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Kultuuripealinn Tallinn 2011 raames
korraldatatavatest ettevõtmistest saab
ka osa Tapa vald.
Tapa vallavalitsus koos Vene hariduse- ja heategevusühingute liiduga
Eestis toob killukese kultuuripealinnast ka Jäneda aia- ja lillepäevadele,
mis toimuvad ajavahemikul 27.–29.
mai. 28. mail kell 13–16 esinevad
taidluskollektiivid Lätist ja Venemaalt
– Raduga (Riia), Serpentiin (Tambov),
Kolokola Rossii ja Svetlatšok (mõlemad St.Peterburg).
Tapa vallast sõidavad 29. mail
Tallinnasse esinema Tapa vene gümnaasiumi koolilapsed ja Tapa linna
orkester, kes osalevad kell 14 pidulikus
rongkäigus ja kell 16 toimuval kontserdil Nokia kontsertmajas, kus meie
kollektiivid esinevad esmakordselt.
Täname Laulu- ja tantsupeo “Slaavi Pärg” korralduskomitee esimeest
Ljdumilla Matrossova-Zõbinat, Tapa
vene gümnaasiumit ja laste juhendajat
Jelena Kõret, Tapa linna orkestrit ja
dirigenti Jüri Tüli, OÜ Jäneda Mõisa ja
müügijuht Aini Sildveed selles projektis
osalemise eest.
Tapa vallavalitsus

Käsitöökeskus
alustab 9. hooaega
Jäneda Musta Täku talli ülakorrusel
asuv näputöömeistrite müügikoht
võib end uhkusega nimetada Eesti
suurimal pinnal asuvaks käsitöökeskuseks. Koos aia- ja lillepäevadega
25. mail külastajaile taas uksed avanud ning teisipäevast pühapäevani
kell 11–18 avatud käsitöökeskus on
endale hõivanud talli lakapealsel 600
ruutmeetrit, kus müügil enam kui 40
käsitöötegija tooteid alates sepistest
ja kudumitest klaasi ning keraamikani
välja. Käsitöökeskuses on nõutavamateks kaupadeks nii kodumaiste
kui mujalt tulnud käsitööaustajate
seas olnud keraamika, kudumid ning
kadakast tehtud puittooted.
Juba aastaid on Jäneda käsitöökeskus lisaks ehtsale kodumaisele käsitööle pakkunud võimalust töökodades ise
uusi nippe õppida või osaleda loometöö kursustel. Ka algaval hooajal on
võimalik osaleda nii kangakudumise
või niplispitsi töötoas, mis töötavad
kõikide suveürituste ajal. Jäneda käsitöökeskuse üheksas hooaeg kestab
sügislaadani.
Signe Kalberg

Tapa rahvajooks 2011
Tapa valla rahvajooks ja kepikõnnimatk tähistas 15. mail 2011 oma
viiendat sünnipäeva. Rajal oli tänavu
rekordarv jooksjaid ja kepikõndijaid:
kokku 120 tervisesportlast.
Tulemusi saab vaadata valla kodulehelt: http://www.tapa.ee/index.
php?page=0&action=article&artic
le_id=524
Indrek Jurtšenko

Tapa vaksali kirbuturul oli korda pidamas raudteemiilits, kelle valvsa silma alla lugesid raudteepostiljoni
jagatud värske ajalehe Võitlev Sõna uudiseid linnakodanik Katre ja raudtee üks kõrge ametnik.

Foto Heiki Vuntus

Kirbuturg vanas vaksalis
14. mail toimus Tapa jaamas
kirbuturg või täika, kuidas kellelegi meelepärane sõnaliselt on.
Idee autor on Tapa kultuurikoja
direktor Heili Pihlak. Koos oma
meeskonnaga (Ave Pappe ja
Kairi Kroon) käis ta jaamaruume suuremast risust koristamas.
Muuseumi direktor Tiina Paas
pildistas ruume ning korjas kokku
seal ripakil olnud pabereid, mida
muusemieksponaatidena edukalt
kasutada saab.
Äkki on see just nüüd uueks
alguseks, et äratada kunagi esindushoonena eksisteerinud jaamahoone ellu. Sellel päeval oli

hoones nii kauplejaid, kui ka lihtsalt
uudistajaid. Pildistati ja jalutati läbi
ruumide, uudistati müügilolevat
kaupa. Oli neid, kes arvasid, et
kauplemiskoha valik on täiesti
mööda panek, sest ruumis ei ole
pimestavat valgust ja euroremonti. Oli neid, kes idee igati heaks
kiitsid, ise uusi mõtteid andsid ja
järgmisel korral nõu ja jõuga abiks
lubasid olla.
Niisugune on kord Eestlane,
et nurisema on agaram, kui kiitust
jagama ja ise mingit algatust üles
näitama. Hea meel on lõppkokkuvõttes sellest, et üks teistmoodi
üritus on Tapal jälle toimunud ja

ühele „uinunud“ hoonele on äratus mängitud. Selle päeva oli vana
aja hõnguliseks muutnud Tapa
muuseumi direktor Tiina Paas,
kes ise oli riietanud end vanaks
raudtee postiljoniks. Ei puudunud
ka jaama miilitsad, kes ronge perroonil agaralt tervitasid ja suure
uudistamise osaliseks said tänu
oma korrektsele tolleaegsele kostüümile ning muule varustusele.
Samuti oli kohal mundris raudtee
finantsrevident. Kauplemispäeva
lõppedes saatis Tapa Linna Orkester oma pillilugude saatel rahva
koduteele.
Heiki Vuntus

Inimese sõber või vaenlane?
Tapa vallavalitsus saatis volikokku Tapa valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja, mille eesmärk
on reguleerida koerte ja kasside
pidamise nõudeid.
Pärast seda, kui volikogu on
eelnõu vastu võtnud, soovitan
kõigil lemmikloomapidajatel sellega tutvuda. Eeskirjas sätestatakse
muuhulgas ka koerte kiibistamise
nõue, alates 1. jaanuarist 2012
peavad kõik koerad olema kas
siis nõuetekohaselt tätoveeritud
või kiibistatud. Milleks seda kõike
vaja on? Ei olekski vaja, kui meie
vallas oleks ainult mõistlikud
loomaomanikud. Esiteks juba sellepärast, et suurendada inimeste
teadvuses seda, et looma võtmine
on vastutus ja vajab põhjalikku
kaalumist. Kohati tundub, et looma võtmise otsus tehakse endiselt
hetke emotsioonide ajel, sest
„kutsikas on ju nii tore“. Poole
aasta pärast, kui kutsikast on

saanud koer ja see ei ole enam nii
väike ja armas, pannakse ta lihtsalt
kuskile aianurka ketti ja tihtilugu
naabri akende alla. Tekib küsimus
sellises loomapidamise mõttekuses.
See loom ei ole valvuri eest, kes
iga krõbina peale kiljub, aga tegelikus olukorras ei saa reageerida,
sest ta on kaugel aianurgas. Ei ole
seegi äärmuslik ega harva esinev,
kui paitusi saab selline loom paar
korda kuus.
Elementaarne on, et koer saab
süüa korra päevas, mitte ei anta
talle ette mitme päeva ports ja
„küll ta siis ise sööb, kui tahab.“
Selline koer ei ole inimese parim
sõber. Pigem on see stressi allikas
nii endale kui ka naabritele – kadunud on rõõm, jäänud on kohustus.
Juhtub ka nii, et mõnel saab väga
„kõrini“ ja loom visatakse tänavale,
kus ta muutub juba ohuks nii inimestele kui ka teistele loomadele.
Hulkuvate loomade ärakorjamine

Tapa vallavanem Alari Kirt

tänavatelt viib aga valla rahakotist
igal aastal vähemalt 6000–7000
eurot, millega oleks omakorda
palju mõistlikum midagi asjalikku
korda saata. Lemmikloom ei ole
ainult ajutiseks mängimiseks vaid
pikaajaline vastutus, pereliige.

Järgneb lk 2

Lääne-Viru maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse veeprogrammi
2011. aasta vooru. Projekti eesmärk
on tagada hajaasustuspiirkondade
majapidamiste kvaliteetse joogivee
kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.
Lääne-Viru maakonnas saavad
taotlusi esitada Rakvere, Tapa, Kadrina, Tamsalu, Rakke, Rägavere, Sõmeru, Vihula, Viru-Nigula, Laekvere
ja Haljala valdade hajaasustuses
asuvate majapidamiste omanikud ja
kasutajad (valla elanikeregistris enne
kui 01.01.2010 registreeritud) ja vallas
(enne kui 01.01.2010 ) registreeritud
mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu
ülesandeid või mille põhikirjaliste
tegevuste hulka kuulub oma liikmete
või elanike veega varustamine.
Toetatakse:
- Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist, kaevumajade
ehitamist
- Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamist
ja selle ühendamist hoonesisese
veesüsteemiga
- Kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud
seadmetega
- Hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist
- Vanade puurkaevude tamponeerimist
- Vee kvaliteedi analüüsi
* tegevusi 4–6 toetatakse vaid juhul
kui nad kaasnevad tegevustega 1–3
Toetuse maksimaalne suurus on
6 395 eurot ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest,
seega taotleja peab arvestama vähemalt
1/3 osas oma rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu tegevusjärgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on
7. juuni 2011.
Hajaasustuse programmi 2011 aasta vooru infopäev toimub 6.mail 2011
Lääne-Viru maavalitsuse õppeklassis ,
kabinet nr 3 (Kreutzwaldi 5, I korrus;
Rakvere) algusega kell 14.
Enne taotluste koostamist ja
esitamist palume kindlasti tutvuda
programmdokumendi ja taotlejale
suunatud informatsiooniga, mis on
avaldatud Tapa valla ning Lääne-Viru
maavalitsuse kodulehtedel.
Lisainfot programmi kohta leiate
Tapa valla, Lääne-Viru maavalitsuse
ning EAS-i kodulehelt või Tapa valla
kontaktisikult.
Taotlus koos vajalike lisadega tuleb
esitada Tapa vallavalitsusele.
Tapa valla kontaktisikuks on Vahur
Leemets, Tapa valla arendusnõunik,
322 9658, vahur.leemets@tapa.ee
Maakondlik programmi kontaktisik on Mati Jõgi, Lääne-Viru Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja, 325 8010, 505 6177, mati.
jogi@l-virumv.ee
Tapa vallavalitsus
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Järvamaa Haigla aktsiate müük
Paljude teiste eelnõude hulgas,
mida volikogu oma maikuu istungil
menetleb, on AS Järvamaa Haigla
aktsiate võõrandamise otsustamine.
Tapa vallale on need aktsiad tulnud
päranduseks endisest Lehtse vallast.
Vallavalitsus on seisukohal, et aktsiate omamine ei anna Tapa vallale
midagi, see ei mõjuta kuidagi Järvamaa haiglas teenust saavate Tapa
valla kodanike teenuste kvaliteeti ja
kättesaadavust. Meil on niigi osalus
Rakvere haiglas ja Tapal on olemas
oma haigla, mille hea käekäik on vallale samuti oluline. Pakume teistele
Järvamaa omavalitsustele võimalust
osta ära Tapa valla omanduses olevad aktsiad, sest Järvamaa haiglal
seisavad ees suured investeeringud,
mida haigla omanikud peaksid toetama. Tapa vald ei ole huvitatud oma
niigi nappidest vahenditest toetama
teises maakonnas asuvat haiglat.
Valla tuleviku kujundamine
Veel on volikogu menetluses Tapa
valla arengukava. Enne arengukava
kinnitamist saadetakse see avalikustamisele ja tõesti soovitan kõigil ko-

halikust arengust huvitatud kodanikel
seda lugeda ja teha oma ettepanekud
sellesse. Nii on otseselt võimalik
valla arengut puudutavate otsuste ja
investeeringute tegemises kaasa rääkida. Häid mõtteid, mida teoks teha,
ei ole kunagi liiga palju. Arengukava
ei ole keeruline dokument, sellest
aru saamiseks ei ole vaja tohutult
eelteadmisi. Küll aga on oma mõtete
arengukavva saamine suur võit, sest
hiljem toetusfondidest raha taotledes
on hea näidata, et tegemist on ka valla
arengu seisukohalt olulise mõttega.
Kevad on aeg, kus tehakse korda
oma koduaed ja majapidamine, nii
talitab ka vallavalitsus. Püüame teha
kõik võimaliku, et meie kodukoht
oleks kenam ja silmal ilus vaadata.
Kuigi toimusid üle-eestilised talgudki, ei pea alati neist osa võtma, alustama peaks kõige lähemast – oma kodu
ümbrusest, olgu selleks siis eramaja
või suur korrusmaja. Kui seda teevad
kõik või isegi väga paljud, siis võib
Tapa vallast saada Eesti kõige kaunim (heakorrastatuim) omavalitsus.
Kui me ainult ise tahame ja selles
suunas tegutseme.
Alari Kirt, vallavanem

