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Arengukava
muudatusettepanekute avalik arutelu

Tänavune ühine talgupäev peetakse
maikuu esimesel laupäeval, 4. mail ja
nagu Eestis on juba traditsiooniks
kujunenud, saab iga kogukond ise
otsustada, mis vajab ühist ärategemist.
Kõigil inimestel on ka sel aastal
võimalik üles leida oma kodukohas
või mõnes muus neile olulises paigas
ärategemist ootav töö või tegu, see
talguna ära registreerida ning koos
teiste vabatahtlikega 4. mail koos
ühisel jõul teoks teha.
Talgute kirjapanek Teeme Ära
talgupäeva kodulehele on avatud
mai alguseni, praeguseks on kirjas
pool tuhat talgut. Talgute korraldamiseks oleks vaja esmalt läbi
mõelda tehtavad tööd, vajalikud
tööriistad, paras osalejate arv ning
töödega kaasnevad kulutused ning
võimalused neid katta. Kui ei ole
teada, tuleb kindlasti uurida, kes on
talguobjekti omanik ja kas objekt
on muinsus- või looduskaitse all.
Aprilli keskpaigast kutsume kõiki
eestimaalasi omale sobivaid talguid
valima ja end osalejana kirja panema
veebilehel www.teemeara.ee.
Tapa vallavalitsus toetab vajadusel külaseltse ja kodanikeühendusi,
kes soovivad talgute raames mõne
avaliku koha korda teha. Vallavalitsus saab abistada prügikottide
tagamisega ja prügi äraveo korraldamisega. Nimetatud abi saamiseks pöörduda Tapa vallavalitsuse
keskkonnaspetsialisti poole (krista.
pukk@tapa.ee, tel 322 9665).
Krista Pukk

Lugupeetud
lemmikloomaomanikud!
Alates 1. juunist 2011 hakkas kehtima Tapa vallas uus „Koerte ja
kasside pidamise eeskiri“.
Üldises mõistes on jäänud kõik
samaks, et lemmikloomi tuleb
vaktsineerida, loomad ei tohi vabalt
ringi liikuda, koos peremehega liikudes peab koer olema rihma otsas
ja olenevalt tõust ka suukorviga.
Väikekoera võib hoida ka kinnises
korvis või spetsiaalses transportkastis või -puuris. Loomaomanik peab
koheselt koristama looma poolt
tekitatud reostuse.
Uue muudatusena on lisatud
loomaomaniku kohustus kanda koer
„Lemmikloomaregistrisse“. Kohustuslikuks muutus märgistamine
alates 01.01.2012. Mikrokiipi võib
paigaldada ainult tegevusluba omav
veterinaararst. Mikrokiipi ei pea
paigaldama koertele, kes kannavad
hästiloetavat tätoveeringut. Registrisse kandmine on täiesti tasuta.
Täpsem info: www.tapa.ee/heakord
või telefonil 322 9664.
Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Tapa Valla Lastekoori kontsertreisist Soome saab lugeda lk 5.
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Vald tegutseb
elanike heaks
Alustuseks natuke statistikat. 1.
jaanuari seisuga on Tapa vallas
registrijärgseid elanikke 8340,
aasta tagasi oli 8516 inimest. Vähenemine on seega 176 inimest,
aasta jooksul lahkus siitilmast 108
ja sündis juurde 78.
Aasta on jõudmas esimese veerandi täitumiseni. Käesolev, 2013.
aasta on juba näidanud, et on nii
paljus erinev varasematest. Sellest,
millega oleme jõudnud harjuda.
Kevadeootus ja teede lagunemine
käivad käsikäes. Kõrvalteedele
ilmusid massipiirangud, kuid
löökaukudest pole pääsu. Võin
julgustavalt kinnitada, et valla
teed ja tänavad kuuluvad koos
käimasolevate trasside ehituste
lõpetamise ja heakorraga valla
selle aasta prioriteetide hulka.
Praeguseks on selgunud hanke
võitjad Rohelise ja Eha tänava
rekonstrueerimiseks, käimas on
hanked linna tänavate katete korrastamiseks. Püüame kindlasti ellu
viia juba varem välja kuulutatud
selle aasta teede remondikava.
Seniks aga ettevaatlikust ja tähelepanelikkust.
Tapa valla heakorraüksus on
kohe-kohe käivitumas. Põhjusi
selle ellu kutsumiseks on omajagu.
On ju nii palju igapäevaseid, kuid
väga vajalikke heakorratöid: muru
niitmine, võsa ja okste lõikamine,
liiklusmärkide sirgeks ajamine,
mänguväljakute hooldus, väiksemad remonditööd jne. Selleks
oleme võtnud tööle kaks töötajat,
kes saavad oma kasutusse vajaliku
tehnika ja varustuse. Teatavasti
on kohalikul omavalitsusel eraettevõtetelt tööde tellimisel oma
reeglid, tuleb teha hankeid ja võtta

pakkumisi, mis on kohmakas ja
tihtilugu ka kallim ning kindlasti
aeganõudvam kui lasta töö palgatööjõul ära teha. Töömeeste
ülesandeks on peamiselt pisitööd,
näiteks kui mõnel mänguväljakul
on midagi katki läinud.
Käimas on hankemenetlus Tapa
linna videovalvesüsteemi väljaehitamiseks. Loodame lähipäevil hanke võitjaga lepingu alla kirjutada ja
mai lõpuks juba valmis süsteemi
töösse saada. Hanke raames paigaldatakse linna kaheksa kaamerat ja
seda toetav süsteem, saatjate, serveri ja muu vajaliku näol. Edaspidi
sellest täpsemalt.
Vallaametnikud soovivad jätkuvalt osutada võimalikult head
teenust, raiskamata aega ja raha.
Loodame, et jätkub ka inimesi, kelle jaoks seda kõike teha. Just nimelt
loodame, sest statistika on muret
tekitav. Ja alati pole põhjuseks
meiepoolsed tegematajätmised,
vaid äärmuslikud, meist sõltumatud
asjaolud.
Võtame või paljukirutud ja samas paljukiidetud pealinna tasuta
ühistranspordi. Kuna mitte-tallinlasele on ühistranspordiga sõit
muudetud suhteliselt kalliks ning
pileti lunastamine võimalikult ebamugavaks, on mõistetav nende 75
inimese otsus, kes end selle aasta
kahe kuuga on pealinna sisse kirjutanud. Eelmisel aastal sama ajaga
oli neid inimesi 7, seega kümme
korda vähem. Eeldusel, et need
inimesed tõesti ka elavad ja tegutsevad Tallinnas, ei saa seda sammu
sugugi pahaks panna, kuid ainest
ümber mõtlemiseks võiks olla neil,
kes Tallinnas tööl käivad. Soovitan
panna ühele paberipoolele lisaks

transpordikulu erinevusele ka
muud teenused, mis pealinlaseks
olemisega ehk kallinevad.
Olen kindel, et paljud teenused
on siin oluliselt odavamad. Toon
näiteks kasvõi lasteaedade kohamaksud. Lisaks asjaolu, et Tapa
vallas võib vastsündinut lasteaia
järjekorda pannes ka loota, et see
koht kahe aasta pärast olemas on,
sest meil on kohti kõigile soovijatele. Samuti on alates märtsikuust
Tapa valla gümnaasiumites toidurahale 50-protsendiline soodustus.
See on vaid osa võrdlusmomendist.
On selge, et iga lahkuja võtab
kaasa siit ka oma tulumaksu, mille
võrra vähem saab kohapeal midagi
ära teha. Seda enam väärivad tunnustamist Tapa valla ettevõtjad,
sest just nende tubli ja pingelise
töö tulemusena on tulumaksu
laekumine kasvanud. Esimese
kolme kuuga oleme plussis 60 000
euroga.
Valla ettevõtjate töötajate töötasud tasapisi tõusevad, töötajaid
hoitakse ja neile, kes soovivad
tööd teha, jätkub ka tööd.
Neile, kes on end aasta alguses
mingil põhjusel välja kirjutanud,
on siiski aega aasta lõpuni veel ümber mõelda, panustamaks jätkuvalt
koduvalla arengusse ka tulumaksu
abil. See on aga vajalik, et saaksime tõsta palka neil, kes seda väga
vajavad, sealhulgas lasteaednikel,
hoolekandes ja kultuuritöötajatel.
Samuti vajavad jätkuvaid investeeringud ka teed ja tänavad, ühiskasutuses olevad hooned, pargid ja
mänguväljakud. Ikka selleks, et
Tapa vallas oleks hea elada, tööl

Alari Kirt, vallavanem

Haridusasutuste juhtidest ja võtmeisikutest koosnev töörühm on
teinud tööd Tapa valla koolivõrgu
arengute kaardistamise ja arengustsenaariumide osas. Riikliku rahastamise muutmine nõuab koolivõrgu
kujundamise tõsisemat ülevaatamist.
Kuna koolid on üks oluliseimaid
kohaliku omavalitsuse haldusalas
olevaid ülesandeid, peab ümberkujunduste tegemisel arvestama nii
finantsvõimalusi kui sotsiaalseid ja
hariduslikke aspekte.
Kooliastmete võimalik ümberkujundamine vajab kindlasti laieamt
arutelu ja seetõttu on Tapa vallavolikogu algatanud Tapa valla
arengukava muutmise. Muudatusettepanekutega saab tutvuda Tapa
vallavalitsuses ning muudatusettepanekuid saab lisaks teha ka valla
arengukava muudatusettepanekute
avalikul arutelul.
Muudatusettepanekutele antakse
Tapa vallavalitsuse poolne hinnang
ning ettepanekud edastatakse volikogule. Edasi menetleb volikogu
ettepanekuid vähemalt kahel lugemisel ja viib enamuse toetust saanud
ettepanekud arengukavasse.
Arengukava muudatusettepanekute avalik arutelu toimub 24. aprillil
2013 kell 17 arenduskojas.
Vahur Leemets,
arendusnõunik

Lemmikloomade
dokumendid
28. ja 29. aprillil 2012 toimus Tapa
vallas Jäneda külas, Lehtse alevikus
ja Tapa linnas ulatuslik koerte ja
kasside kiipimine. Kokku kiibistati
326 lemmiklooma.
Enamik loomaomanikke on oma
lemmiku vaktsineerimistunnistustel
ja passidel järel käinud, kuid kõik
need, kellel on veel lemmiklooma
dokumendid välja võtmata, saavad
need kätte esmaspäeviti kell 10–12
ja neljapäeviti 13–17.30 Tapa vallavalitsuse teiselt korruselt.
Koit Kuusk,
heakorraspetsialist, tel 322 9664

Kasutagem uut
kergliiklusteed!
Tänaseks on valminud jalg- ja jalgrattatee Paide maantee, Loode ja Lõuna
tänavate äärde. Paigaldatud on valgustid, uued pingid ja prügikastid.
Paigaldatud on ka kastid koerte ja
kasside väljaheidete tarvis – kõik selleks, et hoida meie linna puhtamana.
Olete oodatud uut teed aktiivselt
kasutama!
Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist
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Oskused tuleviku
tarvis koolist – kas ainult?
Tänapäeval, infost küllastunud ühiskonnas, oodatakse lasteaialt-koolilt
eluhoiakute ehk väärtuste kujundamist enamgi kui teadmiste edastamist,
ehkki teadmiste omandamine on
olnud ja jääb kõige tähtsamaks tegevuseks. Uus on vaid suhtumine – kuidas?
Tulevikus edukas töötaja arendab
end elukestvalt: analüüsib tööturu
muutuvaid võimalusi ja vajadusi,
suhtub kriitiliselt oma oskustesse ja
suhtestub uute olukordadega. Et Euroopa tööjõuvajaduse prognoosides
aastaks 2020 on endiselt suur ülekaal
teenindusvaldkonnal, tähtsustub veelgi suhtlemisoskus, parem kui mitmes
erinevas keeles.
Noore ettevalmistamine tulevikuks on kooli ülesanne, millele kiired
muutused majanduses ja ühiskonnas
tervikuna on lisanud ka vajaduse
ette näha tulevikusuundumusi, et
mõjutada kogukonna suhtumist
muutustesse kui vajalikesse ja möödapääsmatutesse, kus kaalutletud ja
õigel ajal tehtud valikud mõjutavad
igaühe paremat toimetulekut. Noore
ettevalmistamisele tuleviku tarvis on
lisandunud tegevusmõju laienemine
tervele kogukonnale. Kuidas peaks
kool kõige sellega hakkama saama?
On hädavajalik, et pere eluhoiakud
põhilises ühtiksid haridusasutuses
väärtustatuga ja vastupidi. Kool ja
kodu ei saa olla edukad lapse õpetamisel-kasvatamisel teineteise taotlusi
hästi tundmata ja aktsepteerimata, et
üles leida ja toetada kõike seda head,
mis aitab ületada takistusi liikumisel
soovitu poole. Kiireim vahend millegi
äraõppimiseks on teadagi eeskuju järgimine, väärtuste kujundamisel osutub
lapsevanema-õpetaja isiklik eeskuju
mitte ainult kiiremaks viisiks, vaid ka
kõige mõjusamaks.
Avatud uste päevad Tapa gümnaasiumis märtsikuu viimasel nädalal
andsid võimaluse kõigile lastevanematele vaadelda ja kuulata koolis
toimuvat, küsida nõu ja anda koolile
nõu, kuidas parimal moel toetadaturvata last õppimisel. Kooli külastas
vaid kuus lapsevanemat. Et kasutasin
ka ise võimalust jälgida koolitunde
põhikooliastmetes ja gümnaasiumis,
jagan meelsasti külastuspäevadel nähtud väärtuslikku kõigi huvitatutega.
I kooliastme eesti keele tunnis
töötati põhjalikult, teemakäsitlus oli
huvitav, mitmekesine ja kõigile omal
moel jõukohane, õpilastel võimalus
teha valikuid. Eeltööd edukaks koolitunniks oli tehtud klassi seinal olevat
juhist, „Kõigepealt õpi häid elukombeid ning alles siis elutarkust, sest
esimeseta on raske õppida viimast,“
järgides. Õpetaja suhtumises õpilastesse ja õpilaste suhetes rühmatööd tehes
oli aimatav armastus, avatus, andestus,
austus – klassile meelespidamiseks
ülestähendatud sõnad. Et õpetaja Elle

