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Tasuta

24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri Allandi, Martin
Herem, Lembit Vomm, Viive Roosimägi, Eeri Kadakas, Maria Voronova, Hilda Karuauk, Margit Lättemägi, Indrek Jurtšenko. Paremalt esimene on Tapa vallavanem Alari Kirt. (Loe ka lk 3).
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LÜHIDALT

Arenduskoja
2013. a LEADER
taotlusvooru
rahastused
on selgunud
MTÜ Arenduskoja juhatus kinnitas
1. märtsil toimunud koosolekul
arenduskoja LEADER strateegia
meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“ taotlusvooru (21.–25.
jaanuar 2013) laekunud projektitaotluste paremusjärjestuse.
29st projektitoetuse taotlusest
kinnitati kaheksa taotleja rahastus
summas 160 000 eurot. Kuna eelarves ei jätkunud rohkem raha, jäid paremusjärjestuses 9.–24. kohal olevad
taotlused rahastamata. Neli taotlust
ei kvalifitseerunud hindamiseks ja
ühe taotluse võttis taotleja ise tagasi.
Tapa vallast sai toetuse 28 100.52
eurot MTÜ Avante projektile „Katusega ratsaspordiväljaku rajamise
III etapp“
7. märtsil kinnitas juhatus meetmesse 1.2 „Seltsitegevuse, spordi
ja kultuuripärandi väärtustamine
läbi omaalgatusliku tegevuse“ laekunud projektitaotluste paremusjärjestuse.
43st taotlusest rahastati kokku
26 projekti kogusummas 63 256,28
eurot. Tapa vallast said rahastuse
kolm taotlejat. MTÜ Tapa Linna
Arengu Seltsi projektile „Priit
Pärna 2. filmifestivali korraldamine“ eraldati 4905,80 eurot. MTÜ
Loometöö projektile „Rahvariiete
valmistamise koolitus Jänedal“ eraldati 3240 eurot. Tapa vallavalitsuse
projekt „Käsitöö töötubade “Mustriks lõimitud lood”” sai toetuseks
1827 eurot.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Gümnaasiumiharidus –
kellele ja kuidas?
Märtsis 2012 viisime Tapal gümnasistide hulgas läbi küsitluse.
Eesmärk oli teada saada asjaolud,
mis mõjutasid enim noorte valikuid jätkamaks õpinguid oma
kooli gümnaasiumis. Küsitluses
osales 91 õpilast gümnaasiumist
ja 22 õpilast vene gümnaasiumist.
Mõlema kooli õpilaste eelistustes
kooli valikul, olid kodulähedus
ja sõpruskond ning hea ettevalmistus kõrgkooliks ja kaasaegne
õpikeskkond – erines vaid valikute
järjestus. Suulisele küsimusele
valmisoleku ja tahte kohta õppida
koos eesti kooli gümnasistidega,
vastasid vene kooli õpilased juba
tol korral positiivselt.
Käesoleva aasta jaanuaris läbis
Tapa vene gümnaasium edukalt
riikliku järelevalve, mille teostas
Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna inspektor. Järelevalve käigus hinnati
ka õpilastele loodud võimalusi
omandada põhikooli lõpuks sellisel tasemel eesti keele oskus, mis
võimaldaks neil võimetekohaselt
oma haridusteed keskhariduse
tasemel jätkata.
Tapa vene gümnaasiumis on
juba 10 aastat õpitud eesti keelt
keelekümblusklassides. Juubeliaastat tähistab kool koos oma
sõprade ja koostööpartneritega
konverentsiga 19. märtsil, kus
aukülalisena eri keelte mõjust
inimeste maailmanägemisele
kõneleb Tartu Ülikooli professor
Martin Ehala. Aastatepikkust
vene kooli head tööd keelekümbluses kajastab ka riiklik järelevalve – osalemine keelekümbluse
programmis on andnud õpetaja-

tele võimaluse saada suurel hulgal
täienduskoolitusi teises keeles
õpetamise metoodikast, aga ka
lapse arengust laiemalt. Õppetundide külastamine järelevalve käigus
näitas õpetajate väga heal tasemel
metoodilist tööd, mitmesuguste
aktiivõppemeetodite rakendamist,
tehniliste vahendite kasutamist õppetunni mitmekesistamisel ja õpilaste aktiviseerimisel. Riigieksamite
tulemused on keelekümblusklassi
lõpetajatel märgatavalt üle riigi
keskmise. Eesti keeles õpetavad
õpetajad, kes valdavad vabalt eesti
keelt. Eesti keele õpet toetab igati
kooli huvitegevus.
Ümarlauavestlusel, tehes kokkuvõtet järelevalvest, olid nii kooli
juhtkond, järelevalve inspektor
kui ka vallavalitsuse esindajad
veendunud, et parim ettevalmistus gümnaasiumiõpinguteks eesti
keeles on võimalik saada vene
koolis keelekümblusklassidest. Et
keelekümblusõpet toetab endiselt
ka Haridus- ja Teadusministeerium, näeb vallavalitsus vähemalt
eelolevaks kümneks aastaks vene
põhikooli iseseisva ja eduka partnerina eesti koolile. Et see tõepoolest
nii saaks olema, on vajalik tulevaste
koolilaste vanemate toetav tegevus
– panna oma laps, kelle kodukeeleks on vene keel, õppima vene
põhikooli keelekümblusklassi. See
on valik, mis toetab last parimal
moel õpingute alustamisel ja võimaldab põhikooli järgselt jätkata
edukalt õpinguid gümnaasiumis
eesti keeles.
Volikogu veebruarikuu istungil
vastuvõetud otsuse (14 poolthäälega, vastuhääli 0, erapooletuid

1) alusel ei avata käesoleva aasta septembrist enam 10. klassi
vene koolis ja kahe järgneva
aasta jooksul kujundatakse Tapa
vene gümnaasium ümber Tapa
vene põhikooliks. Kõik põhikoolilõpetajad on aga oodatud
gümnaasiumiõpingutele Tapa
gümnaasiumis. Samas toetab vald
igati juba õpinguid alustanud 11.
ja 12. klassi õpilasi, kokku 11
gümnasisti, et võimaldada neil
edukalt jõuda lõpuaktuseni oma
koolis. Gümnaasiumiosa järkjärgulise sulgemise otsuse aluseks on eelnev põhjalik koostöö
kooliga õpilaste soovide ja kooli
võimaluste selgitamisel gümnaasiumihariduse nõuetekohasest
jätkamisest. Kooli direktor küsitles 9. klassi õpilasi, kellest vaid
kaks õpilast avaldas soovi jätkata
õpinguid gümnaasiumis. Neist
üks valis õpingute jätkamiseks
Tapa gümnaasiumi. Prognoositav
gümnaasiumiõpilaste arv vene
koolis uueks õppeaastaks on vaid
13 õpilast, mis ei võimalda korraldada õppetööd haridusseadustes
kehtestatud uuenenud nõuete
kohaselt. Otsust vastu võttes peeti silmas ka nõuet, et Tapa vene
gümnaasiumi ümberkorraldamise
tulemusena ei tohiks halveneda
gümnaasiumihariduses jätkata
soovivate õpilaste võimalused
võrreldes eesti kooli põhikooli
lõpetanutega. Otsuse eelnõu oli
eelnevalt arutlusel ka haridusning eelarve- ja arengukomisjonis, kus tehti otsus edastada see
volikogule.
Järgneb lk 2
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Eesti Post
vabandab
Veebruarikuus olid Tapa vallas Sõnumed ja Tapaskije Vesti tavapärasest
erineval moel kandes. Lehtedele olid
peale kleebitud aadressid*, millel puudus elaniku nimi, oli vaid talu nimi.
Kahjuks tuleb tunnistada, et lehekanne ei vastanud ootustele. Paljud elanikud ei saanud lehte kande
esimestel päevadel ja oli ka selliseid
postkaste, kuhu leht ei jõudnudki.
Eesti Post vabandab elanike ja
vallavalitsuse ees tekitatud ebameeldivuste pärast. Loodame klientide
mõistvale suhtumisele ning teeme
endast olenevalt kõik, et tulevikus
jõuaksid saadetised postkastidesse
õigeaegselt.
Maris Salu, kliendihaldur

* Aadressid kleepis peale Eesti Post
Rahvastikuregistrist saadud andmete
põhjal (toimetuse märkus)

MAXIMA laieneb
ja ehitab parkla
Tapal Pikk tn 35 kinnistul lammutas
Maxima Eesti OÜ vanad hooned
ning alustas ehitusplatsi ettevalmistamist. Kooskõlas Tapa vallavolikogu
poolt kehtestatud detailplaneeringuga
rajatakse MAXIMA kaupluse lõunapoolsesse otsa kaupluse laiendusena
taara vastuvõtupunkt ning Pikk 35
krundile parkla kaupluse klientide
tarbeks.Vallavalitsus seadis detailplaneeringuga tingimuseks, et rajatav
juurdeehitus ei rikuks kauplusehoone
välisilmet. Taara vastuvõtupunkti ja
autode parkla rajamine muudab klientide jaoks kaupluse külastamise (koos
taara tagastamisega) tunduvalt mugavamaks, lahendab parkimisprobleemid MAXIMA kaupluse juures ja
parandab kõnealuse piirkonna ilmet.
tapa.ee

Tänavune suurõppus Kevadtorm
toimub esmakordselt Põhja-Eestis

Gümnaasiumiharidus –
kellele ja ...
Algus lk 1

Eesti ja vene kooli õpetajate vahel
on juba aastaid olnud ühine koostöö
mitmete aineõpetajate vahetamisel.
Lisandunud on koostöö juhtimistasanditel. Et eesti kool ootab gümnaasiumisse ka vene põhikooli lõpetanuid ja on valmis õppekorraldust
kohandama vastavalt vajadustele,
avaldan siinkohal Tapa gümnaasiumi direktori Elmu Koppelmanni
nõusolekul vallavalitsusse saabunud
kirja ettevalmistustest muudatusteks
gümnaasiumiõppe korraldamisel.
„Tapa gümnaasiumi ja Tapa vene
gümnaasiumi vahel on aastaid olnud
töised ja asjalikud suhted, kus on
vahetatud kogemusi, vajadusel on
naaberkooli õpetajad teist kooli oma
kogemustega aidanud ja õpilastevahelised suhted on aina sõbralikumaid vorme võtnud, paljud Tapa
linna ja valla õpilasüritused tehakse
koos. Päris palju nn muukeelseid
lapsi õpib Tapa gümnaasiumis ja
üsna suur protsent headele ja väga
headele hinnetele õppivatest TG
õpilastest on need, kelle kodune keel
on vene keel.
Igal aastal alustavad oma esimest
kooliteed või mitmendat kooliaastat Tapa gümnaasiumis ka lapsed
muukeelsetest peredest. Nende
edasijõudmine on erinev nagu eesti
peredestki kooli tulnutel. Väga palju
oleneb pere väärtushinnangutest
ja tahtest aidata oma last koolielus
edasi jõudmisel. Võin tuua päris
palju näiteid, kus meie kooli tulnud
muukeelne õpilane on algul väheke
raskustes, aga mõne aja pärast on
õppimises ja tunnivälises tegevuses
tubli ning edasijõudev.
Mul tuleb meelde üks aastate
tagune juhtum, kus gümnaasiumi
tahtis astuda õpilane, kes ei osanud
sõnagi eesti keelt. Andsime talle
kevadel abiks õppematerjale ja sügisel kooli tulles, oli tal nii suuline
kui kirjalik eesti keel hea. Hiljem
lõpetas ta gümnaasiumi hõbemedaliga. Praegugi on gümnaasiumiossa
tulnud mitu õpilast, kes on eelnevalt
lõpetanud venekeelse põhikooli. Ka
nende hakkamasaamine on väga
edukas. Olen mitmelt neist küsinud
edasijõudmise, koolivahetuse ja õpilaste suhete kohta ning nende hin-
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nang on olnud positiivne. Nii mõnigi
neist oli nende valitute hulgas, keda
kool tunnustas Eesti Vabariigi aastapäeval direktori vastuvõtul.
Tapa gümnaasium on mitme aasta töö tulemusel suutnud täita alates
1. septembrist 2013. aastast riiklikult
nõutavat kolme haru reeglit, milleks
on meie koolis humanitaar-, reaal- ja
rakendusharu. Selle pika protsessi ja
õpetajate kollektiivi pingutuse viljana on võimalik öelda, et meie kool
on valmis riikliku õppekava nõuete
elluviimiseks ning edukalt põhikooli
lõpetanud saavad valida erinevate
harude ja valikainete vahel.
Valikainete mitmekesisus on suur
alates reaalainetest ja lõpetades erinevate valikainetega – viis erinevat
keelt, uurimistöö alused, riigikaitse
alused, filosoofia, karjäärinõustamine, kultuurilugu, meedia, sekretäriõpe, autoõpetus, arvutiõpetus,
joonestamine, majandusõpetus,
tehnoloogiaõpetus, õiguse alused,
Cisco jne. Tapa gümnaasiumil on
koostöölepingud Lääne-Virumaa
Rakenduskõrgkooli ja Rakvere Ametikooliga, kus on õpilastel võimalik
läbida mitmeid erialaaineid.
Tapa gümnaasiumi juhtkond ja
õpetajaskond on valmis igakülgselt
abistama meie kooli õppima asuvaid
muukeelseid õpilasi. On loodud
vastavad töörühmad ja õpilastele
ka õppimist toetavad õpigrupid.
Suuremal hulgal gümnaasiumiossa
tulevate muukeelsete õpilaste paremaks integreerumiseks on Tapa
gümnaasium kokku leppinud Tapa
vene gümnaasiumi juhtkonnaga, et
nende staažikad pedagoogid aitavad
vajadusel oma rikkalike kogemuste
varal olukordi lahendada.“
Tapa vald on heas mõttes erilise
haridusmaastikuga kogukond, kus
alates alusharidusest tähtsustatakse
laste õpetamisel rahvusliku identiteedi säilitamist ja lugupidamist
erinevate kultuuride vastu neid
tutvustades ja mõistetavaks tehes.
Soovime olla paindlikud ja koos
vanematega kujundada lapse haridusteed pere põhiväärtusi ja traditsioone toetavalt.
Mare Tõnisson,
haridusnõunik

