
kuhu on võimalik ja kõige otstarbe-
kam trenažööre paigaldada.

3. Moe noortekeskuse jõusaal. 
Eeldatav maksumus: 10 000 eurot. 
Eesmärgiks on rajada Moe noorte-
keskuse keldrisse koht, kus saaksid 
käia nii noored kui vanad Moelt ja 
kõrvalküladest (Vahakulmu, Saksi, 
Loksu, Lokuta, Imastu, Karkuse, 
Saiakopli). Praegu on selles kan-
dis piiratud sportimisvõimalused. 
Noortel puudub tegevus, mis sisus-
taks pimedal ajal nende aega ning 
hoiaks eemale kuritegevusest.

4. Mänguväljak Rohelise tn ja 
Aasa tn ristmikule (Roheline 29 
kinnistu kõrvale). Eeldatav mak-
sumus: 10 000 eurot. Mänguväljaku 
rajamisega loodaks lastele (kooliee-
likutele ja kooliealistele) turvaline 
koht vaba aja veetmiseks. Tapa 
linnas asuvad mänguväljakud kor-
termajade piirkonnas ja kesklinnas, 
kuid eramajade piirkonnas elavatel 
lastel turvaline avalik mänguväljak 
puudub.
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14. märtsil tähistab Tapa vene 
gümnaasium oma 70. juubelit ning 
kutsub endaga koos pidutsema.

13. märtsil kell 11 süüdatakse Tapa 
kalmistul küünlad endistele õpetajatele 
ja töötajatele.

Kell 18 algab Tapa vene gümnaasiu-
mi aulas õpilaskontsert linnarahvale.

14. märtsi hommikul toimuvad 
vilistlastele sõpruskohtumised võrk- 
ja jalgpallis, alates kella 16 on avatud 
õpilastööde näitused ning muuseum. 
Aulas näidatakse pilte ja filme möö-
dunud kooliaegadest. 

Kell 18 algab kontsert-aktus, mille-
le järgneb pidu ansambliga In Mood 
sööklas ja disko aulas. Avatud on 
fotoateljee, kohvik, lillepood.

Lisainfo kooli kodulehelt www.
tapavg.ee.

 
 

Järgneb lk 2

1. märtsil 2015 toimuvatel Riigikogu 
valimistel on Tapa vallas neli valimis-
jaoskonda. 

Valimisjaoskondade piirid ja asu-
kohad:

Valimisjaoskond nr 1, mille piiri-
desse kuulub Tapa linn. 

Hääletamisruumi asukoht – Tapa 
kultuurikoda, aadressil Turu 8, Tapa 
linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Valimisjaoskond nr 2, mille 
piiridesse kuuluvad Lehtse alevik ja 
külad: Jootme, Kuru, Linnape, Läste, 
Pruuna, Rabasaare, Rägavere, Räsna, 
Tõõrakõrve. 

Hääletamisruumi asukoht – Lehtse 
teeninduspunkt, aadressil Rägavere 
tee 19, Lehtse alevik, Tapa vald, Lää-
ne-Virumaa.

Valimisjaoskond nr 3, mille 
piiridesse kuuluvad külad: Jäneda, 
Kõrveküla, Läpi, Patika, Raudla. 

Hääletamisruumi asukoht –  Jäneda 
Põhikool, aadressil Jäneda küla, Tapa 
vald, Lääne-Virumaa.

Valimisjaoskond nr 4, mille 
piiridesse kuuluvad külad: Imas-
tu, Karkuse, Loksu, Lokuta, Moe, 
Nõmmküla, Näo, Piilu, Saiakopli, 
Saksi, Vahakulmu. 

Hääletamisruumi asukoht – Moe 
teeninduspunkt, aadressil Moe 1, Moe 
küla, Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Valimisjaoskonnaks, kus valijad 
saavad hääletada väljaspool oma 
elukohajärgset jaoskonda, on va-
limisjaoskond nr 1, asukohaga Tapa 
kultuurikoda, aadressil Turu 8 Tapa 
linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa. 

Valimisjaoskonnaks, kus saavad 
hääletada valijad kelle elukoha 
andmed on rahvastikuregistrisse 
kantud valla või linna täpsusega, 
on valimisjaoskond nr 1, asukohaga 
Tapa kultuurikoda, aadressil Turu 8 
Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa. 

(Kinnitatud Tapa vallavalitsuse 4. jaa-
nuar 2006 määrusega nr 1 „Valimisjaos-
kondade moodustamine“ (muudetud Tapa 
vallavalitsuse 25. märts 2009 määrusega 
nr 4).)

Eelhääletamise päevadel, 23., 
24. ja 25. veebruaril, on valimis-
jaoskonnad avatud kell 12–20. 
Valimispäeval 1. märtsil toimub 
hääletamine kell 9–20. 

Piret Treial, Tapa vallasekretär

Jänedal muutub 
postiteenuste
kättesaadavus

Alates 2.03.2015 osutab postiteenu-
seid Jäneda postipunkt, Jäneda mõisa 
külalistemajas aadressil Jäneda mõis, 
Jäneda küla, Tapa vald.

Jäneda postipunkt on avatud: 
E 16–18; T–R 12–14; L,P suletud.

Alates 9. märtsist on Jäneda post-
kontor alaliselt suletud. Kõikidel et-
tevõtetel või inimestel, kes elavad või 
asuvad lähimast postkontorist kauge-
mal kui 5 km, on võimalik kirjakandja 
tasuta koju või kontorisse kutsuda.

Kirjakandjat saab tellida kliendiinfo 
telefonilt 661 6616.

Tellimusi võetakse vastu E–R kell 
9–20 ja L–P kell 9–15.

Eest Posti kirjakandja osutab järg-
misi teenuseid: kirisaadetise, postipaki, 
kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoi-
metamine; rahakaardi vastuvõtmine ja 
kättetoimetamine; ajakirjade ja -lehtede 
tellimuste vormistamine; maksete 
tasumine; postimaksevahendite müük.

Kas hoiame ühte 
või kasvame lahku?  

Algab kaasava eelarve hääletus

Vastust küsimusele, kuidas võita 
sõpru ja mõjustada inimesi, on 
teada tahtnud vähemalt 15 miljonit 
inimest.

Just ni i  pal ju on müüdud 
sama pealkirja kandvat raama-
tut, mille autoriks 19. sajandi 
lõpul vaeses Missouri farmeri 
peres sündinud Dale Carnagie.  
Vaieldamatult on inimsuhted olu-
line osa meie kõigi igapäevaelus. 
Tegelikult on inimsuhted määrava 
tähtsusega kogu riigi jaoks. Just see, 
kuidas suhtlevad ja saavad läbi oma-
vahel üksikisikud, olgu nende amet 

või sotsiaalne staatus mistahes. See, 
kuidas me käitume konkreetsetes 
olukordades, võib muuta meie endi 
elu, aga olla ka laiema tähendusega.

Mõne ameti esindaja avalikkusele 
silma jäänud käitumine võib muuta 
inimeste suhtumist kõigisse seda 
elukutset pidavatesse inimestesse. 
See hoiakute muutus võib olla po-
sitiivne, aga võib ka teisiti. Ehk ühe 
käitumine ja teise hoiakud mõjutavad 
ka kolmandaid ja neljandaid. Me kõik 
oleme kõigiga seotud. 

Ei tea minagi valemit, mis aitaks 
kaasa heatahtlikkuse ja abivalmiduse 

suurendamisele. Aga rohkem hea-
tahtlikkust, abi- ja koostöövalmidust 
soovin ma meile kõigile küll. Soovin, 
et üksteise maha tegemise, solvami-
se ja solvumise asemel oleks rohkem 
igapäevaseid õnnelikke hetki, kiitust 
ja ideede täiendamist.

Soovin, et lahku kasvamise ase-
mel hoiaksime rohkem ühte, sest 
meie omavahelisel suhtlusel püsiv 
vaba Eesti riik ja kitsamalt Tapa 
vald, on kallis meile kõigile.

Alari Kirt,
vallavanem

Tapa valla kaasavale eelarvele idee-
de esitajad ja volikogu komisjonide 
poolt esitatud eksperdid valisid 
arutelu käigus välja viis ideed, mis 
lähevad 23. veebruarist kuni 6. 
märtini toimuvale rahvahääle-
tusele.

Tapa vallavalitsus tänab kõiki 
esitajaid aktiivse osavõtu eest. Nii 
mitmedki väga huvitavad ideed jäid 
välja erinevatel põhjustel. Peamiselt 
sellepärast, et neid pole võimalik 
käesoleva aasta jooksul selle summa 
eest realiseerida ideest valmis asjani. 
Küll aga sai vallavalitsus esitatud 
ideedest edaspidiseks mõtteid, mida 
oleks vaja ära teha ja mis meie ini-
mestele muret valmistavad. Usume, 
et suudame mõned neist ideedest 
vormida valmis asjaks järgnevate 
aastate jooksul läbi vallaeelarve 
investeeringute. Leiame, et selline 
konkurss õigustas ennast ja püüa-
me kindlasti korraldada seda ka 
järgmistel aastatel. 

Hääletusele lähevad järgmi-

sed ettepanekud:
1. Jäneda lossi I korruse remont. 

Eeldatav maksumus: 10 000 eurot. 
Eesmärgiks on remontida Jäneda lossi 
I korruse koridoride ja WC-de seinad 
ning laed. Heakorrastada piirkonna 
keskne ajaloo- ja kultuurimälestis, 
tagada selle säilivus ning luua nor-
maalne töökeskkond kohalike seltside 
ja valla allasutuste tööks ning kultuuri 
ja turismiürituste läbiviimiseks.

2. Välitrenažöörid Tapa linna. 
Eeldatav maksumus: 10 000 eurot. 
Välitrenažööride paigaldamisega 
luuakse linna juurde tasuta sporti-
misvõimalusi. Värskes õhus sport-
likku tegevust harrastades paranevad 
vallaelanike tervislikud eluviisid ja 
harjumused. Esitati kolm erinevat 
ettepanekut trenažööride paigalda-
mise kohta. Välja pakutud kohtadeks 
olid Muusikakooli tagune park nn 
lastepark, Tapa linnastaadion ja kerg-
liiklustee äärne. Kolm sarnast ideed 
liideti ja juhul, kui ettepanek võidab 
rahvahääletuse, otsustab vallavalitsus, 

Valimisjaoskonnad 
Tapa vallas

25. märtsil alustab 
muusikakooli 

eelkool
Sel õppeaastal alustab muusikakooli 
eelkool neljandal veerandil. Tänavuse 
õppeaasta õpetajaks on Svetlana Kuu-
sik. Esimene tund ja kohtumine laste-
vanematega toimub 25. märtsil kl 17. 
Avaldusi (leiab muusikakoolikodulehelt 
või saab kohapealt) võtame vastu alates 
9. märtsist. Õppetöö toimub kahes 
grupis kolmapäeviti kuni 13. maini 
(kaks kuud). Õppetasu on 10 € kuus. 
Kohtade arv on piiratud! Eelkool ei ole 
kohustuslik muusikakooli astumiseks. 
Lisainfot eelkooli kohta saab küsida 
telefonil 322 0488 või tapamuusika-
kool@tapamuusikakool.ee.

Ilmar Kald

Vene gümnaasium 
tähistab märtsis 

70. juubelit

Jaanuari lõpus said Tapa valla noored 
esitada kandidaate Tapa valla noorte-
kogusse. Kandidaatide hulgast osutu-
sid hääletuste põhjal väljavalituteks: 
Marie-Johanna Kippar, Merjette-Maie 
Müntser, Kristel Külmallik, Varvara 
Iljina, Polina Sahno, Kristi Maria Vi-
jar, Eliisa Lest, Anette-Clarissa Juht, 
Johannes Must, Perit Võlli, Sandra 
Paulus, Alice Klaarmann ja Airi Võsu-
ri. Palju jõudu ja põnevaid ettevõtmisi 
III Tapa Valla Noortekogule!

Vald sai uue
noortekogu

Rühmatöö “kõnelevate seintega” LAK-õppes vene koolis. Täpsemalt saab lugeda lk 2.

tapa.ee



Majandusõppe õpilased külastamas Tapa valla looduskauneid kohti.
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Foto Elle Kivisoo

Lauamängud pakuvad meeldivat õp-
pimist ja vaba aja tegevust nii noortele 
kui ka vanadele.

Neljanda klassi majandusõppe 
õpilased tegid juba paar aastat tagasi 
algust kodukoha tundmaõppimise 
mängu loomisega. Nüüdseks on 
huvitavat teksti ja pilte kodukoha 
looduskaunitest kohtadest ja kultuu-
riloolistest paikadest kogunenud pii-
savalt ühe lauamängu koostamiseks. 
Lastele on abiks olnud täiskasvanud 
oma teadmiste ja oskustega.

See on kogu perele mõeldud laua-
mäng, mis kutsub avastama meie valla 
pärimuslikke radu. Mängus rännatak-
se mööda valda ja saadakse teadmisi 
erinevatest vaatamisväärsustest. Rän-
nuretk algab ja lõpeb Tapa linnas. 

Koduvalla avastusretke kohta 
kirjutas Sandra Karajev: “Nel-

janda klassi majandusõppe mõnus 
seltskond käis koos õpetaja Ellega 
koduvalda avastamas. Meiega oli 
kaasas Anne Raava, kes lahkelt jagas 
oma suuri teadmisi Tapa valla kohta. 
Üheskoos uurisime, kus asub vana 
Moe külakool, Konnavere kõrts 
ning allikad, kuusk tuuleluud, Imastu 
mõis. Mitmele põnevale kohale oli 
raske juurde pääseda, pidime ronima 
kõrgustesse, oli vaja üle astuda lange-
nud puudest. Vaev tasus end kuhjaga 
ära – saime näha selliseid kohti, mis 
asuvad kodukoha lähedal, aga meie 
polnud neist varem kuulnudki. Lisa-
tasuks olid Konnavere allikate külm ja 
puhas vesi, mida võisime juua, värske 
sügisene õhk ning uued ja huvitavad 
teadmised.” 
Teada sain ma omal moel,
et väike külakool on Moel.

