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Tapa gümnaasiumi kõige väiksematel 
roheliste näppudega lastel on juba 
esimesed seemned mulda külvatud. 
Mõned taimebeebid koguni mullast 
nähtavalegi ilmunud. 

Algklasside majandusõppe õpilased 
annavad kõigile taimeostuhuvilistele 
teada, et 15. mail on taas kavandatud  
koolimaja juures kevadine TAIME-
LAAT. 

Kutsume üles valla kõikide koolide 
õpilasi taimi ette kasvatama ja kevadel 
müüma ning OMA PEENRAID 
rajama. Kasvatage mitmesuguseid 
põnevaid köögiviljataimi, maitse- ja 
ravimtaimi, suve- ja püsilillede tai-
mi. Proovige külvata ka okaspuude 
seemneid, õunaseemneid, paljundage 
juurepuhmaid, ilupõõsaid jne.

Neile lastele, kellel puudub või-
malus oma peenra rajamiseks, aga 
kes väga tahavad seda teha ja va-
nemad on nõus abistama last selle 
tegevuse juures, pakub taas Pälli ma-
hetalu võimalust oma maad kasutada 
2015. a, et laps saaks ISE proovida 
midagi kasvatada, hooldada ja saaki 
korjata. 

Maaomanik teostab eelnevalt ke-
vadised mullaharimistööd, ajab sisse 
vaod, mõõdab välja soovitud pikkuse-
ga maa ja abistab märgistamisel ning 
jagab näpunäiteid erinevate tööde 
tegemisel. 

Teatada hiljemalt 15. aprilliks 
aadressil pallitalu@gmail.com või tel 
526 5612.

Soovime kõigile taimekasvatajatele 
päikselisi kevadilmu!

Ootame rohkelt ostuhuvilisi 15. 
mail kell 11 Tapa gümnaasiumi 
algklasside TAIMELAADALE!

Õpetajad Elle Kivisoo 
ja Malle Truu
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Tapa vallavalitsus korraldab 2015. 
aasta kevadel Tapa linnas, Lehtse ja 
Jäneda keskustes tasuta lehtede ja 
okste äraveo. Lehtede ja okste vedu 
toimub eelregistreeritud nimekirjade 
alusel alates 27. aprillist kuni 3. maini.  

Puulehed tuleb veopäevaks panna 
kilekottidesse ning oksad lõigata kuni 
ühemeetristeks juppideks ning siduda 
punti. Lehekotid ning oksakimbud 
tuleb valmis panna 27. aprilliks.

Lehekottidesse ei tohi panna ol-
mejäätmeid! Kotid, mis sisaldavad 
olmejäätmeid, jäetakse tühjendamata. 
Lehekotid ei tohi olla suuremad kui 
150 liitrit.

Lehtede ja okste äraandmiseks 
tuleb end registreerida e-posti 
aadressil krista.pukk@tapa.ee või 
telefonidel 322 9665 või 322 9650. 
Registreerida saab kuni 23. ap-
rillini.

Krista Pukk,
Tapa valla

Oma peenar

Korrarikkujad Tapal

2015. aasta tuleb tegus
Lumi on sulanud peaaegu kõikjalt. 
See tähendab, et nähtavale on il-
munud või ilmumas kõik see, mis 
helde käega sai hangede vahele 
poetatud. Olgu tegemist siis prügi 
või lemmiklooma roojaga. Seda 
kõike on tõesti kohutavalt palju. 
Kohutavalt just seepärast, et prügi 
tekke ennetamise kommet ei ole 
meisse süstinud ka aastatepikkune 
“Teeme ära!” traditsioon. 

Ilmselgelt napib prügistajatel 
soovi elada ilusas keskkonnas, sest 
kevadel lume alt paljastav ei kaunista 
meie kodukohta küll kuidagi. Lisaks 
peab keegi selle prügi ju ikkagi üles 
korjama. Ehk oleks ikkagi lihtsam 
see suitsupakk või jäätisepaber visata 
prügikasti või hoida seda järgmise 
prügikastini jõudmiseni peos. Ka 
autos on võimalik koguda pakendid 
eraldi väiksesse kotti ja need siis 
konteinerisse tühjendada. Kõlab 
loogilisena. Ometi näitab igakevadi-
ne vaatepilt, et ei ole see seda mitte.  
Muidugi ei ole avalikke prügikaste 
igal tänavanurgal ja tõenäoliselt ei 
saagi igal pool neid ka olema.

Hämmastama paneb ka looma-
omanike hoolimatus, eriti jälk on 
vaatepilt Tapa linna kergliiklusteel, 
mida kasutavad paljud tervisesport-
lased. Kas siis tõesti on koeraoma-
nikel parem tunne astuda mööda 
looma väljaheiteid kui puhast teed?  
Paljudel meist ei ole lemmiklooma, 
mistõttu on nende jaoks fekaalide 
vahel puhta astumiskoha leidmine 
äärmiselt ebameeldiv. Palun siinkohal 
loomaomanikel natuke hoolimist ja 
tähelepanu oma kaaskodanike suhtes. 

Tapa vallavalitsus on koos allasu-
tustega alustanud kevadkoristust. 
Lõigatakse tagasi puid, korista-
takse territooriumi, puhastatakse 
kõnniteid jne. Aga igale poole me 
kahjuks ei jõua. Selleks on Tapa 
valla territoorium ikka liiga suur. 
Siinkohal ongi vaja meie kõigi Tapa 
valla elanike koostööd, et kodukant 

korda teha. Igaüks peaks oma kinnistu 
ja sellega piirneva lähiala üle vaatama 
ja korrastama, nii eramajad, korteri-
ühistud jne. Ainult sedamoodi saame 
ükspäev tunda uhkust selle üle, et meil 
on korras ja kena elupaik. 

Veidi ka kaasavast eelarvest, mille 
menetluse Tapa vallavalitsus gümnaa-
siumide ja raamatukogude kaasabil läbi 
viis. Nüüdseks on juba ka hääletus läbi. 
Selgunud on võitja, milleks on Leht-
sesse külaplatsi rajamine. Vallavalitsus 
rajab selle käesoleva aasta jooksul.  
Enesestmõistetavalt saime ka ise 
protsessi käigus targemaks. Mõist-
sime, mida tuleks teha järgmisel 
aastal paremini. Kiidusõnad siinkohal 
vallaelanikele aktiivse kaasalöömise 
eest. Eriti aktiivsed olid inimesed elu-
kohaga väljaspool Tapa linna. Kokku 
lugesime 890 hääletussedelit ja Lehtse 
külaplatsi poolt anti 280 häält, Moe 
noortekeskuse jõusaal sai 268 häält, 
Jäneda lossi I korruse remont 245 
häält; välitrenažöörid Tapa linna 202 
häält, mänguväljak Rohelise ja Aasa 
tänava ristmikule 127 häält. Loodan 
et järgmisel aastal annab volikogu 
meile jälle loa ja vahendid samasugune 
ettevõtmine läbi viia. 

Kaitseväe Tapal paiknemisest 
on üle-eestilises ja ka maakondli-
kus meedias juba palju juttu olnud 
ja ma palju sel teemal ei kirjuta. 
Meie jaoks tähendab see eelkõige 
seda, et siia tulevad sajad ja sajad 
inimesed. See on meie linna ja val-
la jaoks määratu suure mõjuga.  
Paljudel nendel inimestel, kes lähima 
paari aasta jooksul Tapale on tulemas, 
on vaja ka kuskil elada. Kõik ei mahu 
kasarmutesse ja kõik ei tahagi seal 
elada. Kindlasti hakkab selline liiku-
mine mõjutama meie kinnisvaraturgu, 
eriti üüriturgu. Seega, meie tühjade 
korterite omanikud võiks mõelda, kas 
poleks õigem korrastada oma korter 
ja see välja pakkuda üürimiseks, selle 
asemel et maksta tühja korteri eest 
kommunaalmakseid. 

Ka ettevõtlusel, näiteks teenin-
dussektoril peaks hakkama paremini 
minema. Ja seetõttu läheb paremini 
ka Tapa vallal. Meil kõigil. Sellist 
inimrännet võiks võrrelda ühe Eesti 
mõistes väga suure ettevõtte tulekuga 
linna. Selle otsene ja kaudne positiivne 
mõju on väga suur, nii inimeste kui 
töökohta näol. Tapa vald püüab oma-
korda teha kõik võimaliku, et need 
siia teenima ja tööle tulevad inimesed 
tunneksid end siin teretulnuna ja re-
gistreeriks ennast meie valla elanikuks. 
See omakorda annab meile võimaluse 
lisanduva tulumaksu rahaga teha kõike 
vajalikku avaliku ruumi korrastami-
seks. Ka heakord on siinjuures oluline 
– me ei taha ju, et meist jääks mulje 
kui räpakatest inimestest? 

Tapa vallavolikogu kinnitas lisa-
eelarve, mille sisuga saab täpsemalt 
tutvuda valla kodulehel, aga siia 
panen kirja vaid suuremad inves-
teeringud. Regionaalsete investee-
ringutoetuste programmi komisjoni 
16.12.2014 koosolekul otsustati 
toetada Tapa vallavalitsuse poolt 
esitatud projekti Tapa hooldekodu 
küttesüsteemi rekonstrueerimine 
ja taastuvenergia kasutuselevõtt 
36 392 euroga. SA Keskkonnainves-
teeringute Keskus (KIK) on otsus-
tanud toetada taotlust „Tapa linnas 
asuvate endiste Vene Föderatsiooni 
relvajõudude lennuväeosa hoonete 
lammutamine“ 23 154 euroga ning 
„Tapa linnas asuvate endiste Vene 
Föderatsiooni relvajõudude lennu-
väeosa hoonete lammutamise II 
etappi“ 28 122 euroga programmist 
„Jäätmekäitlus“.

Programmist „Atmosfääriõhu 
kaitse“ otsustati toetada taotlust 
„Jäneda kooli, Jäneda spordikeskuse 
ja Lehtse keskusehoone üleviimine 
õliküttelt CO2 neutraalsele pelle-
tiküttele“ summas 58 191 eurot. 
Viimase toetuse tulemusel säästa-
me edaspidi aastas küttekuludelt 
50 000–70 000 eurot. 

Lehtede ja
okste vedu

Vastavalt muudatustele tervishoiukor-
raldamise seaduses §59 lõige 2 RTI 
21.10.2014 muutub mootorsõidukijuhi 
tervisetõendi koostamine ja edastamine 
tervishoiu infosüsteemi põhiseks st, 
et tervishoiuteenuse osutaja koostab 
ja saadab mootorsõiduki juhi tervise-
tõendi otse digitaalselt Maanteeametile.

Sellele peab eelnema taotleja poolt 
tervise infosüsteemis täidetud tervise-
deklaratsioon edaspidi TD. Patsiendi 
tervisedeklaratsioon on eelduseks tervi-
setõendi taotlemiseks. TD on kodaniku 
poolt täidetud küsimustik oma tervi-
seseisundi kohta, mis tuleb kinnitada 
digiallkirjaga. Kui isikul puudub endal 
ligipääs või oskus arvutis oma TD täita, 
siis tuleb paluda abi oma pereliikmetelt 
või tuttavatelt. TD saab täita nii eesti, 
vene kui inglise keeles. TD täitmiseks 
tuleb siseneda internetiportaali www.
digilugu.ee või www.e-tervis.ee ja sealt 
edasi liikuda patsiendiportaali ja sise-
neda ID kaardiga. Kuna eelnimetatud 
tingimuste täitmine on tänases seisus 
veel kesine, siis on lubatud TD täita 
eelnevalt välja prindituna ka paberil. 
Paberil TD tuleb aga täita iga kord 
tervikuna uuesti. Digitaalset TD tuleb 
vaid uuendada ja uuesti digiallkirjastada.

Kui on varutud aeg oma perearstile, 
siis palume kaasa võtta isikut tõendav 
dokument, juhiload, juhtimise ajal 
kasutatavad abivahendid: prillid, kon-
taktläätsed, kuuldeaparaat, proteesid 
jms. Kui juhil on eelnevalt tuvastatud 
liiklusohtlik terviseseisund ja tal on 
sõiduki juhtimise kõrvaldamise otsus, 
siis tuleb enne arstliku tervisekontrolli 
läbimist see esitada. Vastuvõtule tulles 
tuleb olla söömata vähemalt 3 tundi, et 
oleks võimalik kontrollida veresuhkru 
väärtust veres. Perioodilise tervisekont-
rolli peab mootorsõidukijuht läbima 
iga 10 aasta järel. Üle 65 aastased A,B, 
BE ja üle 50 aastased C,CE, D , DE 
kat, ja nende alamkategooriate ja T kat 
traktori, B kat takso juht, A ja B kat 
alarmsõidukite ning mootorsõiduki 
juhtide õpetaja tervisekontrolli peab 
läbima iga 5 aasta järel. Kuid lähtudes 
juhi terviseseisundist on arstil õigus 
sätestada läbivaatust ka sagedamini.

Tapa PAK perearstide kontaktid 
Katrin Kuusik 325 8813, Katrin Kal-
las 325 8825, Riina Niibo 325 8812, 
383 3337. Lehtse uus number on 
325 8814, kuhu on võimalik kõigil 
Tapa PAKi patsientidel helistada ja 
saada kiiresti nõuandeid oma tervise 
probleemidele.