Kivisoo juhendab ka majandusõppe
ringi, nimetavad õpilased end uhkusega ettevõtlikuks klassiks.
Tore oli näha, et algastme õpetaja
poolt seatud hoiakud olid võetud
eeskujuks järgmises kooliastmes.
Koos klassijuhatajaga olid õpilased
lisanud täiendavad väärt suhtumised,
abivalmidus ja algatus. Samas andis
erinevate astmete õpetajate koostöö
ühiste hoiakute kujundamisel õppetöösse eeskuju vääriva lisaväärtuse
kogu kooli jaoks.
Põhikooli vanemas astmes ja
gümnaasiumiosas jälgisin geograafia,
ajaloo ja inglise keele tunde õpetajate
Eve Kasekamp, Anne Roos ja Külvi
Kivisild juhendamisel, kus ajurünnaku, mõistekaartide koostamise,
erinevate allikate ja ajalooetappide
vahel seoste leidmise ning arutlemise
teel arendati loovust, analüüsioskust
ja suhtlemist.
Tutvusin ka uue õppekava väljatöötamisprotsessiga. Kolme õppesuuna rakendamist gümnaasiumis
pidasid õpetajad huvitavaks väljakutseks koolile, õpetajale ja õpilasele.
Nüüd on kõigil gümnaasiumis jätkata
soovijatel võimalus kooli kodulehel
www.tapagymnaasium.ee klikkida
lingile PLAKAT ja tutvuda kolm
õppeaastat kestnud õppekavaarendustöö tulemusega – õpivõimalustega
gümnaasiumi kolmes õppesuunas,
milliseid rakendatakse koos LääneViru rakenduskõrgkooliga ja Rakvere
ametikooliga. Klikkides valla kodulehel www.tapa.ee õpetaja Anne Roosi
poolt edastatud uudisele ,,Taaskasutus
Tapa gümnaasiumi õpilaste silmade
läbi” – KIKi ja Tapa gümnaasiumi
koostööprojekt, leiab aga tegevused
õhinapõhise õppe korraldusvormile
põhikoolis.
Avatud uste päevale valla suurimasse kooli läksin huvi ja tahtmisega leida
head ja väärtuslikku. Leidsingi. Tapa
gümnaasiumist on võimalik võtta
kaasa täiskasvanu tööellu mitmekülgsed teadmised ja vajalikud oskused
edukaks edasiõppimiseks ja enesearendamiseks. Omandatud hariduse
väärtuslikkus sõltub õpetaja-õppija
tahtest, suhtumisest. Teadmiste-oskuste omandamine parema tuleviku
tarvis jätkub täiskasvanu elus, olles vaheldumisi nii õppija kui õpetaja rollis.
Kahel korral Oscariga pärjatud
kuulsuse tipu saavutanud näitlejatarile,
Meryl Streep, kuulub mõtteavaldus:
„Püüa, et see, millesse sa usud, oleks
osa kõigest, millega sa tegeled. Tee
oma tööd südamega ja nõua ka kõigilt
teistelt enimat ja parimat. Ära lase
oma iseloomul ja väärtustel, saladusel,
mida tead ainult sina ja ei keegi teine,
tõel – ära lase neil kaduda suurde
mõnulevasse enesega rahulolemisse.“
Mare Tõnisson,
haridusnõunik

Keeleõppest
Tule tutvuma alternatiivse võimalusega traditsioonilisele õppele, lõimitud aine- ja keelteõppega!
Soovid, et sinu laps oskaks suhelda vabalt eesti, vene, inglise ja
veel mõnes soovitud keeles? Oled
sa nõus, et sinu lapse rühmas/
klassis pooled õpingukaaslastest
räägivad kodukeelena sinu emakeelest erinevat keelt? Soovid toetada
oma lapse tulemuslikumat õpet ja
suhtluskeelte omandamist multikultuurses ühiskonnas paremaks toimetulekuks? Kui vastasid jaatavalt,
ootame sind tutvuma võimalusega

alternatiivõppeks Tapa lasteaedades
ja põhikoolides.
Sinu soovide täitumise võimalikkus saab alguse sinu kindlast tahtest.
Soovitu saavutamiseks vajalikest tegevustest ja metoodikast kõnelevad
spetsialistid Haridus- ja Teadusministeeriumi Sihtasutusest Innove
meie oma valla meisterõpetajate toel.
Ootame kohtumisele ka tulevasi
lapsevanemaid ning kõiki uuendusmeelseid lasteaia- ja põhikooliõpetajad.
Kohtumiseni 2. mail Tapa kultuurikojas kell 17.30!
Tapa vallavalitsus

Tapa noortekogu koolitus
„Noorte osalus kohalikul tasandil”
22.–23.märtsil viidi Võsul läbi
koolitus Tapa valla noortekogu
liikmetele. Koolitust finantseeris
Eesti Noorteühenduste Liit, Tapa
vallavalitsus ja MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing.
Teemad, mida koolitusel läbiti
olid: noortekogu tegevuse planeerimine ja jätkusuutlikkus, noortekogu
eesmärk ja tegevus, noorte osalus
ja kaasamine ning noor tänases
ühiskonnas. Koolitust viisid läbi
Heli Esko ja Tauri Pihlak TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvijuht
– loovtegevuse eriala II kursuse
üliõpilased ja Urmo Reitav, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia noorsootöö
lektor, Viljandi gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja, MTÜ Pro
Consensio koolitaja. Heli ja Tauri on
mõlemad ka aktiivsed noortekogu
eestvedajad oma kodukohas.
Kahe päeva jooksul selgitati välja,
millised on valla ja volikogu ootused
noortekogule, millised on noorte
vajadused, soovid ja huvid, mida
võivad teised noored noortekogult
oodata ning millised ootused võivad
olla teistel huvigruppidel ja koostööpartneritel. Vastavalt nendele
teemadele pandi paika ka esialgne
Tapa valla noortekogu tegevuskava, mis oli hetkel küll vaid kolme
kuu kohta, kuid kindlasti on peagi
noortel valmis ka kogu aasta tege-

Tapa valla noortekogu liikmed täiendasid oma teadmisi Võsul toimunud
koolitusel.
Foto Urmo Reitav

vusplaan. Suur rõõm oli nii noortel
kui ka koolitajatel, et osalejate seas
oli ka meie vallavanem Alari Kirt,
kes usinasti grupitöödes osales ja
noortega mõtteid vahetas. Ei ole ju
tihtipeale inimestel aega, et sellistel
üritustel osaleda kuid kõik saab ikka
alguse prioriteetidest ning näha ja
tunda on, et meie vallas on noored

üks väga suur prioriteet, kelle peale
ei ole kahju oma aega raisata.
Kaks päeva möödusid nii nagu
ikka liiga kiiresti ning noorte ühine
soov oli võimalikult kiiresti tegutsema hakata ning kõigi kindel soov
oli see, et sellelaadseid koolitusi
tuleb edaspidigi korraldada.
Ave Pappe

Keelekümblusprogramm Tapal
on 10-aastane
19. märtsil tähistas Tapa vene gümnaasium keelekümblusprogrammiga
liitumise 10. aastapäeva. Hiliskeelekümbluse programm sai alguse
vene gümnaasiumis 2003. aastal ning
koos meiega alustasid seda teed veel
kaks Tallinna ning üks Narva gümnaasium. Et vaadata tagasi tehtule
ning seada sihti edaspidiseks, kutsus
Tapa vene gümnaasium kokku enda
sõbrad ning partnerid.
Kutsutute hulgas olid ka valla
haridusasutuste ning valla teiste
koolide esindajad. Õnnitlusi ja häid
soove jagasid abivallavanem Andrus
Freienthal ning maavalitsuse inspektor Maaja Valter. Läbi kõigi nende
10 aasta on koolile suureks toeks
olnud Haridus-Teadusministeerumist Tallinna Keelekümbluskeskus.
Keelekümbluskeskuse esindajad
Natalja Mjalitsina, Kai Võlli ja Maire
Kebbinau rääkisid keelekümblusest
üldisemalt, selgitasid saalisviibijatele,
mis on lõimitud aine- ja keeleõpe
ning kuhu Eesti kool edasi areneb.
Juubeliüritus ei oleks saanud toimuda, kui poleks olnud gümnaasiumi
endist direktorit Henry Kallastet
ning õppeajajuhatajat Maria Voronovat. Just nende kahe otsustavus ja
julgus midagi koolis muuta, oli see,
mis programmi käima lükkas ning
läbi aastate edukalt tegutseda lasi.
Kooli toetas algusaastatel toonane
linnapea Kuno Rooba. Direktriss
Naima Sild tänas kõiki toetajaid nii
sõnade kui meenetega.
Kui hilise keelekümbluse pilootkoole oli Eestis neli, oli tähtpäeva
tähistama tulnud Tallinna Pae gümnaasium. Huvitava, mereteemalise
filmi kaudu, räägiti oma teest ja
karidest, mis selle 10 aasta jooksul
tuli ületada, et lõpuks tormiselt
merelt kindlale maapinnale astuda. Keelekümblusprogrammi teest
Tapa vene gümnaasiumis läbi selle