Et vana mõis on Imastus,
see tekitas meis imestust.
Ka nägin Konnavere allikaid,
neist varem olin kuulnud vaid.
Koduvalda tundma pead,
siin on ilu, palju head. 

Rahaliselt on selle mõtte teosta-
miseks  ulatanud oma abikäe Tapa 
gümnaasium, Tapa vald ja ka Eesti 
Kultuurkapital. Mõtteid mänguks 
aitab luua Avo Seidelberg.  Loodame 
leida veel Tapa  vallas huvilisi asu-
tusi, kes meie ettevõtmist omapool-
selt toetaksid. Toetus on võimalik 
kanda Tapa vallavalitsuse kontole 
EE322200221034839741(Swed-
bank), seletuseks „lauamäng”. Kü-
simused on võimalik esitada projek-
tijuhile agnes@tapagymnaasium.ee.

Neljandate klasside majandusõppe 
lapsed ja õp Elle Kivisoo

Meie ilus vald

Algus lk 1

Algab kaasava 
eelarve 
hääletus

5. Lehtse külaplatsi rajamine. 
Eeldatav maksumus: 10 000 eurot. 
Eesmärgiks on korda teha olemasolev 
park (nn Kiisa lepik), et küla inimestel 
oleks kooskäimise koht ja ürituste 
läbiviimise koht (jaanituli, vastlapäev, 
väliteatri etendused jne).

Niita ja puhastada park võsast, 
ehitada pingid, külakiik, spordiplats, 
WC ja prügikastid.

Hääletamine toimub 23.02.2015 
– 06.03.2015. Hääletada saab Tapa 
linnaraamatukogus ja selle haru-
des Moel, Lehtses ja Jänedal, Tapa 
gümnaasiumis, Tapa vene güm-
naasiumis ning Tapa vallavalitsuse 
kantseleis nimetatud asutuste 
lahtiolekuaegadel. 

Hääletada saab iga vähemalt 16-aas-
tane isik, identifitseerides ennast isikut 
tõendava dokumendiga.

Hääle võib anda kuni kolmele mee-
lepärasele ideele. Hääletuse tulemusel 
reastatakse ideed vastavalt saadud 
häälte arvule, realiseerimisele kuulub 
enim hääli saanud idee. 

Tapa vallavalitsus

(Järg eelmises lehenumbris avaldatule)
Lõimitud aine- ja keeleõppe ( LAK) 

üks põhijooni on, et tund sisaldab 
endas mitmete läbimõeldud teemade 
ja oskuste arendamist: ainealaste, 
keeleliste, sotsiaalsete. LAK õpe on 
aktiivõpe, kus 80–90% tunni ajast 
on aktiivseteks teadmiste ja oskuste 
omandajateks, rakendajateks ning 
keelekasutajateks õpilased. Õpilase 
õppimisoskuse arendamiseks kasu-
tatakse erinevaid meetodeid, alates 
„rääkivatest seintest“ ja lõpetades oma 
tegevuse analüüsi ja enesehindamise-
ga. LAK-õppes võimaldatakse õppijal 
õpitavat kogeda erineval viisil: visan-
dades, joonistades, liikudes, mängides, 
katsetades, meisterdades, arutledes, 
planeerides. Õpetajad loovad meeto-
deid lähtuvalt õpilase mõtlemise eelis-
tustest ja keele osaoskuste arendamise 
võimalustest. Keelelised osaoskused 
on rääkimine, kuulamine, lugemine 
ning kirjutamine ja igaüks peab saama 
tunnis seda kõike teha. 

Kui igas ainetunnis, mis on ühtlasi 
keele arendamise keskkond, saab õpi-
lane kõiki nimetatud oskusi harjutada, 
siis on tema õppimisvajadus tagatud 
ja ta õpib iseseisvalt ning koos kaas-
lastega. Seda kõike kogesid seminaril 
osalejad Tapa vene gümnaasiumi tun-
dides: kehalise kasvatuse, loodusõpe-
tuse, eesti keele ja matemaatikatunnis. 
Mida selleks tehti? Kasutati koridoris 
orienteerumist mobiiltelefoni abil, 
otsiti üles vastav äpp ja lahendati selles 
leiduv ülesanne, töötati rühmas, uuriti 
graafikuid, skeeme, meisterdati, kasu-
tati mõistete väljendamiseks kehakeelt, 
hinnati oma teadmisi internetipõhises 
õpikeskkonnas, liiguti erinevatesse 
õpikeskkondadesse rühma- või in-
dividuaaltöödeks, töötati gruppides, 
kus igal liikmel tööülesandes roll, 
mida said täita kõik grupi liikmed 
omal moel, kasutades oma teadmisi 
ja oskusi. Kõik see toimus loomulikus 
sundimatus keeleõppekeskkonnas, kus 
õpilane julgelt kasutas keelt, kartmata 
vigu ja õpetaja sekkumist. Piisava 
sõnavara ja lausestruktuuride oman-
damiseni võib õpilane kasutada ka 
segakeelt. Õpetaja sõnastab sel juhul 
õpilase öeldu sobival viisil keele- ja 
grammatikakohaselt ümber. Nähtud 
tundides olid õpetajatest saanud ju-
hendajad, kes tegutsesid ja õppisid 
koos õpilastega, hoidudes liigsest sele-
tamisest. Eksida ja vigu teha võis õpe-

taja hinnangut kartmata. Üheskoos 
arutledes parandati vead, ka õpetaja 
tahtmatult või tahtlikult (vigadest ju 
õpitakse!) tehtud. Vaadeldud tunnid 
möödusid huvitavalt ja aja kulgemist 
märkamata.

Keeleõpe tänapäeval toimub hoo-
pis teisel viisil kui veel mõned aastad 
tagasi. Uurijate erinevatest seisukoh-
tadest, et kumb on enne, kas keel 
või mõtlemine, peetakse mõtlemist 
keelearengu tõukejõuks. Tänapäe-
vane keeleõpe põhinebki eelkõige 
mõtlemise arendamisel ja selle vabal 
väljendamisel mõtete vahetamise ehk 
suhtlemise eesmärgil. Seepärast on 
kõige lihtsam õppida võõras keeles 
loovaineid ning loodusaineid: mate-
maatikat, füüsikat, keemiat ja loodus-
õpetust. Tulemuslik keeleõpe toimub 
valdavalt ainetundides ja vähendab 
oluliselt keele grammatikal põhinevate 
võõrkeeletundide osakaalu põhikooli 
õppekavas. Õppimine on laste jaoks 
huvitavam ja vähem koormav ning 
aega nõudev. Kaks ühes – keeleõpe 
koos aineteadmistega. Ja ma ei saa 
siinkohal mainimata jätta oma lem-
mikteemat hindamist. Reeglina ei anna 
õpetajad negatiivseid hinnanguid, õpi-
last juhendatakse tehtut ise hindama, 
oma vigu parandama ja neist õppima. 
Töötamist tunnis innustatakse vaid 
positiivsete hinnangutega. 

Uudne õpetamisviis on tekitanud 
laste vanemates vastuolulisi tundeid 
mitmel põhjusel. Lapsevanem ei ole 
rahul, et töövihikut on vähe täidetud. 
Kui õpetaja on uurinud, et tema klassis 
on vaja õpilastel rohkem harjutada 
arutlusoskusi ja koostööd, siis kah-
juks õpik ja sellega seotud töövihik ei 
pruugi aidata. Kuid kõik on hästi, sest 
õpetaja on lähtunud õppimisviisi va-
likul õpilaste arenguvajadusest, mitte 
trükisest. Võib ka juhtuda, et lapsed 
kodus jutustavad tunnis käsilolevast 
teemast segakeeles ning tekitavad sel-
lega kodustes tunde, et ta ei oska. Te-
gelikult on aga lapsel teadmised ainest 
õpitavas keeles olemas, kuid tõlkida 
seda on väga raske. Võõrkeelest tõlki-
jaid õpetatakse ju kõrgkoolis mitmeid 
aastaid. Laps seda ei suuda. Kodus 
räägitakse ikka kodukeelt ja arutatakse 
ka õpitud teemadel kodukeeles. On 
selleks siis vene keel, udmurdi keel, 
ukraina keel või muu keel. 

Kui tund on huvitav, 
on ka kool huvitav

Mare Tõnisson, haridusnõunik

Nagu tähelepanelik vaatleja ehk mär-
kas, on Tapa valla koduleht üleöö uue 
näo saanud.

Põhjus on proosaline, ka meie 
peame ajaga kaasas käima ja lisama 
kodanikele asjaajamise võimalusi 
elektroonilisi kanaleid pidi, samas 
vähendades paberdokumentide ja 
bürokraatia mahtu. Eelmise veebi 
keskkond selliseid lahendusi ei võimal-
danud ja seetõttu tuli sisu välja vaheta-
da, nagu ka suur osa teisi omavalitsusi 
juba teinud on või lähemal ajal teevad.

Suuremad muutused ongi vaatajale 
märkamatud ja tehnilist laadi, peami-
sena tuleb ära mainida seostatust ja 
koostöövõimet teiste andmebaaside-
ga, nagu pereregister, maa-amet, puh-
kaeestis jpm. Selle tulemusena polegi 
tegu enam eraldiseisva veebikesega, 
vaid osaga üleriigilisest süsteemist 

uhke nimega Kohalike Omavalitsus-
te Teenusportaal (KOVTP).

Loodetavasti lihtsustab kõikide 
omavalitsuste veebide ühtsem väljanä-
gemine ja struktuur ka vajaliku teabe 
leidmist nii elanikule kui külalisele ja 
kiirendab asjaajamist. Kindlasti saab 
lähemas tulevikus paljusid dokumente 
ja avaldusi esitada juba otse siinsamas 
veebikeskkonnas digiallkirjastatuna, 
vajamata vahepealset väljaprinti ja 
käsitsi formularide täitmist.

Seni aga palume kannatust ja 
mõistvat suhtumist meie veebi väli-
muse muutuse osas. Nagu vaataja, nii 
peavad ka infot sisendavad ametnikud 
uue keskkonnaga ja selle iseärasustega 
harjuma ja seda kasutama õppima.

Head avastamisrõõmu kõigile!
Viktor Grossmann

Tapa vallavalitsusel on
 uus kodulehekülg

Järgneb
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Johan Pari apteek 1932. a Pikal tänaval. Foto  Tapa muuseumi arhiivist

MTÜ Loometöö koos Rahvakultuu-
rikeskusega korraldavad Jänedal rah-
vusliku käsitöö koolitused: rahvariiete 
valmistamise koolitus, niplispitsi õppe.

Alustame uut tsüklit rahvariide kos-
tüümide valmistamise õpetamisega nii 
algajatele, kui edasijõudnutele.

Õpitakse ühe enda valitud kostüümi 
valmistamist koos praktilise tööga (ma-
terjalid oma poolt) nii, et lõputööks esit-
letakse valminud rahvariide täiskomp-
lekt koos kirjaliku tööga. Täiendavalt 
loengud rahvariiete kandmisest, ehetest, 
sümbolitest ja märkidest jne. Õppepe-
riood rahvariiete valmistajatele on kaks 
õppeaastat, võib ka pikemaks minna. 

See sõltub finantsvahenditest. Koos 
käime tavaliselt kuus korra laupäevadel 
ja pühapäevadel Jänedal mõisa II kor-
rusel (täispikad tööpäevad). Esimene 
õppepäev on 20.veebruaril Jänedal ja 
teine 27. märtsil Tartus ERM-is.

Osaleda saavad kõik huvilised. Va-
nus ei ole määratletud. 

Kontakt: Luule Nurga tel 528 7107 
luulekodu@gmail.com. Koduleht 
internetis on  www.loomekool.eu. 
Osalustasu ja õppepäevade toimumise 
ajad kooskõlastamisel.

2015. aasta maist alates paneme Jäne-
da raamatukokku üles näituse „10 aastat 
niplispitsi Jänedal“.

Lehtse eakate klubi Ehavalgus tä-
histas järjekordse kokkusaamisega 
2. veebruaril Tartu rahu 95. aasta-
päeva. Oli ju Lehtse üheks Eesti 
Vabadussõja murdeliste sündmuste 
asukohaks 1918. aasta lõpul ja 1919. 
aasta algul.

„27. detsembri õhtul pidasid 
meie soomusrongide juhid kapten 
K. Parts ja Kapten A. Irv ühes 5. 
polgu ülema alampolkovnik N. 
Reegiga Lehtse jaamas nõu vastu-
pealetungi organiseerimiseks.

Taheti nimelt järgmisel päeval 
vara uuesti vallutada tähtis Tapa 
raudtee sõlmpunkt. 28. detsembri 
hommikul vara algaski pealetung. 
Et aga Lehtse raudteesilla paranda-

mine võttis palju aega, siis soomus-
rongide väljasõit Lehtsest hilines ...” 
Tapa vallutati teatavasti 9. jaanuaril 
1919. a.

Eesti Vabadussõja võitlustest 
Lehtse kandis ja Tartu rahulepingust 
andis meile tubli koolitunni Lehtse 
kooli ajalooõpetaja Helle Koitjärv. 
Kõigile sai selgeks, et kui ei oleks 
olnud võidukat vabadussõda ja aru-
kalt koostatud rahulepingut, poleks 
ka meid ega rahu meie maal.

Suur oli aga üllatus, kui selgus, 
et pooled Ehavalguse liikmed, kelle 
keskmine vanus juba tublisti üle 
70-ne, olid kunagi H. Koitjärve 
õpilased.

Jüri Freimann

Tartu rahu aastapäev

Käsitöö koolitus Jänedal

Eestis on vähe selliseid ap-
teeke, millel vanust üle saja 
aasta. BENU Tapa Apteek 
on üks nendest.