9.–25. mail toimub traditsiooniline
Kaitseväe suurõppus Kevadtorm
2013, mis tänavu toimub esmakordselt Põhja-Eestis: peamiselt
Harjumaal (sh Tallinnas), aga ositi ka
Lääne-Virumaal ja Järvamaal. Esmakordselt osaleb õppusel Merevägi.
Tänavusel Kevadtormil osaleb
üle nelja tuhande kaadrikaitseväelase, ajateenija, kaitseliitlase,
reservväelase ja ametniku ning
põhiraskus on 1. Jalaväebrigaadi,
Põhja Kaitseringkonna Kaitseliidu malevate üksustel ja Mereväel.
Õppus on nö lõpueksamiks ajateenijate jalaväepataljonile, pärast
Kevadtormi lähevad selle sõdurid
reservi. Samuti formeeritakse õppuse ajaks reservväelastest koosnevaid
maa- ja mereväe allüksusi, lisaks ka
Kaitseliidu Harju, Tallinna ja Rapla
maleva üksusi.
Vastutegevust teeb õppusel peamiselt Scoutspataljon, millele on allutatud ka Läti kaitseväe jalaväekompanii ja Leedu kaitseväe luurerühm.
Õppusel osalevad veel väiksemad
Prantsuse ja Belgia üksused.
Kevadtorm 2013 on jagatud
kolme etappi: ümberpaiknemine,
koostegevusõpe ja lahinguülesannete täitmine.
Õppuse teine ja kolmas etapp
9.–21. maini viiakse läbi peamiselt
KV Keskpolügooni aladel Kuusalu
vallas Harjumaal ja Lääne-Virumaa
Kadrina valla loodeosas. 21.–23.
maini liiguvad õppusel osalevad
üksused Keskpolügoonilt läbi Tapa,
Aegviidu, Albu ja Anija valla Kuusalu

valda. Õppuse aktiivne faas lõpeb
vasturünnakuga 24. mail Kuusalu
vallas Soodla veehoidla ja TallinnPeterburi mnt vahelises ruumis.
Lisaks on planeeritud üksikuid
operatsioone 19.–23. mail Jõelähtme valda Kaberneeme ja Jägala
piirkonda, Loksale, Suurpeale ja
Harale Kuusalu vallas ning Tallinnasse Lauluväljaku, teletorni ja Iru
silla piirkonda.
Kevadtorm on osaliselt avatud
ka kohalikele elanikele, tehakse
näidislahinguid, mida on võimalik
jälgida. Üks selline kavandatakse
näiteks Neeme ja Kaberneeme
vahelisele alale ning Loksale.
Õppust on asunud ette valmistama ja „lahinguruumi“ kujundama
tsiviil-militaarkoostöö grupp (CIMIC), kelle ülesandeks on maaalade kasutamise kooskõlastamine
ja Kevadtormi käigus kohalikel
elanikel tekkida võivate probleemide lahendamine. Õppuse ajal
ja pärast selle lõppu vaatavad just
CIMIC grupi meekonnad üle kõik
maa-alad, mida kasutati ja tagavad
selle, et kõik oleks sama heas korras
kui enne õppust.
Kui mingi õnnetu juhuse tõttu
saab õppuse käigus kannatada
kellegi eraomand – auto, aed vms,
tuleb viivitamatult ühendust võtta
tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC)
üksusega, kellega koostöös juhtum
lahendatakse. Kõikide õppuse
läbiviimisel tekkivate küsimustega
ja pretensioonidega seoses palun
võtke ühendust Kevadtorm 2013

tsiviil-militaarkoostöö esindajatega telefonil 717 1085 või e-maili
teel kevadtorm@mil.ee.
Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka relvad –
alustades teenistusrelvadest, ehk
automaatidest ja lõpetades suuremakaliibrilistega haubitsatega. Kevadtormi ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid – pärismoonaga
laskmisi ei toimu, neid viiakse läbi
vaid Kaitseväe Keskpolügoonil.
Imitatsioonivahenditest kasutatakse paukmoona, suitsugranaate
ning pimedal ajal valgustusrakette.
Õppelahingutega võivad kaasneda ka ajutised liikluspiirangud,
seega palume tähelepanelikumalt
vaadata liiklusmärke. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust
sõjaväepolitseinikud.
Kevadtorm 2013 lõpeb 25. mail
lõpurivistusega Kuusalu staadionil.
Tänavu üheteistkümnendat
korda toimuvat Kevadtormi korraldatakse igal aastal erinevas Eesti
piirkonnas: 2003. aastal peeti Kevadtormi Lääne-Virumaal, 2004.
Ida-Virumaal, 2005. Valga- ja
Võrumaal, 2006. Ida-Virumaal
ja Jõgeva maakonnas, 2007. Tartu- ja Põlvamaal, 2008. Lääne- ja
Ida-Virumaal, 2009. Lääne- ja
Ida-Virumaal ja Jõgevamaal, 2010.
aastal Pärnu- ja Viljandi maakonnas, 2011. aastal Tartu-, Võru- ja
Põlvamaal ning mullu Ida- ja
Lääne-Virumaal.
Major Avo Aljas
„KT13“ CIMIC grupi ülem

10 aastat keelekümblust
vene gümnaasiumis
19. märtsil tähistab Tapa vene
gümnaasium 10 aasta möödumist
keelekümbluse algusest. Olulise
sündmuse tähistamiseks on kooli
korraldustoimkond, direktor Naima Silla eestvedamisel, väärikalt
valmistunud.
Üritusele on kutsutud esindajad
valla koolidest ja lasteaedadest, Tapa
vene gümnaasiumi hoolekogu ja oma
kooli kõikide klasside lastevanemate
esindajad, Rakvere gümnaasiumi
vene keeles õppivate klasside õpe-

tajad ja esindajad keelekümbluse
pilootkoolidest: Tallinna Pae G,
Tallinna Karjamaa G, Narva Humanitaargümnaasium. Kutsutud on
ka head koostööpartnerid Tallinnast
keelekümbluskeskusest, Haridus- ja
Teadusministeeriumist, maavalitsuse
haridusosakonnast, omavalitsusest
ning erikülalised, kes on panustanud
keelekümblusprogrammi käekäiku
– endised ja praegused Tapa vene
gümnaasiumi õpetajad.
Nõusoleku esineda Keelekümb-

luspäeval on andnud Martin Ehala,
Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi professor „Kuidas
eri keeled mõjutavad inimeste
maailmanägemist eri viisidel.“
Kõigil kutsututel on võimalus
osaleda kooli keelekümblusõpetajate poolt juhendatavates töötubades: ajalooring – N. Roditšenko,
meisterdamine – J. Januško, kunst
– E. Allsoo, loodusõpetus – V.
Belitšev, mängud – M. Läänemägi.
tapa.ee

Väikekoolide muusikapäev Lehtses
Kutsume Lääne-Virumaa väikekoolide laulu- ja pilliansambleid 11.
aprillil kell 11 Lehtse kultuurimajja
teisele väikekoolide muusikapäevale!
Esitada tuleb üks laul või pillilugu vabal valikul. Laulu saateks võib

kasutada klaverit, fonogrammi,
erinevaid pillikoosseise. Kultuurimajas on olemas võimendus, mikrofonid, CD-mängija. Ansambleid
hindab žürii. Kollektiive pingeritta
ei panda, kuid antakse välja erinevaid preemiaid. Ühislaul on A.

Loigom „Laululust“.
Päevakava: Ansamblite kontsert; Ühine loovtöö; Külalisesinejad Elina Born ja ansambel
Brassical. Ei puudu ka üllatused!
Tiiu Tikkerber,
Lehtse Kooli muusikaõpetaja

Eestimaa maatalimängudel esindasid
Lääne-Virumaad ka Tapa valla
suusaorienteerujad
2.–3. märtsil toimusid Võrumaal
Eestimaa 12. maatalimängud. Maakondlikus arvestuses suusaorienteerumises saavutas Lääne-Virumaa 2.
koha. Oma panuse maakonna heasse
tulemusse andsid ka Tapa valla noored
ja täiskasvanud suusaorienteerujad:
Kaisa Rooba 1. koht sprindis ja

1. koht lühirajal N14 klassis.
Lauri Kukk 3. koht sprindis ja
9. koht lühirajal M16 klassis.
Kuno Rooba 3. koht sprindis ja
3. koht lühirajal M35 klassis.
Raili Rooba 3. koht lühirajal ja
6. koht sprindis N35 klassis.
Agnellis Pilt 6. koht lülirajal ja

9. koht sprindis N14 klassis.
Kelly Vildek 8. koht lühirajal
ja 13. koht sprindis N14 klassis.
Heli Kukk 14. koht sprindis ja
12. koht lühirajal N14 klassis.
Ragnar Rooba 6. koht lühirajal ja 9. koht sprindis M14 klassis.
MTÜ Männikumägi
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Tapa vald tunnustas tublisid
Tapa vallavalitsus jagas 24.
veebruaril kultuurikojas toimunud kontsert-aktusel eelmise
aasta tegijatele tunnustust tänukirjade, aastategija tiitlite,
teenetemärkide ja aukodaniku
nimetuse andmisega.
Kord nelja aasta tagant antakse tunnustusmääruse alusel
välja aukodaniku nimetus
ühele või mitmele tublile inimesele. Enne seekordset tunnustamisüritust oli Tapa vallas
kaks aukodanikku, kelleks on
Tapa linnas aastakümneid
õpetajana töötanud Aurelie
Kaldoja ja maailmas tuntud
animaator ja karikaturist Priit
Pärn. Aukodanike hulka lisandus pühapäeval kaks väga
tuntud ja austatud Tapa valla
elanikku Evi Glaase ja Harri
Allandi.
Aukodanikud
Evi Glaase on heas mõttes
“vana põlvkonna arst”. Töötas palju aastaid neuroloogina,
sealhulgas ka Tapa Haiglas
ajavahemikul 1973–1992, mis
oli sel ajal nii plaanilise kui
ka erakorralise abi andmise
kohaks. Arsti jaoks tähendas see pikki tööpäevi polikliinikus, haigevoodi juures,
üldvalvetes ning erialastes
koduvalvetes. Doktor Glaase
oli hea erialatundja, suure
stressitaluvusega, alati abivalmis ning hinnatud meeskonnaliige. “Ärkamisajal” oli Evi
Glaase kohalik eestvedaja nii
Rahvarindes kui ka Kodanike
Komitees. Lisaks töötas ta
ärkamisaja esimeses Tapa
linnavolikogus. Tema kahest
lapsest ja neljast lapselapsest
on kasvanud Eestimaa edukad
ja haritud tublid inimesed.
Harri Allandi on kogu
oma elu töötanud Tapa linnas.
Ta oli Tapa Vagunidepoos
peainsener, tootmiskoondises
Vasar automatiseerimise- ja
mehhaniseerimisosakonna
asejuhataja. Harri Allandi on
Tapa muuseumi asutaja ning
juhtis seda 17 aastat. Samuti
oli Harri kahe Tapa linnavolikogu koosseisu aseesimees.
Harri Allandi on kirjutanud
põhitööde kõrvalt palju erinevaid artikleid ja raamatuid
nagu “Tapa linn läbi aegade I
ja II” osa, esimene Tapa valla
kõvakaaneline ja maakonna
Aasta Tegu konkursil II kohaga tunnustatud raamat “Tapal
paiknenud soomusrongirügement sõnas ja pildis 1923–
1940”, “EELK Tapa Jakobi
kirik sõnas ja pildis”, “Tapa
vaksal sõnas ja pildis“ jpm.
Harri on olnud Tapa linna
pereklubi Leevike eestvedaja,
hetkel on ta jätkuvalt aktiivne
ja kirglik kollektsionäär, kogudes templeid, marke, huvitavad lampe, lisaks harrastab
ka aktiivselt kepikõndi. Harri
Allandi on autasustatud Tapa
linna elutöö preemia ja riiklikult Valgetähe neljanda klassi
ordeniga.
Esmakordselt jagati ka
teenetmärke, ühtekokku anti
need viiele inimesele. Tunnustust jagati ka traditsiooniks
saanud aastategijatele, kuigi
eelnevate aastatega võrreldes
juba muudetul kujul.
Teenetemärgi kavalerid
Elmu Koppelmann on

Tapa Valla Noortekogu 2010–2012

24. veebruaril 2013. aastal said Tapa valla aukodanikeks Evi Glaase ja Harri Allandi (fotol).