Perearstikeskus 
annab teada

Pühapäeva pärastlõunal tegutsesid 
Tapa kesklinnas huligaanid, kes murd-
sid maha J. Vilmsi pargis noore pärna 
ning vallamaja vastas oleva liiklusmärgi. 
Kuna linnas on hästitoimiv videovalve, 
siis oli asjaosalisi kerge tuvastada, nimed 
on politseile teada. Kallid vallakodani-
kud, kui te märkate inimesi, kes lõhu-
vad võõrast vara või tekitavad kahju 
loodusele, andke sellest palun teada 
vallavalitsusele või politseile.

Tapa vallavalitsus

Riina Niibo



Tublid õpilased Johanna Jürisson, Samuel Skrjabin ja Ariana Arutjunjan.
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Jaanuari viimastel päevadel valisid Tapa 
valla noored uue noortekogu koosseisu 
kuhu sellest aastast kuulub 13 noort 
vanuses 13–26 eluaastat.

Tore on see, et ka mõned endised 
noortekogu liikmed tagasi valiti sest eks 
ikka ole kergem, kui uude koosseisu jää-
vad ka mõned vanad tegijad sisse, kes ai-
tavad uutel paremini kohaneda ja mõista 
noortekogu olulisust. Uuel noortekogul 
on kindlasti palju uusi põnevaid mõtteid 
ja ideid mida noortele ja noortega koos 
läbi viia. Kolmeks aastaks valiti Tapa valla 

noortekogusse: Marie-Johanna Kippar, 
Marjette-Maie Müntser, Kristel Külmal-
lik, Varvara Iljina, Polina Sahno, Kristi 
Maria Vijar, Eliisa Lest, Anette-Clarissa 
Juht, Johannes Must, Perit Võlli, Sandra 
Paulus, Alice Klaarmann ja Airi Võsuri.

Praeguseks on noortekogu juba ühe 
korra koos käinud ja läbi on viidud 
varivalimisdebatt Tapal Vaksali Trah-
teris, kus noortele käisid rääkimas Ene 
Augasmägi, Marika Tali, Einar Vallbaum 
ja Aigar Põder. Moderaatoriks oli Urmo 
Reitav. Päev kujunes ootamatult pikaks 

ning noortele kindlasti väsitavaks, kuid 
loodan, et pisike ühine lõunasöök ja 
arutelu edaspidise tegevuse osas andis 
noortele piisavalt positiivset emotsioo-
ni, et aktiivselt pea püsti edasi minna. 

Märtsis valitakse ka uus noortekogu 
juhatus ning juba maikuus planeerime 
kohtumist Viljandi noortekoguga. 
Ürituse raames tutvume Viljandi noor-
tekogu tegevustega, külastame Viljandi 
noortekeskust VANT ja Viljandi kul-
tuuriakadeemiat. 

Ave Pappe

Tapa Valla III Noortekogu

Fotod Ilmar Kald
12. veebruaril kohtusime Tapa 
linnaraamatukogus huviliste vane-
matega lapse varasele mitmekeel-
suse arendamisele aluse panekuks.

Kahesuunalise keelekümb-
lusprojektiga liitunud lasteaia-
õpetajad tutvustasid oma senist 
õpikogemust esimese võõrkeele 
tutvustamisel lasteaias. Lasteva-
nemate kaasamiseks nimetatud 
projekti arendamisse Tapal on 
tulemas järjekordne üritus, kus 
uudse õppevormi põhimõtetest 
ja rakendamisest Eesti lasteaeda-
des räägivad ja näitavad filme SA 
Innove spetsialistid.

Raamatukogusse on oodatud 
esimesel kohtumisel osalenud 
vanemad ja kõik huvilised väike-
lastega pered. Võimaluse alustada 

(Järg eelmises lehenumbris 
avaldatule)

Uuringute järgi on 75% inimkon-
nast kakskeelne ja nende hulka 
kuuluvad ka hariduslike erivaja-
dustega inimesed. Kodu on see, 
kus lapsevanemad aitavad hoida 
rahvuslikku identiteeti. Kool on 
see koht, mis aitab kujundada 
ja hoida kodaniku identiteeti. 
Identiteet on muutuv ja suuresti 
inimese enda otsustada, kellena 
ta millal ennast määratleb.

Nii on rahvastikuregistri and-
metel eestlasi 58% Tapa valla 
rahvastikust, sh eestlasi 0–18 
eluaastates on 44%. Lisaks on 
meil veel 17 erinevast rahvu-
sest noort ja kõik nad vajavad 
õppimist ja õpetamist parimal 
moel. Tänapäeval on oluline, et 
inimene oskaks 5–6 keelt. Kus-
juures hariduslik erivajadus ei 
määra oluliselt keelt, vaid paneb 
mõtlema õpetajaid, milline on 
õpilasele sobiv viis oma võime-
kusi arendada. Meis kõigis on 
õppimisvõime olemas, muidu 
me ei areneks üldsegi mitte. 
Õppimine on inimese loomulik 
olemine. 

Lõimitud aine- ja keeleõppe 
põhieesmärk on suurendada 
inimese võimalusi kontakteeruda 
paljudega selles inforikkas ühis-
konnas ja saada sellega emotsio-
naalselt hakkama. Samas avardab 
võimalusi oma eluks sobiva tee 
valikul, kartmata keelelisi takistusi.

sügisel avatavas kahesuunalise 
keelekümbluse rühmas saavad 
esimesena 3–4-aastased. Järgmise 
aasta sügisel avatavas rühmas ava-
neb aga võimalus hetkel veel 2.–3 
aasta vanuses olevatele lastele. 

23. aprillil kell 17.30 on Tapa 
kultuurikotta teretulnud emad-
isad koos lastega, kelle aega ajal, 
mil vanemad spetsialistidega koh-
tuvad, lasteaiaõpetajate juhenda-
misel loovtegevustega sisustatak-
se. Ürituse sisu avava kavaga saab 
tutvuda nädal enne toimumist 
vallavalitsuse kodulehel uudiste 
rubriigis. Tule ja ole osaline ühe 
uue ja huvitava, avastamisrõõmu 
pakkuva alguse juures.

Mare Tõnisson,
haridusnõunik

Nimetatud põhjustel oleme lii-
tunud kahesuunalise keelekümb-
luse projektiga ja alustamas LAK-
õppe põhimõtetel korraldatud 
õppekasvatustööd lastevanemate 
sooviavalduste alusel meie linna 
lasteaedades 3–4-aastastele lastele. 
Samas on see loomulik jätk vene 
koolis tulemuslikult toiminud 
ühesuunalise keelekümbluse aren-
damisele kahesuunaliseks.

Uuenenud õpikäsitus võimal-
dab uue kvaliteedi saavutamist las-
te mõtlemise arendamisel lasteaias 
ja loob aluse võõrkeelte kiiremale 
ja paremale omandamisele üldha-
riduskoolis. Kui seni on LAK-õpe 
koolis tulemuslikult toetanud vene 
kodukeelega laste mitmekeelsuse 
arengut ja muutnud ainetunnid 
huvitavaks, siis kahesuunalise 
keelekümbluse projektiga laieneb 
see suurepärane võimalus ka eesti 
kodukeelega lastele. 

Olen tänulik meie õpetajatele 
Raili Roobale, Tõnu Salmile, Kat-
re Jürgensonile, Monika Läänemä-
gile ja Anneli Morgensonile ning 
seminari „Koosmeeles huvitavas-
se kooli“ juhtidele suurepärase 
võimaluse eest kogeda, mõtestada 
ja edastada kaasaegse aktiivõppe 
meetodi LAK rakendamist vene 
koolis. Ühtlasi selgitada põhjusi, 
miks nimetatud meetodi ulatus-
likumat rakendamist erinevates 
õppevormides valla haridusasu-
tustes toetame. 

Mare Tõnisson, 
haridusnõunik

Õpihuvi algab  
kodust ja lasteaiast

Kui tund on huvitav, 
on ka kool huvitav

kab Tööinspektsioon võtma vastu 
Tapal vallamajas kodanikke ja et-
tevõtjaid igal reedel. Samuti oleme 
saanud kokkuleppele Swedpan-
gaga teeninduspunkti avamiseks 
Tapal linnaraamatukogu ruumides 
igal esmaspäeval 10–15 alates 23. 
märtsist. Sellega suureneb Swed-
panga kohalolek Tapal inimeste 
jaoks oluliselt. Esilagu lubati, et 
jääb käima ka pangabuss.

Kaunist kevade jätku!
Alari Kirt,

vallavanem 
 

2015. aasta ...

Eesti Muusikakoolide Liit korraldab igal 
aastal konkurssi “Parim noor instrumen-
talist”.

Tänavusel aastal võtsid omavahel 
mõõtu klaveri ja puhkpillide õpilased. 
Tapa Muusikakoolist võttis konkursi 
piirkondlikust eelvoorust osa kolm 
õpilast, kes kõik olid väga edukad.  
Jõhvis toimunud trompetiõpilaste kon-
kursi I vanuserühmas saavutas Samuel 
Skrjabin I koha. Tema õpetajaks on Heili 
Liivsalu. Olin ise saalis tema esinemist 

kuulamas ja võin kindlalt väita, et Samuel 
tegi hea tooni ning musikaalse esinemi-
sega silmad ette nii mõnelegi vanema 
vanuserühma esinejale. See näitab ilme-
kalt õpetaja pühendunud tööd. 
    Õpetaja Liivasalul oli võistlustu-
les veel teinegi õpilane Ariana Arut-
junjan, kes saavutas flöödiõpilaste 
I vanuserühmas väga tubli II koha. 
Lisaks puhkpilliõpilastele esindas meie 
kooli ka juba mitmel konkursil ja võis-
tumängimisel karastunud III klassi kla-

veriõpilane Johanna Jürisson. Taaskord 
oli põhjust rõõmustada, sest Johanna 
tuli Rakverest tagasi II kohaga. Tema 
õpetajaks on Lia Denissova.
   Suur tänu õpetajatele tehtud töö eest 
ning lastevanematele abi ja toetuse eest! 
Loodan, et lastele on sellised saavutused 
motivatsiooniks veel enam pilli harjutada. 
Tänan ka kõiki teisi õpilasi ja õpetajaid, 
kes on sel õppeaastal esindanud meie 
kooli!

Ilmar Kald, Tapa muusikakooli direktor 
 

Tapa muusikakooli õpilased 
olid konkurssidel edukad

5000 eurot lisati Õuna tn mängu-
väljaku korrastamiseks, teede kor-
rastamiseks lisandus ca 109 000 
eurot, 35 000 tänavavalgustuse 
uuendamiseks Jaama pargi re-
konstrueerimise projekti raames, 
12 660 Jäneda lossi küttetorustiku 
ja ATS süsteemi korrastamiseks, 
26 000 Moe keskusehoone fassaa-
di remondiks, 28 000 Roheline 6 
valla sotsiaalmaja akende vahetu-
seks ja fassaadi remondiks.

Alates märtsi keskpaigast hak-

Algus lk 1

Kolmapäeval, 4. märtsil käisime kogu 
klassiga Tallinnas. Sõitsime rongiga, mille 
nimi oli Johanna.

Kogu aeg toas olemine teeb tervisele 
halba ja seepärast otsustasime õppima 
minna teatrisse ja muuseumisse. Nii 
sõitsimegi Tallinnasse, et vaadata Nuku-
teatris etendust „Lugu kahest vereliblest” 
ja seejärel Tervishoiumuuseumis veelgi 
täpsemalt inimese kohta tarkusi saada. 
Etenduse peategelased olid punane ve-
relible ja valge verelible. Saime teada, mis 
on nende ülesanded organismis.

Tervishoiumuuseumis õppisime, kui-
das pesta korralikult hambaid, milline 
on tervisliku toitumise püramiid, nägime 
kui palju suhkrut toiduained ja karastus-
joogid tegelikult sisaldavad, õppisime 
punktkirja tegema. Panime proovile oma 
nägemise, kuulmise, lõhna tundmise 
teravuse, reageerimiskiiruse ja elundite 
tundmise oskuse. See oli äge, sest saime 
ise kõike läbi teha ja katsetada. 

Rongini oli veel aega ja läksime 
mööda Pikka Jalga Toompeale. Nägime 
Riigikogu hoonet. See oli nii ilus! Pika 
Hermanni torn paistis ka. Vaatasime 
vetsu, mille ehitamine oli olnud väga 
kallis. See nägi päris hädine välja. 

Astusime sisse Toomkirikusse. Meile 
tuli selgitusi jagama pastor, kes seekord ei 
olnudki ametiriietes, vaid nägi välja täiesti 
tavalise inimese moodi. Toomkirik on 
väga, väga vana. Sinna on hoiule toodud 
palju aadlike perekondade vappe. Saime 
kuulda Toomkiriku oreli helisid. 

Vaateplatvormilt nägime merd, lau-
lukaart ja vanalinna torne ning katuseid. 
Tundus, et terve Tallinn on sealt näha. 

Lõpuks jalutasime rongini ja meie 
ekskursioon hakkaski lõppema. Sõit 
ei olnud kellelegi igav, sest rääkisime 
omavahel juttu. Olime oma päevaga 
väga rahul. 

Kristina Albert ja Ville Morgen Fohs,
Tapa gümnaasiumi 3.b klassi õpilased

Huvitav koolipäev

Emakeelepäeva hakul toimus 
Sõmeru põhikoolis kaheksanda 
Virumaa laste luulevõistluse fi-
naalüritus. Võiduluuletused kandis 
ette Rakvere teatri näitleja Anneli 
Rahkema. Ida- ja Lääne-Virumaa 
koolide ühisele luulevõistluse lae-
kus 423 luuletust, millest valiti žü-
rii otsusel raamatusse 58 luuletust. 

Luulevõistlus kandis pealkirja 
„Maailm täis armastust“. 