10 aasta rääkis eesti keele õpetaja
Katre Jürgenson. Kutsutute hulgas olid ka vilistlased – esimesena
keelekümblusprogrammi järgi 12.
klassi lõpetanud Olga Koroljova
ning Tatjana Purovets. Praeguseks
oma õpinguid ülikoolis jätkavad
tulevased pedagoogid ning praegused keelekümblejad, 7.a klassist
Maksim Gussarov ning Aleksandr
Frolov, tõid vaatajate ette vaimuka
etteaste sellest, kuidas tundides on
õpitud ning mis kooliajast kõige
eredamalt meelde on jäänud. Üheks
selle ürituse eesmärgiks oli küll tagasivaade tehtule, kuid samas oli soov
tutvustada suurepärast metoodikat,
millest on kasu igas koolis, sõltumata
keelest. Just seetõttu olid oodatud
kõik naaberkoolide õpetajad ning
need, kelle koolides õpib eesti keelest
erineva emakeelega lapsi. Loodetavasti said oma arenguks huvitavaid
ideid nii külasolnud Rakvere gümnaasiumi, Tapa gümnaasiumi kui ka
kohalike lasteaedade õpetajad.
Kooli hoolekogu esimees Svetlana Družkova rääkis lapsevanemate
kõhklustest ja rõõmudest keelekümbluses. Kuigi lapsed ei pruugi
tajuda, et neil on raske, siis vanemate hirmud kanduvad tihtipeale
lapsele üle. Räägiti, kuidas neist
võitu saadi ning sellest, et oldi väga
rahul tulemusega – kakskeelne ja
-kultuurne laps. Alla Purovets on
aktiivsemaid Lastevanemate Liidus
kaasalööjaid ning ta meenutas,
kuidas lapsevanemad koos lastega
laagrites eesti keelt õppisid, kuidas
toetati üksteist ning milliseid kogemusi andsid välisreisid teiste maade
keelekümbluskoolidesse. Sõna said
ka lapsevanemad. Kristel Toomanni
esitas lastevanemate rühma poolt
valminud esitluse. Lapsevanemad
rääkisid sellest, kui keeruline oli alguses. Ei saanud ju vanem oma tei-

ses keeles õppivat last alati aidata,
räägiti eestikeelset õpet toetavatest
üritustest – laagritest, projektidest,
ekskursioonidest ning ühisüritustest valla teiste koolidega.
Tähtürituse teises pooles kuulati Tartu Ülikooli eesti keele
professorit Martin Ehalat, kes
kõneles eri keelte mõjust inimeste
maailmanägemisele. Erinevaid
keeli kõnelevad inimesed tajuvad
ka maailma erinevalt. Sõnavara,
mida me kasutame, suunab meid
erinevale maailmast arusaamisele.
Mida rohkem keeli inimene valdab, seda mitmekesisem on tema
maailmapilt ning seda empaatiavõimelisem ta on. Loeng oli väga
oluline võti tänapäeva multikultuurse maailma mõistmiseks ning
edukaks toimetulekuks.
Päeva lõpetasid töötoad, kus
iga kohalolija sai olla õppija rollis.
Keelekümblusõpetajate Natalja
Roditšenko ajalooringis saadi
teada huvitavaid fakte ajaloost,
Jana Januško käsitöötoas valmisid
organdiist roosid, millega kaunistada oma tavapärast rõivast,
Eve Allsoo kunstitoas sai proovida kätt kaartide valmistamises,
Viktoria Belitševi juhendamisel
õpiti tundma kevadet looduses,
Monika Läänemägi juhendamisel
toimus mängude ming muusika
õppimine. Kõiki neid töötubasid
ühendas märksõna „kevad“ ning
see, et kasutati aktiivõppemeetodeid, mida kasutatakse igapäevaselt
keelekümbluse tundideski. Nii saavad osalejad neid kogemusi oma
igapäevatöös hiljem ära kasutada.
Päeva lõpetuseks andsid grupid
tagasiside töötubades kasutatud
lõimitud aine- ja keeleõpetusest
ning viimaseks lauldi koos ühislaul.
Katre Jürgenson

19. aprill 2013

TAPA VALLA AJALEHT

LK 3

Aega ei saa raha eest osta
Selle Kaarma vanasõna on oma luuletuse pealkirjaks pannud Sulev Oll.
Ta on võtnud kimbukese vanasõnu ja
nendega natuke mänginud. Nii teab
ta tõdeda, et aega saab lihtsalt võtta
ja veeta ja jagada.
Jürikuu esimesel reedel võttiski
ajakirjanik ja luuletaja Sulev Oll lihtsalt aega ning veetis ja jagas seda Tapa
lastega linnaraamatukogus. Koos abikaasa Tea Olliga viisid nad läbi kaks
meeleolukat kohtumist. Koostöös on
neil valminud Siili-aabits, mille täheseadjaks on Tea Oll ja sõnasepaks
Sulev Oll. Nad lugesid mänguliselt
lastega koos luuletusi ja Tea pajatas

päevakohase muinasjutu sellest, miks
kevad ei taha ega taha tulla.
Sulev Oll kõneles muhedalt pärandist ja luges oma luuletusi. Meie jaoks
oli tal varutud Ambla kihelkonna
vanasõnast alguse saanud luuletus
sellest, kuidas siil karu pesast välja ajas.
Sulev Oll on ise pärit Viru-Nigula kihelkonnast, kus paljude põlvkondade
kogemus pandi vanasõnadesse.
Oma luuleraamatutega soovib autor, et rahva poolt pika aja jooksul kogutud tarkus ei vajuks interneti-ajastul
unustusse. Tema luulekogudest „Hea
tuju kuju“, „Vana sõna vallatused“ ja
„Päevad käivad päripäeva“ leiab mõ-

tete ja sõnade mängu, meeleolusid
nukrast naljakani.
Ära kiida ennast, kiida teist. Selle
mõttega lõpetab Sulev Oll oma luuletuse „Ära kiida päeva enne õhtut“.
Meie kiidame luuletajat selle eest, et
ta on võtnud südameasjaks vanasõnad ja rahvakalendri tähtpäevad
luuletusteks kirjutada ja neid meile
sel moel meelde tuletada. Ja muidugi
kiidame Sulev Olli selle eest, et ta
meile kultuuripärandi aastal raamatukokku külla tuli.

Margit Lättemägi,
Tapa linnaraamatukogu

Kaja Põdra “Viltused pildid”
Kaja Põder (kirjanik Veera Saare tütar) elas plikatirtsuna Jäneda viinavab
riku taga endises mõisavalitseja majas.
Ta mängis poistega sõjamänge, ronis puude otsas, kolas mööda mägesid
ning jõeääri ja õppis Kalijärve algkoolis. Hiljem viis elu teda mujale õppima
ja töötama. Ta on olnud õpetaja,

dekoraator, reklaamitegija ja trükiste
kujundaja. Viltuseid pilte õpetasid teda
joonistama Heinz Valk ja Edgar Valter.
Vanem põlvkond mäletab kindlasti
tema karikatuure ajakirjas „Pikker”.
Näitus „Viltused pildid” oli möödu
nud sügisel eksponeeritud ka Tallinna
Toomklubis ja sisaldab väliseesti aja

lehele “Eesti Rada” joonistatud pilte
ning varasematel aastatel huumoriaja
kirjades ja -väljaannetes ilmunud töid.
Näitus on Jäneda raamatukogus
avatud kuni 7. juunini.
Head muigamist!
Sirje Reinula,
Jäneda raamatkogu

Läänemere maade meremuinasjutud
Tapa linnaraamatukogu II korrusel
on 25. maini avatud meremuinasjuttude näitus.
Rahvusvahelise illustratsiooninäituse algatasid 2011. a Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Kujundusgraafikute Liit. Eesti kunstnike
väljakäidud idee illustreerida merega
seotud muistendeid ja muinasjutte
leidis Läänemeremaades toetust. Nii
saigi näituseks kokku pandud 10 riigi
– Eesti, Läti, Leedu, Norra, Poola,
Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani,
Venemaa – 79 kunstniku tööd.
Näitus on rännanud juba Eestis,
Soomes ja Venemaal, nüüd siis väike
vahepeatus Tapal, kust jätkab teekonda Poola, Saksamaale ja teistesse
Läänemereäärsetesse riikidesse. Selle
eest, et näitus meie kodulinna jõudis,

täname raamatukogu head koostööpartnerit kunstnik Viive Noort.
Tapa raamatukokku on jõudnud
näitusetöödest pooled. Näha saab
illustraatorite tõlgendusi tuntud ja
vähemtuntud, mõnel juhul ka veel
jutustamata muinasjuttudest. Viimased annavad vaatajale võimaluse oma
lugu kokku panna …
Meri pakub kunstnikele alati palju
inspiratsiooni – rohkelt avastamist
ja põnevust, kuhjaga reisivõimalusi,
meri annab, meri võtab, meri kutsub
oma salapäraga, jäädes sageli seletamatuks ja äraarvamatuks …
Enamasti on tööd positiivse alatooniga, mõnikord humoorikadki,
vahel aga jälle murelikud – kord
tuntakse muret looduskeskkonna
turvalisuse pärast, teisalt jälle mõtisk-

letakse mere vägevuse üle, mis vahel
võib endaga kaasa tuua kaotusi ...
Illustratsioone leidub igale
maitsele: värvikaid ja õrnu akvarelle, graafikat, pastelle, tindijoonistusi, segatehnikas ja arvutiga kombineeritud töid. Kõige
enam on kunstnikud piltideks
võlunud muinasjuttu Merineitsist.
Muinasjutud tulevad meie juurde
lapsepõlves ja saadavad meid läbi
terve elu. Mõni pilt näitusel sobib
rohkem lastele, osa aga on mõistetavamad täiskasvanud vaatajale. Nii
ongi näitusele oodatud igas vanuses
kunstihuvilised.
Soovi korral on võimalik endale
soetada ka näitusekataloog.
Kersti Burk,
Tapa linnaraamatukogu

Meie kuningas naeratab jälle …
Kuldselt taevas sillerdav päike, lumehangedel hõbedaselt sätendavad
helbed ja nukker kuningas luulekuningakojas. On kevadekuu 18. päeva
hommik Tapa gümnaasiumis.
Juba saabuvadki esimesed kuninglikud külalised „Kevade“ lugude mailt
Palamuse koolist Jõgevamaalt. Näha
on ka kohalike luuleturniiride parimaid Tapa koolidest ja maakonnas
kroonituid Võsu koolist. Paraaduksest sisenevad delegatsioonid Järvamaalt, Viljandimaalt, Tartu linnast,
Põlvamaalt ning Võrumaalt. Keegi
oleks justkui puudu? Loomulikult
ei saa alustada etlusvõistlust ilma
midrikohtuniketa …
Mootortõllas saabub Midrimaale
kroonprintsess Maarja, luulekuninganna Elleni tütar, kes seekord kohtunikekogu tööd juhib. Raudhobudega
on jõudnud meie juurde raamatute
kuninganna Elle, Tartu Tammelinna
raamatute kojast, ning sama tiitlit kandev kuninganna Liina Rakvere lugejate kojast. Kohtuniku austavat tiitlit
kannavad täna veel: Maryliis, kohalik
abiturient, kes on Lääne-Virumaa
pärjatud õpilasetleja; Aime, Tamsalu
haridustemplist, kelle eestvedamisel
selgitatakse Lääne-Virumaa midrivõistluse kandidaadid; Heili, kes on

kohaliku kultuurikoja valitseja. Kokku
on kohtunikke seitse? Ei-ei-ei-ei. Mul
läks vist lugemine sassi …
Lossisaali sisenevad luulekoja
kuninglikud kõrgused Margit ja Ere.
Tervituste ja austusavaldustega algab
kuninganna Elleni 85. sünnipäevale
pühendatud ülemaaline laste etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaal“.
Valla poolt edastab tervitused meie
asevalitseja Andrus. Tutvutakse kohtunikega, seitsmes auväärt kohtunik
on ikka veel teadmata.
Seal istub ju üks kurblik kuningas
oma kaaskonnaga. Nukker kuninglik
kõrgus astub külaliste ette ning kõlab
„Kuningalaul“. Saatjaskond lahkub.
Tema Majesteedist saab jälle meie
valla kultuurispetsialist Indrek ning
seitsmes kohtunik. Võistlus alaku!
Lavale astuvad eraldi nii noorema
kui ka vanema vanuserühma võistlejad. Kõik nad on läbinud luulelugemise kooli- ja maakonnavoorud. Tegemist on parimatega parimaist. Seda
kinnitab ka aplodeeriv publik ning
päevapiltnike klõpsuvad pildimasinad.
Võistluselevuses ning kuulamisõhinas
lendab aeg linnutiivul … Juba lahkuvad kohtunikud arutama, vaidlema,
seisukohti võtma ning otsustama.
Midrilõunale järgneb väike lossipi-

du, kus esinevad Tapa gümnaasiumi
algklasside lapsed, keda õpetavad
Erika, Riina ja Klaire. Võlumasina
väel ühineb meiega kuninganna
Ellen ning loeb ise oma luuletusi.
Järsku löövad saaliuksed valla ning
rahva seast käib läbi ärevuskahin. On
ka põhjust. Saabub Tema Majesteet.
Kohtunikud on juba Kiidukirjadele
alla kirjutanud. Algab kroonimine.
Ja tundub, et meie kuningas naeratab jälle … Täname juhendajaid!
Kuninglik käepigistus kiidetuile!
Tuhat tänu nende emadele-isadele!
Kullakaaluga luuletuste eest eriline
tänu Ellen Niidule! See tänu läks
uhkes kotis suure linna poole teele
Maarja Unduskiga. Täname ka töökat Midritoimkonda! Kohtume taas
2015. aasta kevadisel koolivaheajal!
Kuninglik kummardus toetajaile –
Kalev AS, Rahva Raamat AS, Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Maxima X Tapal, Sirteks OÜ –,
ja koostööpartnereile – Tapa gümnaasium, Tapa kultuurikoda, Tapa
vallavalitsus. Infot saab linnaraamatukogu kodulehelt http://www.
tapa.lib.ee.
Mae Mitt,
Midrimaa kirjatoimetaja

Tapa Vabatahtlike
Tugikeskus sai toetust
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti “MTÜ Tapa
Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine”
kogusummas 5 572, 12 eurot.
Projekti eesmärk on tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast
võimekust, et tagada hästi toimiv
sisekommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ja luua
ühendusest avalikkusele suunatud
läbipaistev, meedias nähtav, positiivne
ja usaldusväärne kuvand. Projekti
tulemusel koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele
kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale

ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi
esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi,
koosolekuid ja ümarlaudu – projekti
tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril.
Projekti käigus jälgitakse tagasiside
kogumise abil süsteemi toimivust,
vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse jätkumine peale
projekti lõppu sellega, et muudetakse
see pidevaks tegevuseks.
Projekti kestvus 1.04.2013 –
31.03.2014.
Täiendava informatsiooni saamiseks palun võtta ühendust: tapa.
vabatahtlik@gmail.com.