Foto Heiki Vuntus

Tapa gümnaasiumis töötanud
kehalise kasvatuse õpetajana
üle 30 ja direktorina 25 aastat.
Nende aastate jooksul on
Elmu Koppelmanni eestvõtmisel tehtud palju – renoveeritud on kogu koolimaja
nii väljast kui seest, rajatud
on uus multifunktsionaalne
staadion. Lastele ja noortele
on loodud ühed parimad õppimistingimused maakonnas
ning omanäoline õppekava,
mis toetab igakülgselt õpilaste
arengut. Tapa gümnaasiumis
toimub Elmu Koppelmanni
algatusel ja vedamisel õpilaste
seas populaarne valla ühise
kooliaasta avamise üritus. Lisaks põhitegevusele – direktoritööle, on Elmu võimekas
kehalise kasvatuse õpetaja ning
käsipallitraditsioonide järjepidevuse kandja. Eelmisel aastal
tunnistati SK Tapa aasta parimaks käsipalliklubiks Eestis.
Martin Herem töötas
aastatel 2008 kuni 2012 Kirde
Kaitseringkonna ülemana.
Martin Heremi juhtimisel
pandi alus väga heale koostööle Tapa vallavalitsuse ja
Kirde Kaitseringkonna vahel.
Tema juhtimisel on kaitsevägi
tulnud vallale appi nii lumekoristustöödel rohke lumega talvedel, tühjana seisma jäänud
hoonete lammutamisel ning
lammutusjäätmete äravedamisel. Samuti on alati saadud
abi selliste erinevate ürituste
korraldamisel nagu Tapa linna
vabastamine, Presidendimatk,
Tapa linnapäev, vastlapäev,
Eesti Vabariigi aastapäev ning
teistel erinevatel vallaüritustel.
Aivar Kuusik tuli Tapa
Haiglasse arstina tööle 1982.
aastal, 1986. aastal sai temast
peaarst, sellest ajast kuni tänaseni on ta ka haiglat juhatanud. 1995. aastal aga sai Tapa
Haiglast aktsiaselts, mis erastati ainukese haiglana erastamisagentuuri kaudu. Aivar on
Tapa Haiglat edukalt juhtinud,
hoolimata heitlikest aegadest
ning pidevalt muutuvatest
riiklikest prioriteetidest. Täna
ollakse Tapa vallas erasektoris
suurimaks tööandjaks. Palju
on tehtud – korrastatud on
hoov ja peamaja ning kõrvalhooned, uuendatud on ka
pidevalt meditsiinitehnikat.
Tänu Tapa Haiglale pakutakse
kvaliteetset perearstikesku-

se teenust haigla ruumides,
samuti aidatakse hea koostööpartnerina valla mitmeid
organisatsioone erinevates
sotsiaalvaldkonna ettevõtmistes. Aivar on osalenud
volikogu ja selle komisjonide
töös ning on aktiivne Tapa
kammerkoori laulja tänaseni.
Hilda Karuauk on Tapa
linna- ja vallavalitsuse pearaamatupidajana töötanud üle
15 aasta, enne seda töötas ta
Tapa Tarbijate Ühistus raamatupidajana. Tema äärmine
põhjalikkus ja vastutustundlikkus oma töö vastu on aidanud
Tapa linna- ja vallavalitsustel
paremini omavalitsust juhtida.
Hilda Karuauk aitab alati kaasa erinevatele muudatustele
valla finantsjuhtimise korraldamises, olles siin tihtipeale
asendamatu nõuandja ning
muudatuste läbiviija. Tema
nõudlikkus ning rangus tööasjades tagab vallavalitsuse ja
valla allasutuste korrektselt
täpse koostöö. Teda hinnatakse, kui head ja elurõõmsat
töökaaslast, kes aitab alati nii
kolleege, asutuste juhte või
teisi koostööpartnereid.
Maria Voronova töötas
kunagises Tapa II keskkoolis
ja Tapa vene gümnaasiumis 40
aastat, palju aastaid neist matemaatikaõpetajana ning viimased 33 aastat õppealajuhatajana. Oma tööd iseloomustavad
mõisted – rangus, täpsus, korrektsus, lahkus, sõbralikkus ja
abivalmidus. Õpetajana oskas
ta huvi äratada matemaatika vastu, tänu millele olid
tema õpilastel head tulemused
maakondlikel olümpiaadidel.
Õppealajuhatajana oli Maria
Voronova töökvaliteet väga
hea, mille tulemusena oli kooli
õppeedukus stabiilselt kõrgel
tasemel, paljudel kordadel
esines ka seda, et Tapa vene
gümnaasiumi lõpetajate kuldmedalid olid maakonna ainsad
medalid. Maria Voronova
oli Tapa vene gümnaasiumis
keelekümbluse üks initsiaatoritest ja selles keerulises, kuid
olulises õppeprogrammis ka
õpetajatele väga heaks partneriks ning toeks.
Tapa valla aastategija
1. kategooria – Isiku tegu
Elina Born on Tapa gümnaasiumi abiturient, kes võttis
2012. aastal osa TV3 saa-

test “Eesti otsib Superstaari”
ning võitis kokkuvõttes väga
kõrge II koha, mis on seni
parim saavutus Lääne-Viru
maakonnast osalenute seast.
Elina on aktiivselt osalenud
Tapa vallas nii lastekoori kui
ka ansamblite lauljana ning
lavalaudadel üles astunud
solisti rollis. Lisaks väga heale
tulemusele superstaari saates,
pakkus Elina Borni esinemine elamuse ning tõi Lehtse
kandile ja Tapa vallale üksjagu
positiivset tähelepanu. 2013.
aastal võistles Elina Born
esmakordselt Eesti Laulu
võistlusel.
Indrek Jurtšenko on Tapa
vallavalitsuse kultuurispetsialist,
kes teeb oma tööd pühendumuse ning kohusetundega.
Indrek on möödunud aastal
toimunud Priit Pärna nimelise
animafilmifestivali peakorraldaja. Indreku ettevõtmisel
korraldatud filmifestival aitab
arendada laste ja noorte loomingulisust, annab uusi teadmisi ning oskusi filmi-, kunsti- ja
loome-töö valdkonnas. Lisaks
rikastab selline ettevõtmine
Tapa piirkonna kultuurimaastikku ja parandab Tapa linna
kuvandit vabariigi mastaabis.
Festival sündis koostöös Tapa
vallavalitsuse, kultuurikoja,
gümnaasiumi, MTÜ Nukufilmi
Lastestuudio ja aukodaniku
Priit Pärna vahel.
2. kategooria – Organisatsiooni tegu
AS Eesti Raudtee renoveeris Tapa vallas aastatel
2011–2012 täielikult kolm
ooteplatvormi ning tegi korda Tapa vaksali ümbruse,
mis on muutnud oluliselt
linnapilti. Renoveerimise käigus uuendati platvormide
aluspõhjad, paigaldati uued
ootepaviljonid, teadetetahvlid,
prügikastid, renoveeriti ka
ülekäigurajad ja viidi lõpule
2010. a. alustatud autode ülesõidukohtade renoveerimine.
AS Eesti Raudtee on toetanud
Tapa valla erinevaid projekte.
Ta on hea koostööpartner erinevate ürituste korraldamisel,
milledest üks viimaseid oli
möödunud aastal Tapa vaksalis esitatud MTÜ R.A.A.A.M
näidend “Viirastuste vaksal”
ja Tapa kultuurikoja korraldatud “Jõulujaam”.
Järg lk 5

Novembris 2010. aastal kogunes Tapa vallavalitsuse
saali Tapa Valla Noortekogu
esimene koosseis. Kultuurikomisjoni esimehe Reigo
Tamme ettevõtmisel valiti
valla neljast koolist ja piirkonnast 21 noort vanuses
13–26 aastat. Valituks said
noored, keda huvitab, mis
koduvallas toimub, toimuda
võiks ja toimuma hakkab.
Presidendiks valiti Kristlin
Läänemägi, asepresidendiks
Maret Must ja sekretäriks
Kristin Bugri, hiljem Kätlin
Vait. Endi seast valisime
esindajad Lääne-Virumaa
noortekogusse ning Tapa
valla haridus-, sotsiaal- ja kultuurikomisjoni. Noortekogu
liikmeskonnas toimusid kahe
aasta jooksul muudatused.
Kahjuks oleme ilma jäänud
Tapa vene gümnaasiumi
liikmetest, aga tänase seisuga
kuulusid koosseisu: Kaido
Kallis, Linda Tali, Kristlin
Läänemägi, Kätlin Vait, Iris
Reinula, Johannes Must,
Maret Must, Rauno Viltrop,
Kristi Aimla, Sandra Paulus,
Jaana Liina Viktor, Andres
Vaher, Margus Kamlat, Ingrid Aus, Anette-Clarissa Juht,
Ade Piht ja Kaari Aupaju.
Aitäh endistele ja praegustele
liikmetele, meie toetajatele ja
abistajatele!
Tööd alustati nüüdseks
vastu võetud põhikirja koostamisega, et noortekogu tööd
võimalikult õiguspäraselt
korraldada. Kokkusaamine
toimub kord kuus või vajadusel tihedamini. Esimese
ühisüritusena toimus Reigo
Tamme korraldamisel Jäneda
külalistemajas motivatsioonikoolitus, kuhu oli kutsutud
UNICEF esindaja Eestis
Toomas Palu, UNICEF
fondijuht Bruno Põld ja
Lääne-Virumaa maavanem
Einar Vallbaum. Noored said
koostööd harjutada, mõelda
erinevaid üritusi ilma piiranguteta ja tutvusid võimalike
toetustega.
Noor tekogu ühtsuse
märgiks ja tähelepanu äratamiseks palusime vallakunstnikul Liina Kaldil välja
mõelda Tapa Valla Noortekogu logo. Aitäh, Liina Kald!
Logo sai esinduslik ja sobilik
noortele. Lisaks tellisime
säravrohelised T-särgid, et
ühisüritustel välja paista
ning helkurid ja kruusid,
mida vajadusel jagada. Tänu
koolitusele kogunes mitmeid
ideid, mida võiks valla noortega korralda järgnevatel
aastatel. Koostasime 2012.
aasta tegevuskava, kuhu
lisasime ambitsioonikalt
mitmeid üritusi.
Esimene ülesanne ootas meid valla lasteaedades,
kus noortekogu liikmed
käisid koos abivalmis politseinikega teavitustööd
tegemas ja helkureid jagamas. Alustada kohe kõige
väiksematest, oli kindlasti
positiivne kogemus, et edasi
minna suuremate tegudega.

Põhikirja koostamise kõrval
plaanisime olla abiks Jäneda
aia- ja lillepäevadel ning
talupäevadel, kus tegime
tasuta lastehoidu. Korraldajad võtsid ettepanekut
hästi vastu, sest varem pole
seda nende üritustel olnud.
Noortekogu liikmed hoidsid
lapsi tegevuses mängimise ja
joonistamisega. Samal suvel
võtsid aktiivsed liikmed osa
esmakordsest suurüritusest Tapa Vorstifestival, kus
prooviti kätt vorstitoppimises ja grillimisel. Ka järgmisel suvel olid samad üritused
päevakorras, mil Vorstifestivalil saavutati auväärt II koht
Näm-näm kategoorias.
Kui algust oli tehtud tibusammudega valla väikestega,
oli aeg võtta ette midagi suuremat. Hakkasime plaanima
ülevallalist koolituspäeva,
millest saaksid osa võtta kõik
kooliõpilased alates III kooliastmest. 10. märtsil 2012.
aastal toimus Tapa gümnaasiumi klassiruumides eelregistreerimisega koolituspäev
„Wörkzhopp“. Idee sai alguse konverentsis „Lahe Koolipäev“, kuhu kõik tahtjad
alati ei saa. Meie leidsime,
et korraldama samalaadse
päeva, millest saaksid kohaliku kogukonna aktiivsed
noored osa võtta. Toimusid
kolm erinevat töötuba (fotograafia, meedia ja hip-hop
tants), mida juhtisid oma ala
spetsialistid. Peaesinejaks oli
mägironija Alar Sikk. Ürituse
tagasiside oli ainult innustav,
mis tõttu loodame, et ka
järgmine kooseis korraldab
midagi taolist.
Lisaks laatadel osalemisele ja vorstifestivalile,
korraldasime augusti lõpus matkapäeva Paukjärve
radadel. Algne idee sõita ratastega ise kohale tuli
seekord ära jätta ohutuse
tõttu. Meid juhatas lõbus
giid, kes tutvustas Paukjärve
ajalugu, müüte ja olustikku.
Matkajatel õnnestus näha
nii tuttavaid konnasid kui
ka vähem tuttavat nastikut.
Päeva lõpetas lõkkeplatsil
vorstikeste grillimine.
Viimase ülesandena nägime tutvumist noortekogu
uute võimalike liikmetega.
Korraldasime väljasõidu
Tartu AHHAA-keskusesse ja kokkusaamise Tartu
Noortevolikoguga. Osavõtjateks olid aktiivseimad
noortekogu liikmed ja igast
valla kooli õpilasesindustest
neli noort. Jaanuaris sai
valituks uus koosseis, kuhu
kuulub 15 noort: Kaari Aupaju, Sandra Paulus, Karina
Zeljapova, Dzessika Razumenko, Liisa Tali, Taavi
Tuoppi ja Peeter Vettik, Ade
Piht ja Linda Tali, Hanna Jairus, Felix Vassiljev, Johannes
Must, Janar Aesma ja Eliisa
Lest, Anette Clarissa Juht.
Soovime noortele tegutsemisindu ja lennukaid ideid!
Tapa Valla Noortekogu
I kooseisu nimel Maret Must

