
esindasid vabariigis sel õppeaastal: 
Ville Morgen Fohs, Randmar Tuu-
lemäe ja Sabrina Karajev 3.b klassist 
kirjandusvõistlusel; Pille- Riin Rei-
nike 5.a klassist inimeseõpetusest; 
Christopher Tammesoo, Karlis 
Jusupov ja Kristjan Metsoja 7.a 
klassist matemaatikavõistlusel „Nu-
puta“; Raimond Himma 8.b klassist 
inimeseõpetusest; Taniel Paju 12. 
klassist geograafiast; Jaagup Jairus 
12. klassist soome keelest. 

Lisaks ainevõistlustele tunnustati 
meie õpilaste saavutusi mitmetel 
erinevatel riiklikel konkurssidel, 
mille hulgast näiteks RMK foto-
konkursi oma vanuseklassi võitjad 
olid 7. klassi õpilane Laura Peri ja 
11. klassi õpilane Kristjan Kurg; 
riikliku tunnustuse „Noor käsitöö-
meister“ saavutas 4. klassi õpilane 
Arleks Feklistov jne. Lähemalt saab 
meie õpilaste tegemistest ülevaate ka 
kooli facebooki lehelt https://www.
facebook.com/tapagymnaasium.
ee. Suur tänu kõikidele õpilastele 
ja nende juhendajatele õpetajatele 
tubli töö ja saavutuste eest. Tänu 
kuulub ka kõikidele neile õpilastele, 
kelle tulemus ei olnud küll esimeste 
hulgas, kuid osalemine ise on juba 
väärt tunnustust. Aitäh ja ilusat 
suvepuhkust teile, kallid õpilased 
ja õpetajad!

Õhk on täis  l innulaulu ja 
kaselehtede lõhna. Koolimajas 
valitseb harjumatu vaikus – vaid 
korraks võib aimata muusikakat-
keid, kauguses paugatab tuuletõm-
buses uks ning üksikud peoärevad 
sammud kostuvad treppidelt. Ees 
on põhikooli ja gümnaasiumiastme 
lõpupeod.
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PPAFF-i  
tunnustati Euroopa 
kvaliteedimärgiga

9. juunil anti Priit Pärna Animafilmifes-
tivali peakorraldajale, Indrek Jurtšenkole 
Euroopa Komisjoni Eesti esinduses üle 
EFFE kvaliteedimärk, tunnustamaks 
festivali panust kunsti arendamisse ning 
kogukondlikku tegevusse.

“Meil on hea meel öelda, et kva-
liteedimärgi pälvinud moodustavad 
esimese EFFE generatsiooni festivali-
dest, kes seisavad kunstilise kvaliteedi 
eest ning kellel on nii kohalikul kui ka 
rahvusvahelisel tasandil määrav tähtsus,” 
ütles EFFE rahvusvahelise žürii esimees 
Vincent Baudriller.

EFFE – Europe for Festivals, Festi-
vals for Europe (Euroopa festivalidele 
– festivalid Euroopale) on Euroopa 
parimaid festivale koondav portaal nii 
publikule kui ka korraldajatele. Rah-
vusvaheline festivaliplatvorm koondab 
ja ühendab 31 riigist 761 festivali, mis 
on pühendunud kunsti arendamisele, 
kogukonnale ja Euroopa väärtustele.

“PPAFF korraldusmeeskond on 
tänulik nii suure tunnustuse ning sel-
lega kaasnevate koostöövõimaluste 
eest! Kindlasti inspireerib ja motiveerib 
rahvusvahelisse festivalivõrgustikku 
kuulumine meid veel rohkem panusta-
ma festivali kvaliteeti nii kogukondlikul 
kui ka rahvusvahelisel tasandil,” sõnas 
PPAFF peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

EFFE ootab inimesi üle maailma 
uudistama värsket infot erinevate Eu-
roopa festivalide kohta. Veebipõhine 
2015.–2016. aasta Euroopa festivalide 
kataloog on kättesaadav suve hakul. 
Paberkujul EFFE kataloogi esitletakse 
käesoleva aasta sügisel toimuval suure-
joonelisel Festivalide Galal Pariisis.

Eesti festivale hindasid neli eksperti 
Eestist, kes edastasid oma hinnangu 
rahvusvahelisele žüriile lõpliku valiku 
tegemiseks. Lisainfo EFFE kvaliteedi-
märgise kohta: www.effe.eu

 Maarja Vaikmaa, PPAFF 2014 meediajuht

Tibude lugemise aeg 
Tapa gümnaasiumis

On koolirõõm kui kuldne kukehari, 
paehallil kivil harva puhkeb õis. 
Rõõm ongi karmis koolielus parim, 
mis meile jääb, mis üle elab kõik. 

(V. Laar)

Taas on kooli aegaderaamatus üks 
lehekülg läbi saamas. Tänaseks on 
õpilased oma selle õppeaasta töö 
teinud ja suurem osa neist läinud 
oma teenitud suvepuhkusele. Enne 
uue õppeaasta lehekülje avamist 
vaatame tagasi ja mõtiskleme möö-
dunud õppeaasta üle.

Selle õppeaasta lõpetasid Tapa 
gümnaasiumis üleminekuklassi 
kiituskirjaga 53 õpilast: 2.a klassist 
Evely Anton ja Evelin Soodla; 2.b 
klassist Eliise-Anett Eevardi, Mat-
tias Kaasik, Greteliis Kokk, Markus 
Johannes Kroon, Carmen Lanno, 
Laura Piksar, Kertu Rebane, Gretel 
Sepre, Liisbet Tina, Kärt Varblane 
ja Jako Sandor Sahtel; 2.c klassist 
Kaspar Valvik; 3.a klassist Kevin 
Kask, Miina Matilda Risthein, Ann-
Elisbeth Sang, Annabel Tammesoo, 
Triin Teras ja Jenni Vorontsov; 3.b 
klassist Ville Morgen Fohs, Sabrina 
Karajev, Lisette Lõõnik, Mattias 
Roop ja Randmar Tuulemäe; 4.a 
klassist Karl Hendrik Kanna, Jana 
Katre Ojasoo, Sandra Karajev ja 
Markus Nõlvak; 4.b klassist Grete 
Kirpu, Ketlin Laderlich, Kermo 
Mätlik, Carmen Sooniste, Kevin Te-
infeldt ja Venno Vaigurand; 5.a klas-
sist Laura Himma, Stellah Saar ja 
Pille-Riin Reinike; 5.b klassist Eleri 
Afanasjev, Jens Ülesoo ja Sander 
Šašlov; 6.a klassist Laura Leppik, 
Kairi Ojasoo ja Marlen Serbin; 6.b 
klassist Lisbeth Torm; 7.a klassist 
Anna Abrosimova, Christopher 
Tammesoo ja Britt Ülesoo; 8.a 

klassist Kristiin Gildemann, Delica 
Brigita Palmsalu, Katrin Palmsalu ja 
Andre Tuul; 8.c klassist Betty Abel. 
Lisaks lõpetas klassi neljade-viitega 
117 õpilast, nende hulgas ka väikeste 
klasside 34-st õpilasest 13 õpilast.

Gümnaasiumiastme esimese aas-
ta edukamad olid Sander Serbin, 
Ksenia Kosmirak, Oliver Tuulemäe 
ja Marie-Johanna Kippar ning teise 
aasta edukamad Robert Allik, Deivi 
Jürgenson, Rasmus Kont ja Enely 
Teinfeldt.

Pilku selja taha heites võib tõdeda, 
et oli väga tegus aasta paljude aine-
alaste väljakutsete ja ühisüritustega. 
Aasta jooksul toimus mitmeid 
õppetööd toetavaid õppekäike ja 
projekte s.h RMK keskkonnaprojek-
tid, KEAT-projekt, ennetusprojek-
tid, „Tagasi kooli“ ja „Minu riik“ pro-
jektid ning palju muud. Mitmed meie 
õpilased alates 7. klassist osalesid 
sellel õppeaastal lisaks igapäevasele 
õppetööle ka TÜ Teaduskooli ma-
temaatika ja arvutiõpetuse kursustel 
ning bioloogia õpitubades. Toimus 
kaks teaduskonverentsi, sügislaat, 
jõululaadake ja juba traditsiooniline 
taimelaat. Osaleti edukalt väga pal-
judel maakondlikel ja vabariiklikel 
spordivõistlustel. Meie kolme vanu-
serühma tublid tantsupoisid osale-
sid juuni alguses Rakveres Meeste 
Tantsupidu KOLM tantsijate ridades. 

Oma kooli esindati mitmetel 
maakondlikel aineolümpiaadidel ja 
konkurssidel. Kokku osales neis üle 
70 õpilase, kusjuures päris mitmed 
neist rohkem kui ühel võistlusel. 
Maakondliku aineolümpiaadi võitjad 
said võimaluse esindada oma kodu-
maakonda ja kooli ka vabariiklikul 
võistlusel. Meie kooli ja maakonda 

Jäneda valmistub 
talupäevadeks

Eesti talupäevad Jänedal toovad 
juba üle kahekümne aasta kokku tu-
handeid põllumehi ja ka linnakärast 
põgenevaid linlasi. Juulikuu viimane 
nädalavahetus ehk siis 25.–26. juuli 
on väga paljudele põllumajandusega 
vähemal ja enamal viisil kokkupuutu-
vatel inimestel kalendrisse märgitud 
kui talupäevade toimumise aeg Jänedal 
– seekord juba 24. aastat järjepanu. 
Sellega on Jäneda Mõis OÜ olnud ühe 
pikema traditsiooniga, katkematult 
ja samas paigas toimuva suurürituse 
korraldajaid. 

Aegade jooksul on korraldajad 
teinud läbi küll erinevaid muutusi 
oma programmis, korraldanud erine-
vaid konkursse ja võistlusi, jäänud on 
aga samaks see meeldiv traditsioon 
ja sõpradega kokkusaamise rõõm. 
Külastajaid on igal aastal üle kümne 
tuhande, kauplemas on sadu ettevõt-
teid. Autasustatakse parimaid talupi-
dajaid, näidatakse uusimat talutehnikat 
ja priskemaid tõuloomi. Huvitav on 
vaadata demoesinemisi ja muidugi 
mitmekesist kultuuriprogrammi. Ta-
lutoodangu tänaval pakutakse ohtralt 
ehedat toitu.

Signe Kalberg

Tapa Muusika- ja Kunsti-
kooli muusikaosakond 

saab veel vastu võtta 
2 trompetiõpilast, 
2 klarnetiõpilast ja 

1 klassikalise viiuli õpilase. 
Lisakatsed toimuvad

25. augustil kell 16.

Registreerimine ja 
avalduste esitamine 

samal päeval 
vahetult enne katseid.

Info: tapamuusikakool@
tapamuusikakool.ee või

 telefonil 322 0488.

Lehtses toimunud väikekoolide muusikafestivalist saab lugeda lk 3.



Hetk Jäneda suveüritusest.
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19. juunil kell 16 saavad TG-s põhi-
kooli lõputunnistuse 54 noort:

9.a klass: Mark Aleksejev, Helena 
Eerma, Sepo-Martin Elb, Rutt Kivi-
sild, Neeli Lehtpuu, Evelina Lõsenko, 
Erki Malva, Viktoria Martsinkevitš, 
Jüri Petrov, Sarah-Sandra Põder, 
Katriin Põrk, Reimo Raudla, Madis 
Soodla, Stefen Sumla, Lisette Taller-
mann, Diana Tjušina, Kermo Uue, 
Kaido Veerme. Klassijuhataja:Katri 
Lehtsalu.

9.b klass: Katrin Hüüs, Keili Ka-
dak, Anett-Michell Kevade, Riin 
Kuiva, Heli Kukk, Carolin Meos, 
Mikk Mäekivi, Richard Mäesalu, Elys 
Nõumees, Anti Olesk, Gregor Pent, 
Eliine Porval, Pille-Riin Pragi, Anna-
bel Reinula, Toomas Risthein, Kevin 
Sikka, Marianne Tali, Richard Udeküll, 
Kelly Vildek, Johannes Vooglaid. 
Klassijuhataja: Kersti Oolup.

9.c klass: Viljar Bezuglov, Siimon 
Buš, Stefan Buš, Marko Lepanurm, 
Evelin Lillepea, Marily Nüüd, Jane 
Reinvart, Sander Roosimägi, Sten 
Roosimägi, Greeta Staal, Tanel Tam-
pik, Reio Tedrekull, Siivo-Sandre Tä-
navots, Emma-Eliise Udeküll, Kristo 
Vabamägi, Triin Vendla. Klassijuhata-
ja: Mare Vahtramäe.

20. juunil kell 16 saavad gümnaa-
siumi lõputunnistuse TG 93. lennu 
41 noort:

12. H: Andres Alla, Tuuli Ivainen, 
Silvester Müür, Maris Nüüd, Andreas 
Reinula, Cärolin Saaremets, Karl 
Robert Sepping, Elli Soosaar, Sigre 
Sumla, Kristo Vätson.

12. Rak: Jane Aava, Ott Aoveer, 
Airi Kalamees, Liisbet Kleen, Jelena 
Penkina, Kerli Vau. 

Klassijuhataja 12 H/Rak: Rita 
Püümann.

12. R: Anastasia Frolova, Kirill 
Gorškov, Mariaana Ilves, Karina Iva-
nisenko, Jaagup Jairus, Katrin Kaasik, 
Andres Kalavus, Karl Kesküll, Madli 
Koppelmann, Kärolin Kullamägi, 
Kristian Külmallik, Marek Lepanurm, 
Arthur Luste-Itchev, Angelika Löö-
per, Taniel Paju, Priit Pikkoja, Eve 
Rahuorg, Hendrik Reinula, Liisa Tali, 
Lyna Tšvetkova. Klassijuhataja 12. 
R: Taavi Ojaniit.

Mittestatsionaarne õpe: Angela 
Tõnissaar, Sten Nirgi, Kadrin Lui, 
Katrin Vender, Kristin Piiskoppel. 
Grupi juhendaja: Eevi Koppelmann.

Tuult tiibadesse ja läbimõeldud 
valikuid teile kogu koolipere poolt!

Aile Kippar,
TG õppejuht

Tibude lugemise aeg...