Rehabilitatsiooniplaanidest
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse juhatus annab teada, et alates
1.03.2013 on MTÜ-l Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks (rehabilitatsiooniplaanide koostamine).
Koostame rehabilitatsiooniplaane erivajadustega inimestele
v.a. täiskasvanute psüühikahäire

ja alaealistele, kellel on alaealiste
komisjoni otsus alaealiste mõjutusvahendite seaduse prg 1 lõigete 2 ja
3 tähenduses.
Kontaktisik Ailen Birk vastab
telefonil 5637 5424 tööpäevadel kell
9–16. Täpsem informatsioon MTÜ
veebilehel www.vabatahtlik.com.

Senta Malva, juhatuse liige

Kutse infopäevale
Lugupeetud aktiivsed inimesed,
vabatahtlikud ja MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse partnerid!
Olete oodatud 27.04.2013 kell
10–11 Tapale Vaksali Trahterisse
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti “MTÜ Tapa Vabatahtlike
Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine” tutvustavale infopäevale. Projekti toetab

Sihtasutus Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Infopäeval ootavad teid MTÜ
Tapa vabatahtlike Tugikeskuse liikmed ja hommikukohv. Osalemisest
palun anda teada e-posti aadressil:
tapa.vabatahtlik@gmail.com
Lugupidamisega

Senta Malva,
juhatuse liige, projekti assistent

Algab registreerimine
suvisesse õpilasmalevasse
19. aprillist algab registreerimine
suvisesse õpilasmalevasse, registreerimine kestab kuni 10. maini.
Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 10.–21. juunil ja teine vahetus
5.–16. augustil. Malevasse ootame
noori vanuses 13–17 eluaastat. Avaldused on kättesaadavad Tapa valla
kodulehe esilehel aadressil www.
tapa.ee või prinditud kujul Tapa
laste ja noortekeskuses Kooli 24.
Täidetud avaldused tuleb kindlasti
viia Tapa vallavalitsusse, kus need
registreeritakse.
Sel aastal võtame kahte rühma
kokku 40 noort ning malevasse
saavad noored vastavalt avalduste
laekumise kiirusele, korrektsusele
(täita tuleb kõik väljad) ja õigele
vanusele. Kasutame seda meetodit
juba mitmendat aastat, sest väga
raske on valida nimekirjast noori, kes
saab malevasse ja kes mitte. Juhime
tähelepanu ka sellele, et kui noor on
üheksanda klassi lõpetaja, siis pole
mõtet teha avaldust juunikuu töömalevasse, vaid ikka augustikuusse,

kui eksamid on juba seljataga.
Peale selle, et teeme neli tundi
päevas tööd, saavad lapsed sel aastal
ka lõunasöögi, mida pakub Tapa
lasteaed Pisipõnn ning muidugi on
ka erinevaid huvitegevusi, millest
osavõtt on noortele tasuta. Töötasu makstakse noortele 1,90 eurot
tunnis.
Nende peredega, kelle lapsed
õpilasmalevasse saavad, võetakse
ühendust enne 1. juunit ning need
kellega ühendust ei võeta, need
järelikult ei saanud sel korral malevasse. Lepinguid laagrisse valitutega
loodame sõlmida ajavahemikus
13.–31. mai. Lisainformatsiooni saab
küsida telefonil 322 9659 või e-mailil:
indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Tapa valla 2013. aasta õpilasmaleva tööalaseid ja huvialaseid tegevusi
korraldab MTÜ Tapa Lastekaitse
Ühing. Küsimuste korral palume
ühendust võtta telefonil 327 1233
või e-maili teel ave.pappe@tapa.ee.
Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu esimees
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Leiutamise lugu
Leiutamisega alustasin ma 2009. aastal, kuna koolis toimus koolisisene
leiutajate konkurss. Selle konkursi
võitja töö saadeti edasi riiklikule
konkursile. Mina osalesin seal leiutisega „Liivahiirte värisev jooksurada“. Siis ma võitsin koolisisese
konkursi ja minu leiutis saadetigi
Archimedese leiutajate konkursile,
mille teemaks oli „Hoiame kokku“.
Seal sain ma 3. preemia.
Sellest ajast saadik leiutangi. Kõik
ideed on tulnud mul elust enesest.
Ma olen igal aastal osalenud riiklikul
konkursil. Möödunud aastal leiutasin Jänese hambakaitsmed, mis on
mõeldud inimestele, kellel on jänes
või jänesed. Kui inimene tahab jänest toas lahti lasta, aga jänes närib
nii juhtmeid kui ka muud mööblit,
siis tuleks jänese hammastele panna
kaitsmed. Veel olen leiutanud paaris
kõrvaklapid, mis on mõeldud inimestele, kes tahavad mitmekesi koos

muusikat kuulata või mõnda filmi
vaadata. Tavalistel kõrvaklappidel on
ainult kaks otsa. Paaris kõrvaklappidel on neli või rohkem otsa.
Sel aastal leiutasin ma soojad
tekstrad ehk teksad, mille sees on
peened, pehmed ja kerged traadid,
mis hakkavad soojenema, kui nuppu
vajutada (soojusallikas sisse lülitada).
Trukkide sees on ka vahetatavad patareid. Soojenedes paisub sisemine
vooder mugavalt vastu sääri ja keha.
Pärast talvist õuesporti ja külmetamist on sellised püksid tervislikud ja
kiiresti keha soojendavad.
Püksid on abiks ka liigesehaiguseid põdevatele inimestele, reumahaigetele.
Osalesin selle leiutisega ka konkursil ning sain Lääne-Virumaa
parima leiutise tiitli 2013. Minu
juhendaja on kõigi nende aastate
jooksul olnud õpetaja Elle Kivisoo.
Meriliis Valdlo, TG 6. A klass

Sõnadeta tarkused
4. aprilli kaunis kevadhommik. Eredad päikesekiired annavad märku
kevadest, aga talv ei taha ikka veel
kohta loovutada. Silmi kissitades
tõusva päikese poole ja südames
soov rõõmu jagada, jõudsid Tapa
gümnaasiumi 2.A klassi lapsed
Imastu koolkodusse.
Esialgne kohmetus kadus kiiresti,
tundes südamesoojust, millega meid
vastu võeti. Me olime oodatud nii
laste kui ka täiskasvanute poolt.
Laste endi valmistatud kingitused
vahetatud, esinemised esinetud,
mängisime ringmängu juba koos
selle maja lastega. Ringkäik hubases
ja kaunis majas tekitas meie lasteski
mängulusti. Kaunid loometööd
seintel andsid huvitavaid ideid.
Rändame palju ringi ja kohtume
huvitavate inimestega, aga seekordne kohtumine tekitas sisemise heli,
mis võib heliseda meie südametes
veel päris pikalt.

Mõtteid lastelt
Arleks: „Nad on lahked lapsed
ja neid peab aitama“.
Madis: „Nendel lastel on peas
vähem tarkust, aga südames on palju
headust“.
Hanna-Liina: „Mul oli kurb
vaadata ratastoolis lapsi“.
Sandra: „Mul tekkis tuhat küsimust, aga ma olen rõõmus, et sain
esinemisega neile rõõmu teha“.
Elisa: „Mulle on nii palju rikkust
antud, aga need lapsed olid nii heatahtlikud“.
Kerdo: „See kool on täitsa lahe.
Seal oli lõbus, aga natuke kahju
hakkas ka“.
Meie suhtumine määrab, kuidas
me maailma suudame kogeda ja
sellist hingeharidust andis see päev
kuhjaga. Aitäh selle tarkuse eest
Imastu koolkodule ja Sandra emale,
kes selle külastusmõtte meile kinkis.
2. A klassi lapsed ja õp Elle kivisoo

Perepäev koolivaheajal
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus
korraldas 19. märtsil MTÜ Tapa
Seeniortoas lasterikastele vähekindlustatud peredele koolivaheaja ürituse.
Lastele õpetati käelise tegevusena
paberi voltimist ja kaartide valmistamist. Üheskoos valmistati järjehoidjaid, karpe, prügikotte ja lugematul
hulgal kauneid liivakaarte, neist viimaste valmistamine pakkus kõige
rohkem huvi ja naudingut. Peale selle
said soovijad mängida arvutimänge,
seda võimalust olid usinalt kasutamas
just poisid. Üritusel osalesid 12 pere
lapsed vanuses 3–16 aastat, kokku oli
kohal 26 last ja 8 lapsevanemat.
Lõunaks pakuti tasuta hernesuppi, pannkooke moosiga, juurde teed
või morssi. Lisaks tehti suu magusaks suhkruvatiga, mida prooviti ka
ise valmistada. Suuremad lapsed olid

abiks lauakatmisel ja -koristamisel.
Kõik üritusel vajalikud vahendid ja
toiduained olid saadud vabatahtlikelt
annetajatelt.
Üritusele aitas peale MTÜ Seeniortoa kaasa ka Lehtse Evangeelne Vabakogudus toidupakkidega.
Lisaks pani MTÜ Tapa Sõdurikodu
juhatuse liige Iines Karm omal
algatusel kõigile osalejatele kaasa
maiustuste kotikesed. Aitäh teile!
Tänusõnad tublidele vabatahtlikele “kokatädidele“ Eha Lips-Juhile, Ailen Birgile, Liisbet Kleenile
maitsva lõuna eest, Kaja Kuulile ja
Merilin Algole ja tegevusjuhendaja
Anu Jonuksile, kes kõik andsid oma
parima ürituse kordaminekuks.
Oli tore päev!

Senta Malva, MTÜ Tapa Vabatahtlike
Tugikeskus juhatuse liige

Tapal avatud LASTEHOID
ootab mudilasi.
Lapsed saavad hoidu tulla pooleks päevaks
või terveks päevaks 1 kuni 5 päeva nädalas.
Esmaspäevast neljapäevani on võimalik tuua
lapsi ka õhtul või ööseks.
Lastehoiu kohta saate infot ning registreerida
tel 5660 5089 või e-posti aadressil
mannimudila@gmail.com.

Ühest olulisest tähtpäevast
Saabunud kevad annab endast märku peamiselt pikeneva päeva ja ilusa
päikesepaistega. Soojust ja hangede
kadumist on tulnud pikalt oodata.
Päikeselised on olnud aga suhted
Rootsi ja Eesti harrastusmuusikute
vahel. Teatavasti taasiseseisvuse
algaastatel ulatasid meile abikäe
mitmete Põhjamaade omavalitsused. Kestvamad olid sidemed
Rootsi linna Trosa ja Tapa vahel.
Need said alguse mäletamist järgi
kogudustest ja kandusid edasi muudesse valdkondadesse.