Tapa Traiel 2011
28. mail jõuab üle kahekümne aasta
Traiel taas Tapale. Traielit on Eestis
harrastatud alates kuuekümnendatest
aastatest, mil toimusid ka esimesed
Eesti meistrivõistlused. Eesti traieli
hälliks võib pidada Tapat ja Vasalemmat. Tapa Autobaasi 21 juurde loodi
motoklubi. Muretseti mõned Tsehhi
päritolu Jawa-d ja CZ-id ning ehitati
need ümber traieli sõiduks sobivamaks. Võisteldi nii tänavasõidu tsiklitega, kui ka nö spetiaaltsikltega, mis
olid sageli ehitatud ringi krossiratastest.
Tolle aja tuntumad sõitjad olid just
tapakad Mati Karuauk, Toivo Ivainen,
Kalle Ivainen, Anti Burk, Jaak Burk
ja Margo Novikov. Kaks viimast on
ühed suuremad spordiala taaselustajad.
Spordiala, mis hetkel ehk teenimatult
vähe tähelepanu on leidnud, kogub
aina enam jõudu. Kui kuus aastat tagasi
oli meil vaid üks sõitja, siis täna on
sõitjaid juba pea nelikümmend.
Traiel on motospordiala, mis arendab eelkõige tasakaalutunnetust ja

mootorratta valitsemisosavust. Keha
ja mootorratta valitsemine maastikul
on väljakutseks nii algajale- kui edasijõudnud motosportlasele.
Võistlus koosneb 9 kuni 18
etapist. Igal etapil on kohtunik, kes
annab eksimuste eest karistuspunkte
0-st 5-ni. Karistuspunkte antakse
näiteks jalaga maa puudutamise ja
piiridest välja sõitmise eest. Vähem
punkte kogunud võistleja on võitja.
28. ja 29. mail toimub siis Tapal
Balti MV I etapp ja Läti MV II etapp
moto- ja rattatraielis. Võistlejad
Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.
Enamus võistlusest toimub Männikumäe ja tööstusküla piirkonnas,
kuid esmakordselt toome kaks etappi
ka kesklinna, Grossi kaubanduskeskuse parklasse. Võistlustulle läheb ka
neli tapakat: Jaak Burk, Keity Meier,
Margo Novikov, Kristjan Kruus.
Tule ja ela omadele kaasa ning tee
tutvust selle vahva spordialaga!
Ilmar Kald

Lehtse Talunike Selts peab juubelit
MTÜ Lehtse Talunike Selts asutati
Lehtse ja Jäneda talunike poolt 20
aastat tagasi.
Asutaja liikmeid oli viis ja aasta
lõpuks oli liikmeid juba 24. Esimeheks valiti Taivo Maar. Aastatel
1993–1995 oli esimees Eero Tõnuri
ja aastast 1995 on juhatuse esimees
artikli autor.
Lehtse Talunike Selts oli esimene
talunike ühendus Järvamaal. Meie
selts oli Järvamaa Talunike Liidu
liige aastani 2005. Aastal 2008 võeti
meid otse Eestimaa Talupidajate
Keskliidu liikmeks, sest haldusreformi käigus muutus meie maakond ja
Lääne-Virumaal puudus maakondlik
talupidajate liit.
Talude taasloomise aeg oli pöördeline kogu Eestile. Kolhoosid reorganiseeriti ja vara anti pärijatele tagasi,
mis oli ühistatud umbes 50 aastat
tagasi (hooned, põllutöömasinad,
loomad jne). Esimesed talud rajati
1989. aastal talu seaduse alusel ja osa
said oma esivanemate maa tagasi, et
talupidamisega alustada.
Seltsi üks moodustamise eesmärke
oli Talunike Liidu poolt organiseeritud kasutatud tehnika saamise võimalus. Hiljem anti õigus osta soodsalt

ehitusmaterjali. Teadmiste saamiseks
organiseeris Järvamaa Talunike Liit
tihti õppepäevi ja käidi kohapeal nõu
andmas. Käesoleval ajal nõustab
meid Ene Milvaste, kes võtab tihti
osa meie seltsi koosolekutest. Tema
on Ridaküla ja Moe piirkonna põllumeeste eestvedaja. Koos on käidud
õppereisidel välismaal ning aasta on
lõpetatud ühispidudega. Sellel aastal
on liikmeid 11. Asutaja liikmetest on
jäänud Tõnu Lepik.
Esile tuleks tõsta kahe talu tublisid liikmeid. Luha talu pere Mairi ja
Priit Soosalu, kes valiti aastatel 1998
ja 2008 „Paremini heakorrastatud
tootmistalu“ konkursil vabariigi
kaunimaks taluks ning aastal 2005
sai parimaks piimakarjakasvatajaks.
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
korraldatud loomanäitusel saadi
kolmel korral Talu Vissi tiitel. 2006.
aastal esitati Mairi Soosalu „Aasta
põllumehe“ kandidaadiks. Ermo
Sepp valiti „Aasta põllumeheks
2007“. Need tunnustused on tulnud
suure töö tulemusena ja on eeskujuks
ka teistele.
Kolmel viimasel aastal oleme
pööranud tähelepanu piirkonna
arengule. Meie seltsi initsiatiivil val-

mis Lehtse piirkonna arengukava.
Mitu aastat oleme toetanud
rahaliselt Lehtse Kooli õpilaste
konkurssi MATA-KROON. Projekti „Talupidaja tutvustab maaelu“
raames on Tapa valla lapsed käinud
taludega tutvumas. Leader programmist oleme saanud projekti abil
raha telgi (6x15m) ja lava (4x6m)
ostmiseks. Eesmärk on toetada
ühisürituste läbiviimist.
Teine Leadri projekt on seotud
Lehtse käsitöötegijate päeva läbiviimse toetamisega. Selle projekti
raames valmivad Tapa Lastekoori
esinemisriided, mille motiiviks on
Ambla kihelkonna mustriga triiburiie. Neid projekte on toetunud ka
Tapa vallavalitsus.
Siinkohal oleks sobiv juubeli eel
tublisid taluseltsi liikmeid õnnitleda
ja soovida ikka jõudu ja tarmukust,
et kestaks talupidamise traditsioon
vaatamata tõusudele ja mõõnadele.
Juubeli tähistamise päev on 3.
juuni kell 15 Hoogla talus Rägavere
külas. Ootame külla ka endiseid
liikmeid, palume osavõtust teatada
1. juuniks telefonil 506 1361.

Piret Pihel, seltsi juhatuse esimees ja
ETKL-i juhatuse liige

Jäneda aia- ja lillepäevad 2011
27.–29. maini kestvad aia- ja lillepäevad pakuvad lisaks põnevatele
leidudele taime- ja lillekasvatajatelt
ka erilisi kultuuri- ja spordielamusi.
Esimest korda ürituse ajaloos toimub murutraktorite kross.
Tänavu juba 12. korda toimuvad aia -ja lillepäevad on Jäneda
suursündmuste triloogia (aia- ja
lillepäevad, talupäevad ja sügislaat)
avaüritus, mis pakub palju põnevat
aiandushuvilisele ja kaunist kodu
hindavale inimesele. Juba algusaastatest alates on suve avaüritus
olnud suunatud koduõuede ja eluasemete paremaks ning kaunimaks
muutmisele. Oma osa on sellesse
andnud arvukad eksponendid nii
Eestist kui naaberriikidest, kelle
hulk pole aastatega vähenud. Ka
tänavu on Jänedale tulemas lisaks
kodumaistele puukoolidele, istikute
ja taimede kasvatajatele, väetiste
ja taimekaitsevahendite ning aiatehnika müüjatele ka näiteks Läti
eksootiliste veetaimede kasvatajad.
Sündmuse põhirõhuks on mõistagi suur taimelaat, kust jagub
vajalikku igasse koduaeda. Konsultatsioonid oma ala spetsialistidelt,
käsitöö näitusmüük, puukujude näitusmüük ja töötuba, vigursaagimine
– igaühele leidub midagi. Jänedale
sõidab kohale ka silmakliinik, kus on

võimalik lasta oma silmi kontrollida
silmaarstil.
Kõigil kolmel päeval algab kauplemine kell 10 ja kestab õhtul kella
kuueni, pühapäeval kella viieni.
Kes tulevad lastega, siis sel aastal
esimest korda saab lapsevanem
mõne tunni segamatult süveneda
aiamaailma, usaldades oma vähemalt kolmeaastase lapse lasteaeda.
Tapa valla noortekogu on tulnud
Jäneda suurüritustele tasuta korraldama lastehoidu. Lasteala on
sel aastal eriti põnev. Lastehoiu
vahetus läheduses laiub suurim
batuut Tibilind ja laadal on teisigi
toredaid lastele mõeldud lõbustusi. Igavust pole mahti tunda ka
täiskasvanutel. Värvikasse meelelahutusprogramm läbi kõigi kolme
päeva pakub huvitavat vaatamist
ja kuulamist nii suurtele kui väiksematele külalistele. Lavale tulevad
Aegviidu taidlejad, nabatantsijad, rahvatantsurühm Kakerdajad
ja Mõisapiigad. Kultuuripealinn
„Tallinn 2011” ürituste raames on
aia- ja lillepäevalistel võimalik näha
rahvakultuurikollektiive Lätist ja
Venemaalt. Jänedal näitavad oma
kunsti kavas Raduga Riiast, Serpentiin Tambovist, Kolokola Rossii
ning Svetljatšok St.Peterburgist.
Nagu tavaks on saanud, kutsub

Musta Täku tall aia- ja lillepäevalisi kahel õhtul simmanile . Reede
õhtul tantsitab rahvast Koit Toome, laupäeval, 28. mail aga Alen
Veziko. Simmani eel kütavad
tantsupõrandat kuumaks Kakerdajad ja kepsutavad Mõisapiigad.
27. mail on üllatusesinejaks Sidepataljoni ajateenijad, kes jätavad
hüvasti teenistusega ning viskavad muusika saatel vormi seljast.
28. mail kell 14 tasub end aga
laadamelust lahti kiskuda ja minna
vaatama esmakordselt Jänedal toimuvat murutraktorite krossi. Selle
eestvedaja Janek Kokkar on juba
kogenud võistleja, kuna Eestis on
murutraktorid krossitanud mitmel
aastal. Kestvussõidu võidab see,
kes suudab ühe tunni jooksul
läbida suurima ringide arvu. Originaal- või vabaklassis võistleja
peab olema väheamalt 18aastane,
noorema puhul tohib võistelda
vastutava isiku kirjalikul loal. Veel
on võimalik end võistluseks kirja
panna, täpsemad juhised aia- ja
lillepäevade korraldajalt või krossi
eestvedajalt.
Aia- ja lillepäevade peakorraldaja: Aini Sildvee aini@janeda.
ee, tel 384 9750, Janek Kokkar,
tel 504 9838.
Signe Kalberg

Kuidas meie kandis ennemuiste oli
Kord vanal ajal… Ükskord ammu…
Ühel ilusal päeval… või oli see hoopis
hallil päeval, aga kindel on see, et see lugu
juhtus ammu… Ennemuiste…
Kuidas Tapa linn ennemuiste omale
nime võis saada, luges Kristiin Gildemann ette muistenditeraamatu esitlusel
Tapa linnaraamatukogus 28. aprilli
pärastlõunal. See Andro Mardimi välja
mõeldud lugu oli üks paljudest Tapa
gümnaasiumi õpilaste muistenditest,
mis said kokku kogutud raamatusse
„Tapa – minu kodukoht“.
Aastate jooksul olid Tapa gümnaasiumi õpilased kirjutanud lugusid
ja joonistanud pilte oma kodukoha

kohta. Õpetaja Elle Kivisoo oli oma
õpilaste tööd kokku kogunud ja tuli
toredale mõttele neist raamat koostada. Õpetaja Lea Oja andis oma õpilaste töid lisaks. Raamatu koostamise
ideed tunnustas tänutähega ÜRO
lastefond UNICEF.
Raamat valmis linna juubeliaastal
mitmete inimeste heas koostöös. Elle
Kivisoo rääkis raamatu saamisloost
ning tänas Tapa vallavalitsust, Tapa
gümnaasiumi, Agnes Jürjot, Tiina
Piipu, Lea Oja ning teisi toetajaid.
Muistenditekogumiku kujundas ja
küljendas Avo Seidelberg ning trükkis
VR Kirjastus. Projekti aitas rahastada