Ja ongi käes juuni ning seljataha on 
juba jäämas lõpuaktused ja lõpupeod. 
Kuidas möödus see õppeaasta Tapa 
vene gümnaasiumi klassivälises töös?

Sel aastal oli klassivälise töö mo-
toks: „Kokkukuuluvustunde ja ühiste 
tegude aeg“. Püüdsime seda tekitada, 
pakkudes õpilastele senisest rohkem 
mitmekülgset kultuurilist, loomingu-
list ja sportlikku tegevust, võimaldades 
erinevaid ringe arendamaks loovust ja 
koostööd. 

Koolis on 11 erinevat huviringi, 
kus toetatakse õppekasvatustööd, 
soodustatakse meeskonnatöö oskusi 
ja sisustatakse õpilaste vaba aega. 
Eriliselt paistab silma õpetaja Va-
lentyna Pavliuki juhitav folklooriring, 
mille traditsioonilised ja meeleolukad 
etteasted rõõmustavad peaaegu igat 
kooliüritust. Eestikeelse draamaringi 
juhendaja Viktoria Belitšev hoolitseb 
selle eest, et igal õppeaastal saaks rõõ-
mustada kooliperet ja külalisi mitme 
uue lavastusega. Silmailu pakuvad vah-
vad ja huvitavad tööd kunsti- ja käelise 
tegevuse ringijuhendajate Nataliya 
Shelabotina ja Jelena Malovskaja nä-
punäidete järgi. Muusikaliste etteastete 
eest hoolitseb alati särasilmne Kaida 
Mikola, kelle koostööst Natalja Rodit-
šenkoga sünnivad ilusad, südamlikud 
ja alati tasemel üritused. Irina Piksare 
juhendamisel tutvuvad algklasside 
õpilased arvutimaailma saladuste ja 
võimalustega. Kui arvutimaailmast 
veel huvi üle jääb on võimalus osaleda 
Helgi Tiitso lauamängude ringis, kus 
on võimalus uusi ja vanu toredaid 
lauamänge õppida ja mängida. Koolis 
tegutseb ka kabering, kus igal aastal 
peetakse turniire selgitamaks välja 
kooli parim. Õpilaste sportliku vor-
mi eest hoolitseb Alevtina Vassiljeva 
ja Raili Rooba, kelle organiseeritud 
spordipäevad ja orienteerumismängud 
on saanud õppeaasta lahutamatuks 
osaks. 70. juubeliks tegid tublid vil-
timisringi õpilased koos juhendaja 
Jelena Loštšinaga koolile kingituse – 
suure ja ainulaadse pannoo Antoine 

de Saint-Exupéry raamatu „Väike 
prints“ ainetel. 

Õppeaastat aitas ilmestada ja hu-
vitavaks teha ka paljud koolivälised 
tegevused ja koostööpartnerid, kes 
kooli külastasid. Õppeaasta alguses 
oli koolis Alar Kotli 110. sünniaasta-
päevale pühendatud näitus. Paljudele 
õpilastele oli üllatus, et ka meie kooli 
vana osa on sama arhitekti loodud. 
Tihe koostöö on koolil ka teater 
Tuuleveskiga, kes külastab meid oma 
etendustega. Rahvakalendri tähtpäevi 
aitab sisustada Viljandi Pärimusmuusi-
ka Keskus oma vahvate kontsertidega. 
Sel aastal külastas kooli Pille Lille 
Muusikute Fond ja Meistrite Akadee-
mia Vabariigi aastapäeva kontserdiga, 
kus esinesid Maria Listra, Virgo Veldi 
ja Piia Paemurru. Põnevust pakkus 3D 
„Planetaarium“ ning huvitavad loen-
gud teemadel „Elukutse valiku põhi-
tõed ja edasiõppimise võimalused“, 
„Seksuaalkasvatus, hügieen ja tervis“, 
perevägivald, tule- ja veeohutus jt. 

Ka õpilasesindus teeb koolis tublit 
tööd – korraldatakse erinevaid üritusi 
ja aidatakse neid läbi viia. Koostööd 
tehakse vene koolide õpilasesinduse 
„Avatud Vabariik“, Eesti Õpilasesin-
duse liiduga ning sel õppeaastal ühine-
ti ka Lääne-Virumaa õpilasesindusega. 

Koolis on väljakujunenud teotahte-
line meeskond, kelle toetusel, kaasabil 
ja initsiatiivil toimuvad klassivälised 
kui ka koolivälised tegevused. Õppe-
aasta möödus kiirelt ja väga tihedalt 
– seda ilmestasid nii 70. juubel, erine-
vad üritused, esinemised, koolitused, 
näitused, ekskursioonid ning loengud. 
Meie õpilased paistavad silma ka väga 
tublide saavutustega maadluses ja 
taekwondos. 

Soovime kõigile päikselist ja sooja 
suve, jätkugu kõigile energiat ja rõõ-
mu! Kohtumiseni uuel õppeaastal 
sama innukalt ja teadmishimuliselt – 
siis juba Tapa vene põhikoolis!

Tapa vene gümnaasium

Kooliaasta Tapa 
vene gümnaasiumis

Nagu juba aastaid tavaks, annavad 
Jänedal suveüritustele avapaugu aia- ja 
lillepäevad. Oodatud on see üritus nii 
korraldajatele, kauplejatele, külalistele, 
lauljatele-tantsijatele ja pillimeestele. 
Ja kuigi tänavu oli ilmataat tujukas, 
siiski laskis ta kauplejatel kaubelda ja 
ostjatel osta.

Ühest küljest on aia- ja lillepäevad 
igal aastal sarnased, sest tooni anna-
vad ikkagi taimed, mida tullakse ostma 
mitte ainult üle Eesti, vaid ka naabrite 
juurest. Kui ikka igal aastal suve ava-
üritusel lahtiste silmadega käia, võib 
märgata kauplejate hulgas tuttavaid 
nägusid, kes kauplevad ka sama koha 
peal. Huvi laada vastu on iga aastaga 
kasvanud nii müüjate kui ka ostjate 
hulgas. Nagu ütles ürituse peakorral-
daja Enno Must, on viimastel aastatel 
kahel päeval olnud külastajaid ligi 
10 000, kes kasutavad suurepärast 
võimalust vajalik ja huvipakkuv kaup 
endale osta kiiresti ning meeldivas 
keskkonnas. Müüjate hulk on aga 
kasvanud ligi poole tuhandeni. Lisaks 
pikaajalistele laadakauplejatele-taime-
müüjatele Eestist, Lätist ja Leedust 
on Jänedale jõudnud kauplejaid ka 
Ukrainast ja Soomest. Mis tähendab, 
et aia- ja lillepäevad koguvad tuntust.

Lilled, leib ja liha
Aia- ja lillepäevad on eelkõige lille-

de müümise ja ostmise koht ning seda 
eesmärki ta täidab suurepäraselt. Nii 
suur valik taimi ja istikuid paneb ka 
kogenud aiapidaja südame ärevusest 
põksuma ja mõtlema, kas koduaias on 
veel ruumi. Kurgi- ja tomatitaimed, 
kõrvitsad, maitsetaimed, muidugi 
amplid ja aiailuks mõeldud väikevor-
mid. Seda kõike ei saa kirjeldada, on 
vaid vaja ise näha ja selle melu sees 
olla.

Samamoodi ei saa kirjeldada, kui-
das maitseb isetehtud leib. Nii suures 
valikus leibasid pole aia- ja lillepäevad 
varem näinud. Magusat ja soolast, 
kala või puuviljadega, jahtunud ja 
sooja leiba võis maitsta ning kaasa 
osta vaat, et igal sammul. Ja kuna ka 
suitsuliha ja -vorsti pakkujaid oli nii 
palju, et pikki järjekordi sel aastal ei 
tekkinudki, siis pakutava mekkimisest 
võis juba kõhu täis süüa. Kui veel lei-
va ja suitsuliha vahele maitsta värsket 
hapukurki, maiustada maasikate või 
meega, siis ununes ka see vihm, mis 
vahepeal sundis jopehõlmu koomale 
kiskuma. 

Üllataval kombel ei takistanud 
kehv ilm aga kopterilendu ja selle 
järgi, et helikopter mürises laadaliste 
pea kohal mitmeid tunde, võis arvata, 
et neid huvilisi, kes ei pidanud paljuks 
Jänedat õhust vaadata, ikka jagus.

Nagu tavaks saanud, on laada-
listele pakutud vaadata-kuulata nii 
laupäeval kui ka pühapäeval kul-
tuuriprogrammi välilaval oma valla 
parimatest paladest, üles astusid nii 
Mõisapiigad, kui ka Tapa linnorkes-
ter. Laupäeval oli publikumagnetiks 
Marju Länik, kes tantsitas peolisi ka 
õhtusel simmanil Musta Täku Tallis. 
Tava järgi alustab uut hooaega koos 
aia- lillepäevadega ka Musta Täku 
talli ülakorrusel asuv käsitöökeskus, 
kus saab nii osta kui ka vaadata 
ehedat kodumaist käsitööd. Ürituste 
ajal on huvilistel võimalik osaleda 
õpitubades, kus käsitöömeistrid 
on valmis näitama töövõtteid ja 
andma juhatust ning õpetust. Käsi-
töökeskus on suletud esmaspäeval 
ja teisipäeval ning hooaeg kestab 
sügislaadani.

Signe Kalberg 
 

Suvi jõudis Jänedale 
aia- ja lillepäevadega  

Algus lk 1

„Elu on nagu jalgratas – selleks, et 
tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda!” 
on öelnud Albert Einstein. Edasi liiku-
miseks on jällegi vaja teada, millised on 
meie võimed, oskused, suhtumised ja 
tahe, kuhugi jõuda. Oluline on teada, 
kuhu ja miks ma lähen ning teekond 
ise on kõige tähtsam.

Tapa gümnaasium on jätkusuutlik ja 
arenev kool, kus on loodud õppimist 
toetav keskkond, mis tagab kõigile 
õpilastele kvaliteetse hariduse, toetab 
õppijate individuaalset arengut, 
kujundab elus toimetulekuks vajalikke 
oskusi ja väärtushinnanguid – see on 
meie kooli missioon, mida tahame täita. 
Selle missiooni täitmise üheks vahendiks 
on uuringud, mis aitavad kaasa nii 
õpilase, töötaja kui kooli arengule. 

Juba aastast 2010 on koolipsühho-
loog viinud läbi uuringuid, mis kajasta-
vad klassiti õpilaste õpimotivatsiooni, 
sotsiaalset enesetõhusust ja kooliga ra-
hulolu. Kuna uuringud toimuvad igal 
aastal, annab see hea võrdluse, millises 
osas on õpilaste näitajad paranenud ja 
millises vähenenud. Uuringuga kaas-
neb ka klassijuhataja ning psühholoogi 
analüüs, miks näitajad on sellised ja 
mida peaks edaspidi teisiti tegema.

Sel õppeaastal alustasime tagasi-
side küsimustikuga õpilastele 8.–12. 
klassis. Küsimustikus andsid õpilased 
vastavalt mõõdikule hinnangu igale 
oma aineõpetajale tema õppeprotsessi 
planeerimise ja läbiviimise oskuste 
kohta. Selle tagasiside koondi saab ka 
õpetaja arenguvestlusel, et analüüsida, 
mida on tehtud hästi ja mida saaks ette 
võtta kitsaskohtadega. Samuti küsisi-

me õpilastelt tema rahulolu kooliga 
– ta hindas õpikeskkonda, läbisaamist 
kaasõpilastega, õppematerjale- ja va-
hendeid, õppetöö korraldamist ning 
kooli juhtimist. Need on olulised 
punktid praeguse olukorra hindami-
seks ja kooli arengu planeerimisel. 
Õpilaste antud tagasiside koondist 
anname ülevaate sügisel ka õpilastele.

Õpetajad on teinud alati töö- ja 
eneseanalüüse. Sel kevadel on see 
analüüs esimest korda elektrooniline 
ja lisandus ka kooliga rahulolu hin-
damine. Õpetaja töö- ja eneseanalüüs 
on arenguvestluse aluseks ning vahend 
iseenda ja oma töö hindamiseks. Ja 
seda ikka eesmärgiga parandada kit-
saskohad ning veenduda, et õpetaja 
oma tööga liiguks samas suunas, mis 
on kooli arenguprioriteedid. Kooli 
rahulolu küsitluses hindas õpetaja 
töökeskkonda, koostööd kolleegidega, 
õppematerjale ja –vahendeid, õppetöö 
korraldamist ning kooli juhtimist. 

Enne õppeaasta lõppu, tegid pea 
kõik klassid nn kooli väärtuste plakati, 
kus eelnevalt mõeldi selle üle, mis on 
meie koolis hästi, mis võiks olla teisiti ja 
toodi välja käitumised, mis on olulised 
meie koolile. See oli suur ja tänuväärne 
töö kooli väärtuste kokkuleppimise 
teel. Nendest plakatitest teeme koon-
did, mis liidame õpetajate väljapakutud 
väärtustega ning uue õppeaasta alguses 
saavad kokku kümmekond õpilast-
õpetajat, et ühiselt kokku leppida selles, 
millised on meie koolis olulised väärtu-
sed, mis saavad olema meie tegevuste, 
hoiakute ja käitumiste aluseks.

Kõik uuringud ja töö väärtustega 

on vahendid, et saaksime liikuda 
edasi kooli arengueesmärkide suu-
nas, mille keskmes on põhimõte, 
et oluline on iga laps kõigi oma os-
kuste, annete ja eripäradega. Et seda 
keskset põhimõtet kanda, on vaja, et 
ka iga lapsevanem annaks oma osa. 
Laps on poole oma päevast koolis, 
teise poole kodus – seega võtab ta 
käitumis- ja mõttemudeleid üle nii 
koolist kui kodust. Lapsevanemalt 
ootame, et ta leiaks sagedamini tee 
kooli ja pakume edaspidi selleks roh-
kem võimalusi. Näiteks on plaanis 
viia vähemalt paar korda aastas läbi 
koolitusi lapsevanematele. Kindlasti 
on selleks vaja teada, millised on 
lastevanemate huvid ja mured, mille 
lahendamiseks tahetakse teadmisi. 
Ilmselt saab olema ka E-kool oluline 
vahend, kus palume lapsevanema 
tagasisidet, mõtteid ning koostööd. 
Head lapsevanemad, ootame teie 
kõigi panust meie ühisesse eesmärki, 
milleks on toetada iga lapse arengut 
lähtuvalt temast endast.