Tapa vallast valiti paremate 
hulka ja said tänukirja Kristjan 
Hansen Lehtse kooli 6. klassist 
luuletusega „Iga hetk on elus lust“ 
(juhendaja õpetaja Karin Vuntus) 
ja Heli Kukk Tapa gümnaasiumi 
9. klassist luuletusega „Armastus“ 
(juhendaja õpetaja Heidi Luik).

Piret Pihel

Virumaa laste 
luulevõistlus 
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Tapa Valla Mandoliiniorkester Läsnal, peaaegu täies koosseisus. Foto Peeter Kald

21. veebruaril Tapa kultuurikojas ja-
gas Tapa vallavanem Alari Kirt 2014. 
parimatele organisatsioonidee ja tubli-
dele inimestele tunnustust tänukirjade, 
teenetemärgi ja “aasta tegija” tiitlitega. 

Päeva alguses toimus Eesti Vabariigi 
97. sünniaastapäeva kontsertaktus, kus 
Tapa valla rahvast tervitas ka Lääne-Vi-
ru uus maavanem Marko Torm. Tapa 
gümnaasiumi ja kultuurikoja näiteringi 
noored lugesid luuletusi, mille sättis 
kenasse põimikusse Heili Pihlak. Tapa 
valla taidlejatest esines Tapa Linna 
Orkester, kes peale hümni esitas veel 
mitmeid isamaalisi palu ning assisteeris 
ka vahvalt tunnustusüritusel. Külalis-
test astus tänavu esmakordselt lavale 
ansamblist Svjata Vatra tuntud Ruslan 
Troichynski koos oma tütre Rutega, 
tuues meile külakostiks hõrgutisi nii 
ukraina kui ka eesti rahvatraditsioo-
nilisest pärandist. Peo lõpuks tehti ka 
traditsiooniline ühispilt. 

Tänavu oli Eesti Vabariigi 97. sün-
niaastapäeva kontsertaktus selles osas 
eriline, et rahvale pakuti esmakordselt 
oma valla talude toodangut. Suured 
kaubandusketid on enda alla haaranud 
pea kogu toidukaupade müügiga seo-
tud turu nii, et talunike enda toodang 
ei pääse eriti esile. MTÜ Tapa Güm-
naasiumi Lapsevanemad ja Lehtse 
Talunike Seltsi eestvedamisel pakuti 
väljapanekut nende talude toodangust 
kõigile suupistetena.

Tunnustamisüritusel jagati tänukirju 
19 inimesele, kes eelmisel 2014. aastal 
oma tegudega silma paistsid. Märgilise 
tähendusega oli laval ka tunnustatute 
seas kultuuriinimeste rohkus, kellest 
enamuse moodustas Tapa kammer-
koori asutajaskond ja kauaaegsed 
eestvedajad, seda eesotsas koori asu-
taja Peeter Kaldiga. Samuti tunnustati 
tublimaid sportlasi ja ettevõtteid, kelle 
tegevus eelmisel aastal tõi vallas suuri 
muudatusi.

Tänukirjade saajad: Peeter ja Anne-
Lii Kald, Eveley Traublum, Svetlana 
ja Aivar Kuusik, Tõnu Männik, Ants 
Kruus, Arvi Kukk, Hannes Reino-
mägi, Imbi Puusepp, Heli Viltrop, 
Valeri Susi, Priit Meos, Lii Jairus, 
Jelena Samsonova, Kaisa Rooba, 
Keity Meier, Tiit Alte ja AS Hagar.

Ainuke teenetmärk omistati tänavu 
Tapa kultuurikoja kauaaegsele juhile ja 
hetkel majandusjuhina ning kinovald-
konna eestvedajale Tapa vallas Arvo 
Sillale.

Arvo Silla on aastaid seisnud selle 
eest, et Tapa elanikel oleks võimalik 
külastada kinoseansse Tapa kultuu-
rikojas. Tänu tema järjepidevale ja 
entusiastlikule tööle on alates kultuu-
rikoja avamisest kuni käesoleva ajani 
näidatud filme pea igal nädalal. Arvo 
Silla on taganud kinoaparatuuri kor-
rashoiu ning olnud uue helisüsteemi ja 
kinoaparatuuri hankimise initsiaatoriks. 
Ka tänavu tehakse tööd selle nimel, et 
uuendada nii heli kui ka kinoaparatuuri 
ja sealhulgas filmide valikut. Lisaks 
oma põhitööle kultuurikojas ja kino- 
alal, on ta alati valmis aitama inimesi 
ürituste filmimisel ja filmitud materjali 
monteerimisel. Õnnitlusgala filmiklipid 
olid tema tehtud.

Aastategija kategoorias tunnustati 
tänavu Koit Kuuske ja Sirje Salurat. 

Koit Kuusk ehk vabal ajal Vors-
tikunn on elurõõmus ja entusiastlik 
hobikokk. Koit on üks Tapa Vorsti-
festivali initsiaatoritest, tänu kellele 
loodi viis aastat tagasi Tapa Vallava-
litsuse võistkond, kes uut festivali üle 
Eesti reklaamimas käis. Peale seda on 
Koit igal aastal käinud grillivõistlustel 
ja võitnud tänaseks üle 60 erineva 

auhinna. Peale vorsti-festivali orga-
niseerimise ja võistlemise jõuab Koit 
inimestele ka vorstitegemist õpetada 
erinevatel välis- ja siseüritustel, vorsti-
tegemise õpetusest on ta välja andud 
ka videoplaadi. Koit on üks parimaid 
grillijaid Eestis ja kindlasti parim Lää-
ne-Virumaal.

Sirje Salura töötab Tapa vallas iga-
päevaselt Jäneda, Lehtse ja Moe ning 
Karkuse piirkonna sotsiaaltöötajana. 
Paljudele märkamatuks jääv töö, on 
seda olulisem just neile, keda see igapäe-
vaselt ja otse puudutab. Kui vanemad 
inimesed on haiged, käib ta nendega 
vajadusel haiglates, arstide vastuvõtul, 
toob apteegist rohud ära või teeb ka 
poes vajalikud sisseostud. Kui mõnel 
vanapaaril napib küttepuid ja abi ei saa 
vallalt, leiab Sirje selle eraviisiliselt. “Sirje 
on lihtne, elurõõmus, sõbralik, lihtsalt 
suure südamega inimene”, ütlevad pal-
jud eakad inimesed, kellele ta on paljuski 
asendamatuks abiliseks.

Aastategija kategoorias “organisat-
siooni tegu” tunnustati tänavu MTÜ-d 
Tapa Gümnaasiumi Lapsevanemad 
ja MTÜ Ühendus R.A.A.A.M.-i.

2013. aasta septembris loodud 
ühing MTÜ Tapa Gümnaasiumi 
Lapsevanemad ühendab sarnaselt 
mõtlevaid inimesi, kes pakuvad lastele 
tervislikku vahepala koolipäeva sees. 
Lapsed saavad koolis lõuna ajal süüa, 
kuid pikkade koolipäevade tõttu vaja-
vad nad täiendavat toidukorda, mida 
puhvet taskukohaste hindadega pakub. 
Hommikupudru pakkumine on väga 
oluline, sest tühja kõhuga koolipäeva 
alustav õpilane ei suuda tunnis tähe-
lepanelik olla ja väsib ruttu. Ühingu 
tegevus pälvis vabariigis laialdast tä-
helepanu ja eelmisel aastal tunnustati 
ühingut riiklikul Õpetajate galal aasta 
üldhariduse sõbra tiitliga.

Teater R.A.A.A.M. alustas Tapa 
vallavalitsusega koostööd, mille tule-
musel esitati Tapa vaksalis etendust 
“Viirastuste Vaksal” ja järgnevatel 
aastatel Eestis üliedukaks suvelavastu-
seks kujunenud uut etendust “Titanicu 
orkester”. Lisaks on teater R.A.A.A.M. 
etendanud mitmeid näidendeid nagu ka 
Jäneda Pulli Talliteatris. Oma tegevu-
sega on teater R.A.A.A.M. pakkunud 
suurepärast teatrielamust vallas nii ko-
halikele kui ka külalistele ja teinud selle 
ettevõtmisega vallale väga palju posi-
tiivset reklaami. Tänu neile on Tapa 
vana vaksal saanud uue hingamise.

Aastategija kategoorias elutöö tun-
nustati tänavu Katrin Kallast.

Tartu linnas sündinud, ülesse kasva-
nud ja ka ülikoolis lastearstiks õppinud 
Katrin Kallas tuli kohe peale õpinguid 
tööle Tapa haiglasse. Hiljem on ta 
töötanud nii riiklikus kui ka juba eraet-
tevõttes Tapa Haigla lastearstina ja las-
tenõuandla juhatajana. Seoses perearsti 
valdkonna arenguga Eestis loodi ka 
Tapale perearstikeskus, mille koosseisu 
kuulub Katrin tänini. Pea 40 aastat on 
Katrin Kallas arstina Tapal töötanud. 
Lisaks oma rikkalikule elukogemusele 
on pidevalt enesetäiendamisega tegelev 
Katrin inimesena alati väga hooliv ja 
suure empaatiavõimega ning oskab 
lahendada pingelisi olukordi. Ta on ka 
sõbralik kolleeg tööl ja hea ema ning 
hooliv vanaema oma pereliikmetele.

Kutsume inimesi ülesse märkama 
ja tunnustama üksteist, kes on millegi 
toredaga hakkama saanud, kandidaa-
tide esitamise tähtaeg tänavuse aasta 
parimate tegijate tunnustamiseks on 
1. detsember 2015. Info: http://www.
tapa.ee/blanketid-ja-korrad.

Indrek Jurtšenko

Väikekoolide festival Lehtses 
„Muusika me sees ja ümber“ 

Tapa valla mandoliinimängijad 
on koos käinud alates 2013. aasta 
sügisest.

Kokku tuli värvikas kamp tege-
lasi, kellest enamus polnud kunagi 
varem mandoliini käes hoidnud 
ning oli ka selliseid, kes polnud üldse 
pillimängimisega varasemalt kokku 
puutunud. Lühikese ajaga toimus 
mänguoskustes kiire areng ja peatselt 
oldi valmis ka avalikeks esinemis-
teks. 2014. aasta suvel osaleti Saku 

Mandoliinifestivalil ning Üldlaulu- ja 
Tantsupeo raames toimunud Pilli-
peol. Oktoobris liitus seltskonnaga 
uusi mängijaid ning nüüd kuulub 
meie ridadesse 25 väga erinevas va-
nuses muusikahuvilist.

Käesoleva hooaja esimene üles-
astumine oli Tapa valla muusikapäe-
vadel Lehtses. Veebruari lõpupäeval 
toimus Läsna rahvamajas ühine 
töötuba ja koosmängimine Uhtna 
Mandoliiniorkestriga, kus oli koos 

ligi 50 mandoliinimängijat. Õhtul 
toimus kontsert ja kultuurimaja oli 
nii täis, et osaliselt pidime publikut 
ka lavale istuma panema.

Seoses sellise publikuhuviga an-
nab Tapa Valla Mandoliiniorkester 
aprillis veel kaks kontserti: 4. aprillil 
Lehtses „Mõnusate Meeste Muusika-
peol“ ehk MMM-Õhtul ja 11. aprillil 
Tapa kultuurikojas.

Olete oodatud kuulama!
Merle Varblane

Mandoliiniorkester rõõmustab 
kuulajaid tuttavate 

meloodiatega

Tapa vald tunnustas 
parimaid

Väikekoolide muusikafestival toi-
mub taas! 

Analoogset ettevõtmist on kor-
raldatud kaks korda – 2012. ja 
2013. aastal. Muusikafestival on 
lastele ja kuulajatele väga meeldinud. 
Eelmistel festivalidel on osalenud 
Lääne-Virumaa ansamblid, kuid sel 
aastal on muusikafestivalile oodatud 
ansamblid kogu Eestist. 

Vabariiklik väikekoolide muusika-
festival on mõeldud maal tegutsevate 
lasteansamblite kokkusaamiseks, 
väikekoolides ja maakultuurimajade 

juures tegutsevatele ansamblitele 
väljundi andmiseks. Osa võtavad lau-
lu- ja pilliansamblid. Lapsed kuulavad 
üksteist, leiavad uusi sõpru ja võtavad 
omavahel mõõtu, saavad esinemisko-
gemuse. Pingeritta esinejaid ei seata, 
kuid žürii leiab midagi erilist ja head 
öelda iga esineja kohta. Lapsed saavad 
positiivse tagasiside, neis säilib musit-
seerimisrõõm ning tahe ka edaspidi 
laulda või pilli mängida.

Osavõtjaile pakutakse lisaks esi-
nemisele ühisloomingu võimalust, 
lõbusaid koostegevusi, külalisesineja 

kontserti. Eesmärk on tekitada huvi 
muusiku elukutse vastu, tutvustada 
erinevaid pille ning professionaal-
seid muusikuid. 

Sel korral kuulevad osavõtjad an-
sambli Trio Naturale kontserti, külla 
tulevad klounid, lapsed saavad osale-
da erinevates töötubades – mando-
liinitoas, kandletoas, rütmipillitoas, 
laulutoas. Valmib ühine vaip.

Kutsume kõik kuulama-vaatama 
Eesti väikekoolide muusikuid 22. 
aprillil kell 11 Lehtse kultuurimajja!

Tiiu Tikkerber

PPAFF meeskond võttis eelmi-
sel aastal nõuks külastada tänavu 
Clermont Ferrand rahvusvahelist 
lühifilmide festivali, kus hankida uusi 
programme ja tutvusi. PPAFF liigub 
edaspidistel aastatel veel rohkem 
rahvusvahelise tasandi suunas.