Eesti Kultuurkapital.
Tapa vallavanem Alari Kirt tänas
tegijaid ja leidis, et raamat “Tapa
- minu kodukoht“ on muuhulgas
toredaks kingituseks valla külalistele.
Meeleolukalt esitasid oma kirjutatud muistendeid Tapa gümnaasiumi
õpilased Anete Luste-Itchev, Kätlin
Palmsalu, Liisa Allsoo ja Rainer
Viilveer. Kuulajad said teada, kuidas
said endale nimed Männikumägi,
Rotimets, Rotimägi ja Valgejõgi.
Muistendid kirjeldavadki Tapa valla
loodusobjektide ja paikade tekkimislugusid läbi laste fantaasia.
Margit Lättemägi
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Tapa linna päevad 23.–25. juuni
Eelmistes lehe väljaannetes ja Tapa
valla kodulehel andsime teada, et
tänavu toimuvad Tapa linna päevad
juunikuus.
Nagu varasematel aegadel, on ka
tänavu linnapäevade programmis
palju vanu tuttavaid tegemisi, kuid
on ka täiesti uusi ja põnevaid ettevõtmisi, millele kõikidele loodame
Teie rohkearvulist osavõttu, kallid
Tapa linna- ja valla elanikud.
Sündmuste hulk kujunes rohkearvuliseks, seega asetasime nad
erinevatele päevadele, alustades
juba 22. juunist erinevate simmanitega ja lõpetades 26. juunil Valgejõe saarel traditsiooniks saanud
rannavolleturniiriga.
Programmi peateemaks on läbilõige Tapa linna ajaloost 85 aasta
jooksul ning kulminatsioonihetkeks
kujuneb kindlasti 25. juunil toimuv
rongkäik ja Tapa valla taidlejate
kontsert “On ajaratas ringi käind”.
Kuna Tapa linnapäevad toimuvad tänavu enamjaolt Võidupüha ja
jaanipäevade ajal, siis tähistame ka
neidki sündmusi väärikalt.
Võidupüha tähistamiseks saab
asetada igaüks lilli ja pärgi 23. juunil
Tapa linna vanale ja uuele kalmistule,
Tapa vallavalitsus teeb seda kell 10,
kell 16.30 saab iga elanik endale killukese võidutuld Tapa kultuurikoja
juurest, mille vallavanem Alari Kirt
maakonnakeskusest kohale toob.
Sama päeva õhtul toimub Valgejõe saarel ka traditsiooniline Suure
Suve Sõnajala Simmanil, koos ansamblite L´Dorado ja Kurvits &
Kralliga, peale mida toimub ka disko
Rauno Tali ja Rauno Viltropiga.
Simmanid toimuvad ka 22. juunil
Karkusel ja Moel, 24. juunil Lehtses,
lisaks on kõikide päevade õhtutel
söögikohad, kus saab tantsu lüüa kas
suisa tasuta või siis väikese tasu eest.
Palume teid osa võtma 25. juunil
kell 12 toimuvast rongkäigust, kogunemine on Tapa kultuurikoja kõrval
kell 11.30. Kasutada võib erinevate
ajastute kostüüme ajavahemikust
1926–2011, lisaks ka oma ettevõtete
sümboolikat ja atribuutikat. Pärast
rongkäiku toimub kell 12.30 Tapa
muusikakooli taga pargis Tapa valla
taidlejate kontsert “On ajaratas ringi
käind” ja õhtul kell 18 saab kuulata
esmakordselt Tapa linnas MaarjaLiis Ilusa kontserti, kontserdid on
kõikidele tasuta.
Loomulikult toimub traditsiooniline laat 25. juunil algusega kell
8, mida veab Koit Kuusk, kellega
palume eelnevalt ühendust võtta, et

parem müügikoht endale broneerida:
tel 322 9664, koit.kuusk@tapa.ee.
On muudatusi ka laada paiknevuse osas seoses rongkäiguga,
seepärast palun vaadake ka eelnevalt
liiklus- ja laadakaarti: www.tapa.ee/
uudised ja Tapa 85 logo alt.
Lisaks palume kodanike kaasabi
kodukohvikute loomisel, mille kohta jagab täpsemat teavet idee autor
Heili Pihlak ka käesolevas lehes
või tel 322 0061 või e-mailil heili.
pihlak@kultuurikoda.ee.
Täname Tapa linna päevade
programmi kokku pannud töögruppi: kuhu kuulusid Alari Kirt,
Piret Pihel, Reigo Tamm, Indrek
Jurtšenko, Heili Pihlak, Leelo Jürimaa, Ilmar Kald, Kadri Toomingas,
Tiina Talvik ja Mae Mitt.
Töögrupp on teinud mõttetalgute korras endast oleneva ja püüdnud
võimalusel arvestada kõikide osapoolte soovidega. Programm on
arutlusel olnud ka kultuuri ümarlauas ja kultuurikomisjonis, kes on
omalt poolt ideid pakkunud ning
programmi üldpõhimõtted ja ideed
ka eelnevalt heaks kiitnud.
NB! Programmis võib veel mõ-

ningaid pisitäpsustusi tulla, seepärast palume jälgida reklaami Tapa
vallakodulehelt, järgmises lehenumbris ja plakatitel. Täpsemat
ja operatiivsemat informatsiooni
programmi kohta saate: www.tapa.
ee/uudised ja Tapa 85 logo alt.

Liikluse eelteade

Lisaks palume ka ette vabandust
Tapa linna elanikelt, kuna 1. Mai
pst, Kooli tänaval on 25. juunil liiklus ajutiselt ümberkorraldatud ning
tänu rongkäigule on liiklus kella
11.30–12.30 vahel Pargi, Turu,
Pikal tänaval ajutiselt piiratud.
Liikluskaarti saab vaadata täpsemalt: www.tapa.ee/uudised ja Tapa
85 logo alt.
Tapa linnapäevi toetavad: Tapa
vallavalitsus, MTÜ Arenduskoda,
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse, Leader
Eesti ja Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa Ekspertrgrupp.
Kohtumiseni linnapäevadel !
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist,
tel 322 9659

Kodukohvikud Tapa linnapäeval
Kas mõtleme tihti või üldse paigale, kus elame, milline see on?
Milline on tegelikult see reaalne
koht, kus elame oma igapäevaelu?
Igal hommikul, kui tõmbame eest
kardinad, paljastub meie väike maailm – tänav, mis viib poodi, tööle,
külla. See on koht, kus inimesed
veedavad tõenäoliselt enamuse
oma eluajast. See elukeskkond on
meie suurim väärtus.
Igal paigal on oma iseloomujooned, oma eripära ja oma lugu
jutustada. See on midagi sellist,
mida uhkusega eksponeerida ka
oma sõpradele ning külalistele, sest
kodupaiga võlu pole mõõdetav
poodide ja mälestuskivide hulgaga,
vaid inimeste külalislahkuse ning

avatusega.
Pika sissejuhatuse mõte on
kutsuda teid, armsad Tapa linna
inimesed, avama oma aedades kodukohvikuid Tapa linna aastapäeval,
25. juunil. Kodukohvikute idee sai
alguse väikelinnast Kärdlast, kus sel
suvel kohvikute päev toimub juba
kuuendat korda. Ettevõtmine on
„kohvilähkrite” hulgas nii populaarne, et käesoleval aastal tuli kohvikupidajate vahel lausa konkurss
korraldada.
Tingimused kodukohviku käivitamiseks pole sugugi keerulised
– registreeri ennast meiliaadresssil
heili.pihlak@kultuurikoda.ee või
telefonidel 322 0061, 5559 5461
hiljemalt 12. juuniks; täida Veteri-

naaria- ja Toiduameti kodulehel
„Eraelamus toidu valmistamisest
teavitamise avaldus” (http://www.
vet.agri.ee/?op=body&id=719);
vajalik tervisetõend!
Kohvik peaks paiknema Tapa
kesklinnast mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel; vaata üle oma
salaretseptid!
Aitame vajaliku dokumentatsiooni täitmisel nõu ja jõuga!
Julgustuseks võin öelda, et
kaotada pole midagi, aga võita
küll- uusi kogemusi, võimalust
koos perega midagi uut katsetada
ning kindlasti kogute ohtralt sõpru-tuttavaid-austajaid!
Heili Pihlak,
Tapa kultuurikoda
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Jäneda koolis oli
24. kunstinädal
Igal aastal, kui saabub kevad, poeb
hinge mingi eriline tunne. Tekib
tahtmine kogeda midagi uut, ilusat
ja kaunist. Ja tavaliselt munapühade
paiku korraldamegi kunstinädala, sel
aastal juba 24. korda.18.–21. aprillil
täiendasime end ja nautisime kogu
kooliperega kunsti igas mõttes- muusikat, käsitööd, ajalookunsti jne.
Esmaspäeval toimusid käelise
tegevuse töötoad, kus valmistati
kingikotte, pajuvitstest pärgasid,
lihavõttekaunistusi ja -jänkusid, tehti
puupõletust, klaasimaali, noormehed
õppisid pühadesöögi tegemist ja lauakatmist, 9. klass õppis inglise keelt
kõneleva juhendaja käe all kipsist
maskide tegemist.
Teisipäev oli muusika- ja tervisepäev. Angelica Tiik 8. klassist kirjutab:
„Huvitav loeng oli sellest, kuidas
muusikat teha, mida selle jaoks on
vaja ja üle-üldse kogu protsessist.
Sellest jutustas meile minu tore
naabritädi Jane Vaarik, kes on samuti
Jäneda koolis käinud. Pärast ta laulis
meile, väga ilusti kusjuures! Sel päeval
esinesid meile ka Tapa muusikakooli
õpilased. Siis järgnes tunniajaline
loeng tervislikest eluviisidest, täpsemalt sõltuvusest. Kõneleja Ruta
oli ise äsja suitsetamise sõltuvusest
pääsenud. Inimese kehaga, haigustega, sõltuvusega tutvusime ka, kui
me neljapäeval tervisemuuseumis
käisime. Seal oli isegi pisut rõve, aga
samas targemaks ma sain ja tean
nüüd, millest hoiduda.“
Kolmapäev oli hobuste päralt.
Külastasime Jäneda Talli, kus meile
tehti väga huvitav ekskursioon.
Vestlesime 3.–4.klassi õpilastega.
Kertu Meltsar 4. klassist ütles: „Nii
lahedad hobused ja tall. Saime hooldada ja puhastada hobust. Sain teada,
et hobusel ei ole üldse valus, kui tal
lakka kammitakse.“ Kaisa Tamme
lisas: „ Ilusad hobused, ägedad tallid,
eriti meeldis hobune Sotka. Tal on
väga ilus lakk ja kaunis värv.“ „Mulle
meeldis see valge hobune, kellel olid
ilusad heledad silmad, sain talle süüa
anda, “ütles Greete Saareoks.
Õhtul toimus Kunstinädala pidu.
Mängiti, võisteldi, tutvuti jüripäeva
kommete ja ennustustega, toimus
talendishow ja disko. Mauri Liivak:
„Mulle meeldis jüripäeva ennustuste
ja uskumuste lavastamine“, Ragnar
Kramm lisas: „Klounid olid lahedad.
Tegid trikke.“ Õnne-Ly Maask ütles,
et temale meeldis hoopis disko. Karl-

Markus Vijar arvas: „Kõige rohkem
meeldis ikka ise esineda. Esinesin
talendishows klouni kavaga.“
Neljapäeval külastasid kõik klassid
omal valikul mõnda muuseumi. Lasteaialapsed käisid tutvumas Jäneda
lossiga, Koolilapsed käisid Aravete
muuseumis, Tallinnas Tarbekunstimuuseumis, Energiakeskuses, Tervisemuuseumis.
5–6. klass külastas Rakvere linnust. Muljeid jagab Hanna Jairus 6.
klassist. „Linnuses pidime kõigepealt
selga panema vesti, millele oli rist
peale õmmeldud. Meie teejuht oli
mungarüüs vend Siim. Esmalt tutvustati meile kahurikeldrit, kus kunagi hoiti kahureid ja kuule. Kooliklassis
saime vahast küünlaid keerutada
ja püssirohtu valmistada. Ka mina
sain uhmris koostisaineid hõõruda.
Läksime õue ja panime püssirohu
põlema. Sellest tuli väga suur leek!
Siis tutvustati meile keskaegset piinamiskambrit. Seal oli ebameeldiv olla.
Meile räägiti, kuidas kunagi inimesi
piinati ning milliseid vahendeid nende piinamiseks kasutati. Ka põrgus
polnud just meeldiv olla – meid ootasid pimeduses mitmed õudsed üllatused. Pärast mõõgavõitlust pehmete
mõõkadega ja aardeotsimist läksime
sööma. Kuna viibisime keskajas,
lugesime munk Siimu juhendusel ka
ladinakeelse palve. Hämarat söögisaali valgustasid küünlad ja kaminatuli.
Istusime suure laua ümber ja sõime
grillvorsti toorsalatiga ning pannkooke maasikamoosiga.“
9. klassi õpilane Ingrid Aus kirjutab: “Käisime Aravete külamuuseumis, mis asub vanas mõisahoones.
Igasse tuppa oli tehtud üks teemakohane eksponaadituba. Nii olid seal nii
tuletõrje- kui ka kolhoosituba, endine
ja praegune klassiruum, raadio- ja
televisioonituba ,kunagi kasutusel
olnud tööriistade tuba. Kõige rohkem huvi pakkuski see, kui sai oma
silmaga vaadata ja oma käega katsuda
põnevaid majapidamisriistu. Soovitame väga külastada seda vanaaegset
hõngu täis mõisahoonet Aravetel!“
Selline oli sel aastal meie kooli
kunstinädal. Meid aitasid Gilda
Lindmaa, Silva Kalavus, Alli Kalavus,
Harald Grave, Jane Vaarik, Tapa
muusikakooli õpetajad ja õpilased,
Jäneda Tall ja Jäneda Kooli õpetajad.
Suur tänu teile toreda nädala eest!
Margit Vijar, Maie Ainz