Ministeerium
tunnustas taluperenaist
Põllumajandusministeerium tunnustas Hoogla talu perenaist Piret
Pihelit hõbedase teenetemärgiga,
Põllumajandusminister HelirValdor Seeder andis 22. veebruaril
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle ministeeriumi
teenetemärgid silmapaistvatele
põllumajandusvaldkonna ettevõtjatele, teadlastele, nõustajatele ning
ametnikele.
Põllumajandusministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne
teenetemärk antakse silmapaistvate
teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse
edendamisel. Hõbedane teenetemärk
antakse eduka tegutsemise eest põl-

lumajanduse, toidutööstuse, maaelu
või maaettevõtluse edendamisel või
tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga. Kokku antakse välja viisteist
hõbemärki ja üks kuldmärk.
Tänavu kuulus hõbemärkide saajate hulka ka Hoogla Talu perenaine
ja Tapa vallavalitsuse liige Piret Pihel. Piret Pihel on edukas talupidaja
juba 1990. aastast. Ta on toetanud
väiketootjate otseturustamise võimalusi ja korraldab Tapa linnas turu
tegevust, propageerides otse tootjalt
tarbijale programmi. Tema talu
toodangut müüakse Tapa turul juba
21 aastat, talus käivad aga igal aastal
külas lasteaia ja kooli lapsed, kes
õpivad tundma talus tehtavaid töid.
tapa.ee

Tapa kino sai filmide
näitamiseks uue projektori
Projektori soetamine oli hädavajalik
samm selleks, et nö lainel püsida “kino
digirevolutsiooni” ajastul. Esimene
töö, mida projektor näitas, oli Tapa
kino eestvedaja Arvo Silla tehtud
sini-must-valge lehviv trikoloor, mille
peal oli EV 95 logo ja samuti Arvo
Silla tehtud videoklipid Tapa valla
tunnustamisürituse laureaatide kohta.
Hetkeseisuga on Tapa kino tehniline varustatus Eesti nö maakinodest
üks paremaid ja uuemaid. Uus on
saal ja toolid seal sees, dolby digital
heli, lisaks uus digikino jaoks mõeldud ekraan. Mida siiani ei olnud, oli
projektor. Eelmisel kuul tegi Tapa
vallavalitsus tugevaid jõupingutusi
ja lõpuks õnnestuski hädavajalik
tehnika soetada, selleks, et väärikalt
tähistada Tapa kino 90 ja Tapa kultuurikoja 20 sünnipäeva.
Kino on Tapal populaarne, hea
viite sellele annavad ka vaatajanumbrid, mis 2011 ja 2012 olid
1887 ja 2937 ehk aastate võrdluses
on tõus üle 35%. Palju filme on
nende aastate võrdluses saadetud
just plaatidel, mitte enam niivõrd
35mm filmilindil, see on ka üheks
põhjuseks, miks Tapa kino saab
näidata filme, mis muidu näitamata
jääksid, suurendades ka nii perioo-

diti seansside arvu kuus.
Aastate pärast loodame, et Tapa
kino saab ka kinoprojektori, mille
praegused hinnad koos sellele vajaliku ja juurdekuuluva serveriga
on paraku “astronoomilised”. Kuid
Kultuuriministeerium on kaardistanud tänaseks kõik kinod Eestis ning
arendab uut projekti läbi Euroopa
Liidu, mille käigus jagatakse teatud
kinodele Eesti maakohtades toetusi
uute ja paremate kinoprojektorite
ning serverite soetamiseks. Elamenäeme ja loodame, et nende hulka
kuulub ka aastate pärast Tapa kino,
suur töö on selleks juba tehtud.
Tänu Tapa kino heale järjele, oli
vallavalitsusel võimalus eelmisel aastal esmakordselt Eestis korraldada
ka Priit Pärna animatsioonifestivali
ning mille edasist korraldamist
toetab ka värskelt soetatud uus ja
korralik projektor.
Tapa kino hea käekäigu eest on
hoolitsenud Tapa kultuurikoja kauaaegne juht, täna majandusjuhataja
ja kinomehhaanik Arvo Silla, keda
tunnustati sellelaadse töö eest 24.
veebruaril 2013 Tapa kultuurikojas
valla tunnustamisüritusel vallavanema tänukirjaga.
tapa.ee

MTÜ Tapa Vabatahtlike
Tugikeskuse võimekuse
tõstmine
Kodanikuühiskonna Sihtasutus toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti “MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine”
kogusummas 7 936,30 eurot.
Projekti eesmärk on tõsta MTÜ
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse
juhtimis- ja arengusuutlikkust. Projekti tulemusel kasvavad ühenduse
juhtide oskused meeskonnatöö korraldamisel ning uuendatud arengukava on pikaajalise tegevuse aluseks.
Projekti käigus kaasatakse ühenduse liikmed ja vabatahtlikud ning
kõik huvigrupid, kellele on ühingu
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tegevuse tulemused olulised – kohalikud omavalitsused, piirkonnas
lastega peredele teenuseid osutavad
ühendused ja teenuste tarbijad e.
kasusaajad. Projekti käigus toimub
arengukava uuendamise protsess,
juhtimisprintsiipide kirjeldamine ja
korraldamine ning tulemuslikkuse
hindamise indikaatorite väljatöötamine ning süsteemi loomine.
Projekti kestvus 1.03.
–31.12.2013. Täiendava informatsiooni saamiseks palun võtta ühendust: tapa.vabatahtlik@gmail.com.
Ene Augasmägi

Hundiaastal igal perel oma mood
Kuidas oleks, kui ühel päeval sattuks teile linnas vastu kõndima
hunt? Ütleksite kohkunult, et susi
mind söögu, kui see pole hunt. Või
viskaksite rõõmust hundiratast.
Tapa linnaraamatukogu lasteosakonnas on hallivatimees juba kohal,
ikka hundiaasta puhul. Imestab mis
hirmus, et miks tal inimeste juures
asjad untsu kipuvad minema, samas
kui metsas oli ta laane lugupeetuim
hunt. Hakkame märtsis-aprillis seda
oma raamatutundides „Hoidistatud
tarkused“ lastega koos välja selgitama. Võtame appi vanasõnad,
kõnekäänud ja mõistatused ning
muidugi raamatud. Raamatunäituse teljeks on Merike Miti raamat
„Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidiste
abil“, mis on rahvapärimusel põhinev ideekogumik. Mõtleme lastega
koos, milliseid väärtusi tahame
endas rohkem näha.
Siiri Laidla lasteraamatus „Armas hunt“ tahab metsapeni tutvuda linnaeluga ja jõuab koos
rahvaluuleprofessoriga pealinna
laulupeole. Ka meie majas jõuab
hunt rahvarõivastes peoliste juurde.
Näitusel „Igal perel oma mood“ ei
tutvu ta mitte moekollektsiooniga,
või natuke siiski, sest väljas on laste
kunstitööd rahvarõivastes tegelastest. Ikka iga tegelane ise ilmega ja
ise moodi, üks värviküllasem kui
teine. Pildid on joonistanud Viljandi
huvikooli kunstiringi õpilased, kelle
juhendaja on õpetaja Elle Käosaar.
Rõõmsates värvides kujundatud
pabervaibad näevad välja nagu
päris triibuvaibad. Lisaks on väljas
savist voolitud laulupeolised ja need

Igal perel oma mood – rahvarõivastes peolised Viljandi huvikooli õpilaste pilgu läbi
Foto Kersti Burk

meisterdasid Tapa gümnaasiumi
kunstiringi õpilased, kelle juhendaja
on õpetaja Eve Allsoo.
Raamatunäitustel „Paastukuu“
ja „Jürikuu“ saab tutvuda kevadkuude rahvakalendri tähtpäevadega. Kultuuripärandi aasta puhul
võtab igas kuus meie külastajaid
vastu klaaskapinäitus käesoleva kuu
tähtpäevade ja rahvapäraste nimetustega. Vanarahvas teadis öelda, et
kui maarjapäeval lumi katusel, on
jüripäeval hanged aia ääres. Saame
näha, kas rahvatarkus paika peab.
Jürikuu viiendal päeval tuleb
meile külla Maalehe ajakirjanik ja
luuletaja Sulev Oll. Tema on võtnud südameasjaks rahvakalendri
tähtpäevad ja vanasõnad luuletustesse panna, ikka selleks, et need
meie arvutiajastul ei ununeks. Koh-

tumised algavad kell 10.50 ja 11.50.
Sulev Olli lasteluulekogumikest „Hea tuju kuju“, „Vana sõna
vallatused“ ja „Päevad käivad päripäeva“ leiab nii lahedat lugemist
kui ka tõsistes toonides mõtisklusi.
Tuntud vanasõnaga „Kuidas lükkad, nõnda läheb“ mängides on
Sulev Oll lisanud, et mõnikord ka
metsa läheb. Ja teises luuletuses
soovitab sellele, kes hunti kardab,
see metsa ärgu mingu.
Meie soovitame tulla armsa
hundiga kohtuma Tapa linnaraamatukogu lasteosakonda. Küllap see
uudishimulik hallivatimees oskab
teile juba meie värvirikkad näitused
ja head raamatud kätte juhatada.
Margit Lättemägi,
Tapa linnaraamatukogu lasteosakond

Maakultuur vajab järjepidevuse
hoidjaid ja edasikandjaid
Kultuuri antakse edasi inimeselt
inimesele, põlvkonnalt põlvkonnale – kultuuri õpitakse ja õpetatakse.
Maa ja rahva kultuuritraditsioonide
ja kultuuripärandi jäädvustamine ja
tutvustamine ainult õpikute, raamatute ning muuseumide kogude
kaudu ei ole aga piisav.
Kuna põlised talupered on peamised maakultuuri kandjad, siis on
nad oma laste kasvatamisega ka
peamised tulevaste maakultuurikandjate põlvkondade kasvatajad.
Kultuuriruumi säilitajate ja maakultuuri järjepidevuse kandjate
kasvatamine on ainult üks paljudest
hüvedest, mida põlistalud ühiskonnale annavad ning mida ühiskonnal
tuleb väärtustada.
Pool sajandit kestnud võõras
võim tegi kõik selleks, et kunagise
talupidamise traditsioonid rahva
mälus kustutada. Pärsitud omanikuinstinkti tõttu ärkas kunagine mõisamoonaka mentaliteet jälle ellu.
Põlistalude arvu vähenemine,
maarahvastiku vananemine ja vähenemine ning paljude endiste talumaade minek firmade omandisse
on ohtu seadnud Eesti maakultuuri
järjepidevuse ja kultuuripärandi
säilimise. Eesti on suurtootmise
eelisarendamisel ning põlistalude
väärtustamise puudumisel kaotamas
maa- ja talukultuuri järjepidevust.
Põlistalude kadumisega kaob ka
maa- ja talukultuuri järjepidevus.
Kaasaegses ühiskonnas sõltub
talude elujõud kohaliku elu korraldamisest. Ehk omavalitsuste suutlikkusest maapiirkonda teenindada.
Selleks on haridus, sotsiaal, kultuur
ja sport, turism, transport ja teed,

veevärk ja kanalisatsioon ning
investeeringud nendesse valdkondadesse.
Olen veendunud, et Lehtse valla
ühinemine Tapa linnaga oli 2005.
aastal õige samm.
Toon mõned arvulised näited
investeeringute osas. Enne ühinemist 2003–2005 tehti Lehtse vallas
274 000 euro eest investeeringuid.
Peale ühinemist 2006–2009 oli
Lehtse valla piirkonna investeeringud 1,12 miljon eurot ja viimased
kolm aastat 2010–2012 oli 1,1
miljonit eurot. Kokku on endisesse
Lehtse valla piirkonda investeeritud
2006–2012 aastani 2,12 milj eurot
mis on 17,8 % kogu Tapa valla
investeeringutest.
Palju on räägitud Lehtse ja
Jäneda kooli säilimisest või vähenemisest 6-klassiliseks kooliks.
Lapsevanemad ja lapsed on senini
teadmatuses. Raske on öelda, mis
on õige tee. Riigi hariduspoliitika
muudatuste tegemine on võtnud
palju aega ja pidurdanud kohaliku
koolivõrgu arengukava vastuvõtmist. Lapsevanemana soovin
koolide säilimist ja lisaraha leidmist omavalitsuse eelarvest. Kool
hoiab oma vaimsusega kohalikku
elu üleval ja lastel on võimalus
pikemalt olla seotud kodukoha
maakultuuriga, mis omakorda
kujundaks järjepidevust tulevikus
oma kodukoha maakultuuri edasi
arendamisel. Koolide säilimine on
võimalik nii kaua, kui õppeedukus
koolis ei lange.
Kui kooli säilimine põhikoolina
aitaks kaasa külades elu jätkamisele,
siis peame selle nimel tegutsema,