11.  jaanuari l  tähis-
tas paljunäinud apteek 
juba 119-sünnipäeva.  
Tapal apteegi avamiseks 
anti luba toona Tallinnas 
Raeapteegis töötanud pro-
viisor Emil Florellile 11. 
jaanuaril 1896. aastal ning 
sellel kuupäeval tähistatak-
se ka apteegi sünnipäeva. 
Esimene apteek tegutses 
Tapa raudteejaama lähistel 
väikeses hoones, mis ei ole 
säilinud ja mille kohta on 
vähe teada. Florell jagas 
end mitme apteegi vahel 
ning palkas tööle provii-
sor Arthur Laisi, kellele ta 
apteegi veel samal aastal 
maha müüs. 

Arthur Lais avas 1897. 
aastal apteegis ravimite val-
mistamise kõrval ka limo-
naadi ja kunstliku mine-
raalvee tootmise. Apteegi ebaharilik 
tootmisharu tegutses ka järgmiste 
omanike ajal ja selle kohta on teateid 
vähemalt 1903. aastani, mil toodeti 
lisaks limonaadile ka puuviljavett. 

Apteek vahetas sageli omanikke, 
1899. aastal hakkas apteeki pidama 
abielupaar Maria ja Roman Runge, 
kes asutasid hiljem ka Pirita apteegi. 
1901. aastal koliti apteek uude majja 
Pikal tänaval. 

1917. aastal ostis Tapa apteegi 
Johan Pari, kes pidas kohalikku 
apteeki kuni natsionaliseerimiseni. 
Johan Pari oli kohalikul tasandil hin-
natud arvamusliider ja poliitik. Tema 
ehitas ümber ja kaasajastas kohaliku 
apteegi, seda maja loeti toona Tapa 
ilusaimaks. Paraku hävis maja sõjas. 

Toonasest ajast on teada ka põne-
vaid fakte, mis tänapäevases konteks-
tis kummastavad tunduvad. 30ndatel 
valmistati paljud ravimid kohapeal 
ning kui klient soovis osta näiteks 
ravitilku, siis pidi tal olema omal 
taara kaasas. Seejuures sõltus hind 
suuresti sellest, kas leti taga seisis 
härra või proua Pari, sest esimene 
kasutas mõõtmiseks silmamõõtu, 
teine aga kaalu. 

II maailmasõja ajal sai kesklinn 
kõvasti kannatada, apteek kolis 
korduvalt ja tegutses väga viletsates 
oludes. Apteegist oli mõnikord saada 
vaid hügieenitooteid – seepi ja pesu-
pulbrit. Sõja ajal müüdi apteegis ka 

kohapeal valmistatud roosiparfüümi, 
mille kohta liikusid jutud, et saksa 
sõjaväelased ostavad seda seespidiseks 
tarbimiseks. 

Pärast sõda ja natsionaliseerimist 
sai apteegi juhatajaks Miralda Boiko, 
kes tegutses sellel kohal kuni 1983. 
aastani. Tegu oli väga aktiivse ja pü-
hendunud apteekriga, kes organiseeris 
ka spetsiaalselt apteegi jaoks rajatud 
ruumid. 1969–2011 tegutseti Pika 
tänava hoone esimesel korrusel, kus 
apteegi käsutuses oli 200 ruutmeetrit 
pinda. Apteegiga samas majas olid ka 
liha- ja vorstipood ning elukorterid. 

Tapa rajooni ajajärgul, viieküm-
nendatel ja kuuekümnendate algu-
ses, oli kohalikul apteegil väga suur 
roll. Ravimeid valmistati nii rajooni 
haiglale kui tuberkuloosi dispan-
serile. Kõige ajamahukam töö oli 
süstlalahuste valmistamine, mõnikord 
keedeti puupliidil lahuseid terve öö.  
Toonasest ajast on ka teada, et aptee-
gitöötajad pidid tegema ise tänases 
vaates ebaharilikke töid. Näiteks 
küttepuude ja briketi varumiseks 
käisid apteekrid ise metsa tegemas 
ja turbarabas tööl. Lisaks toodi kõik 
ravimid ja teised apteegikaubad käe 
otsas rongiga Tallinnast. Eks see 
selgitab mõneti ka suurt tööjõuvaja-
dust, 60ndatel tegutses apteegis kuni 
22 töötajat. 

1896–2000 oli praegune BENU 
apteek ainuke apteek Tapal. Oma 
ajaloo jooksul on apteek tegutse-

Tapa apteek tähistas jaanuaris 
väärikat 119. sünnipäeva Kümme aastat tagasi alustasin tollal Tapa 

gümnaasiumi õpilasena kontsertsarja 
„Noored muusikud” korraldamist Tapal, 
et anda esinemisvõimalus noortele ja 
andekatele muusikutele ning tuua kodu-
valla inimestele head artistid oma värske 
loominguga koju kätte.

Igal aastal on toimunud üks kontsert, 
kus alati on esinenud lootustandvad noo-
red muusikud – mõned neist juba tuntud 
ja tunnustatud, mõned veidi vähem, kuid 
kellel kõigil on olnud palju muusikalist 
potentsiaali. Kümne aasta jooksul on 
publik saanud kuulata väga erinevaid 
muusikastiile väga erinevate koosluste – 
solistide, kooride, ansamblite, orkestrite, 
instrumentalistide – esituses.

Sarja juubelikontsert toimub Tapa 
kultuurikojas laupäeval, 7. märtsil 
kell 19. Esitamisele tulevad parimad 
palad ooperitest, operettidest ja muusika-
lidest. Esinevad Eesti Sümfooniaorkest-
rite Liidu 2014. aasta kollektiiviks valitud 
Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester 
Martin Sildose juhatamisel ja solistid 

Maria Listra, Koit Toome ning Reigo 
Tamm – töötades täna Vanemuise teatris 
ooperisolistina, julgen täita kunagi antud 
lubadust, et kui „Noored muusikud” 
peab 10. aastapäevani vastu, siis astun 
ka ise lavale. Kontserdi lõpetab juubeli 
vääriline ilutulestik.

Pileti saab soetada 8 euro ja soo-
duspileti 6 euro eest. Piletid on müügil 
ainult Tapa kultuurikojas ja need oleks 
soovitatav varakult välja osta. Kümnen-
dal kontserdil on kümme toetajat: Tapa 
vald, AS Kuma, Tarekese pubi, Tapa 
valla noortekogu, Paul-Eerik Rummo, 
Gurud OÜ, Meie toidukaubad, Tatjana 
Tamm, Tapa Autobussipark ja Eesti 
Kultuurkapital. 

Tapa vald ja mina täname kõiki, kes 
on kümne aasta jooksul toetanud või 
aidanud korraldada kontsertsarja „Noo-
red muusikud” ning sellega andnud oma 
panuse Tapa valla kultuurivaldkonna 
arengusse. Kutsun kõiki ja soovin kont-
serdielamust!

Reigo Tamm

„Noored muusikud” 

nud kaheksas asukohas, seejuures 
näiteks mitmel korral erinevates 
hoonetes Pikal tänaval. Ligi neli 
aastat on apteek tegutsenud Maxi-
ma ruumides, kus käib rohkem 
külastajaid kui eelmises asukohas.  
Kui võiks arvata, et tänapäeval aptee-
gis ravimeid ei valmistada, siis nii see 
päris ei ole. Ise valmistamise osakaal 
on küll väike, aga kohapeal tehakse 
jätkuvalt väävlisalvi, lahusteid ning 
suspensioone, mõnikord ka retsepti 
alusel lastele pulbreid. BENU Aptee-
gis töötab hetkel 4 inimest, enamikel 
neist staaži juba kümneid aastaid. 

Apteegi juhatajad läbi aegade: 
1896–1897 Arthur Lais
1897–1903 Roman Runge
1903–1917 Franz Eglon
1917–1947 Johan Pari
1947–1983 Miralda Boiko
1983–2007 Mare Puhke
2007– Piia Kirsch

Apteek on kandnud erinevaid 
nimesid, näiteks: 
- Tapa Apteek 
- Järva Rajooni Apteek nr 3
- Apteekide Peavalitsuse Apteek nr 
64 Tapal 
- Eesti Farmaatsia Koondise Ap-
teek nr 64 Tapal 
- Tapa Linnaapteek
- Tapa Apteek OÜ 
- BENU Tapa Apteek

Annika Vilu

Kolinud küll, aga mitte nii nagu tavali-
selt, et uude kohta, vaid eelmisse tagasi.

Inimene otsib ikka kus parem ja 
nii ka meie just teie pärast lugupeetud 
lugejad ja teie tuttavad. MTÜ Aita-
Abista pakub jälle oma riidekaupa 
nii väikestele kui ka suurtele anne-
tuse eest turu ja kaubamaja lähedal 
muusikakooli vastas aadressil 1. Mai 
18. Igaüks võib ka ise oma korralikke 
ülejäänud esemeid (mitte mööblit) 
meile ära anda. Korvitäis pliidipuid 
on samuti oodatud. Teie annetuste 
abil saame õigustada oma MTÜ 
nime, mida oleme ka teinud. Kõik 
see kajastub meie aastaaruandes. 
Olete oodatud! Meeldivat kohtumist 
alates 3. märtsist. Oleme avatud 
T–L kell 11–15.

Oleme kolinud

Emmi Augjärv

Märtsi algusest saab Tapa raamatukogu 
I korrusel näha nahakunstniku Mall 
Metsa värvikirevaid ja rõõmsaid vaipu.

„Mu nahatööd on alati olnud vär-
vikad, ei mingit naturaalset pruuni, ma 
lihtsalt ei saa värvita“ – nii on kunstnik 
oma töid tutvustades öelnud. Oma elu 
jooksul on kunstnik teinud arvutul hulgal 
kõikvõimalikke nahkesemeid, aga tema 
lemmikteemaks on ikka olnud nahk-
vaibad. Oma vaipadel kasutab ta tihti 
erinevaid märke ja sümboleid – peremär-
gid, ruunimärgid, rahvakalendrimärgid, 
maagilised nõiamärgid, üldmõistetavad 
sümbolid - ning seda kõike ikka selleks, 

et vaipadele väge juurde anda. Väga vä-
hesega oskab ta esile tuua olulise. 

Kohtusime Mall Metsaga raamatu-
kogus eelmise aasta lõpul. Kunstnik 
vaatas oma silmaga üle meie maja näi-
tusevõimalused ja ka interjööri, et siis 
juba spetsiaalselt meie majas toimuva 
näituse tarvis vaibad kujundada. See on 
esimene kord, kui kunstnikul valmivad 
näitusetööd lähtuvalt meie maja võima-
lustest. Igatahes meie ootame tulemust 
põnevusega! Ja kõik nahakunstihuvili-
sed on oodatud uudistama – näitus on 
avatud 18. aprillini.

Kersti Burk

Luule Nurga

Näitus raamatukogus
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Tapa vallavolikogu kehtes-
tas uue mittetulunduslike 
ühingute toetamise korra.

29. jaanuaril 2015 keh-
testas vallavolikogu uue 
määruse nr 38 “Tapa valla 
eelarvest mittetulunduslike 
spordi-, kultuuri-, noorte- 
ja külaühingutele toetuse 
andmise kord”. Tänaseks 
on Tapa vallavalitsus keh-
testanud ka uued toetuse 
aruande blanketid, lepingu-
te põhjad ja avalike ürituste 
blanketi.

Seni kehtinud määrused, 
mis puudutasid spordi, kul-
tuuri, noorsootöö ja külaelu 
toetamist olid vananenud, 
palju on vahepeal muutu-
nud riigis seadustes ja vald-
kondade suundades, muu-
tunud on ka omavalitsustel 
majanduslikud võimalused 
ja palju muudki. Samuti 
said muudetud taotlemise 
ja erinevate lisaandmete 
esitamiskuupäevad. Kuni 
tänaseni said kultuuriseltsid 
tasuta valla erinevate asu-
tuste ruume kasutada, siis 
alates tänasest saavad seda 
teha ka noortega tegelevad 
spordiklubid. Kokkuvõt-

tes sai kahest senikehtinud 
korrast üks, mille käigus 
ühtlustati ka termineid, esit-
lustingimusi, vähendati bü-
rokraatiat jpms.

Toetust saavad küsida 
kõik valla territooriumil 
toimetavad organisatsioonid 
(ringid, seltsid, seltsingud, 
klubid, MTÜ-d ja sihtasu-
tused) eelpoolnimetatud 
valdkondades, kuid kelle 
suunitlus tegevuses on siiski 
mittetulunduslik. Toetust 
saab küsida peamiselt spor-
dis noortespordile, spordi-
ühingule tegevustoetuseks 
ja projektitoetust võistluste 
korraldamiseks. Kultuu-
ri, noorsootöö ja külaelu 
valdkondades saab küsida 
tegevus- ja projektitoetust 
ürituste korraldamiseks. 
Taotluste esitamistähtaeg on 
10. september, aruanded aga 
tuleb esitada 31. jaanuariks.

Kuigi omavalitsused ei 
pea huvitegevust otseselt 
täiskasvanute osas toetama, 
on seda siiski Tapal kultuu-
rimaastiku mitmekesista-
miseks aastaid tehtud ning 
see toetusmeede on spordi, 
kultuuri, noorsootöö ja kü-

Tapa valla viimaste aastate 
üks suurimaid ehitusalaseid 
ettevõtmisi, veemajandus-
projekt, on edukalt täidetud. 
Rekonstrueeritud on joo-
givee- ja reoveetorustikud 
Tapal, Lehtses ja Jänedal. 
Samuti vallakeskuse ja suu-
rimate asulate puurkaev-
pumplad ja reoveepuhastid. 