Lõpetuseks: samuti ütles Albert 
Einstein seda, et see on ime, kui 
pärast kooliharidust on inimesel ka 
uudishimu. Aga Einstein elas aas-
tatel 1879–1955 ja meie usume, et 
Tapa gümnaasium elab siiski aastas 
2015 ja annab kooliharidust, mis 
kasvatab noori uudishimulikke ini-
mesi, kes mõtlevad, küsivad, uurivad 
ja õpivad rõõmuga terve elu. Usume, 
et see, mis oli ime eelmisel sajandil, 
pole enam ime täna.

Agnes Jürjo, Tapa gümnaasiumi 
personali- ja projektijuht

Et teada, kus oleme ja kuhu läheme
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Jäneda tublid ja toredad lõpetajad. Klassijuhataja Liidia Talve, Lauri Ries, Tarvo Väljas, Liisa Vassiljeva, 
Rando Timusk, Kristi-Maria Vijar, Einar Lest ja Annika Tamme. Palju õnne ja head teed! Aitähh koosveedetud 
toreda aja eest! Aivi Must

Lehtse kooli tublid ja toredad lõpetajad! Õnnitlused, jätkuvat pealehakkamist ning tegusaid uusi õpinguaastaid! Marek 
Lindvest, klassijuhataja Maren Liivik, Tambet Sild, Marten Prokuda. Tugevaid, kandvaid tiibu ning tugevaid juuri 
tulevikuks! Aivi Must

Foto  Jäneda Kooli arhiivist

Foto  Lehtse Kooli arhiivist

Kõik sai alguse sellest, et pastor 
Tauno Kiburi sõbrad Soomest Kitee 
Evangeelsest Rahvaõpistust ulatasid 
oma abikäe Tapa Jakobi kogudusele 
lasteasutuste töötajate koolitamiseks 
teemal, kuidas kasvatada lapsi eetika 
ja kristlike põhiväärtuste vaimus. Sealt 
hakkas idanema ka mõte, et Tapa 
Jakobi koguduse juures peaks taas 
töötama laste pühapäevakool, mis 
juba aastaid tagasi soikunud.

Koostöös MTÜ Tapa Vabataht-
like Tugikeskusega tehti peredes 
selgitustööd ja selle aasta märtsis 
saigi alustada õppetööd 12 lapsega 
vanuses 5–10 aastat. Koos käidi igal 
pühapäeval pastoraadis, kus lapsed 
said teadmisi maailma loomisest, 
Kristusest, kiriklikest rituaalidest, 
eetilistest käitumisnormidest.

Kogu õpe toimus läbi mänguliste 
tegevuste – joonistati, lauldi, osaleti 
kolmel jumalateenistusel, käidi loodu-
ses. Pühapäevakooli põhijuhendajad, 
vabatahtlikud Kairi Tamjärv ja Senta 
Malva kaasasid ka teisi vabatahtlik-
ke. Leeve Vahtramäe viis läbi mitu 
toredat muusikatundi, kus lapsed 
said huvitavaid laulumänge mängida, 
laulda ja „orkestrit teha”. Anu Jonuks 
õpetas lastele liivakaartide tegemist 
vahetult enne emadepäeva. 

Tapa Jakobi koguduse pühapäe-
vakooli õppeaasta lõppes 5–6. juunil 

laagriga Pariisi puhkekülas, mille 
eesmärk oli koolis õpitu kinnistamine.

Alustasime oma laagriüritusi reede 
hommikul Virumaa Lemmikloomade 
varjupaiga külastamisega, kuhu viidi ka 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse 
poolt annetatud koera- ja kassi kuiv-
toitu. Lastele läksid varjupaiga loomad 
väga südamesse, kõige rohkem aga 
meeldis „kassibeebituba”. Varjupaigas 
on loomade elamistingimused üle 
ootuste head ning varjupaiga töötajad 
väga hoolivad, aga kõik kassid ja koerad 
tahaksid endale siiski päriskodu ja head 
peremeest. Nii mõnigi meie laste hul-
gast lubas sinna varsti koos vanematega 
tagasi minna, et võtta omale sõbraks 
lemmikloom just varjupaigast.

Laagris ootas meid lahke pererahvas, 
soe lõunasöök, mugavad laagritoad, 
mängud, matkarada. Õhtul tegime 
lõket, grillisime kaasavõetud vorstikesi 
ja küpsetasime vanaema pannkooke. 
Lapsed olid kogu päeva väga tublid, 
peale aktiivset tegutsemist vajusid nad 
päris varakult kosutava une rüppe, et 
uuele päevale jälle reipalt vastu minna.

Hommikul äratuseks linnulaul sä-
rava päikesega ja südamed põksumas 
uute põnevate tegevuste ootel. Peale 
hommikusööki ja -korrastust jälle mat-
karada, möödaminnes uudistati aasal 
rohtu nosivate lihaveiste karja. Nende 
hulgas paistsid silma ka pisikesed mõ-

nenädalased vasikad, kes hoolitseva 
ema kõrval meid vargsi jälgisid.

Pariisi külas võttis meid hobu-
setallis vastu puhkeküla peremees, 
kelle poolt suur üllatus – lapsed 
lubati talli, nad said ise oma peost 
suksudele suhu poetada kaasavõetud 
leivapalukesi, loomi silitada ja patsu-
tada. Kõik lapsed võisid kordamööda 
ponihobuse Tuti selga sadulasse 
istuda ja maneežis mõne tiiru teha. 
See oli tõeline elamus, millest jätkus 
muljetamist veel pikaks ajaks.

Meie laagripäevad Pariisi puhkekü-
las olid lihtsalt suurepärased, kaks päe-
va möödusid kiiresti ja elamusrohkelt, 
kõik jäid väga rahule. Ja kõigele sellele 
finaaliks veel kaunis ja muljeterohke 
Meeste III tantsupidu Rakveres, kuhu 
SA Dharma meile piletid kinkis, lap-
sed olid suures vaimustuses!

Lõpetuseks tänusõnad lastelt, 
nende vanematelt ja juhendajatelt 
kõigile, kes meile kogu õppeperioodi 
toeks ja abiks olid. Laagri läbiviimise 
kulud kandis Tapa Jakobi kogudus ja 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus.

Aitähh Sulle, Tauno Kibur, kes sa 
tulid Tapale ja tegid siin suurepärast 
tööd! Teeradu on palju, millel elus 
kõndida, aga sina juhatasid meid just 
õigele teeotsale, mida mööda nüüd 
ise saame edasi minna!

Kairi Tamjärv ja Senta Malva

Tapa Jakobi koguduse pühapäevakool 
lõpetas esimese õppeaasta

Kuigi väljas on juba suur suvi, mee-
nutame üht kevadist aprillipäeva täis 
laste laulu ja pillimängu.

22. aprillil toimus Lehtse kul-
tuurimajas üleriigiline väikekoolide 
muusikafestival “Muusika me sees 
ja ümber”, mis oli mõeldud maal 
tegutsevate lasteansamblite kok-
kusaamiseks ning väikekoolides ja 
maakultuurimajade juures tegutseva-
tele ansamblitele väljundi andmiseks. 
Korraldajateks olid Lehtse Kool ja 
Lehtse kultuurimaja.

Festival toimus kolmandat korda, 
kuid seekord oli esinejaid ka mujalt 
Eestist. Osa võttis 20 erinevat kollektiivi 
12 koolist, kokku 128 noort muusikut. 
Lääne-Virumaa koolidest osalesid Jäne-
da, Lehtse, Põlula, Uhtna, Võsu, Muuga, 
Vasta ja Kiltsi koolide ansamblid. Lisaks 
esinesid festivalil veel ansamblid Jõõp-
re ja Koonga koolidest Pärnumaalt, 
Fr.Tuglase nim Ahja koolist Põlvamaalt 
ja Risti põhikoolist Läänemaalt.

Päev algas ansamblite kontserdiga, 
kus esinesid laulu- ja pilliansamblid. 
Kontsert oli mitmekesine ja huvitav. 
Hindamas oli žürii, kes ansambleid 
pingeritta ei seadnud, kuid leidis mi-
dagi head öelda iga ansambli kohta. 
Pärast kontserti pakuti kõigile maitsvat 
suppi, mille oli keetnud Lehtse Kooli 

kokk Kirsika Läänemägi. Supi kõrvale 
oli toonud AS Päts oma leiva- ja saia-
tooteid ning magustoiduks kringlit. 
Pärast sööki naerutasid lapsi klounid 
Bim ja Bom. Pillitöötubades said lap-
sed õppida mängima väikekannelt (õp 
Jaanus Väljaots), mandoliini (õp Ilmar 
Kald), erinevaid löökpille (õp Teno 
Kongi). Töötas ka laulutuba. Koos õpiti 
ära Taukari laul „Seitsme tuule poole“, 
mis päeva lõpus ühiselt ette kanti. 
Seekord oli külalisesinejaks ansambel 
Trio Naturale kontserdiga „Kas tunned 
maad“.  Muusikud tutvustasid mõnusas 
huumorivõtmes erinevate maade muu-
sikat. Kontsert meeldis lastele väga. 
Päeva jooksul oli lastel võimalik hee-
geldada kaltsuvaipa, teha teemant-
luuletusi ning joonistada. Hea esi-
nemise eest sai iga laps kingituse ja 
tänukirja. Päeva tegemistest valmis 
video ja lõpuks tehti ühispilt. Kodu-
teele sai iga laps kaasa maitsva jäätise.  
Festivali toetasid VIROL, Eesti Kul-
tuurkapital, Tapa vald, PÄTS, Gurud 
OÜ, Premia, Lehtse käsitööseltsing, 
Lehtse Kultuuri Selts, Lehtse Talunike 
Selts, Hoogla talu.

Suur tänu kõigile osalejatele, õpe-
tajatele, žüriile, külalistele ja abilistele!

Kohtumiseni järgmisel festivalil!
Tiiu Tikkerber

 

Väikekoolide 
muusikafestival Lehtses

Lehtse kammerkooril oli suurepärane 
võimalus osaleda külalisesinejana rah-
vusvahelisel jazzfestivalil „Visioon“, 
mida korraldab Saue muusikakool 
juba 13. korda. Ettepaneku festivalil 
esinemiseks tegi Teno Kongi, kes on 
Saue muusikakooli trombooniõpetaja.

Festival „Visioon” on muusikaline 
vaade tulevikku ning mõeldud noor-
tele, kellele meeldib improvisatsioon ja 
jazzmuusika. Igal aastal osaleb festivalil 
üle 140 noore muusiku. Paljudest vara-
sematel aastatel esinejatest on tänaseks 
kasvanud tippmuusikud, kes esindavad 
Eestit rahvusvahelistel konkurssidel ja 
festivalidel. Festivalil ei ole vanusepii-
ranguid. Tähtsal kohal on koostöö pro-
fessionaalidega, kelle säravad eeskujud 
innustavad noori rohkem pingutama, 
harjutama ning muusikat avastama.

Lehtse kammerkoor esitas 4. juunil 
toimunud kontserdil Hopneri majas 
Bob Chillcotti teost “ Little Jazz 
Mass” ja mõned lood Eesti tuntud 
kergemuusikaloojatelt. 

Bob Chillcott on London King Sin-
gersi laulja ning tunnustatud komponist. 
Antud teos on kirjutatud 2009. aastal 

New Orleansis toimunud noortekoo-
ride festivali jaoks. See teos kõrvutab 
endas ilmaliku elu ning jumaliku kiriku-
muusika. Pannes kokku omavahel eri-
neva päritolu ning maneeriga muusika, 
saavutab helilooja huvitava emotsionaal-
se dissonantsi. Seda teost võib nimetada 
omamoodi sillaks erinevate ajastute ning 
maailmavaadete vahel.

Missa õppimine nõudis koorilaul-
jatelt parajalt pusimist, kuid selgeks 
saades sai teos koori lemmikuks, mis 
jääb repertuaari kindlalt püsima.

Meiega koos musitseeris suurepä-
rane saateansambel koosseisus Teno 
Kongi (klaver), Madis Katkosilt (trum-
mid), Jasper Alamaa (basskitarr). 

Koorilauljatele öeldi pärast kont-
serti palju tänusõnu nii kuulajate kui 
ka korraldajate poolt.

Pärast oma kontserti saime nautida 
Holger Marjamaa trio esinemist, kus 
mängivad praeguse aja ühed paremad 
svingimängijad.

Oli tore õhtu jazzmuusikaga! Aitäh 
Tenole ning õnnitleme teda G. Otsa 
nim Tallinna Muusikakooli lõpetamise 
puhul!

Lehtse kammerkoor 
festivalil „Visioon“

Tiiu Tikkerber

    

Koerte tasuliseks vaktsineerimiseks  
kompleksvaktsiiniga registreeruda.  

Kaasa võtta olemasolev vaktsineerimiskaart või  
lemmikloomapass. Info tel 565 5677.

Koerte ja kasside  
tasuta vaktsineerimine  
marutaudi vastu toimub:

Reedel, 26. juunil kell 15 
Lehtse raamatukogu ees  
oleval parkimisplatsil ja 

kell 17 Tapal Pika tn ja  
Hommiku pst nurgal oleval 
parkimisplatsil. 

Koerte ja kasside vaktsineerimine!
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Linnapäev on taas kodukohvikute 
päev. Seekord kutsume teid üles 
avama uksed külalistele juba reede 
õhtul. Kuna laupäev on niigi pingul 
täis kõikvõimalikke sündmusi, siis 
pakume võimalust potentsiaalseid 
kliente peibutada juba peoeelsel õhtul 
ja lõpetada oma tegevus pühapäevase 
hommikukohviga, näiteks? 

Eelmistel aastatel on kohvituba 
pidanud Aiandus- ja Mesindusseltsi 
tragid naised, perekond Andre, pere-
kond Sumla, eakate klubi Kanarbik, 
Kübaramoorid, Tapa muuseum, Jaa-
ma tänava ilusalong ja andke andeks 
kui mõni tubli tegija mainimata jäi.