Austria kunstnike näitus
8. juunil kell 12 avatakse Tapa linnaraamatukogus Salzburgi kunstnike Peter
ja Regina Riederi näitus ”Kui meri
kadus mäe sisse”.
“Austria asus kunagi mere ääres.
Seal kus tänapäeval on Austria Vabariik, laiusid miljonite aastate eest võimsa vesikonnaga liustikud ja jäämäed.
Oli ainult üks üüratu meri, millest
ulatusid välja vaid kõige kõrgemad
mäetipud. Kui vesi pärast jääaega maa
soojenemise tõttu taganes ning tasapisi
aurustus, jäi järele salapärane maastik
mäestike ja imeilusate järvedega – see
oli Austria. Kaljudesse ja mäeseljakutesse on see minevik jätnud oma jäljed
tänaseni.
Neid jälgi on uurinud austerlased Peter ja Regina Rieder. Mõlemad kunstnikud jutustavad oma
uusimates töödes lugusid ebaharilikust rannikust, mis paikneb mägedes. Need jäljed avastasid nad

väikese St. Kolomani asula lähedalt,
30 km Salzburgist lõuna poole. Sealsetes kivististes leiduvad igivanad kujutised, mida on endast jätnud liustikud.
Regina Rieder on pildistanud liustike
lihvitud detaile hea struktuuritunnetusega. Iidne loodus muutub võluväel
abstraktseks kunstiks – ”Mere pisarateks kõrgel mägedes”.
Peter Rieder kandis mereloomade
kujutised paberile frotaažtehnikas.
Fantaasiarikkalt ja rõõmuga ”mängis”
kunstnik iidsete kujutistega – joonistas
kalale luude külge tuulest paisutatud
purje või maalis talle piitspeenikesed
küünised. Kaladest saavad veidrad paadid. Metamorfoosid ja moondumised,
mis üllatavad ja võluvad.
Kindlasti ebaharilik väljapanek, kus
igivana sulandub uuega – ”Meretervitused kivisest maailmast””. Näitus jääb
avatuks 29.juunini.
Walter Müller
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Muusikakooli lõpetas
juba 50. lend
Tänavu lõpetas muusikakooli juba
50. lend. Kui möödunud aastal oli
meil vaid 9 lõpetajat, siis tänavusse
lendu kuulus 16 õpilast. Andra Annuka (metsasarv), Madli Koppelmann (metsasarv), Elen Tumanovich
(flööt), Mai-Liis Volmar (flööt) õp
Heili Liivsalu, Kristi Vooglaid (klaver)
õp. Kadi Moon, Eerika Morgenson
(klaver), Melanie Mardim (klaver),
Elise Sepping (klaver) Imbi Puusepp,
Margaret Buš (klaver) õp Lia Denissova, Kerli Uue (saksofon), Andreas Reinula (klarnet), Indrek Sults
(klarnet), Teno Kongi (tromboon)
õp Jüri Tüli, Andrii Lischuk (flööt)
Nils-Kristjan Kosapoeg, Keity Meier
(kitarr) ja Rasmus Paulus (kitarr) õp.
Andrus Kurvits. Viimati lõpetas nii
suur lend 2007. aastal. Enamus selle
aasta lõpetajatest olid puhkpilliõpilased ning saanud rakendust linnaorkestris. Ma loodan väga, et vaatamata
muusikakooli lõpetamisele ei viska
nad nüüd pilli nurka, vaid jätkavad
musitseerimist orkestris.
Lõppev õppeaasta oli meie kooli
puhkpilliõpilastele väga edukas. Mar-

tin Leissoo, Taavet Maask ja Teno
Kongi osalesid Eesti Muusikakoolideliidu korraldatud konkursil „Noor
instrumentalist 2011“. Martinil ja
Tenol õnnestus jõuda lõppvooru,
kus Martin sai trompetiõpilaste
oma vanuserühma kolmanda koha
ning Teno noppis trombooniõpilaste vanemas vanuserühmas võidu,
millega kaasnes suurepärane auhind
– tromboon. Tenol on plaanis jätkata
muusikaõpinguid G. Otsa nimelises
muusikakoolis. Suur-suur tänu ka
poiste õpetajatele Heili Liivsalule
(Martin) ja Jüri Tülile (Teno ja Taavet) ning vanematele, kes on suutnud
poisse innustada ja abistada.
Kõiki, kes septembrist plaanivad
alustada õpinguid muusikakoolis,
ootame 31. mail kell 13 või 7. mail kell
14 sisseastumiskatsetele. Avaldusi saab
hakata esitama 17. maist. Täpsema
info sisseastumiskatsete kohta leiab
meie kodulehelt www.tapamuusikakool.ee.
Kena suvevaheaega!
Ilmar Kald
Tapa muusikakooli direktor

Tapa gümnaasiumi
õppesuunad
28. jaanuaril 2010. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus põhikooli ja
gümnaasiumi riiklikud õppekavad.
Määruste rakendussätete kohaselt
viivad koolid oma õppe- ja kasvatustegevuse riiklike õppekavadega
vastavusse gümnaasiumis hiljemalt 1.
septembriks 2013. Tapa gümnaasiumis on kooli õppekavaga tegeletud
juba 2009. aastast. Paljud koolid
ei ole uue õppekava arendamisega
veel alustanud. Kevadeks sai Tapa
gümnaasiumis ka tunnijaotus valmis.
Tapa gümnaasium on valmis minema uuele õppekavale alates 2011.
aasta sügisest.
Gümnaasiumi riiklik õppekava
kehtestab nii koolile kui õpilasele
kohustuslikud õppeained kursustes
(üks kursus on 35 õppetundi). Kokku on kõigile kohustuslike kursuste
arv riiklikus õppekavas 63 (senise
72 asemel), mis võimaldab suuremal
määral rakendada valikkursusi. See
omakorda suurendab gümnaasiumiõpilaste valikuvõimalusi vastavalt nende huvidele ja vajadustele.
Õpilase minimaalne õppekoormus
gümnaasiumi jooksul on 96 kursust.
Gümnaasium võimaldab õppe vähemalt kolmes õppesuunas.
Õppesuund on terviklik kursuste
kogum, mille eesmärk on süvendatud teadmiste omandamine teatud
ainevaldkondades. Õppesuuna sees
on valik- ja vabaaineid, mis on mõeldud kogu suunale, ning suunasiseselt
pakutavad. Õppesuunda kuuluvad
kohustuslikud ja valikaine kursused,
õppekäigud ja -laagrid, uurimusliku
või praktilise töö koostamine ning
kaitsmine.
Valikaine on kohustuslik või vabavalikaine. Kohustuslikud valikained
on määratud kooli (õppenõukogu
otsusega) poolt. Vabavalikained valib
õpilane lähtudes oma eesmärkidest
ja huvidest. Valikainete eesmärgiks
on toetada läbivate teemade taotlusi,
aidata õpilasel arendada ja süvendada õppeainete valdkonnateadmisi,
planeerida oma karjääri. Valikainete
õpetamine toimub vastavalt põhikooli ja riiklikule õppekavale. Valikainete kursuse lõppedes sooritab

õpilane ainetesti (arvestustöö, eksami, uurimustöö). Valikainete õpitulemus kantakse lõputunnistusele
hindega. Õpilasel on õigus sooritada
koolieksamit nendes valikainetes,
mida gümnaasiumiastmes on õpitud
vähemalt 105 õppetundi.
2011/ 2012. õppeaastast käivituvad Tapa gümnaasiumi gümnaasiumiastmes uued õppesuunad. Need
on: sotsiaal-humanitaarsuund, reaalsuund ja rakenduslik suund. Õppetöö hakkab toimuma suures osas
klassideta gümnaasiumi põhimõttel.
Sotsiaal-humanitaarainete õppesuunas omandatakse laiapõhjaline
humanitaarharidus. Kohustuslike
valikainetena on: C keel (vene, saksa,
soome, prantsuse keel), psühholoogia,
karjäärinõustamine, riigikaitseõpetus,
arvutiõpetus, uurimustöö alused,
filosoofia. Vabavalikained on: õigus,
kultuurilugu (inglise keeles), majandus,
sekretäriõpe, meedia, autoõpetus.
Reaalsuunas on lisaks riiklikult
kehtestatud miinimumile lisakursused: lai matemaatika + lisakursus
(planimeetria), bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas. Kohustuslike valikainetena on: C keel
(vene, saksa, soome, prantsuse keel),
psühholoogia, karjäärinõustamine,
riigikaitseõpetus, arvutiõpetus, uurimustöö alused, majandusõpetus,
joonestamine ja projekteerimine. Vabavalikained on: õigus, kultuurilugu,
sekretäriõpe, autoõpetus.
Rakendussuunas (praktiline
suund) õpetatakse rohkem praktilisi
aineid. Kohustuslike valikainetena
on: psühholoogia, karjäärinõustamine, riigikaitseõpetus, arvutiõpetus,
uurimustöö alused, tehnoloogiaõpetus. Vabavalikained on: õigus, majandus, sekretäriõpe, autoõpetus, Cisko.
15. aprillil toimusid Tapa gümnaasiumis vastuvõtukatsed ning ümbruskaudsetest koolidest oli katsetel
19 õpilast, mis on tunduvalt suurem
arv võrreldes eelnevate aastatega.
See aga näitab, et ümbruskaudsete
põhikoolide lõpetajate huvi TG
vastu on tõusnud.
Viivi Treier,
Tapa gümnaasiumi õppealajuhataja

Lehtse Kooli 9. klass 2009. aasta sügisel: (vasakult) Anette-Clarissa Juht, Marily Peetvere, Elery Juhanson,
Aune Evard, Mirjam Korbe, Teno Kongi, Alex Paulus, Alvar Roos, Tarmo Lilienthal, Sander Kents, keskel
klassijuhataja Karin Vuntus.
Foto Lehtse Kooli arhiivist

Lõpusirgele on jõudnud
Lehtse kooli 89. lend
2010/2011. õppeaasta on enamuse
õpilaste jaoks lõppemas. Veel on
vaja sooritada tasemetööd 3. ja 6.
klassi õpilastel ja põhikooli lõpueksamid 9. klassi õpilastel.
Meie kooli tänavune 9. klass oma
kümne õpilasega (viis tüdrukut ja
viis poissi) on aastate jooksul silma
paistnud väga heade õpitulemuste
ja taseme poolest. Seda klassi on
saatnud pidev teadmistejanu ja õpihimu. Harva kuuleb õpilastelt, et neil
on kahju, kui ootamatu ürituse või
muu põhjuse pärast mõni tund ära
jääb. Nendelt lastelt kuulis seda küll.
Läbi aastate on kogu klassi keskmine
hinne olnud üle nelja. Nad on aastate
jooksul kasvanud ühiseks pereks, olnud üksteist toetavad ja innustavad.
Kõik on kindlasti kuulnud ütlemist,
et kool on oma õpetajate nägu ning
klass oma klassijuhataja nägu. Meie

tänavuste lõpetajate nägu on kujundanud kolm aastat nende esimene
klassijuhataja õpetaja Rita Lillesalu
ning järgnenud kuus aastat õpetaja
Karin Vuntus. Selle klassi õpilastega
vesteldes on tunda arutlusoskust ja
analüüsivõimet, tavalisest laiemat
silmaringi ja tahet elu muuta. Nende
seast on emakeeleolümpiaadidel
ja -võistlustel väga tublilt mitmel
aastal osalenud Mirjam ja Marily.
Erinevatel aineolümpiaadidel on
osalenud ka Aune, Elery, Tarmo ja
Teno. Teno on lisaks edukas laulu- ja
pillimees ning seda lausa vabariigi
tasemel. Tema eestvedamisel on
üritustel osalenud kooli oma bänd,
kus on tegevad olnud kõik ta klassikaaslased. Teno ja Anette-Clarissa
kuuluvad Tapa valla noortekogusse.
Anette-Clarissa on olnud asendamatu kooli üritustel teadustajana.

Tarmo on tubli matemaatik, kes
on kahel eelneval õppeaastal olnud
koolisisese matemaatikakonkursi
Mata-Kroon rändauhinna omanik.
Tüdrukud on aastaid olnud tublid
lauluneiud. Poisid on head sportlased, tehnikahuvilised ja muidu
muhedad sellid.
Kallid üheksandikud! Teiega
koos on meil kõigil olnud tore
ja arendav olla. Soovime teile
tarkust ja visadust lõpueksamite
sooritamisel ning õigeid valikuid
edaspidiseks.
“Inimesel peavad olema nii
juured kui tiivad” on meie kooli
moto. Tuult tiibadesse teile, kallid
üheksandikud! Lennake kõrgele ja
kaugele, kuid ärge unustage oma
juuri: kodu ja vanemaid, oma esimest kooli ja õpetajaid.
Direktor Merike Kärmas

Mõtteid koolilõpu kevadel
Minu esimest koolipäeva, 2002.
aasta 1. septembrit saatis pelg astuda ereda sametsooja suvepäikese
eest kõledate mõisamüüride vahele.
Nüüd olen veendunud, et soojemat
pesa, mis iga ilmaga meile oma raske
ukse avaks, pole maamunal olemas.
Tean, et tagasivaade rongisõidul läbi
roheliste puuvõrade punase katusega
tuttavlikule majale teeb südame soojaks. Küllap mõtlen siiski, kas õpetaja
Koitjärv, meie teise kodu lahutamatu
hea haldjas, pajatab veel selgi päeval
värvikaid seiku Pruuna mõisast ...
Armas oled, Lehtse kool! Mirjam

armas ning positiivne.

