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Vallavanem oli kutsunud õppeaasta parimate tänuüritusele 121 õpilast ja neid juhendanud õpetajad. Täpsemalt saab lugeda lk 2.

LÜHIDALT

Reisirongide sõiduplaanimuudatustega
muutusid ka
busside plaanid
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada,
et seoses reisirongide sõiduplaanimuudatustega alates 1. juunist
muutusid ka maakonnaliinide sõiduplaanid liinidel nr 12, 36, 20, 39, 53,
59, 64 ja 66.
Liinil nr 53 sõidab seni E–P Tapalt
kell 20.05 väljunud buss nüüd Tamsalusse kell 20.00 ning Tamsalusse
jõuab buss kell 20.30.
Liinil nr 64 väljub Tapalt buss
Aegviitu tööpäeviti kell 5.20, 7.35,
12.35, 14.40 ja 17.50. Aegviitu jõuab
buss vastavalt kell 5.53, 8.10, 13.10,
15.16 ja 18.34. Laupäeviti ja pühapäeviti väljub buss Tapalt senise kella
16.50 asemel kell 16.35 ning Aegviitu
jõuab kell 17.19.
Aegviidust Tapale väljub buss tööpäeviti kell 6.50, 8.20, 13.35, 15.40 ja
18.40. Tapale jõuavad bussid vastavalt
kell 7.29, 8.59, 14.19, 16.19 ja 19.19.
Laupäeviti ja pühapäeviti väljub buss
Aegviidust senise kella 17.35 asemel
kell 17.25 ning saabub Tapale kell 18.09.
Laupäeviti Tapalt kell 14.50 ja
Lehtsest kell 15.05 väljuva bussi ajad
ei muutu.
Täpsemad sõidugraafikud on
üleval Tapa valla kodulehel.
Martin Keskküla, Lääne-Viru Maavalitsus

			

Lugupeetud lapsevanemad,
kelle lapsed
alustavad lasteaiateed
2014/2015 õppeaastal,
ootame teid koosolekule
16. juunil, algusega kell 17.
Koosolek toimub Tapa lasteaia
Pisipõnn saalis Nooruse 11.
Meeldiva kohtumiseni!
Lasteaia juhtkond

Foto Piret Pihel

Tapa vallas tasub oma
lapsed üles kasvatada
Kevad jälle käes ja nagu ikka
tekitab kevade jõuline tulemine
inimestes vastakaid reaktsioone,
osad poetavad prügi metsa alla
või haljasaladele, osad koristavad
seda. Õnneks neid teisi on rohkem. Tahan siinkohal veel tänada
kõiki meie koolide õpilasi ja kogu
kooliperet, kes osales aktiivselt kodukandi rämpsust puhastamisel.
Seda prügi sai väga palju.
Aga kevad on ka suur ettevalmistuse aeg suvisteks remontideks
ja ehitusteks. Pidevalt toimuvad
hanked erinevate tööde tegijate
leidmiseks. Küll teedeehituses,
kesklinna pargi renoveerimiseks,
hoonete remontööde tegemiseks
jpm. Kõik see selleks, et pakkuda
parimat võimalikku elukeskkonda
meie vallas elavatele kodanikele ja
võimalikele sissetulijatele. Vallavalitsuse eesmärk on järjest rohkem
tähelepanu ja raha panustada
elukeskkonda, nagu teed, pargid,
tänavad, laste mänguväljakud jne.
Meie oleme seisukohal, see on see,
mis inimesi peale hea töökoha ja
heade teenuste huvitab ja paneb
otsustama Tapa vallas elamise
kasuks. Eriti pöörame rõhku maaalalale mis asub Tapa linnas Paide

maanteest lõuna pool, ehk siis endine nn. sõjaväelinnak. See ala asub
suure põhimaantee ääres ja mööda
seda sõidavad kümned tuhanded
inimesed igal aastal linnast läbi ja
seni kuni me seda ala ei ole korda
saanud ei saa öelda et Tapa linn on
kena linn. Selleks on kavas esitada
jälle rahataotlus endiste nõukogude
sõjaväehoonete lammutamiseks ja
maaala silumiseks. Ja ühel kenal
päeval on kogu see maaala kenasti
sile ja niidetav. See võib võtta aega
veel mõned aastad, aga liikumine
sinnapoole toimub pidevalt ja järjekindlalt.
Maikuu teisel päeval ilmus pressiteade mis teavitas meid sellest, et
Swedbank otsustas sulgeda alates
juulist oma Tapa linnas asuva pangakontori, põhjendades seda üha
vähenevate klientide külastuste
arvuga. Selline kulude kärpimine
häirib vähe minuvanuseid ja nooremaid inimesi, meie kasutame enamasti pangakaarti ja internetipanka,
küll aga on selline otsus väga valus
löök eakatele. Ja seda tõenäoliselt ei
kompenseeri pangabuss kaks korda
kuus. Vähemalt jääb Tapale alles
Swedbanga kaks sularahaautomaati
ja lisandub sularaha sissepanemise

automaat. Kui riik ja omavalitsused loeks ka ainult raha ja teeks
oma otsuseid ainult otstarbekuse
järgi, siis oleks tõenäoliselt kõik
muud koolid peale maakonnakeskuste suletud, rääkimata kultuurimajadest, spordihoonetest jne.
Lasteaaedades oleks vanematele
kulupõhised hinnad ning kõik
peaks kultuuri ja spordivõimaluste
eest maksma kulupõhist täishinda.
Kas me sellist elu tahame? Vastus
saab olla vaid üks, ei taha. Seega jätkame ka edaspidi oma elanike eest
hoolitsemist niipalju kui see vähegi
võimalik on ja täpselt nii suures
ulatuses kui meil raha on. Selleks
aga on vaja elanikke ja töökohti.
Kutsun siin üles jälle teid, kes te
veel ei ole ennast registreerinud
Tapa valla elanikuks, seda tegema.
Sest meil on väga palju head ja toredat, turvaline elukeskkond, palju
erinevaid huvitegevusi nii spordis
kui kultuurivaldkonnas. Meil on
väga palju toredaid ja hakkajaid
inimesi kelle energiast ja elurõõmust saavad osa ka teised. Mina
arvan, et Tapa vallas on hea elada
ja siin tasub eluase soetada ning
oma lapsed üles kasvatada.
Alari Kirt

Detailplaneeringu kehtestamine
				
Tapa vallavolikogu 29.05.2014 otsusega nr 48 kehtestati
Lehtse tee 4c kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.
Planeeringuala hõlmab Lehtse tee 4c ja Lehtse tee 4c juurdelõige kinnistut, osaliselt
Joosepi kinnistut ja osaliselt reformimata riigimaad. Detailplaneering käsitleb kõiki
planeerimisseadusega detailplaneeringule seatud eesmärke. Planeeringuala pindala
on 32 959 m². Otsusega on võimalik tutvuda Tapa valla
kodulehel www.tapa.ee valiku
Valla juhtimine-Planeeringud-Kehtestatud detailplaneeringud all.
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Eesti Talupäevad
toimuvad
26.–27. juulil
Jäneda on 1992. aastast alates juulikuu viimasel nädalavahetusel oodanud külla Eestimaa tublisid talupidajaid ja põllumehi, et enne eesootavat
koristusaega veidi ühiselt hinge
tõmmata ja vanade tuttavatega kohtuda. Oodatud on ka linnarahvas, et
veeta mõnusalt kaks ürituste tihedat
suvepäeva. 26.-27. juulil toimuvad
talupäevad juba 23. korda. „Sellega
oleme ühe pikema traditsiooniga,
katkematult ja samas paigas toimuva
suurürituse korraldajaid. Aegade
jooksul oleme teinud läbi küll erinevaid muutusi oma programmis,
korraldanud erinevaid konkursse
ja võistlusi, jäänud on aga samaks
see meeldiv traditsioon ja sõpradega kokkusaamise rõõm,” ütles
ürituse peakorraldaja Enno Must.
Tavakohaselt kuulutab laupäeval kell 12 Eestimaa Talupidajate
Keskliit ürituse avatseremoonial
välja konkursside „Eesti Parim Talu
2014” ja „Parim Talumetsamajandaja 2013” võitjad.
Talupäevade lahutamatuks osaks
on kahtlemata kõnekoda, kus aastate
jooksul on ägedaid sõnasõdu maha
pidanud riigiametnikud ja põllumehed. Kui üle vaadatud uusim tehnika, tõuloomad, talutoodangu ning
käsitöö müügiletid ja käsitöökeskus
talli ülakorrusel, tasub aega võtta ka
välilaval toimuva jälgimiseks, kus esinevad taidlejad, kõhutantsijad. Kel
mõnus muusika tantsuhimu tekitab,
saab varbad villi tantsida laupäevasel talupäevasimmanil Musta Täku
tallis Jüri Homenja pillimängu- ja
laulu saatel.
Täpsem ajakava: www.janedaturism.ee.
Signe Kalberg
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Õppeaasta lõpp
Lehtse koolis
Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka,
kes noorelt tarkust kogund truult,
see sobib varsti suurte hulka.
On ühed alles läve hakul,
kuid teised väljalennupakul ...
Käes on lillelõhnaline ja linnulaulust
pakatav kevad. Sellel looduskaunil
ajal on kõige tegusam ja vastutusrikkam aeg koolide lõpuklasside
õpilastel. Kui teised on saanud juba
väljateenitud suvevaheajale, siis nemad teevad oma viimaseid pingutusi
tuleviku nimel.
Meie koolis on väljalennupakul
kaheksa õpilast: Kelli Allese, Jaanika
Kaldoja, Kaspar Kirt, Jaan Klamm,
Janne Lamus, Alvi Lina, Meelis Piik
ja Markus Prokuda. Klassijuhatajana
toetab ja saadab neid teele õpetaja
Maren Liivik. Kaks eksamit on selja
taga, üks ees. Tarkust ja jõudu teile,
üheksandikud!
Lehtse koolis õppis 2013/2014.
õa 43 õpilast, viimasel veerandil
lisandus neile kaks õpilast. Väga
heade hinnete ja kiituskirjaga lõpetasid klassi 4 õpilast: Denis Gita,
Kadri Paulus, Katriin Talussaare 2.
klassist ja Moona Lamus 5. klassist.
Hinnetega väga hea ja hea lõpetasid
kooliaasta 22 õpilast. Õppeaasta oli
kogu koolile sisukas ja teguderohke.
Õpilased esindasid kooli mitmetel
erinevatel õpilasüritustel ning aineolümpiaadidel. Maakonnas tulid
auväärsele teisele kohale 5. klassi
õpilane Kristjan Hansen matemaatikaolümpiaadil ja 8. klassi õpilane
Tambet Sild inglise keele olümpiaadil. Tublid olid ka teised õpilased,
kes olümpiaadidel nii häid tulemusi
ei saavutanud, kuid osaleminegi on
kiitust väärt. Aitäh nendele õpilastele
ja juhendajatele õpetajatele, kes võtsid vaevaks teha ainealast lisatööd.
Nimetan siin veel üritusi ja projekte,
millest võeti õppeaasta jooksul osa:
TÜ Teaduskooli füüsika õpikoda,
õppematk Viitnale, õppepäev Sagadi
looduskeskuses, Totti Kasekampi
mälestusvõistlus kuulitõukes, Tapa
valla koolide karika v õ i s t l u s e d
j a l g p a l l i s, Ta p a va l l a mu u sikapäev, Tartu võistujoonistamine,
joonistuskonkursid „Meie Eesti head
asjad“, „Minu unistuste onn“, „Minu
lemmikauto“ ja “Jäätisele pakend“,
Virumaa laste luulevõistlus „Väike
Eesti suures Euroopas“, Tähekese