Kõik loetletud veema-
jandusprojekti ehitus- ja 
rekonstrueerimistööd võeti 
ette eesmärgiga anda valla 
tiheasustusega asulate ela-
nikele võimalus ühineda 
puhta joogivee- ja reovee 
ärajuhtimise süsteemidega, 
vältida halvasti puhastatud 
reovee sattumist keskkonda 
ja kaasajastada seadmeid. 
Alustasin artiklit täpselt sa-
made sõnadega aasta tagasi. 
Samuti tuleb tõdeda, et ikka 
veel on Tapa vald sunnitud 
vedama vallakeskuses joo-
givett ligikaudu 40 majapi-
damisele! Vallakassale läheb 
see maksma 1200 eurot 
igas kuus! Praktiliselt kõik 

eramud linnas on saanud 
võimaluse ühineda veesüs-
teemidega, sest torustikud 
on toodud krundi piirile. 
Seepärast rõhutan veelkord 
– rõhuval enamusel Tapa 
linna kinnistutest on seega 
olemas võimalus veesüs-
teemidega liitumiseks. Ilma 
veeühendamise võimaluseta 
on tänaseks jäänud üksikud 
majapidamised. Tapa Vesi 
OÜ ehitab alanud aasta suvel 
mitmele tänavale veetorusti-
kud, et anda ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga ühinemise 
võimalus kõikidele kinnistu-
tele. Torutööd teostatakse 
Paide mnt ääres, Sügise ja 
Ivaste tänavatel.

Seoses eelöelduga anna-
me Tapa linna majaomani-
kele teada, et kõik majapi-
damised, kellel on võimalus 
liituda veesüsteemidega, 
peavad seda ka tegema, sest 
veevedu lõpetatakse hilje-
malt 2015. a sügisel. Juba 
möödunud aastal oli ko-
halikul omavalitsusel plaan 

MTÜde toetamise kord

Veevedu Tapa linnas

Eesti valitsus on otsustanud 
luua kaitseväele soomusmanöö-
vervõime, mis tähendab jalaväe 
lahingumasinate, neid toetavate 
soomukite, liikursuurtükkide ja tu-
levikus võimalik, et ka tankide ka-
sutuselevõtmist. Eesti soomusväe 
keskuseks saab 1. jalaväebrigaadi 
kodu Tapal. 

Möödunud sügisel Eestile 
Hollandist hangitud jalaväe lahin-
gumasinad CV90, mis hakkavad 
meie kasutusse jõudma järgmisel-
ülejärgmisel aastal, tähendavad 
olulist arenguhüpet kaitseväe 
jaoks. Samas eeldab see ka täien-
davate tingimuste loomist, et oleks 
tagatud soomusmanööverük-
suste piisav väljaõpe. Ükski hea 
talumees ei osta traktorit garaaži 
konutama, masin peab võimalikult 
palju põllul tööd tegema. Sama-
moodi ei hangi me jalaväe lahingu-
masinaid riviplatsi servale seisma, 
vaid Eesti aktiivseks kaitsmiseks, 
mis tähendab pidevat harjutamist. 

Juba eelmise aasta lõpus alus-
tati Tapa kaitseväelinnaku külje 
alla lähiharjutusala loomisega. 
Lähiharjutusala on vaja, et kohe 
väeosa kõrval oleks võimalik 
soomukijuhtide esmane väljaõpe. 
Samuti saab sellel alal läbi viia 
väiksemaid taktikalisi harjutusi ja 
koolitusi. Oleme oma plaanidest 
juba käinud rääkimas nii Tapa 
valla volikogus kui ka harjutusala 
lähedal asuvate külade elanikele. 
Ka kõigi harjutusala esimese etapi 
piiresse jäävate maaomanikega on 
kaitseministeeriumi spetsialistid 
ühendust võtnud ning läbi aruta-
nud võimalused ja huvid maade 
omandamiseks või kasutamiseks. 

Mastaapsemaid harjutusi ja 
lahinglaskmisi hakkame CV90-
tega jätkuvalt läbi viima kaitseväe 
keskpolügoonil. Sealseid väljaõp-
pevõimalusi on aastate jooksul 
pidevalt täiustatud ning polügooni 
arendamine jätkub ka tulevikus. 
Keskpolügoon on üks olulisi 
põhjusi, miks just Tapast saab 
soomusväe keskus. 

Samas tuleb arvestada, et ka 
Keskpolügoonil tuleb läbi viia 
muutusi. Polügooni piire ei ole 
kavas muuta, väljaõppeala jääb 
ka tulevikus eeldatavalt sama suu-
reks, kui ta praegu on. On ju näi-
teks keskpolügooni läänepiiriks 
suuresti Põhja-Kõrvemaa loodus-
kaitseala ja idapiiriks Ohepalu loo-
duskaitseala, mille kaitse-eeskirjad 
ei võimalda väljaõppe läbiviimist. 
Küll aga on praegu planeerimisel 
võimalus võtta keskpolügoonil 
kasutusele täiendavad laskekohad 
raskerelvastuse ja soomustehnika 
jaoks, mis tähendab ohualade 
laienemist laskmiste ajal. 

Uusi laskekohti on vaja, kuna 
me võtame kasutusele uued 
relvasüsteemid, eelkõige jalaväe 
lahingumasinate kiirlaskekahurid, 
aga tulevikus võimalik et ka tan-
kid, mis vajavad lahinglaskmiseks 
erinevaid tingimusi. Praeguste 
võimalustega saaksime osadest 
relvadest tulistada piltlikult öel-
des vaid ühe koha pealt ja ühe 
sihtmärgi pihta. Kuid korralik 
väljaõpe eeldab, et meie laskurid 
saaksid kogemust erinevates las-
ketingimustes, nii paigal olevast 
kui liikuvast masinast tulistami-
sel ning erinevat tüüpi moona 
kasutamisel mitmesugust laadi 

sihtmärkide pihta. 
Uute laskekohtade loomine 

tähendaks, et sihtmärkide alad 
jääksid küll samaks, kuid nende 
pihta hakataks tulistama erineva-
test suundadest. Seetõttu tuleb 
laiendada seniseid ohualasid nii, 
et need ulatuksid üle praeguse 
keskpolügooni piiride. Ohuala 
tähendab piirkonda, kus laskmiste 
ajal ei või viibida, kuna on teo-
reetiline võimalus, et sinna võib 
lennata laskemoona, kuid märki-
misväärseid keskkonnakahjustusi 
suure tõenäosusega ei teki. Ohu-
alale oleks suletud juurdepääs 
ainult laskmiste ajal ning suletud 
oleks ainult konkreetse kasutatava 
laskesuuna ohuala. 

Praegu töötavad kaitseväe ja 
kaitseministeeriumi eksperdid 
koos keskkonnaameti spetsialis-
tidega välja täpsemaid võimalike 
ohualade piire. Eesmärgiks on 
ühelt poolt tagada sajaprotsen-
diline ohutus kõrvalseisjatele, 
teisalt aga võimalikult vähem 
mõjutada inimeste harjumusi 
selles piirkonnas looduses käia. 
Planeerimine lähtub eeldusest, et 
ohualasid hakkaksime lahinglask-
misteks sulgema eelkõige aktiivse 
väljaõppeperioodi ajal oktoobrist 
aprillini, tööpäeviti ja valdavalt 
tööajal, praegusel hinnangul um-
bes kuni 90 päeval aastas.

Seoses soomusmanöövervõi-
me arendamisega ja vajadusega 
suuremate üksuste koostööd 
harjutada on esile kerkinud ka 
vajadus uue täiendava harju-
tusvälja loomiseks. Keskpolü-
gooni ala jääb liiga väikeseks 
kompaniist suuremate üksuste 
kokkuharjutamiseks, samuti on 
vajalik harjutada koostööd siin 
paiknevate liitlaste üksustega või 
paralleelselt läbi viia erinevaid 
harjutusi. Praegu on kaalumisel 
uue harjutusvälja alana Soodla 
veehoidla ümbrus, mis osaliselt 
on kunagine nõukogude-aegne 
tankodroom. Ka praegu käivad 
kaitseväelased neil aladel harjutusi 
läbi viimas. 

Tulevane võimalik harjutusvä-
li, mis oleks umbes 4000 hektari 
suurune, asuks valdavalt väljas-
pool looduskaitsealasid. Tegemist 
on suuresti riigimaadega, kus 
ei ela püsielanikke. Eestis ei ole 
teist samaväärset ala, mis oleks 
piisavalt lähedal soomusvägede 
keskusele Tapale ja Keskpolü-
goonile. Ühtlasi on kaalumisel 
võimalus, et võimaliku Soodla 
harjutusvälja ning keskpolügoo-
ni alad ühendataks omavahel 
soomukite liikumiskoridoridega, 
mille kaudu saaks rasketehnikaga 
liikuda ühelt alalt teisele otse, ilma 
maanteid koormamata. Koostöös 
Keskkonnaameti spetsialistidega 
otsitaksegi võimalusi selliste soo-
mukiteede rajamiseks. 

Kindel eeltingimus kaitseväe 
tegevuseks selles looduskaitseala-
de piirkonnas on, et riigikaitseliste 
ja looduskaitseliste eesmärkide 
vahel peab valitsema tasakaal ning 
olulist negatiivset keskkonnamõ-
ju ei tohi kaasneda. Pigem otsi-
takse võimalusi, kuidas elukesk-
konna väärtust tõsta kaitseväe 
sekkumise abil. Näiteks otsitakse 
võimalusi, kuidas kaitsevägi saaks 
kaasa aidata Eestis unikaalse Jussi 

nõmme säilitamisele. 
Uute harjutuskohtade kasu-

tuselevõtmisel tuleb paratama-
tult ohutuse tagamiseks piirata 
kõrvalseisjate juurdepääsu neile 
aladele väljaõppe läbiviimise 
ajal. Looduskeskkonnale mõ-
juvad sellised piirangud pigem 
hästi, nii Eesti kui paljude teiste 
riikide kogemusel on just piira-
tud juurdepääsuga relvajõudude 
harjutusväljadel haruldased koos-
lused paremini säilinud. Kuid 
paratamatult põhjustavad ajutised 
piirangud ebamugavusi neile, kes 
on harjunud Põhja-Kõrvemaal 
matkamas, suusatamas, seeni ja 
marju korjamas või jahil käima. 

Seetõttu on juba praegu sea-
tud eesmärgiks, et täiendavate 
harjutusvõimaluste planeerimisel 
arvestataks lisaks keskkonnale ka 
inimeste vaba aja veetmise või-
malustega. Õppe- ja ohualadele 
oleks piiratud juurdepääs vaid 
siis, kui neil käib tegevus ning 
samuti piirame õppuste läbiviimist 
piirkonna intensiivseks puhkuseks 
kasutamise perioodidel. 

Praegu ei ole veel langetatud 
otsuseid täiendavate harjutus-
alade arendamiseks, me oleme 
mõttearenduse ja seotud osapool-
tega plaanide tutvustamise etapis. 
Kaitseministeeriumi, kaitseväe ja 
keskkonnaameti spetsialistid on 
käinud esialgseid plaane tutvus-
tamas piirkonna vallajuhtidele, 
samuti räägime läbi nii RMK, 
jahiseltside, kohalike ettevõtjate ja 
kogukondadega ning looduskaits-
jatega. Meie eesmärgiks on anda 
oma plaanidest varakult teada, 
et oleks võimalust neid vastavalt 
saadud tagasisidele vajadusel 
kohendada. Samuti saavad teised 
osapooled teha oma ettepanekuid 
ja arvestada oma tulevikuplaani-
des sellise võimalusega. 

Kaitseväel seisab ees ülesanne 
arendada välja soomusmanööver-
võime, mis ühelt poolt tugevdab 
meie riigi kaitsevõimet märkimis-
väärselt, teisalt aga nõuab senisest 
suuremat panust väljaõppe ta-
gamiseks. Kaitsevägi teeb omalt 
poolt kõik võimaliku, et hoida 
meie keskkonda jätkuvalt kaitstu-
na ning võimalikult vähe häirida 
nii kohalikku majandustegevust 
kui puhkajaid. Eelkõige saab 
lahendusi leida koostöös ja teine-
teisega rääkides. Loodan jätkuvalt 
heale koostööle 1. jalaväebrigaadi 
ja kohaliku kogukonna vahel. 

Kolonelleitnant Aron Kalmus,
1. jalaväebrigaadi ülem

 

Kolonelleitnant Aron Kalmus
Foto erakogust

Kaitsevägi valmistub jalaväe 
lahingumasinate 

kasutusele võtmisekslaelu valdkondade arengus 
oluline abiline. Toetuste 
andmisel on aga tänaseks 
saanud peamisteks sihtrüh-
madeks siiski noored ja seda 
kõikides valdkondades ning 
rahvuskultuur. Kuni aastani 
2010. oli kõikidel omava-
litsustel üle Eesti sisemisi 
toetusressursse rohkem, siis 
majanduslanguse ja surutise 
ajal sai tehtud valikuid ja 
seda lähtuvalt seadustest 
paika panna ka peamised 
prioriteedid ning seda uute 
avanenud võimlauste piires. 
Samas on osaliselt parane-
nud meie organisatsioonide 
majandamisvõimekus, küsi-
takse enam toetusi ka väl-
jastpoolt valda nii fondidelt 
kui ka eraettevõtetelt, samas 
selles suunas on arenguruu-
mi veel küllaga. 

Palume tutvuda uute 
määrustega ja blankettidega 
Tapa valla uuel veebilehel: 
http://www.tapa.ee/blan-
ketid-ja-korrad. Küsimuste 
korral pöörduda e-maili teel 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

veevedu lõpetada, kuid tul-
di vastu kinnistuomanike 
palvele ja pikendati veeveo 
lõpu tähtaega aasta võrra. 
Hetkel on küll veebruarikuu 
ja õues lumi, kuid kevad 
on õige pea käes. Koos 
sellega algab parim periood 
toruühenduste ehitustööde 
teostamiseks. Palun kõikidel 
majapidamistel, kellele on 
loodud võimalus veesüstee-
midega ühinemiseks, kuid 
kes pole seda veel teinud, 
pöörduda aega viitmata 
Tapa Vesi OÜ kontorisse 
ja kooskõlastada ühine-
mistingimused. Saabuval 
suveperioodil veetakse ma-
japidamistele vett ainult 
joogiks, toiduvalmistami-
seks ja pesemiseks; vett ei 
veeta loomade jootmiseks ja 
aiamaade kastmiseks!