Lehtse kooliga meenub hommikune
jalgratta- või bussisõit kahe kilomeetri kaugusel olevasse mõisakooli,
kus sügisel sai käidud kooliaias õunaraksus, talvel ahjude vastas soojendamas ning kevadel pargis istumas. Iga
päev sai süüa parimat toitu ning teha
palju nalja.
Sander

Universumis pisike täpike Maa. Maal
väikene Eesti. Minu kodu, hubane
Lehtse. Pruuna mõis, minu kool.
Mõõtmetelt väike ja armas. Vaimult
suur. Uudistades alustasin ma teed.
Nüüd tuleb minna. Aga mis edasi?

Meie Lehtse kool on kõige toredam
kool üldse. Kõik õpilased siin on
nagu üks pere. Õhkkond on väga

Elery

Maailmas on palju koole, kuid on
vaid üks Lehtse kool. Seda paika
jään alati austama. See on minu kool,
Lehtse kool.
Alex
Käisime kõik koos ühes lasteaias
ning siis üheksa aastat samas klassis.
See on pikk aeg. Jään meie kooli ja
klassi igatsema.
Aune
Koolist jääb alatiseks meelde mitmeid üritusi: ekskursioonid, laagrid
koolis ja teatrietendused. Kindlasti
jäävad siit koolist meelde head
toidud.
Tarmo

Anette

Kevad, koolilõpp ja eksamid lähenevad iga minutiga. Kahjuks peame siit
lahkuma ja hüvasti jätma oma teise
koduga. Kuid meil on tegelikult üks

võimalus kõigil kokku jääda ja siin
veel üks õppeaasta veeta – kogu
klassil tuleks istuma jääda, siis saaksime lisaks aastakese üksteise seltskonda nautida.
Alvar
Ma ei tea paremat, kodusemat,
hubasemat, soojema õhkkonnaga
kooli, kui seda on Lehtse kool.
Kõik, kes meil siin külas on käinud,
on öelnud, et siin on ühte hoidev,
sõbralik koolipere. Jään neid üheksat
kooliaastat alati meenutama, sest
on nii palju mälestusi selle koolitee
jooksul. Olen õnnelik, et osa oma
lapsepõlveaastatest veetsin just selles
pisikeses Pruuna mõisakoolis, kus
on väga ilus park ja kokkuhoidvad
õpilased ning õpetajad.
Marily
Ma lahkun siit koolist heade mälestustega. Tunnen uhkust Lehtse koolis rajatud vundamendi üle ja tahan
sellele toetudes edasi õppida. Nagu
ütleb meie kooli moto:“Inimesel
peavad olema nii juured kui ka
tiivad“. Hüvasti, Lehtse kool! Teno

Tapa valla heakorraspetsialist Koit Kuusk teatab:
- Lugupeetud lemmikloomaomanikud! Juhime tähelepanu asjaolule, et olenemata teie lemmiklooma suurusest ja tõutunnustest kehtib kõigile koerte ja kasside pidamise eeskiri. Eeskirja
rikkujat karistatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, Loomakaitseseadusele ja Loomatauditõrje seadusele.
-Lugupeetud firmaomanikud! Kõigil, kellel on vastavalt Tapa vallas kehtivale Reklaami paigaldamise korrale kooskõlastamata oma reklaamid, palume teha seda enne 13. juunit 2011. Vastasel juhul ebaseaduslik reklaam teisaldatakse.
-Lugupeetud vallakodanikud! Sellel kevadel toimub lehtede ja okste vedu 27.–29. mail Tapa
linnas ja Lehtse alevikus. Terved prügikotid tõsta tänava äärde vahetult enne vedu. Katkiseid
kotte ei tühjendata. Oksad teha kuni 1-meetri pikkusteks juppideks, peenemad oksad ühte ja
jämedamad teise hunnikusse.
Täpsem info www.tapa.ee ja registreerimine: koit.kuusk@tapa.ee või telefonidel 322 9650; 322 9664

20. mai 2011
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Piirkondliku sotsiaaltranspordisüsteemi rakendumine
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on
koos Tapa valla ja veel 10 omavalitsusega välja töötanud uue lahenduse sotsiaalotstarbelise transpordi
korraldamiseks. Omavalitsuste
koostöö tagab senisega võrreldes
paindlikumad võimalused transpordi korraldamisel sõitmiseks
tööle, õppeasutusse, arsti juurde,
kauplusesse või lihtsalt sõbra
juurde. Sotsiaaltransporti saavad
tellida Tapa vallas registreeritud
isikud, kuid vabade istekohtade

olemasolul ka kõik teised ning
samas suunas liikuvad reisijad.
Sotsiaaltranspordi teenust on õigus
kasutada:
- puudega inimesel;
- liikumistakistusega isikul;
- vähekindlustatud või mitte
toime tuleva leibkonna liikmel;
- isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või Tapa vallavalitsus;
- puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval
isikul;

- eelnimetatud kategooriasse
kuuluva isikuga koos reisival isikul;
- vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul sõltumata tema
elukoha registreeringust.
Huvilistel palume esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonnale kohapeal (Roheline 19) avaldus teenuse
kasutamiseks. Täpsem info tel
325 8691 või karmen.kaar@tapa.ee
Karmen Kaar,
Tapa valla sotsiaalnõunik

Jäneda näitemängupunt ei saa
Kivirähkita
Mis meie Jäneda Näitemängupundiga toimub?
Paljutki. Eelmisel aastal alustasime tegevust Jänedal näitemänguga
ning esimene näidend, millega
soovisime ennast proovile panna
oli Andrus Kivirähki „Uljas Neitsi“ ainetel lavastaja Tiit Tammlehe
seatud „Pöörane saar“. Algajatena
nägime küll palju vaeva, aga 12.
veebruaril 2010 astusime esimest
korda vaatajate ette. Tükk ise oli
juba naljakas, saime proovides palju
naerda ja pealtvaatajad jäid ka rahule ning said hea tuju. Näitlemisega
hakkasimegi sellepärast tegelema,
et tuua oma argimuredele vaheldust
ja parandada tuju ning pakkuda ka
teistele rõõmu. Meil on väga tore
naistepunt ja Tiit suudab meid
hästi ohjeldada ning mõtted ikka
lavastuse õppimise juurde suunata.
Jaanuaris oli meil võimalus
osaleda Aravetel harrastusnäitlejate koolitusel, mida juhendas Ain
Mäeots. Profi käest oli meiesugustel
algajatel nii mõndagi kasulikku
õppida. Sellised koolitused on väga
head ja on tore, et nad nii lähedal
toimuvd. Meile hakkas näitlemine
kohe väga meeldima ning läksime
aprillis Aravetele näitemängupäevale esinema, mis sellest, et teised
olid juba nn vanad kalad. Tore
päev oli, nägime teisi ja näitasime
ennast, saime palju uusi tuttavaid.
Seejärel käisime Tapa valda esindamas Lääne-Virumaa teatripäeval
Haljalas, kus küll kohti ei jagatud,
aga meie Brunhildi osatäitja Aire
sai tunnustuse osaliseks. Peale
etendust käisime žürii liikmete
juures kohvil, kes vestlesid meiega
ja jagasid nõuandeid edaspidiseks.
Nad kiitsid meie loomulikkust ning
olid üllatunud, et see oli Näitemängupundi esimene lavastus. Teine
trupp mängis ka sama näidendit
ja kõigil oli huvitav jälgida kahte
erinevat tõlgendust ning nendegi
Brunhild sai tunnustatud. Enne
suve jõudsime esineda Jänedal
„Teeme ära!“ talgulistele, kes said
päeva lõpetuseks veel parema tuju.
Sügisel selgus, et uut näidendit
saame õppima asuda alles kevadel,
sest lavastajal oli vaja Albu näiteringiga lavale tuua uus lavastus. Tegelesime siis vahepeal kõhutantsu ja
aeroobikaga, et pime aeg rõõmsalt
üle elada. Jaanuaris oli jälle Aravetel
harrastusnäitlejatele tore koolituspäev Raivo Trassi juhendamisel.
Seal saime teada, et suveks on
plaanis etendada Mägise põhuhoidlas suur suvelavastus „Unustatud
hinged“, mille lavastajaks on Raivo
Trass. Etenduses oli vaja profinäitlejate kõrvale kohalikke harrastus-

näitlejaid külarahvast mängima.
Loomulikult haarasime võimalusest
kinni teha tööd ja õppida proffidelt,
et edaspidi kogemusi ära kasutada.
Nüüdseks on meil juba seljataga
palju proove ja õppimist koos väga
toredate inimestega. Varsti algab
tihe ettevalmistusperiood ning 18.
juunil kell 20 peame olema valmis
kohtuma publikuga. Sellist kogemust ei ole varasemast, aga loodan,
et saame hakkama. Tulge siis teiegi
seda etendust vaatama!
Vahepeal hakkas meie Näitemängupunt ka tegutsema. Uut lavastust
valides selgus, et ei saa me jälle ilma
Kivirähki loominguta. Meile kohe
sobib ja meeldib tema järgmine näidend „Hiired pööningul“. Tahtsime
osaleda jälle Aravete V näitemängu
päeval, aga kuna lavastust ei olnud,
siis otsustasime esineda sketšidega.
Lavastaja Tiidu ja meie uurimis-,
kogumis- ning tiimitöö tulemusena
valmis väike kava. Nii näidendi kui
sketšide esimesel läbilugemisel me
lihtsalt ainult naersime ning arutlesime, kuidas see kõik tõsistena
publikule ette kanda. Selgus vana
tõsiasi, et nalja ei ole siiski lihtne
teha, aga naersime oma naerud ära
ja laval me olimegi. Seekord jälgis ja