luulevõistlus „Edgar Valter 85“, matemaatikavõistlus Känguru, autode
meisterdamine “Ehita hüppav monster truck 2014”, Tapa päästekomando õppepäev „Tean tulest“, Ambla
kooli ristsõnade lahendamise võistlus
Kuma rändkarikale (saadi 1. koht,
võistkonnas olid Katriin Talussaare,
Kristjan Hansen, Jaanika Kaldoja),
„Minu riik“ õppepäev Tallinnas 9.
klassile, õppepäev Tallinnas Estonia
teatris ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, Jäneda Jüripäeva Jooks
(2. koht), „Tere, Kevad! 2014“,
õppepäev Naissaarel. Koostöös kultuurimajaga toimusid ühistegevused
isadepäeval ja emadepäeval. Osaleti teistel kultuurimajas toimunud
üritustel, nagu jõuluetendus, jõululaat, rahvamuusikakontsert, meisterdamispäev “Muna nii ja muna
naa”, rohevahetuse ja taimede müük.
Korraldati ise toredaid üritusi, näitusi, võistlusi ja võeti vastu külalisi.
Neist meeldejäävaim oli kohtumine
kirjanik Andrus Kivirähkiga.
Väga tublid olid meie laululapsed
mudilaskoorist ja lastekoorist, kes
pääsesid suvel toimuvale suurele
üldlaulupeole. Usun, et laulupeol olles tunnevad lapsed rõõmu ja uhkust
oma saavutuse üle ning unustavad
aasta jooksul kogetud tunded, et
kuidagi ei viitsi lauluproovi minna
või jälle tuleb kuhugi esinema või
ette laulma sõita. Jaksu ja jõudu
õpetaja Tiiule, kes on siiani suutnud
üle poole kooli laulma panna.
Tegus ja toimekas oli õppeaasta ka
meie lasteaiaperele. Lasteaias omandas
esimesi elutarkusi 22 lasteaialast kahes
rühmas seitsme toreda lasteaiatädi
hoole ja armastuse all. Neist viis last
on sügisel uue läve hakul, alustades
oma kooliteed. Lasteaiapere võttis
õppeaasta kokku toreda ühise kevadpeoga, mis lõpetas ka kultuurimaja
poolt organiseeritud ja nädal aega
kestnud Lehtse laste kevadpäevad.
Suur tänu meie kooli kõigile
õpetajatele ja teenindavale personalile, kelle igapäevase töö tulemusena
on meie väike kool just selline, nagu
ta on, samuti lastevanematele ja vallajuhtidele, kelle toel ning mõistval
suhtumisel me siin lapsi edukalt
õpetada ja kasvatada saame.
Head õppeaasta lõppu ja kosutavat suvepuhkust kõigile!
Lehtse kooli õppealajuhataja
Merike Kärmas

Jäneda kooli 25. lennu lõpetajad on Aleksei Kozljakov, Janeriin Lepik, Joosep Perandi, Hanna Jairus ja Rene
Turmann.
Foto Jäneda Kooli arhiivist

Tervitusi Jäneda Koolist!
Üle-eelmises vallalehes kirjutasin
õitsvatest sinililledest ja sidistavatest
lindudest. Täna õitseb (veel) kooli
ümbritsev sirelihekk ja linnud on
endiselt hoos. Kooliruumides on
küll üsna vaikne, sest 1.–8. klass
on pääsenud kauaoodatud suvevaheajale ning ainult 9. kl pingutab
teha lõpueksameid. Eesti keeles on
tulemused kätte saadud ja üsnagi
edukad, loodan, et õnnestuvad ka
matemaatika- ja valikeksam. Meie
vaprasse lõpuviisikusse ehk siis
Jäneda Kooli 25. lendu kuuluvad
(pildil vasakult) Aleksei Kozljakov,
Janeriin Lepik, Joosep Perandi,
Hanna Jairus ja Rene Turmann.
Seda viisikut on viis aastat juhatanud õpetaja Liidia Talve, kes
oma esimesed lapsed saadab teele
lõpuaktusel 14. juunil kell 14.
Lasteaiarühmadeski on vaiksem
kui tavapäraselt: ilmad on ilusad ja nii
veedetakse enamus aega õues mängides või Jänedal jalutades-õppides.
Kolm kõige suuremat, tugevamat
ja vanemat last – Johann, Robert ja
Ken-Marti – said kevadkontserdil

kätte lasteaia „lõputunnistuse“
– koolivalmiduskaardi – ja on
seega lõpetanud oma elu esimese
haridusastme. Suvevaheajale suundusid nad rahulikult, sest 1. klassi õpetajaga Malle Raunmägiga on lähemalt
tuttavaks saadud, koolimaja on meie
lastaialastele oma ja tuttav niikuinii.
Viimased koolipäevad olid päris
pingelised: parandati veel õpitulemusi, siis sõitis 5.–8. klass 2-päevasele ekskursioonile Naissaarele,
1.–4. klass vallutas Teletorni ja
imetles kõige eriskummalisemaid
taimi Tallinna Botaanikaaias ning
3. juunil tõmmati kooliaastale joon
alla kevadkontserdil. Joone alla ei
jäänud kedagi. Ainult väga heade
hinnangutega või hinnetega lõpetasid Marilee Pihlak (3. kl), Luise
Grave (4. kl) ja Liisa Vassiljeva (8.
kl), kõik teised õpilasedki said kiita
kas heade õpi- või sporditulemuste
eest, usina huviringides osalemise
või kooliürituste läbiviimise eest,
vapra õpilasolümpiaadidel või
-konkurssidel osalemise eest, rohke
lugemise või kiire peast arvutamise

eest, ka sõbralikkus ja heatahtlikkus oli kiidukaartidele märgitud.
Neid viimaseid omadusi hakkame
järgmisel õppeaastal arendamajälgima, sest Jäneda Koolist saab
projekti „Kiusamisvaba kool“
täieõiguslik osaline.
Kontserdi lõpuesinejaks oli
mudilaskoor, kes vanematele ja
külalistele laulupeo laule esitasid.
Oleme oma koori üle uhked, sest
laulavad kõik 1.–5. klassi lapsed
ning ettelaulmisel teeniti võimalikust 10-st punktist 8! 6. juulil on
nad uutes ilusates punastes riietes
koos oma õpetaja Arvo Luigega
Tallinnas laulukaare all laulmas –
tulge kuulama!
Lõpetuseks. Aitäh kõigile, kes
meie lapsi, õpilasi, õpetajaid ja töötajaid jõu ja nõuga on toetanud!
Kohtume jälle 1. septembril
kell 10! Ja see õppeaasta on meile
kõigile ka sellepoolest tähtis, et
koolimaja saab 2015. a juba 30
aastat vanaks!
Ülle Oru,
Jäneda Kooli õppealajuhataja

Olümpiaadide parimad
Vallavanem oli kutsunud õppeaasta
parimate tänuüritusele 121 õpilast ja neid juhendanud õpetajad.
Traditsiooniliselt tänas vallavanem
maakonnas esikümnesse jõudnuid
ning vabariiklikel ja rahvusvahelistel
võistlustel või konkurssidel Tapa
valda esindanuid. Edukamaid olid
tervitama tulnu koolide vilistlased,
kes rääkisid oma õpitee kujunemise loo: Merili Kaasik ja Eliise
Gildeman, Mihkel Kivisild, Jevgeni
Družkov, Aivi Leiman ja Siim Nellis.
Muusikaline tervitus ja vahepalad
kõlasid Tapa valla lastekoorilt dirigentide Tiiu Tikkerber ja Svetlana
Kuusik juhatusel.
Tänavu olid lisaks õpikonkurssidel osalenutele tänukirja saajate
hulgas erakordselt võiduka võistlusaastaga riiklikel ja rahvusvahelistel
võistlustel esinenud kreeka-rooma
maadlejad õpilased vene koolist:
Jegor Jakovlev, Denis Rudenas,
Georg Jakimainen, Kristina Rõnkevits, Polina Sahno ja Jegor Sahno.
Nende treenerid Allan Vinter, Martin Piksar ja Sergei Sahno pälvisid
samuti vallavanema tunnustuse.
Mitmeid aastaid järjest on õpetaja

Merle Varblane ette valmistanud
edukaid 3. klasside võistkondi
maakondlikuks õpioskuste olümpiaadiks, õpetaja Elle Kivisoo juhendanud noorte töid ettevõtlikkust
ja nutikust nõudvatel konkurssidel.
Vanema astme õpilaste juhendajatest on korduvalt silma paistnud
õpetajad Rita Püümann, Katri
Lehtsalu, Sirje Sell, Külvi Kivisild,
Tiiu Saluste, Ljudmila Sergušina,
Viktoria Belitšev, Eve Kasekamp ja
Villu Varblane.
Juba varasematest aastatest tuntud õpilased on ka tänavu maakonnas esikolmikus ja üleriigilistel konkurssidel edukalt esinenute hulgas:
11. kl õpilane Taniel Paju – 1.
koht geograafiaolümpiaadil nii
maakonnas kui vabariigis.
12. kl õpilane Luise Risthein – 1.
koht maakondlikul emakeele olümpiaadil (lõpetab kuldmedaliga).
12. kl õpilane Maarja Kivisild –
1. koht üleriigilisel etlejate konkursil
(lõpetab kuldmedaliga).
12. kl õpilane Lolita Bagojan –
8. koht riigiolümpiaadil eesti keel
võõrkeelena (lõpetab kuldmedaliga).
12. kl õpilane Ruslan Antonov

– 2. koht maakondlikul füüsikaolümpiaadil.
10. kl õpilane Katrin Lesnõh –
2. koht maakondlikul vene keele
olümpiaadil.
9. kl õpilane Oliver Tuulemäe –
2. koht maakondlikul saksa keele
olümpiaadil.
8. kl õp Lehtse koolist Tambet
Sild – 2. koht maakondlikul inglise
keele olümpiaadil.
12. kl õpilane Märtin Vunk –
2.–3. koht maakondlikul inglise
keele olümpiaadil.
12. kl õpilane Karin Leevald
– 3.–4. koht maakondlikul emakeeleolümpiaadil ja 3. koht vabariiklikul soome keele olümpiaadil.
10. kl õpilane Kristjan Kurg
– 3.–4. koht maakondlikul emakeeleolümpiaadil.
5. kl õp Lehtse koolist Kristjan
Hansen – 2. koht maakondlikul
matemaatika olümpiaadil.
6. kl õpilane Mia-Marii Tedrekul – 3. koht maakondlikul informaatikaolümpiaadil.
3. kl õpilased Kermo Mätlik ja
Ketlin Laderlich – 2. koht maakondlikul õpioskuste olümpiaadil.
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Taimelaat
gümnaasiumis

Elina Born (taga keskel) koos Pisipõnni lasteia lastega.