Kohvikud on enamikus olnud 
avatud kas mõnel linna haljasalal, 
muuseumi hoovis või tänavanurgal, 
kuid möödunud aastal oli esmakord-
selt avatud ka tõeline koduaia kohvik 
perekond Sumla koduhoovis (lasteaia 
Pisipõnn vastas). Loodan, et see ei jää 
ainukeseks, vaid vastupidi leiab julgeid 
järgijaid käesoleval aastal!

Kõiki kohvikuid külastab vallava-
litsuse degusteerimisrühm, kes jagab 
mälestusesemeid ja eriti silmatorkavale 
ettevõttele on välja pandud ka auhind.

Tingimused kodukohviku käivita-
miseks on järgmised:

- registreeri ennast e-posti aadressil 

heili.pihlak@kultuurikoda.ee või tele-
fonidel 322 0061, 5559 5461 hiljemalt 
20. juuliks;

- täida Veterinaaria- ja Toiduameti 
kodulehel „ Eraelamus toidu valmis-
tamisest teavitamise avaldus” (http://
www.vet.agri.ee/?op=body&id=719) ;

- vajalik tervisetõend!
- kohvik võiks paikneda Tapa kesk-

linnast mõneminutilise jalutuskäigu 
kaugusel;

- vaata üle oma salaretseptid!
- aitame vajaliku dokumentatsiooni 

täitmisel nõu ja jõuga!
Ja kui ikka veel kõhkled, tule 14. 

juulil kell 19 Tapa kultuurikoja jul-
gustuskohvikusse, kuhu on kaasatud 
pikaaegsete kogemustega kodukohvi-
kupidajad ning konsulteerida saab ter-
viseameti töötajaga. Kui sul ka kindlat 
plaani pole, tule ikkagi uudistama, sest 
see ei kohusta veel millekski!

Omaltpoolt hoolitseme veel selle 
eest, et kohvikud kergemini leitavad 
oleks, ehk siis viidad ning plakatid, mis 
külastajad kohale juhatavad.

Kaotada pole teil midagi, aga võita 
küll – uusi kogemusi, võimalust koos 
perega midagi uut katsetada ning 
kindlasti kogute ohtralt sõpru-tutta-
vaid- austajaid!

Heili Pihlak

Tapa vallas toimub selle aasta suvel 
palju põnevat. Infot saab alati kü-
sida ka 322 9659, e-mailil: indrek.
jurtsenko@tapa.ee või otse ürituste 
korraldajatelt, ka valla facebookist 
ja www.tapa.ee.

20. juunil “Jaanipäev Tapa linnas”. 
Kell 8 Jaanilaat; kohtade broneerimi-
ne Piret Pihelilt telefonil 506 1361 
ja e-mailil: piretpihel@hot.ee ja kell 
20 “Suure Suve Sõnajala Simman” 
Valgejõe saarel, esinevad ansamblid 
Parvepoisid ja UBA. Info tel 322 9659 
ja e-mailil indrek.jurtsenko@tapa.ee.

22. juunil Moe jaanisimman Moe 
külaplats. Info: Tiina Talvik 5566 5266. 

23. juunil Karkuse jaanipäev Karku-
se külaplatsil. Info: Siiri Saks 5808 9203.

4. juulil Pullitalliteatris kell 18 
kontsert, esineb Marek Sadam. Pi-
leteid saab Musta Täku Tallist. Info: 
384 9750. 

15.–31. juulil Jäneda Pullitallis 
MTÜ RAAAM uus teatrietendus 
«IMEDE AASTA». Etendused: 15., 
16., 17., 18., 21., 22., 23., 29., 30., 
31. juulil kell 19.30 Jäneda Pullitallis. 
Piletid Piletilevis, info www.raaam.ee.

14.–25. juulil Tapa Vaksalis MTÜ 
RAAAMi etendus 2013–2014 teatriau-
hindadega pärjatud Hristo Boytchevi 
“Titanicu Orkester”. Etendused 14., 
15., 16., 21., 22., 23., 24., 25. kell 19.30. 
Piletid Piletilevist. Info: www.raaam.ee.

14. juulil kell 19 Koosolek kodu-
kohvikute korraldajatele kultuurikojas. 

16. juulil kell 18 Õmblemise suve-
kool kultuurikojas „Õmbleme seelikut».

24. juulil kell 18 Moe mõisas 
CORELLI MUSIC kutsub – Heate-
gevuslik kontserdisari, „Eesti mõisad 
2015’’, kava: pärlid barokiaja muusikast 
– Corelli, Telemann jt, Rein Rannap 
– Klavessiinikontsert. Esiettekanne! 
Piletid Piletilevist. Info: www.corelli.
ee www.facebook.com/corellimusic. 
Esinejad: Barokkansambel COREL-
LI CONSORT ajastu pillidel, Imbi 
Tarum klavessiin, haarav ajalooline 
taust Jüri Kuuskemaa.

25.–26. juulil Eesti talupäevad 
Jäneda keskuses. Info: www.janeda-
turism.ee, laadaplatside müük Enno 
Must, tel 5054495, toimub suvesaa-

duste laat, näitused, simmanid jpm 
põnevat. Õhtul esineb Erich Krieger 
ja ansambel.

29.–30. juulil Tänavakunsti work-
shop kultuurikojas. Läbiviija loomin-
gulise ühenduse Multistab noored 
kunstnikud. 

3. augustil kell 19 Bel-Etage teater 
„Juhuslik nimetaja”. Mart Sanderi 
monolavastus. 

7. augustil Pullitalliteatris kell 18 
kontsert, esineb Ott Lepland. Pileteid 
saab Musta Täku Tallist. Info: 384 9750.

7.–9. augustil Tapa linnapäev 89 
ja Tapa V vorstifestival. Info: www.
vorstifestival.ee, www.tapa.ee. Kavas 
palju uut ja huvitavat, aga vana ja 
traditsioonilist. Toimuvad laat, kodu-
kohvikud kolmel päeval esmakordselt 
Tapa Rahvaralli (amatööridele), Tapa 
Trial V, Eesti V meistrivõistlused 
vorstigrillimises, “Tapa linna ilusaim 
krants”, kanuuralli, lastele atraktsioo-
nid, rannavolle, jalgpalliturniir jpm. 
Info tel 322 9659, 529 0785.

Laadakohti saab küsida: Erkki Lai-
dinenilt tel 551 5976, e-mail erkki@
vorstifestival.ee. Eesti meistrivõistlus-
tele vorstigrillimises saate registreerida 
e-maili teel grilliliit@grillfest.ee või 
vorst@grillfest.ee, tel 504 3000, infot 
võistluse ja registreerimise kinnituse 
kohta saab veebilehelt http://vorst.
grillfest.ee. Võistlusel osalemine on 
kõikidele tasuta! 

21. augustil kell 20 Tapa Jakobi 
kirikus kontsertsari „Kontsert Ees-
timaale”. “Tormis üle maa” Veljo 
Tormis 85. Muusika kontserttsüklist 
„Unustatud rahvad”.

21. augustil perekondlik meelela-
hutuslik suvelõpusündmus “Pidupäev 
perega”, Eesti Vabariigi taasiseseis-
vumisele pühendatud, Lehtse kul-
tuurimaja lähiümbruses. Info: Leelo 
Jürimaa 521 8398.

22. augustil kell 20 ansambel Sha-
non. Pileteid saab Musta Täku Tallist. 
Info: 384 9750.

1. septembril “Koolialguse pidu”, 
koolialguse tähistamine. Rongkäik, 
spordivõistlused, õhtul tantsuõhtu. 
Täpsem info augustis www.tapa.ee.

  Info koostas Indrek Jurtšenko

Tapa linna kodukohvikud  
on avatud 7.–9. augustil

Tapa valla suveüritused

7.–9. august 2015 
7.–9. augustil on avatud kodukoh-

vikud Tapa linnas. Info: 322 0061.

8. august – Tapa muusikakooli 
pargis “Peopäev”.

Tapa Linna Orkestri esinemised 
Tapa linna eri paigus. Info: 322 0061.

Kell 8 Linnapäeva laat. Info: 
551 5976.

Kell  9 Atraktsioonid lastele muu-
sikakooli pargis. Info: 513 2627. 

Kell 10 Tapa 89. linnapäeva ja 
Tapa V Vorstifestivali avamine, vors-
tigrillimise Eesti meistrivõistlustel 
osalevate võistkondade tutvustamine. 

Kell 10–16 Käsitöönäitus Tapa 
kultuurikojas.

Kell 12–16 Avatud Tapa muu-
seum.

Kell 10 Pikal tänaval avatud täna-
vakunsti workshopis valminud tööde 
näitus ja tänavakohvik, elav muusika 
ja tänavatantsijad. 

Kell 10 Tapa Rahvaralli. Esma-
kordselt Tapa valla ja Kadrina teedel 
toimub autoralli harrastajatele. Info: 

554 0500 ja aivo@kassetikeskus.ee.
Kell 10.30 Näm-Näm Production 

esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.
Kell 11 Kontsert pealaval – täis-

kasvanud taidlejad.
Kell 11 Tapa linna jalgpalliturniir 

Tapa gümnaasiumi staadionil. Info: 
528 7800.

Kell 11–13 Lehtse Talunike Seltsi 
traktorite väljanäitus peoplatsi kõrval. 

Kell 11 Tapa Trial 2015 Männi-
kumäel (Balti ja Eesti MV). Info: 
505 5433.

Kell 12 Kontsert taidlejatele: 
esinevad lapsed.

Kell 12 Tapa vene gümnaasiumi 
pargis koerte näitus “Tapa linna ilu-
saim koer”. Võistlusarvestus kolmes 
erinevas kategoorias (puhas tõug, 
kutsikas, krants). Info: 5561 9858 
Luule Elbra või Ilona Alla 322 9671.

Kell 13 Peterburi muusikakooli 
õpilaste kontsert.

Kell 14 Vorstigrillimise Eesti MV 
fantaasiavooru võistlustööde avalik 
esitlemine.

Kell 15 Pealaval esineb Tanja 

Mihhailova (NB! kontsert võib alata 
ka kell 15.30). Tasuta!

Kell 16.15 Vorstifestivali lõpeta-
mine, võistluste kokkuvõtted.

Kell 17 Kanuuralli Valgejõe saarel, 
info: 5660 2150. 

Kell 17 MTÜ Orpheuse korral-
datud kontsert pubi Evidence aias. 
Info: 5668 9607.

Kell 21.15 Tapa RahvaRalli kok-
kuvõtete tegemised Tapa spordi-
keskuses.

Kell 21 (pääs platsile kell 20) Tant-
suõhtu Tapa muusikakooli pargis 
pealaval ansambliga Audru Jõelae-
vanduse Punt ja DJ Märt Rannamäe. 
Sooduspilet lastele kuni 18 a ning 
pensionäridele 2 €, täiskasvanutele 
3 €. Vihma eest kaitsevad telgid!

9. august – “Spordipäev”
Kell 10 Rannavolle turniir “Tapa 

linna karikas 2015” Valgejõe saarel. 
Info: 5593 0504.

Kell 10 Tapa Trial 2015 Männi-
kumäel (Balti ja Eesti MV). Info: 
505 5433.

Tapa linnapäev 89 ja Tapa V Vorsti-
festival tulevad tänavu motoriseeritu-
mad kui eales varem.

Tapa 89. linnapäev toimub täna-
vu taaskord augustikuus, täpsemalt 
7.–9. augustil. Linapäevade raames 
toimub ka Tapa V Vorstifestival, 
lisaks toimub suur vorstilaat ja Eesti 
V meistrivõistlused vorstigrillimises, 
näitused, kontserdid, konkursid, 
spordivõistlused, lastele atraktsioo-
nid jpms. Tapa Vorstifestival sünnib 
tänavugi koostöös Eesti Grilliliidu ja 
Näm-Näm productioniga. Näpunäi-
teid tublidele vorstisõpradele vorsti 
valmistamisel kodustes tingimustes 
jagavad Eesti Rahwa Vorstikool ja 
Vorstikunn.

Tänavune Tapa linnapäev rõõ-
mustab kindlasti enim mootorispor-
disõpru. Esmakordselt toimub Tapa 
Rahvaralli laupäeval 8. augustil, mis 
toob autospordisõpru üle terve Eesti, 
kuna tegemist on ka rahvaralli Eesti 
MV Lääne-Virumaa etapiga. Trass 
paikneb Tapa ja Kadrina valla teedel 
ning võistluskeskus asub Tapa linnas 
spordikeskuses. Infot võistluse kohta 
saab: 554 0500 ja aivo@kassetikes-
kus. Lisaks toimub 7.–9. augustil 
taaskord pärast vaheaega Tapa linna-
päeval ka rahvusvaheline Tapa triali 
võistlus, mis leiab aset Männikumäel, 
8. augusti toimub ka linna südames 
atraktiivne linnaetapp. Kahel päeval 
toimub eraldi kaks võistlust, nii Eesti 

MV, kui ka Balti MV etapp. Lisaks on 
ka peoplatsi kõrval Lehtse Talunike 
Seltsi poolt Tapa valla talunike trak-
torite näitus.

8. augustil toimub ka peoplatsil 
vabas õhus tantsuõhtu, nagu ka eel-
mistel aastatel. Peaesinejaks päeval 
on särtsakas Tanja Mihhailova ja 
õhtul legendaarne DJ Märt Ranna-
mäe ning loomulikult suurepärane 
Eestis õhtuste pidude tantsuan-
sambel Audru Jõelaevanduse Punt. 
Päeval tuleb esinema Peterburist 
noorte muusikute kollektiiv seal-
sest laste muusikakoolist. Tantsu-
õhtul kaitsevad peokülalisi vihma 
eest telgid!

Tänavu toimub ka palju tradit-
sioonilisi võistlusi, nagu rannavol-
le, jalgpalliturniir ja peale aastast 
vaheaega ka kanuuralli. Lastele on 
avatud kõikvõimalikud toredad 
atraktsioonid muusikakooli par-
gis. Samuti korraldatakse noortele 
kultuurikoja seinal graffitiüritus ja 
noorte kunstnike töid on võimalik 
jälgida ka mujal linnas. Vaata lähe-
malt uudise all olevast kavast ja tee 
endale oma päevakava, et jõuda igale 
poole, mis teid huvitab, sest tegevusi 
jagub kõikidele.