muidu jäävad meie külad noortest
jätkusuutlikest peredest tühjaks.
Olen tutvunud Soome, Rootsi
Taani, Itaalia ja Saksamaa maakultuuriga. Nendes riikides on põlistalud eksisteerinud sajandeid. Väga
palju on taludes säilinud järjepidevus ja aktiivsemad talupidajad on
võimaldanud linnarahval tutvuda
ning oma aega veeta taludes. Ettevõtlikumad talupidajad on loonud
meiereisid, lihatööstuseid, tegelevad
turismiga jne.
Maaelu ja -kultuuri järjepidevuse säilitamisel ei saa alahinnata
ka taasiseseisvunud Eestis loodud
uusi talusid.
Järjepidevus maal tähendab säilitada keskkond, luua uusi töökohti
ja olla sotsiaalselt kindlustatud. See
tähendab seda, et maal tuleb tegeleda ühistegevusega, sest koostöö
maal aitab ka väiksematel taludel
paremini toime tulla.
Põlistalul on väga oluline roll
järjepideva maakultuuri õpetamisel.
Põlistalude talunike poolt edasi kantud maakultuur ja kultuuripärimus
aitavad kujundada taasiseseisvunud
Eestis asutatud uute talude maakultuurilist külge ning teiste kohalike
maaelanike maakultuuri.
Seepärast tuleb põlistalude elujõulisuse ja konkurentsivõime tõstmiseks ja nende arvu vähenemise
peatamiseks rakendada riiklikke
meetmeid. Elujõulised põlistalud
on peamised rahvuskultuuri järjepidevuse kandjad ja Eesti kultuuriruumi elujõulisuse hoidjad.
Piret Pihel,
Hoogla talu perenaine ja
Tapa vallavalitsuse liige
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Tapa linna kaugküttepiirkonna
määramine ja soojamajanduse
kaasajastamine
Kõnealune teema on tähtis ja
aktuaalne, seepärast pöördume selle juurde ikka ja jälle!
Tapa vallavolikogu kinnitas oma 31. jaanuari istungil
määruse „Kaugküttepiirkonna määramine“. Küttepiirkonna määramine puudutab
vallakeskust Tapa linna, sest
valla teistes asulates majade
varustamist soojusega kaugkütte abil ei toimu.
Kõnealuse määruse terviktekst on olemas valla
kodulehel. Usun, et igal korteriühistul on võimalus tekst
välja trükkida ja ühistu teadetetahvlile paigaldada või seda
oma liikmetele mõnel teisel
viisil tutvustada. Äärmisel
juhul saab ka vallavalitsus
määruse teksti paberkandjal
väljastada. Valla ajalehes avaldamiseks on määruse tekst
liiga pikk.
Kaugküttepiirkonna (igapäevakeeles oleme seda kütteliiki harjunud nimetama
„keskküte“) määramine on,
lähtuvalt Kaugkütteseadusest, kohaliku volikogu õigus
ja kohustus.
Väljavõte Kaugkütteseadusest
Õigus määrata kaugküttepiirkond oma haldusterritooriumi piires on kohaliku omavalitsuse volikogul.
Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel
asuvate tarbijapaigaldiste
varustamiseks soojusega
kasutatakse kaugkütet, et
tagada kindel, usaldusväärne,
efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele
vastav soojusvarustus.
Kohaliku omavalitsuse
volikogu kaugküttepiirkonna
määramise otsuses sätestatakse muu hulgas:
1) kaugküttepiirkonna piirid;
2) võrguga liitumise ning
võrgust eraldumise tingimused ja kord;
3) kaugkütte üldised kvaliteedinõuded;
4) soojusettevõtja arenduskohustus;
6) tingimuste, nõuete ja korra
kehtima hakkamise aeg.
Toon alljärgnevalt mõned
selgitavad kommentaarid
Tapa kaugküttepiirkonna
määruse juurde.
Kõik Tapa vallavolikogu
määruses kasutatud mõisted
on kooskõlas Kaugkütteseadusega. Kaugküttepiirkonna
määramise kõige tähtsam
eesmärk seisneb selles, et
tagada piirkonnas (Tapa
linnas), kus valdava osa soojatarbijate varustamiseks on
aastakümnete jooksul välja
arendatud toimiv kaugküttesüsteem, selle süsteemi
pikaajaline ja jätkusuutlik
toimimine. Täna ei ole teist
kütmise liiki, mis suudaks
asendada Tapa korterelamute, vallaasutuste ja teiste
tarbijate soojaga varustamist
juhul, kui Tapal peaks mingil

hetkel kaugküttesüsteem
lakkama toimimast.
Kõnealune määrus sätestab muuhulgas ka selle,
kuidas toimub soojatarbijate
liitumine kaugküttesüsteemiga ja süsteemist lahkumine. Põhimõtteliselt peavad
kaugküttepiirkonda rajatavad
uusehitused, mis on suuremad kui üks tavaline eramu,
projekteerima ja ehitama
oma küttesüsteemi selliselt,
et hoonete soojavarustus on
lahendatud Tapa linna toimivast kaugküttesüsteemist.
Olemasolevad soojatarbijad, kes saavad sooja kaugküttesüsteemist, ei tohi sellest
eralduda. Seega, ükski soojatarbija ei tohi oma tegevusega
või tegevusetusega kahjustada
toimivat kaugküttesüsteemi! Korterelamute või teiste
soojatarbijate eraldumine
kaugküttesüsteemist on lubatud vaid juhul, kui soojusega
varustamiseks hakatakse kasutama ainult kütusevabadest ja taastuvatest allikatest
muundatud soojusenergiat
selle tootjatelt (maasoojus,
tuuleenergia, päikeseenergia,
biogaas jms). Seejuures peavad korterelamu kõik korteriomanikud sellega 100%-liselt
nõus olema!
Üksikute korterite lahkumine (lahtiühendamine)
majasisesest kaugküttesüsteemist on täielikult ja rangelt keelatud! See on täiesti
välistatud igal juhul, seega
pole vajadust sellel pikemalt
peatuda!
Kõnealuses määruses on
ka fikseeritud soojuskandja
(küttevee) üldised kvaliteedinõuded ning majahaldajate
(korteriühistute) ja soojusettevõtte kohustused ja vastutus.
Soojusettevõtte on kohustatud andma Tapa vallavalitsusele iga-aastaselt
aru möödunud kütteperioodi kohta ning tutvustama
süsteemide korrastamis- ja
investeerimisplaane järgnevateks aastateks.
Kõik selle, mis puudutab
lepingulisi suhteid soojatarbijate ja soojusettevõtte vahel
(kaasa arvatud soojusettevõtte
vastutus ja sanktsioonid), on
sätestanud Kaugkütteseadus.
Käesoleva määruse ülesanne, tuginedes Kaugkütteseadusele, ei ole väga täpselt
ja üksikasjalikult sätestada
soojatarbijate ja soojusettevõtte lepingulisi suhteid.
On olnud juhtumeid, kus
korteriomanikud väidavad, et
küttevee madalama temperatuuri korral ei saa soojusettevõtte poolt arve koostamisel
aluseks võtta soojaarvesti
näitu. Spetsialistid aga kinnitavad, et soojusarvestid
arvestavad soojust vastavalt
küttevee temperetuuride
vahele ja kogustele. Kui maja
saab jahedama küttevee, fikseerib selle ka soojusarvesti.
Jutt käib tehniliselt korrasolevatest ja taadeldud arvestitest! Juhul, kui küttevesi

on jahedam, kui lepinguga
sätestatud, on soojatarbijal
õigus arutada soojusettevõttega, kuidas viimane saaks
hüvitada tekitatud kahju (juhul muidugi, kui on tõestatud
kahju tekitamine).
Mõne sõnaga käsilolevatest töödest Tapa kaugküttetrasside renoveerimisel. Alguseks tahan kohe rõhutada, et
kui käib niisugune suur ehitus,
ei saa nõuda, et küttesüsteem
töötaks käesoleval kütteperioodil laitmatult!
Meeldetuletuseks: Tapa
valla kohaliku omavalitsuse
poolt läbiviidud tehnilise hindamise tulemusel sai selgeks,
et vallakeskuse soojamajandus vajab olulist parendamist põhjusel, et seniajani
kasutuses olnud, Nõukogude
ajal ehitatud, torustikud on
amortiseerunud ning väga
suurte soojakadudega. Vajalikuks osutus kütttorustike
väljavahetus kuni tarbijate
soojasõlmedeni. Tapa vald
taotles rahalist toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ning taotlus
rahuldati. Tööde maksumus
kokku on ligikaudu 1,7 mln.
eurot, millest 50% finantseerib Tapa vald ja 50% KIK.
Vallakeskuses rajatakse kokku
4,2 km uusi küttetrasse.
Tööd kaugküttetrasside
renoveerimisel algasid 2012. a
suve algul ning on toimunud
kogu 2012/2013 kütteperioodi vältel. Vastavalt lepingule
lõpetatakse tööd 31.05.2013.
Hetke seisuga on ehitaja töödega graafikus, torutöödest
on teostatud ligikaudu 90%
lepingujärgsest mahust. Tänavakatete taastamine ja haljastustööd jäävad maikuusse.
Uued paigaldatud torud on
kaetud kaasaegse isolatsioonimaterjaliga, mis viib soojakaod miinimumini. See aga
omakorda aitab tagasi hoida
toasooja hinna kallinemist!
Perspektiivis tuleb ühendada linna põhjapoolne küttesüsteem lõunapoolse küttesüsteemiga. Samaaegselt on
üha aktuaalsemaks muutumas
vajadus keskkatlamaja kaasajastamiseks, eelkõige silmas
pidades erinevate kütuseliikide kasutamise võimalust.
Need aga on seni veel plaanid
ning selles osas teevad Tapa
vallavalitsus ja soojusettevõte
Termoring Grupp OÜ aktiivset koostööd, et leida võimalikult kiiresti nii rahalised kui
tehnilised lahendused.
Lõpetuseks
Korteriühistute esindajate
ja Tapa vallavalitsuse vahel on
kokku lepitud, et hakkavad
toimuma regulaarsed kohtumised eesmärgiga jagada
infot esmaallikast, hajutada
kuulujutte ja väärarusaamasid
ning koostöös püüda leida
lahendusi korteriühistute ette
kerkinud probleemidele.
Andrus Freienthal,
abivallavanem
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Tapa vald tunnustas ...
Algus lk 3

3. kategooria – elutöö
Hille Olvet tuli Tapa haiglasse noore 26aastase arstina
ja töötas siin üle 37 aasta kirurgina. Tema igapäevane töö
tähendas pidevat kohustust ja
valmisolekut tulla vajadusel
tööle ka öötundidel, et aidata,
ravida, sageli päästa õnnetusse
või ägedasse haigusesse sattunud inimelu. Tapa Haiglas
töötas doktor Hille Olvet ka
palju aastaid osakonnakonnajuhatajana, kellega koos ja
kelle alluvuses töötanud kolleegid ning nooremad arstid
said edaspidiseks tööalaseks
tegevuseks hindamatuid kogemusi. Lisaks põhitööle oli
doktor Hille Olvet Tapal aktiivne doonorluse eestvedaja
ja erinevate esmaabi koolituste läbiviija ning organiseerija.
Hillel on abikaasa Arvoga
kaks täiskasvanud poega ja
üks tütar ning seitse toredat
lapselast.
Lembit Vomm lõpetas
Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1956. aastal insenermehhaanikuna. Korjas töökogemusi Kadrina masina- ja
remonditraktorijaamades,
peale mida siirdus Tapa linna,

kus töötas 39 aastat peainsenerina ettevõtetes Tapa
Autotranspordibaas nr 21 ja
AS Tapa Autobaas. Lisaks
on ta osalenud kolmes Tapa
linnavolikogu koosseisu töös,
olles ka ehituse- ja keskkonnakaitse komisjoni esimees.
Lembit on olnud pikki aastaid autosõiduõpetaja, aitas
rajada Tapa linna autodeülevaatuspunkti. Oma põhi
ja ühiskondliku töö kõrvalt
on ta olnud aktiivne laulja
paljudes koorides. Vaatamata
kõrgele eale on ta tänaseni
ääretult põhjaliku ning korrektse inimesena asjaajaja
ja kollektiivi esindaja rollis.
Lembit on Tapa meeskoori
Tarm, MTÜ Tapa Lauluselts
Leetar ja segakoor Leetari,
Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti
Kooriühingu asutajaliige ning
Eesti transpordiettevõtete
tehniliste juhtide liidu auliige.
Oma positiivse ellusuhtumisega on ta hea kaaslane ning
motiveerija noorematele kolleegidele või kaaslastele.
Lisaks tänas Tapa vallavalitsus tänukirjadega tublisid
inimesi ja häid koostööpartnereid, kes on andnud suure
panuse Tapa valla elu paremaks muutmisel oma igapäe-

vastes tegemistes:
Eeri Kadakas – pikaajalise töö eest Tapa hooldekodus,
Margit Lättemägi – tubli ja tänuväärse töö eest Tapa
linnaraamatukogus,
Ave Lilienthal – tubli
ja tänuväärse töö eest Tapa
valla rahva heaks,
Tiit Orupõld – tubli ja
tänuväärse töö eest Tapa
valla rahva heaks,
Viive Roosimägi – tubli
ja tänuväärse töö eest Tapa
valla rahva heaks,
Arvo Silla – pikaajalise
tubli töö eest Tapa kultuurikojas,
Liidia Talve – pikaajalise
tubli töö eest Jäneda Koolis
Malle Teras – pikaajalise
tubli töö eest Jäneda Koolis,
Astrid Valdre – pikaajalise tubli töö eest Tapa
kultuurikojas,
Tea Välk – tubli pikaajalise töö eest Tapa lasteaias
Pisipõnn,
Kirde Kaitseringkonna
söökla meeskond – hea
koostöö eest Tapa vallavalitsusega.
tapa.ee