andis nõuandeid näitemängupäeval
harrastusnäitlejatele ka Raivo Trass.
Saime kokku oma tuttavatega ja
õhtul oli meil vahva pidu üheskoos.
Jätkasime oma traditsiooni ka sel
aastal ja esinesime sketšidega Jänedal
talgulistele. Nüüd teeme veel oma
uue lavastuse proove, suvel peame
vahet ja sügisel alustame uue hooga,
et jõuludeks olla valmis teile esinema.
Lavastus on sobilik natuke vanematele lastele ja ka täiskasvanutele. Kui
oma näidendi oleme esinemisküpseks saanud, siis anname teada ning
tuleme soovi korral teile esinema.
Esietendus on kindlasti Jäneda lossis.
Siinkohal tänud meie lavastajale
Tiit Tammlehele ja Jäneda Näitemängupundi seltskonnale Riina
Ahvenale, Triinu Palmistele ja Virge
Palmsalule, et leiate alati niipalju
aega ning jõudu õhtuti kokku tulla!
Tänud ka Tapa vallavalitsusele, et
saame oma proovide tegemiseks kasutada Jäneda lossi saali. Tellimiseks
saab ühendust võtta tel 5302 7155,
gilda.lindmaa@gmail.com
Kena kevadet ja sündmusterohket suve teile kõigile!
Gilda Lindmaa,
Jäneda Näitemängupundist
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Kurvastame vene kooli
ümber toimuva tõttu
Oleme seni jälginud „mängu“, mis
meie kooli ümber toimub. Vaikisime, kuid vaikida pole mõtet.
Aina süüdistused ja süüdistused.
Süüdistatakse kooli, õpetajaid, õpilasi ja direktorit. Moodustatakse nii
nimetatud erapooletuid komisjone,
et välja selgitada ikkagi probleemid,
mis näitaksid kooli halvemast küljest. Kool on suutnud säilitada tasakaalu ja rahulikkuse, et mitte laskuda
„vaenlastega“ ühele tasemele.
Meedias, teatud lapsevanemate
algatusel ilmusid kirjutised, et Tapa
vene gümnaasiumis on „sõda“ lahti.
Kes on selle „sõja“ algatajateks ja
millised olid algatajate eesmärgid?
Kui valiti Tapa valda uus volikogu,
valiti ka koheselt esindaja Tapa vene
gümnaasiumi, kelleks osutus endine
kooli vilistlane härra Butšenkov.
Algusest peale oli ta kooli suhtes
vaenulikult meelestatud, aina otsides
vigu ja mitte näha tahtes head. Hariduskomisjoni liikmetelt kuulsime,
et Maksim Butšenkov kritiseerib
kooli ja kahtleb, kas koolis on kõik
korras. Butšenkov ei teinud ka mingeid konkteetseid ettepanekuid, ega
pakkunud omapoolseid lahendusi.
Asi arenes, „kired“ möllasid
ning kiiresti oli vaja valida uus kooli
hoolekogu. See uus hoolekogu on
tänaseni kinnitamata, nagu kirjutistes selgub jällegi kooli süü, olgugi, et
kinnitab selle ju vallavalitsus.
Kohtudes koolis ümarlauas vallavanema ja hoolekogu esimehega,
selgus tõetera, et uuel hoolekogul
pole mingeid õigusi ja tegutsema
peab vana hoolekogu. Miks siis
lasti uue hoolekogu mõnel liikmel
tegutseda kooli hoolekogu nime all
ja veel vägagi toimekalt. Ju siis oli
ettenähtud, „näitlejad“ pidid etendust korraldama ja rahvale tsirkust
pakkuma. Hoolekogu nii nimetatud
uued liikmed alustasid tööd, mitte
kooli muredele ja kitsakohtadele
appi tulles ja mitte omapoolseid
lahendusi pakkudes, vaid kiiresti oli
vaja hakata koguma lastevanematel
allkirju keelekümbluse vastu. Koguti
118 allkirja, kus oli kirjas, et soovime
venekeelset õpet koolis. Praegu räägivad nad muidugi teist juttu, nagu
polekski keelekümbluse vastased.
Millegipärast ka valla esindajad saavad aru, nagu kiri ei oleks otseselt
keelekümbluse vastu.
Kes siis saab valesti aru, või ei
taheta õigesti aru saada? Allkirjade
kogumisel käidi kodudes, õpilaste
ütluste kohaselt koguti vanaemadelt,
vanaisadelt ja õdedelt, vendadelt ning
lastevanematelt. Õpilastele tehti „ajupesu“ tänaval, kaubanduskeskustes.
Kas need „tõekuulutajad“ toovad
esikohale õpilaste soovid ja mõtlevad
laste tulevikule. Kool usub küll, et
„kirjanikest“ lastevanemad ei hooli
lastest, sest laste kaitseks on kehtivad
seadused. Koolis kehtetatakse ja kuulutatakse igal aastal välja koolirahu, et
koolis saaks rahulikult õppida. Kool
peab kaitsma õpilasi vägivalla eest,
isegi „psühhohuligaansete“ vanemate
eest. Millegipärast vallaesindajad leiavad ainult vigu koolis, millegipärast
nad ei soovi, et kool jäetakse rahule.
Kas tõesti oli nii kiire, et traumeerida
just enne kooli lõppu õpilasi ja õpetajaid, lapsevanemaid?
Kes vastutab selle eest, kui õpilased pole selles möllus võimelised
õppima ja õpetajad õpetama. Asi
on läinud isegi niikaugele, et kooli
administratsioon ja aineõpetajad on

sunnitud pöörduma politseisse abi
saamiseks, et koolis saaksid õpetajad tunde läbi viia, selle asemele,
et tegeleda hullunud lapsevanema
maha rahustamisega. Vallaesindajad vaikivad, sest pole tahtmistki
kätt ette panna, las kütavad kirgi.
Loogiline oleks olnud see kõik juba
eos lämmatada ja kutsuda korrale
algatajad. Praegu on kannatajaks
kogu kool oma õpilastega.
Keelekümblus – kui palju see on
toonud kasu koolile ka materiaalselt.
Kasu pole saanud ainult keelekümblusklassid vaid terve kool. Koolis
õpetavad kvalifikatseeritud õpetajad,
abikäe keelekümbluse õpetamisel on
ulatanud eesti gümnaasiumi õpetajad. Kool on õnnelik, et töötajate
kaader on püsiv, keegi pole soovinud
siit lahkuda, isegi mitte virisejad. Kui
oleks kool nii halb nagu tahetakse
näidata, halb tema direktor oma
tuhande väidetava „patuga“, siis
arvame, et oleks koolist palju lahkujaid. Koolis töötavad paljud huvi- ja
spordiringid. Ringide juhendajateks
oma ala meistrid ja mainekad treenerid, kes paistnud silma tulemustega
vabariigis ja väljaspool vabariiki.
Kool peab lugu rahvusliku idenditeedi säilitamisest, hoiame ja peama
kalliks rahvustraditsioone. Kool on
saanud keelekümbluse tubli edendamise eest tänu ja aukirju. Kool täidab
seadusi nagu ettenähtud.
Kui palju leidub selle loo uskujaid, kes teab? Paljud inimesed ja
organisatsioonid toetavad meid ja
tunnevad koolile kaasa ning soovitavad edasi võidelda. Kui kaua
jõuame, et tea? Teame, et meie kooli
kollektiiv on andnud endast parima,
mida on võimalik anda. Paremini
saab ju kõike teha, paremini saab
teha appi tulles, mitte vigu otsides ja
soovist kellelegi kohta kätte näidata.
Kooli direktori vahetusega ei muutu
midagi, sellises valguses probleemid
jätkuvad. Abikätt ootame siiski
esimesena vallavalitsuselt. Teid on
valinud rahvas, uskudes ja lootes teie
usaldusväärsusele. Palun käituge ka
siis usaldusväärselt kõigi osapoolte
suhtes, mitte varjates tegelikke tagamaid. Laskem õpilastel rahulikult
õppida ja õpetajatel õpetada. Käes
on eksamiteaeg ja kooli lõpetamine.
Kogu kooli kollektiiv soovib sujuvat
koostööd kõigi osapooltega. Ärgem
laskugem emotsioonide tasemele:
ütles härra Urmas Roosimägi, kui
õpilasomavalitsuse liige ütles, et
armastame oma direktorit. Kooli
õpetajaskond ja õpilased toetavad
kooli direktorit, kogutud ja edestatud allkirjade näol vallavanemale.
Kellel poleks vigu? Ilma vigadeta
pole ka teie, lugupeetud vallaesindajad. Oleme kurvad, kooli ümber
toimuva suhtes!
Toome ära artikli lõpus ka koolipoolse küsitluse saamaks teada,
kui paljud lapsevanemad soovivad
koolis eestikeelset aineõpetust.
Küsitlus viidi läbi 13.–15. aprillini.
Jagati 179 küsitluslehte, tagastati
151. Selgus, et keelekümbluse poolt
on 138 lapsevanemat. Lähtuvalt küsitluse tulemustest võime järeldada,
et valdav osa lapsevanemaid soovib,
et nende lapsed alustaksid keelekümblusega juba 1. klassist peale ja
kes on sellega alustanud, jätkaksid
keelekümblusega.
Ilusat kevade jätku ja lootuskiiri
südamesse meile kõigile soovides
Tapa vene gümnaasiumi koolipere
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
14.04.2011
Võeti vastu järgmised otsused:
“Tapa vallavolikogu 14. augusti
2008 otsuse nr 156 kehtetuks tunnistamine”;
“Vallavara võõrandamine” – otsustati müüa Tapa vallale kuuluvad
korteriomandid aadressidel: Roheline
tn 16-25 Tapa linn Tapa vald, Keskuse tn 8-4 Lehtse alevik Tapa vald,
Keskuse tn 8-1 Lehtse alevik Tapa
vald, Keskuse tn 3-3 Lehtse alevik
Tapa vald, Lembitu pst 15-23 Tapa
linn Tapa vald, Valve tn 22-5 Tapa
linn Tapa vald;
“Reservfondist raha eraldamine”
– otsustati eraldada Tapa valla 2011.
aasta reservfondist 15 000 eurot
maanteetranspordi lumetõrjekulude
katteks;
“Varalise kohustuse võtmine ja
laenutingimuste kinnitamine” – otsustati võtta laenuna rahaline kohustus summas kuni 248 524 (kakssada
nelikümmend kaheksa tuhat viissada
kakskümmend neli) eurot Ühtekuuluvusfondi projekti 2.1.0101.10-0101
„Tapa valla veemajandusprojektLehtse alevik ja Jäneda küla“ Tapa
valla omafinantseerimiskohustuse
täitmiseks;
“Kooli hoolekogust esindaja
tagasikutsumine” – otsustati kutsuda tagasi Tapa vene gümnaasiumi
hoolekogust vallavolikogu esindaja
Maksim Butšenkov.
Võeti vastu järgmised määrused:
“Tapa vallavolikogu 16.04.2009
määruse nr 111 „Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord Tapa
vallas“ muutmine”;
“Tapa valla ehitusmäärus”;
“Peremehetu ehitise hõivamise
kord Tapa vallas”.
12.05.2011
Võeti vastu järgmised otsused:
„Katastriüksusele sihtotstarbe
määramine“;
„Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks“;
„Tapa valla 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine“;
„Aktsiate võõrandamine“.
Võeti vastu järgmised määrused:
„Tapa valla põhimäärus“;
„Hoolekogu moodustamise ja
tegutsemise töökord“;
„Tapa valla 2011. a lisaeelarve
kinnitamine“;
„Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

Teade
Tapa vallavolikogu
14.04.2011 otsusega nr 90
tunnistati kehtetuks Jäneda
külas Mihkli kinnistu
detailplaneeringu koostamise
algatamise otsus. Otsusega
on võimalik tutvuda
www.tapa.ee
Imbi Mets, tel 322 9684

Teade
Tapa vallavalitsuse 5. mai
2011 korraldusega nr 595
kehtestati detailplaneering
asukohaga Loode tn 30
Tapa linnas.
Planeeringu alusel on
võimalik ehitada autoremondi töökoda, kontori- ja
puhkehoone. Lahendatakse
liikluskorraldus, parkimine ja
krundi haljastamine.
Imbi Mets, Tapa VV
planeerimisspetsialist
tel 322 9684

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
07.04.2011
- Määrati projekteerimistingimused
olemasoleva üksikelamu rekonstrueerimiseks ehitusprojekti koostamiseks
Paide mnt 74 Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati Tapa vallavalitsusele ehitusluba Jäneda spordihoone rekonstrueerimiseks Jäneda külas Tapa vallas;
- otsustati esitada Viru Maakohtule kuus
avaldust piiratud teovõimega täisealisele
isikule eestkoste seadmiseks ja teha
ettepanek määrata eestkostjaks Tapa
vallavalitsus, kui eestkosteasutus kuni
füüsilisest isikust eestkostja leidmiseni;
- volitati Tapa vallavalitsuse hoolekandespetsialist Ly Roos teostama
eestkostetavate nimel pangatoiminguid
(E-teenuse avamine, maksta arveid ja
teha ülekandeid) SEB pangas;
- otsustati jätta OÜ Viru Matusebüroo
poolt esitatud vaie Tapa vallavalitsuse
04.03.2011 korralduse nr 177 kehtetuks
tunnistamiseks rahuldamata;
- tunnistati hanke „Põhimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (km 142,7-144,73)
Tapa asulavahelise lõigu jalgratta- ja
jalgtee ehituse tehnilise projekti koostamine” edukaks pakkumuseks OÜ
Reaalprojekt poolt esitatud pakkumus
kui madalaima maksumusega pakkumus;
- nõustuti kinnistuga piirneva maa ostueesõigusega erastamisega Tapa vallas,
Tapa linnas, Pikk tn 33a pindalaga 466
m², MAXIMA Eesti OÜ-le;
- anti üürile alates 07. aprillist 2011 kuni
31. detsembrini 2011 Tapa vallale kuuluv korteriomand asukohaga korter nr
2, Tähe kontorimaja, Tõõrakõrve küla,
Tapa vald;
- algatati teenistuslik järelevalve Tapa
vene gümnaasiumi juhtimise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
- võeti vastu korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;
- võeti vastu püks korraldus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks loa mitteandmise kohta ja loa andmise kohta jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks;
- võeti vastu 21 korraldust mitme
kinnistu omanikule loa andmise kohta
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;
- võeti vastu 25 korraldust loa andmise
kohta jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks;
- võeti vastu 35 korraldust loa andmise
kohta ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
14.04.2011
- Otsustati esitada Viru Maakohtule 20
avaldust piiratud teovõimega täisealisele
isikule eestkoste seadmiseks;
- sõlmiti üks koduteenuse osutamise
leping vastavalt I paketile;
- lõpetati üks puudega inimesele hooldaja määramine, kuna hooldatav asus
elama sugulaste juurde;
- ühele puudega inimesele määrati
hooldaja ja hooldajale määrati hooldajatoetus;
- ühele inimesele keelduti hooldaja
määramisest, kuna vajamineva abi tagab
kooselu emaga;
- volitati Tapa vallavalitsuse hoolekandespetsialist Ly Roos teostama eestkostetava nimel Sotsiaalkindlustusametis
vajalikke toiminguid;
- anti välja korraldus lapse perest eraldamise ja kohtule avalduse esitamise
kohta;
- määrati projekteerimistingimused
Eesti Energia Võrguehitus AS-le elektrivarustusega liitumise projekteerimiseks
Masti kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused
abihoone (kuur-saun) ehitusprojekti
koostamiseks E. Vilde tn 15 kinnistule
Tapa linnas Tapa vallas;
- väljastati kaks ehitusluba EE Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse ehitamiseks
Linnape külas Tapa vallas Lääne-Virumaal;
- tunnistati hanke “Tapa valla hallatavate