Trosa muusikakooli tollane direktor Ingemar Jennersjö huvitus
samuti meie tollastest oludest ning
saabus grupi õpilastega 1993. a
kevadel Tapale. Hilisemate ühistegevuste vilju võime täheldada seniajani. Meie muusikakooli tegevuse
toetamine kandus hiljem üle meie
orkestritele. Inimlikult head suhted
Ingemar Jennersjö ja Jüri Tüli vahel
toimivad seniajani.
Möödunud 20 koostööaasta
jooksul on olnud palju mälestamisväärset ja seetõttu on igati kohane

seda tähtpäeva ära märkida.
Kutsume kuulajaid-toetajaid
Tapa kultuurikotta laupäeval, 20.
aprillil kell 14 puhkpillimängijate
kevadkontserdile. Sellel pärastlõunal
astuvad teie ette kaks kollektiivi.
Esimeses osas Tapa muusikakooli
algastme õppurite orkester ning teises osas Tapa Linna Orkester. Õhku
liigutavad orkestrite ees Ingemar
Jennersjö, Jüri Tüli ja Priit Rusalepp.
Ootame lahkesti taaskohtumisele!
Jüri Tüli

Tapa 87. linnapäev toimub augustis
Tapa 87. linnapäev toimub tänavu
taaskord augustikuus, täpsemalt
2.–4.augustil. Korraldaja Tapa vallavalitsus, koos tublide koostööpartneritega, on erinevatel aastatel muutnud linnapäevade formaati ja täitnud
päevi erinevate tegevustega. Nii ka
seekord. Tänavu toimub 3. augustil
linnapäevadega koos esmakordselt
ka Tapa III Vorstifestival, lisaks
toimub laat ja Eesti meistrivõistlused
vorstigrillimises, näitused, kontserdid, konkursid, spordivõistlused,
lastele atraktsioonid jpm.
2. augustil on teatripäev, kus
MTÜ R.A.A.AM esitab oma viimase etenduse selle suvisest teat-

ritükist Tapa vaksalis. Esietendub
ka esmakordselt Tapa kultuurikoja
teatriringi lavatükk Tiit Alte juhendamisel. 3. augustil korraldame,
pärast päevaseid tegevusi, peoplatsil
vabas õhus ka ühise tantsuõhtu,
nagu viimati 2008. aasta augustis.
Peaesinejaks on tänavu ansambel
KALA, kuid ansambleid tuleb
teisigi. Tantsuõhtul on platsil ka
paar keskmise suurusega telki,
mis aitavad vihmase ilma korral
peokülalistel kuivemaks jääda. 3.
augustil toimub Valgejõe saarel
rannavolle Tapa linna karikaturniir
ning Männikumäel rahvusvaheline
triali võistlus.

Laadakohti saab küsida
juba täna laadakorraldaja Erkki Laidinenilt tel 551 5976, email erkki@vorstifestival.ee.
Eesti Meistrivõistlustele vorstigrillimises saate registreerida e-maili teel
grilliliit@grillfest.ee või vorst@
grillfest.ee, tel 504 3000, infot
võistluse ja Teie registreerimise
kinnituse kohta saate veebilehelt
http://vorst.grillfest.ee . Võistlusel
osalemine on kõikidele tasuta!
Täpsem Tapa 87. linnapäeva ajakava ilmub lähinädalatel Tapa valla
veebis, Tapa Vorstifestivali kodulehel ning ka Tapa valla ajalehtedes.
Indrek Jurtšenko

Lehtse kammerkoori ja
Vändra hobikoori reis Peterburgi
15. märtsi päikeselisel hommikul
alustasime bussiga teekonda suure
naabri Venemaa poole, et koos
Vändra hobikooriga anda kontsert
Peterburi Jaani kirikus. Vändra hobikooriga seob meid juba kauaaegne
sõprus. Otsustasime oma jõud ühendada ja asuda ühisele kontsertreisile.
Piir sai viperusteta ületatud ja õhtuks olimegi õnnelikult jõudnud oma
sihtpunkti – Peterburgi. Kui bussist
välja astusime, seisis meie ees kogu
oma kauniduses valgustatud Jaani
kirik. Silmitsesime hoonet imetluse ja
hardusega – ikkagi meie, Eesti kirik!
Mõned read ka kiriku ajaloost
ja tänapäevast. Jaani kirik on 1860.
aastal valminud luteri kirik Peterburis. Enne võõrandamist 1930. aastal
ja vahetult enne restaureerimistöid
toimusid seal Peterburi Jaani koguduse jumalateenistused. Kirik kuulub
Peterburi linnale ja on antud kogudusele tasuta kasutamiseks. Pärast
võõrandamist ümberehitatud hoone
sai oma algse välisilme tagasi 2010.
aasta kevadel. Hoone pühitseti 20.
veebruaril 2011. Restaureerimistööd
läksid maksma umbes 130 miljonit
krooni. Kiriku sisekujunduse autor
on Juta Lember. Jaani kirikul on Eesti
kultuuriloos oluline koht. Kirikuõpetajana on seal töötanud Jakob Hurt
ja Villem Reiman, organistina Mihkel
Lüdig ja Rudolf Tobias.
Praegu toimuvad kirikus regulaarselt jumalateenistused ning kontserdid, mida korraldab Eesti Kontsert.
Kirikus on väga hea akustikaga saal,
hotellitoad ja kõik vajalikud ruumid,
mis peavad olema kirikul ja kontserdimajal. Jaani kirik on justkui väike
killuke Eestit keset suurt ja uhket
Peterburi linna. Kirikus toimuvate
kontsertide kaudu tutvustatakse
Peterburi elanikele eesti muusika-

kultuuri nii professionaalsete kui ka
isetegevuslike kollektiivide osavõtul.
Ka meie kooride kontsert oli üks
lüli pikas kontsertide reas.
Laupäeval oligi meie kontserdipäev. Esitasime vaimulikku koorimuusikat ja Eesti heliloojate laule.
Kumbki koor laulis eraldi ning ka
ühendkoorina. Kontserdile oli tulnud parasjagu kuulajaid, kes võtsid
meid väga hästi vastu. Saalis tekkis
eriline õhkkond ja vastastikune side.
Küllap sellepärast, et paljud publikust olid sealsed eestlased. Eriti südamlik olid kohtumine Tapal koolis
käinud proua Ainoga, kes kiitis meie
lauluoskust, ilusaid eesti rahvariideid
ning võimsat ühendkoori. Ta toonitas, kui tähtis on Peterburis elavatele
eestlastele see, et neil on nüüd ilus
kirik, kus nad saavad koos käia ja
oma sõpru ning külalisi vastu võtta.
Samuti palus proua Aino tervitada
kõiki oma tuttavaid, kes Tapal elavad
ja teda mäletavad.
Pärast kontserti saime teha
väikese tiiru Peterburi linnas. Meie
ekskursiooni eesotsas oli eestlannast
giid proua Viiu, kes elab Peterburis
juba mitukümmend aastat ja on
Peterburi Eesti Seltsi esinaine.
Lausa nauding oli kuulata oma ala
meistrit rääkimas Peterburi linnast

ja selle vaatamisväärsustest. Tema
oskas meile jutustada kõigest, mis
meid huvitas.
Pühapäeval käisime keskpäeval
Peeter-Pauli kindluses kahuripauku kuulamas-vaatamas ning siis
suundusime Tsarskoje Selosse, kus
külastasime Katariina lossi. Ekskursioonijuhiks muidugi võrratu
proua Viiu.
Sellist sära ja uhkust ei osanud
meist keegi oodata, mis meid seal
vastu võttis! See oli lihtsalt sõnulseletamatu, seda peab ise nägema!
Et veel ei olnud turismihooaeg täies
hoos, saime rahulikult uudistada
kõiki saale, sealhulgas kaheksandaks
maailmaimeks peetud merevaigutuba.
Olles vapustavatest muljetest
tulvil, hakkasime sõitma külma ja kõleda tuulega Peterburist kodu poole.
Südames oli rõõm ja rahulolu igati
õnnestunud reisist ning kohtumistest
toredate inimestega.
Meid kutsuti suvel tagasi. Mine
tea, ehk kunagi lähemegi, sest veel
palju jäi nägemata ja Peterburi soojad
suveõhtud ning ilu nautimata.
Suur tänu Eesti Kultuurkapitalile
ja Tapa vallavalitsusele, kes meie
kontsertreisi toetasid.
Tiiu Tikkerber
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Taaskasutus Tapa gümnaasiumi
õpilaste silmade läbi
Sellel õppeaastal on gümnaasiumis
olnud suund keskkonnasäästu ja
taaskasutusvõimalusi propageerivatel tegevustel.
Umbes kolm aastat tagasi tekkis
õp Anne Roosil vestluses õp Malle
Truuga projekti idee, mille abil
võiksid õpilased õppida säästmist
ja keskkonnahoidu. Ühise vestluse
käigus arutati, et Järvamaa koolides
on traditsiooniks saanud viia läbi
vanapaberi kogumise kampaaniat
ning ka Tapa gümnaasiumi õpilastel
võiks olla sarnane võimalus. Mõte sai
teoks sellel õppeaastal.
Kooli projekt ,,Taaskasutus Tapa
gümnaasiumi õpilaste silmade läbi”
sai rahastuse Keskkonnainvesteeringute Keskusest detsembris 2012 ja
selle eesmärgiks on õpilastele keskkonnahoiu põhimõtete tutvustamine
erinevate tegevuste kaudu.
Seni on käesoleva projekti raames toimunud mitmeid huvitavaid
üritusi. Näiteks novembris toimus
,,Energiasäästu nädal”. Maikuus
peaks valmima Tapa linna jäätmete
kogumise voldik, mis on koostatud
V ja VI klasside õpilaste kogutud
materjalide põhjal.
Loodusõpetuse, ühiskonnaõpetuse ja majandusõpetuse tundides
on algklasside ja põhikooliõpilased
aktiivselt tegelenud säästva tarbimise, keskkonnahoiu jt teemadega. Erinevaid tunde on läbi viidud koostöös
erinevate külalisõpetajatega.
Üks suuremaid ja kogu kooliperet

kaasanud üritus, milleks oli projektipäev, toimus III veerandi viimasel
koolipäeval. Päev algas taaskasutuslaada ehk „kirbukaga“, kus õpilased
said müüa endale mittevajalikke esemeid. Selle päeva raames toimus veel
kogu koolis 15 loengut ja 15 töötuba.
Loenguid oli mitmesuguseid ja neid
viisid läbi nii oma kooli õpetajad kui
ka külalisesinejad Keskkonnaametist, Toidupangast, Väätsa Prügilast,
Rebase Talust, OÜ RO-st ja Paide
SRIK-st. Käidi külas ka Tapa depoos. Lisaks eelpool nimetatutele oli
üheks loengupidajaks ka meie oma
kooli abiturient Maryliis Teinfeldt,
kes rääkis lastele igaühe oma isiklikust ökoloogilisest jalajäljest. Teistest loengutest ja õpitubadest said
õpilased teadmisi keskkonnakaitse,
jäätmete sorteerimise, erinevate
materjalide taaskasutuse ja esemete
säästva renoveerimise kohta.
Arvan, et nii mõnigi õpilane sai
sellelt päevalt kaasa uusi ja häid ideid,
kuidas näiteks oma tavalist pluusi
huvitavamaks disainida või dekupaažiga vaase ja kandikuid omapärasemaks muuta. Samuti väärib proovimist vana tooliriide vahetamine või
puitpindade renoveerimine, näiteks
koduse remondi käigus.
Õpilaste endi sõnul oli tore nikerdada ja loengud olid mõnusaks
vahelduseks igapäevasele koolitööle.
Näiteks 11. klassi õpilase Mai-Liis
Volmari sõnul on tänuväärne, et sedavõrd aktuaalsel teemal niisuguseid

projekte korraldatakse, sest on oluline, et just nooremad lapsed saaksid
juba koolist innustust näha keskkonnaprobleemide lahendamist kui väga
tähtsat osa meie ühiskonnast.
Selle projekti raames on tänaseks
toimunud ka kogumise nädal. Täpsemalt öeldes oli kõikidel õpilastel
1.- 5. aprillini võimalik ära anda vanapaberit, kasutatud patareisid ja muid
erinevaid esemeid, millest on võimalik midagi taastoota (nt plastpudelite
korgid). Põhirõhk oli asetatud vanapaberi ja patareide kogumisele, mis
toimus koostöös Väätsa Prügilaga.
Kokku koguti selle nädala jooksul 3,
9 tonni vanapaberit ja 23 kilogrammi
vanu patareisid. Kõige tublimatele
vanapaberi kogujatele on maikuus
tulemas ka üllatus.
Projekti raames on ka edaspidi
plaanis mitmeid üritusi, millest IV
veerandisse jäävad veel koostöös
Tapa kultuurikoja ja Tapa vallavalitsusega toimuv rändnäitus ,,Hoia
mida armastad”, joonistusvõistlus ja
ideekonkurss taaskasutusest, õppekäigud Tallinnasse, Ida-Virumaale,
Tartusse ja Räpinasse ning Väätsale
ja Raplasse. Mais valmivad voldikud
Tapa linnas jäätmete ära andmise
võimalustest. Projekti lõpetamine
toimub mais.
Täpsem info tegevuste kohta
ilmub pidevalt kooli kodulehel.
Hoia seda, mis sul on!
Marie-Johanna Kippar,
TG 8.c kl, TG Ekspress toimetaja