Veelkord
jäätmete sorteerimisest
Alates 2008. aasta 1. jaanuarist on prügilatesse keelatud
ladestada sortimata olmejäätmeid, mis tähendab, et
jäätmeid tuleb liigiti koguda.
Olmejäätmete sortimise nõude sätestab Jäätmeseadus.
Parim variant oleks olmejäätmete sorteerimine juba nende
tekkimise ajal ja tekkekohas
ning anda need üle juba liikide
kaupa, sest see tagab taaskasutatavate jäätmete kõrgema
kvaliteedi ning parema taaskasutamisvõimaluse.
Tapa vallas on välja arendatud elanikelt liigiti kogutud
jäätmete vastuvõtmise süsteem. Jäätmete kogumispunktis saab ära anda ohtlikud
jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed, vanad rehvid,
suurjäätmed. Lisaks on valla
territooriumil ka avalikuks
kasutamiseks mõeldud sorteeritud paberi-, pakendi- ja
klaasijäätmete konteinerid.
Sügiseti toimub valla territooriumil vallavalitsuse poolt tasuta okste- ja lehtede äravedu,
edaspidi on plaanis ka kahel
korral aastas läbi viia eterniidi
ja lehtklaasi kogumispäevad.
Väga paljud valla elanikud
kasutavad aktiivselt loodud
võimalusi, kuid kahjuks jõuab
ikka veel jäätmeid loodusesse, võõrastesse ja valedesse konteineritesse. Suureks
probleemiks on jätkuvalt
pakendikonteinerite sisu ja
kogumispunkti toodavad
valed jäätmed. Vallapoolsetel
kontrollkäikudel on jälgitud
nii ühistute kui ka avalikuks
kasutamiseks mõeldud sorteeritud jäätmete konteinerite

sisu. Ühistute juures olevate
konteinerite sisuga võib rahule jääda, kuigi väga sageli
on biolagunevate jäätmete
konteineris näha kilekotte, mis muudavad jäätmete
kompostimise keeruliseks.
Tihti on näha ka pakendikonteinerites toidujäätmeid
või lehtklaasi, mis on kõige suuremaks probleemiks
sorteeritud jäätmete konteinerites. Piisab ühest vastutustundetust elanikust, kes
valab omad toidujäätmed
sorteeritud jäätmete hulka
ning kogu teiste elanike vaev
on olnud asjatu, sest terve
konteineri sisu on rikutud.
Eriti hull on aga olukord
mõningate avalikuks kasutamiseks paigaldatud pakendikonteineritega. Juba mitmendat korda tuleb sorteeritud
jäätmete äravedajalt kaebus, et
Taara ja Võidu puiestee ristis
olevasse pakendikonteineritesse toob keegi järjepidevalt
kottide viisi täiskasvanute
mähkmeid, sageli on konteineris näha ka muid olmejäätmeid. Konteineritele on
kleebitud sildid nii eesti kui
vene keeles, selgitamaks, mida
tohib konteinerisse panna,
mida mitte. Vaatamata sellele
on konteineris pidevalt lehed,
oksad, rohi, toidujäätmed,
lisaks veel mänguasjad, vaibad, jalanõud, mähkmed ja
muud olmejäätmed. Eelpool
loetletud asjadest ei tohi ükski
pakendikonteinerisse ega selle
kõrvale jõuda. Seda, milliseid
jäätmeid tohib aga jäätmete
kogumispunkti tuua, võib
lugeda kodulehelt, konteineri

ukselt ning ka valla lehest.
Kahjuks tuuakse jätkuvalt
konteineri kõrvale ebasobivaid olmejäätmeid. Sorteerimata olmejäätmed tuleb üle
anda AS Eesti Keskkonnateenustele (endine AS Veolia
Keskkonnateenused), mitte
sokutada avalikesse kogumiskonteineritesse, kogumispunkti või loodusesse.
Jäätmevedajatelt saadud
andmed näitavad aga ka
seda, et meie vallas on väga
palju korralikke vallakodanike, kes sordivad jätkuvalt
oma jäätmeid. Aegajalt tekib
ikka küsimus milleks jäätmeid sortida. Alljärgnevad
faktid võiksid olla selle küsimuse vastusteks:
* Ühe tonni paberi taaskasutamine säästab keskmiselt:
17 puud, 26500 liitrit vett
476 liitrit naftat 4000 kw
elektrienergiat
* Ühe alumiiniumpurgi
ümbertöötlemine säästab
piisavalt energiat, et 20 W
säästupirn saaks põleda järjest 100 tundi (4öö-päeva) või
vaadata televiisorit 3-4 tundi
* 88% energiat säästab
plastiku taaskasutamine võrreldes algsest toormest (nafta produktidest) valmistatud
materjalidega
ühest konteineritäiest
(600 l) klaastaarast (ca 110
kg) saab valmistada üle 200
uue klaaspudeli
* 1 tonn plastpakendeid =
1050 l kütteõli, millega saab
kütta ühte eramut 4 kuud
* 1 tonn kilet = 55 000
kilekotti.
Krista Pukk

Detailplaneeringu
avalik arutelu
Hommiku pst 31 /Tapa depoo
detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik väljapanek ja
avalik arutelu.
Ta p a v a l l a v a l i t s u s v õ t t i s
28.02.2013 otsusega nr 187 vastu ja
suunas avalikule väljapanekule Tapa
valla, Tapa linna, Hommiku pst 31
// Tapa depoo detailplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise
aluseks on Tapa vallavalitsuse 21.
juuli 2011 korraldus nr 777, millega
algatati Hommiku pst 31 // Tapa
depoo kinnistu detailplaneering ja
selle KSH.
Planeeritav ala asub Tapa vallas,
Tapa linnas ja haarab Hommiku pst
31 // Tapa depoo, Alajaam 19 ja
Alajaam 54 kinnistuid ning osaliselt
Arelo kinnistut. Planeeritud ala
suurus on ~ 21 ha. Planeeringu eesmärgid on: planeeringuala funktsionaalne tsoneerimine, raudteetaristu
korrastamine, uushoonestuse ja
renoveeritavate hoonete ulatuse ja
mahu planeerimine, juurdepääsuteede ja liikluskorralduse lahendamine,
haljastuse ja heakorrastuse lahenduse koostamine, tehnovõrkude
ja -rajatiste asukoha määramine,
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks
ja servituutide vajaduse ja ulatuse
määramine.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) objekt on planeeringuga kavandatav tegevus.
KSH eesmärk on välja selgitada
kavandatava tegevusega kaasneva
või kaasneda võiva keskkonnamõju

ulatus ja olulisus, hinnata reaalseid
alternatiivseid lahendusi ning kõiki
asjaolusid arvesse võttes teha ettepanekuid parima lahendusvariandi
valikuks. Piiriülest keskkonnamõju
ei ole ette näha
Detailplaneeringu algataja, korraldaja ja kehtestaja on Tapa vallavalitsus (Pikk 15, 45106, Tapa, tel 322
9650, e-post: vallavalitsus@tapa.ee,
kontaktisikud: Krista Pukk ja Kairi
Maasen), detailplaneeringu koostaja
SWECO Projekt AS (Sõpruse pst
145, 13417, Tallinn, tel 674 4339,
e-post: mati.puusepp@sweco.ee) ja
KSH hindamise läbiviija E-Konsult
OÜ (Laki 12-A501, 10621, Tallinn,
tel 664 6774, e-post: aide.kaar@
ekonsult.ee). KSH järelvalvet teeb
Keskkonnaameti Viru regioon.
Hommiku pst 31 // Tapa depoo detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik väljapanek toimub
25.03.2013 - 15.04.2013. KSH
aruande ja detailplaneeringuga saab
tutvuda tööaegadel Tapa Vallavalitsuses (Pikk 15, Tapa linn, II korrus)
ja Tapa valla kodulehel www.tapa.
ee-Valla juhtimine-PlaneeringudKoostamisel detailplaneeringud.
Avaliku väljapaneku ajal, so kuni
15.04.2013, saab keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande ja
planeeringu kohta esitada kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Tapa vallavalitsuses tööpäeviti kell
8–16.30, reedel 8.–15, aadress Pikk
15, 45106 Tapa või e-posti aadressile
vallavalitsus@tapa.ee.
KSH aruande ja detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 18.04.2013 kell
17 Tapa Vallavalitsuse III korruse
saalis aadressil Pikk 15, Tapa linn.

Otsustati algatada valla
arengukava muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 alusel ning
tulenevalt vajadusest haridusasutuste
ümberkorraldamiseks, otsustati:
1. Algatada “Tapa valla arengukava
2007–2019” muutmine.
2. Arengukava muudatusettepanekud esitada Tapa vallavalitsusele
hiljemalt 21. märtsiks 2013. a.

3. Arengukava muutmise eelnõu
avalikustada Tapa vallavalitsuse
ruumes, valla raamatukogudes ning
valla kodulehel.
4. Arengukava muudatusettepanekute
avalik arutelu toimub 24. aprillil 2013.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

18. aprillil, alates kl 10
Tapal arenduskoja majas,
Roheline 19
-
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SILMADE KONTROLL
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PRILLIDE MÜÜK JA PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID

Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.
INFO ja etteregistreerimine tel 325 8692

22. veebruaril leitud
Tapa linnast Õhtu puiesteelt vanem
isane koer, kelle tagumisel parempoolsel käpal on suur kasvaja,
ning kes seetõttu eriti hästi käia ei
saa ning vajaks hädasti oma vana
omanikku või siis
kedagi uut, kes tema eest
adekvaatselt
hoolitseda saaks.
2. märtsil leitud Tapa linnast Paide
maanteelt Nurga ehituspoe juurest
väike sõbralik kutsa.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
07.02.2013
- Sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping;
- eraldati koht Tapa hooldekodus;
- väljastati ehitusluba korteriühistutele 1. Mai 6, Roheline 10, ning
Pikk 8 olemasolevate korterelamute
rekonstrueerimiseks;
- väljastati kirjalik nõusolek Tapa
vallavalitsusele hooldekodu tehnosüsteemide muutmiseks Kesk tn 9
Tapa linnas;
- võeti vastu üks korraldust loa
andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks ning
üks korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;
- nõustuti Tapa vallas Saiakopli
külas asuva Otsapere kinnistu
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks;
- kinnitati Tapa muuseumi personali koosseis;
- kinnitati Tapa muuseumi teenuste hinnad;
- võeti vastu korraldus raha eraldamise kohta religiooni ja spordiklubide toetuseks 2013. aastal.
15.02.2013
- Volitati hoolekandespetsialisti
teostama toiminguid eestkostetava
nimel;
- ühele puudega isikule määrati
hooldaja;
- lõpetati kahele puudega isikule
hooldaja määramine seoses hooldatavate surmaga;
- lõpetati üks koduteenuse osutamise leping;
- anti avaliku ürituse luba vastlapäeva korraldamiseks Tapa linnas
Õuna tn 7 mänguväljakul 16. veebruaril 2013 ajavahemikus kell 12–14;
- nõustuti Tapa vallas Saiakopli
külas asuva Linnamehe kinnistu
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks;
- Tapa hooldekodu remondi edukaks pakkumuseks tunnistati SULANE OÜ poolt esitatud pakkumus;
- Tapa vallavalitsusele videoprojektori ostmiseks korraldatud pakkumusel tunnistati edukaks pakkumuseks AS Datel poolt esitatud
pakkumus;
- võeti vastu kaks korraldust
loa andmise kohta jäätmemahuti
perioodiliseks tühjendamiseks ning
üks korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;
- kehtestati Lehtse kultuurimaja
rendimäärade hinnad;
- MTÜ-le Tapa Lauluselts Leetar
eraldati ühekordset toetust 35 eurot
teeneka koori- ja mitmekordselt
autasustatud seeniorlaulja Vello
Raagmetsa 80. sünnipäevaürituse
10. märtsil 2013 korraldamiskulude