Foto Ulvi Veersoo

Lõppes see mängumaal
veedetud aeg
Oh, kui palju on kirjutatud ajast.
See ümbritseb meid kõikjal. Elu
koosnebki ju aja aias kohtumistest,
olemisrõõmude nautimisest, veel
veidi viibimise igatsusest, lahkumistest ja aja aiast välja astumiste kurbadest akordidest...et kusagil taas
kohtuda. Mul on sel aastal au olla
Tapa lasteaed Pisipõnn Päiksekiire
rühma õpetajaks koos Heli Valdmanni ja Valda Rüüga. Saatsime
taas kooliteele oma armsad Päiksekiired. Mu peas veiklevad hetkel
nende jõmmide armsad näod ja
nimed nende taga, koosveedetud
aeg, mängud, õppimised, öeldud
sõnad ja tehtud teod. Peale lõpupidu tundsin korraks, et see on unes,
kuid ei, see on ilmsi. Ehmatavalt
virgutab teadmine, et tõesti päris
ilmsi, ma olen ärkvel, ei maga....
Küll olid haruldaselt armsad
need viis aastat. Kahjuks möödusid
nad taas ootamatult rutakalt. Aga
võtame rahulikult, sest öeldakse
ju, et juhtunuga leppimine on
kõige parem viis tagajärgedest
ülesaamiseks.
Maikuus püüdsime veel viimaseid hetki haarata ja koos olla,
naljatada, pidutseda ja rännata
nii palju, kui aeg lubas. Võimlemispidu Rakveres, ekskursioon
Virumaal ja traditsiooniline ööpidu
lasteaias. Ikka juhtub, et ööpeole ei
jää rühmatäis lapsi, sest veidi veel
peljatakse öist kodust ära olemist.
Sel korral olime kõik varajaste

hommikutundide nägijad, lindude
ärkamissädina kuulajad, koosmängude nautijad ja lihtsalt üksteise
seltsis aja möödumist jälgimas.
Olen väga-väga tänulik lapsevanematele, kes eranditult kõik nii ühtse
perena alati meie tegemisi toetavad ja
meid abistavad. Nii ka sel korral. Olen
väga-väga tänulik Ave Pappele, kes tuli
minule appi seltsiks lastega mängima
ja toimetama. Olen väga-väga tänulik
MEIE superstaarile Elina Bornile, kes
oli nõus olema lastele üllatuskülaliseks,
leides oma tuhandete tegemiste kõrvalt
aega ja tahtmist mängida lastega, olla
nendega koos, jagada autogramme ja
ühiselt pärast pidulauas rühmas aega
veetis. Algul kui mõte pähe kargas, siis
veidi pelgasin. Arvasin, et küllap tal on
niigi tegemisi ja küllap lasteaialapsed on
ta jaoks liiga noored, et oma kallist aega
neile pühendada. Siinkohal mu tunded
petsid mind.
Olen puutunud oma elus kokku
paljude noortega. Tavaliselt sellises
vanuses on mõtted kaugel homsetes,
soovid ja igatsused tuleviku unistustes.
Tahan tänada Sind Elina, et Sinu sees
on miski, mis särab kaugele. Väike laps
on siiras ja ei oska veel teeselda. Tema
hingest peegeldub kohe, kui süda
rõõmustab. Me oleme Sulle tänulikud,
et Sa panid me toa särama, et Sul oli
aega olla. Jah just seda AEGA, mida
meil suurtel sageli kipub vajaka jääma
ka enda kallite ja lähedaste jaoks. Aeg
läheb mööda ja siis me alles mõistame,
kui väärtuslikust me ilma oleme....Suur

päiksekiirekalli, et Sa kinkisid meile
oma aega. Tänutäheks jääme särama
Su edasiminekute teele ja soovime,
et Su teed viiks Sind kaugele-kaugele.
Lõpupeo südamlikkusest võiks
kirjutada mitme leheküljelise emotsionaalse loo. Eks see ole nii kõikide
lahkumistega, kui kohtumised on
hinge teinud koduselt sooja pesa.
See on jällegi aja normaalne
kulg, et mingid ruumid või suurused jäävad teatud eluetappidel
meile kitsaks. Läheme avastama ja
otsima uusi, kus on meie jaoks taas
kõik vajalik ja ajalik.
Kallid Päiksekiired, me teame, et
kasvumaa ei vaata kella ja aeg ühtlaselt kiiresti käib. Vaatamata sellele
Sind meeles peame sõbrake alati,
ükskõik, kus ei jätkuks Su tee!
Lõpetan lõpupeoks lapsevanem
Aarne Sulevi kirjutatud kõnest nopitud sõnadega: „Kõik see, mis on
lastega nende seinte vahel toimunud,
ei ole mitte möödunud hetk ajajões.
Tänasega saab üks etapp elust läbi
ning algab järgmine – kooliaeg – kuid
kõik need mängud, need õppimised,
need üritused ja kõige olulisem –
INIMESED – ei kao kuhugi.”
Kohtumiseni aja aias, me kallid
suured ja väikesed sõbrad PÄIKSEKIIRED!
Kairi Kroon koos
Valda Rüü ja Heli Valdmanniga
Tapa lasteaiast Pisipõnn

Roheliste näppudega lapsed
Räpina Aianduskoolis
8. mail käisid Tapa gümnaasiumi 17 „roheliste näppudega”
algklasside õpilast Räpina Aianduskoolis toimunud lahtiste uste
päeval.
Õppekäik sai võimalikuks
seetõttu, et meie kooli algklasside õpilased võtavad osa Räpina Aianduskooli sõbrapäeva
tomatiprojektist ning palju lapsi
lööb kaasa oma kooli taimekasvatusaktsioonis „Oma peenar”.
Õpetajad Elle ja Malle tegid projekti „Oma peenar” ja kutsusid
sellega lapsi ise taimi kasvatama.
Nendest taimedest, mida lapsed
kasvatasid, tuli teha ka pilte ja
õpetajale tuua.

Sõit Lõuna-Eestisse
Sõit Lõuna-Eestisse oli vahva.
Me käisime Räpina Aianduskoolis,
kus oli väga ilus. Seal näidati meile
erinevaid õppeklasse. Kõige rohkem meeldisid meile arvutiklass ja
raamatukogu. Klassides toimusid sel
päeval töötoad. Näiteks ühes klassis
tehti samblast lillevaase, teises kooti
triibulist vaipa, kolmandas meisterdati riidest liblikaid.
Räpina Aianduskoolis saab õppida viiel erialal: aiandus, floristika,
tekstiilitöö, keskkonnakaitse ja
maastikuehitus.
Kui õppehoones ringkäik lõppes,
läksime aeda. Seal oli vapustavalt ilus!
Peale seda jalutasime kasvuhoonesse,

kus toimus parasjagu taimede müük.
Saime endale osta taimi ja lilli. Meie
seltskonnast ostsid mõned endale
petuunia, millel olid mustad õied.
Kasvuhoones oli palju lilli ja tomatitaimed, mis olid õpetajatest pikemad.
Kui kõik Räpina Aianduskoolis
lõppes, sõitsime nartsissipõllule.
Põld oli hektarisuurune. Saime
sealt endale ise nartsisse korjata.
Seal oli üks huvitav tulbipeenar „
Sada sõpra”, mille tekkimise kohta
peremees jutustas vahva loo. Kohapeal sai osta ka nartsissisibulaid.
Ja nii lõppes vahva käik Räpinasse. Kokkuvõttes oli see sõit
väga tore ja õpetlik.

Sabrina ja Sandra Karajev

Kõik algas sellest, kui ühel märtsikuu hommikul tuli õpetaja klassi
mullaga ämber, seemned ja topsikud
kaasas. Tundide ajal kutsus õpetaja
paar last korraga aknalaua juurde,
me hakkasime seemneid külvama.
See oli väga tore! Juba nädal pärast
külvi pistsid taimed oma ninad
mullast välja. Sellest saime veelgi
innustust, et neid edasi kasvatada ja
lõpuks müüa.
Inimestele ja loomadele on ju
taimed väga tähtsad. Me teeme
taimedest ravimteed, köögiviljad
sisaldavad erinevaid vitamiine ja
mineraalaineid. Kõik need on väga
kasulikud. Maailmas elab ka palju
rohusööjaid loomi. Ilma taimedeta
sureksid nad lihtsalt välja.
Mitu päeva enne laata oli ärevus
suur, sest olid olemas taimed, aga
palju ka ostjaid tuleb ja milline peaks
olema hind. Kas minu taimed on
ikka küllalt ilusad või milline ilm
müügipäeval on? Õnneks oli ilus

ilm ja piisavalt ostjaid. Mul õnnestus müük hästi ja jäin kasumisse.
See laat õpetas mulle ka inimestega
suhtlemist. Ostu-müügi sagin oli nii
meeldiv, et võiksime järgmisel aastal
ka seemneid külvata ja taimelaata
pidada. Ma loodan väga, et järgmisel
aastal on ka laat.
Meil oli koolis taimelaat,
seda soosis taevataat.
Taimed ritta seadsime,
nimed peast kõik teadsime.
Kell 11 läks müügiks lahti,
siis ei olnud rohkem mahti,
taimi settida või kasta,
tuli võtta ostusoove vastu.
Peale kahte tundi tööd,
rahule võis jääda nüüd.
Taimed olid otsa saand,
õnnelikud ostjad ka.
Jana Katre Ojasoo 3.A klass

Kooliaasta Tapa vene
gümnaasiumis
Järjekordne õppeaasta on vene gümnaasiumis kohe lõppemas. Kui 1.–8.
ja 11. klasside õpilased said juba 5.
juunist suvepuhkust nautida, siis 9.
ja 12. klasside lõpetajatel kestab eksamiperiood. Meie koolis õpib 185
õpilast. Kevadel lõpetasid kooliaasta
ainult heade ja väga heade hinnetega
71 õpilast ning gümnaasiumi lõpetab
kuldmedaliga Lolita Bagojan. Sel
õppeaastal on koolil olnud palju
edukaid ettevõtmisi ja huvitavaid
projektipäevi: „Sügis“, „Meie Eesti“,
„Kutsume sõbra külla“, „Keeled
minu elus“, „Me ei ole ainsad sellel
planeedil“, „Naerame koos“. Õpilased said käia õppekäikudel Sagadi
looduskoolis, Aegviidu looduskeskuses, Oandus metsa istutamas,
Rocca al Mare vabaõhumuuseumis,
Nukumuuseumis, Tartumaa Jääajakeskuses, Tallinna Mereakadeemias
ning koostöö- ja seiklusmängudes.
Ka oma koolisiseste üritustega
püüdsime toetada ja põnevamaks
muuta igapäevast õppetööd. Toimusid reaalainete-, keelte-, ajaloo-, loodusainete nädalad ning
lõimitud aine ja keeleõppe kuu
raames erinevad huvitavad üritused
ning palju muudki, mis on vajalik
iga lapse arenemiseks, kasvamiseks
ja isiksuseks kujunemisel. Meie
lapsed on osalenud maakondlikel
ja vabariiklikel olümpiaadidel ja
konkurssidel. Oli ka meie õpilaste
tööde hulgas auhinnalisi ja tunnustust pälvinud töid. Spordis on meie
kooli õpilased edukad maadluses ja
taekwondos.
Homsest peale saavad
puhkust susisevad häälikud.
Konutavad põsed, lohkus kapis
kooli seelikud.
Suvemuljeid korjab mälu,
keha päikesest end laeb.
Koolilapse eraelu
algab koolivaheaeg.