Tarbijakaitseameti vastuvõtuaadress Rakveres muutus
Alates märtsist muutus Rakveres
tarbijakaitseameti vastuvõtuaadress.
Nüüd ootab amet tarbijad vastuvõtule aadressil Eduard Vilde 2a.
Rakveres saab vastuvõtule tulla iga
kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 10–16.
Lisaks vastuvõttudele saavad tarbijad ametilt abi küsida telefoni teel,
mis on kõige kiirem võimalus oma
probleemile lahendus leida. Nõuandetelefonile 1330 (pikk number

6 201 707) saab helistada igal tööpäeval kell 8–16.30. Samuti vastab
amet tarbijate kirjalikele pöördumistele. Kirjutada saab ametile e-posti
aadressil info@tarbijakaitseamet.ee,
postiaadressil Rahukohtu 2, Tallinn
10130 või Facebooki vahendusel.
Tarbijakaitseameti poole peaks
pöörduma siis, kui
- tarbijal on kauplejaga tekkinud
vaidlus, kuid ta ei tea oma õigusi ega
seda, kuidas edasi tegutseda;

- tarbija on juba kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud, kuid ei saa
kauplejalt 15 päeva jooksul vastust;
- tarbija on juba kauplejale kirjaliku kaebuse esitanud ja ka vastuse
saanud, kuid vastuses pakutud lahendus pole talle vastuvõetav.
Rohkem infot tarbija õiguste ja
kohustuste kohta leiab ameti veebilehelt www.tarbijakaitseamet.ee.
Hanna Turetski, Tarbijapoliitika ja
avalike suhete osakonna juhataja

Maitsev ja tervislik toit on laste
õige arengu eelduseks
Paljud Tapa elanikud on kuulnud
või puutunud kokku probleemidega
toitlustamisel kohalikes koolides.
See puudutab hindu puhvetis, toiduportsjonite suurust, toiduvalikut
jne. Antud teemat on arutatud nii
hoolekogus kui ka valla hariduskomisjonis.
Nüüd on kätte jõudnud hetk,
kui on võimalik see probleem
lahendada. Asi on nimelt selles, et
toitlustamist pakkus Rakvere firma
Virumaa Suurköök. Pretensioonide
läbivaatamise kord on selles firmas
väga pikk ja keeruline. Nüüd saab
selle lepingu tähtaeg läbi, vald otsustas viia läbi uue hanke ning jätkata
kõrvaliste firmade abi kasutamist.
Tapa Keskerakonna osakond
pakub välja järgmise lahenduse,
mis lubab vallal mõjutada otseselt
toitlustamise organiseerimist. See
tähendab, et vaadata läbi variant
keelduda erafirmade teenustest.
Kõik saavad ju aru, et äri eesmärgiks
on kasumi saamine. Meie oleme

seisukohal, et laste toitlustamine ei
ole see sfäär, kus seda teha saaks.
Oma ettepanekus lähtume järgmistest printsiipidest: ei saa lubada
teenida kasumit laste toitlustamise
pealt; kui toome Tapale tagasi
kontrolli toitlustamise üle – parandame toidu kvaliteeti; prioriteediks
ökoloogilised toiduained kohalikest
taludest; töökohad ainult kohalikele
elanikele – kasulik valla eelarvele;
tasuta toit kõigile koolilastele.
Me otsustasime küsida kohalike
inimeste arvamust ja koguda selle
idee toetuseks allkirju. Piisavate
allkirjade arvu korral, anname ettepaneku üle vallavolikogu esimehele
edasiseks arutamiseks vallavolikogus. Positiivse otsuse korral otsustab
vallavalitsus eesotsas vallavanemaga,
kuidas see idee ellu viia. Ehk siis sellega hakkavad tegelema spetsialistid.
Meie näeme seda eraldi struktuuri
loomisena ükskõik millise kooli
baasil, kuid see on meie arvamus.
Allkirjade kogumine toimub

juuksurisalongis Perejuuksur, samuti meie vabatahtlike kaudu valla
erinevates paikades. Oma toetushääle saate anda ka internetis, leides
petitsiooni nimega „Tapa koolitoit“
internetilehel petitsioon.ee.
Õigus teha otsuseid lubab kasutada toidu valmistamiseks kohalikku
toorainet ja teha koostööd talunikega. Tapa kulinaaria ei ole halvem
Rakvere omast, ehk on isegi parema
maitsega. Tuues protsessi juhtimine
Tapale tagasi, suureneb järelevalve
võimalus ja operatiivsete muudatuste
tegemise võimalus laste toitlustamises. Kõik nimetatud faktorid suurendavad toidu kvaliteeti, ka ei ole
meil enam vaja teenida kasumit laste
toitlustamise jaoks eraldatud rahast,
seoses sellega saame kindlustada kõikidele õpilastele tasuta koolilõuna.
Lisainformatsioon, lehed allkirjastamiseks ja viimased uudised leiate
aadressilt www.vTapa.ee.
Maksim Butšenkov
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Lastekoor Loimaal
12.–14. aprillini toimus Tapa Valla
Lastekoori kontsertreis Soome,
Loimaale. Need olid päevad täis
üllatavaid avastusi, rõõmsaid kohtumisi, südamlikke inimesi ning suures
koguses muusikat.
Loimaa-poolsed võõrustajad on
Tapa valla muusikainimestele juba
„vanad sõbrad“. Esimene pääsuke
läks lendu 1993. aastal, kui Soomemaal käis kontserte andmas Tapa
segakoor Leetar. Paar aastat hiljem
tegi vastuvisiidi Loimaa kergemuusikakoor, dirigent Aimo Peuralahti. Paarikümne aasta jooksul on
sõprussuhted soojana hoitud ning
järjepidevuse märgina külastasid
seekord meretaguseid sõpru Tapa
valla noorimad muusikud.
Lastekoor andis Loimaal kolm
kontserti – ühe laupäeva õhtul Heimolinnas (Loimaa kultuurimaja) ja
pühapäeval kaks Kanta-Loimaa kirikus. Koos Tapa valla lastega esinesid
ka Loimaa laste laulukollektiivid Päivänkakarat (juh Heini-Sisko Borra ja
Melisa Stevanovic) ja Sannan Lapset
(juh Sanna Vihervirta) ning Loimaa
noortekoor (juh Ferenc Juhasz).
Kavas olid Tormise ja Pärdi imelised eestimaised viisid, kergemuusikaklassikute igihaljad lood ja loomulikult „Virumaa laul“. Kolmanda
kontserdi finaalis esitati veel ühislaul
„ Juhhei!“ koos Päivänkakarate mudilastega, mis Tapa valla laste hulgas

tõusis vaieldamatult lemmiklaulude
top kolme hulka.
Kolme reisipäeva sisse mahtusid veel Matinkyla kooli külastus,
Helsingi Sea Life, üllatusterohke
põllumajandusmuuseum Sarka,
öised rahvastepalliturniirid, unised
varahommikud, hiiglaslikud võileivad ja koosolemise rõõm. Sest
igapäevases koolielus jääb mõnigi
hea sõber leidmata või koosolemise
rõõm tajumata. Klassi klapplaua kütkest eemal, mõnusal reisil, näed asju
tihti teisiti. Seetõttu ongi ühine sõit
parim võimalus üksteise tundmaõppimiseks, targemaks, iseseisvamaks
ja kogemuste võrra rikkamaks saada.
Tagasiteel koju arvasid lapsed, et
Päivänkakara mudilased on nummid, põrandal magada on täitsa
hea, et õpetajad Tiiu ja Svetlana on
lahedad ja laul ei tahtnud lõppeda.
Ja laul ei lõpegi, sest ta on nii
kindlates kätes. Aitäh Tapa Valla
Lastekoorile. Oleme teie üle uhked!
Aitäh, väsimatud õpetajad TiiuTikkerber ja Svetlana Kuusik! Aitäh
Imbi Puusepp!
Siiras tänu teile, Piret Pihel, Tapa
vallavalitsus, Hoogla Talu, Loimaa
vallavalitsus, Lehtse Talunike Selts,
AS Tapa Haigla, Gurud OÜ, Segers
OÜ, Tapa Saiaäri ja kauplus Maxima. Tänu lastevanematele Tiinale
ja Ritale!
Heili Pihlak

Detailplaneeringu info
Alates 29.04.2013 kuni 27.05.2013
on tööaegadel Tapa vallavalitsuse
(Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) II
korrusel avalikul väljapanekul Tapa
linna kesklinna detailplaneering.
Planeeritav ala asub Tapa vallas,
Tapa linnas Nooruse, Kooli, Pargi,
Valve ja Roheline tänavate vahel.
Detailplaneeringuga lahendatakse
krundipõhiselt Tapa kesklinna
maa-alade maakasutus- ja ehitustingimused. Detailplaneering
käsitleb kõiki planeerimisseadusega
detailplaneeringule seatud eesmärke.
Planeeringuala suurus on 25,69 ha.

Avaliku väljapaneku jooksul on
Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või
põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga saate tutvuda ka Tapa valla
kodulehel www.tapa.ee valiku Valla
juhtimine-Planeeringud-Koostamisel detailplaneeringud all.
Detailplaneeringu avalik arutelu
toimub 30.05.2013 kell 17.00 Tapa
kultuurikoja keldrisaalis aadressil
Turu 8, Tapa linn.

Kairi Maasen,
maakorraldaja
planeerimisspetsialisti ülesannetes

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
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LK 6

31. jaanuar 2013 nr 80

Tapa valla 2013. aasta
eelarve kinnitamine
Määrus kehtestatakse Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §

§ 2. Kinnitada Tapa valla 2013.
aasta eelarve tulude plaan summas
8 991 012 eurot (Lisa 1)
§ 3. Kinnitada Tapa valla 2013.
aasta eelarve kulude plaan summas
8 776 414 eurot (Lisa 2), sealhulgas
kohustuste vähenemine summas
181 407 eurot (Lisa 3).
§ 4. Kinnitada Tapa valla 2013.
aasta eelarve katteallikate, kulude,
reservfondi ja lõppjääkide tasakaal
summas 8 991 012 eurot.
§ 5. Kinnitada eelarveaasta kassatagavara summas 214 598 eurot.
§ 6. Kinnitada Tapa valla 2013.
aasta eelarve reservfond summas

22 lõige 1 punkt 1 ning Tapa vallavolikogu 12.05.2011 määruse nr
47 ”Tapa valla põhimäärus” § 7 lg
1 alusel.
§ 1. Kinnitada Tapa valla 2013
aasta eelarve alljärgnevalt:

20 000 eurot.
§ 7. Tapa vallavalitsusel kinnitada
vallavalitsuse ja vallaasutuste eelarvete ja alaeelarvete kulude jaotus.
§ 8. Tapa vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud
sihtotstarbeliste eraldiste saamisel
lisada need laekumised ja nendele
vastavad kulud valla eelarvesse,
informeerides sellest volikogu järgmisel istungil.
§ 9. Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
§ 10. Määrust rakendatakse alates
01.01.2013.