katteks;
- Kaisa Roobale eraldati toetust
summas 55 eurot osalemaks Euroopa noorte meistrivõistlustel suusaorienteerumises 11.02–17.02.2013
Läti Vabariigis Madonas;
- otsustati eraldada Tapa vallas
tegutsevatele mittetulundusühingutele, ringidele, klubidele, seltsingutele ja seltsidele tegevustoetust kokku
kuni 17 250 eurot;
- Tapa valla 2013. a eelarvest
eraldati toetust tervishoiule ja sotsiaalse kaitse kulude katteks;
- eraldati Tapa valla reservfondist 2 700 eurot Tapa kultuurikoja
eelarvesse projektori soetamiseks;
- kinnitati Tapa valla 2013. a eelarve tulude laekumine tegevusalade
ja majandusliku sisu järgi ja kulude
jaotus tegevusalade ja majandusliku
sisu järgi.
21.02.2013
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja;
- kolmele lapsele eraldati lasteaia
söögisoodustust ja ühele lapsele
koolitoidu soodustust;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
281.11 eurot;
- jäeti rahuldamata kaheksa
avaldust sotsiaaltoetuse saamiseks;
- väljastati kasutusluba AS-le
Eesti Raudtee „Tapa raudteejaama
piirdeaed“ kasutusele võtmiseks
Tapa raudteejaama kinnistul;
- väljastati kasutusluba organisatsioonile Stiftelsen Trönderheien
Tapa „Tapa laste- ja noortekodu“
II korruse kasutamise otstarbe
muutmiseks erihooldekoduks ja
kasutusele võtmiseks Põllu tn 6
Tapa linnas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le rajatise „Päikese tn 23
kinnistu elektriliitumine“ kasutusele
võtmiseks Päikese tänaval Tapa
linnas;
- väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le „Jootme 10/0,4kV AJ F-1
rekonstrueerimine“ ehitamiseks
Jootme ja Kuru külas Tapa vallas;
- võeti vastu korraldus loa andmise kohta mitmel kinnistul jäätmemahuti korraga üleandmise kohta;
- kinnitati Tapa valla 2013.a
hankeplaan;
- otsustati korraldada lihthange
„Tapa vallavalitsusele veoauto
ostmine“;
- kinnitati riigihanke „Tapa linnas
Rohelise tänava rekonstrueerimine“
hanketeade ja hankedokumendid;
- kinnitati riigihanke „Tapa linnas
Eha tänava rekonstrueerimine”
hanketeade ja hankedokumendid.
28.02.2013
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule avaldus eestkoste seadmiseks;
- kahele puudega isikule määrati
hooldajad;
- võeti vastu kaks korraldust
hooldajamääramise lõpetamise
kohta seoses hooldatavate surmaga;
- võeti vastu üks korraldus loa
andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks ning üks
korraldus korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise kohta;
- tunnistati Tapa vallale kuuluvate korteriomandite Roheline tn
16-25, Tapa linn, 1. Mai pst 6-28,
Tapa linn, Ambulatooriumi-2, Jäneda küla, Ambulatooriumi-14,
Jäneda küla Tapa vald kirjalikud
enampakkumised nurjunuks, kuna
enampakkumisele ei registreerunud
ühtegi pakkujat;
- otsustati võtta vastu Tapa vallas,
Tapa linnas, Hommiku pst 31 //
Tapa depoo kinnistu detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne;
- otsustati korraldada lihthange
„Tapa linna IP-põhine videovalvesüsteem“;
- otsustati eraldada MTÜ Loominguline Ühendus Koit 17. märtsil
2013 kell 13 Tapa kultuurikojas ja
selle ümbruses korraldatava traditsioonilise ühisürituse maslenica
–vastlapäeva korraldamiseks toetust
40 eurot“;
- otsustati eraldada Tapa vallas
noorsootöö valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja
ringidele Tapa valla 2013.a eelarve
osast tegevustoetust kogusummas
kuni 37 812 eurot;
- määrati projekteerimistingimused olemasoleva abihoone juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks
Jõekalda kinnistule Jäneda külas
Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused olemasoleva majandushoone
juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks Jõekalda kinnistule Jäneda
külas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus
AS-le elektrivarustuse parandamiseks (olemasoleva Saiakopli mastalajaama (MAJ) ümbertõstmine, uue
komplektalajaama paigaldamine,
paljasjuhtmete asendamine õhukaabelliiniga ) Saksi külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Elektrilevi
OÜ-le „Mõisa 10/0,4kV AJ F-3
rekonstrueerimine“ ehitamiseks
Tõõrakõrve külas Tapa vallas;
- võeti vastu korraldus vallavara
võõrandamise ja eestkostetava nimel
tehingu tegemise kohta;
- lubati puhkusele vallavanem Alari Kirt perioodil 12.03–20.03.2013.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
28.02.2013
- Tunnistati kehtetuks Tapa
vallavolikogu 8. novembri 2007
määrus nr 75 „Invatranspordi ja
liikumistakistusega isikute transporditeenuse osutamise kord“;
- tunnistati kehtetuks Tapa vallavolikogu 14. jaanuar 2010 määrus
nr 4 „Tapa vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ ja määruse muutmise
määrused;
- muudeti Tapa vallavolikogu 12.
aprill 2007 määruse nr 54 “Raieloa
andmise kord“;
- võeti vastu määrus “Tapa
valla munitsipaalkoolide õpilastele
sõidukaartide väljastamise ning
koolisõiduks tehtud kulu Tapa

valla eelarvest hüvitamise alused
ja kord”;
- otsustati lõpetada mittestatsionaarne õpe Tapa gümnaasiumis 31.
augustiks 2015;
- otsustati korraldada Tapa vene
gümnaasiumi tegevus ümber Tapa
vene põhikooliks 1. augustiks 2015;
- katastriüksustele määrati sihtotstarbed;
- otsustati algatada “Tapa valla
arengukava 2007–2019” muutmine;
- otsustati osaleda 2013–2014
Lääne-Virumaa kergliikluse teemaplaneeringu rahastamises võrdsetes
osades, Tapa valla poolses osaluses
kuni 4000 eurot;
- anti nõusolek Tapa vallavalit-

susele viia läbi riigihange Tapa valla
hallatavate asutuste automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valvesüsteemide hoolduseks. Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 01.05.2013
– 30.04.2016;
- anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi riigihange Tapa
valla hallatavate asutuste valveteenuse osutamiseks. Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 01.05.2013
– 30.04.2016;
- anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi riigihange Tapa linna
koolide ja lasteaedade toitlustusteenuse osutamiseks. Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 01.09.2013
– 20.06.2017.
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Segadus vallalehtede kojukandes
(Artikkel pärineb 5. märtsi Virumaa
Teatajast)

Eesti Post muutis veebruarist
ajalehe Sõnumed laialikande süsteemi, tekitades sellega suure segaduse.
Veebruarini kandis Eesti Post ajalehe
Sõnumed toimetaja Heiki Vuntuse
sõnul vallalehte ja selle venekeelset
versiooni Tapaskije Vesti laiali aadressita reklaamina. Jaanuaris aga teatas
postiettevõte, et alates veebruarist
niisugust teenust enam ei pakuta ja
lehe kannet tuleb käsitleda aadressiga
reklaamina, mis tõi ajalehe valmimise
kolm päeva varasemaks ja tekitas
suurt segadust vallalehe toimetamisel
lugejateni. Leht on senini jõudnud
vallas igasse postkasti.
Sõnumed pidi jõudma postkastidesse alates 15. veebruarist kolme
tööpäeva jooksul, kuid selge on
see, et see ajaleht ei jõuagi kõikide
lugejateni. Ajalehte on võimalik
saada valla raamatukogudest ja
Tapa raamatukauplusest.
Näiteks ühel Tapa Pika tänava
aadressil, kus elab üks pere, toodi seitse lehte, samas jäid paljud
lehest ilma või said eestikeelse
asemel venekeelse või vastupidi.
Probleeme aadressidega ilmnes ka
maakohtades.
“Meie ajalehe toimetuse usaldusväärsus sai kannatada. Suur firma,
kuidas nad saavad nii käituda oma
klientidega?” küsis ajalehe Sõnumed
toimetaja Heiki Vuntus nõutult.

“Palume siiralt vabandust, et
meie pakutud teenus ei vastanud
kliendi ootustele ja tekitas mitmeid
ebamugavusi. Kindlasti ei suhtu me
sellesse juhtumisse kergekäeliselt ja
üritame teha kõik, et leida mõlemale
osapoolele sobiv ja vastuvõetav lahendus,” ütles ASi Eesti Post avalike
suhete juht Inge Suder.
Olukorra tekkimise tagamaad on
tema sõnul seotud keelsuse alusel
postitamisega, mille raames ei ole
lubatud postitada materjali, mis ei
vasta keeleseadusele. See tähendab,
et postitatav materjal peab olema
riigikeelne. Keeleseaduse kohaselt
on kaupade ja teenuste tarbijal õigus
eestikeelsele teabele ning avalikud
sildid, viidad, kuulutused, teadaanded ja reklaam peavad olema eestikeelsed. Võõrkeelse teabe puhul
peab olema tagatud selle tõlge eesti
keelde. Endine materjali postitus
ei olnud Suderi sõnul kooskõlas
keeleseadusega (nt kui eestikeelne
elanik sai venekeelse ajalehe) ja
seepärast oli vajadus aadressipõhise
kande järele.
Kuna aadressid pannakse vallalehtedele Tallinnas, teevad lehed
trükikojast lugejani jõudmiseks
nüüd suure ringi. Tr ükikojast
Jõhvis liikusid trükisoojad lehed
Rakvere kaudu Tallinna ja sealt
aadressi peale saanuna Rakvere
kaudu Tapale, ning see osa lehtedest, mis ei jõudnud adressaatide-

ni, liikus uuesti teistpidi Tallinna
tagasi, kirjeldas lehe teekonda
Heiki Vuntus.
Kande käigus toimetasid Eesti
Posti kirjakandjad Inge Suderi sõnul
adressaatidele 85% väljaannetest.
15% väljaannetest tagastati Sõnumetele 27. veebruaril.
“Tänaseks on selge, et sihtpostituse kannet ei olnud võimalik 100
protsendi ulatuses teha põhjusel, et
mõnes hajaasustusega piirkonnas
selgus asjaolu, et postkastidele on
omanikud valdavalt märkinud oma
nime, mistõttu talunimede järgi ei
olnud võimalik saadetise saajat tuvastada. See oli ka põhjus, miks umbes
15% saajatele kättetoimetamiseks
üle antud sihtpostisaadetisi tagastati
– ei olnud võimalik saaja postkasti
tuvastada. Eesti Post teeb pidevalt
selgitustööd postkastide paremaks
tähistamiseks,” rääkis Inge Suder.
Märtsis taastab Eesti Post Heiki Vuntuse sõnul vana süsteemi,
sest muidu oleks hakatud otsima
alternatiivset vallalehe Sõnumed
laialikande võimalust.
“Positiivne on asjaolu, et Sõnumed
on Tapa vallaelanike seas nii populaarne, oodatud, nõutud ja hinnatud
ajaleht. Püüame kliendiga leida teenuse osutamiseks parima lahenduse.
Palume tekkinud olukorra pärast veel
kord vabandust ning kindlasti oleme
valmis hüvitama kliendile osa kandehinnast,” lisas Suder.