Clermont Ferrand rahvusvaheline 
lühifilmide festival on mainekaim ja 
maailma suurim omataoliste hulgas. 
Ühtlasi on tegu ainsa lühifilmi festi-
valiga, mille osaks on nn. filmiturg. 
Festivalil külastuse peamine eesmärk 
oligi osaleda filmiturul. Selle tulemu-
sena avanes võimalus luua erinevaid 
kontakte, saada vahetult filme ning 
mis peamine – avada festivali nn. 
video library kasutamise võimalus.

Kontaktide loomine võimaldab 
osa saada filmiprofessionaalide võr-
gustikust, mida esindavad erinevad 

filmifondid, -keskused, -festivalid ja 
ka sõltumatud filmitegijad. Infovõr-
gustik on üheltpoolt vajalik festivali 
sisu loomeks (filmid, eriprogrammid, 
professionaalide kontaktid jms.). 
Teisalt on väga oluline teavitada 
valdkonna esindajaid oma festivali 
olemasolust – olles n-ö omade ringis, 
on võimalik osa saada informatsioo-
nist, mis tihtilugu väljapoole ei jõua, 
kuid mis on “kullakaaluga”.

Filmiturg toimub klassikalises 
messi võtmes – paviljonis on erineva-
te riikide boxid. Jaotatakse festivalide 
lendlehti, filme festivalidele ülevaa-
tuseks. Eestil seni oma esindust pole 
olnud, kuid järgneval aastal plaanib 
värskelt loodud lühifilmi keskus 
ShortEst selle lünga täita, kaasates 
ühtlasi PPAF-i esindatuse. 

Video library-s on kõik festivalile 

esitatud filmid, koos kõige vajalike 
kontaktide ja materjalidega. Library 
aktiveerimine on võimalik vaid filmi-
turul ja seda saab kasutada 9 kuud. 
Library kasutamise võimalus lihtsustab 
festivali programmi valiku teostamist, 
arvestades asjaolu, et selle kasutamine 
on peale filmiturgu võimalik läbi in-
terneti. Selle aasta video library-st võib 
näha 971 animatsiooni.

Vajalikku reisi toetas Tapa val-
lavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp. Suur 
tänu teile!

Kevadkuudel toome teieni ka tä-
navuse PPAFFi uued arengusuunad 
ja infopaketi selle kohta, mis tänavu 
toimumas on, programmid avame 
1–1,5 kuud enne festivali.

 Peter Murdmaa, PPAFF kunstiline juht
Indrek Jurtšenko, PPAFF peakorraldaja

 
 

PPAFF väisas Prantsusmaa festivali
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Tapa 89. linnapäev toimub tänavu 
7.–9. augustil. Linapäevade raames 
toimub ka Tapa V Vorstifestival, lisaks 
toimub vorstilaat ja Eesti V Meistri-
võistlused Vorstigrillimises, näitused, 
kontserdid, konkursid, spordivõistlu-
sed, lastele atraktsioonid jpm.

Tapa Vorstifestival sünnib täna-
vugi koostöös Eesti Grilliliidu ja 
Näm-Näm productioniga. Näpunäi-
teid tublidele vorstisõpradele vorsti 
valmistamisel kodustes tingimustes 
jagavad Eesti Rahwa Vorstikool ja 
Vorstikunn. Vorstifestivalil tuleb ka 
rida uusi üritusi, millest lähemalt juba 
aprilli- ja maikuus.

8. augustil toimub ka peoplatsil va-
bas õhus tantsuõhtu, nagu ka eelmistel 
aastatel. Tantsuõhtul kaitsevad peokü-
lalisi vihma eest telgid. 8.–9. augustil 
toimub taaskord rahvusvaheline Tapa 
Triali võistlus Männikumäel ja 9. au-
gustil toimub Valgejõe saarel rannavolle 
traditsiooniline Tapa linna karikaturniir 
ning. Järgemistel kuudel toome teieni 
linnapäevade esialgse kava, esinejaid 
tutvustame alates aprillikuust. Esine-
jatest lähemalt alates maikuust.

Esmakordselt toimub Tapal aga 
autoralli võistlus amatööridele “Tapa 
RahvaRally”. Tapa RahvaRally 2015 
toimub Tapa ja Kadrina valla kruu-
sa ning asfaltteedel. Kiiruskatsed 
on pealtvaatajatele tasuta. Tapa 
RahvaRally 2015 peakorraldaja on 
VilSport Klubi MTÜ koostöös 
Igaühe Terviseklubi MTÜ-ga. Tapa 

RahvaRally kuulub Eesti Autospor-
di Liidu Karikavõistluste etappi ja 
toimub koostöös Tapa ja Kadrina 
vallavalitsusega 8. augustil Tapa lin-
napäevade raames. Starti on oodata 
ligi 100 ekipaaži üle Eesti, kavas on 
12 kiiruskatset. Info: http://www.
meediamaailm.ee/kassetikeskus_ral-
li/index.html ja aivo@kassetikeskus.
ee, telefon 554 0500.

Laadakohti saab küsida juba täna 
laadakorraldaja Erkki Laidinenilt tel 
551 5976, e-mail erkki@vorstifesti-
val.ee. Uuri järele ja küsi koha hinda, 
hinnad võrreldes teiste Eesti suure-
mate laatadega on palju soodsamad 
ning rahvast on alati linnapäevadel 
palju. Siiani on linnapäevi õnnista-
tud ka hea ilmaga, loodame seekord 
samuti taevataadi abile, et korralik 
pidu maha pidada.

Samuti saate Eesti Meistrivõist-
lustele vorstigrillimises registreerida 
e-maili teel grilliliit@grillfest.ee või 
vorst@grillfest.ee, tel 5043 000, 
infot võistluse ja teie registreerimise 
kinnituse kohta saate veebilehelt 
http://vorst.grillfest.ee. Võistlusel 
osalemine on kõikidele tasuta! Eel-
misel aastal oli võistlustules kümne 
võistkonda.

Informatsiooni Tapa vorstifesti-
vali ja Tapa linnapäeva kohta saab 
alati Tapa valla ajalehtedest, Tapa 
Vorstifestival 2015 FB-st, Tapa valla 
kodulehelt ja valla FB-st.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Tapa linnapäev 89 ja 
Tapa V Vorstifestival 

toimuvad 7.–9. augustil 
Möödunud aasta suvel sulges pank 
Tapal asuva püsiva kontori ning käima 
hakkas pangabuss. Kahele olemasole-
vale sularaha väljamakseautomaadile 
lisandus ka sularaha sissemakseauto-
maat. Pangaga suhtlemiseks ning oma 
finantsasjade ajamiseks on nüüd Tapal 
kolm põhikanalit. Vaatame täpsemalt, 
millised need kanalid on ning kuidas 
neid täpsemalt kasutada. 

1) Pangabuss, mis peatub Tapal 
2 korda kuus, kus lisaks tellerile on 
olemas ka sularahaautomaadid.

2) Kolm sularahaautomaati, millest 
2 annavad sularaha välja ja üks võtab 
vastu sularaha.

3) Erinevad elektroonilised kanalid 
nagu mobiili-, interneti- ja telefoni-
pank.

Vaatame lähemalt, mida need kanalid 
tähendavad ning kuidas neid kõige 
paremini kasutada on.

Pangabuss
Eelmise aasta suvest saati teenin-

dab kliente Pangabuss. Viimane on 
peatunud Tapal juba 18 korda ning 
keskmiselt teenindab sealne teller 
peatuse jooksul ca 30 inimest ning 
lisaks ca 10 inimest, kes kasutavad 
bussi automaate.

NB! Väga paljud eelmise aasta 
lõpus Pangabussi külastanud kliendid 
tulid sinna järgi oma uuenenud pan-
gakaartidele. Klientidele teadmiseks, 
et pank saadab juba eelmisest aastast 
kaarte klientidele tasuta posti teel koju. 
Selle teenuse kohta saab rohkem infot 
Swedbanki kodulehelt või siis Nõusta-
miskeskuse numbrilt 631 0310.

Swedbank ja Tapa vallavalitsus on 
jõudnud 2015. aasta algul kokkuleppe-
le, et alates 23. märtsist on klientidele 
avatud ka Swedbanki teeninduspunkt, 
mis pakub:

Kliendinõustaja abi panga kaugka-
nalite kasutamisel Tapa linnaraama-
tukogu ruumides aadressil Kooli 6. 
Lahtiolekuaeg: E 10–15.

Sularahaautomaadid
Swedbankil on Tapal kolm sula-

rahaautomaati: sissemakseautomaat 
Grossi poes aadressil Jaama 1, samal 
aadressil töötab ka väljamakseauto-
maat. Teine väljamakseautomaat asub 
Maxima kaupluses aadressil Pikk 33. 
Neis on võimalik teha ka määratuid 
makseid, millest räägime selles artiklis 
tagapool.

Kõige mugavamalt on pangatee-
nused Tapa klientidele kättesaadavad 
interneti, mobiili, pangaautomaadi 
ning telefonipanga vahendusel. Tut-
vustame lähemalt, mis on mis ning 
kuidas neid kasutada.

Telefonipank
Telefonipank on nagu pangatelleri 

teenus ilma kontorisse tulemiseta, 
kliendina ei pea Te oma rahaasjade 
ajamiseks kuhugi minema – piisab, 
kui kodus helistate telefonipanga 
numbril 631 0310. Telefonipank on 
kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma 
rahaasjadest ülevaate nii sageli kui 
vaja. Telefonipanga kasutamisel on 
teenus oluliselt pikemalt kättesaa-
dav kui pangakontori puhul, sest 
telefonipank töötab varahommikust 
hilisõhtuni, samuti laupäeviti ja pü-
hapäeviti. Telefonipangas suhtlete te 
otse telleriga. Telefonipank töötab 
kõigil tööpäevadel kella 8–20 ja nä-
dalavahetustel kella 10–18. 

Telefonipangas: saate teha vajalike 
maksetehinguid või väärtpaberite-
hinguid; sulgeda pangakaardi; küsida 
infot oma kontojäägi kohta; lisaks 
saate küsida infot valuutavahetus- ja 
aktsiakursside kohta.

Selleks, et neid tehinguid läbi tele-
foni teha, tuleb sõlmida leping ja siis 
saate oma isikut tõendada paroolikaa-
rdi, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-
ga. See on sarnane pangasaalis isiku 
identifitseerimisega.

Telefonipank on turvaline. Jälgige 
teile antud juhiseid ja saate turvaliselt 
korraldada kõik vajalikud toimin-
gud. Kõik telefonipanga kõned 
salvestatakse. Nõnda on teil alati 
kindlustunne, et võimalike vaidluste 
ja arusaamatuste korral saab uuesti 
kuulata teie ja pangatöötaja vahelise 
kõne salvestust. 

Telefonipangaga liitumine
Telefonipangaga saate liituda 

teile sobivas Swedbanki kontoris või 
Pangabussis. Pärast lepingu sõlmi-
mist saate paroolikaardi ning seejärel 
saategi kohe mugavalt oma tehinguid 
tegema hakata. 

Telefonipangaga liitumine on 
tasuta ning kuutasu maksma ei pea. 
Tehingute eest teenustasud on samad, 
mis pangakontoris sama tehingut 
teostades. Telefonipanga kasutamisel 
on vajalik nuppudega lauatelefon või 
mobiiltelefon.

Internetipank
Swedbanki internetipank on koht, 

kus pääsete oma makseid ja lepin-
guid sõlmima mis tahes kellajal ja 
mis tahes kohast – tähtis on vaid, et 
saate kasutada internetiühendusega 
arvutit. Internetipangast leiate infot 
nii meie teenuste kui ka Swedbanki 
kui organisatsiooni kohta. Samuti 
saate siin sõlmida lepinguid ning teha 
pangatehinguid. Internetipangas on 
paljude tehingute tegemine soodsam 

kui kontoris. Internetipanga kasutajaks 
saate, kui sõlmite teile sobivas panga-
kontoris või Pangabussis lepingu.

Mobiilipank
Mobiilpank – pank alati taskus. Mo-

biilipanga kaudu on igalt poolt kiirelt 
kättesaadavad: kontojääk, väljavõte, 
maksed, pangaautomaatide asukohad, 
väärtpaberitehingud. Lisaks veel mu-
gavad mobiilmaksed ja kontojäägi info.

Mobiilimakse
Mobiilimakse on kõige soodsam, 

kiirem ja mugavam võimalus eraisiku-
tevaheliseks sularahata arveldamiseks, 
sest: mobiilimakse on tasuta, mak-
sate vaid kõneajatasu oma mobiil-
sidefirmale; mobiilimakse laekub 
otsekohe, sh nädalavahetustel ja 
riigipühadel, ning ka eri pankade vahel, 
kes seda makset pakuvad (praegu pa-
kuvad mobiilimakset vaid Swedbank ja 
SEB); saate mobiiltelefoni vahendusel 
raha üle kanda igal ajal ja igal pool. 
Makse tegemiseks piisab saaja mo-
biilinumbri teadmisest, kuid leping 
peab olema sõlmitud nii maksjal kui 
saajal. Lepingut saab sõlmida inter-
netipangas.

Saldo mobiilis
Helistades mobiiltelefonilt numbri-

le 1503, saate igal ajal küsida telefoni 
teel infot oma konto jäägi kohta. Nii 
ei pea Te olema teadmatuses, kas 
kontol on ikka piisavalt raha soovitud 
ostu tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu 
konto jäägi küsimise eest tuleb tasuda 
vaid mobiilsideoperaatori kehtestatud 
teenusenumbri minutitasu. “Saldo 
mobiilis” lepingu saate sõlmida inter-
netipangas ja pangakontoris.