Laadakohti saab küsida laada-
korraldaja Erkki Laidinenilt tel 
551 5976, e-mail erkki@vorstifesti-
val.ee. Uuri järele ja küsi koha hinda, 
hinnad võrreldes teiste Eesti suure-

mate laatadega palju soodsamad ning 
rahvast palju. Siiani on linnapäevi 
õnnistatud ka hea ilmaga, loodame 
seekord samuti heale taevataadile, et 
korralik pidu maha pidada.

Samuti saate Eesti meistrivõist-
lustele vorstigrillimises registreerida 
e-maili teel grilliliit@grillfest.ee või 
vorst@grillfest.ee, tel 504 3000, infot 
võistluse ja registreerimise kinnituse 
kohta saab veebilehelt http://vorst.
grillfest.ee. Võistlusel osalemine on 
kõikidele tasuta! Eelmisel aastal oli 
võistlustules üle kümne võistkonna. 
Informatsiooni Tapa vorstifestivali ja 
Tapa linnapäeva kohta saab ka Tapa 
valla ajalehtedest, Tapa Vorstifestival 
2015 FB-st, Tapa valla kodulehelt 
http://www.tapa.ee/tapa-linna-paev 
ja valla FB-st, lisaks telefonil 322 9659 
ja indrek.jurtsenko@tapa.ee. 

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Tapa linn 89 kava

Tapa linnapäev 89

12. juunil Grillfesti pidulikul Grilli 
Galal pärjati Koit „Vorstikunn“ 
Kuusk “Aasta Grilliedendaja 2015” 
tiitliga. 

Koit Kuusk on Eestis tuntud gril-
lija, kes peale väga edukate esinemiste 
grillimise meistrivõistlustel on välja 
andnud kogumiku erinevate vorsti-
tegemisõpetustega. Ta on ka Eestis 
arvukalt korraldanud vorstitegemise 
koolitusi, nii seminaridel, sünnipäeva-
del kui ka grillimisüritustel. Lisaks on 
ta üks Tapa Vorstifestivali alusepani-
jatest ja iga-aastane korraldaja. Lisaks 
on ta ka välja töötanud maitsvaid 
vorstiretsepte, mis on Eesti tuntui-
mate söögikohtade menüüdes, hil-

juti tegi ta valmis toote Vorstikunni 
rukkiburger, mida saab maitsta Türil 
Türi Burgeris ja kohvikus Kevade. 
Hetkel on Koit Kuusk lõpetanud 
kokakursused ja alustab peatselt tööd 
grillijana erinevates ettevõtetes. 

Võistlejana on Koit „Vorstikunn“ 
Kuusk kontol üle 50 erineva tun-
nustuse, ta on ka neljakordne Eesti 
meister grillimises (vorsti, ulukiliha 
ja õunagrillimises) ning aastatel 
2013–2014 võitis ta erinevates mees-
kondades kahel aastal järjest üldkok-
kuvõttes III koha kõige olulisemal 
grillimise Eesti meistrivõistlustel 
Pärnus- Grillfestil. Ka tänavugi oli 
ta sellel võistlusel edukas. 13. juu-

nil võistkonna Grillivad Mungad 
kaptenina tüüris ta oma meeskonna 
Kaupemehe fantaasiavoorus võidule 
ja sai ka esitluse eripreemia, millele 
andis panuse ka allkirjutanu. Ligi 40 
võistkonna arvestuses jäid Grillivad 
Mungad jagama 7.–8. kohta. 

Tapa V Vorstifestival toimub 
tänavu Tapa linnapäeva raames 8. 
augustil, kus Eesti meistrivõistlustel 
osaleb ka Koit ja kuhu võistlema 
oodatud kõik Tapa valla elanikud ja 
külalised. Samuti korraldab ta rahvale 
tasuta vorstikoolituse “Eesti Rahwa 
Vorstikool”.

Indrek Jurtšenko,
võistkonna Grillivad Mungad liige

Koit Kuusk on Aasta Grilliedendaja 2015
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2014. aasta aprillis algatas Tapa vald 
uue arengukava koostamise. Valla ko-
dulehel on kenasti öeldud, et „kehtiv 
valla arengukava sai oma alguse juba 
2006. aastal ja vaatamata sellele, et 
arengukava on pidevalt täiendatud ja 
muudetud vajab see meie kõigi tulevik-
ku puudutav dokument uut põhjalikku 
analüüsi ja uut koostamist.“ Pikaajalise 
töö tulemus on nüüd kõikidele avali-
kustatud – tavaline koolilapse kirjand 
teemal „Kui ma oleksin vallavanem“. 
Miks nii?

Olles ise osalenud arengukava 
koostamise tervishoiu ja sotsiaalse 
kaitse töörühmas ja tundes end 
vastutavana arengukava kvaliteedi 
koha pealt jagan Teiega selles artiklis 
mõtteid ja muljeid. Töögrupid käi-
sid koos eelmise aasta sügis-talvisel 
perioodil. Asusin selles kaasa lööma 
suure entusiasmi ja lootusega, et 
nüüd tõesti kavandatakse vallale kva-
litatiivselt uuel tasemel arengukava, 
selleks on vallavalitsus põhjalikult 
analüüsinud seniseid saavutusi ja tege-
mata jätmisi, koostanud läbimõeldud 
protseduurid jne. Pärast esimesi koos-
olekuid sai selgeks, et minu lootused 
ei olnud määratud täituma. Vaatamata 
korduvatele ettepanekutele anda töö-
grupi liikmetele olukorda kirjeldavad 
alusandmed, neid algul ei esitatud ning 
need, mis lõpuks välja käidi, olid kül-
laltki pinnapealsed ja analüüsimata. Nii 
pandigi töögrupi töö tulemused kokku 
seal parasjagu koos istunud inimeste 
argumenteerimata mõtteavaldustest 
ilma et neid oleks objektiivsetest 
kriteeriumidest lähtuvalt analüüsitud.

Töögrupid tegid hoolega SWOT-
analüüse, mis peaks olema arengu-
suundade kavandamist toetav, aga 
mitte peamine ja ainus töömeetod. 
Oludes, kus Eesti riik on investeerinud 
hulgaliselt aega ja raha erinevate riikli-
ke andmekogude koostamisse, nende 
kvaliteedi arendamisse, andmete pare-
masse kättesaadavusse, andmekogud 
on töödeldavad, andmeid uuendatakse 
järjepidevalt, ametnikud kasutavad 
andmeid oma igapäevatöös, toimivad 
erinevad koostöövõrgustikud jne, 
peaksime olema juba võimelised 
kriitiliselt analüüsima olukorda ka 
faktide alusel. Aga fakte Tapa valla 
arengukava koostamisel nappis ja see 
paistab välja ka arengukava avalikus-
tatud versioonist. Näiteks tervishoiu 
ja sotsiaalse kaitse töörühmale jäid 
teadmata sotsiaalvaldkonna seosed 
valla tulubaasiga, rahvatervisenäitajad, 

elanike haigestumusnäitajad.
Kohaliku omavalitsuse arengukava 

on valla üks olulisemaid strateegilise 
arengu dokumente. Nagu iga muugi 
asja alus, peab ka valla arengukava 
olema kindel. Mitte pandud kokku 
juhuslikult kättejuhtunust. Meie valla 
uue arengukava eelnõu aga sellise 
mulje jätab.

Arengukavas ei ole püstitatud valla 
arendamise üldist strateegilist ees-
märki. Mis on see, mille saavutamise 
nimel Tapa vald üldse eksisteerib? 
Küsimusele on äärmiselt oluline 
vastata ka võimaliku haldusreformi 
kontekstis. Olgugi, et kohaliku 
omavalitsuse reformi teema on üle 
Eesti käinud lainetena juba üle kümne 
aasta, peaks igal omavalitsusel olema 
konkreetne arusaam, kuidas piirkonna 
areng võiks välja näha. Kuidas meie 
kujutame Põhja-Eesti keskosa või 
Kesk-Eesti põhjaosa, kuidas kellelegi, 
halduskorraldust ja võimalikke muutusi 
ning praeguse Tapa valla territooriumi 
ja elanikkonna rolli selles? Arengukava 
ei anna praegusel kujul üldse mingit 
vastust, miks peaks Tapa vald jätkama 
omavalitsusüksusena, mis on meie valla 
kogukonna eripära, mille nimel just 
meie peame, aga mitte keegi teine ei saa 
seista? Samuti ei saa ka vastust küsimu-
sele, kas vald oma praegusel kujul üldse 
rahuldab meie arenguvajadusi või on 
vaja kusagilt ressurssi millekski juurde, 
kaasata millessegi naabreid, pidada mil-
legi olulise nimel vältimatuks liitumist 
teis(t)e omavalitsus(t)ega.

Valla arengu edukuse peamine indi-
kaator on rahvaarvu muutus. Rahvaarv 
väheneb Tapa vallas järjepidevalt. 
Arengukava siinkohal mingit kom-
mentaari ei anna. Samas võib igaüks 
ise lugeda, et 2013. aastal vähenes 
valla elanike arv 3 %. Töögrupile anti 
lisaks ka teada, et 2012-2014 vähenes 
15-64-aastaste inimeste arv vallas 9 %. 
Suureneb vaid üle 65-aastaste inimeste 
arv. Veel 30 aastat ja vallas enam tööea-
lisi ei olegi, kas nii? Igal juhul väga tähe-
lepanuväärne fakt, millele arengukavas 
mingit tähtsust ei omistata. Millised on 
arengukavas kavandatavad meetmed, 
et vallas elanike arvu suurendada? Jah, 
tõsi, uusi sõjaväelasi lisandub. Aga ne-
mad ei asenda valla paikset elanikkonda 
ja selle hääbumisest tekkivat kohaliku 
arengu allakäiku.

Inimesed lahkuvad sealt, kus neil 
on halb. Arengukavast ei nähtu, et 
keegi oleks üldse analüüsinud, miks 

on inimestel Tapa vallas paha olla. Pole 
ka analüüsitud, miks on arengukava 
eesmärgid sõnastatud just nii, nagu 
nad on seal kirjas on. Kas need aitavad 
kuidagi elanikkonna suurenemisele 
kaasa? Tegevused on kuhjatud vaid 
seosetutesse loeteludesse, ehk teeme, 
mis parasjagu meelde tuleb. 

Arengukavas puudub igasugune 
ajaline mõõde. Puuduvad mõõdetavad 
hindamiskriteeriumid. Selles mõttes ei 
erine uus arengukava millegi poolest 
eelviidatud kriitikaalusest 2006. aasta 
versioonist. Tegelikult peaks olema 
dokumendist nähtav selge seostatus. 
Iga ettevõetav samm peab viima mingi 
eesmärgini, mille saavutamine on sam-
muks suurema eesmärgi saavutamise-
le, mis omakorda aitab kaasa inimeste 
heaolu ja arvukuse suurendamisele 
vallas. Tegevused peavad olema ajali-
selt loogiliselt järjestatud ning ideaalis 
peaks valla iga ametkond ja töötaja ja 
miks mitte ka valla elanik ja siin asuv 
tööandja saama aru oma rollist valla 
üldises arengus ja selle kujundamises. 
See oleks ideaal, mille saavutamine 
vajab tõsist ja pingsat järjepidevat 
tööd. Lugedes aga arengukavas olevaid 
üldsõnalisi lauseid ja tutvudes selle 
pealiskaudse sisuga tekib paratamatult 
küsimus, kas see iseloomustabki Tapa 
vallavalitsuse töö kvaliteeti? Mõned 
näited.

Näiteks ettevõtluse kohta kirjuta-
takse, et „ennekõike tuleks soosida 
teadmismahukaid ja oskustööd väär-
tustavat tootmist ja teenindust“, aga 
targu jäetakse analüüsimata, millistel 
eeldustel selline tootmine ja teenindus 
üldse võiks Tapa vallas tekkida. Ees-
märk iseenesest ei ole ju halb, aga sel 
juhul peaks arengukavas olema ka väga 
selge tegevusplaan selle saavutamiseks. 
Teedeehitusest ja messidel buklettide 
jagamisest jääb väheks. Kui eeldused 
pole selged ega tegevuskava nende 
tekkimiseks pole realiseeritud, siis ei 
imesta, et ka viie aasta pärast loeme 
järgmise arengukava eelnõust midagi 
taolist, nagu praegusest: „Negatiivsete 
teguritena tuleb kõigepealt esile tuua 
investeeringute loodetust aeglasem 
tulek“. Ei saagi täpselt aru, kes lootis 
ja kes lootust andis. Tööd on vaja teha. 
Järjepidevat ja süstemaatilist. Lootmi-
ne üksi ei aita midagi.

Täiesti kontekstivälisteks jäävad 
laused „Tapa vald asub Balti regiooni 
transiiditeede keskel, omades head 
raudteetaristut, raudtee teenindus-
keskust ning suurt ladude komp-

Eelmine saunateemaline kirjatükk 
sai teoks sellepärast, et endiste sau-
nalistega kohtudes tuli ikka jutuks, 
millal siis Tapa linnas sauna saab?

Minule sai asi selgeks vallavalitsu-
se suhtest saunaga 2014. aasta lõpul 
linna elanike kohtumisel valla juht-
konnaga linna Raamatukogus. Kuid 
kahe grupi (vene- ja eestikeelne) pea-
le oli ainult 13 linnakodanikku  ja nii 
oli mõistlik teistel sauna soovijatel 
teada saada vallajuhi informatsioo-
nist ajakirjanduse kaudu.

Kuid kahjuks vallavanem mainis 
mitte tõepäraselt kahte pesemis-
kohta spordihoones ja Valve tänava 
Päevakeskuses saunaks. Endised 
saunakülastajaid, kes teavad ko-
hapealset olukorda, ajas see kas 
naerma või lausa kurja vanduma. 
Oldi arvamusel, et milleks oli vaja 
sellist udu ajada, teades mis on 
tegelikkuses.