(luuletused,score.ee/Suvi/2)
Soovin kaunist päikeselist suve!
Naima Sild

Klassivälise töö moto on “Usaldus, loovus ja koostöö“. Õppeaasta
jooksul on läbi viidud palju üritusi,

korraldatud kontserte, etendusi,
tähistatud rahvakalendri tähtpäevi
ja korraldatud õpilastööde näitusi.
Toimunud on matkad, ekskursioonid
paljudesse Eestimaa kaunitesse paikadesse. Viisime läbi tervisenädalaid
“Viie vilja vikerkaar“, “Vägivallavaba koolinädal“, „Aita sõpra“ jne.
Osalesime ülevabariigilisel konkursil
„Suitsuprii klass“. Edukalt lõpetasid: 6a klass – klj A. Morgenson,
7a klass – klj V. Belitsev, 8b klass
– klj A. Vassiljeva. Õpilased läbisid
KEAT koolituse raames toimunud
loengud ja õppepäevad. Algklasside
õpilased osalesid konkursil “Parim
munadisainer“. 29 loomasõbrast
peremeest demonstreerisid oma
lemmiklooma võimeid lemmikloomapäeval ja õppeaasta lõppes
“Lõbusa lapse koolipäevaga“. Spordisaalis mängiti lõbusaid mänge ja
hiljem toimus „Aaretejaht“. Tublimad õpilased klassivälises tegevuses käisid preemiareisil Rakveres
bowlingut mängimas. Õppeaastat
jääb lõpetama viimase koolipäeva
pidulik aktus, kus direktor N.Sild
annab üle õpilastele tubliduse ja töö
eest tänukirjad.
Tunniväliselt said õpilased vastavalt oma soovidele tegutseda
huviala- ja aineringides. Tegusamad
ringid sellel õppeaastal on folklooriring – juhendaja V. Pavljuk, draamaring – juhendaja V.Belitsev, muusikaring – juhendaja K.Trujevtseva,
spordiring – juhendaja A.Vassiljeva.
Sellel õppeaastal oleme kutsunud esinema külalisesinejaid
Tallinnast, Viljandist ja Jõhvist, et
avardada õpilaste silmaringi. Kooli
õpilasesinduse kaasabil on toimunud
üritused, mis aitavad kaasa ja juhivad
tähelepanu positiivse, mitmekesise
ja õpilassõbraliku koolikeskkonna
loomisele. Koolis on väljakujunenud
teotahteline, arenemisele orienteeritud, õpihimuline, oma tööd hindav
ja armastav meeskond.
Kogu kooli kollektiivile ja lapsevanematele kauneid suvepäevi ja
päikest soovides huvijuht
H. Tiitso
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Mõni sõna lastele
mõeldud toidust
Oleme jõudnud sinnamaale, et
toimub üritus „Vähihaigete laste
vanemate päev”, kus kavandatakse
abinõusid vastava organisatsiooni
loomiseks, aitamaks neid lapsi.
Muidugi on see vajalik. Kõigepealt
vaatame aga, mida enamik lapsi iga
päev sööb.
Üle 20 aasta on poeriiulitel seisnud rohkete lisaainetega toidud,
ka lastele. Mõnikord neid vaadates
jääb mulje, et just lastetoitudes on
lisaaineid eriti ohtralt. Vaatleme
näiteks jäätiseid. Esimeses kätte
juhtunud jäätises olid järgmised
lisaained: jaanileivapuu jahu E410,
guarkummi E412, ksantaankummi
E415, karrageen E407. Nende
toimest: jaanileivapuu jahu võib
tekitada allergiat. Guarkummi – selles sisaldub dioksiin, väga mürgine
aine, tekkinud tootmisprotsessides.
Põhjustab maksa, kesknärvisüsteemi
ja immuunsüsteemi kahjustusi, ka
vähki. Ksantaankummi – suhteliselt
ohutu. Karrageen – kasutatakse ka
teistes magustoitudes, piimajookides ja lihatoodetes. Karrageen on
töötlemata või töödeldud. Ohtlik
on viimane. Kuna aga pakendile
tavaliselt pole märgitud, kummaga
on tegu, on mõistlik sellenimelist
ainet sisaldavat toodet vältida. Ma
pole näinud jäätist, kust see puuduks. Karrageen võib omada vähki
tekitavat toimet, tekitada allergiat.
Mahlades ja marmelaadis sisalduv
kaaliumsorbaat võib põhjustada
allergilisi seisundeid ja pärilikke
muutusi.
Jookides, mahlades, siirupites,
jäätises, siidris, närimiskummis, margariinis, kalakonservides, šampoonides, seepides ja kreemides sisalduvad
parabeenid – metüülparabeen E218,
propüülparaben E216 jt. Parabeenid
võivad põhjustada haiguse ägenemist astmaatikutel, allergilist nohu,
migreeni, maoärritust, süvendada
üliaktiivsust. Kahtlustatakse ka rinnavähki tekitavat toimet, kuna nad
rikuvad hormonaalset tasakaalu.
Juua on kõige ohutum, kas vett
või puhtaid mahlu, mitte mahlajooke.

Bensoehape E210, mida paljud
perenaised lisavad moosidele nende
paremaks säilimiseks võib põhjustada seedeprobleeme. Koos askorbiinhappega (C-vitamiin) moodustab ta
aga benseeni, mis on vähki tekitava
toimega. Nii, et olemasolevad harjumused pole ka alati kahjutud.
Lihatoodetes, konservides, kastmetes, pakisuppides, puljongikuubikutes, kartulikrõpsudes sisaldub
naatriumglutamaat E621. Põhjustab
seedehäireid, higistamist, südamekloppimist, peavalu (muidugi mitte
kõigil). Võib soodustada ka vähkkasvajate teket. Väga kahjulik aine.
Sõnad „loodusidentne aroomaine”
või „vürtsid” võivad tähendada
naatriumglutamaati just lastetoitudes. Selliste märgetega toite on
soovitav vältida.
Need olid ainult mõned näited,
mida võib leida, kui hakata lähemalt vaatlema kaupluse kettides
müügilolevaid toite lastele. Kindlasti peaks iga lapsevanem püüdma
endale soetada Angelika Erini raamatu „Saladuslikud E-ained meie
igapäeva toidus” või Felix Kala
koostatud „Toidu lisaainete välimääraja”. Viimast tasub vast küsida
antikvariaadist, välja antud 2006. a.
Millegipärast võib lisaainete teemat
käsitlevaid kirjutisi leida vanematele
inimestele mõeldud kirjandusest,
näiteks ajalehest 60+ mai numbrist. Et teema on aktuaalne ka laste
puhul, oleks viimane aeg aru saada.
Alati pole pakendil märgitud
isegi E-aine numbrit, vaid toodud
keemilised nimetused. Kust peaks
tavakodanik teadma, mida peidab
endas nimetus „naatriumglutamaat”? Kuigi kirjandust on vähevõitu, tasuks siiski püüda endale
selgeks teha, millised on kahjulikud
ja kõige kahjulikumad E-ained, sest
õigesti toitudes jääks tõenäoliselt
ära tegutsemine vähihaigete laste
vanemate ühendustes. Lihtsam on
muidugi osta toit mahepoodidest
või tuttava taluniku käest.
Raamatuid sirvis
Linda Metsjärv, seeniorarst

Kuidas kirjutada
raamatut?
Ma pole ise küll raamatut koostanud,
kuid lugenud olen neid üsna palju.
Kooli aastapäevaks välja antud raamat “Meie koolmeistrid” on teine
mahukam ajaloolist materjali käsitlevaist. Minu jaoks olid kõige huvitavamad 6 viimast lehekülge, kus on
ära toodud arhiiviandmetele põhinev
täielik õpetajate nimekiri. Plaanis
olevas juubeliraamatus soovime
näha kõikide meie koolis töötanud
õpetajate kohta vähemalt töötamise
aega ja nende ainete loetelu, mida ta
õpetas. See on iga inimese kohta 2–3
rida ja ei saa võtta kuigi palju ruumi.
Läbi on need andmed vaadatud nimekirja koostamisel nii kui nii. Mida
arvas üks või teine direktor (administratsiooni iseloomustus) või muu
administraator, kellegi õpetaja kohta,
on väga subjektiivne aja vaimust
kantud jutt ja nende iseloomustuste
massiline ära toomine võtab palju
rohkem ruumi.
Hämmastust tekitab rubriik
“Õpetajad, kes ei töötanud siin väga
pikalt, kuid vilistlased meenutavad
neid”. Kas arvatakse, et neid õpe-

tajaid, kes pole loetelus ära toodud,
üldse ükski vilistlane ei meenuta?
Mina näiteks meenutan küll õige
mitut nendest õpetajatest, kes pole
selles loetelus ära toodud.
Populaarsuse edetabeleid küll ei
tahaks kooli almanahhist lugeda.
See ikka rohkem estraadimuusika
valdkond. Kui just teha edetabeleid,
siis parim näitaja õpetaja töö kohta
on vist ikka see, kui palju õpilasi läks
tema ainet edasi õppima.
Suur osa vilistlasi on läinud manalateele ja nende arvamust ühe või
teise kohta ei saa enam küsida.
Soovime teada objektiivseid andmeid, mis pole vaieldavad, ka nende
kohta, kelle kohta neid seni pole
avaldatud. Kooli juubeliaastapäevaks
koostatud väljaanne peaks sisaldama
materjali kooli kõigi aegade kohta,
et oleks äratundmisrõõmu ja leide
igale vilistlasele, st ootame koostajailt
respekti käsitletava aine ja oodatava
lugejaskonna suhtes.
Mõnede vilistlaste nimel