Määratud maksed
Igakuiseid makseid on võimalik 

teostada ka läbi pangautomaadi. 
Selleks on vaja eelnevalt teile sobivas 
pangakontoris, Pangabussis või inter-
netipangas sisestada vajalikud andmed. 

Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus 
vajalikud rekvisiidid olemas. Kui 
need on tehtud, siis saate sularahaau-
tomaadis vaid mõne nupuvajutusega 
makse teostatud. Oma kliente saame 
ka koheselt peale andmete sisestamist 
juhendada, kuidas automaadis makset 
teostada. 

Nõustamiskeskus
Nõustamiskeskusse helistades saate 

vastuseid oma igapäevastele küsimus-
tele, mis on pangaga seotud. Näiteks 
saate uurida, kus asuvad lähimad 
pangaautomaadid või pangakontorid, 
küsida valuutakursse, sulgeda oma 
kaart kui see on kadunud, küsida nõu 
kui jääte hätta internetipanga kasuta-
misel jmt. 

Teie Swedbank

Elektroonilise tervisedeklaratsioo-
ni allkirjastamiseks on vaja: 

1. Internetiühendusega arvuti, mis 
on varustatud kaardilugejaga. Tapa 
linnaraamatukogu  avalikud interne-
tipunktid asuvad: Tapa Interneti- ja 
Infopunkt Tapa linnaraamatukogu 
kõrvaltiivas, Lehtse raamatukogus, 
Jäneda raamatukogus, Saksi raamatu-
kogus. Avalik Internetipunkt asub ka 
arenduskojas (Roheline 19). 

2. ID-tarkvara ID-kaardi kasutami-
seks. Vajaliku tarkvara  paigaldamiseks 
või aegunud tarkvara uuendamiseks 
mine veebilehele http://installer.id.ee/.

3. Kehtiv ID-kaart koos PIN 1 ja 
PIN 2 koodidega. Kui oled unustanud 

või kaotanud PIN koodid,  saad uued 
Politsei- ja Piirivalveameti teenindu-
sest või pangakontorist.

4. Kehtivad ID-kaardi sertifikaa-
did. Kõige lihtsam on kontrollida või 
uuendada oma ID-kaardi sertifikaate 
ID-kaardi haldusvahendis (Start 
menüü -> Programmid -> ID-kaart 
-> ID-kaardi haldusvahend). Serti-
fikaatide kehtivust saad kontrollida  
ka veebilehel http://www.sk.ee/
id-kontroll.

Alates 1. jaanuarist 2007 välja 
antud ID-kaartidel kehtivad sertifi-
kaadid sama kaua kui kaart ise ehk siis 
5 aastat ning sertifikaate uuendama 
ei pea.

Swedbanki teenused Tapal

Abiks mootorsõidukijuhi tervisetõendi 
taotlejale elektroonilise tervise-

deklaratsiooni allkirjastamiseks ID kaardiga
Tervisetõendi taotlemine:

1. Sisene ID-kaardiga  riiklikusse 
patsiendiportaali veebilehel www.
digilugu.ee.

2. Alusta tervisetõendi taotlemist.
3. Täida tervisedeklaratsioon.
4. Kinnita ning allkirjasta tervise-

deklaratsioon.
Kui dokumendi digitaalne allkirjas-

tamine ei õnnestu, kontrolli, kas veebil-
ehitsejal, millega  patsiendiportaali sisse 
logid, on digiallkirjastamiseks lubatud 
vajalikud laiendused (ing k plugins).

Probleemide korral aitab e-tervi-
se kasutajatugi: abi@e-tervis.ee, tel 
694 3493 E–R 9–17.

Koostas Tiiu Rosenberg
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Valla 2015. a eelarvele ja I lisaeelar-
vele tuginedes on kinnitatud Tapa 
valla hankeplaan, mis näeb ette nii 
ehitustöid, kui ka teenuste ja kau-
pade soetamisi.

Tapa vald teostab käesoleval aastal 
suuri ehitustöid üle terve valla. All-
järgnevalt lühike informatsioon ja sel-
gitused käimasolevate ehituste kohta. 
Valla elukeskkonna ja koos sellega 
avaliku ruumi ümberkujundamine 
on kooskõlas Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadusega Tapa kohaliku 
omavalitsuse õigus ja kohustus. Kõik 
kohaliku omavalitsuse poolt läbivii-
davad ehitustööd parandavad vallale 
kuuluva infrastruktuuri ja hoonete 
tehnilist seisukorda ning kujundavad 
vallakeskuse ja asulate avalikku ruumi 
ning elukeskkonda kaasaegsemaks ja 
kaunimaks. 

Lasteaia Pisipõnn fassaadi ja 
sokli soojustamine: eesmärgiks 
on oluliselt vähendada hoone soo-
jakadusid. Ehitustööd on tingitud 
suurtest soojakadudest ja vajadu-
sest viimistleda hoone fassaad. 
Tööde käigus kaetakse lasteaia 
välisseinad soojustusmaterjaliga, 
viimistletakse ja värvitakse rõõmsa-
tes värvitoonides. Tööd teostatakse 
augusti lõpuks. 

Kolme katlamaja ümberehi-
tamine õliküttelt pelletiküttele: 
eesmärgiks on vähendada kulusid 
hoonete kütmisele. Tapa valla Leht-
se keskusehoones (kultuurimaja, 
raamatukogu, teeninduspunkt, 
perearst), Jäneda Koolis ja Jäneda 
spordihoones asuvate katlamajade 
katelseadmed rekonstrueeritakse. 
Seni kasutasid katlad erimärgistatud 
diiselkütust, mis on väga kallis ja 
seega majanduslikult ebaefektiivne. 
Samuti reostavad diiselkütust kasu-
tavad katlad ümbritsevat keskkonda. 
Tööde käigus paigaldatakse uued, 
kütusena puidupelleteid kasutavad, 
katlad, kütusemahutid ja kütuse 
etteandmismehhanismid. Vanad 
katlad jäävad reservkateldeks. Tähtis 
on keskkonnakaitseline aspekt- ha-
katakse kasutama kodumaist odavat 
ja taastuvat kütuseliiki, väheneb 
keskkonnareostus. Rekonstrueeri-
mise tulemusel saavad katlamajad 
uued kaasaegsed katelseadmed 
ning saavutatakse majanduslik efekt 
odavama kütuse kasutamise näol. 
Tööd teostab Rapla Metall OÜ ning 
tööde kogumaksumus käibemak-
suga on 129 496 eurot, millest osa 
finantseerib KIK ja osa Tapa vald. 
Tööd on alanud ning lepingujärgne 
lõpptähtaeg on käesoleva aasta 
märtsikuu lõpp.

Tapa hooldekodu küttesüs-
teemi kaasajastamine: eesmär-
giks on parandada hooldekodu 
klientide elamistingimusi ja vä-
hendada kulusid hoone kütmisele. 
Tööde käigus rekonstrueeritakse 
hooldekodu küttesüsteem ja pai-
galdatakse päikeseelektrisüsteem. 
Töid kaasfinantseerib Hasartmän-
gumaksu nõukogu.

Roheline 6 sotsiaalmaja aken-
de vahetus ja fassaadi korras-
tamine: Ehitustööde vajaduse 
tingisid suured soojakaod ja hoone 
üsna ilmetu fassaad. Tööde käigus 
asendatakse vanad aknad uute 
pakettakendega ja viimistletakse 
ning värvitakse välisseinad. Tööd 
teostatakse augusti lõpuks.

Moe külakeskuse fassaadi 
uuendamine: Ehitustööde vaja-
duse tingisid suured soojakaod ja 
hoone üsna ilmetu fassaad. Tööde 
käigus remonditakse olemasolevad 

pakettaknad, viimistletakse ning 
värvitakse välisseinad ja paigalda-
takse õhksoojuspumbad. Tööd 
teostatakse augusti lõpuks.

Lehtse kultuurimaja põranda 
remont: Ehitustööd on tingitud 
vajadusest tugevdada põranda kan-
dekonstruktsioone. Tööde käigus 
tugevdatakse põrand, lihvitakse 
põranda puidukate, märgistatakse 
spordiala ja lakitakse. Tööd teosta-
takse augusti lõpuks.

Saiakopli sotsiaalmaja reovee 
omapuhasti rajamine: eesmärgiks 
on parandada sotsiaalmaja elanike 
elamistingimusi. Ehitustööde vaja-
duse tingisid suured kulud reovee 
äraveole Saiakoplist Tapale. Tööde 
käigus rajatakse hoonele keskkon-
nanõuetele vastav lokaalne reovee 
omapuhasti. Tööd teostatakse juuli 
lõpuks.

Jäneda lossi I korruse osaline 
küttetorustiku remont: Ehitus-
tööde vajaduse tingis küttesüsteemi 
osaline amortiseerumine. Tööde 
käigus uuendatakse lossi kesk-
küttesüsteemi ja tööd lõpetatakse 
augustis 2015.

Lehtse mitmeotstarbelise 
keskusehoone projekteerimine: 
Eesmärgiga koondada vallaasutu-
sed ühte kohta, vähendada hoonete 
majandamiskulusid ja korrastada 
hoonekompleks koostatakse selle 
rekonstrueerimisprojekt. Lehtse 
alevikus asuvast hoonekompleksist 
(Rägavere tee 19, 19b) kujunda-
takse multifunktsionaalne külakes-
kus, kus töötavad kool, lasteaed, 
kultuurimaja, spordikompleks, 
raamatukogu, vallavalitsuse tee-
ninduspunkt, kohalikud kodani-
kuühendused, meditsiinipunkt 
ja teised asutused. Projekt peab 
valmima hiljemalt oktoobris.

Tapa Jaama pargi rekonst-
rueerimine: eesmärgiks on linna 
ühe keskse, raudteejaama vahetus 
läheduses asuva, avaliku roheala 
ümberkujundamine kooskõlas 
Tapa linna Haljastuse Arenguka-
vaga ja vastavalt 2008. a koostatud 
projektile. Korrastustööd võetakse 
ette põhjusel, et ala on ilmetu ja 
inetu: haljastut ääristavad äärekivid 
on korratud ja osaliselt purunenud, 
jalgteed on lagunenud, kõrghaljas-
tus on vana, haige ja väljakasvanud, 
puudub valgustus. Tööde käigus 
ääristatakse pargiteed uute ääre-
kividega, ehitatakse kiviparketist 
jalgteed ja platsid pargipinkidele, 
vahetatakse välja kõrghaljastus, ehi-
tatakse pargivalgustus, paigutatakse 
pargipingid, lillepotid ja prügiurnid. 
Sellega saab loodud vallakodanike 
jaoks meeldiv keskkond linna 
keskosas kaubanduskeskuste ja 
raudteejaama naabruses. 

Endise sõjaväe hoonete lam-
mutamine: Eesmärgiga korrastada 
avalikku ruumi ja muuta kaunimaks 
ümbritsevat elukeskkonda otsustas 
kohalik omavalitsus jätkata Tapa 
linnas asuvate endiste Vene Föde-
ratsiooni relvajõudude lennuväeosa 
hoonete lammutamist. Tööde 
käigus lammutatakse hoone Loode 
tänava ja Paide maantee ristmiku 
kõrval ja Lõuna tänaval asuvad 
maa-alused juurviljahoidlad. Töid 
kaasfinantseerib Keskkonnainves-
teeringute Keskus ja need lõpeta-
takse augustis.

Jäneda Allikajärve niitmine 
ja Kalijärve korrastamine: Ees-
märgiga korrastada avalikku ruumi 
ja muuta kaunimaks ümbritsevat 
elukeskkonda, niidetakse Jänedal 

Allikajärve liigset veetaimestikku. 
Kalijärvel korrastatakse järveäärset 
puhkeala.

Tapa linna teadetetahvlid: 
Eesmärgiga korrastada avalikku 
ruumi ja muuta kaunimaks ümb-
ritsevat elukeskkonda asendatakse 
Tapa linnas olemasolevad amorti-
seerunud teadetetahvlid kaasaegsete 
ja nägusatega.

Kommunaaltraktori lisasead-
mete ostmine: valla majandusgru-
pi kommunaaltraktorile ostetakse 
suvehooaja lisaseadmed: tänavahari, 
muruniiduk ja puulehtede imur.

Maapiirkondade sotsiaaltöö-
tajale auto ostmine: seoses sellega, 
et maapiirkondade sotsiaaltöötaja 
sõiduk on amortiseerunud, oste-
takse uus sobiv sõiduk.

Tänavate remont
Loode tänava rekonstruee-

rimine: Loode ja Lõuna tänavad, 
mida kasutavad suures osas Kait-
seväe 1. Jalaväebrigaadi masinad, 
on üsna kehvas seisus. Tööde 
eesmärgiks on korratu ja amorti-
seerunud tänavakattega tänavate 
ümberehitamine kaasaegseteks 
tänavateks. See parandab liiklus-
ohutust ja liiklemistingimusi. Hetkel 
käib projekteerimine ja ehituseks 
läheb suve algul, tööd kestavad 
oktoobri keskpaigani. Käesoleval 
aastal korrastatakse Loode tänava 
lõik Paide maanteest Lõuna ristmi-
kuni. Tööde orienteeruv maksumus 
jääb eeldatavalt suurusjärku 160 000 
eurot, millest 90% finantseerib 
Kaitseministeerium. 