Urmas Roosimägi, vallavolikogu esimees

Lugupeetud korteriühistu esindaja!
Esmaspäeval, 22. aprillil kell 17 toimub Tapa vallamaja (Pikk 15)
volikogu saalis III korrusel Tapa korteriühistu juhtide ja korteriühistu esindajate ümarlaud.
PÄEVAKORD:
• Päästeameti ennetustööst, kehtivad nõuded ja nende kontroll
korterelamus.
• Termoring Grupp OÜ juht Aleksander Sile tutvustab soojatootmise arengukava.
• Tapa vallavalitsuse koostööst korteriühistutega, planeeritavad
tegevused.
• EKÜL liikmeks olemise eelised.
• Küsimuste ja vastuste osa.
Ümarlaua korraldab Eesti Korteriühistute Liit koost
Tapa vallavalitsusega. Ootame aktiivset osavõttu!
Lisainfo: Peeter Lauring, telefon 327 1697, mobiil 5664 8310

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
7.03.2013
- Anti avaliku ürituse luba MTÜ-le
Kristlik Misjon Harvest 21 avaliku
ürituse „Heategevuslik kasutatud
riiete ja vanakraami laat“ korraldamiseks Lehtse alevikus Rägavere tee 19
kõrval asuval muruplatsil 06.04.2013
kella 10st kuni 17ni;
- anti MTÜ-le Loominguline
Ühendus KOIT avaliku ürituse luba
Tapa valla vastlapäeva maslenica 2013
korraldamiseks Tapa kultuurikojas ja
kultuurikoja parklas 17. märtsil 2013
ajavahemikul kell 13–16.30;
- nõustuti Tapa vallas Saiakopli külas asuva Linnamehe kinnistu jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks;
- muudeti Suve kinnistu kohanimesid;
- otsustati sõlmida OÜga GEODATA Arendus leping Tapa valla
geoinfosüsteemi majutamiseks ja
EVALD tarkvara ostmiseks tarkvara
moodulite kogumaksumuses 4462,50
eurot;
- tunnistati lihthanke „Tapa vallavalitsusele veoauto ostmine“ edukaks
pakkumuseks AS Iv Plus (reg-kood
10048383) poolt esitatud pakkumus
kui vastavalt hindamiskriteeriumidele kõige rohkem punkte saanud
pakkumus;
- otsustati korraldada lihtsustatud
korras tellitava teenuse riigihange
„Tapa linna koolide ja lasteaedade
toitlustusteenus“;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le „Kesk AJ ja Turu 14 vaheline
0,4kV kaabel“ kasutusele võtmiseks
Kesk ja Turu tänaval Tapa linnas
Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Tele 2 Eesti
AS-ile „Mobiilside mast“ kasutusele
võtmiseks Masti kinnistul Jäneda
külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek kuuri
ehitamiseks Tiigikalda kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;
- võeti vastu korraldus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
kohta;
- Autoport OÜ poolt esitatud
dokumentatsioon loeti nõuetepäraseks ning lubada neil paigaldada
välireklaam Tapa linna Pikk tänav
3 maja lõunapoolsele küljele kuni 5.
märts 2015;
- Lääne-Virumaa Pensionäride
Ühingule eraldati maakondliku eakate
ürituse “Aktiivne igas eas” korraldamiseks 30 eurot;
- Aleksander Ivanov´ile ja Erik
Selihov´ile eraldati kokku 70 eurot
toetust, osalemaks Taekwon-do
Euroopa Meistrivõistlustel 22.–
29.04.2013 Sloveenias Bledi linnas;
- MTÜ-ga Tapa Lauluselts pikendati sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut kuni 31. detsembrini
2018.
14.03.2013
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühingule eraldati lapsehoiuteenuse osutamiseks alates 01.04.2013 – 30.06.2013
kaheksa lapse päevahoiuteenuse
pearaha kokku summas 4 320 eurot ja
ühe lapse päevahoiuteenuse pearaha
kokku 540 eurot;
- MTÜ-le Trönderikodu Lapsehoid eraldati lapsehoiuteenuse osutamiseks alates 01.04.2013 – 30.06.2013
kaheksa lapse päevahoiuteenuse
pearaha kokku summas 4 320 eurot;

- kolmele puudega isikule määrati
hooldajad ja hooldajatele hooldajatoetus;
- otsustati teha Virumaa Pensioniametile ettepanek maksta peretoetused lapse tegelikule kasvatajale;
- sõlmiti kaks koduteenuse osutamise lepingut;
- otsustati maksta hooldus- ja
põetustoetust;
- kolmele Tapa valla lasteaias
käivale lapsele eraldati toidutoetust;
- otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 1647.91
eurot;
- jäeti rahuldamata neli avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- väljastati ehitusluba Hoolekandeteenused AS-le „Tapa hoolekandeküla sidelahenduse“ ehitamiseks
Loode tn 12 kinnistu tarbeks Ivaste
ja Loode tänava äärsel alal Tapa linnas
Tapa vallas;
- võeti vastu üks korraldus jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks
ja üks korraldus jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;
- otsustati korraldada lihtsustatud
korras tellitava teenuse riigihange
„Tapa valla asutuste automaatse
tulekahjusignalisatsiooni ja valvesüsteemide hooldus“;
- kinnitati Tapa valla 2013. a
eelarve alaeelarvete tulude ja kulude
muudatused.
21.03.2013
- Jäeti rahuldamata üks avaldus
toimetulekutoetuse taotlemisel;
- võeti vastu korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta ning loa andmise
kohta jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks;
- otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tapa valla
tänavate ja teede pindamine“;
- väljastati sõidukile Opel Omega, registreerimismärgiga 636 TKB,
taksoveoluba;
- pikendati üürilepinguid Tapa
valla munitsipaalkorterites.
28.03.2013
- Otsustati eraldada kogusummas 60 eurot Rakvere spordikooli
noortele võrkpalluritele ja Tapa valla
elanikele Getriin Kokk ja Kristiin
Gildemann osalemaks Eesti noorte
meistrivõistlustel ja karikamängudel
2013. aastal;
- lõpetati üks puudega inimesele
hooldaja määramine, seoses hooldaja
kohustuste mittetäitmisega;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping;
- tunnistati Tapa valla asfaldikattega teede ja tänavate asfaldiaukude
parandamise edukaks pakkumuseks
Järva Teed AS poolt esitatud pakkumus;
- tunnistati Tapa vallas asuvate
munitsipaalomandis olevate hoonete
juurde katastriüksuse moodustamiseks katastrimõõdistamise edukaks
pakkumuseks OÜ TVG GRUPP
poolt esitatud pakkumus;
- võeti vastu üks korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
- Riigihanke nr 140392 “Tapa
linnas Eha tänava rekonstrueerimine” edukaks pakkumuseks tunnistati
OÜ Viamer Grupp poolt esitatud
pakkumus;

- Riigihanke nr 140238 “Tapa
linnas Rohelise tänava rekonstrueerimine” edukaks pakkumuseks tunnistati AS Järva Teed poolt esitatud
pakkumus;
- kinnitati lasteaia Pisipõnn töö- ja
lahtiolekuajad ja laste arv rühmades.
4.04.2013
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas 488.72
eurot;
- jäeti rahuldamata kümme avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- kinnitati sotsiaaltoetuste avalduste
vormid;
- nõustuti Tapa vallas Jäneda külas
asuva Siniallika kinnistu jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks;
- kinnitati enampakkumise tulemused Tapa vallale kuuluva korteriomandi Ambulatooriumi-2, Jäneda
küla, Tapa vald suhtes;
- tunnistati korteriomandite aadressil Valgejõe pst 8-23, Tapa linn, Tapa
vald; Roheline tn 16-25, Tapa linn,
Tapa vald; Ülesõidu tn 9-59, Tapa linn
enampakkumised nurjunuks, kuna
enampakkumisele ei registreerunud
ühtegi pakkujat. Otsustati korraldada
uus enampakkumine;
- pikendati munitsipaalkorterite
üürilepinguid.
11.04.2013
- Tapa valla kruusakattega teede
ja tänavate greiderdamise edukaks
pakkumuseks kinnitati OÜ Tapa Autobussipark poolt esitatud pakkumus;
- seoses kevadiste teede lagunemisega muudeti liikluskorraldust Tapa
valla teedel;
- sõlmiti leping Tapa hooldekodu
ruumide remondiks SULANE OÜ-ga
maksumusega 11042,52 eurot koos
käibemaksuga;
- lihthanke „Tapa linna IP-põhine
videovalvesüsteem“ edukaks pakkumuseks tunnistati G4S Eesti AS poolt
esitatud pakkumus;
- riigihanke „Tapa valla asutuste
tehniline valve“ edukaks pakkumuseks
tunnistati G4S Eesti AS poolt esitatud
pakkumus;
- riigihanke „Tapa valla asutuste
automaatse tulekahjusignalisatsiooni
ja valvesüsteemide hooldus“ edukaks
pakkumuseks tunnistati Nõrkvoolu
Paigalduse OÜ poolt esitatud pakkumus;
- neli jäätmevaldajat loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;
- nõustuti Tapa vallas Piilu külas
asuva Lompuri maaüksuse ligikaudse
pindalaga 6,95 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, jätmisega riigi omandisse;
- maaüksustele määrati koha-aadressid;
- anti avaliku ürituse korraldamise
luba Perfect Company OÜ-le Tapa
kevadlaada korraldamiseks Tapa linnas Kaubamaja ja Pikk 12 vahelisel
platsil 13. aprillil 2013, ajavahemikus
kell 9–16;
- määrati projekteerimistingimused
AS-le EVR Cargo kütusehoidla ja
vedurite tankimise süsteemi rajamiseks Hommiku pst 31 kinnistul Tapa
linnas;
- kinnitati vallavalitsuse teenistujate
ja hallatavate asutuste juhid teenistuskohtade gruppidesse.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
28.03.2013
- Muudeti Tapa vallavolikogu
24. novembri 2011 määrust nr 58
“Tapa valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine“ ning lisati

Tapa valla Tapa linna kohalike teede
ja tänavate nimekirja kuus uut teed;
- võeti vastu Tapa vallavalitsuse
teenistujate ja hallatavate asutuste
juhtide palgajuhend;

- kinnitati Jäneda külas Sinipõllu
ja Sinimetsa katastriüksustele sihtotstarbeks maatulundusmaa;
- võeti vastu otsus vallavanemale
töötasu ja hüvitise määramise osas.
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Emadepäeva liikumispäev
Tapa vallavalitsus korraldab 12.
mail koos MTÜ Huviklubi Nelsoniga “Emadepäeva liikumispäeva”.
Liikumispäev algab kell 12 Tapa
hoolekandeküla ümbruses olevatel
Tapa linna uutel kergliiklusteedel.
Infokeskus koos stardi ja finišialaga
asub Decora poe taga Ambla mnt
ja Paide mnt ristumisnurgas ringtee
vastas. Liikumisringid on 2 ja 3 km
pikkused, aega ei võeta, rajal saab
joosta ja käia, üritus on kõigile tasuta. Emadepäeva liikumispäev on
hea võimalus peredele tulla rajale
kõigi oma pereliikmetega. Kõikidele osalistele antakse kehakinnituseks tasuta suppi, ning kingiks väike
meene. Lisaks loositakse kahes
vanusegrupis, kuni 14 a ja 15+ erinevaid Tapa valla ja muid meeneid.
Autot saab parkida Decora poe
parklas või Kirde Kaitseringkonna

võimla vastas olevas parklas.
Seni samal nädalavahetusel toimunud traditsiooniline rahvajooks
koos kepikõnnimatkaga liigub sedapuhku sügisesse. Praegu on planeeritud rahvajooks ja kepikõnnimatk
korraldada 29. septembril ülemaailmsel kepikõnnipäeval. Muudatuse tingis vajadus enam Tapa
valla elanikele tervislikke eluviise
propageerida, arvestades inimeste
huvi ja liikumisvõimalusi. Ühtlasi
tutvustab see Tapa valla elanikele
uut kergliiklusteed, mida paljud juba
usinalt oma tervise edendamiseks
kasutavad.
Talvel on olemas vahva massiüritus Presidendi matk, mis tähistas
tänavu oma 10 sünnipäeva, korraldatakse ka suusamatku, rahvajooksu
korraldatakse samuti juba 7. korda.
Linnapäeva raames korraldatakse ka

kepikõnnimatka. Paljud spordiklubidki korraldavad erinevaid üritusi
rahvale, kuid paraku piirdub osavõtt
vaid väheste asjaarmastjatega.
Seetõttu ongi uus üritus “Emadepäeva liikumispäev” üks võimalus
tavakodanikel, kes ehk igapäevaselt
ka aktiivsprodiga ei tegele, end
proovile panna, oma käitumisharjumusi muuta ning hakata tulevikus
enam sportlikke eluviise harrastama, sest “terves kehas on terve
vaim”.
Emadepäeva liikumispäeva rahastab vallavalitsus, koostööpertneriteks on MTÜ Huviklubi Nelson,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing ja
tublid noored vabatahtlikud. Kellel
on soovi üritust toetada, palume
ühendust võtta tel 322 9659 või
e-mailil indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko

Lääne-Virumaa 2013. a
meistrivõistlused lauatennises
6. aprillil toimusid Viru-Nigulas
maakonna meistrivõistlused lauatennises.
Jäneda Lauatenniseklubi liikmed
esinesid tublilt ning tõid meie vallale viis auhinnalist kohta. Koguni
kolmel korral astus poodiumile
Helga Vasemägi. Esikoht tuli naispaarismängus Ülle Vilbaga (Võsu).