Linda Metsjärv,
Tapa keskkooli 34. lennu vilistlane

Jäneda Pullitalliteater alustab
uut hooaega
Pärast aastast pausi on taas avatud
etendustele Jäneda Pullitalliteater.
On 1944. aasta hilissügis. Kolm võitlejat puruks löödud Eesti Diviisist on
teel mere äärde, et Läände põgeneda.
Nad peatuvad metsatalus, ühe mehe
pruudi juures. Kolm eestlast on eluga
pääsenud kaitselahingute põrgust,
aga kõige raskemad valikud ootavad
neid alles ees. See on lugu armumisest, reetmisest ja kaosest, inimeste
ümber ja neis endis. See ongi etendus
“Imede aasta”. Teose autor on Tiit
Aleksejev, lavastaja Madis Kalmet,
kunstnik Jaanus Laagriküll, helilooja
Peeter Konovalov (Ugala). Näitlejad
on mitmest teatrist: Mari-Liis Lill
(Draamateater), Henrik Kalmet
(Tallinna Linnateater), Tarvo Sõmer
(Rakvere Teater), Helgur Rosenthal
ja Hans Kaldoja.
Aastal 2010 äratas noor näitleja ja
lavastaja Uku Uusberg suveetenduse
paigana ellu Jäneda mõisa vana, 1882.
aastal ehitatud pullitalli, kus esietendus tema uhiuus näidend „Jõud”.
Projekti õnnestumiseks andis MTÜ
Ühendus R.A.A.A.M-ile abikäe Jäne-

Foto reklaamplakatilt.

da Mõis, kelle abiga vanast hoonest
sai 250-kohaline teatrisaal.
1. juulil 2011 esietendus Jäneda
pullitallis Urmas Lennuki „Pärast
surma Jendalis”, 2012. aasta suvel
võis Pullitalliteatris näha Tšiili
lavastaja Marco Layera lavastuses
etendust „Tahame luua näitemängu, mis muudaks maailma”.

Foto R.A.A.A.M

“Imede aasta esietendus toimub
5. juulil kl 19.30.
Etendused: 6., 9., 10.,11., 12.,
22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30.,
31. juulil ja 1. augustil kell 19.30
ning 13. juulil ja 3. augustil kell 15.
Piletid Piletilevis ja Piletimaailmas. Info: www.raaam.ee.
Signe Kalberg

Tapalased laias maailmas 3
Lembit ja Irene Laasberg
Lembit Laasbergi abikaasa Irene Laasberg (sünd. Kamradsius)
sündis 2. septembril 1921. aastal Kuressaares Armilde ja John
Kamradsiuse tütrena. Tema ema
oli eesti rootslane, kes pidas Tallinnas Astoria restorani. 1927.
aastal müüdi restoran ära tolleaegse
majandusliku depressiooni tõttu ja
pere asus elama Saksamaale Berliini,
kus John avas uue restorani, mis oli
majanduslikult palju tasuvam kui
Tallinnas. Kui Irene sai kümne aastaseks nõudis vanaema Louise, et ta
tuleks Haapsalusse kooli. Vanavanematel oli Haapsalus maja ning kuna
vanaisa oli just aasta tagasi surnud,
siis tahtis vanaema tüdrukut endale
seltsiks. Igatahes hakkas Irene talveti Haapsalus koolis käima, suved
aga veetis vanemate juures Berliinis.
Kaks viimast kooliaastat oli ta Tartus ja lõpetas 1939. aasta kevadel
Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi.
Vanemad nõudsid, et Irene naaseks
Berliini. Seal asus ta Keiser Wilhelmi Ülikoolis kehakultuuri õppima.
1943. aasta suvel sai Irene loa külastada oma vanaema Haapsalus.
Seal kohtus ta Lembit Laasbergiga,
kellega oli tuttav juba varasemast
ajast. Noored otsustasid abielluda.
Abielu sõlmiti 12. juunil 1943. aastal
Rakveres ning noored asusid elama
Tartusse. Irene oli oma õpingud
Berliinist Tartu Ülikooli üle kandnud. Nii jätkasid mõlemad oma
õpinguid ülikoolis.
Lembit Hans Laasberg on Rakvere poiss. Sündinud 4. juulil 1922.
aastal. Kaugsõidu kapteni ainus
poeg. 1941. aasta kevadel lõpetas
gümnaasiumi. Sai käsu minna
punaväkke, kuid tema läks hoopis
Viru-Jaagupi metsa.
1941. aasta veebruarist asus
õppima Tartu Ülikooli agronoomia osakonnas. Õpingud lõppesid 1943. aasta detsembris, sest
pääsemaks sakslaste mobilisatsioonist, otsustati pageda Soome.
Seal asus Lembit tööle kärnerina
Kankapää suurtalus. 1944. aasta
septembris mindi edasi Rootsi,

Eesti Vabariigi President kohtus 2010. a Harvardi Ülikoolis
Tamara Lasbergi ja sama ülikooli endise professori Lembit
Laasbergiga.
kus samuti sai esmaseks tööks
aednikuabi töö Mäläri saarel endises tikukuninga Kreugeri mõisas.
1946. aastal asus Lembit Laasberg
Lundi ülikoolis õppima geneetikat,
keemiat ja statistikat. Tehnika instituudi lõpetas ta keemiainsenerina.
Õpingute kõrval töötas Lembit
Laasberg Göteborg keemialaboratooriumis. 1958. aasta mais lahkus
perekond Rootsist Kanadasse.
Elupaigaks sai Montreal, kus Lembit Laasberg asus keemikuna tööle
Mc Gilli ülikoolis. Samas õppis ta
edasi biokeemiat, immuunkeemiat,
immunoloogiat. 1960. aastal sai ta
Bostoni Tufti ülikooli meditsiinikeskusesse keemikuks. Sealt viis
tee edasi Harvardi ülikooli, kus
õppis inglise keelt, füsioloogiat,
bioenergeetikat, spektraalanalüüsi.
1966. aastal sai Lembit Laasberg
Harvardi ülikoolis õppehaigla
laboratooriumi juhatajaks ja 1980.
aastal professoriks. Ülikooli laboris
sai teoks puugihammustuse vastase
vaktsiini väljatöötamine. Lembit
Laasberg on kirjutanud üle poolesaja teadusartikli. Aastast 1990 jäi
pensionile.
Pärast abikaasa Irene surma
kolis Lembit onu Oskari ehitatud

Lembit Laasberg
Fotod erakogust

majja Paxstonis. Seal hoolitses ta
onutütre Tamara eest kuni tema
surmani.
Tapaga seob Lembit Laasbergi
siin elanud onu pere. Kirjavahetuses
Allandi perega teadis ta hästi Tapa
ennesõjaaegset elu-olu.
Lembit Laasberg suri 16. aprillil
2014. Maeti Paxctoni kalmistule
abikaasa kõrvale.
Järgneb……

Harri Allandi muljeid vahendas Raivo Raid
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Ühe piirdeaia ajalugu
Vastukaja artiklitele Raepress
14.05.2014 „Mis on väike Tallinnale, on suur Eestimaa pisikesele
maakohale“, Virumaa Teataja
24.05.2014 „Keskerakond kisub
Tapa mainet alla“ ja 31.05.2014
„Kevadine poliitiline teravnemine“
M. Butšenkov.
Nendele, kes ei ole neid artikleid
lugenud, selgituseks, et tegemist
on Õuna tänava mänguväljakut
ääristava piirdeaiaga, mille rajamine
kohe käima läheb. Nüüd faktid:
27.06.2013 saabus volikogu
esimehele pöördumine, millele oli
juurde lisatud allkirjadega lehed,
kokku 73 allkirjaga, ja Maksim
Butšenkov kaaskiri. Kirjas paluti
turvalisuse suurendamiseks rajada
piirdeaed mänguväljakule vältimaks väikelaste liikumist kõrvalasuvale sõiduteele.
12.07.2013 vastas vallavalitsus
Maksim Butšenkovile, milles tänas
initsiatiivi eest ning teatas, et kõnealust väljakut asutakse korrastama
2014. aastal, kuna 2013. aastaks on
plaanid juba tehtud ning eelarve
on lukus. Pöördumise kaaskirjale
oli alla kirjutanud Maksim Butšenkov Tapa valla Keskerakonna
esimehena, seega palus Tapa vallavalitsus oma vastuses edastada
tal see informatsioon kodanikele,
kes pöördumisele allkirju andsid.
27.03.2014 võttis Tapa valla
volikogu vastu esimese lisaeelarve,
milles oli ettenähtud 2400 eurot
piirdeaia rajamiseks Õuna tänava
mänguväljakule. Istungist võttis
osa ka Maksim Butšenkov, volikogu liikmena peaks ta eelnõusid ja
neile lisatud seletuskirju lugema.
14.05.2014 ilmus Raepressis uudis, millest võisime lugeda Tallinna
linnapea, kes on ka Keskerakonna
esimees, valimiskampaania käigus
toimunud külaskäigust Tapa linna.
„Kui kohalikele juhtidele käib üle jõu, et
lastemänguväljakule aed ümber ehitada
või kui rahvamaja põranda parandamine ei ole kohaliku võimu prioriteediks,
ja inimesed viimases hädas meie poole

pöörduvad, siis ma näen, et ka siin peab
Tallinn aitama. „“Tallinn aitab“ ei ole
üleskutse ainult Tallinnas, vaid seda
tuleb mõista palju laiemalt. Me oleme
aidanud ka varem pealinnast kaugemal
olevaid ettevõtmisi korraldada, olgu
selleks siis Eesti Ema kuju püstitamine
Rõuges, Sinimäe koolipõlengu kahjude
hüvitamine või abi Väike-Maarja valla
lasteaiahoone tormikahjustuste likvideerimisega seotud kulude katmisel,“
märkis Savisaar.
Kuna Raepressi uudis ilmus ka
Virumaa Teatajas, palus Virumaa
Teataja minu kommentaari, mille
ma ka esitasin ja seda võib 24. mai
lehest lugeda. Kirjutasin, et raha on
olemas juba poolteist kuud ja Savisaar võiks Tallinna maksumaksja
rahaga teha parem midagi tallinlaste heaks, küll meie oma suurte
asjadega siin pisikeses maakohas
ise hakkama saame.
31.05.2014 ilmus Maksim Butšenkovi vastukaja minu artiklile
Virumaa Teatajas, milles ta teatas,
et kohalikud aktivistid ei ole oma
pöördumisele vallavalitsuselt vastust saanud. Eespool toodud faktid
tõendavad, et Maksim Butšenkov
on vallavalitsuselt vastuse saanud
juba eelmisel aastal ja ta on selle jätnud kohalikele aktivistidele edastamata. Seega asetas ta Savisaare, kes
on muuhulgas ka M. Butšenkovi
tööandja Tallinna linnavalitsuses,
väga rumalasse olukorda: Savisaar
lahendas siin probleemi, mis oli
tegelikult juba lahendatud.
Tegelikult pole üldse probleem
ju mänguväljakus, probleem on demagoogias ja nendes valedes, mida
püütakse tõe pähe esitada. Nagu
eespool näha, on selles juhtumis
valesid küllaga. Sellise probleemi,
nagu seda on Õuna tänava mänguväljak, lahendamiseks oleks asjade
loogiline käik teistsugune: kõigepealt peaks vallavolinik, kuuldes
probleemist, selle volikogus välja
tooma ja paluma leida lahendus.
Antud juhtumil ei toimunud mingit
eelnevat tegevust volikogus, samuti

