kuidas vahele astuda? Sõna võtavad: psühholoog Ada Kiipus, „Julgelt
vastu“ meeskond, „Ära ole kiusaja – ole kangelane!“ Info
ja eelregistreerimine info@kultuurikoda.ee või telefonil
32 0061. Tule ja mõtle kaasa!
29. mail kell 18 Tapa valla laste lauluvõistlus. Pilet 1 €.
Avatud mängutuba ja lastekohvik.
1. juunil kell 12 Tapa muusikakooli pargis lastekaitsepäev.
kell 12–15 Tegevused suurematele ja põlvepikkkustele.
kell 15 Tapa kultuurikoja lastekollektiivide kontsert kogu
perele. Kõhutäite eest hoolitseb Tapa gümnaasiumi puhvet, batuudid, atraktsioonid, hobused jne.
4. juunil kell 12 2013/14 õppeaasta parimate õppurite tunnustamisüritus.
7. juuni Laste kristlik laulupäev.

LEHTSE KULTUURIMAJAS

Jätkuvalt ootame trenni poisse
sünniajaga 1999–2003.
Trennid toimuvad:
- kolmapäeviti kell 19 (Tapa
linnastaadionil),
- pühapäeviti kell 19.15 (Tapa
gümnaasiumi kunstmurul).

17. mai kl 10–12 Rohevahetus, taimede müük, maikuu kirbukas kultuurimaja platsil. NB! 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.

Treener: Kalmer Klettenberg
(tel 518 9069) kalmerklettenberg@
gmail.com.

Tapa Jaanipäev toimub 21. juunil
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 juunikuu valla ajalehes
Sõnumed, Tapa valla kodulehel,
facebookis ja plakatitel. Lisaks
info tel 322 9659 ja e-mailil indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

Tapa valla laste- ja noorte
lauluvõistlus Tapa kultuurikojas
Toimub: 29. mail kell 18
Vanuseastmed:
1. vanuserühm 3–4-aastased
2. vanuserühm 5–7-aastased
3. vanuserühm 8–10-aastased
4. vanuserühm 11–13-aastased
5. vanuserühm 14–18-aastased
NB! Lauljate vanust arvestatakse seisuga 31.12.2014.
I. Võistlustingimused
1. 2.–4. vanuserühma laulja kannab ette ühe laulu, mis peab olema
eestikeelne või laulja emakeelne ja
pikkus ei tohi ületada 3 minutit.
2. 1. ja 5. vanuserühma laulja
kannab ette ühe laulu vabalt valitud
keeles ja pikkuses.

3. Laulja registreerimiseks palume esitada andmed hiljemalt 23.
maiks 2014 e-posti teel: heili.pihlak@kultuurikoda.ee või tulles kohale aadressil Turu tn 8, Tapa linn.
4. Registreerimisel täita registreerimisleht iga osaleja kohta eraldi.
4. Fonogrammide kasutamisel
tuleb nad tuua Tapa kultuurikotta
hiljemalt 23. maiks 2014.
5. Vanuserühmadest 2., 3. ja 4.
võib žürii otsusega minna edasi
maakonna Laulukarussellile kuni
kolm paremat lauljat. Maakondlikku Laulukarusselli voor toimub 4.
juunil kell 10 Rakvere rahvamajas.
II. Valla lauluvõistluse eelsed
proovid Tapa kultuurikojas

Koerte ja kasside
tasuta vaktsineerimine
marutaudi vastu toimub:
laupäeval, 7. juunil kell 14
Jänedal Musta täku talli ees,
kell 15.15 Lehtse raamatukogu
ees oleval parkimisplatsil ja
kell 17 Tapal pika ja Hommiku
pst nurgal oleval parkimisplatsil.
Koerte tasuliseks vaktsineerimiseks kompleksvaktsiiniga tuleb
registreeruda. Kaasa võtta olemasolev vaktsineerimiskaart või
lemmikloomapass.
Info tel 5656 9869.

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS

1998–2002 a tüdrukute esimene
treening toimub 4. mail kell 17.30.
Tüdrukute trennid toimuvad
esialgu üks kord nädalas (huvi korral edaspidi kaks korda) pühapäeviti kell 17.30 (Tapa gümnaasiumi
kunstmurul).