Valve tänava Päevakeskuse „sau-

nake” ehitati 2008. aasta paiku 
välisriigi rahadega neljakohalisena, 
siis kui veel suur linna üldkasutatav 
saun töötas täie võimsusega.

Milleks seda vaja oli? Selleks, et 
elu hammasrataste vahele jäänud 
inimesed ennast pesta saaksid. Ja 
nüüd soovitab vallavanem seda lin-
narahvale üldkasutatavaks saunaks. 
„Saunake” töötab kolmapäeviti 
hommikust kella 17-ni nelja vahetu-
sega ja ainult poole „võimsusega”, 
sest sooja vee saamiseks on ainult 
200-liitrine veeboiler. Nii, et nädalas 
saab „saunas” käia 8 inimese ümber, 
kui linnas on sauna soovijaid kuskil 
mitusada. Üks hirvhammas võrdles 
seda üsna tabavalt: see on nagu üks 
ühele kana ja hobuse vorst. Ja kuidas 
saab seal käia töötav inimene, kes 
samal ajal peab tööd tegema?

Aga proovige ikkagi seal „sauna-
keses” ära käia. Võtke kolmapäeva 
hommikul saunatarbed kaasa ja 

Räägiks asjadest õigete nimedega

Milleks vallale pealiskaudne arengukava?
leksi. Tapal on arenev tööstuspark 
ja madalama turuhinnaga vabad 
territooriumid ettevõtluse arenguks. 
Tapal tööjõud on hetkel mõnevõrra 
odavam, kui Tallinnas. Siin tegutseb 
terve rida tugevaid ettevõtteid”, kui 
ei põhjendata, kuidas on seni neid 
eeldusi tulemuslikult rakendatud ja 
miks eeldatakse, et need on eelisteks 
ka tulevikus.

Olukorrad muutuvad väga kiiresti. 
Ka juba selle arengukava koostamise 
käigus on väga mitmed asjad Tapa 
vallas, Eestis ja maailmas muutunud, 
millele peaks reageerima ka arengu-
kavas. Näiteks on oluliselt reformi-
tud Eestis erikoole, ka Tapa Erikool 
on saanud endale uue nime ja sisu. 
Samuti on Tapale toodud võõrväed. 
Kas ja kuidas see mõjutab Tapa valla 
arengut, selle suunamise prioriteete? 
Kuidas turvalisust nii otseses kui ka 
kaudses mõttes?

Loosungiks jääb lause: „Heakor-
ra- ja haljastustööde täiemahuline 
teostamine valla kommunaalmajan-
dusüksuse jõududega Tapa linnas ja 
külades tagab tööde kvaliteedi, orga-
niseerimise paindlikkuse ja rahalise 
kokkuhoiu.“ Ei ühtegi põhjendust, 
tõestavat fakti. 

Haljastuse olukorra ülevaadet lu-
gejale ei anta. Selle asemel viidatakse 
olukorra ülevaate peatükis, et haljas-
tuse muutmine on kavandatud Tapa 
valla haljastuse arengukavas.

Tapa valla tööandjate seast on 
välja jäetud piiritaguse asukohaga töö-
andjad, nagu vallavalitsus ei teaks, et 
märkimisväärne hulk elanikest töötab 
väljaspool valda. Üldse on piiritagust 
elu väga vähe tähele pandud. Näi-
teks hariduse peatükis ei ole sõnagi 
kutse- ega kõrghariduse kohta, ka 
täiskasvanuharidus on suuresti ana-
lüüsimata. Vald ei saa ega tohi sulgeda 
end vaid oma piiridesse, jättes kõik 
muu tähelepanu alt välja. Elanikud 
liiguvad ju üle piiride, nad töötavad, 
õpivad, puhkavad ka väljaspool valda 
ning vald peab suutma hõlmata oma 
arengu kavandamisel elu kogu tema 
mitmekülgsuses. Kahjuks ei selgu valla 
arengukavast, kas meil oleks võimalik 
valla arenguvajadusi rahuldada läbi 
koostöö teiste omavalitsustega. Kel-
lega ja milles Tapa vald konkureerib, 
kus on koostöövõimalused? Kindlasti 
tuleks panna alus süsteemsele koos-
tööle Tallinna linnaga, et tagada seal 
pakutavate teenuste kättesaadavus ka 
Tapa valla elanikele.

Vallas pakutavad sotsiaalteenused 
on küll üles loetud, aga ei analüüsita, 
kas need vastavad elanike vajadustele 
nii mahult kui ka kvaliteedilt. Riik-
likul tasandil koostatud uuringutest 
ilmneb sageli, et mõned teenused on 
kohati halvemini kättesaadavamad 
või ebakvaliteetsed kas muukeelsete-
le, maaelanikele, noortele, meestele, 
naistele või muudele piiritletavatele 
elanikegruppidele. Valla arengukava 
peaks andma väga selge ülevaate, kui-
das on olukord Tapa vallas ja kuidas 
seda vajalikes kohtades parandada. 
Näiteks on see oluline ka kultuurite-
gevuses osalemise kontekstis. Aren-
gukava ei analüüsi kultuuritööd üldse 
sihtgruppide kontekstis. Jutt käib vaid 
rahalisest toetamisest. Aga mida on 
toetuste eraldamisega saavutatud, kas 
see on piisav või küllaldane?

Turvalisuse peatükis on täiesti 
katmata olmeturvalisuse, raudteeo-
hutuse, tööohutuse ja tuleohutuse 
teema. Tuleks taotleda statsionaarse 
traumapunkti rajamist Tapale, kus on 
suur sõjaväeosa, riigis kesksel kohal 
olev raudteesõlm, sagedaste töötrau-
madega ettevõte.

Kummaline on lugeda, et juhti-
mise peatükki seostatakse bussi- ja 
rongijuhtimisega (head ühendused 
suurematesse keskustesse ning hästi 
korraldatud vallasisene transport jms). 
Ometi oleks võinud selles peatükis 
analüüsida ja kavandada valla haldus-
juhtimist ja selle võimekust. Analüü-
sida tuleks eelkõige protsesside juhti-
mist. Sellega on otseselt seotud prog-
nooside tegemine ja selle eelduseks on 
omakorda mõjutegurite analüüsimine 
(seondub samuti eelkirjeldatud faktide 
olemasolu või puudumise teemaga). 
Analüüsida tuleks ka valitsemist ja 
valitsemisega seotud erineva tasandi 
ja asutuste juhtide kvalifikatsiooni, 
orientatsiooni, motivatsiooni, eru-
ditsiooni, affiliatsiooni, intuitsiooni, 
tervist, stiili, samuti, kuidas on valla 
erinevad asutused omavahel sidus-
tatud, milline on omavaheline side, 
edasi- ja tagasisidestus, aruandlus, 
kus toimub iseregulatsioon, kus peab 
rakendama juhtimist. Aga võib-olla 
lahenevad need küsimused tõesti koos 
elektriraudtee pikendamisega Tapale?

President Lennart Meri on öelnud, 
et suurimaks ohuks Eesti julgeolekule 
ja omariiklusele on meie enda laiskus 
ja rumalus. Mõelgem sellele.

Jaan Lõõnik,
Tapa vallaelanik

seadke sammud Valve tänava poole. 
Kuid kohapeal selgub, et sauna ei 
saa, sest järjekord on juba kuu või 
poolteist kinni pandud. Järelikult 
„saunake” töötab nagu tunnisauna-
na, aga mitte üldkasutatavana.

Teise saunana on vallavanem veel 
lisanud spordihoone „sauna”. Seal 
saab eeltellimise peale 9,55 euro eest 
sooja leili ruumi, aga pesema peab 
ikka dušši all. Kallis lõbu nagu!

Mõlemas „saunas” ei tohi ka 
vihelda ja kas siis need on tõelised 
suuremat rahvahulka teenindavad 
saunad?

Ühed saunauurijad on kirjutanud: 
ajalooliselt tuntakse sauna eeskätt 
hügieeniasutusena. Saun on olnud 
sajandite vältel peaaegu ainsaks 
puhtuse eest hoolitsemise kohaks, 
ning seepärast on sauna peetud 
tervistavaks asutuseks. Sauna kasuta-
takse kui füsioteraapilist, organismi 
tugevdavat, haigusi ennetavat ja 

karastavat vahendit, saunaleili üheks 
füüsikalise ravi võtteks.

Suur tänu vallavanemale ette-
paneku eest, ehitada kortermaja 
keldrisse saun. Kuid kahjuks ei ole 
see mingi uuenduslik lahendus Tapa 
linnas. Juba enne korteriühistuid ja 
Teie sisserännet Tapa linna, toimis 
näiteks Pikk tänav 8 keldris eraisi-
kute poolt kohaldatud saun, sellele 
täielikult vastavate parameetritega.

Kui vallavalitsus peab kalliks linna 
sauna ehitada, siis kas tõesti üksikisi-
kud peaksid olema võimelised seda 
ehitama. Ja milleks siis soovitada 
korteriühistu kaasamist, kui kõik 
selle liikmed seda teenust ei soovi.

Kuid „häid” soovitusi tuleb ka 
heaga tasuda, nii et soovitan valla-
vanemal läbi lugeda E. Laane ja R. 
Suija raamatukese „Saun ja tervis”, 
et mitte ühe pulga peale panna dušši 
all pesemise ja saunas käimise.

A. Piirma
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Kultuuri, spordi, külaelu, noor-
sootöö ja religiooni valdkondade 
tegevustoetuse küsimise tähtaeg 
2016. aastaks on 10. september 
2015!

Palume taotlused tuua või 
saata vallavalitsusele hiljemalt 
10. septembril 2015. Palume 
saata digiallkirjastatud taotlused 
aadressil: vallavalitsus@tapa.
ee, käsitsi toodud või posti teel 
saadetud taotlused peavad olema 
samuti allkirjastatud, allkirjasta-
mata taotlusi vastu ei võeta. 

Tapa vallavalitsus asub aad-
ressil Pikk 15, posti teel saadetud 
taotlustele märkida ka postiin-
deks TAPA 45106, taotlusi võib 

ise otse tuua ka vallavalitsuse 
majja II korrusele sekretäri kätte. 
Võimaluse korral täitke taotlus 
elektrooniliselt ja allkirjastage 
digitaalselt ning saatke aadressile: 
vallavalitsus@tapa.ee.

Tapa vallavalitsuse korral-
dused, taotluse ning aruande 
vormid asuvad käesoleva teada-
ande manuses. Tegevustoetuse 
taotlemiseks korra ja erinevad 
blanketid leiate siit: http://www.
tapa.ee/blanketid-ja-korrad.

Küsimuste korral saab lisain-
formatsiooni tel 322 9659 või e-
mailil indrek.jurtsenko@tapa.ee.

 Tapa vallavalitsus

Tapa vallavalitsus müüb elamu-
maa asukohaga Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Lehtse alevik, Aia 
tn 4 Tartu Maakohtu Kinnis-
tusosakonna kinnistusregistri 
registriosa nr 1040636 katast-
ritunnusega 40002:003:0780 
pindalaga 2105 m², hinnaga 
4 900 eurot. Krundil asuvad 
hooned on kantud ehitusre-
gistrisse (koodid 107017758 ja 
107017759). Hooneid iseloo-
mustab suurem kulum. Veeva-
rustus, kanalisatsioon ja elekt-
rivarustus puuduvad. Krundil 
asuvad kaev ja kuivkäimla.

Tapa vallavalitsus müüb ela-
mumaa asukohaga Lääne-Vi-
rumaa, Tapa vald, Tapa linn, 
Üleviste tn 32 Tartu Maakohtu 
Kinnistusosakonna kinnistus-
registri registriosa nr 41850 ka-
tastritunnusega 79001:001:0051 
pindalaga 2111 m², hinnaga 
3 000 eurot. Krundil asub hoone 
(kaksikelamu) ehitusregistri koo-
diga 120588582. Hoone on poo-

les osas lammutatud, ülejäänud 
osa iseloomustab suurem kulum. 
Veevarustus ja kanalisatsioon 
hoones puuduvad, tsentraalsed 
trassid ca 100 m kaugusel. Krun-
di piiril uus elektrikilp.

Tapa vallavalitsus müüb ela-
mumaa asukohaga Lääne-Vi-
rumaa, Tapa vald, Tapa linn, 
Künka tn 6 Tartu Maakohtu 
Kinnistusosakonna kinnistus-
registri registriosa nr 56150 ka-
tastritunnusega 79001:001:0054 
pindalaga 1840 m², hinnaga 
3 300 eurot. Krundil asub hoo-
ne (kaksikelamu) ehitusregistri 
koodiga 120588628. Hoonet 
iseloomustab suurem kulum. 
Veevarustus ja kanalisatsioon 
hoones puuduvad, tsentraalsed 
trassid krundi piiril. Krundi piiril 
uus elektrikilp.

Müügi-ja asjaõiguslepingu 
sõlmimise kulud kannab ostja.

Täiendava teabe saamiseks 
helistada tel 322 9657 (finants-
nõunik Mati Kanarik).

Elamumaa müük

07.05.2015
- Lihthanke nr 162487 „„Tapa raud-

teepeatuse ühendamine erinevate liiku-
misviisidega“ eelprojekti koostamine“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ 
Reaalprojekt poolt esitatud pakkumus;

- otsustati sõlmida Ram Builder OÜ-
ga lepingu lisa Moe teeninduspunkti fas-
saadi ja Roheline 6 sotsiaalmaja fassaadi 
remonditöödeks;

- nõustuti Tapa vallas Nõmmkülas 
asuva Paisu kinnistu jagamisega kolmeks 
eraldi katastriüksuseks;

- nõustuti Tapa vallas Raudlas asuva 
Tõnu kinnistu jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks;

- kehtestati piletitasu Suure Suve Sõ-
najala Simmanil 20. juunil 201: sissepääs 
üritusele lastele, noortele ja eakatele 2 
eurot, täiskasvanutele 4.- eurot, eelkoo-
liealistele tasuta;

- kinnitati Tapa Muusika- ja Kuns-
tikooli muusikaosakonna ja kunstiosa-
konna töötajate koosseisu 14 ametikohta 
2015/16 õppeaastaks;

- kinnitati osaühing Tapa Vesi 2014. 
a majandusaasta aruanne bilansimahuga 
11 378 740 eurot ja kahjumiga 239 130 
eurot;

- anti avaliku ürituse luba OÜ-le Jäneda 
Mõis laada „Aia- ja Lillepäevad Jänedal“ 
korraldamiseks Jäneda keskuses ja Jäneda 
Mõisa pargis ajavahemikus 23.05.2014 
kella 06.00 kuni 24.05.2014 kella 16.00;

- anti avaliku ürituse luba Eesti Volga 
Seltsile korraldada Volgade kevadkogune-
mise alustamise egiidi all üritus “Ettevaatust 
auto” Tapa linnas kaupluse OG Elektra ja 
Pika tn vahelisel avalikul parkimisplatsil 
23.05.2014 kella 10.00 kuni 12.30.