ei andnud Maksim Butšenkov ei
mulle ega kellelegi teisele ametnikule kordagi teada, et mänguväljakut
ümbritsevate majade elanikel on
selline probleem. Kui vallavalitsus
või volikogu ignoreerib probleemi
ja ettepanekut, siis on asjade loogiline käik pöörduda vallakodanike
poole toetuse saamiseks. Milleks
siis kandideerida volikokku, kui ei
nähta sealse töö tegemise – valla
kodanike murede lahendamise –
võimalust, vaid kogutakse allkirju
tänaval? Milleks tahta olla volikogu
komisjonide liige, kui seal ei käida
arutelude toimumise ajal kohal?
Tegelikult on vastus sellele lihtne: väidan, et Maksim Butšenkov
ei kasutanud kummagi probleemi
– mänguväljaku piirdeaed ning
toitlustamise korraldamine valla
oma suurköögi toetuseks – puhul
kordagi oma seaduslikke võimalusi
volikogus. Toitlustamise hange sai
volikogu poolt aktsepti juba 2013. a
veebruaris ja ka tollel volikogu
istungil ei teinud M. Butšenkov
ühtegi ettepanekut.
Siinkohal ei kommenteeri ma
pikemalt 31. mail VT-s ilmunud
M. Butšenkovi lugu ega tema tõlgendusi minu artiklile. Ütlen vaid
niipalju, et sõnad „lisaeelarve“ ning
„eelarve“ on täiesti tavalised terminid volikogu praktikas ja nendega
„manipuleerimine“, nagu väidab
loo autor, on küll üsna võimatu.
Kõik on selgelt paberil kirjas ja
avalikult igaühele lugeda.
Ühtlasi teatan, et ei pea selle
“arutelu” jätkamist Maksim Butšenkoviga leheveergudel mõistlikuks.
Kes soovivad ülalpool kirjeldatud
dokumentidega ning asjade käiguga
lähemalt tutvuda, palun pöörduda
vallamajja. Loodan, et vallakodanikud kasutavad ka ise julgemalt
võimalust silmast-silma rääkida.
Kogemus näitab, et sel moel saab
asjad kiiremini aetud ja probleem
lahendatud, kui avalike pöördumiste
ja allkirjade kogumisega.
Alari Kirt

Lühidalt peamisest
Kirjutasin vastuseks artikli koos argumentidega, faktidega ja selgitustega. Tuli rohkem kui 3000 tähemärki,
nagu ka lugupeetud Alari Kirdil.
Seejärel lugesin mõlemad artiklid üle
ja sain aru, et mitte meie poliitilised
vaidlused ei ole ajaleheveergudel
peamised, peamine on tulemus.
Nagu teatas vallavanem oma artiklis
– Õuna tänava märguvaljaku probleem lahendatakse ja see teeb rõõ-

mu. Kes nimelt teeb laste viibimise
väljakul ohutuks, on lastevanemate
jaoks teisejärguline. Seepärast jätan
ajaleheruumi tähtsamate Tapa valla
uudiste jaoks.
Kasutades juhust, tahan avaldada tänu aktiivsetele ja järjekindlatele elanikele, samuti Keskerakonna
esimehele Edgar Savisaarele valmisoleku eest aidata, kui selline
vajadus peaks tekkima.

Kutsun kõiki huvilisi, et tutvustada selle loo üksikasju, suhtlema
Tapa Keskerakonna esindajatega.
See võimalus on iga kuu viimasel
pühapäeval „Perejuuksuris“ (Kesk
3-3) kell 12–14. Soovin meie valla
elanikele sooja ja pikka suve, täis
laste muretut naeru, kes mängivad
turvalistel mänguväljakutel!
Maksim Butšenkov,
Keskerakonna Tapa osakonna esimees
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Kalade rändetingimuste
parandamine Valgejõel
Tapa pais (1,2 m) ja Vahakulmu pais
(1,7 m) on enamiku kalade jaoks
ületamatuteks rändetõketeks. Paisu
suudavad jõe kõrgeveetaseme korral
ületada ainult üksikud suuremad
forellid. Ühelt poolt on Valgejõel
kalade läbipääsu tagamine seadusest
tulenev nõue. Teiselt poolt on aga
ilmne, et ühenduse taastamine paisust üles- ja allavoolu jäävate jõeosade vahel on jõeforelli asurkonna hea
seisundi tagamisel kindlasti üheks
kõige olulisemaks meetmeks.
Tapa Valgejõe saarele rajatakse
kalade rändetingimuste parandamiseks looduslähedane kalatrepp
(tehiskärestik). Kalatrepp tuleb
praegusest olemasolevast jalakäijate
sillast allavoolu. Projekti raames parandatakse ka olemasolev jalakäijate
sild. Valgejõe ja Koplimetsa peakraavi vahele jääva pinnastammi kohale
rajatakse suurveeaegne ülevool/
kivikindlustus, regulaatorkaev koos
paisu tühjenduslasu toruga.
Ehitustöid teostataks suvisel madalvee perioodil. Tapa paisu puhul
alandatakse paisu veetase peale jaanipäeva. Ehitustööd kestava orienteeruvalt kaks kuud. Hiljemalt augusti
lõpuks 2014 on tavapärane režiim
Valgejõel taastatud. Ehitaja eesmärk
on tööd lõpetada võimalikult kiiresti
ja linnarahvale võimalikult vähe
ebameeldivust valmistada. Ehituse
ajal suunatakse paisu vesi läbi Koplimetsa peakraavi Valgejõkke. Sellega
seoses lõigatakse ajutiselt ära ligipääs
saarele mööda pinnaskattega teed üle
olemasoleva autosilla. Saarele saab

mööda jalakäijate silda. Ehitustööde
teostamise ajal võib liiklemine ka
jalakäijate sillal olla häiritud seoses
silla renoveerimistöödega.
Vahakulmu külla rajatakse kalatrepp/möödaviikpääs. Möödaviikpääs on pinnasesse kaevatud,
kindlustatud nõlvadega kanal, millesse on vee-energia rahustamiseks ja
voolukiiruse vähendamiseks paigaldatud kas kiviläved või voolurahustusrahnud. Kalatrepp ületab 17195
Jõepere-Vahakulmu maanteed.
Tööd teostatakse suvisel madalvee perioodil. Ehitustööde teostamiseks alandatakse paisu vesi. Tööd
kestavad orienteeruvalt kaks kuud
(juuli–august). Jõepere-Vahakulmu
maantee alla rajatakse torusild, kust
nimetatud kalatrepp läbi läheb.
Ehitustöödeks suletaks VahakulmuJõepere tee torusilla paigaldamiseks
ja asfalteerimistöödeks. Sulgemine
jääb nädalavahetusse, mis ei tekita
probleeme kohalikule bussiliiklusele. Torusild paigaldatakse juuli
keskel ja asfalteerimine teostatakse
augusti lõpus. See peaks tagama
põllumeestele viljakoristusajal probleemideta liikluse. Täpne sulgemise
ajakava tehakse teatavaks jooksvalt
tööde käigus. Seoses ehitustöödega
nimetatud objektidel palub ehitaja
kohalikelt mõistvat suhtumist ning
jälgida ehitaja poolseid nõudmisi
ohutuse tagamiseks.
Tööde tellijaks on Keskkonnaagentuur, projekteerimis-ehitustööde teostajateks Insenerehituse AS ja
Terrat AS.

Kommentaar kommentaarile
I. Allandi kirjutisele «Ka puud nutavad». Heakorraspetsialisti hr Kuuse
kommentaar tuletab meelde kuuma
kartuli käes veeretamist.
Pr I. Allandi juhib tähelepanu
viimasele maha võetud pärnale, mis
oli terve, mitte vahtrale. Nagu oli
lugeda, võivad ka vallavanem ja pesa-

kastid puule paigaldanud naabrimees
täies elujõus puu mahavõtmist kinnitada. Õige oleks tunnistada tehtud
viga ja nimetada eksimuse süüdlased,
mitte hämada õigustustega.
Kena oleks lugeda ka dendroloogi
arvamust, kui seda muidugi küsiti.

H. Ginzburg
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
08.05.2014
- Lõpetati üks koduteenuse
osutamise leping;
- ühele puudega lapse hooldajale pikendati hooldajatoetuse
määramist;
- otsustati toetada kahe lapse
toitlustamist lasteaias;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
556.73 eurot;
- eraldati sotsiaalkorter aadressil Ehituse 7-7 Tapa linn;
- jäeti rahuldamata kuus avaldust sotsiaaltoetuse saamiseks;
- eraldati üks koht abivajajale
Tapa hooldekodus ning eraldati
talle hooldus- ja põetustoetust;
- kahele puudega isikule määrati hooldajad ning hooldajatele
hooldajatoetused;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping;
- väljastati Transporditeenused
OÜ-le taksoveoteenuste osutamiseks taksoveoluba ning sõidukikaart;
- väljastada FIE-le Meelis Tänavots taksoveoteenuste osutamiseks taksoveoluba ja sõidukikaart;
- Tapa linna tänavate märgistustööde ja Tapa kesklinnast
raskeliikluse ümbersuunamise
liikluskorraldusvahendite valmistamise ja paigaldamise edukaks
pakkumuseks tunnistati Lemminkäinen Eesti AS poolt esitatud
pakkumus;
- lihthanke „Tapa linna keskväljaku korrastamine“ edukaks
pakkumuseks tunnistati OÜ Arieks Teenindus poolt esitatud
pakkumus kui madalaima maksumusega pakkumus;
- Tapa linna keskväljaku valgustuse rajamise edukaks pakkumuseks kinnitati Särts OÜ poolt
esitatud pakkumus;
- otsustati korraldada lihthange
„Tapa lasteaed Vikerkaar soojustamine“;
- määrati projekteerimistingimused reoveemahuti paigaldamiseks ehitusprojekti koostamiseks
Sildre kinnistul Tõõrakõrve külas
Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
puurkaevu rajamiseks Niidumäe
kinnistul Saksi külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek
kogumismahuti paigaldamiseks
Männisalu kinnistul Jäneda külas
Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba OÜle Elektrilevi elektrivarustuse
(Ojaküla F3 pingeparandamine)
rekonstrueerimisel Patika külas
Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba OÜ-le
elektrivarustuse rekonstrueerimisel Linda alajaama F3 liinil 0,4KV
maakaabliga Pikal tänaval ja Õhtu