Veeveo lõpetamise täp-
ne kuupäev antakse teada 
Tapa ajalehtede ja kodulehe 
kaudu.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

11. märtsil kell 12–15 korraldab 
Eesti Töötukassa 

TöömEssi 
Tapa kultuurikojas  

(Turu 8, Tapa).
Kohapeal jagame infot 

töövõimalustest Eestis ja mujal 
Euroopas. Kohapeal tööpakkumised 

tööandjatelt. Toimuvad töötoad.
Töömess on tasuta – tule ja osale! 

Jälgi täpsemat informatsiooni 
plakatitel linnaruumis ja 

www.toomess.ee. 
Töötukassa infotelefon 15 501. 

Õigusteenuse osutamist finantseerib

2. märtsil kell 12–15
Tapa Päevakeskuses (Valve 30)

osutab tasuta  õigusabi  
advokaadibüroo Taivo Saks @ Partnerid  

jurist Alar Salu.
Tasuta õigusabi osutatakse  

eelregistreerimisega 
tel: 5450 1102, 322 0025 või  
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Tapa muusEum annab TEada!
Alates 5. märtsist on muuseum külastajatele avatud tasuta.

Muuseumis on praegu näitus „Fotograafia ajalugu“, 
mis jääb lahti kuni 30. aprillini. Tulge muuseumisse külla!
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Novembris esitas Tapa vallavolikogu 
fraktsioon „Valla arengu eest!“ vallavo-
likogu esimehele järelepärimise, milles 
soovis saada selgitust valla ajalehtede 
väljaandmisega seonduvalt. Järelepä-
rimises soovis fraktsioon teada, mille 
alusel on vald sõlminud lepingu ajalehti 
välja andva MTÜ Arenduskojaga ning 
mis on valla ajalehtede väljaandmisel 
seatud eesmärgiks ning milliste kritee-
riumite alusel hinnatakse ajalehtede 
kvaliteeti. Vallavanem ja volikogu 
esimees andsid vastuse volikogu ees 
detsembrikuisel istungil. Hämmas-
tusega pidime tõdema, et ajalehtede 
väljaandmiseks on leping sõlmitud ilma 
avaliku konkursita, ajalehte väljaandvat 
MTÜd rahastatakse teiste vallalt toetust 
saavate MTÜdega võrreldes hoopis 
soodsamatel asjaoludel ning sisuliselt 
ei ole ajalehtede väljaandmiseks seatud 
mitte mingisuguseid kvaliteedieesmär-
ke. Ei ole ka hindamiskriteeriume, aga 
vallavalitsus on vallavanema sõnul 
rahul. Seega probleemi nagu polekski, 
kui rahulolu tagant ei kumaks hoopis 
vallajuhtide mugavus ja mõttelaiskus.

Valla ajalehed „Sõnumed“ ja „Ta-
paskije Vesti“ peaksid teenima valla 
üldisi huve ning ajalehtedes peaksid 

olema kajastatud kõik valla eluvaldkon-
nad. Kui valla lehti lugeda, siis näiteks 
ei ole üldse kajastamist, veel vähem 
analüüsi jaoks ruumi leitud ettevõtluse 
või valla rahvatervisenäitajate kohta. 
Kuigi vallavolikogu esimees väitis, et 
eesmärgiks on kajastada vallavalitsuse 
ja volikogu teateid, on ajalehtedes väga 
harva vallavõimud lahti seletanud teh-
tud otsuste sisu, mis muutub ja mida 
taotletakse. Ei anta laiendatud ülevaa-
teid, mis on volikogus päevakorral, mis 
infot seal jagatakse, mille üle arutatak-
se? On vaid päevakorrapunktide peal-
kirjad, aga sellest ei piisa. Millegipärast 
ei näe vallajuhid probleemi selles, et 
eesti- ja venekeelne leht avaldavad 
valla teateid eri mahus. Fraktsiooni 
liikmetele tundub kummastav, et kui 
vallaelaniku kriitilise sisuga artiklile 
järgneb alati vallavanema ümberlük-
kav kommentaar, ei ole mitte kunagi 
antud ei opositsioonis olevale volikogu 
fraktsioonile ega kellelegi teisele või-
malust avaldada oma seisukoht juba 
samas numbris vallavanema artiklist 
inspireerituna. Leiame, et siinkohal 
võiksid valla ajalehed täita demokraatia 
arendamise funktsiooni paremini.

Meil on vallas mitmeid probleeme 

(näiteks mitmekuine vaikelu valla aren-
gukava koostamisel, valla elanikkonna 
jätkuv mastaapne vähenemine, rohkete 
tööõnnetustega ettevõte Tapal, teenin-
dussfääri kärbumine, salatsemine Tapa 
linna vahetusse lähedusse kavandatava 
kaitseväe rasketehnika harjutusvälja 
küsimustes jne), mille kohta sooviks 
ka leheveergudelt lugeda rohkem kui 
vaid lakoonilisi ametlikke teadaandeid. 
Jah, loomulikult on vallalehe toime-
tajal raske minna vallavanema juurde 
sooviga kirjutada probleemartikkel. 
Sestap teeme ettepaneku, et ajalehte-
del oleks toimetuse kolleegium, kes 
seab ajalehtedele kriteeriumid, millest 
lähtuvalt tuleb ajalehed üles ehitada, 
millised on kajastamist vajavad teemad, 
analüüsimist nõudvad probleemid. 
Toimetuse kolleegium aitaks kavandada 
ja kohustaks sel moel lehtede toimeta-
jaid teemasid kajastama ning hindaks 
tulemusi. Leiame, et sel moel oleks 
ajalehtedest rohkem kasu kohalike ela-
nike informeerimisel ning valla teadete 
mõistetavaks tegemisel.

Ene Augasmägi, volikogu liige
Kuno Rooba, volikogu liige

Jaan Lõõnik, vallakodanik 

Tapa vald ja enne seda Tapa linn 
on lehe väljaandmist korraldanud 
sel moel aastaid. Püüdsin selgusele 
jõuda ka aastaarvus, kuid esialgu 
see ei õnnestunud. Olen tänulik, kui 
keegi oskab selle täpselt välja tuua. 
(Kindlasti mitte hiljem kui märtsist 2001, 
sellest ajast on ajalehed ilmunud regulaarselt 
ja stabiilselt – toimetaja märkus.) Lehe 
väljaandmine sel moel ei olnud prob-
leem ka ajal, kui hr Rooba ja pr Au-
gasmägi olid tööl Tapa vallavalitsuses 
vallavanema ja sotsiaalnõunikuna. Ka 
siis leiti, et on mõistlik niimoodi asju 
korraldada. Ka praeguse vallavalitsuse 
meelest on juba varem paika pandud 
moel tagatud maksumuse ja kvaliteedi 
mõistlik suhe. 

Hetkel on vallalehel kaks toime-
tajat, üks venekeelsel lehel ja teine 
eestikeelsel. Nemad koguvad kokku 
kõik vabatahtlikkuse alusel kirjutatud 
lood ja paigutavad need lehte ning 
korraldavad kujundamise, trükkimise 
ning levitamise tasuta kõikidesse 

postkastidesse. Tõsi, praegune val-
laleht on teadete edastamise rollis, 
mitte ajakirjanduslik väljaanne selle 
klassikalises mõistes. 

Samas on lehes alati olnud ruumi 
aktiivsete kodanike mõtete jagamiseks. 
Loomulikult võib lehte teha mitut 
erinevat moodi. On omavalitsusi nagu 
näiteks meie hea naaber Kadrina, kus 
on palgal professionaalne toimetaja 
ja ajakirjanik. Kui tahta, et meie leht 
oleks rohkem ajakirjanduslik, tuleks 
sinna juba oluliselt enam panustada nii 
raha kui ka aega. Kadrinas tuleb lehe 
hinnaks 0,95 senti. Meie lehe hind, 
arvestades tõlkimiskulusid, on 0,45 
senti. Lehe väljaandmine läheb aastas 
vallale maksma 25 565 eurot. 

Minu arvates võibki vallaleht olla 
kohalike teadete ja uudiste edastami-
seks. Pean alusetuks süüdistust nagu 
ei kajastataks otsuste langetamise 
argumente. Olen isiklikult selgitanud 
nii eelarvega seonduvat kui põhjen-
danud ka suuremaid investeeringuid 
või kärpeid.

Ma ei ole vastu ideele lehte aren-
dada ja anda sellele rohkem ajakirjan-

duslik suund, aga jääb arusaamatuks, 
miks ei tehtud sellist ettepanekut juba 
volikogus või ei võinud saata vastava-
sisulist ettepanekut vallavalitsusele? 

Ma olen absoluutselt nõus, et 
lehes võib teemade ring olla laiem. 
Aga ajakirjandusliku suunitlusega 
lehe puhul tuleb ka küsida, kas ja kui 
palju on meil ajakirjanduses pädevaid 
inimesi, kelle artiklite kvaliteediga me 
ka rahule jääme? 

Kas meil on piisavalt neid inimesi, 
kes mõistavad erinevust probleem-
artiklil ja avalikul suhete klaarimisel/
püüdel kellelegi koht kätte näida-
ta? Ajakirjanduslikul tasemel artiklite 
kirjutamine on töö ja selle eest on 
vaja maksta.

Selgusetuks jääb mulle, kas välja 
pakutud toimetuse kolleegium töötab 
vabatahtlikult või suurendab see ku-
lutusi lehe välja andmiseks? Seni pole 
vallalehti tsenseeritud ja lehes avaldatu 
on toimetajate otsustada olnud. Ma 
ei oska volikogu ega vallarahva eest 
kõnelda – kas oleksime valmis lehe 
toimetamise eest rohkem maksma? 
Ma olen valmis aruteluks. 

Mina ei nõustu Stalini poolt peale su-
rutud piirilepinguga Nõukogude Liidu 
ja ENSV vahel. Aluseks jäägu Tartu 
Rahuleping 1920. a. Miks meie ei esita 
omapoolseid nõudmisi?

Näiteks Narva Elektrijaama Vesi-
väravate sulgemine jääb Vene poolele, 
Narva-Jõesuus saare ära kinkimine, 
kitsas riba Pihkva järve ääres, Setumaa, 
Tartu Ülikooli varad, mis viidi Vorone-
ži, presidendi ametiraha jne.

Vene poliitikutele õpetati valet 
koolides kuni NSVL lagunemiseni ja 
jätkub edasi. 1940 andis Eesti Valitsus 
Eestimaa ära vabatahtlikult, ilma ühegi 
püssilasuta, püüdes säästa eesti rahvast. 
Järgnesid küüditamised 1941. ja 1949. 
aastal, kokku umbes 20 tuhat inimest. 
Vene poliitikud, eesotsas Staliniga, 
lootsid kustutada iseseisvusmõtted, 
likvideerides ettevõtlikumad inimesed.

1940. a kui oli veel meie valitsus, 
aga baaside kokkulepe juba kehtis, 
vedasid venelased Neeruti Linnamäest 
kruusa Tapa lennuvälja ehituseks. Vedu 
toimus 1,5-tonniste autodega. Kuna 
Linnamäelt tulid välja söestunud puu-
tükid, siis muinsuskaitse ettepanekul 
pani vabariik veod seisma. Mul ei lähe 
iialgi meelest ära see irve politruki näol, 
kui teatati, et Moskvast tuli käsk – edasi 
vedada (2 tunni pärast) ja vedu jätkus. 
Politruk – poliitiline juht, armees oli 
kaksikvõim. Komandör ilma politru-
kita midagi ei otsustanud. 

Minu ema oskas hästi vene keelt ja 
müüs piima. Politruk ei tulnud kunagi 
maja juurde ja tehinguid piimaga tehti 
maantee ääres, küsis ainult, mis jaam 
see on (meie maja kohta). Talumaja, 
vastas ema, alles sai valmis, Aseritel-
listest ehitatud. Politruki sõnad olid 
„Ei või olla”.

Kruusa vedamisel sõideti autodega 
heinamaale, tähendab eraomandust ei 
tunnistatud. „See on minu heinamaa 
ja minu talumaa. Autodele sõitmiseks 
on maantee”. Isiklik maa! Ei või olla! 
See on võimatu! Vastati jälle.

Politruk imestab – Tapal poed toitu 
ja muud kraami täis, meile räägiti, et 
eestlased elavad näljas ja on paljad. 
Ema ei osanud selle kohta midagi 
öelda. Kogu aeg nii olnud.

Politruk tuleb nädala pärast, peale 
Leningradist käimist tagasi, nägu laial 
naerul. Meile selgitati, et veetakse üle 
eesti Tapale toitu kokku, et näidata, aga 
elate ikka näljas ja paljas. Ema soovitas 
sõita kõrval linna vaatama. Politruk 
vastas, et meil on kokkulepe minna 
ainult Tapa, Jõhvi ja Narva poodidesse. 
Politruk sai pool palka Eesti rahas.

Isal oli külas Tallinnast Aleks Tom-
son ja kui auto ei käivitunud, milles 
sõitis ka politruk, siis palus Aleks luba 
autot vaadata. Mõne minuti pärast auto 
käivitus. Mis insener te olete, küsis 
politruk. Mul on oma sõiduauto ja 
mootorratas, sellepärast tean midagi. 
Politruk vastas – Teil on oma sõidu-
auto? Võimatu?

Meil oli oma külas ka veoauto, 
millega veeti Aseri tellist kohale Tapal 
raudteevagunist.