Teise koha saavutas Helga naiste
arvestuses ja kolmanda koha segapaarismängus Maido Pajusaarega
(Sõmeru). John-Erik Juht mängis
välja teise koha noorte (1996. a
sündinud ja nooremad) klassis.
Meesveteranide (1973. a sündinud ja vanemad) arvestuses oli
„omadevaheline“ võitlus kolmanda-

le kohale ülimalt tasavägine ja Riho
Lööperi edu (võidetud-kaotatud
geimide suhtes) jäi lõpuks vaid
ühepunktiliseks. Seega kolmandaks
tuli Riho Lööper ja neljandaks
Jaanus Tamm. Meeste klassis oli 6.
Riho Lööper, 13. Jaanus Tamm, 15.
John-Erik Juht ja 20. Alvar Roos.
Riho Lööper, Jäneda LTK

Tapa spordikeskuses
E kl 19 ja L kl 16
Rasvapõletus aeroobika
Treeningu pikkus 1 h 20 minutit.
Madala intensiivsusega
(pulsisagedusel
130–150 lööki minutis).
Rasvapõletus algab 30–45minutilise treeningu järel.

Tapa kultuurikojas
kolmapäeviti kell 18.30–20

Treening sisaldab harjutusi
joogast, Tai-Chist ja Pilatesest.
Venitused, lõdvestused,
lihasvastupidavus.
Hind 2 €.
Mõju organismile:
paraneb rüht ja lihaspinge;
väheneb stress; tugevnevad
lihased; areneb koordinatsioon,
keskendumisvõime ning
tasakaal.
Võimlemine toimub mugavates
riietes, ilma jalanõudeta,
võimlemismatil – see
tarvis ise kaasa võtta.
Ka soe riie lõdvestumise
ajaks ei tee paha.
Ei ole ainsatki ravimit, mis asendaks kehalisi harjutusi, kehaliste
harjutustega on aga võimalik
asendada paljusid ravimeid.
Info 5624 8009

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
20.04. kl 14 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert. Tasuta.
21.04. kl 14 Muusikafestival „Kevad tuleb“ – korraldaja klubi
Orpheus. Esinevad rahvusvaheliste konkursside laureaat
Ljubov Laur ja tema sõbrad Mart Kroon, Indrek Jurtšenko,
Vjatšeslav Reznitšenko, Lia Denissova, Allan Laur, Diana
Gukova, ansamblid Try L, Žuravuški, Kumasi, Barvinok,
LDF & Amira Group ning rahvatantsurühm Evi Koppelmanni juhendamisel. Pärast kontserti tantsuprogramm, mida
juhib muusik ja rahvamees Sass.
23.04. kl 11 ja kell 12 Peterburi tsirkus. Kavas jooga, lõbus
kloun, puudlid, seebimullid, kassid ja püüton. Pilet 4 €,
piletid müügil enne etendust kohapeal.
23.04. kl 20 Film „Pelgupaik“, draama, romantika, alla 12 a
mittesoovitav. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50, pensionärid 1 €.
27.04. kl 11 Taaskasutuse töötuba II. Täpsem info kultuurikoja kodulehel www.kultuurikoda.ee.
28.04. kl 14 Segakoori Leetar kevadkontsert. Tasuta.
30.04. kl 20 Film „Gambiit“, komöödia, kriminull, alla 12. a
mittesoovitav. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50 €, pensionärid 1 €.
30.04. kl 20 Tapa vene gümnaasiumi sisehoovis Maimuusika
kontsert. Esinevad Tapa valla muusikakollektiivid, solistidena Elina Born ja Teno Kongi. Külalistena tuletantsukollektiiv
Leegilausujad.
04.05. kl 13 Tapa valla laste laulupäev. Mõnus koguperepäev, kus esinevad Tapa valla laulu-tantsulapsed. Avatud
baar ning mängu- ja meisterdamisnurk. Päeva veab kloun
Ummi. Pääse 1 €.
7.05. kl 20 Film „Mamma“, õudusfilm, alla 12 a keelatud.
Pilet 3€, eelmüügist 2.50 €.
10.05. kl 19 Vana Baskini Teater „Ootamatu ettepanek“.
Osades – Helgi Sallo, Raivo Trass, Raivo Mets, Veljo Reinik.
Pilet 9 € ja 11 €. Piletid on eelmüügis.
11.05. kl 18 Kingitus emadepäevaks. ARSise noorte kelladeansambli kontsert. Pilet 2 € ja 4 €.
13.05. kl 18 Emadepäeva kontsert – esinevad Tapa gümnaasiumi õpilased. Tasuta.
14.05. kl 19 Film „Kruudid“, perefilm, animatsioon, seikluskomöödia. Pikkus 1.39. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50 €, koolieelikud ja pensionärid 1 €.
16.05. kl 18 Muusikakooli 7. kl õpilaste lõpuaktus.
21.05. kl 20 Film „ Suur kõikvõimas OZ“, seiklus, fantaasia,
alla 6-aastastele mitte soovitav. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50
€, pensionärid 1 €.
28.05. kl 20 Film „G.I.Joe kättemaks“, action, ulme, alla 12 a
mittesoovitav. Pilet 3 €, eelmüügist 2.50 €, pensionärid 1 €.
Meist mitteolenevatel põhjustel võib tulla kavas muudatusi.
Meie koduleht www.kultuurikoda.ee. Piletite broneerimine ja
info meie ürituste kohta tel 322 0061 või info@kultuurikoda.ee.

LEHTSE KULTUURIMAJAS

Tund koosneb: aeroobsest
osast, lihasharjutustest ja
venitustest. Hind 2 €.
Pärast pesemisvõimalus.
Kaasa spordiriided, pudel veega,
soovi korral hantlid, rõõmus
meel ja sõber ka.
Info 5624 8009.

Mind & Body treening
(Keha ja Vaimu treening)

LK 7

Mälestame Tapa muusikakooli head ja toredat õpetajat
KADI MOON´ i
ja avaldame kaastunnet kõigile lähedastele.
Tapa muusikakooli hoolekogu

Hüvasti jätta on nii raske ja valus
Sulle viipame veel...kas näed
Sinu naerune suu ja sära silmis
meile alatiseks meelde nii jääb
kingiks antud oli ühine aeg
seda võtta meilt keegi ei saa
ja palju kauneid mälestusi
valusam veel oleks nendeta
Tänud, et tunda Sind saime
Sa kiirgasid kaugele
elu haprust vaid aimata võime
las nüüd rahu vajub laugele
Meie sügav kaastunne
Kadi Mooni lähedastele
Meenutama jäävad klassikaaslased ja
õpetaja Tapa gümnaasiumi päevilt

15.04. kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.
21.04. kl 12 Lehtse külakilb 8. mäng. Lõpeb 11. hooaeg!
22.04. kl 13 Klubi Ehavalguse tegelused.
27.04. kl 20 VII Lehtse lämakas elik aprilliõhtu. Esinevad Tapa
valla rahva-, seenior-, line-, latiino- kõhu-, break-, peo- jm
tantsijad Korraldab Mõisapiigad. Muusika Andrus Kurvitsalt.
Reg laudadesse 26. aprillini (5 €), peoõhtul kallim (6,5 €).
Info 521 8398; 383 3350; info@lehtsekultuurimaja.ee.
29.04. kl 13 Klubi Ehavalguse eestvõttel heakorratalgud “Lehtse
Puhtaks!” Kogunemine kultuurimaja juurde, kust soovijad
saavad kindad. Prügikotid olemas. Pärast koristust kultuurimajas talgu teelaud, slaidiprogramm ja jututuba.
4.05. Kinoõhtu. Kl 16 lastele, kl 17.30 suurtele.
11.05. Perepäev “Sulle, emake!”
kl 10 Suur ühistöö kultuurimaja platsil “Lillevaip emale” Tulge
kaasa lööma! Registreeruda eelneva nädala jooksul, et saaks
ette valmistada “raamid”!
kl 12 Lehtse laste kontsert, näitused, tegevused emadelelastele.
13.05. kl 13 Klubi Ehavalguse hooaja lõpetamine.
17.05. kl 19 Rakvere reaalgümnaasiumi muusikaline etendus
“See ei ole kriis”.
19.05. Lehtse Käsitööseltsing kutsub nelipühade tähistamisele.
kl 10–12 Rohevahetus kultuurimaja platsil.
kl 11 Nelipühi koogikonkurss.
kl 12 Koogioksjon.
27.–31.05 Lehtse laste kevadpäevad
27.05. kl 10 Lasteaia eest – matkapäev (matkariided!).
28.05. kl 10 Kultuurimaja juures – spordipäev (sportlik riietus).
29.05. kl 10 Kultuurimajas – kunstipäev.
30.05 Bussiekskursioon.
31.05 Kevadpäevade pidulik lõpetamine.
kl 15.45 lasteaia eest rongkäik; kl 16 kultuurimajas aktus,
kontsert, näitus, mängud.
Näitused Lehtse kultuurimajas
Laste tööd emadepäevaks – emadepäeva üritused.
Mudilaste kevadpäevade näitus – 27. mai kuni 1. juuni.
35 aastat ühiskäsitööd Lehtses – aprill-mai

27. aprillil kell 10 toimub Vaksali trahteris
Enn Kleemeieri mälestusturniir males.
Korraldaja: Enn Koppel tel 554 8523

19. aprill 2013

TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa otse omanikult kõigi mugavustega
3-toaline korter teisel korrusel, telefon 5645 8368.

MTÜ Tapa Aidsi EK-NNK lahtiolekuajad:
E, T, N, R kl 10–16.
TASUTA – süstlavahetus, nõustamine,
rasedustestid, kondoomid, infomaterjalid,
jook ja kerge eine!
23. aprillil kell 16–18 B-,C-hepatiidi ja
HIV-testimine tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com.

Müüa või välja üürida 3-toaline korter Tapal.
Hind kokkuleppel. Tel 5567 9073.
Anda üürile 2-toaline kõigi mugavustega remonditud ja möbleeritud korter Tapal. Tel eesti keeles
554 4107, vene keeles 5591 2503.
Soovin üürida 2-toalist korterit Lehtses.
Tel 5743 5659.
Soodsalt müüa Tapal kõigi mugavustega korter
Üleviste 7.
Maja ees laste mänguväljak. Olemas kelder. Korteris vahetatud uksed-aknad, eraldi köök, WC ja
vannituba, olemas suur rõdu. Hind 7700 eurot.
Otse omanikult. Tel 5391 5613.
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.
Müüa kartulit Printsess, Sekura ja Romero.
Tel 517 9648
Võsa ja metsa ülestöötamisteenus.
Ohtlike puude lõikus tel 5349 0659.

Alates aprillist on Stellana OÜ ehituskauplusel
(Ambla mnt 2a) uued lahtioleku ajad.
E–R kl 9–18; L kl 9–15; P – SULETUD
Ootame kõiki uusi ja vanu kliente.

R-Segakauba OÜ

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

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

Kevadpakkumine! Uued suverehvid -10% !
E–R kl 9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
e-mail: info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

Segarahvatantsurühm Tulised Tuulutajad
				
tänab suurepärast publikut ja pillimeest
TOOMAS KRALLI
15. sünnipäevapeo õnnestumise eest.

25. aprillil kell 10

päevakeskuses Valve tn 30 toimub
				

DOKUMENDIFOTODE PILDISTAMINE
Vajadusel kojukutsed.
Info ja registreerimine päevakeskuses ja
tel 322 0025, 5343 3364.

Nomiaska OÜ

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

-

Tel: 508 2716, e-mail: nomiaskaoy@gmail.com.
Müüa kuivad musta lepa küttepuud. Raiutud,
kottides (40 l). Võimalus tellida autokoormas.
Hinnad kokkuleppelised. Info tel 5823 3657.

Ostan maakodu sisustamiseks vanaaegset
				
mööblit ja tarbeesemeid. Tel 516 2905

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

Ostan EW-aegseid pühade kaarte
ja vanaraha. Tel 516 2905

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

Autokaubad Pikk 3, Tapa
E–R 9–18, L 9–14
Tule küsi suverehvidele parim pakkumine!
502 5273 / 322 3343, autoport@email.ee

Tapa Ehitus OÜ

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.

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve
Torutööd

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

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

Haljastustööd
Aedade ehitamine
Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt lume
koristamine

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

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

-

OÜ LEPIKU AUTO
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

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

Matuseteenused 24 h - Aivar Müür
Uus matusebüroo avatud aadressil
Tapa, Pikk 7
Tel: 5647 7432 või 327 7139
Hinnad soodsad!!!

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

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 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.