asutuste ATS-i ja valvesüsteemide
hooldus ning valveteenuse osutamine
01.05.2011-30.04.2013” edukaks pakkumuseks OÜ K Grupp Turvateenused esitatud pakkumus;
- tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 07.04.2011 korraldus nr 349;
- tunnistati hanke „Põhimaantee 5
Pärnu-Rakvere-Sõmeru (km 142,7144,73) Tapa asulavahelise lõigu
jalgratta- ja jalgtee ehituse tehnilise
projekti koostamine” edukaks pakkumuseks SKA Inseneribüroo OÜ poolt
esitatud pakkumus kui madalaima
maksumusega pakkumus;
- võeti vastu korraldus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
kohta;
- võeti vastu 25 korraldust mitme
kinnistu omanikule loa andmise kohta
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;
- võeti vastu 20 korraldust loa andmise
kohta jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks;
- võeti vastu 12 korraldust loa andmise
kohta ühise jäätmemahuti kasutamiseks;
- väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu
ehitamiseks Hinno kinnistule Näo
külas Tapa vallas;
- kinnitati Tapa vene gümnaasiumi
kooliruumide hinnakiri.
21.04.2011
- Otsustati eraldada MTÜ-le Tapa
Lastekaitse Ühing lapsehoiuteenuse
osutamiseks 01.04.2011 – 30.06.2011
8 (kaheksa) lapse päevahoiuteenuse
pearaha kokku summas 4320 eurot;
- otsustati eraldada MTÜ-le Trönderikodu Lapsehoid lapsehoiuteenuse
osutamiseks 01.04.2011 – 30.06.2011
8 (kaheksa) lapse päevahoiuteenuse
pearaha kokku summas 4320 (neli
tuhat kolmsada kakskümmend) eurot;
- otsustati maksta puudega lastele
perioodil 01.03.2011 – 31.03.2011
osutatud transporditeenuse eest kokku
385,56 eurot teenuse osutajale OÜ
Jakaker poolt esitatud arve alusel;
- otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 1121.59 eurot;
- kuuele lapsele eraldati lasteaia söögisoodustust;
- ühele puudega lapsele eraldati laagrituusiku maksumus summas 82 eurot;

- väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu
ehitamiseks Metsalu kinnistule Saiakopli külas Tapa vallas;
- väljastati kirjalik nõusolek abihoone
ehitamiseks E.Vilde tn 15 kinnistul
Tapa linnas Tapa vallas;
- Lepiku Auto OÜ-le pikendati reklaami paigaldus luba ja anti luba reklaami
paigaldamiseks Tapa linnas Ambla
maanteel ning Pikk tänaval kuni 01.
aprill 2013;
- Jäneda Kooli arvutite ostmise edukaks pakkumuseks tunnistati MarkIT
Eesti AS poolt esitatud pakkumus;
- päevahoiu toitlustusteenuse edukaks
pakkumuseks tunnistati AS Tapa Haigla poolt esitatud pakkumus;
- 19 jäätmevaldajat loeti korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks alates
21.04.2011 kuni 20.01.2012, kuna neile
kuuluvatel kinnistutel ja korterites ei
elata ja neid ei kasutata;
- võeti vastu viis korraldust mitme
kinnistu omanikule loa andmise kohta
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;
- võeti vastu neli korraldust loa andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks ja kaks korraldust loa
andmise kohta ühise jäätmemahuti
kasutamiseks;
- anti avaliku ürituse luba klubile
“Lehtse OFF-Road Park” maasturite
orienteerumisürituse “Suur volbrimöll
maasturitele Lehtses” korraldamiseks
stardi- ja finišiga Tõõrakõrve külas
Hallika-Mõisamaa kinnistul 30. aprillil
2011 kell 8.00-22.00;
- pikendati munitsipaalkorteri Keskuse 10-4, Lehtse alevik, Tapa vald
üürilepingut;
- moodustati Tapa vallale kuuluvate
korteriomandite kirjaliku enampakkumise korraldamiseks komisjon;
- otsustati esitada taotlus SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus laenu
võtmiseks “Tapa valla veemajandusprojekti – Lehtse alevik ja Jäneda küla“
kaasrahastamiseks.
28.04.2011
- Jäeti rahuldamata seitse avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- väljastati kirjalik nõusolek elamu
katusekatte vahetamiseks Leemeti
kinnistul Saiakopli külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba AS-le EVR Infra

hoone täielikuks lammutamiseks Tapa
linnas Tapa vallas;
- väljastada ehitusluba EE Jaotusvõrk
OÜ-le elektrivarustuse (keskpinge
kaabelliini paigaldamine alates „Vahakulmu elamud“ alajaamast, uued
madalpingekaablid ja liitumiskilbid
tarbijatele) ehitamiseks L-Est koordinaatide lõigul algusega X=6568700;
Y=616842 ja lõpuga X=6567987;
Y=615540 Piilu ja Vahakulmu külas
Tapa vallas Lääne-Virumaal;
- nõustuti Tapa vallas Saksi külas asuva
Kallise maaüksuse ostueesõigusega
erastamisega ehitise omanikule;
- määrati Tapa vallas Tapa linnas
Leina tn 11 asuva kinnistu jagamisel
tekkivale transpordimaa sihtotstarbega
maaüksusele koha-aadress järgnevalt:
Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn,
Leina tänav lõik 2;
- muudeti Tapa vallavalitsuse
10.02.2011 korraldust nr 105 „Katastriüksuse jagamine”;
- RRLektus AS-le väljastati reklaami
paigaldusluba paigaldada välireklaam
Tapa linna Ambla mnt ja Kauba tn
ristmikule Ambla mnt 10 kinnistu
külgnevale teemaa alale kuni 20. aprill
2013;
- FIE-le Svitlana Truievtseva väljastati
reklaami paigaldusluba paigaldada
välireklaam Tapa linna 1.Mai pst 6
kinnistu külgnevale teemaa alale kuni
20.aprill 2013;
- anti avaliku ürituse luba Tapa valla V
rahvajooksu ja kepikõnnimatka korraldamiseks marsruudil Tapa linnastaadion – Roti mets – Tapa linnastaadion
15. mail 2011 ajavahemikul 12–14;
- neljale jäätmevaldajale anti luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
- ühele jäätmevaldajale keelduti loa
andmisest jäätmeveoga mitteliitumiseks;
- võeti vastu üks korraldus mitme
kinnistu omanikule loa andmise kohta
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;
- võeti vastu üks korraldus loa andmise
kohta jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks;
- võeti vastu kaks korraldust loa
andmise kohta ühise jäätmemahuti
kasutamiseks;
- kinnitati Lehtse Kooli arengukava.

Teade
Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras:
- korteriomandi aadressiga Keskuse tn 8-1 Lehtse alevik Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 4079031). Korteriomandi oluliseks
osaks on 1-toaline korter üldpinnaga 43,4 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 1 500 €,
tagatisraha 150 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
- korteriomandi aadressiga Keskuse tn 8-4 Lehtse alevik Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 4079331). Korteriomandi oluliseks
osaks on 4-toaline korter üldpinnaga 80,6 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 2 000 €,
tagatisraha 200 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
- korteriomandi aadressiga Keskuse tn 3-3 Lehtse alevik Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 4767131). Korteriomandi oluliseks
osaks on 3-toaline korter üldpinnaga 77,6 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 1 918 €,
tagatisraha 200 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
- korteriomandi aadressiga Roheline tn 16-25 Tapa linn Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 3598431). Korteriomandi oluliseks
osaks on 1-toaline korter üldpinnaga 26,1 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 2 557 €,
tagatisraha 255 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
- korteriomandi aadressiga Lembitu pst 15-23 Tapa linn Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 2531731). Korteriomandi oluliseks
osaks on 1-toaline korter üldpinnaga 26,7 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 3 835 €,
tagatisraha 385 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
- korteriomandi aadressiga Valve tn 22-5 Tapa linn Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru
kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 935631). Korteriomandi oluliseks osaks on
2-toaline korter üldpinnaga 50,3 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 7 670 €, tagatisraha 767 € ja enampakkumisest osavõtutasu 25 €.
Müügi-ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja. Enampakkumised esitatakse kinnises pakendis
märgusõnaga „Korter“ aadressil: Pikk 15, 45106 Tapa, Tapa vallavalitsus. Pakend peab sisaldama pakkuja
kohta järgmisi andmeid: 1) nimi; 2) registrikood või ID kood; 3) aadress. Osavõtutasu ja tagatisraha peab
olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr 1120077103 Swedbank AS-s. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 3. juuni 2011 kell 10.Pakkumiste avamise tähtaeg ja koht on 3. juuni 2011 kell 10.05 aadressil
Pikk 15 Tapa, III korrus.Enampakkumise- ja müügitingimustega saab tutvuda Tapa vallavalitsuse kodulehel
www.tapa.ee rubriigis „valla juhtimine / varade müük” või vallavalitsuse tööajal kohapeal. Täiendava teabe
saamiseks ja korteriomanditega tutvumiseks helistada tel 5816 7712 (Timo Tiisler).
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
12. mai 2011, nr 50

Tapa valla koerte ja kasside
pidamise eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkti 36², § 66³ ja § 664,
Loomakaitseseadus § 2 lg 3, § 5, Loomatauditõrje seadus § 4, §10, §11 lg
1 ja lg 2, § 12, Vabariigi Valitsuse 16.
aprill 2002 määrus nr 130 “Hulkuvate
loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning
hulkuvate loomade hukkamise kord”
ning Põllumajandusministri 24.07
2008 määrus nr 76 ”Lemmikloomade
pidamise nõuded” alusel:
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Tapa valla
haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele
isikutele, kelle omandis või valduses
(edaspidi loomapidaja) on loom.
Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb
looma pidamisega rendi või muu
selletaolise suhte alusel kokkuleppel
omanikuga.
(3) Koerte ja kasside pidamisel
tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest ning
teistest Eesti Vabariigi ja Tapa valla
õigusaktidest.
§ 2. Mõisted
Eeskirjas kasutatakse mõisteid
järgmises tähenduses:
1) loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera või kassi;
2) loomapidaja on isik, kellele
loom kuulub (loomaomanik) või kes
tegeleb looma pidamisega rendi- või
muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks
isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle
kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui
looma kuuluvusest huvitatud isik ei
tõenda vastupidist;
3) hulkuv loom on loomapidaja
juurest lahti pääsenud loom, kes viibib
omaniku või looma eest vastutava
isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses
olevat territooriumi või märgistamata
loom, kelle omanikku ei ole võimalik
tuvastada;
4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus
või tegevusetus;
5) avalik koht on vabaks liikumiseks ja üldiseks kasutamiseks avatud
maa-ala, rajatis, ehitis või ruum, sh
tee, tänav, haljasala, kaupluse, toitlustusettevõtte, kultuuri-, haridus- ja lasteasutuse üldkasutatav ala, ühissõiduk
ja elamu ühiskasutuses olev ruum;
6) teenistuskoer on koer, kes on
saanud erialase koolituse vastavalt
koerajuhtide põhikursuse õpekavale,
omab vastavat kvalifikatsiooni ja
keda kasutatakse politseis, piirivalves, päästeteenistuses või vaegnägija
juhtkoerana
7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks
kohandatud koht.
2. peatükk
LOOMA PIDAMISE NÕUDED
§ 3. Loomapidamine
(1) Looma on lubatud pidada
hoones ja piiratud territooriumil selle
territooriumi omaniku loal või muu
õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et
loom sealt omal tahtel välja ei pääseks.
Loomapidajal tuleb välistada looma
ärajooksmise ja inimestele või teistele
loomadele kallaletungimise võimalus.
(2) Kaasomandis olevas korteris