1941. a saatis Moskva meile Kir-
jaoskamatuse Likvideerimise Rahva-
komisjoni meie Rahvakomissariaadi 
Nõukogusse (praegu Ministrite Nõu-
kogu). Meie kirjaoskus oli siis kindlasti 
üle 90%, samal ajal pakun välja, et 
venes oli 50%. 1980. a tuli Peebumäele 
Leningradist koolist politruk – täna-
päeval juba poliittöötaja, komandöri 
abi. Ta asus elama minule kõige lähe-
masse sõjaväele ehitatud majja. Meie 
vaated elule läksid nii lahku, et tema 
minuga ei suhelnud kaks aastat. Kahe 
aasta möödudes hakkas ise rääkima, et 
elu on hoopis teine kui koolis räägiti. 
Eestlased pidid olema valelikud, uuri-
vad sõjasaladusi ja teatavad välismaale, 

kuna igaühel on välismaal sugulasi. 
Vaatavad ka Soome televisiooni.

Tuli meelde, Soome televisioon 
rääkis juba sündmuste kohta teisiti, 
kui Moskva. Vestlesin ühe ülemusega 
pikalt. Soome ei saa valetada, terve 
Euroopa kuuleb jne. Ülemus jäi kind-
laks, meile räägiti poliittunnis nii nagu 
Moskva ütles ja veel midagi juurde ka.

Imestan siiani, kuidas vene rahvast 
kasvatatakse valedega st propagan-
daga. See oli tolleaegne ja praegune 
poliitika. Sõda on poliitika jätkamine 
vägivalla teel. Poliitikud teavad ise väga 
hästi kohalikku olukorda.

Kohalik komandör mainis, et mi-
nuga on meeldiv vestelda. Ütlen välja, 
mis mina nendest arvan. Ei keeruta sel-
jataga. Kutsuti mind tihti nende pere 
sündmusi pühitsema. Kui komandör 
pidas ametisse määramise pidu: jäin 
hiljaks, saadeti soldat järgi. Sõime, jõi-
me – minu eestvedamisel harjutasime 
pitsist joomist eesti moodi. Jutt liikus 
juba vabalt kui ülemus mainis, et temal 
on kolm tütart. Minul kolm poissi, 
võin aidata sind kui tahad? Varsti mai-
nib, kuidas mina nii halvasti ütlesin? 
Kuidas halvasti, mina püüan kõiki ai-
data, kassas loetakse raha, pakun kohe 
abi. Keegi ostis suure tordi, pakkusin 
kohe abi söömisel. Ainult kord vastati, 
aga muidugi maja nr öeldi kohe ära, 
ainult ära konjakit unusta. Harju ära 
minu naljadega! Meie saime omavahel 
hästi hakkama ka hiljem, vene mehed 
püüdsid mind alati aidata. Sõjaväelaste 
naistega sain veel paremini läbi. Rita 
pidas väeosas poodi – tuli jälle midagi 
tooma. Kõigile ei jätku, ma sulle toon. 
Elab praegu Ukrainas. Tahtsin öelda, 
et Vene lihtinimesega saan senini hästi 
läbi, aga poliitikutega minu teadmised 
ei lähe kuidagi kokku.

Mulle ei meeldi autorihmade kin-
nitamine asulas, õnneks vanal muhul 
ei olnud rihmasid, muidu oleks vahest 
tundnud poodi minnes, et midagi oleks 
nagu seljas. Ei meeldi: homode seadus; 
pankade kadumine Tapalt; piirivalve 
hävitamine; piiranguteta kapitalism; 
ähvardused ja trahvid; sõna „partei“, 
mis tuletab kohe meelde kompartei hä-
vitamistööd ja tapmisi; Tapal Koidu ja 
Lille tänava nurgale istutatud suur kivi 
lume sisse, kuhu sõitsin auto küljekarbi 
sisse. Soovin suuremat vabadust. Eeti-
ka kasvatus lapseeas võtab ära vajaduse 
juhtida käskude ja keeluga.

Praegu inimest hoitakse nagu s…a 
pilpa peal! Vanasti võeti kassi tuppa 
tehtud hunnik pilpa peale ja viidi ette-
vaatlikult välja – see haises tugevasti. 

Tuli veel meelde. Saksa aja alguses 
remonditi maanteed Peebumäe all 
Tapa poole. Seal oli vesine koht ja 
vene vangid tassisid kanderaamiga 
kive põldudelt aluspõhjaks. Tulid läbi 
metsanurga meie õue süüa küsima. 
Ema mõtles, mida anda, ega omalgi 
ei olnud palju käes. Isa oli just pliita 
pealt õue tõstnud seapaja kartulitega. 
Nad vaatasid üksisilmi kartulite poole, 
mis aurasid parasjagu. Omale pandi 
suured kartulid kõige peale. Võtke kui 
soovite. Tulised kartulid kadusid hästi 
ruttu taskutesse ja läksid kohe tagasi.

Hetk hiljem sõites külgkorviga 
mootorrattaga õue, tulistas ketikoer 
püstoliga õhku. Ema läks vastu ja küsis 
kelle loaga tulistate minu õues. Käsi 
jäi nagu õhku ja siis alles pani püstoli 
ära. Ema saksa keel tuli ketikoerale 
väga ootamatult. Ketikoer ütles, et 
vangidele ei tohi süüa anda. Aga mida 
teha, kui teie toita ei jõua.

Ketikoeral oli suur võim, nimetus 
tuli ketiga kaelas rippuvast plaadist, 
millel kiri „Feldpolizai“.

Mul ikkagi hea meel elada vabas 
Eestis kõigi puuduste ja headustega.

Arne Vanaaseme talust 

Ajalehed valla elanike teenistusse!

Kommenteerib 
vallavanem Alari Kirt 

Lugeja mõtteid

AS Mistra–Autex on ettevõte, mis toodab 
nõeltöödeldud ja taftitud siseviimistlusma-
terjale ja detaile autotööstusele ja nende 

allhankijatele.
seoses töömahu suurenemisega otsime 

TOOTmisOsaKOnda

• OpERaaTOR–sEadisTaJaid:
- Lateks-, tafting ja ekstruuderliinile
- survevalu masinale 
• PUHASTAJAID–PAKKIJAID
• ÕMBLEJAID

Töödega tutvumine ja väljaõpe kohapeal.
Töö iseloom on sobilik nii naistele kui meestele.
Töötamine kolmes vahetuses.

nõudmised kandidaadile: põhiharidus, 
täpsus ja korrektsus, koostööoskus, pingeta-
luvus, kasuks tuleb eesti keele oskus.

Ettevõte pakub: töötasu alates 450 eur 
kätte, koolitust ja väljaõpet kohapeal, alalist 
tööd töölepingu alusel, häid töötingimusi, 
ettevõtte transport.

Asume: Raasikul, Paju tn 2, Harjumaa.
Töö liik: lepinguline, täistööaeg

Tööle asumise aeg: jaanuar 2015
Huvi korral palume: saata CV 

e–maili aadressile: mistra@mistra.ee või 
helistada telefonil 605 6700.
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Korteriomand aadressil Lai 15-4a, Tapa 
linn, Tapa vald (1-toaline eluruum 
üldpinnaga 26,70 m2). Alghind on 700 
eurot, tagatisraha 25 eurot ja enampak-
kumisest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomand aadressil Õuna 5-3, 
Tapa linn, Tapa vald (1-toaline eluruum 
üldpinnaga 36,90 m2). Alghind on 2500 
eurot, tagatisraha 250 eurot ja enampak-
kumisest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomand aadressil Moe keskus 
2-2, Moe küla, Tapa vald (2-toaline 
eluruum üldpinnaga 41,70 m2). Alghind 
on 1000 eurot, tagatisraha 50 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomand aadressil Allika 2, 
Jäneda küla, Tapa vald (3-toaline 
eluruum üldpinnaga 68,80 m2). Alghind 
on 5550 eurot, tagatisraha 100 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomand aadressil Näo keskus 
2-1, Näo küla, Tapa vald (3-toaline 
eluruum üldpinnaga 59,80 m2). Alghind 
on 1000 eurot, tagatisraha 50 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Korteriomand aadressil Näo keskus 
2-3, Näo küla, Tapa vald (3-toaline 
eluruum üldpinnaga 59,80 m2). Alghind 
on 1000 eurot, tagatisraha 50 eurot ja 

Tapa valla põhimäärus kirjutab ette, 
et kõik vallavolikogu poolt ellu kut-
sutud komisjonid peavad korra aastas 
volikogule (sellega ka kõigile valijaile) 
teada andma, kuidas on eelmisel aastal 
toimetatud, mis on tehtud ja mis on 
kavandatust tegemata jäänud.

2013. a valimiste järel otsustati, et 
järgmiseks neljaks aastaks (2013–2017) 
moodustatakse volikogu juurde viis 
komisjoni: kultuuri-, haridus-, sotsiaal-, 
majandus- ning eelarve- ja arenguko-
misjon. Võrreldes volikogu eelmise 
koosseisuga sai komisjone ühe võrra 
vähem. Raha kokkuhoiu vajadusel anti 
turvalisuse komisjoni ülesanded (tur-
valisus ja heakord) majanduskomisjoni 
pädevusse. 

Seega tegeleb majanduskomisjon 
kõigega, mis seondub valla eelarvega, 
investeeringutega, arengukava ja majan-
dustegevusega. Viimase alla kuuluvad 
kõik tootmis-, transpordi-, äri-, kauban-
dus- ja teised mingilgi moel majanduse 
valda kuuluvad ettevõtted. Tapa vallal 
on ka omal majandusüksus, mille hea 
käekäigu eest on vaja seista. Investee-
ringute alla kuuluvad panused teede ja 
tänavate korrasolekusse ja arendamisse, 
hoolitsus valla sotsiaalkorterite eest, 
veevarustus ja soojamajandus jne.

Tapa valla majanduskomisjoni kuu-
lub kolmteist liiget, kellest valla põhi-
määruse järgi komisjoni esimehe ja tema 
asetäitja on valitud volikogu liikmete 
hulgast. Üks inimene esindab oposit-
sioonilist volikogu fraktsiooni „Valla 
arengu eest“ – ka tema on volikogu 
liige. Volikogu liikmed on üht või teist-
viisi tasustatud. Ülejäänud kümme liiget 
teevad komisjonis tööd omast vabast 
tahtest ja ainult „aitäh“ eest.

enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomand aadressil 1. Mai pst 

6-28, Tapa linn, Tapa vald (1-toaline 
eluruum üldpinnaga 26,00 m2). Alghind 
on 3000 eurot, tagatisraha 200 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Elamumaa aadressil Aia 4, Lehtse 
alevik, Tapa vald (pindala 2105 m2, 
katastritunnus 40002:003:0780). Alg-
hind on 8200 eurot, tagatisraha 300 
eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 
50 eurot.

Kirjaliku enampakkumise esitamise 
tähtaeg on 6. märts kell 10.00.

Enampakkumine esitatakse kinni-
ses pakendis märgusõnaga „Korter“ 
või „Elamumaa“ Tapa vallavalitsusele 
aadressil Pikk tn 15, 45106, Tapa linn, 
Lääne-Virumaa.

Osavõtutasu ja tagatisraha peab ole-
ma eelnevalt laekunud Tapa vallavalit-
suse arvele nr EE722200001120077103 
Swedbankis.

Korteriomandid müüakse koos si-
sustusega. Müügi- ja asjaõiguslepingu 
sõlmimise kulud kannab ostja. 

Täpsem info valla kodulehel www.
tapa.ee – juhtimine – vallavara müük 
või telefonil 5816 7712 (Timo Tiisler).

Majanduskomisjon on seni koos 
käinud ja oma koosolekuid pidanud 
kaheteistkümnel korral. Reeglina toimu-
vad kohtumised ja etteantud teemadel 
arutelud korra kalendrikuus. Kuna 
juulis on volikogu töös vaheaeg, siis 
toimus 2014. aastal 11 koosolekut, kuid 
ka 2013. aasta detsembris toimus uue 
koosseisu sissejuhatav kokkusaamine. 
Arvestame ka sellega.

Komisjoni liikmed on üldiselt väga 
aktiivsed ja vastutustundlikud oma 
peale võetud kohustuste täitmisel. Neli 
neist on osalenud kõigil seni toimunud 
koosolekul. Pean nende nimed esile 
tõstma. Need on: Ago Stallmeister, 
Rein Tali, komisjoni esimehe asetäitja 
Mart Pihlak ja ka allakirjutanu. Arvi 
Palmsalu on osalenud üheteistkümnel 
koosolekul kaheteistkümnest. Ka teised 
on olnud aktiivsed. Olgugi et komisjoni 
tööst võetakse osa oma vabast ajast ja 
töö kõrvalt – 80% osalust on pea igal 
neist. Suur tänu teile selle eest! Eriline 
tänu meie Annelile, kes on võtnud 
enda peale koosolekute protokollimise. 
Koosolekud on töised, arukad. Vahel ka 
vaidlusi tekitavad. Nii ongi õige.

Nüüd aga üks ebameeldiv seik ko-
misjoni tööst: kõik oleks nagu ilus, kuid 
mõnikord on elus nii, et kogu meepoti 
sisu rikub üks tõrvatilk. Selleks on meil 
fraktsiooni „Valla arengu eest“ esindaja 
komisjonis, kes on aasta jooksul meiega 
koos olnud ainult ühe korra. Rohkem 
ei ole me teda näinud. Kuigi inimene 
on valla poolt tasustatud (volikogu 
liige), ei täida ta enda peale võetud ko-
hustusi. Selline on Maksim Butšenkovi 
arusaam „valla arendamisest“ ja rahva 
teenimisest. 