Asfaltkattega tänavate pinda-
mine: eesmärgiks on asfaltkattega 
tänavatel likvideerida lohud, augud 
ja läbivajunud kohad ning pinda-
misega saavutada tänavakatendi si-
ledamaks muutmine. See parandab 
liiklusohutust ja liiklemistingimusi. 
Niiviisi parandatakse Kalevi, Väi-
ke, Päikese, Jaani, Männiku, Leina 
tänavate seisundit. Konkreetne tee-
remondi tehnoloogia on valitud ko-
haliku omavalitsuse poolt põhjusel, 
et piiratud vahenditega saavutada 
maksimaalselt suure hulga täna-
vate seisundi parandamine. Tööd 
peavad olema lõpetatud hiljemalt 
septembrikuus.

Kruusakattega teede ja tä-
navate pindamine: eesmärgiks 
on jätkata kruusakattega teede 
ja tänavate kaasajastamist ning 
selle läbi vabastada meie elanikud 
tolmust ja porist ning parandada 
kõikide liiklejate liiklemistingimusi. 
Kaasaegsesse elukeskkonda ei sobi 
tolmused ja porised ning pidevat 
hooldamist vajavad kruusakattega 
tänavad. Pinnatakse järgmised teed 
ja tänavad: Nurme tänav Lehtses, 
Lokuta tee Moe kandis, Pruuna-
Kurge tee Lehtse kandis, Väike-Põl-
lu tänav Tapal. Tööd peavad olema 
lõpetatud hiljemalt septembrikuus.

Kõnniteede ehitus: eesmärgiks 
on parandada jalakäijate liiklus-
ohutust ja liiklemismugavust ning 
korrastada tänavate/kõnniteede 
võrgustikku. Rajatakse uus kõnnitee 
Hommiku tänavale Pika ja Rohelise 
tänavate vahelisele lõigule. Kõnnitee 
ehitatakse kivisillutisest. Pikale täna-
vale rajatakse asfaltkattega kõnnitee 
lõigul Nooruse ja Õhtu pst. vahel.

Õuna tänava mänguväljaku 
korrastamine: eesmärgiga luua 
lastele ohutud ja huvitavad män-
gutingimused, korrastatakse män-
guväljakul maa-ala ja paigaldatakse 
uued mänguelemendid.

Andrus Freienthal, abivallavanem

Algas Eesti õhuruumis ligi kuu aega 
kestev Eesti ja Ameerika Ühendriikide 
õhuvägede ühisõppus, kus esimest korda 
taasiseseisvunud Eestis lastakse kaitseväe 
keskpolügoonil maapealseid sihtmärke 
lennukite pardarelvadest kasutades la-
hingmoona. 

19. märtsist kuni 17. aprillini aset 
leidva õppuse keskmeks on Eesti ja USA 
õhuväe ühisharjutused ning koostegut-
semisvõime edasiarendamine. Lisaks 
plaanitud madallendudele hävitatakse 
õppusel esimest korda taasiseseisvunud 
Eestis lennukitelt lahingumoonaga 
maapealseid sihtmärke. Lahinglaskmine 
toimub plaani järgi 24. ja 25. märtsil 
kaitseväe keskpolügoonil. 

Õppusel tehtavaid madallende võib 
märgata keskpolügooni ümbruskonnas 
õhuruumis, mis ulatub Aegviidust Kivi-
õlini, ning Tamsalust mereni. Vältimaks 
korduvaid ülelende püüab õhuvägi 
hajutada madallendude lennumarsruute. 

“Loodan väga, et Eesti rahvale meel-
dib kuulata vabaduse häält meie taevas  
ning inimesed toetavad õppuse toimu-
mist,” ütles Eesti õhuväe ülem kolonel 
Jaak Tarien. “Eelolev õppus on liitlaste 
poolt antud lubaduse täideviimise esime-
ne samm. Samuti on USA kaitse-eelar-
vesse 2015–2016 eelarveaastate jooksul 
planeeritud 24,7 miljonit dollarit Ämari 
lennubaasi taristu laiendamiseks ning see 
on selge märk, et meie liitlased Ameerika 
Ühendriigid on võtnud Eestis kohal-

oleku oma pikaajalistesse plaanidesse ja 
sarnaseid õppusi hakkab siin toimuma 
regulaarselt.” 

Kolonel Tarien lisas, et Eesti õhuvägi 
on teinud aastaid tööd loomaks siin head 
väljaõppetingimused õppuste läbiviimi-
seks ning suur tänu selle eest kuulub ka 
lennuametile ja Lennuliiklusteeninduse 
ASile väga konstruktiivse koostöö eest 
paindliku õhuruumi korralduse loomisel. 

Õppusel osaleb Ameerika Ühendriikide 
õhuväe 510. hävitajate eskadrill, mis 
baseerub alaliselt Aviano lennubaasis 
Itaalias. Väliõppuse ajaks asub hävitajatega 
F-16 relvastatud eskadrill ajutiselt Ämari 
lennubaasi. Koos hävitajatega saabub Ees-
tisse ka ligi kolmsada ameerika õhuväelast. 
Eesti õhuvägi tagab USA liitlaste sõjateh-
nika ning meeskonna vastuvõtu ning len-
nubaasi poolse teeninduse. Eesti õhuväe 
ülesandeks on ka õhuruumi kontroll ning 
suur osa õhutule juhtimisest. Algava ning 
edasiste õppuste käigus tehakse keskpo-
lügoonil ning selle ümbruses keskkonna-
laseid uuringuid, et kaardistada õppuse ja 
lahinglennukite ülelennuga kaasneva müra 
tase erinevatel kõrgustel ning suundadel 
ning selle sõltuvust ilmastikutingimustest. 
Uuringute tulemused võetakse arvesse 
edasiste õppuste planeerimisel. 

Nii lahingumoona kasutamine kui ka 
madallendude sooritamine järgib Eesti 
vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud 
lennuametiga.

Major Avo Aljas

Siseministeeriumi hajaasustuse prog-
rammist saavad tänavu koduse taristu 
väljaehitamiseks toetust taotleda kõik 
hajaasustusega maapiirkondades elavad 
majapidamised. Varem oli toetus mõel-
dud vaid lastega peredele.

Sel aastal toetab riik maaperesid kok-
ku 1,78 miljoni euroga. Toetuse abiga 
saab välja ehitada veevärgi ja kanalisat-
siooni, teha korda koduõuest suurele 
teele viiva juurdepääsutee või paigaldada 
autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi-
poolsele toetusele lisandub kohalike 
omavalitsuste toetus ja kolmandikuga 
kogumaksumusest panustab taotleja ise.

Lääne-Viru maavanem kuulutab 
Lääne-Virumaal hajaasustuse program-
mi 2015. aasta vooru avatuks alates 9. 
märtsist 2015. a.

Toetust saab taotleda majapidamisele, 
kus taotleja 1. jaanuari 2015 seisuga rah-
vastikuregistri andmetel elab. 

Maksimaalse toetuse summa arvu-
tamisel võetakse arvesse nii eelmistest 
hajaasustuse programmi voorudest, 
kui ka aastatel 2010–2012 hajaasustuse 
elektriprogrammist ja veeprogrammist 
saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elu-
koha järgses kohalikus omavalitsuses. 
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 11. 
mai 2015. a.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi 
esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rak-
ke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, 
Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väi-
ke-Maarja valdade hajaasustuses asuvate 
majapidamiste alalised elanikud. 

„Kohalike omavalitsuste programmi 
menetlejate kontaktid on kättesaadavad 
Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel haja-
asustuse programmi all ja programmdo-
kument, lisamaterjalid ja taotlusvormid 
on leitavad Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse kodulehel,“ selgitas programmi 
maakondlik kontaktisik, Lääne-Viru Maa-
valitsuse arengu- ja planeeringuosakonna 
peaspetsialist Mari Knjazev, lisades, et 
hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru 
infopäev toimub Lääne-Viru maavalitsu-
ses 9. aprillil algusega kell 15:00.

2014. aastal esitati Lääne-Virumaal 
hajaasustuse programmis 79 projektitaot-
lust, neist rahastati 62. Riigipoolne toetus 
oli ligi 93 tuhat eurot, omavalitsused 
panustasid samuti ligi 93 tuhande euroga 
ning toetuse saajate omafinantseering 
moodustas üle 95 tuhande euro.

Kokku on üle kogu vabariigi läbi 
aastate hajaasustuse programmide abiga 
saanud vajaliku investeeringu teha ligi 
5000 peret.

 Kristel Kitsing, Lääne-Viru Maavalitsuse 
avalike suhete peaspetsialist

Ehitused Tapa vallas 2015. aastal Eesti ja USA alustavad seni 
suurima õhuväe õppusega

Hajaasustuse programmi 
toetusesaajate ring laieneb
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- Katastriüksustele määrati sihtots-
tarbed;
- määrati Tapa vallas Tapa linnas 
Lehtse tee 4c kinnistu jagamisel tek-
kivale tee teenindamiseks moodusta-

tavale katastriüksusele, mis Lehtse tee 
4c kinnistu ja selle lähiala detailpla-
neeringus on märgitud positsioonina 
33, kohanimeks Kirsipuu tänav.

- kinnitati Tapa valla 2015. aasta 
lisaeelarve tulude plaan summas 
304 654 eurot ning kulude plaan 

05.02.2015
- Pärnu Lasteküla juhatajat volitati 

teostama pangatoiminguid Tapa valla 
eestkostetavate laste eest;

- määrati projekteerimistingimu-
sed remonditöökoja katuse rekonst-
rueerimise ehitusprojekti koostami-
seks Töökoja kinnistul, Rabasaare 
külas, Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused hoone (elektritsentralisat-
siooni post ehitisregistri koodiga 
108030880) katla vahetamise ja 
mahuti rajamise ehitusprojekti koos-
tamiseks olemasoleva katlamaja ase-
mele Tapa raudteejaama kinnistule 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek Särts 
OÜle ehitise tehnosüsteemide (küt-
teliigi) muutmiseks aadressil Pikk tn 
69 Tapa linn;

- väljastati kasutusluba Kaitse-
liidule ehitise rekonstrueerimisel 
(Kaitseliidu Viru maleva Tapa ük-
sikkompanii hoone katuse rekonst-
rueerimistöödel) Pikk 18 kinnistul, 
Tapa linnas;

- anti MTÜ-le Spordiklubi Pre-
sidendirada avaliku ürituse luba 
“XII Presidendimatk” suusamatka 
korraldamiseks 10 km pikkusel 
Presidendirajal Aegviidust Jänedani 
ja 5 km jalgsimatkana kergliiklusteel 
Nelijärvelt Jänedani 28.veebruaril 
2015 kell 11–16;

- anti MTÜ-le Loominguline 
Ühendus KOIT avaliku ürituse luba 
Tapa valla maslenica 2015 korralda-
miseks Tapa kultuurikojas ja kultuu-
rikoja parklas 22. veebruaril 2015 
ajavahemikul kell 14–18;

- anti avaliku ürituse luba Vastla-
päeva Männikumäel korraldamiseks 
17. veebruaril 2015 ajavahemikus 
kell 18–21;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linnakalmistu hooldus 2015“;

- Tapa muusikakooli ruumide 
remondi edukaks pakkumuseks 
tunnistati Istrup OÜ poolt esitatud 
pakkumus kui madalaima maksumu-
sega pakkumus;

- nõustuti Tapa vallas Tõõrakõrve 
külas asuva Luha kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

- tunnistati kehtetuks Tapa vallava-
litsuse 7. veebruar 2013 korralduse nr 
137 „Tapa muuseumi teenuste hinna 
kinnitamine“;

- võeti vastu korraldus vallavara 
võõrandamise kohta.

12.02.2015
- Võeti vastu korraldus tulemus-

tasu maksmise kohta OÜ Tapa Vesi 
juhatuse liikmetele;

- pikendati sotsiaalkorterite üürile-
pingut aadressil Uus 18-7, Tapa linn;

- suunati hooldusteenusele hool-
dekodusse Pandivere Pansion OÜ 
kaks Tapa valla kodanikku;

- otsustati eraldada toetused spor-
diklubidele ja -organisatsioonidele, 
kokku 79 000 eurot;

- võeti vastu kaks korraldust jäätme-
mahuti perioodiliseks tühjendamiseks;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linnas endise lennuväe hoo-

nete lammutamine II“;
- määrati projekteerimistingimu-

sed terasraamiga laohoone püstita-
mise ehitusprojekti koostamiseks 
Jaanipere kinnistul Loksu külas, 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed teravilja punkerkuivati püstitami-
se ehitusprojekti koostamiseks Sepa 
kinnistul Patika külas, Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed teravilja punkerkuivati püstitami-
se ehitusprojekti koostamiseks Sigala 
kinnistul Rägavere külas, Tapa vallas.