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

LK 7

Proovid toimuvad 26., 27. ja 29.
mail 2014 Tapa kultuurikoja saalis.
Eelnevalt palume kokku leppida
prooviajad telefonil 322 0061,
info@kultuurikoda.ee või tulles
kohale tööpäeviti aadressil Turu tn
8, Tapa linn.
III. Žürii
Žürii, koosseisus 3–5 liiget,
moodustab Tapa kultuurikoda.
IV. Autasustamine
Kõigile Tapa valla lauluvõistlusel osalejatele on tänukiri ja väike
meene. Iga vanuserühma kolme
esimest võistlejat autasustatakse.
Lisaks antakse välja publiku lemmiku aunimetus ja žüriil on õigus
jagada eripreemiaid.

Näitused Lehtse kultuurimajas:
Merle ja Ain Freimann – loodusfotode näitus “Kodukandi kaunis loodus”.
Lehtse Käsitööseltsingu eestvõttel “Eesti kindakirjad läbi kolme sajandi”.

Tapa vallavalitsus kuulutab välja konkursi
				
LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

(asenduskoht lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaks).
Konkurss toimub kuni 26.05.2014.
Täpsem info Tapa valla kodulehel
www.tapa.ee/vabad_tookohad.

Aegviidu vallavalitsus kuulutab avaliku konkursi

				
vallasekretäri

ametikoha täitmiseks.
Konkursikuulutus, s.o tööülesanded ja nõuded kandidaadile on
sätestatud Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse kesksel
veebilehel ja Aegviidu valla veebilehel www.aegviidu.ee.
Tööle asumise aeg: 1.august 2014
Kandidaatidel tuleb esitada järgmised dokumendid:
1. Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega
nõuetele vastavuse kohta.
2. Elulookirjeldus.
3. Haridust tõendavad dokumendid.
4. Isikut tõendav dokument.
Dokumendid saata 15. juuniks 2014. a digitaalselt
allkirjastatuna e-postiga aadressil: riivo.noor@aegviidu.ee
või posti teel aadressil: Kase tn 10, Aegviidu, Harjumaa 74501,
märgusõna „Avalik konkurss“.

16. mai 2014

TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa väiksem vanem maja Jootmel koos kõrvalhoonetega, maad on 0,8 ha. Majas 2 tuba, suur
köök, sahver ja 2 esikut. Asukoht on hea, bussipeatus asub 200 meetri kaugusel. Hind 15 000.
Telefon 5396 5491.
Vahetada kolmetoaline korter rõduga,
elektriküte, kesklinnas, kolmandal korrusel, aknad
ja uks vahetatud, kahetoalise kõigi mugavustega
rõduga korteri vastu. Tel 5649 0312.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid ning
majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

TAPA LASTEAED VIKERKAAR

pakub tööd
			

liikumisõpetajale (0,5 kohta)
Tööleasumise aeg on augustis 2014.
CV ja sooviavaldus palume saata 30. maiks
e-aadressil vikerkaar@tapa.ee.

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
- Klaasivahetus
- Autokaupade müük
- Treileriteenus
- Autoremonditööd
- Transporditeenus
- Rehvitööd
E–R kl 9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
e-mail: info@rsegakauba.ee,
www.rsegakauba.ee.

Tapa Muusikakooli sisseastumiskatsed
				
toimuvad 9. ja 12. juunil kell 16.

Valige endale sobivam päev. Avaldusi saab esitada 2.–6. juunini.
Koos avalduse esitamisega registreerige aeg katsetele!
Vaadake lisaks tapamuusikakool.ee.

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.

4. mail Tapal kadunud 3-aastane
isane oranž-triibuline kass.
Lõua all natuke valget, õues väga arg.
Palun aidake leida! Tel 5569 2549.

Tapal, Ambla mnt 28 müüa tomatitaimi,
eraldi pottides. Helistada ette 5656 9897.
Fekaaliteenus 24h
7 päeva nädalas.
Hind kokkuleppel.
Tel 5397 2245.
Kuulutus ei aegu.

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

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.

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

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt 2B,TAPA
• autoremonditööd
• kaevetööd väikekopaga
• kahjukäsitlus kindlustustele
• klaasivahetus
• treileri rent – teenus
• alumiiniumkeevitus
• ATV remont/ümberehitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@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.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Ehitustööd
- Haljastustööd
Remonditööd
- Aedade ehitamine
Viimistlustööd
- Kivi ja puitterrassid
Omaniku järelevalve - Torutööd
Telefon 5343 7995.
E-post: tapaehitus@hot.ee

RAM Builder OÜ
võtab tööle ehitustöölisi.
Tel 5598 3983.
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
müük-paigaldus; 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 9–15.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