Tapa vallavalitsus müüb 
kirjalikul enampakkumisel:

Tapa vallavolikogu 
majanduskomisjoni 

tegemistest 2014. aastal

8.01.2015
- Eraldati sotsiaalkorter, aadressil 

Uus tn 14-3 Tapa linn;
- pikendati sotsiaalkorterite üü-

rilepinguid kokku kolmes korteris;
- otsustati suunata hooldustee-

nusele Tapa valla isik ning tasuda 
tema pensionist puudujääv osa Tapa 
valla poolt;

- MTÜ-le Tapa Liikumispuudega 
Inimeste Ühing eraldati tegevustoe-
tust summas 800 eurot;

- kinnitati sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise komisjoni koossei-
sus: Karmen Kaar – esimees, Anne 
Klettenberg – sekretär, Ilona Alla, 
Maris Sommerfeld, Eha Altmäe, Ly 
Nelson, Mati Kanarik, Sirje Salura;

- hoolekandespetsialisti volitati 
tegema tehinguid Tapa valla eest-
kostetavate nimel;

- otsustati korraldada lihthange 
„Kolme katlamaja ümberehitamine 
pelletiküttele“;

- otsustati korraldada avatud 
hankemenetlusega riigihange „Tapa 
linnakalmistu hooldus“;

- võeti vastu korraldus mitme 
kinnistu omanikele loa andmise kohta 
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;

- väljastati OÜ-le Tapa Autobus-
sipark taksoveoteenuste osutamiseks 
taksoveoluba kuni 08.01.2020 ning 
sõidukikaart;

- määrati projekteerimistingi-
mused KESKKONNAPROJEKT 
OÜ-le kahe alajaama asendamiseks 
Tiigi ja Bio kinnistutel Jäneda külas 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed elamu juurdeehituse ehituspro-
jekti koostamiseks Tähe 22 kinnistul, 
Tapa linnas;

- väljastati kirjalik nõusolek väi-
keehitise (sauna) püstitamiseks 
aadressil Kubja Moe küla Tapa vald;

- kaheksale OÜ Tapa Vesi kuu-
luvale maaüksusele määrati koha-
aadressid;

- nõustuti Tapa vallas Imastu 
külas asuva Konnavere kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastri-
üksuseks;

- võeti vastu korraldus vallavalitsuse 
teenistujate ja hallatavate asutuste 
juhtide kinnitamise kohta teenistus-
kohtade gruppidesse;

- loeti Rannar Vassiljevi poolt 
esitatud dokumentatsioon nõue-
tepäraseks ning lubati paigaldada 
välireklaam Tapa linnas Jaama 1 
hoonele kuni 20. jaanuarini 2015;

- loeti Ene Augasmägi poolt 
esitatud dokumentatsioon nõue-
tepäraseks ning lubati paigaldada 
välireklaam Tapa linnas Ambla mnt 
3 hoonele kuni 19. jaanuarini 2015;

- hüvitati Tapa vallale kuuluvas 
korteris Roheline tn 6-12 Tapa linn 
remondiks tehtud kulutused sum-
mas 197,78 eurot;

- võeti vastu korraldus sihtotstar-
beliste eraldiste lisamise kohta Tapa 
valla 2014. a eelarvele;

- kinnitati Tapa valla 2015. a eel-
arve tulude laekumine tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi ja kulude 
jaotus tegevusalade ja majandusliku 
sisu järgi;

- moodustati Tapa valla kriisiko-
misjon koosseisus: vallavanem Alari 
Kirt, abivallavanem Andrus Freient-
hal, majandusspetsialist Jaanus 
Annus, keskkonna- ja heakorraspet-
sialist Krista Pukk, ehitusspetsialist 
Timo Tiisler, järelevalvespetsialist 
Gennadi Sults, Tapa Vesi OÜ te-
gevjuht Aare Palmsalu, Kaitseväe 
1. jalaväebrigaadi tsiviil- ja sõjalise 
koostöö ohvitser Indrek Kaik, Särts 
OÜ juhatuse liige Enno Vähk, Eesti 
Raudtee AS riskianalüüsi ja kriisi 

peaspetsialist Marius Kupper, Eesti 
Raudtee AS Ida Teejaoskonna juha-
taja Kaido Lanno, N.R. Energy OÜ 
tootmisjuht Uno Petenberg; 

- lähetati vallavanem Alari Kirt 
Rootsi Kuningriiki Virumaa LEA-
DER- foorumi strateegia ettevalmis-
tamise seminarile 13.–15.01.2015.

15.01.2015
- Anti Elikor Transport OÜ-le 

avaliku ürituse luba ürituse Jäära-
jasõit VVV MOTORSPORT Ka-
rikale korraldamiseks Tapa Männi-
kumäe krossirajal 31. jaanuaril 2015 
ajavahemikus kell 9–19;

- anti Tapa kultuurikojale avaliku 
ürituse luba ürituse Jõulukuuske-
de ühine põletamine korraldami-
seks Tapa muusikakooli pargis 16. 
jaanuaril 2015 ajavahemikus kell 
19–21;

- lihthanke nr 158272 „Tapa 
vallavara kindlustamine 04.02.2015 - 
03.02.2018“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati ERGO Insurance SE 
poolt esitatud pakkumus;

- kinnitati Tapa valla hankeplaan 
2015. aastaks;

- võeti vastu kaks korraldust 
jäätmemahut i  per ioodi l i seks 
tühjendamiseks ning üks korraldus 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- määrati projekteerimistingimu-
sed ELTEL NETWORKS AS-le 
fiiberoptilise sidekaabli projektee-
rimiseks Moe harukontoris, Imastu 
Koolkodus, Käravete-Lehtse mnt ja 
Jägala-Käravete mnt servas, Tapa 
vallas;

- väljastati ehitusluba ehitise 
(kontorihoone ehitamine elamuks) 
rekonstrueerimiseks Tapa vallas, 
Moe külas, Reinu kinnistul;

- väljastati kirjalik nõusolek 
ehitise (vee-kanalisatsioonisüsteemi 
ühendamisel) tehnosüsteemide 
muutmiseks aadressil Koplisauna 
Loksu külas, Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek ehitise 
(maaküttekontuuri paigaldamiseks) 
püstitamiseks aadressil Koplisauna, 
Loksu külas, Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek Kase 
Kaubandus OÜ’le ehitise tehnosüs-
teemide (hoonesse ATS süsteemi 
paigaldamiseks) muutmiseks aad-
ressil Ülesõidu 8 Tapa linn;

-  vä l j a s t ada  k a su tu s l uba 
ELEKTRILEVI OÜle, ehitise 
rekonstr ueer imise l  (mast ide 
vahetamisel) Tapa vallas, Porkuni 
metskond 58, Kuru küla Putke, 
Jootme küla Putke, Jootme küla 
Jootme sigala, Kuru küla Otti, 
Jootme küla Oja-Aasa, Jootme küla 
Jalaka, Räsna küla Kelluka, Räsna 
küla Soosalu kinnistutel Tapa vallas;

- kahele puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hool-
dajatoetused;

- lõpetati üks korraldus puudega 
isikule hooldaja määramiseks;

- hoolekandespetsialisti volitati 
tegema toiminguid pangas eestkos-
tetava nimel.

22.01.2015
- 11-le lapsele otsustati maksta 

lasteaia toidusoodustust;
- otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 
848.88 eurot;

- otsustati jätta maksmata sot-
siaaltoetusi kokku kolmele inime-
sele;

- võeti vastu üks korraldus jäät-
memahuti perioodiliseks tühjenda-
miseks ja üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- väljastati ehitusluba ELEKT-
RILEVI OÜ-le ehitise (kinnistu 
elektriliitumine) püstitamiseks Tapa 
linnas Kuusiku 3 kinnistul;

- väljastati ehitusluba LEMAR 
LM OÜ-le ehitise (laudakompleksi 
ehitamiseks) püstitamiseks Tapa val-
las Jootme külas Suurfarmi kinnistul;

-  vä l j a s t a d a  k a s u t u s l u b a 
N.R.Energy`le ehitise kasutamise 
otstarbe muutmisel (katlamaja boile-
rijaam energeetikatööstuse hooneks) 
Tapa linnas Lai 19 kinnistul;

-  v ä l j a s t a t i  k a s u t u s l u b a 
N.R.Energy’le ehitise kasutamise 
otstarbe muutmisel (katlamaja boile-
rijaam energeetikatööstuse hooneks) 
Tapa linnas Leina 14a kinnistul; 

-  vä l j a s t a d a  k a s u t u s l u b a 
N.R.Energy’le ehitise kasutamise 
otstarbe muutmisel (katlamaja boile-
rijaam energeetikatööstuse hooneks) 
Tapa linnas Lembitu 15b kinnistul; 

-  v ä l j a s t a t i  k a s u t u s l u b a 
N.R.Energy’le ehitise kasutamise 
otstarbe muutmisel (muu tööstuse 
laohoonest energeetikatööstuse 
hooneks) Tapa linnas Roheline 12a 
kinnistul;

- anti luba MTÜ-le Eesti Sport 
Chanbara Liit kolme projektlaagri 
(suvine spordi treening- ja kultuuri-
laager) läbiviimiseks;

- võeti vastu korraldus raha 
eraldamise kohta noorsootöö- ja 
noortekeskustele, seltsitegevuseks 
ning religioonitoetusteks 2015. aasta 
eelarvest.

29.01.2015
- Kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;

- lõpetati ühe puudega isiku 
hooldamine,

- võeti vastu kaks korraldust 
sotsiaaltöötajale volituste andmise 
kohta eestkostetavate nimel tehin-
gute tegemiseks;

- ühele puudega lapse hooldajale 
määrati hooldajatoetus;

- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 
eraldati toetust lapsehoiuteenuse 
osutamiseks;

- üks Tapa valla kodanik suunati 
AS Tapa Haigla hooldekodu teenuse-
le ning otsustati tasuda tema pensio-
nist puudujääv osa Tapa valla poolt;

- nõustuti Tapa vallas Jäneda 
külas asuva Kaupluse maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega ehitise 
omanikele;

- anti välja luba jäätmemahuti 
ühiseks kasutamiseks kahe kinnistu 
poolt;

- lihthanke nr 158418 „Kolme 
katlamaja ümberehitamine pelle-
tiküttele“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Rapla Metall poolt 
esitatud pakkumus;

- Tapa kultuurikoja helitehnika 
ostmise edukaks pakkumuseks tun-
nistati ELV Tehnikateenused OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- riigihanke nr 156946 „Tapa 
linnakalmistu hooldus edukaks 
pakkumuseks tunnistati Grün-E 
World OÜ ja Suurmaa Grupp OÜ 
poolt esitatud pakkumused, kuid 
otsustati Lükata Grün-E World OÜ 
ja Suurmaa Grupp OÜ poolt esita-
tud pakkumused tagasi põhjusel, et 
vastavaks tunnistatud pakkumuste 
maksumused ületavad oluliselt han-
kelepingu eeldatavat maksumust 
ja ei ole sellise hinnaga hankijale 
vastuvõetavad;

- võeti vastu korraldus Tapa 
linnakalmistu kasutamise eeskirja 
rakendamiseks vajalike dokumen-
divormide ning kalmistu tööaja 
kinnitamise kohta.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

29.01.2015
Võeti vastu järgmised määrused:
- Tapa valla reovee kohtkäitluse ja 

äraveo eeskiri;
- Tapa valla teede ja tänavate teehoiu-

kava aastateks 2015–2018 kinnitamine;
- Tapa valla eelarvest mittetulun-

duslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja 
külaühingutele toetuse andmise kord.

Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine (2);
- jaoskonnakomisjonide moodus-

tamine.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Järgneb lk 7
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Tapa linnas toimuvad esimest korda poksivõistlused. 

“Yakuza Boxing Cup” nimeline poksivõistlus toimub 14. märtsil 
algusega kell 14 Tapa spordikeskuses (Pargi 12, Tapa). Kavas on 

poksimatšid  ja kultuuriprogramm. Poksiringi astuvad ülesse parimad 
Tapa Poksiklubi esindajad ning juhtivad Eesti poksijad. 

Tule ja toeta omasid! Pileti saab osta koha peal.

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Kui fraktsiooni esimees ei ole 
teistele oma kaaslastele eeskujuks, 
siis võib öelda kogu fraktsiooni 
kohta, et mitte keegi neist ei proovi 
valla arengule kaasa aidata. Sõnad ja 
muud midagi...

2014. aastal arutati vallavalitsuse 
poolt esitatud 23 määruse eelnõud ja 
36 otsuse eelnõud. Tähtsamad neist: 
1. Tapa valla Ühisveevärgi ja kanali-
satsiooni arendamise kava aastateks  
2013–2024.
2. Tapa valla teede ja tänavate tee-
hoiukava aastateks 2014–2016.
3. Tapa linna haljastuse arengukava
4. Tapa linna kaugküttepiirkonna 
soojusmajanduse arengukava.
5. Tapa linnakalmistu andmekogu asu-
tamise ja kalmistu kasutamise eeskirjad.
6. Tapa valla reovee kohtkäitluse ja 
äraveo eeskiri.
(Nende materjalidega on võimalik 
tutvuda Tapa valla kodulehel.)

Eriti tähtis oli „Soojusmajanduse 
arengukava“, mille vastuvõtmine 
andis Tapa linna elanikele suurema 
kindluse, et probleemid kodusoojuse-
ga ja sooja veega saavad lahendatud, 
et tuleb aeg, kus soojahind võib ka 
langeda. Selleks annab arengukava 
võimaluse tekitada Tapale alternatiiv-
kütuse kasutusega uus katlamaja. Kas 
seda teeb praegune soojatootja „N.R. 
Energy OÜ“ või tuleb uus pakkuja, 
see ei ole oluline. Võimalus selleks 
on antud. Nagu kuulda, siis „N.R. 

Energy OÜ“ on ise käsile võtnud oma 
katlamajas hakkepuidu kasutamise 
võimaluste tekitamise.

Ka „Teede ja tänavate teehoiu-
kava“ andis võimaluse korrastada 
teedevõrku. Nagu olete märganud, siis 
eelmisel suvel tehti Tapa linnas hulga-
liselt tänavate pindamistöid. Nüüdseks 
on saanud pea kõik linna tänavad 
musta katte, tolmused kruusakatted 
on minevik. 2015. aasta suvel tehakse 
veel ülepindamistöid neil tänavatel, 
kus eelmistel aastatel tehtud suurte 
kanalisatsioonitööde tagajärjel on vaja 
taastada asfaltkatte endine seisukord. 
Linnakodanike märkusi arvestades 
on ehitatud uued kõnniteed (nt Pikal 
tn Maxima juures, Kooli tänaval jne).