14.05.2015
- Eraldati kõhutantsuseltsingule 

AZRA ühekordset toetust 100.- eurot 10. 
juubeliaasta kahe ürituse korraldamiseks 
13. juunil ja 26. septembril 2015;

- kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht Tamme kinnistul Jäneda külas 
Tapa vallas;

- võeti vastu üks korraldus loa andmise 
kohta ühise jäätmemahuti kasutamise 
kohta ning üks korraldus korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemise kohta;

- kinnitati kirjaliku enampakkumise 
tulemused Tapa vallale kuuluvate kin-
nistute Kaevu, Patika küla, Tapa vald; 
Katlamaja, Vahakulmu küla, Tapa vald, 
Koidu, Raudla küla, Tapa vald, Lehtse-
mõisa, Tõõrakõrve küla, Tapa vald ja 
korteriomandite Valgejõe pst 8-42, Tapa 
linn ning Roheline 16-7, Tapa linn, Tapa 
vald, kohta;

- lihthanke nr 162744 „Jaama pargi 
valgustuse projekteerimine ja ehitami-
ne“ edukaks pakkumuseks tunnistati AS 
Lepna Elekter poolt esitatud pakkumus;

- otsustati tasuda nelja Tapa valla ko-
daniku hooldekodu kohatasu pensionist 
puuduoleva summa ulatuses;

- eraldati kaks sotsiaalkorterit;
- pikendati sotsiaalkorterite üürilepin-

guid kokku kaheksas korteris;
- otsustati toetada kokku kuue lapse 

lasteaias toitlustamist;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 223.50 eurot;

- jäeti rahuldamata kokku kuus aval-
dust sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- lõpetati üks hooldusteenuse eest 
tasumise leping kuna hooldust vajav 
isik asus elama teisele omavalitsus ter-
ritooriumile;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
Tapa Lastekaitse Ühing Perepäeva kor-
raldamiseks Tapa Muusikakooli taga 
asuvas pargis, 31. mail 2015 kella 12.00 
kuni 16.00;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ-le 
Lehtse Talunike Selts Tapa linna laada 
korraldamiseks Tapa Turu, Nooruse 1, 
Tapa kaubamaja vahelisel alal ja Tapa 
muusikakooli taga asuvas pargis, 30. mail 
2015 kella 08.00 kuni 15.00;

- muudeti Tapa vallavalitsuse struk-
tuuri ja teenistujate koosseisu volikogu 
poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja 
palgafondi piires ja asendati teenistus-
koha nimetus „haridusnõunik“ teenis-
tuskoha nimetusega „haridusspetsialist“;

- otsustati müüa Tapa vallale oman-
diõiguse alusel kuuluv korteriomand 
aadressil Lembitu pst 15-7, Tapa linn, 
Tapa vald.

21.05.2015
- Otsustati maksta hooldus- ja põe-

tustoetust ühe Tapa valla isiku eest 
hooldusteenusel viibimisel;

- võeti vastu üks korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks ning kaks korraldust loa 
andmise kohta korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

- väljastati MTÜ-le Tapa Lastekaitse 
Ühing Perepäeva korraldamise raames 
tänava ajutine sulgemise luba Tapa 
linnas Kooli tänaval Kevade tänava ja 
Kooli tänava ristmiku ja Kooli tänava ja 
Nooruse tänava ristmiku vahelisel lõigul, 
ristmikud kaasa arvatud, ajavahemikul 
31.05.2015;

- väljastati tee ajutise sulgemise luba 
Tapa vallas Jäneda külas Lossi tee ning 
Kooli tee sulgemiseks ajavahemikul 
23.05.2015 kuni 25.07.2015;

- määrati projekteerimistingimused 
Arendus & Haldus OÜ-le hitise (elektrilii-
tumiseks ning maakaabli paigaldamiseks) 
püstitamiseks Jaanipere kinnistul, Loksu 
külas, Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba ehitise (abihoone 
ehitamiseks) püstitamiseks Tapa vallas, 
Lehtses, Nurme 2 kinnistul;

- väljastati ehitusluba Kaagvere Eri-
koolile ehitiste (väljaku, parkla, platsi ja 
treeningväljaku rajamiseks) püstitami-
seks Tapa linnas Linda tn 10 kinnistul;

- väljastati kasutusluba ehitise püstita-
misel (kogumismahuti rajamisel) Männi-
salu kinnistul, Jäneda külas, Tapa vallas; 

- väljastati kasutusluba ehitise püsti-
tamisel (puurkaevu rajamisel) Männisalu 
kinnistul, Jäneda külas, Tapa vallas;

- lihthanke nr 162152 „Loode tänava 
rekonstrueerimine“ edukaks pakkumu-
seks tunnistati RIAB Teedeehitus OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- otsustati korraldada lihthange 

„Õuna tänava mänguväljaku seadmete 
ostmine ja paigaldamine”;

- määrati Tapa vallas Tapa linnas asuva 
maaüksuse (riigi reservmaa piiriettepane-
ku nr AT1409290020) koha-aadressiks 
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa 
linn, 1. Mai pst 52.

- nõustuti Tapa vallas Tapa linnas 1. 
Mai pst 52 asuva maaüksuse piiriettepa-
neku nr AT1409290020, pindalaga 928 
m2, sihtotstarve elamumaa, jätmisega riigi 
omandisse.

- nõustuti Tapa vald, Räsna küla, 
Kuusiku maaüksuse ostueesõigusega 
erastamisega ehitiste omanikule;

- nõustuti Tapa vallas Tapa linnas Aian-
dusühistule Kirsipuu kuuluva kinnistu 
jagamisega kolmekümne kolmeks eraldi 
katastriüksuseks;

- moodustati Jäneda Kooli ja Lehtse 
Kooli direktori vaba ametkoha täitmiseks 
korraldatava avaliku konkursi läbiviimi-
seks komisjon järgmises koosseisus: ko-
misjoni esimees Alari Kirt, vallavalitsuse 
esindaja; komisjoni sekretär Piret Treial, 
vallavalitsuse esindaja; Aivi Must, voliko-
gu hariduskomisjoni esindaja; Meelis Ries, 
Jäneda Kooli hoolekogude esindaja; Piret 
Pihel, Lehtse Kooli hoolekogude esindaja; 
Ülle Oru, õppenõukogu poolt volitatud 
Jäneda Kooli pedagoogide esindaja; Meri-
ke Kärmas, (asendusliige Tiiu Tikkerber), 
õppenõukogu poolt volitatud Lehtse 
Kooli pedagoogide esindaja;

- võeti vastu korraldus alaeelarvete muut-
mise kohta majandusliku sisu järgi.

28.05.2015
- Kolmele puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hooldaja-
toetused;

- kuuele Kaitseministeeriumi katastri-
üksusele määrati koha-aadressid;

- määrati Tapa vallas Tapa linnas asuva 
Pargi tn 2b katastriüksuse jagamisel moo-
dustatavatele maaüksustele koha-aadres-
sid järgnevalt: Lääne-Viru maakond, Tapa 
vald, Tapa linn, Pargi tn 2b ja Lääne-Viru 
maakond, Tapa vald, Tapa linn, Ambla 
mnt 5a;

- määrati Tapa vallas Tapa linnas asuva 
Turu tn 1 katastriüksuse jagamisel moo-
dustatavatele maaüksustele koha-aadres-
sid järgnevalt: Lääne-Viru maakond, Tapa 
vald, Tapa linn, Turu tn 1 ja Lääne-Viru 
maakond, Tapa vald, Tapa linn, Ambla 
mnt 5;

- nõustuti Jaani tn 40a kinnisasjaga piir-
neva maa ostueesõigusega erastamisega;

- Tapa valla teede ja tänavate ehitus- ja 
remonditööde omanikujärelevalve edu-
kaks pakkumuseks tunnistati OÜ Real-
E-State poolt esitatud pakkumus;

- väljastati ehitusluba Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutusele, ehitise (Valgus-
kaabli paigaldamiseks mikrotorustikku II 
etapp) püstitamiseks Tapa vallas Rägavere 
külas ja Lehtse alevikus;

- väljastati kirjalik nõusolek ehitise (aia-
paviljoni ehitamiseks) püstitamiseks Le-
piku kinnistul, Jäneda külas, Tapa vallas;

- Tapa valla teede teepeenarde niitmise 
edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ 
Everok Ehitus poolt esitatud pakkumus.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

28.05.2015
- Kinnitada Tapa Muusika- ja Kuns-

tikooli õppetasud ühe õpilase kohta 
järgnevalt:

1) muusikaosakonna põhiõppe õppe-
suund 25 eurot kuus;

2) muusikaosakonna huviõppe õppe-
suund kaks erialatundi nädalas 28 eurot 
kuus;

3) muusikaosakonna huviõppe õppe-
suund üks erialatund nädalas 22 eurot 
kuus;

4) muusikaosakonna vabaõppe õppe-
suund kaks eriala nädalas 40 eurot kuus;

5) muusikaosakonna vabaõppe õppe-
suund üks eriala nädalas 20 eurot kuus;

6) muusikaosakonna lisa-aasta kaks 
eriala nädalas 20 eurot kuus;

7) muusikaosakonna lisa-aasta üks 
eriala nädalas 10 eurot kuus;

8) muusikaosakonna eelkool 10 eurot 
kuus;

9) muusikaosakonna lisapilli õpetus 5 
eurot kuus;

10) kunstiosakonna  õppetasu 15 
eurot kuus;

- võeti vastu määrus eluruumi alaliste 
kulude piirmäärade kehtestamise kohta 
toimetulekutoetuse määramisel;

- võeti vastu määrus „Kaasava eelarve 
menetluse rakendamine Tapa valla 2016. 
aasta eelarves“;

- muudeti Tapa vallavolikogu 28.03.2013 
määrust nr 86 „Tapa vallavalitsuse tee-
nistujate ja hallatavate asutuste juhtide 
palgajuhend“;

- katastriüksustele määrati sihtotstarbed;
- otsustati taotleda Tapa valla munit-

sipaalomandisse 108 Tapa vallas asuvat 
teemaad;

- anti nõusolek maavara kaevandamise 
loa väljastamiseks OÜ-le Sisek Saksi kruu-
sakarjääris;

- anti nõusolek kinnistu mõtteliste osade 
omandamiseks, aadressil Veski 16 Tapa 
linn Tapa vald;

- kinnitati Tapa valla konsolideeritud 
2014. aasta majandusaasta aruanne.

Tegevustoetused 
2016
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Autobaas oli aastaid tegutsenud selle 
nimel, et luua head puhkevõimalused 
oma töötajatele. Võsul, Männisalus, 
oli riiklik komisjon vastu võtnud 
vastvalminud puhkekompleksi. 10. 
juulil 1987. a. toimus pidulik avami-
ne. Kõrvuti peasissekäigu ees seisva-
te tähtsate avajatega, seisis pidulikus 
rivistuses autobaasi pasunakoor. Sel-
jas uus vormiriietus, silmarõõmuks 
säravad trummitüdrukud, taktikeppi 
hoidmas Jüri Tüli. Avamisel osalenud 
külalistel ja arvukal autobaasi tööta-
jatel oli seegi kord võimalus nautida 
oma orkestri mängu. Tekkisid või-
malused välissuhtluseks, pasunakoor 
sõlmis sõprussidemed Rootsi Trosa 
puhkpillimeestega. Kontsertreisi 
korraldamiseks sõprade juurde pani 
õla alla ka autobaas. Sõprussuhted 
kujunesid tihedaks-asjalikuks, hõl-
mates erinevaid kokkupuutepunkte.

1999. aasta üldlaulupeol osales 
külalisena Trosa orkester, võõrus-
tajateks meie pillimehed. Autobaasi 
bussiga sõideti ööbima Võsu puh-
kebaasi.

Samal aasta lõpul, olude sunnil, 
lõppes ka orkestri autobaasi ajastu. 
Jällegi seisti teelahkmel. Abikäe 
ulatas seekord Tapa linnavalitsus. 
Orkestri nimeks saab Tapa Linna 
Orkester, taktikeppi hoiab endiselt 
Jüri Tüli. Ta on järjepidevuse kandja, 
kes on juhatanud läbi aegade kolme 
ajastu orkestrit, kaasates antud ajastu 
pillimehi.

Aastalõpu jõulukontserdid, ke-
vadkontserdid, kontserdid muuseu-
mi aias, Tapa puhkpillimuusika päe-
vad, Tapa valla muusikapäevad ja... 
Tapa Linna Orkester 10. Kuigi mõ-
nedel eelnevatel orkestri esinemistel 
hoidsid taktikeppi ka orkestrist välja 
kasvanud tudengineiust dirigent ja 
mõnedki toredad noormehed, hoidis 
seegi kord taktikeppi kindlalt Jüri 
Tülil. Tervitajate seas tekitas segadus 
orkestri tegelik vanus. Tunti ju Tapat 
puhkpillimuusika kantsina aastaküm-
neid. Püüdsin minagi selgust tuua.

2014. a XXVI Üldlaulupeo eel 
tekitas tõsist poleemikat Erkki-Sven 

Tüüri lugu „Taandujad“. Küsiti, kas 
me ikka veel taanduma? Kui mitte 
riigi ja rahvana me ei ole nõus taan-
duma, siis inimestena seisame kord 
valiku ees, kas mitte taanduda. Nii 
kuulsime viimastel kontsertidel ka 
Jüri Tüli suust soovi, leida endale 
järeltulija orkestrijuhi näol.