19.02.2015
- Kinnitati Tapa linnaraamatuko-

gu nõukogu;
- lihthanke nr 159831 „Tapa lin-

nakalmistu hooldus 2015“ edukaks 
pakkumuseks tunnistati Suurmaa 
Grupp OÜ pakkumus;

- nõustuti Tapa vallas Loksu külas 
põliseks kasutamiseks Eesti NSV 
taluseaduse alusel antud 3,80 ha 
suuruse Väljala maaüksuse ostuees-
õigusega erastamisega;

- otsustati alustada Lääne-Viru-
maal Tapa vallas (endises Lehtse 
vallas) Pruuna külas asuva õigus-
vastaselt võõrandatud Uustalu A78 
talumaa kompenseerimise menetlust;

- võeti vastu korraldus loa andmi-
se kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa linna Ülesõidu tänava nr 
7910097, Õuna tänava nr 7910095 
ja Malle tänava nr 7910050 ristmiku 
rekonstrueerimise tehnilise projekti 
koostamiseks;

- kooskõlastati Tapa gümnaasiumi 
palgakorralduse põhimõtted;

- anti Elikor Transport OÜ-le 
avaliku ürituse luba ürituse Jääraja-
sõit VVV MOTORSPORT Karikale 
korraldamiseks Tapa Männikumäe 
krossirajal 28. veebruaril 2015 aja-
vahemikus kell 9–19;

- volitati Tapa vallavalitsuse hoo-
lekandespetsialist Ly Nelsonit teos-
tama eestkostetava nimel kõiki pan-
gatoiminguid (E-teenuse ja arveldus-
arve avamine, lepingute sõlmimine, 
maksta arveid ja teha ülekandeid) 
SEB pangas ja Swedbank-is;

- kahele puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;

- sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;

- kehtestada Jäneda Kooli ruumi-
de rendimäärad.

26.02.2015
- Otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 778.80 
eurot;

- otsustati maksta lasteaia söögi-
soodustust kokku kuuele Tapa valla 
lapsele;

- jäeti rahuldamata kokku neli 
avalust sotsiaaltoetuse saamiseks;

- suunati AS Tapa Haigla Hoolde-
kodu teenusele Tapa valla kodanik;

- anti projektijuht Reigo Tam-
mele luba avaliku ürituse „Noored 
Muusikud kontsert vol 10“ raames 

kultuurikoja pargis ilutulestiku kor-
raldamiseks, 7. märtsil 2015 ajavahe-
mikus kell 19–23;

- otsustati korraldada lihthange 
„Õuna, Ülesõidu ja Malle tänava 
ristmiku rekonstrueerimise tehniline 
projekt“;

- väljastati ehitusluba IRIS FIBER 
OÜle ehitise (Värvikambri ehita-
miseks) püstitamiseks Tapa vallas, 
Saiakopli külas, Irise kinnistul;

- väljastada ehitusluba JAAN PU-
HASMETSA SAUEAUGU TALU 
FIE-le registrikoodiga 10127084 
ehitise (Söödahoidla ja kuivati) püs-
titamiseks Tapa vallas, Loksu külas, 
Jaanipere kinnistul;

- väljastati ehitusluba RAUFARM 
OÜ-le ehitise (Noorkarjalauda ja söö-
dahoidla) püstitamiseks Tapa vallas, 
Raudla külas, Raufarmi kinnistul; 

- Määrati projekteerimistingi-
mused teravilja punkerkuivati püs-
titamise ja olemasolevate hoonete 
katusekatte vahetuse ehitusprojekti 
koostamiseks Vahakulmu kuivati kin-
nistul Vahakulmu külas, Tapa vallas.

05.03.2015
- Volitati Tapa vallavalitsuse las-

tekaitsespetsialisti teostama eestkos-
tetava nimel kõiki pangatoiminguid 
(E-teenuse ja arveldusarve avamine, 
lepingute sõlmimine, pangakonto 
väljavõte) Swedbank AS-is.

- väljastati ehitusluba ehitise (ve-
randa ja katusekorruse välja ehita-
miseks) rekonstrueerimiseks Tapa 
linnas, Kalevi 26 kinnistul;

- väljastati ehitusluba EMPOWER 
AS-ile ehitise (sidekaabli ehitamiseks) 
püstitamiseks Tapa linnas, Kauba tn 
3 kinnistul;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜle ehitise (kahe alajaama asen-
damiseks) püstitamiseks Tapa vallas, 
Jäneda külas, Jäneda Õppe- ja Nõu-
andekeskuse Bio ja Tiigi kinnistul;

- väljastati kirjalik nõusolek ehitise 
(kanalisatsioonisüsteemi muutmi-
seks) tehnosüsteemide muutmiseks, 
aadressil Eno, Imastu küla, Tapa 
vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused elamu rekonstrueerimise ja 
juurdeehituse ehitusprojekti koosta-
miseks Koidu 9 kinnistul, Tapa linnas;

- võeti vastu korraldus maaük-
sustele koha-aadresside määramise 
kohta;

- otsustati korraldada lihthange 
„Hooldustraktori lisaseadmete ost-
mine“;

- lihthanke nr 159567 „Tapa linnas 
endise lennuväeosa hoonete lammu-
tamine II“ edukaks pakkumuseks 
kinnitati AS Kiviluks poolt esitatud 
pakkumus;

- Tapa hooldekodu küttesüsteemi 
rekonstrueerimiseks Sõlmida leping 
Mindreks Grupp OÜ-ga maksumu-
sega 35 678,00 eurot, koos käibemak-
suga 42 813,60 eurot.

- kinnitati Tapa valla 2015. a lisa-
eelarve tulude laekumine tegevusala-
de ja majandusliku sisu järgi ja kulude 
jaotus tegevusalade ja majandusliku 
sisu järgi.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

summas 665 074 eurot. Kinnitada lik-
viidsete varade vähenemine summas 
5975 eurot ja kassajäägiks 200 225 
eurot.

- kinnitati Tapa vene põhikooli 
põhimäärus.

Algus eelmises vallalehes
Ka turvaline elu vallas kuulub meie 

komisjoni vaatevinklisse. Peab ütlema, 
et Tapa linna paigutatud kaheksa 
turvakaamerat töötavad korralikult ja 
politseil on neist nende töös palju abi. 
Tapa vald tasub ka abipolitseinikele 
nende tehtud valvekordade eest tasu.

Majanduskomisjon arutas oma 
koosolekul olukorda Tapa vallas, mis 
tekkis peale „avalikus kohas alkoholi 
tarbimist lubava“ seaduse vastuvõt-
mist Riigikogus. Arutelus osalesid 
vallavalitsuse esindajad ja Aleksander 
Klasberg Tapa politseijaoskonnast, 
kes andis ülevaate tekkinud olukorrast. 
Komisjon otsustas oodata ja vaadata, 
kuidas olukord üle Eesti kujuneb, sest 
väga suur oli rahva ja omavalitsuste 
negatiivne suhtumine antud seadusse. 
Nagu teame, on praeguseks Vabariigi 
valitsus ebaõnnestunud seaduse tagasi 
võtnud ning taastanud seni kehtinud 
regulatsiooni.

Tapa valla III koosseisu majandus-
komisjon on töötanud juba natukene 
üle aasta. Milline hinnang sellele anda? 
Selle saab anda ainult kohalik inimene, 
vahel ka meie külaline. Kui ta näeb, 
et vallas ja linnas on viimastel aasta-
tel midagigi paremaks ja kenamaks 
muutunud, siis oleme ehk positiivse 
hinnangu ära teeninud.

Kõigega, millega oleks vaja, ei ole 
suudetud tegeleda. Komisjon ei ole 
leidnud retsepti, kuidas Tapa valda 
majandustegevust juurde tekitada, kui-
das peatada kodanike (eriti tööealiste) 

lahkumist vallast ja kogu riigist, kuidas 
valla toimetamisteks ja äraelamiseks 
raha juurde saada. Need probleemid 
ei ole muidugi sugugi mitte ainult meie 
valla probleem. Nendega maadleb 
99% omavalitsustest. Teadagi ainult 
Tallinn ja Harju maakond võivad 
rahulikult tulevikku vaadata.

Vaatamata raskustele püüame siiski 
oma elu-olu meie vallas paremaks 
muuta – ikka tasa ja targu. Nii kuidas 
meie rahakott lubab. Milline meie 
tulevik saab olema, seda otsustate 
Teie, valla rahvas, koos meiega. Iga-
ühest meist sõltub, kui hea on Tapal, 
Lehtses, Jänedal, Moel või mujal elada. 
Vaatame peremeheliku pilguga ringi ja 
lööme ise käed külge. Alustame oma 
kodust ja tänavast, korrastame oma 
õued ja lähema ümbruse. Küll siis ka 
naaber kaasa tuleb. Ainult nii saame 
edasi areneda.

Erilised tänusõnad tuleb öelda 
Tapa linnas ja vallas tegutsevate ette-
võtete juhtkondadele ja omanikele, kes 
on vaatamata majandussituatsiooni 
raskustele ja kvaliteetse tööjõu vähe-
susele hakkama saanud. Transpordi-, 
ehitus-, tootmis-, kaubandus- ja kõik 
teised ettevõtted ei ole mitte peatanud 
või vähendanud oma tegevust. Nad 
annavad inimestele tööd, et sealt jälle 
tulumaks valla eelarvesse laekuks. 
Hetkel on põllumajanduses rasked 
ajad. Meie talunikud püüdlevad ikka 
edasi. Tänu teile selle eest.

Kalju Soomeri,
Tapa valla majanduskomisjoni esimees 

Tapa vallavolikogu 
majanduskomisjoni 

tegemistest 2014. aastal

JELD-WEN Eesti AS on JELD-WEN Northern Europe´i osa, 
mis omakorda kuulub maailma suurima ukse- ja aknatootja 

JELD-WEN Inc. koosseisu.
Rakveres asuva tehase peamisteks toodeteks 

on siseuksed ning ukselengid. 
Tehases töötab 3 vahetuses kokku pea 800 töötajat. 

Täpsem info ettevõtte kohta meie kodulehel www.jeld-wen.ee.

Seoses tootmismahtude suurenemisega 
pakume tööd 

OPERAATORITELE 
(höövlioperaatorid, krundiliini operaatorid, WACO operaa-

torid, värviliini operaatorid, saeveski operaatorid)

Peamised tööülesanded: 
tööpingi seadistamine ja hooldamine, seadmete tõrgeteta töö 

tagamine ja pisirikete likvideerimine, erinevate toodete tootmi-
ne vastavalt tellimusele, tootmistööliste töö koordineerimine, 

toote kvaliteedi tagamine.

Sinult ootame: töökogemust puidutööstuses, tehnilist taipu, 
valmidust töötada meeskonnas, pingetaluvust, valmisolekut 

vahetustega töötamiseks, füüsilist vastupidavust.

Kasuks tuleb: eelnev töökogemust puidupingil.

Omalt poolt pakume: tööd 2 vahetuses E–R (vahelduvalt 
nädala kaupa) 6–14.30 ja 14.30–23, võimalik töötada ka ainult 
öövahetuses 23–6, väljaõpet, kindlat sissetulekut, mitmesugu-

seid soodustusi, häid töötingimusi (riietusruumid koos sau-
naga, sportimisvõimalused, oma söökla, ühisüritused), trans-
pordivõimalused – Aseri, Kiviõli, Tapa, Tamsalu, Väike-Maarja, 

Kunda, Viru-Jaagupi, Haljala töötajate bussid.

CV märgusõnaga “Operaator” palume saata 
hiljemalt 25.03. 2015. a asoo@jeld-wen.biz või 
JELD-WEN Eesti AS Arkna tee 1 44317 Rakvere.

Lisainfo telefonil 322 9130, www.jeld-wen.ee või 
meie kontorist Arkna tee 1, Rakvere.
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Kõrvemaa karikavõistlused lauaten-
nises toimuvad tänavu esmakordselt. 
Tänaseks on peetud juba kolm 
etappi, viimane etapp toimub 19. ap-
rillil Aravetel, kus selgub ka esimene 
rändkarika võitja.

Kõrvemaa karikavõistlused laua-
tennises kutsuti ellu selleks, et leida 
lauatennisistidele uusi võistlusvõima-
lusi, kuid peamiselt seetõttu, et teha 
eri omavalitsuste vahel spordivallas 
rohkem koostööd. Tänaseks võib 
öelda, et püstitatud eesmärgid on 
juba saavutatud.

Ligi 46 lauatennisisti erivõist-
lusklassidest on sellest turniirist siiani 
osa võtnud, üldarvestuses läheb 
arvesse 3 parimat etappi, noortel 
väikse erandina 1–2 etappi. Igale 
võistlusklassile jagatakse medaleid, 
diplomeid meeneid ja loomulikult 
karikaid, üldturniirivõitja saab üld-
karika ja lisaks läheb liikvele esma-

kordselt ka rändkarikas.
Hetkeseisuga on seis üsna intri-

geeriv ja põnev. Üldturniiri esikoha 
peale käib võistlus veel sisuliselt kuue 
inimese vahel, kes on teistest mär-
gatavalt ette rebinud ja otsustavaks 
saabki viimane etapp. Esikolmikusse 
pretendeerivad hetkel Riho Lööper, 
Helga Vasemägi (mõlemad Tapa 
vald), Allar Raudla (Võsu), Kunnar 
Vahtras (Võsu), Vambola Annilo 
(Paide), Jaanus Tamm (Tapa vald). 
Samuti väärib ära märkimist, et Helga 
Vasemägi, kes kuu tagasi krooniti jälle 
kord Eesti veteranide meistriks, on 
suurepärases vormis ja avaldab tuge-
vat survet meestele üldvõidu nimel.

Meeste ja veteranide klassis on 
kuuel mehel üsna võrdsed võimalused 
tulla erikarva medalitele (loe eest-
poolt). Naistest ja naisveteranidest 
on suveräänne liider Helga Vasemägi, 
kes on sisuliselt oma võistlusklassi 

juba võitnud. Noormehed kuni 18 ea 
on võimalus esikohta püüda kolmel 
noormehel Stener Raaperil, Taago 
Leppikul ja Artur Vjurttsil, kes asu-
vad hetkel kuue punkti sees. Tüdru-
kutest (kuni 13 ea) käib esikohaduell 
õdede Kaidy ja Keidy Kaasiku vahel. 
Poiste (kuni 13 ea) püüavad medaleid 
kuus poissi.