Pindamistöid jagus ka maapiirkon-
dadesse. Seni väga halvas olukorras 
olnud, kuid tugeva muldkehaga tee-
lõigud, said musta katte. Nimetame 
siin Jäneda-Kalijärve teed, Lehtse-
Kurge teed. Loodame, et tendents 
teede ja tänavate parendamiseks 
jätkub. Allakirjutanu isiklik arvamus 
on, et ideaaleesmärgiks oleks musta 
kattega teede jõudmine kõigi vallaela-
nike koduväravani. See võtab muidugi 
aega, kuid selles suunas peaksime 
tegutsema.

Haljastuse arengukava tagajärgi 
võib juba praegu iga linlane ja selle 
külaline näha. Nii Vilmsi platsi kui 
ka kesklinna platsi haljastuse nooren-
damine on andnud kogu Tapa linna 
keskosale palju värskema ja korrasta-

21. veebr kl 14 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud  
kontsert-aktus ja AastaTegija auhindade üleandmine.  
Külalistena esinevad Ruslan ja Rute Trochynsky.

22. veebr Maslenitsa. Korraldaja MTÜ Loominguline Ühendus Koit. 
Tasuta.

23.–25. veebruar Riigikogu valimiste eelvalimised.
24. veebruar Eesti Vabariigi 97. aastapäev.

kl 07.30 Pidulik lippude heiskamine Tapa linna keskväljakul.
kl 08 Hommikukohv vallavanemaga Tapa kultuurikojas.
kl 12 Pidulik Eesti Vabariigi 97. sünniaastapäeva kontsert- 

palvus EELK Tapa Jakobi kirikus, esinevad Tapa valla  
muusikakollektiivid.

27. veebr kl 17–21 Käsitöökohvik. Belgia pistes märkmiku  
meisterdamine. Juhendaja Mari Riina Rist. Materjalid juhenda-
ja poolt. Osalustasu 10 eurot. Grupi suurus max 10 inimest. 
Eelregistreerimine info@kultuurikoda.ee või tel 322 0061.

1. märtsil Riigikogu valimised
1. märtsil kell 14 Keldrisaalis Kuusalurahva teatrilt komöödia  

kahes vaatuses. Marcel Ayme „Teise mehe pea“.  
Lavastaja Tõnu Tamm. Piletid 6 ja 4 eurot.

3. märtsil Draamafilm „1944“ ( Eesti). Režissöör Elmo Nüganen.
     kl 16 Broneeritud Tapa gümnaasiumile.
     kl 18 Broneeritud massistseenides osalejatele. 
     kl 20 Kinokülastajale. 
4. märtsil kl 18 ja 20 Draamafilm „1944“ ( Eesti). Režissöör 

Elmo Nüganen.
07. märtsil kell 19:00 Kontsert „Noored muusikud“. 
10. märtsil kl 20 Norra actionkomöödia „Børning- kummivilin“. 

Alla 12-aastastele mittesoovitatav.
10. ja 17. märtsil kl 18 Loeng „Kiviktaimla rajamine“. Teemad:  

Asukoha valik, materjali valik, ettevalmistavad tööd, rajamis-
tööd, taimede valik, istutusajad, kiviktaimla hooldus. Lektor 
Riina Krall (Räpina Aianduskooli maastikuehituse lõpetanu ja 
hobiaednik). Osalustasu 3 eurot. Osalemiseks registreerida e-
postiga info@kultuurikoda.ee või tel 322 0061.

12. märtsil kell 18 Tapa muusikakooli kevadkontsert.
17. märtsil kl 18 Animafilm „Muumid Rivieral“.  

Film on dubleeritud eesti ja vene keelde.
20. märtsil kl 21 Retropidu. Videodisko kaheksakümnedate-ühek-

sakümnendate parimatest paladest. DJ Viki. Kostüüm inspiree-
ritud lemmikstaaridest! Avatud baar.  
Kohtade broneerimine info@kultuurikoda.ee või 3220061. Pilet 
3 €, peopäeval 5 €. 

23. märtsil kell 19 R.A.A.A.M teater „Alustame algusest“.  
Lavastaja Adrian Giurgea (USA). Piletid 10 ja 13 eurot müügil 
Tapa kultuurikoja kassas.

24. märtsil kell 20 Romantiline komöödia „Armastus esimesest 
hoobist“. 

tuma väljanägemise. Sellist tegevust 
nõuab arengukava ka järgmistel 
aastatel. 2015. aastal võtab Tapa vald 
käsile Jaama pargi korrastamise. 

Majanduskomisjoni tööülesannete 
hulka kuulub ka valla heakorral silma 
peal hoidmine. Kahjuks on meie 
hulgas kodanikke, kes ei ole kuigi 
varmad hoolitsema oma kinnistute 
korrasoleku eest. Et linnapilt oleks 
korrastatud, tuleb inimestele meelde 
tuletada nende kohustusi. Selle tööga 
tegeleb vallas järelevalveametnik. 
Komisjoni poolt temale edastatud 
silma riivavate kinnistute või nende 
detailide nimekiri lühenes 2014. aastal 
tuntavalt. Paar näidet. Tapa endise 
raamatupoe taga olev lagunenud 
hoone on lõpuks ometi lammutatud, 
Tapa Leivatehase lääbakil piirdeaed 
on välja vahetatud korraliku võrkaia 
vastu (kui nüüd veel territooriumi 
ümbritsev haljastus ka korda saaks, 
oleks olukord seal päris eeskujulik), 
endine Tapa raamatupoe välimus on 
saanud palju värskema kuue. Kuid on 
veel omanikke, keda ei ole suudetud 
sundida oma kinnistuid korrastama. 
Lehtse alevis Rägavere tee 4 omanik, 
vaatamata paljudele meeldetuletus-
tele, ei ole midagi teinud, et tema 
kinnistu ei riivaks möödujate silma. 
Gennadi Sults peab rangemaid meet-
meid kasutama.

21. veebr kl 20 Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu laudades 
kõigile. Korraldab Lehtse Kammerkoor – kontsert, viktoriin, 
mängud jm. Muusikat teeb Andrus Kurvits ja Sõbrad.  
Eelregistreerimine laudadesse. 20. veebruarini pääse: 7 €; 
peoõhtul kallim. Info: 521 8398; 383 3350;  
e-mail: info@lehtsekultuurimaja.ee.

23. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus EV sünnipäeva tähistamine.  
Loeme isamaalist luulet ja laulame laule Eestimaast.  
Mälutreening, viktoriin Eestist.

26. veebr kl 10–12 Lehtse Lasteaia pidu “Palju õnne, Eesti!”.
1. märtsil kl 10 Lehtse 7. pinksi pühapäev. Jätkub PPP XIII  

hooaeg. Registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55!  
Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

2. märtsil kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Laulu- ja meisterdus-
tuba jms. 

6. märtsil kl 19 Näitemänguõhtu – Alburahva Teater etendusega  
“Ema läheb mehele” Autor: Küllike Veede. Lavastaja: Tiit 
Tammleht. Pilet: 3 €. 

9. märts kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
 Külaliseks Ille Lepasepp – tervendaja. Istume kohvilauas  

ning kuuleme kõigest lähemalt. 
10. märtsil kl 12 MTÜ Inkotuba – abivahendite, mähkmete jms. 

Müük. NB! Tellige ette! Tel 5343 9837;  
e-mail: t.ulle@inkotuba.ee.

10. märtsil kl 18  Kohtumine poliitikahuvilistele. Külla tuleb Tapa 
vallavolikogu esimees  Urmas Roosimägi. Käsitlemist leidvad 
teemad: Eesti Kaitseväe laienemisplaanidest Tapa vallas; jul-
geoleku olukorrast Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus jm; olukor-
rast Ukrainas. Oodatud kõik huvilised!

13. märtsil kl 12  Seenioride pidu “Tantsime koos!” Osalejaid üle 
Eesti. Oodatud tantsuhuviline publik.

15. märtsil kl 12  Lehtse Külakilb 7. mäng. Osamaks täisk 2 €,  
õpil tasuta.

16. märts kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel pika tualeti pidu ja 
kontsert. Külas klubi Hõbelõng Lasnamäelt. Kontsert  
külalistelt. Seltskondlikud mängud, viktoriin jms. Istume  
ühises peolauas – pane tasku paar eurot osamaksuks!

23. märts kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Eakate liikumine. Mä-
lutreening.

30. märts kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Laulu- ja jututuba 
teemal “Kevad, loodus, aed”.

nb! näitused: 
Veebruar – Näitus “Hertta Võido kudumid”.
Veebruar–märts – Näitus “Tatjana Trubkina tikandid”.

Tapa vallavolikogu majanduskomisjoni ...
Algus lk 6

Kalju Soomeri, Tapa valla 
majanduskomisjoni esimees

Järgneb

3. märtsil alates kella 12st Tapa
Liikumispuuetega inimeste Ühingus  

aadressil Valve 30, Tapa.
Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende 

hooldajatele. Tasuta konsultatsioonid ja toote / 
abivahendite tutvustused. Müük soodustusega 
puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja 
lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi 
kaardi omamisel. Täishinnaga müük kõikidele 
abivahendite vajajaile!MÜÜGIS: täiskasvanute 
mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, madrat-
sikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldus-
vahendid, (potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel). 

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 
tööpäeva! Info, abi ja tellimine: 

tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
- Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.
- Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.
- Ohtlike puude raiet kalmistutel.
- Puude seisukorra ja elujõu hindamist.
- Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.
- Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, 
korrastamine, hoonete lammutus).

Töid teostavad oma ala professionaalid koos  
kaasaegse tehnikaga.

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846, e-mail: pajolus@gmail.com, 

puuderaie.info@gmail.com. Kontaktisik: Tanel Pajo
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

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

müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas suuru-
ses ja seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 1000 eurot.  
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,  

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.

Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja, 

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

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

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

Telefon 5343 7995. E-post: tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

Tel: 508 2716, e-mail: info@nomiaska.eu

- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Torutööd
- Talvel katustelt lume       
  koristamine

Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)

Kaevetööd (mini ekskavaator)
Puksiirabi

Hindu tasub uurida
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt 2B,TAPA

• autoremonditööd
• klaasivahetus
• treileri rent – teenus
• alumiiniumkeevitus
• ATV remont/ümberehitus 

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@gmail.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS. 
Summutite remont ja paigaldus
Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267, 

mob: 5650 3420. E-mail: kalleivainen@hot.ee

Akende, uste ja muude puidutoodete 
valmistamine tellimuse peale.

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Kustus elu, vaikis valu, väsisid su töökad käed ...

Mälestame head sõpra ja töökaaslast 
HEIKKI KALA 

01.07.1952-11.01.2015

Südamlik kaastunne lähedastele.
OÜ Tapa Perearstikeskus

On mälestusi, mida aeg ei murra.

Mälestame unustamatut 
HEIKKI KALA

Südamlik kaastunne lähedastele.
Kooriõed ja -vennad

Tapa Kammerkoori päevilt.

FiE unO LEEs - Treimis- ja freesimistööd. 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone). 

Tel 5664 9956.

- Üldehitustööd
 • Vundamentide rajamine
 • Müüritööd
 • Katusetööd
 • Akende ja uste  
        paigaldus
 • Fassaaditööd
- Remonditööd

Anvort Ehitus OÜ
teostab järgmisi töid:

Mob: +372 5880 4406.
e-post: anvortehitusou@gmail.com

- Viimistlustööd
- Aedade ehitamine
- Puitterrassid
- Torutööd
- Kanalisatsioonitrasside  
paigaldus
- Tänavakivide paigaldus
- Katustelt lume koristus

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), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862.

Ilusalong Loyola otsib oma töökasse kollektiivi 
JuuKsuRiT!

Küsi infot täpsemalt tel: 5649 6285, 
Loyola Ilusalong, Tapa, Koidu 4.

Tapa päevakeskuses töötab
25. veebruaril, 11. märtsil ja 25. märtsil 

kell 10–12 (vajadusel ka kauem) JuuKsuR
Elav järjekord. Info tel 5450 1102, 322 0025 või 

tapapaevakeskus@tapa.ee.

Jäneda Kooli vajatakse töökat ja toimekat 
TööMEES-MAJAHoIDJAT. 

Sooviavaldus esitada 2. märtsiks aadressil 
kool@janedakool.ee.

Kalda arendus OÜ
Rendib, müüb, ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi soovile.
Info tel 5627 0804. veikoryy@gmail.com

müüa traktor MTZ 82 koos 2PTC-4ga 5000€;
2-m teravilja-heinaseemne külvik, sobib T25-le  

500€, tasandusniiduk 1000€, 13” valuveljed Opel 
50€, võimas küttepuude saag 100€. 

Tel 5347 8042.

Kauplus melita Äri aadressil Tapa linn, Turu t 3
Pakub kevadist allahindlust kogu kaubale 30%

6.–7. märts. Tere tulemast!

müüa 2-toaline korter Tapal, Õhtu pst 36, II korrus, 
puitpõrand, pakettaknad, osaliselt möbleeritud,  

aiamaa, kelder. Tel 506 6108.

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides
 (ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja pesuma-

sinate paigaldus)
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine tervi-

kuna
- erinevaid ehitustöid

pakkumine! Kivisüsi hea hinnaga!
Info 5346 2502 Anglis OÜ Bekkeri sadam, Tallinn.

soovin üürida Tapa linnas maja, pikemaks ajaks.  
Üür kuni 150 eurot kuu. Soovitavalt aiamaaga.  

Võimalusel saata pakkumine meilile ansuke21@hot.ee.

soovin üürida Tapa linnas väiksemat maja.  
Tel 5891 4551.

Tapa Ehituskauplus otsib mÜÜJaT ja AUToJUHTI.
Info saata meilile veikoryy@gmail.com.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, plaatimine, pottsepa-
tööd jne; soojustamistööd – katusealused, seinad, vundamen-
did; viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-paigaldus; erineva-
te 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.