puiesteel Tapa linnas Tapa;
- võeti vastu kaks korraldust
suulise enampakkumise korraldamisel tulemuste kinnitamise kohta
ning üks korraldus enampakkumise nurjumise kohta;
- võeti vastu kaks korraldust
kinnistute jagamise kohta;
- Katastriüksustele määrati
koha-aadressid;
- võeti vastu korraldus maa
ostueesõigusega erastamise kohta;
- anti avaliku ürituse korraldamise luba Maksim Butšenkovile
avaliku ürituse valimisagitatsiooni
korraldamiseks Tapa linnas Grossi
poe parklas 11. mail 2014 kell 16
kuni 18;
- võeti vastu korraldus pärimismenetluse algatamiseks;
- muudeti Tapa vallavalitsuse
korralduste 23. jaanuar 2014 nr 46
lisa 1 ja 03. aprill 2014 nr 192 lisa 1.
15.05.2014
- Otsustati esitada avaldus
Harju Maakohtule piiratud teovõimega täisealisele isikule
- eestkoste seadmiseks;
- ühele puudega lapsele määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
- kruusakattega teede kruusatäitetööde edukaks pakkumuseks
tunnistati OÜ Tapa Autobussipark poolt esitatud pakkumus;
- määrati projekteerimistingimused hoone lammutamise
ehitusprojekti koostamiseks Lai
tn 19 kinnistul Tapa linnas;
- väljastati ehitusluba üksikelamu rekonstrueerimiseks Mõisa
kinnistul Karkuse külas Tapa
vallas;
- väljastati ehitusluba BALTIC
OPERATION SERVICES OÜ-le
ehitise (taarapunkti) püstitamiseks
Pikk tn 5 kinnistul Tapa linnas;
- Tapa valla haridusvõrgu analüüsi eksperdi teenuse edukaks
pakkumuseks tunnistati OÜ Cumulus Consulting poolt esitatud
pakkumus;
- Tapa valla teede ja tänavate
ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve edukaks pakkumuseks
tunnistati Tarvaprojekt OÜ poolt
esitatud pakkumus;
- Tapa vallas Vahakulmu külas
asuva munitsipaalomandisse jääva
veekogu aluse maa koha kohaaadressiks määrati Lääne-Viru
maakond, Tapa vald, Vahakulmu
küla, Vahakulmu järv ning Vahakulmu külas asuva munitsipaalomandisse jääva Vahakulmu paisu
kalapääsu aluse maa koha aadressiks Lääne-Viru maakond, Tapa
vald, Vahakulmu küla, Kalapääsu;
- võeti vastu korraldus maa
riigiomandisse jätmise kohta;
- anti avaliku ürituse korral-

damise luba Mart Korkile Balti
meistrivõistluste veoautokrossis
korraldamiseks Tapa linna autokrossirajal Karja tänava lõpus 7.
juunil 2014 kell 9 kuni 19;
- anti luba MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing avaliku ürituse Lastekaitsepäev korraldamiseks Tapa
vallas Tapa linnas muusikakooli
tagusele muruplatsil 1.06.2014
kella 11 kuni kella 17;
- anti avaliku ürituse luba Vitali
Basmanovile ATV tutvustuspäeva
korraldamiseks Tapa linnas Tapa
muusikakooliga külgneva Kooli
tänava parklas 1.06.2014 kell 10
kuni 16. Üritus algab rongkäiguga
politsei eskordi saatel Paide mnt
7 territooriumilt 1. Mai puiestee
ja Kooli tänava ristimikul asuva
parklani.
22.05.2014
- Sõlmiti kaks koduteenuse
osutamise lepingut;
- volitati hoolekandespetsialisti
teostama kõiki pangatoiminguid
eestkostetava nimel;
- Väljastati kirjalik nõusolek
väikeehitise (kuuri) püstitamiseks
aadressil Ambla mnt 42 Tapa
linnas;
- väljastati kirjalik nõusolek Hagar AS-le piirdeaia püstitamiseks
aadressil Taara pst 1 Tapa linnas;
- väljastati ehitusluba ehitiste
(kahe majapidamishoone) täielikuks lammutamiseks Pikk tn 55
kinnistul Tapa linnas;
- väljastati kasutusluba OÜ-le
Elektrilevi ehitise (elektri maakaabelliin) püstitamisel aadressiga
Valve 30 ja Põllu tänav Tapa linnas;
- riigihanke nr 150984 “Elektrienergia ostmine” edukaks pakkumuseks tunnistati Elektrimüügi
AS, OÜ Baltic Energy Services ja
220 Energia OÜ poolt esitatud
pakkumused;
- otsustati korraldada lihthange
„Tapa Muusikakooli küttesüsteemi
ehitamine“;
- otsustati nõustuda Iris Fiber OÜ keskkonnakompleksloa
taotlusega Lääne-Virumaal, Tapa
vallas, Saiakopli külas;
- otsustati lugeda peremehetus
tuvastatuks ja võtta Tapa valla
omandisse ning raamatupidamises null väärtusega arvele: Tapa
vallas Tapa linnas Valgejõel 66 km
suudmest Kalda tänaval asuv Tapa
pais ning Riigiomandisse kuuluva
17195 Jõepere-Vahakulmu tee
teemaal 72 km Valgejõe suudmest
asuv Vahakulmu pais;
- lubati puhkusele vallavanem
Alari Kirt 29.–30.05.2014;
- kehtestati piletitasud Suure
Suve Sõnajala Simmanil 21. juunil
2014 ja Tapa 88. linnapäevade
tantsuõhtul 9. augustil 2014.

Algatati Tapa valla uue
arengukava koostamine
Aprillikuisel istungil algatas Tapa
vallavolikogu Tapa valla uue
arengukava koostamise protsessi.
Kehtiv valla arengukava sai oma
alguse juba 2006. aastal ja vaatamata sellele, et arengukava on
pidevalt täiendatud ja muudetud
vajab see meie kõigi tulevikku
puudutav dokument uut põhjalikku analüüsi ja uut koostamist.
28. mail said kokku Tapa vallavolikogu liikmed, Tapa vallava-

litsuse liikmed, valla spetsialistid
ja allasutuste juhid, et koolitada
ennast arengukava teemal, arutleda meie valla tuleviku finantsvõimaluse osas ja moodustada
valdkondade töörühmad, kes hakkavad kokku panema arengukava
vastavate valdkondade sisulist osa.
Otsustati, et arengukava üheksa valdkonna kohta moodustatakse kuus töörühma. Töörühmades
saavad kaasa lüüa ka huvitatud

vallakodanikud. Huvi korral töörühmades osaleda võtke ühendust
valla arendusnõunik Vahur Leemetsaga e-posti aadtrssil vahur.
leemets@tapa.ee.
Arengukava koostamise seisuga
saab ennast kursis hoida Tapa
valla kodulehel oleva spetsiaalse
rubriigi abil: http://www.tapa.ee/
arengukavad
Vahur Leemets
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Tapa valla kultuurisuvi
Tapa vallas toimub selle aasta suvel
palju põnevat. Infot saab alati küsida ka 322 9659, e-mailil: indrek.
jurtsenko@tapa.ee või otse ürituste
korraldajatelt, ka valla facebookist
ja www.tapa.ee.
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. Lisaks info
tel 322 9659 ja e-mailil indrek.
jurtsenko@tapa.ee.
22. juunil Moe jaanisimman
Moe külaplatsil. Info: Tiina Talvik,
5566 5266.
23. juunil Karkuse jaanipäev
Karkuse külaplatsil. Info: Siiri Saks,
5808 9203.
5. juulist – 1. augustini Jäneda
Pullitallis MTÜ RAAAM uus
teatrietendus “Imede aasta”.
Teose autor Tiit Aleksejev, lavastaja
Madis Kalmet, kunstnik Jaanus
Laagriküll, helilooja Peeter Konovalov (Ugala), näitlejad Mari-Liis
Lill (Draamateater), Henrik Kalmet

(Tallinna Linnateater), Tarvo Sõmer
(Rakvere Teater), Helgur Rosenthal
ja Hans Kaldoja. Etendused: 5.
(esietendus), 6., 9., 10.,11., 12., 22.,
23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31.
juulil ja 1. augustil kell 19.30, 13.
juulil ja 3. augustil kell 15 Jäneda
Pullitallis. Piletid Piletilevis, info
www.raaam.ee.
10. juulist – 3. augustini Tapa
vaksalis MTÜ RAAAMi etendus
2013 teatriauhindadega pärjatud
Hristo Boytchevi “Titanicu Orkester”. Lavastaja Madis Kalmet,
kunstnik Toomas Hõrak, helilooja
Urmas Lattikas ja tõlkija Maia
Soom. Näitlejad: Elina Reinold,
Argo Aadli (Tallinna Linnateater),
Margus Prangel, Guido Kangur
(Eesti Draamateater) ja Raimo Pass
(Eesti Draamateater). Etendused
10.–12. juulil kell 19.30, 12. juulil
kell 15, 15.–19. juulil kell 19.30,
20. juulil kell 15, 22.–23. juulil ja
29.–30. juulil kell 19.30, 3. augustil
kell 15. Piletid Piletilevist. Info:
www.raaam.ee .
26.–28. juulil Eesti talupäevad Jäneda keskuses. Info: www.
janedaturism.ee, laadaplatside müük

Enno Must, tel 505 4495, toimub
suvesaaduste laat, näitused, simmanid jpm põnevat.
2.–3. augustil Tapa Trial IV.
Toimuvad Eesti MV ja Baltimaade MV etapid mototrialis ja palju
muud põnevat. Info: Ilmar Kald,
505 5433.
3. augustil Karkuse küla kokkutulek Karkuse külaplatsil. Info:
Siiri Saks 5808 9203.
8.–10. augustil Tapa linnapäev
88 ja Tapa IV vorstifestival. Info:
www.vorstifestival.ee, www.tapa.ee.
Info tel 3229659, 52 90 785.
17. augustil Saiakopli külapäev Saiakopli mõisas. Info: Anne
Terk, 5668 6020 ja Sirje Jäetma
5382 6452.
22. augustil kell 19 Rosaariumi VIII hooaja kontsert Jäneda
lossi hoovis, esineb Marko Matvere.
Info: Reigo Tamm, 5558 3254,
reigo.tamm@tapa.ee.
23. auguatil perekondlik meelelahutuslik suvelõpusündmus
”Pidupäev perega”, pühendatud
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele,
Lehtse kultuurimaja lähiümbruses.
Info: Leelo Jürimaa, 521 8398.