Meistrivõistlusi toetavad Tapa ja 
Ambla vallavalitsused ning Eesti Kul-
tuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspert-
grupp. Suur tänu ka headele ja tub-
lidele abilistele ja kaaskorraldajatele 
Riho Lööperile (peakohtunik), Lairi 
Einmaa ja Helga Vasemägi (kohtuni-
kud), Leelo Jürimaale (Lehtse etappi-
de korraldaja) ja Leo Matikainenile 
(Aravete etappide korraldaja).

Kohtumiseni Aravetel 19. aprillil!
 Indrek Jurtšenko,

Kõrvemaa lauatennise karikavõistluste 
idee autor ja peakorraldaja

Kõrvemaa KV lauatennises KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

20. märtsil kl 21 Retropidu. Videodisko kaheksakümnedate-
üheksakümnendate parimatest paladest. DJ Viki. 

 Kostüüm inspireeritud lemmikstaaridest! Avatud baar. 
 Kohtade broneerimine info@kultuurikoda.ee või 322 0061. 
 Pilet 3 €, peopäeval 5 €. Tule ja sära!
23. märtsil kl 19 R.A.A.A.M teater „Alustame algusest“. 
 Lavastaja Adrian Giurgea (USA). Kunstnik Reet Aus. Helilooja 

Ardo Ran Varres. Mängivad Elina Reinold, Külli Reinumägi, 
Margus Prangel, Maarja Mitt, Egon Nuter ja Madis Metsamart. 
Piletid 10 ja 13 eurot müügil kultuurikoja kassas.

24. märtsil kl 20 Romantiline komöödia „Armastus esimesest 
hoobist“ (Prantsuse). 

31. märtsil kl 20	 Draamafilm	„Teine	võimalus“.
7. apr kl 20	Komöödiafilm	„Nähtamatud“.
11. apr kl 16 Tapa Valla Mandoliiniorkestri kevadkontsert.
13. apr kl 19 Kinoteatri etendus „Kaota mu naine ära ehk 

mis tunne on olla mustkunstnik“. Kinoteatri uus lavastus 
heidab pilgu müstikaga kaetud elukutse – mustkunstniku – 
argipäeva. See pole mustkunstietendus. See pole ka tavaline 
stand-up,	vaid	kuulub	pigem	žanri	comedy	magic,	kus	saab	
nii nõidust kui ka nalja. Igal juhul saab vastatud palju küsi-
musi, mis publikul tavaliselt tekivad. Näiteks: Kuidas ta seda 
trikki teeb? Kuidas pekkiläinud trikist välja tulla? Kas publikust 
võetavad vabatahtlikud pole tõesti kokku lepitud? Mis värk 
nende loomadega üldse on? Kas tuvid kõike täis ei lase? Mitu 
jänest tal on? Lavastus põhineb mustkunstnike Meelis Kubo ja 
Charleka ehk Karl Eelmaa kogemustel oma ametis, mis on te-
gelikult nende elustiil, sest trikke harjutatakse ka õhtul väljas 
käies ning kodus vaadatakse pereliikmetest loomade järele. 
Lavale astuvad mustkunstnikud Charlekas ja Meelis Kubo, la-
vastavateks taustajõududeks on Paavo Piik, Paul Piik ja Henrik 
Kalmet. Pääsmed 10 ja 13 eurot müügil kultuurikoja kassas ja 
Piletilevis.

14. apr kl 20	Prantsuse	komöödiafilm	„Gemma	Bovery“.
19. apr kl 13 Segakoori Leetar kevadkontsert koos Riisipere kam-

merkooriga. Tasuta.
21. apr kl 20 „Vehkleja“ (Eesti). Põhineb osaliselt eesti sportlase 

ja treeneri Endel Nelise elulool. Peaosas näitleja Märt Avandi.
24. apr kl 19 Tapa Linna Orkestri kontsert. 

2. aprill  Lehtse Käsitööseltsing ja kultuurimaja korraldavad 
Kevadpühade ürituse “Muna nii ja muna naa…”. Mitmekesine 
meisterdamine, munade värvimine, temaatilised tegelused. 
Mängu- ja joonistustuba, munamängud jpm. 

    kl 10–12 Mudilastele.
    kl 13 Koolilastele. 
4. apr kl 20 XI MMM-õhtu – Mõnusate MuusikaMeeste pidu. Publi-

kule laudadesse registreerimine! See on hooaja viimane pidu 
– tulemata ei saa jääda! Publikule laudadesse registreerimine! 
Pääse: 7 € 3. aprillini, peopäeval kallim ja mugav koht pole 
garanteeritud. Info: tel 521 8398; e-mail: info@lehtsekultuu-
rimaja.ee.

6. apr kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kevadpühade ja naljakuu 
tähistamine. Meisterdame, värvime, teeme midagi ilusat! Pane 
taskusse paar kilu- vm võileiba ja värvitud muna, mida on 
tore koksida – istume koos, räägime munapühadest ja sööme 
ka! Võta kaasa ka üks muigelugu teistele rääkimiseks.

10. ja 11. apr kl 11–16 Lehtse kangakudumistoas kangapäevad. 
Lehtse käsitööseltsingu eestvõttel nii algajaile kui ka edasi-
jõudnuile. Uued ja vanad nipid. Kaltsuvaip, linane linik, villane 
vaip. Info: 5262 7683.

12. apr kl 10 8. Lehtse pinksi pühapäev. Lõpeb XIII hooaeg – 
selguvad üldvõitjad! Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr 
algab 9.30 ja lõpeb 9.55, osamaks 3,50 €, õpilastele tasuta. 

13. apr kl 13 Klubi Ehavalgus mälutrenn ja tervislik liikumine.
13. apr kl 13 MTÜ Inkotuba müük.
19. apr kl 12 Lehtse külakilb 8. mäng. Lõpeb XIII hooaeg! Selgu-

vad hooaja üldvõitjad! Osamaks: täiskasvanud 2 €, õpil tasuta.
20. apr kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja liikumistree-

ning, laulutuba, jututuba.
22. apr kl 11 Väikekoolide muusikafestival “Muusika me sees ja 

ümber”. Osalevad maal tegutsevad lasteansamblid L-Virumaalt 
ja mujalt Eestist – kontsert. Ans Trio Naturale – kontsert. 
Klounid, pilliõppe jms õpitoad, ühise vaiba tegemine. Võid 
tulla publikuks ja suurepärase päeva veeta!

27. apr kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud “Lehtse 
puhtaks!” Kaasa lööma ootame kõiki hea tahtega inimesi! 
Kogunemine Lehtse kultuurimaja juurde, kust soovijad saavad 
kindad. Prügikotid olemas. Pärast koristust kultuurimajas tal-
gu teelaud, slaidiprogramm ja jututuba.

7. aprillil alates kella 12st 
Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende 

hooldajatele TASUTA konsultatsioonid ja 
toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega MÜÜK puuetega inimestele, 
vanaduspensionäridele ja lastele alates 

3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!

MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, 
imavad aluslinad, madratsikaitsed, kateetrid, 

siibrid, kepid, nahahooldusvahendid, (potitoolid ja 
rulaatorid ettetellimisel). Abivahendi soovist ette-

teatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
Info, abi ja tellimine tel: 5343 9837 Ülle 

või t.ulle@inkotuba.ee.

Tapa päevakeskuses (Valve 30)
24. märtsil kell 12–14

MTÜ INKOTUBA loeng teemadel: 
•	„Uriini	pidamatusalastest	abivahenditest“
•	„Nahahooldusest	ja	hügieenist“
•	„Omaste	hooldusest“
•	„Riigipoolsest	toetusest“

ja toodete tutvustus.
Lektor: MTÜ Inkotuba nõustaja Ülle Tõemets
Info telefonil: 5343 9837, t.ulle@inkotuba.ee. 

Tapa päevakeskuses töötab
25. märtsil, 8. aprillil ja 22. aprillil
kell 10–12 (vajadusel ka kauem)

JUUKSUR elavas järjekorras.
Info tel: 5450 1102, 322 0025 
või tapapaevakeskus@tapa.ee.

JÜRIPOJA LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade ravi

Vaktsineerimised
Operatsioonid

Ultraheliuuringud
INFO JA REGISTREERIMINE 

5684 0622
Kukevere, Ambla vald

Õigusteenuse	osutamist	finantseerib
 

20. aprillil 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

AS Mistra – Autex on ettevõte, mis 
toodab nõeltöödeldud ja taftitud  
siseviimistlusmaterjale ja detaile  

autotööstusele ja nende allhankijatele.
Seoses töömahu suurenemisega  

otsime TOOTMISOSAKONDA  
ÕMBLEJAID

Töödega tutvumine ja väljaõpe  
kohapeal. Töötamine kahes vahetuses.

Nõudmised kandidaadile:
õmblejatöö kogemus; täpsus ja kor-
rektsus; koostööoskus; pingetaluvus; 

kasuks tuleb eesti keele oskus.
Ettevõte pakub: töötasu  

alates 450 eur kätte; koolitust ja 
väljaõpet kohapeal; alalist tööd 

töölepingu alusel; häid töötingimusi; 
transporti ettevõtte kulul.

Asume: Raasikul, Paju tn 2,  
Harjumaa.

Töö liik: lepinguline, täistööaeg
Tööle asumise aeg: koheselt
Huvi korral palume saata CV  

e–maili aadressile: mistra@mistra.ee 
või helistada telefonil 605 6700.

Juhendab Kaja Sviridova.
Kaasa võtta kõnnikepid või 

tule lihtsalt tervist värskendavale kõndimisele!
Info: Tapa päevakeskus, tel 5450 1102, 322 0025 

või tapapaevakeskus@tapa.ee

Tule kepikõnnile!
Teisipäeviti kell 12.30–13.30

Kogunemisega kell 12.30 
Tapa gümnaasiumi ees.



Kallis Heli!
Avaldame Sulle ja lastele sügavat kaastunnet

armsa abikaasa ja isa
VILLU MADARI 

surma puhul.

Kaja ja Olev
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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.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

Tel 5343 7995, e-post: tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides
     (ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja  
     pesumasinate paigaldus)
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine      
     tervikuna
- erinevaid ehitustöid

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

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

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

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid ning 

majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot. T 
äpsem 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.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +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.

- 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
Akende, uste ja muude puidutoodete 

valmistamine tellimuse peale.
Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 

amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

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

ANVORT EHITUS OÜ
Teostab järgmisi töid:

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

Tel 5880 4406, e-post: anvortehitusou@gmail.com

AS Hagar otsib Tapa tootmisesse
•	Pagaritoodete	valmistajaid
•	Kondiitreid
•	Pakkijaid
•	Laotöölist
•	Kauba	komplekteerijaid 
Töösoovijatel tulla kohapeale või 

saata cv aadressil hagar@hagar.ee

Balti Puurkaev OÜ teenusteks on: 
•	puurkaevude,	maaküttekaevude	puurimine,	
projekteerimine, vee- ja kanalisatsooni tööd.

•	Septikute,	süvaveepumpade	müük	ja	paigaldus.
Ettevõte tegutseb aastast 2008. 
Koduleht: www.baltipuurkaev.ee  

e-post: info@baltipuurkaev.ee, tel 521 7415.
2015. aastal on võimalik taotleda ka toetust  

Hajaasustuse programmi raames.
Lisainfot küsida kohalikust vallast.

FIE Uno Lees 
Treimis- ja freesimistööd. 

Paide	mnt	7B,	Tapa	(endine	autobaasi	hoone)	
Tel 5664 9956.

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.

Kas kuuled, kuidas nutab Su kodu
Su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Mälestame alati sõbralikku, 
humoorikat bussijuhti VELLO VIIBUR`it

ja oleme mõtetes Sinuga, Astrid, 
kaotusvalu kandmise teel.

Lasteaia Pisipõnn kollektiiv

Müüa 2-toaline korter Tapal, Õhtu pst 36,  
II korrus, puitpõrand, pakettaknad, osaliselt  
möbleeritud, aiamaa, kelder. Tel 506 6108.

NICOLE STUDIO
Maniküür    Pediküür    Depilatsioon

Kõrvaaukude tegemine
Kulmude ja ripsmete värvimine

E–R 9–17, L–P kokkuleppel
Tel 5613 5115, Jaama1, Tapa (Grossi pood)

Soovin üürida 1–2-toalist korterit Tapa linnas. 
Tel 5594 6275, Meelis

Soovin üürida 1-toalist korterit Tapa linnas 
pikemaks ajaks. Tel 5361 9300.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikselt leinas langetame pea ...

Mälestame kauaaegset naabrit
VILLU MADAR´it

ja avaldame sügavat kaastunnet Helile lastega
KÜ Lehtse Keskuse 6 elanikud

    Pakun arhitektuuri- ja ehitusalast nõustamist 
ning projekteerimisteenust Tapa linnas ja vallas. 

Võimalus kohtuda kolmapäeviti kella 10–16 aadressil Tapa linn, 
Jaama	1	(Grossi	kaubamaja),	III	korrus,	Tapa	Bussipargi	kontor.
Olenevalt nõustamis- ja projekteerimisteenuse mahukusest tasu 

kokkuleppel. Kontakttelefon 5554 6400

30. märtsil kella 10-st
Tapal arenduskojas

•	Silmade	kontroll
•	Silmarõhu	mõõtmine
•	Prillide	müük
Silmade kontroll 10 €. Prillitellijale kontroll TASUTA. 

Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.  
INFO ja etteregistreerimine telefonil: 521 9014.

•	Prillide	pisiremont
•	Optilised	päikeseprillid