„Tapa Linna Orkester 15“ takti-
keppi hoiabki noor, vastava haridu-
sega Priit Rusalepp. Tema juhata-
misel jälgisime huviga eelmise aasta 
lõpul orkestri põnevat ettevõtmist 
– kontsert-kino ehk filmiõhtu elava 
muusikaga.

Mõni aasta tagasi toimus Eesti Se-
gakooride Liidu volikogu Kose kiriku 
koguduse ruumides. Volikogus osale-
nutele tutvustati lähedal, looduslikult 
kaunis kohas, ühiskondlikus korras 
loodud suviseid esinemisvõimalusi 
ja kõrvalasuvat kirikut. Siin kõlas ka 
volikogus osalenute laul. Jäi mulje, 
et Kose kirik-kogudus on kohaliku 
kultuurielu üks alustalasid.

Orkestri aastapäeva kontserdil 
oli meeldiv tõdeda, et Kose Kiriku 
Pasunakoor esineb koos Tapa pilli-
meestega. Nad esinesid paari palaga 
iseseisvalt. Kontserdil kõlasid solisti-
dena erinevad puhkpillid, nende seas 
üllatusena – eufoonium. Solistina 
esines sellel pillil Andreas Saluste, 
pillirühm kolme mängijaga. Oleks hea 
meelega soovinud näha pillimeeste 
hulgas mõndagi tuttavat Tapa män-
gija nägu. Elevust pakkus orkestri 
poolt külalistele ja orkestri liikmetele 
tunnustusena üle antud vastvalminud 
orkestri logoga keraamilised kruusid. 
Olin minagi meene saajate hulgas.

Õnnitlused-ter vitused-l i l led 
vallavanema, volikogu kultuurikomisjoni 
esimehe, sõprade, fännide poolt. All 
banketisaalis tervitused, vestlusring 
vabas õhkkonnas. Aitäh meeldiva 
kontsertelamuse eest!

Jüri Tüli jätkab noorte puhkpil-
limuusikute ettevalmistamist Tapa 
muusikakoolis. Tema juhatusel te-
gutsevat õpilaste puhkpilliorkestri 
kontserti kuulates-jälgides veendume 
kuidas noor muusikute põlvkond 

kasvab. Neist saavad tublid inimesed, 
ühtlasi uus põlvkond – järelkasv pil-
limehi kohalikule orkestrile. Edu ja 
jõudu tänuväärses tegevuses!

Aastapäeva kontserdile võiks 
siinkohal punkti panna. Kui oled 
kord alustanud, on raske lõpetada 
mõningasi kaarte avamata, mis peas 
keerlevad. Kõik ei ole pidupäevad. Et 
nendeni jõuda, tuleb tööd teha, vaeva 
näha, mõelda. 

On mõistetav, et orkestri-koori 
tegevuseks vajame pillimehi, lauljaid, 
dirigenti, pasunameestele pille, noo-
dimajandust, kooskäimiskohta, esine-
misriideid, transporti, sidevahendeid, 
esinemisvõimalusi-kohti, seltsielu... 
ja majandamiseks raha. Olles Tapa 
autobaasi isetegevuskollektiivid, tuli 
orkestril ja kooril sageli jagada ühte 
autobussi. Jüri lausus ikka, mis teil 
(kooril) viga, pill omast käest võtta, 
üks noodileht ja võitegi esineda. 
Meil, orkestril, on vaja kaasas kanda 
pille, sageli kogukaid, noodipulte, 
noodikogugi märksa mitmekesisem, 
kogukam.

Naiskoori Leelet ja meeskoori 
Tarm ühinemisel 1992. aastal alustas 
tööd segakoor Leetar 37 lauljaga, 
dirigendiks tunnustatud koorijuht 
Ahti Raias. Käesolevat hooaega 
alustas koor 32 lauljaga, asutajaliik-
meid ainult kaks. 2003. aasta algusest 
seisab koori ees noor rõõmsameelne, 
magistriharidusega Liis Haagen.

Öeldakse, et orkester-koor on 
oma dirigendi nägu. Seda nägu on 
aga maakohas raske leida. Need on 
tõsised entusiastid, sageli vanad tegi-
jad, iga noor tulija-dirigent rõõmustab 
meid. Eesti Kooriühing on välja töö-
tanud koorijuhtide töö tasustamise 
tingimused, need on soovituslikud, 
tegelik töötasu sõltub siiski kohaliku 
omavalitsuse võimalustest. Õnneks 
on Tapa vallavalitsus ja volikogu 
kultuurisõbralikud, vaatamata sellele 
olen dirigenti kuulnud lausuvat, et ta ei 
sõida ammugi koori juhatama raha pä-
rast. Minu lugupidamine kuulub Teile!

Lehtse kultuurimaja platsil ja ümbruses
21. augustil algusega 18 

Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud
Pidupäev perega

Kell 18 – algus ja avamine.
Kontserdid igas eas inimestele Tapa valla isetegijailt ja külalistelt.

Võistlused, mängud, atraktsioonid, jõukatsumised, köieveod,  
sops jms. Tegevused kõigile.

KL Viru maleva Tapa kompanii tegevused.
Mudilastele mänguväljak.

Õhtul süttib vabaduse lõke. 
Lehtse käsitööseltsingu korraldatud loterii.

Tantsuks ansambel UBA.
Kultuurimajas erinevad näitused ja tegevused.

Üritus on kõigile ja tasuta!
NB! Jälgi reklaami – info täpsustamisel!

Tapa Linna Orkester 15 (II) KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

20. juunil  kell 20 “Suure Suve Sõnajala Simman” Valgejõe saa-
rel, esinevad ansamblid Parvepoisid ja UBA. Pääse peole 2 ja 
4 eurot.

25. juunist kuni 12. juulini Tapa kultuurikoda kollektiivpuhkusel. 
Taaskohtumiseni 13. juulil! Kassa avatud 27. juulist.

14. juulil kell 19. Koosolek kodukohvikute korraldajatele. Nõu ja 
jõuga toetamas tervisekaitse töötaja ja kogenud kodukohvi-
kupidajad meilt ning mujalt. Kui kõhkled, tule kohale, saad 
inspiratsiooni ja julgustust!

16. juulil kell 18. Õmblemise suvekool „Õmbleme seelikut“. Sat-
si- ja lapi-seelikud vms.  Võta kaasa materjal, idee, võima-
lusel lõiked, käärid. Kohapeal olemas tavamasin ja overlock. 
Järgmised teemad ja ajad lepime kokku kohapeal. Juhendab 
Silva Sumla. Osaluspanus 4 eurot. Anna endast teada e-pos-
tiga heili.pihlak@kultuurikoda.ee või 5559 5461 hiljemalt 13. 
juuliks.

29.–30. juuli. Tänavakunsti workshop. Läbiviija loomingulise 
ühenduse Multistab noored kunstnikud. 

 Workshopi kava 
	 		Esimesel	päeval	räägime	grafitist,	tutvustame	selle	erinevaid		 

  tahkusid ja oma kokkupuuteid, arutleme noortega, anname  
  nõuandeid ja juhtnööre nende kavandite suhtes ja tegeleme  
  workshopiks vajamineva analüüsimisega, viime läbi puit- 
  laastplaatide joonistamise.

   Teisel päeval alustame hommikul suure seina (Tapa  
  kultuurikoja tagasein) tegemist ning lõpetame selle sama  
  päeva õhtul. 

   Meiepoolne kriteerium on, et pildil ei oleks kasutatud  
  rohkem kui kolme värvi. Ning kuna me joonistame ise  
  valdavalt karaktereid, siis mõtlesime suunata selle käesoleva  
  workshopi puhul ka noori pigem joonistama enda joonista- 
  tud tegelasi, kui klassikalisemat tähekunsti. Töid eksponee- 
  rime Tapa linnapäevadel Pika  tänava noortealal. Põnevama- 
  tele teostustele vinged auhinnad! Osaleda võimalik kuni 18  
  noorel vanuses 11–16, hetkel on veel mõned vabad kohad.  
Registreerimine ja info e-postil heili.pihlak@kultuurikoda.ee 
või tel 5559 5461. Soovitav on, et samaks ajaks on sul valmis 
ka kavand, mida praktiliselt teostama hakkame.  

3. august kell 20  Bel-Etage teater „Juhuslik nimetaja“. Mart 
Sanderi monolavastus. Pääsmed saadaval Piletilevis. Tapa  
kultuurikoja kassast müük alates 27. juulist. Pääsmed eel-
müügist 8 ja 10 eurot, etenduse päeval 10 ja 12 eurot.

8. august.  Tapa linnapäevad ja vorstifestival. 
21. augustil kell 20. Tapa Jakobi kirikus kontsertsari „Kontsert 

Eestimaale“.  „Tormis üle maa“  Veljo Tormis 85. Muusika 
kontserttsüklist „Unustatud rahvad“. Esitab kammerkoor  
Collegium Musicale. Dirigent Endrik Üksvärav. Pääsmed  
3 ja 5 eurot müügil tund enne kontserdi algust.

1. septembril toimub Koolialguse pidu Tapa linnas.

Hommikul ühine kooliaasta avamine, rongkäik ja  
õhtul tantsupidu noortele ja teistele huvilistele.

Õhtul esineb maakonnas pop noortebänd Fresh Start,  
Eestis tuntust kogunud Clarity ja noortebändide võistluse 2013 võitja 

ekstravagantne ja uuendusliku laheda noortepärase  
soundiga Ziggy Wild.

Täpsem info augustikuu lehes, Tapa valla kodulehel ja  
FB-s ning plakatitel.

Lehtse käsitööseltsing korraldab 17. juulil ekskursiooni,  
kuhu ootame toredaid kaaslasi! 

Väljasõit: Tapa Keskväljakult kell 8, Lehtse kultuurimaja platsilt kell 
8.15, Jäneda Täkutalli eest kell 8.25. 

9.30–11.30 Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu külastus, muinasrada 
koos taluga, toodete ostmine jms. 

Kiiu torni külastus. Sõidame sealt mööda, peatume ja vaatame, kuidas 
ajaga on ja mida seal üldse pakutakse – siis otsustame.

12–14 Anija mõisa külastus: Margiti Käsitöötuba, muuseum klassi-
ruum, ateljeepood. 

14. 30–16 Ave Nahkuri kunsti kohvik Piibe maanteel: lõunasöök (supp, 
kook, kohv) ja portselanimaali töötuba, kus igaüks saab  

endale tassi (portselanist!) maalida (hind 10,00 €). 
Saabumine orienteeruvalt kell 17 (või natuke hiljem).

Maksumus ühele inimesele koos külastustasude, bussisõidu ja lõuna-
söögiga: 16 €. Soovi korral koos portselanimaalitud kruusiga: 26 €. 

Registreerimine koos maksmisega kuni 7. juulini 
Lehtse kultuurimajas tööpäeviti kl 10–12, Leelo Jürimaa, telefon 

521 8398. Tapal kontakteeruda Anu Jonuksiga, telefon 5342 2364.

JÄNEDA SAUN

Avatud kolmapäeviti
17.15–18.30 naised
18.45–20.00 mehed

Hind 7 eurot.
Palun registreeruda  

teisipäeval
mob: 527 5004 või

janedasaun@gmail.com.
Tunnisaun broneerimisel.

Info 527 5004.
Saun asub endises  

Jäneda metskonnas.

OÜ TAPA BUSS rEiSiD

3.–5. juuli Lätimaa  
Daugava ja Latgale võlud 

(120 eurot).

15.–16. juuli Piirisaare ja 
Setumaa (90 eurot).

9. august Mulgimaa pärlid 
ja Taulide Torupillitalu  

(40 eurot).

21.–23. aug Soome Ida-
poolne osa (160 eurot).

11.–13. sept Novgorod-St.
Peterburi.

 5. sept Soomaa matk.

 19. sept Palamuse laat.

Info: Tapa Buss OÜ,  
Pikk 10 tel 5650 9619,  
322 0019 (kl 8–12).

Lembit Vomm, kontserdikülastaja
Järgneb



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.
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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.

Avaldame kaastunnet Andreile isa
ALEKSANDEr FrOLOvi

kaotuse puhul

KÜ Tapa Kesk 3 elanikud

Avaldame siirast kaastunnet 
perele ja lähedastele

rAivO OKi
surma puhul. 

Tapa valla Keskerakonna osakond

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

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

- 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

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

FIE Uno Lees 
Treimis- ja freesimistööd. 

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

PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:
– katuste ehitus,
– vihmaveesüsteemide paigaldus,
– plekksepa tööd,
– katuste ja puitfassaadide soojustamine ja 
renoveerimine.
Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni 
läbiviigud, erimõõdulised veeplekid jne).
Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi 
otse plekkseppadelt.
Info: tel 5556 0167, pro.plekitood@gmail.com, 
www.proplekitood.ee.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras korterid ning majad

Täpsem info: mob 511 0478, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee

Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Võtan müüki Teie korteri või maja,

Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel,
abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta. Akende, uste ja muude 

puidutoodete valmistamine 
tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

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

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

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

19.–20. juunil 
Melita Äris, Turu tn 3, Tapa 

kogu kaup -20%.

Mälestame 
rAivO OKK’i

ja avaldame kaastunnet omastele. 
Mare, Inge, Urve, Klava, Annika, 

Monika, Raja ja Maiu

Müüa otse omanikult kolmetoaline korter kesklinnas 
61,7 m2. Aknad ja uks vahetatud. Tel 5649 0312.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862.

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

Soodsalt müüa Tapal Üleviste tn 7, 3-toaline km. 
korter, aknad ja uks vahetatud. Hind 4900.- 

Tel 5391 5613 või 327 7907. Tule vaata ja tingi!

Särts OÜ, asukohaga Pikk 69, Tapa linn, rendib 
välja	erineva	suurusega	ruume/kabinette,	mis	 
asuvad kahekorruselise hoone teisel korrusel.  

Kontaktnumber – 509 2769, Enno Vähk.

Tublit elulõnga kasvatajat 
ja arendajat 
EiNO KALA 

mälestab kauaaegne tuttav Tapa elanik.

Otsin klientidele 1–3-toalisi kortereid Tapa linnas ning 
maamaja Tapa vallas, kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478 või e-post: urmas.saarmets@pindi.ee.