Tapa linna päevad ja vorstifestival
8.–10. augustil Tapa linn 88 ja
Tapa IV vorstifestival. Info: www.
vorstifestival.ee, www.tapa.ee. Info
tel 322 9659, 529 0785.
Laadakohtade registreerimine:
Erkki Laidinen tel 551 5976, e-mail
erkki@vorstifestival.ee .
Eesti meistrivõistlustele vorstigrillimises registreerimine 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!
Tapa Linnapäevad 2014 ja Tapa
IV Vorstifestivali esialgne ajakava
(NB! Korraldajatel on õigus teha
ajakavas muudatusi. Jälgi infot: www.
tapa.ee ja www.kultuurikoda.ee )
8. august – Teatri- ja tantsupäev
Kl 21 – Tapa kultuurikojas linna
näiteringi esietendus S. Mrožek „Lesed“. Lavastaja Tiit Alte. Pääse 1 €.
Kl 23 – Moonclubis linnapäeva
tantsuõhtu. Info: www.moonclub.
ee. Pääse 3 eurot.
9. august Tapa muusikakooli
pargis – Peopäev
Kl 8 – laat.
Kl 10 – Tapa linn linnapäevade
ja Tapa IV Vorstifestivali avamine,
Eesti meistrivõistlustel vorstigrillimises osalevate võistkondade
tutvustamine.

Kl 12–16 – Ajaloonäitus Tapa
muuseumis.
Kl 10–16 – Käsitöönäitus Tapa
kultuurikojas.
Kl 10.30 – Tapa sõpruslinna
Akaa kunstnike näituse avamine
Tapa linnaraamatukogus. Piia Suomu-Virtaneni köidetud raamatud
ja ehted ning Seija Kinnari maalid.
Avatud kodukohvikud, atraktsioonid lastele.
Kl 10.30 – Näm-Näm Production esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.
Kl 11 – Lastekontsert kultuurikoja noorimatelt.
Kl 11 – Tapa linna jalgpalliturniir
Tapa gümnaasiumi staadionil. Info:
Allan Vinter, 528 7800.
Kl 11.45 – Kodukokkade võistlus.
Kl 12 – Esinevad valla taidlejad.
Kl 12 – “Eesti otsib superstaari”
ja “Eesti Laulu” finalist Norman
Salumäe.
Kl 13 – Näm-Näm vorstivooru
tööde hindamiseks esitamine, pimehindamise algus.
Kl 13 – Tapa gümnaasiumi pargis koerte näitus “Tapa linna ilusaim
krants”. Võistlusarvestus kolmes
erinevas kategoorias (puhas tõug,
kutsikas, krants). Info: Luule Elbra,
5561 9858.
Kl 14 – Vorstigrillimise Eesti
MV fantaasiavooru võistlustööde
avalik esitlemine ja hindamine.

Kl 15.30 – Kontsert IV: pealaval
esineb Marju Länik! (NB! palume
publikul varem kohal olla, kontsert
võib alata ka kell 15.)
Kl 16.30 – Erinevate võistluste
võitjate autasustamine, lõpukõned
ja ühispildistamine.
Kl 17 – Traditsiooniline kanuuralli Valgejõe saarel. Info ja registreerimine: Raili Rooba, 5660 2150,
raili.rooba@gmail.com.
Kl 19 – Tapa kultuurikojas S.
Mrožek „Lesed“ linna näiteringilt.
Lavastaja Tiit Alte. Pilet 1 €.
Kl 21 – Tantsuõhtu Tapa muusikakooli pargis pealaval ansambliga
Hellad Velled ja DJ TT feat, Jaan lehepuu, saksofonil Jürgen Holmberg,
õhtut juhivad Moonclubi DJ-d.
Sooduspilet lastele kuni 18. ea ning
pensionäridele 2 €, täiskasvanutele
3 €. Vihma eest kaitsevad telgid!
Pärast kella 2 jätkub afterparty
Moonclubis. Info: www.moonclub.
ee. Pääsmega saab jätkupeole Moon
Clubi 2 euroga, teistele 4 eurot.
10. august – Spordi- ja laulupäev
Kl 10 – Rannavolle turniir
“Tapa linna karikas 2014” Valgejõe
saarel. Info: 5593 0504, Maksim
Butšenkov.
Kl 16 – Kirde kaitseringkonna
territooriumil asukohaga Loode 35
kõigile vaba sissepääs saate salvestusele “Lauluga maale” – “Sõdurilaul”. Sissepääs alates kella 15st.

Suvine kunstikonkurss neile,
kes puhkavad Tapal
Tapa kultuurikoda kuulutab
välja suvise joonistusvõistluse
3–100-aastastele teemal „Kodulinna kodustel radadel“. Joonistage
piltideks oma kodulinna salapaigad, parimad sõbrad, vahvaimad
lood või magusaimad mälestused.
Tingimused konkursil osalemiseks:
- Pildi formaat A3 või A4;
- kasutada võib nii guašše, akva-

relle, rasvakriite, värvipliiatseid vms;
- lubatud on ka grupitööd;
- tööle lisada autori täisnimi(ed),
vanus ja kontaktandmed (tel nr või
e- mail);
- pildid tuua hiljemalt 01.augustiks Tapa kultuurikotta või Tapa
linnaraamatukogusse;
- võistlustööd on huvilistele
vaatamiseks linnapäevade perioodil
peatänava kaupluste akendel;

- kõigile osalejatele on tänukiri
ja põnevamatele töödele muidugi
ka auhinnad.
Kui aga kodus üksi joonistamine
tundub igav, siis kutsume teid suurtele koosjoonistamise päevadele päris
kunstnikega Tapa kultuurikojas 4.
ja 5. augustil kell 12–15. Värvid ja
paber võta ise kaasa! Enne osalemist
registreeru kindlasti heili.pihlak@kultuurikoda.ee või telefonil 5559 5461.

Armsad Tapa linna
nobenäpud!
Igal aastal külastab Tapa linnapäevi
tuhandeid inimesi – endisi kaaslinlasi, külalisi, meie häid naabreid. Nagu
edev naine, on kodulinn selleks
päevaks pidurüüs. Osaks selles on
kontserdid, etendused ja näitused.
Pikaaegse traditsiooni kohaselt eksponeerib kultuurikojas oma talvist
käteosavust kultuurikoja käsitööring.
Seekord soovime perspektiivi
avardada ja kutsume kodukäsitöölisi
osalema ühisel suurel näputöönäitusel. Teame kui imelisi töid tehakse

kodudes ja oleksime südamest tänulikud, kui nõustuksite oma kätetööd
ka teistega jagama.
Palun võtke osalemiseks meiega
ühendust telefonil 5559 5461 või
e-mailil heili.pihlak@kultuurikoda.
ee. Viimane aeg endast märku anda
on 1. augustil. Teretulnud on ka
tuttavate peale „kaebamine“, ehk
soovitage tublisid tegijaid, kui nad
ise tagasihoidlikkusest ennast pakkuda ei tihka.

Heili Pihlak

Kodukohvikute päev
9. augustil
Juba kolm aastat on linnapäevadel
olnud kombeks avada kodukohvikuid Tapa linnas. Käesoleval aastal
toimuvad linnapäevad 8.–9. augustil.
Põhipäev on laupäev, kui toimuvad
laadad, kontsrdid, vorstigrillimine
ja muud põnevad ettevõtmised. See
on ka kodukohvikute päev. Kõigil
aastatel on kohvikut pidanud Aiandus- ja Mesindusseltsi tragid naised
ja Laire Leitsmann, aga kätt on
proovinud kõhutantsijad, eakate klubi Kanarbik, Kübaramoorid, Tapa
muuseum, Jaama tänava ilusalong ja
andke andeks kui mõni tubli tegija
mainimata jäi.
Kohvikud on enamikus avatud, kas mõnel linna haljasalal või
tänavanurgal. Unistustes muidugi
näen, et kodukohvik paikneb tõesti
mõne eramaja hoovil, kus lopsaka
õunapuu varjus aromaatset kohvi
mekutada ja perenaisega tarku
mõtteid vahetada. Aga ju pole meie
kaaslinlased selliseks vabameelsuseks veel valmis. Või siiski julgeb
keegi oma koduhoovis nurgakese
kontvõõrastele avada?
Kõiki kohvikuid külastab vallavalitsuse degusteerimisrühm,
kes jagab mälestusesemeid ja eriti

silmatorkavale ettevõttele on välja
pandud ka auhind.
Tingimused kodukohviku käivitamiseks on järgmised:
Rregistreeri ennast meiliaadresssil
heili.pihlak@kultuurikoda.ee või
telefonidel 322 0061, 5559 5461
hiljemalt 7. augustiks.
Täida Veterinaaria- ja Toiduameti kodulehel „Eraelamus
toidu valmistamisest teavitamise
avaldus” (http://www.vet.agri.
ee/?op=body&id=719).
Vajalik tervisetõend!
Kohvik võiks paikneda Tapa
kesklinnast mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel.
Vaata üle oma salaretseptid!
Aitame vajaliku dokumentatsiooni täitmisel nõu ja jõuga!
Omaltpoolt hoolitseme veel selle
eest, et kohvikud kergemini leitavad
oleks, ehk siis viidad ning plakatid,
mis potentsiaalsed külastajad kohale
juhatavad.
Kaotada pole Teil midagi, aga
võita küll – uusi kogemusi, võimalust koos perega midagi uut katsetada ning kindlasti kogute ohtralt
sõpru-tuttavaid-austajaid!
Heili Pihlak
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Annan üürile 2-toalise remonditud korteri Tapal.
Lisainfo tel 5591 2503.
Müüa kahetoaline mugavustega korter Tapa
kesklinnas kogu sisustuse ja kodutehnikaga. Korter
puhas ja renoveeritud. Tel 556 77609.
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.
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.

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.

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.

-

OÜ MULTI VARIUS

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask,
saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2.Müüa 3m küttepuud
3.Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), turbabriketti ja kivisüsi
4.Transport
Telefon 501 3862.

Takom Transport OÜ
-

Tapa küttelaos müügil
kivisüsi
- puitbrikett (kandiline, ümar)
küttepuud
- päevalillekoore brikett
küttepuu võrgus
- liiv, killustik
kuuseklots võrgus - saematerjal
- 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

Muud koguduse teated: http://www.eelk.ee/~ktapa/

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.

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

Nomiaska OÜ

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.

Tapa kalmistupüha toimub 13. juulil kell 10.
				

-

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
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.

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

Südamlik kaastunne Erikule ema
ASTA ALLESE surma puhul.
Lehtse Taluselts
Avaldame kaastunnet Erik Allesele ema
ASTA surma puhul.
Ermo Sepa Talu kollektiiv
Minu õde Viivi Kukk suri 24. mail,
27. mail toimusid Jänedal matused.
Avaldan tänu kõigile Jäneda inimestele,
kes tulid Viivit viimsele teekonnale saatma.
Linda Kokka

Sügav kaastunne Erikule ema
ASTA ALLESE surma puhul.
Lehtse MÜ

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.