Rahvarinne rahvast äratamaks,
elujärge parandmaks
13. aprillil k.a. möödub 25 aastat
Rahvarinde (Rahvarinne perestroika toetuseks) sünnist ehk Edgar
Savisaare pöördumisest – telesaates
„Mõtleme veel“ – rahva poole.
Seda 1988. a tärminit võib
pidada uue ärkamisaja alguseks.
Ajalooliselt mõeldes: juba 3-nda
ärkamisaja alguseks.
Rahvarinne sai Eestimaa rahvaid
lõimivaks massiliikumiseks. Nii oli
olnud ka 1918. aastal, esimese Eesti
Wabariigi väljakuulutamisel – Iseseisvusmanifesti sõnasõnaline pealkiri: Manifest Eestimaa rahvastele!
Kõikjal ENSV-s hakati moodustama Rahvarinde tugigruppe,
1. tugigrupp – ajaloohuvilistele
teadmiseks – moodustati Tamsalus,
Teraviljasaaduste Kombinaadis.
Initsiaatoriks oli Kombinaadi direktor Toomas Kork.
Tugigrupi juhatusse kuulusid
Korgi kõrval veel Teraviljasaaduste
Kombinaadi ametiühingu esimees

Sirje Major, ning allakirjutanu, väikeettevõtte Hermes juht.
Kohe otsustati kokku kutsuda
Rakvere rajooni Rahvarinde aktivistide koosolek. Jällegi Tamsalus.
Nüüd valiti juba ülerajooniline
eestseisus. Ei mäleta täpselt mitme
liikmeline see algselt oli. Sest mõned
liikmed, näiteks kirikuõpetaja Illar
Hallaste, me koopteerisime juhatuse
koosseisu hiljem.
Lõpuks oli juhatuse koosseis
järgmine: pea-rahvarindlane Toomas Kork, liikmed Raivo Riim,
Kalev Korkma, Andres Namm,
Enn Koppel, Ilja Ivanov, Ain Tiivas,
Arvo Täär, Illar Hallaste, Valeri
Larionov, Ivar Lass, Jaan Roots, Valdur Liiv ja Sirje Major. Vabariikliku
eestseisusse delegeerisime Toomas
Korki, Valdur Liiva ja ajalehetoimetaja Jüri Peinari.
Enam nimetatud naised-mehed
esindasid Rakvere rajooni ka Rahvarinde I kongressil Tallinna linnahal-

Hüvasti, Kadi Moon!
aegamisi musse tuleb rahu
settib kõik mis olnud hajali
see mis ära minusse ei mahu
jääbki mööda ilma laiali
osa sest jääb minu sõpradesse
vahel kaugelt vastu kajades
nii ka nemad jäävad minu sisse
elan surmani neid vajades
D. Kareva
Kallis Kadi,
on kummaline, et kirjutan
praegu seda kirja siin. Kõndisin Sinu klassis, pilk jäi pidama
tahvlile riputatud tekstile. Loetu
meenutas mulle just Sind. Seal
seisis nii: „Mine rahulikult. /../

Räägi oma mõtetest rahulikult
ja selgelt ning kuula teisi...“ . Oli
imekspandav, kui rõõmsalt ning
rahulikult kõnetasid kõiki, kui
südamlikult suhtlesid õpilastega,
oskasid näha oma kaaslastes head
ja ilusat ning seda ka välja öelda.
„Kasvata ja julgusta oma hinge
vastu võtma ka äkilisi ebaõnnestumisi, /.../ säilita rahu oma
hingega elukeerise keskel.“ Ka
siis, kui Sul oli raske, õhkus sinust
lootust ja rahu. Kadi, me jääme
Sind mäletama rõõmsa ja laheda
kaaslasena. Aitäh, et Sa meil olemas olid. Mine rahulikult...
Tapa muusikakooli õpetajate nimel
Svetlana Kuusik

lis 1. oktoobril 1988. a. Lisaks veel
neli bussitäit rahvast.
Vahelepõikena rajooni Rahvarinde eestseisuse argitoimetamistest. Me kõik käisime külast-külla,
linnast-linna Rahvarinde kohalikke
tugigruppe moodustamas. Tol ajal
ei elanud allakirjutanu veel Tapal,
ent „komandeeriti“ Tapale, see oli
1988. aasta hilissuvel, Rahvarinde
tugigruppi moodustada aitama.
Koguneti bussipargi saali, mõned
kohalviibijatest on mul ju meeles,
ent et teisi mitte solvata ei hakka
neid siinkohal üles lugema.
Küll teen ettepaneku, et kõik tapalased, omaaegsed rahvarindelased,
saaksid kokku väga juhuslikult Tapa
parimas pubis Tareke, Rahvarinde
aastapäeval, 26. märtsil, näiteks kella 18 paiku. Meenutaksime ühiselt
möödunut, sest Rahvarinde tegemistest on veel väga palju pajatada.
Enn Koppel,
pragmaatiline.ee/wordpress

			
Sõnumed
toimetus
vabandab
Ajalehe Sõnumed toimetus
vabandab veebruarikuises
ajalehes tekkinud vea pärast
juubilaride ja meie seast lahkunute rubriigis. Tehniline viga
oli tingitud arvuti remondist ja
vanade failide sattumisest uude
kataloogi. Korrigeeritud ja valmis trükifail haaras trükki minnes uute ja õigete asemel kaasa
2007. aasta juunikuise ajalehe
failid. Toimetus vabandab ja
loodab lugejate mõistvale suhtumisele. 15. veebruari ajalehte
saab lugeda valla kodulehelt.
Seal on kõik nii nagu toimetus
oli kavandanud avaldada.
Heiki Vuntus, toimetaja
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
16.03. kl 11–14 Kirbuturg. Müügikoha hind 1€. Registreerimine tel 322 006 või info@kultuurikoda.ee
17.03. kl 13 Maslenitsa – kontsert, mängud, tantsud, võistlused, hernesupp ja palju muud. Korraldajad Loominguline
Ühendus Koit ja Tapa vallavalitsus.
19.03. kl 20 Hardi Volmeri film „Elavad pildid“. Pilet 3 €,
pensionärid1€. Eelmüügist kuni teisipäeval kella 16ni 2.50.
23.03. kl 11–15 Taaskasutuse 1. töötuba. Rõivaste uuendamine käsitöövõtetega. Kaasa võtta riideese, mida soovid ümber teha või kaunistada. Info ja registreerimine 5559 5461
või heili.pihlak@kultuurikoda.ee.
26.03. kl 10 Lilian Kullakeskus – kulla ja hõbeda kokkuost.
26.03. kl 20 Kadri Kõusaare uus film „Kohtumõistja“. Pilet 3 €,
pensionärid1 €. Eelmüügist kuni teisipäeval kella 16ni 2.50 €.
28.03 kell 12 EELK Tapa Jakobi kirikus „Vaikse nädala muusika“ . Esinevad Pille Lill (sopran), Tiia Tenno (orel). Tasuta.
2.04. kl 19 Film „Hüljatud“ – draama, muusikal. Pilet 3 €,
pensionärid 1€. Eelmüügist kuni teisipäeval kella 16ni 2.50.
4.04 kell 13.00 Eakate klubi „Kanarbik“. Külas Rakvere
Päevakeskuse näitering etendusega „Pärijad“. Esineb
tantsurühm „Eideratas“. Kaasa suupisted. Osalustasu 1 €.
6.04 – kell 13.00 Kevadkontsert hingelt noortele „Helisev
horoskoop“. Esineb segaansambel Elvast, vahele muhedaid
pajatusi. Pilet 2 €.
11.04 kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Head isu, näljased“.
Osades: Anne Paluver, Tarvo Krall, Henrik Normann ja
Merca. Pilet 10 ja 8 €.
13.04 kell 19:00 Segarahvatantsurühma Tulised Tuulutajad
15. sünnipäevakontsert.
Meist mitteolenevatel põhjustel võib kavas tulla muudatusi. Jälgige reklaami meie kodulehel www.kultuurikoda.ee, Tapa Grossi poe reklaamitahvlil,
Kaubamaja ja kaupluse „Hilparakas“aknal.
Laikige kultuurikoja Facebooki lehekülge ja info jõuab kiiresti teieni! Info ja
piletite broneerimine tel 322 0061 või info@kultuurikoda.ee

LEHTSE KULTUURIMAJAS
16.03. kl 11–13 Märtsikuu kirbukas. Palume müügisoovi korral
broneerida kultuurimajas laud (1 laud – 1 €).
16.03. kl 10–14 Õmblemise õpituba. Juhendaja Silva Sumla.
Info tel 5672 2144. Osamaks: 3 €.
17.03. kl 12 Lehtse külakilb 7. mäng. Osamaks: täisk 2 €, õpil
tasuta.
18.03. kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.
Külalised Ida Päästekeskusest ja Ida Politseiprefektuurist.
Teemad: kodude tuleohutus, kuritegude ennetamine jms.
25.03. kl 13 Klubi Ehavalguse tegelused. Mälu- ja liikumistreening, laulutuba, jututuba.
28.03. Kevadpühade üritus “Muna nii ja muna naa…”
kl 10–12 mudilastele ja kl 13 koolilastele. Mitmekesine
meisterdamine, munade värvimine, temaatilised tegelused.
Mängu- ja joonistustuba, munamängud jpm.
30.03. kl 20 IX MMM-õhtu – Mõnusate MuusikaMeeste pidu.
Osalema on oodatud bändid ligemalt ja kaugemalt, endised ja praegused pillimehed, instrumentalistid, solistid jne.
Esinemissoovist palume ette teatada! Peole on oodatud ka
tantsuhimuline publik. Publikule laudadesse registreerimine. Pääse: 5 € 29. märtsini; peopäeval 6,5 € ja mugav
koht pole garanteeritud. Info tel 521 8398; e-meil: info@
lehtsekultuurimja.ee
1.04. kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kevadpühade ja naljapäeva tähistamine.
7.04. kl 10 8. Lehtse pinksi pühapäev. Lõpeb XI hooaeg – selguvad üldvõitjad! Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täisk osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
8.04. kl 13 Klubi Ehavalguse tegelused. Mälu- ja liikumistreening, laulutuba, jututuba.
11.04. kl 11 Lääne-Virumaa väikekoolide II muusikapäev.
13.04. kl 10–15 Käsitööpäev “Ilutegija”. Korraldab Lehtse Käsitööseltsing, kes saab 10-aastaseks. Tähistatakse veel: 35
aastat käsitöö ühistegevust Lehtses. Näitused, käsitööde
müük, loterii, kontserdid jm. Näitustele on oodatud huvitavaid näputöid. Info 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee
15.04. kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.
21.04. kl 12 Lehtse külakilb 8. mäng. Lõpeb 11. hooaeg! Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
22.04. kl 13 Klubi Ehavalguse tegelused. Mälu- ja liikumistreening, laulutuba, jututuba.
27.04. kl 20 VII Lehtse lämakas elik aprilliõhtu. Esinevad Tapa
valla kõik muusika saatel liikuvad jõud: rahva-, seenior-,
line-, latiino- kõhu-, break-, peo- jm. tantsijad Peakorraldajad Mõisapiigad. Muusika eest kannab hoolt Andrus Kurvits.
Näitused Lehtse kultuurimajas: 35 aastat ühiskäsitööd Lehtses

15. märts 2013

TAPA VALLA AJALEHT
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 2-toaline, kõigi mugavustega korter
Tapa linnas Valve 22.
Pöörduda telefonil 5557 8165.
Müüa 2-toaline, kõigi mugavustega korter
Tapa kesklinnas. Hind 9500 €. Tel 5656 0840.

Nomiaska OÜ

-

Müüa Tapa kesklinnas äripind (kaupluseruumid
Turu tn 3). Mitu Sissepääsu, parkla.
Info tel. 5110478.

-

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid
ning majad.
Hinnad korteritel alates 850 eurot.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara
Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel,
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

-

-

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

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

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta
Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.
Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000
E post: primatecapital@gmail.com

Anda üürile 2 toaline kõigi mugavustega remonditud ja möbleeritud korter Tapal. Tel eesti keeles
554 4107, vene keeles 5591 2503.
Müüa kartulit Printsess, Sekura ja Romero.
Tel 517 9648.

Jäneda Külalistemaja 0 korrusel töötab
				
perejuuksur Vilve Pilv.

Teen kõiki naiste- ja meestejuuksuritöid.
Avatud T–K, R–L 9–16. Tel 564 4964.

Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud:
kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid, tsikleid,
põllutehnikat, rattaid, tööriistu, metalli jne.
Transport, äravedu, demontaaž TASUTA!
Info: 5894 7301.

Autokaubad Pikk 3, Tapa
E–R 9–18, L 9–14

Ostan maakodu sisustamiseks vanaaegset
mööblit ja tarbeesemeid. Tel 516 2905.

Tule küsi suverehvidele parim pakkumine!
502 5273 / 322 3343, autoport@email.ee

Ostan EW-aegseid pühadekaarte ja vanaraha.
Tel 516 2905.
Võsa ja metsa ülestöötamisteenus.
Ohtlike puude lõikus tel 5349 0659.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).
Tel 504 5632.

Tapa Ehitus OÜ

-

teostab soodsalt järgmiseid töid:
Ehitustööd
- Haljastustööd
Remonditööd
- Aedade ehitamine
Viimistlustööd
- Kivi ja puitterrassid
Omaniku järelvalve - Talvel katustelt lume
Torutööd
koristamine
Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

OÜ LEPIKU AUTO

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.

Ambla mnt. 2B,TAPA

·
·
·
·
·

autoremonditööd
kaevetööd väikekopaga
kahjukäsitlus kindlustustele
treileri rent - teenus
alumiiniumkeevitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Takom Transport OÜ
Tapa küttelaos müügil
- kivisüsi
- küttepuud
- küttepuu võrgus
- kuuseklots võrgus
- turbabrikett

- puitbrikett
(kandiline, ümar)
- päevalillekoore
brikett
- transport

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613
AVATUD E–R 8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

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

Matuseteenused 24 h - Aivar Müür
Uus matusebüroo avatud aadressil
Tapa, Pikk 7. Tel: 5647 7432 või 327 7139
Hinnad soodsad!!!
Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad …
Kallis Valda,
avaldame kaastunnet mehe
VELLO RÜÜ
surma puhul
Päiksekiire rühm ja lapsevanemad

Mälestame head naabrit
VELLO RÜÜD
ja avaldame kaastunnet omastele.
Perekonnad Vuntus, Belitšev, Saariste,
Trujevtsev, Dimse, Leht ja Dmitrenko

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 3200. 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.