või majas võib looma pidada kõigi
korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Paljukorterilises elamus ja selle
territooriumil loomaga viibides on
loomapidaja kohustatud järgima lisaks
käesolevale eeskirjale korteriomanike
kokkuleppel kehtestatud korda ja
avalikku korda.
(3) Looma pidamine ei tohi häirida
ja ohustada avalikku korda ega teisi
loomi. Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja -linde välja arvatud
jahi ajal jahikoertel.
(4) Koera omanik kannab täielikku
vastutust kõigi koera tekitatud kahjude
eest, kui see tuleneb käesoleva eeskirja
rikkumisest ega ole seotud olukorraga,
kus looma kasutatakse õigusvastase
tegevuse takistamiseks.
(5) Kui loomapidajaks on juriidiline
isik, on tal kohustus määrata looma
heaolu eest vastutav isik.
(6) Looma on keelatud hüljata,
vigastada, abitusse seisundisse jätta,
tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja
vaimseid kannatusi, põhjustada looma
hukkumist või panna toime muud
looma suhtes lubamatut tegu.
(7) Loomapidaja on kohustatud
täitma Põllumajandusministri poolt
24. juuli 2008. määruses nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” kehtestatud nõudeid.
§ 4. Loomaga avalikus kohas
viibimine
(1) Loomapidaja võib avalikus
kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, märgistatud
ja registreeritud. Avalikus kohas on
keelatud viibida nakkusohtliku ja
haige loomaga, v.a. veterinaari juurde
minekul.
(2) Koera avalikus kohas viibimisel
peab koer olema jalutusrihma otsas ja
kandma vajadusel suukorvi, tagades
kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Väikekoera võib hoida ka kinnises
korvis või spetsiaalses transportkastis
või –puuris.
(3) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas teenistusülesannete täitmisel ning inimasustusest
eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve
koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge
kinnitada.
(4) Ühissõidukis peab koer olema
kinnitatud jalutusrihma külge ning
koeral peab olema peas suukorv, välja
arvatud juhul kui suukorvi kandmine
ei ole koeratõust tulenevalt võimalik.
Jalutusrihma asemel võib koer olla
vastavas väljapääsemist välistavas ning
looma tervisele ohutus kandmispuuris
või – kotis. Loomapidaja peab tagama,
et koer ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.
5) Ühissõidukis peab kass olema
vastavas väljapääsemist välistavas ning
looma tervisele ohutus kandmispuuris
või –kotis. Loomapidaja peab tagama,
et kass ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.
(6) Koera tohib jätta suukorviga
ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks
ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui
seejuures ei ohustata avalikku korda,
teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.
(7) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas
paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones
või lähedalasuval territooriumil, kui
sellega ei ohustata looma tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi
ning loomapidaja eemalviibimine jääb
mõistliku aja piiridesse, kuid mitte
kauemaks kui pool tundi. Sellisel juhul
peab sõiduk olema paigutatud otsese
päikesevalguse eest varjatud kohta

ning loomale peab olema tagatud
hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs.
Kui väline õhutemperatuur ületab
varjulises kohas 20 soojakraadi, on
looma autosse jätmine keelatud.
(8) Pimedal ajal peab koerale olema
kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.
§ 5. Loomapidaja kohustused
(1) Loomapidaja on kohustatud:
1) tagama loomale liigikohased
pidamistingimused ja piisavas koguses
vett ja toitu;
2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja
hügieeninõudeid;
3) jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine, märgistamine jms.) ei häiriks
avalikku korda ja teiste isikute rahu
ja heaolu;
4) koheselt koristama avalikus
kohas, kaasa arvatud korterelamu
trepikojas looma tekitatud reostuse.
5) paigaldama temale kuuluva
territooriumi sissepääsule ja kõigile
tänavaga külgnevatele piirdeaedadele
koera olemasolust teatava hoiatussildi
ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu ja tema julgeoleku looma võimaliku ründe vastu.
6) võtma tarvitusele meetmed,
et välistada looma ärajooksmine ja
inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
7) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist või kadunud
looma otsimist ning teavitama looma
kadumisest Tapa Vallavalitsust;
8) looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise
põhjuste selgitamiseks;
9) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega
või marutaudikahtlusega loomast (ka
metsloomast) kohe teatama tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;
10) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme- kuni nelja kuu vanuse
looma ja hilisemad vaktsineerimised
tegema veterinaararsti poolt määratud
tähtajal;
11) järgima muid õigusaktidega
loomapidamisele kehtestatud nõudeid.
(2) Loomapidajal on keelatud:
1) viibida loomaga avalikus kohas,
kuhu on paigaldatud vastava loomaga
viibimist keelav märk;
2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see
võib häirida ürituse läbiviimist või on
korraldaja poolt keelatud;
3) lubada loomal reostada hoone
ühiskasutuses olevaid ruume;
4) ujutada ja pesta looma avalikult
kasutatavatel veekogudel ja suplemiskohtades, tiikides ja purskkaevudes;
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2
punktides 1 ja 2 sätestatud nõudeid
ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja
teenistusülesannet täitva erikoolituse
saanud teenistuskoera kohta.
§ 6. Hulkuvad loomad
(1) Hulkuvate loomade püüdmist,
pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab Tapa vallavalitsus.
(2) Hulkuva looma püüdmisel
tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe
tagastada omanikule.
(3) Püütud loom paigutatakse
varjupaika ning hoitakse varjupaigas
vähemalt 14 päeva, arvates kuulutuse
avaldamisest varjupaiga interneti
koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja
looma tagasi nõuda. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom
uuele loomapidajale või hukatakse.
Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse

ja eutanaasia kulud tasub loomapidaja.
Loomapidaja väljendatud tahteavaldus
loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.
(4) Hulkuvaks koeraks ei loeta
jahikoera, kes on jahil peremehest
maha jäänud. Juhul kui jahikoer teeb
koduteel teistele inimestele või nende
varale kahju, kannab omanik selle eest
täit vastutust.
(5) Hulkuvate loomade tuvastatud
omanikest teavitatakse Tapa vallavalitsust.
3. peatükk
ANDMEKOGU
§ 7. Koerte märgistamine ja registreerimine
(1) Alates 01.01.2012.a peab koer
kandma märgistusena tegevusluba
omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab
kordumatut registreerimisnumbrit.
Käesolevat punkti ei rakendata koerte osas, kes kannavad hästiloetavat
tätoveeringut. Omanik peab koera
märgistama kümne päeva jooksul
arvates päevast, millal koer sai kolme
kuuseks. Omandatud täiskasvanud
koer tuleb märgistada kümne päeva
jooksul arvates omandamise päevast.
(2) Tapa valla haldusterritooriumil
peetavad loomad peavad olema registreeritud Tapa valla lemmikloomade
registris (edaspidi register).
(3) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi.
Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis
on loomapidaja kohustatud laskma
looma enne registrisse kandmist vaktsineerida., välja arvatud juhul, kui see
on välistatud looma tervisliku seisundi
tõttu. Sellisel juhul on loomapidaja kohustatud laskma looma vaktsineerida
esimesel võimalusel ning esitama registreerijale viivitamata tõendi looma
vaktsineerimise kohta, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel looma

registreerimisest.
(4) Registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
1) omaniku nimi, telefoninumber
ja elukoht;
2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg,
värv, eritunnused või looma kirjeldus;
3) andmed, mida näeb ette registri
põhimäärus.
(5) Looma surmast või looma
omaniku vahetuse korral peab omanik
14 päeva jooksul teatama lemmikloomaregistri volitatud töötlejale.
4. peatükk
VASTUTUS
§ 8. Koerte ja kasside pidamise
eeskirja rikkumine
Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 66 ³ alusel.
§ 9. Väärtegude menetlejad
Paragrahvis 6 nimetatud alusel
toimepandud väärteo kohtuvälised
menetlejad on kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.
5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 10. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Tapa vallavolikogu 12. aprill 2007 määrus nr 55
“Tapa valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri”.
§ 11. Jõustumine
(1) Paragrahvi 7 lõike 1 sätestatud
nõue koeral kanda märgistusena mikrokiip rakendub alates 01.01.2012.a.
(2) Paragrahvi 7 lõike 2 sätestatud
nõue registreerida koer Tapa valla
lemmikloomade registris rakendub
alates 01.06.2012.a.
(3) Määrus avaldatakse valla veebilehel ning ajalehes Sõnumed
(4). Määrus jõustub 1.06.2011. a.
Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

Tapa vallas hakkab kehtima uus
				
Ehitusmäärus

Tapa vallavolikogu võttis 14. aprill 2011 määruse nr 45 „Tapa
valla ehitusmäärus“, mis kehtestati planeerimisseaduse § 5,
ehitusseaduse § 19 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 29 alusel.
Ehitusmääruse ülesanneteks on kohalikke olusid arvestava valla
ruumilise planeerimise, ehitusliku projekteerimise ja ehitamise
üldiste põhimõtete ja reeglite seadmine ning Tapa vallavolikogu
ja Tapa vallavalitsuse sellealaste ülesannete jaotuse määramine.
Planeerimis- ja ehitusvaldkonna tegevuse korraldamisel tuleb
lähtuda planeerimisseaduses ja ehitusseaduses sätestatud üldisest regulatsioonist ning ehitusmäärusega täpsustatud menetlusreeglitest. Määrus jõustub 1. juunil 2011.
Määruse originaaltekstiga saab tutvuda Tapa valla kodulehel.
Tapa vallavalitsus

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
24.05 kl 20
31.05 kl 20
1.06 kl 16
16.06 kl 9–10
23.06 kl 19
25.06 		

Koguperefilm „Hop”
Film „Must luik”
Animafilm „Rio”. Tasuta.
Promed palsami müük
Suure Suve Sõnajala Simman Valgejõe saarel
Tapa linnapäev

LEHTSE KULTUURIMAJAS
21.05, kl 18
Jara Beneši revüü-operett “Haljal aasal”
23.05, kl 13
Ehavalguse hooaja lõpetamine
30.05. – 02.06. Lehtse laste kevadpäevad
30.05, kl 10
Kultuurim juures spordipäev
31.05, kl 10
Lasteaia eest algab matkapäev
1.06		
Ekskursioon
2.06, kl 10
Kultuurimajas loomepäev
kl 15.45 Lasteaia eest algab rongkäik
kl 16
Kultuurimajas aktus ja kontsert
24.06, kl 19
Perepidu “Jaanipäev kolhoosi moodi” Lehtse		
Mõisa karjalautade kompleksis
Näitus “30 aastat Lehtse Kammerkoori”
Info: 383 3350; 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee

20. mai 2011

TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Üürile anda alates juunist 1-toaline sisustatud
korter Tapal.
Helistada numbril 5379 5105.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid
ning majad.
Hinnad korteritel alates 2000 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.

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid
ning 3-toaline korter.
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Ahjud, pliidid, kaminad. Ehitus ja remont.
Tel 5354 0168 Interneti aadress:
http://aahi.onepagefree.com/
Kojutoomisega värsked seakondid 3€ 20 kg ja
sea kamar 10€ 20kg kast. Võimalik ka ½ kast.
Tellige ka valmistoodangut! 5359 6544
Müüa Hiinas valmistatud villane vaip.
Kirju-beež, 2x3m, uus ja kasutamata, paks vaip.
Info telefonil 5399 1657.

Müüa kasutatud kušett, raamaturiiul 1,2 m,
mööbli detaile, ehitusmaterjali tükke, vineeri 4 m2,
vahtplasti, tsement 40 kg, kokkupandav
alumiinium redel 5 astet, peegel, väikesi akvarelle
jpm. Anda 2-toaline korter kommunaal-teenuste
maksmise eest üürile.
Telefon 5194 0996.

Müüa küttepuid (segapuu) lõhutuid ja
3 meetriseid. Telefon 524 1249

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

Lehtse Kool pakub tööd majahoidjale
				
Majahoidja peamised tööülesanded on

igapäevane kooliterritooriumi ja veranda
korrashoid; suvel muru niitmine, hekkide
hooldamine; sügisel lehtede riisumine, lendprahi koristamine; talvel lume rookimine ning
majaesise libedusetõrje.
Alkoholiprobleemidega inimestel palume mitte
pöörduda.
Info tööpäeviti tel 383 3334

M-Make Up
• Päevameik
• Peomeik
• Õhtumeik
Kooli lõpetajatele -10%.
Registreerida telefonil – 5632 9027

Tapal, Leina 5 avatud
AUTOREMONDI TÖÖKODA
* DIAGNOSTIKA * REMONT * REHVITÖÖD
Täiendav info – www.hot.ee/tikuteenused,
mob 5352 7924

Automoveri Sääse Autoremont
Autode diagnostika ja – elektritööd
Generaatorite ja starterite remont
Turva- ja lisavarustuse paigaldus
Konditsioneeri remont ja täitmine
Autoremont
Rehvivahetus
Ettehelistamisega tel 5801 7766
Sauvälja tee 1, Sääse alevik

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt. 2B,TAPA
· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus
E–R 8–12, 13–17
505 8683, lepiku.auto@mail.ee

RAUKER OÜ teostab:
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
5.Hinnad 16 € m3
Telefon 501 3862

Takom Transport OÜ
1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.

4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.

5. Palkide ost.

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Mälestus on ainuke paradiis,
kust keegi ei saa meid välja ajada.
VELLO ORAS
15.07.1935 – 25.04.2011
Mälestab
Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

Sise- ja välistrassid
külma- ja soojaveetorustikud
vee- ja kanalisatsioonipüstakud
Santehnilised tööd
vee- ja kanalisatsiooni rikete kõrvaldamine
Haljastus/muruniitmine
Kõnniteekivide paigaldamine
Septikute müük ja paigaldus
Veoteenused kaubikuga
Kodumasinate remont (528 1002 )
KÜSI INFOT! Kuulutus ei aegu!
Kontakt:
e-mail: rauker.oy@eesti.ee
mobiil: 5691 2330

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

Valmistame hauakive, -plaate.
Uued tootmisvahendid, uus kvaliteet, lai valik.
Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla
Ants Tedrekull 511 4835
Nikolai Sereda 5672 7134

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

