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24. augustist kuni 11. septembrini 
toimub Eesti õhuruumis Eesti ja 
USA õhuvägede ühine harjutus.  USA 
õhuväe poolt osaleb harjutusel 510. 
hävitajate eskadrill kaheksa ründe-
lennukiga A-10. Eskadrill baseerub 
alaliselt Missouri osariigis Whitemani 
lennubaasis. Õppuse käigus kasutatak-
se Tapa lähedal paikneval Kaitseväe 
keskpolügonil lennukite pardakahu-
rite õppemoona ning 25 naelaseid 
õppepomme. Kasutatav õppemoon 
ei tekita märkimisväärseid heliefekte. 

Õhuväe õppused toimuvad töö-
päeviti alates kella 10st kuni kella 
17ni. Õppuse käigus sooritatakse 
polügooni ümbruses ka madallende. 
Nii keskpolügooni kasutamine kui ka 
madallennud järgivad Eesti Vabariigi 
seadusi ning on kooskõlastatud len-
nuametiga. Plaani kohaselt lendavad 
korraga keskpolügooni lähedases 
õhuruumis kaks ründelennukit. Osa 
harjutusi sooritatakse koos Eesti õhu-
väe kergehävitajatega Lk-39.

Maapealsete märkide ründamiseks 
ning maaväe lähitoetuseks mõeldud 
ühemeheline ründelennuk A-10 
Thunderbolt II on tuntud nii oma 
manööverdusvõime kui ka suhteliselt 
vaikselt töötavate mootorite poolest.

 Alar Laats,
Õhuväe teavitusspetsialist

Kodutütarde  
Viru ringkond ootab

4. septembril kell 14–17 
Tapal, Valve 30, nutikaid ja 
seiklushuvilisi tüdrukuid, 

vanuses alates seitsmendast 
eluaastast, tutvuma  

Kodutütarde tegevusega ning 
ühinema meie toreda  

liikmeskonnaga. 

Võimalusel kaasa võtta oma 
vanemad! 

Peatse kohtumiseni!

Tapa vald areneb
Suvi oma vahelduva ilma ja ärevate 
teadetega seakasvatuse valdkonnast 
hakkab tasapisi läbi saama. Looda-
me, et sügis toob paremad uudised. 

Tapa vallavalitsuse jaoks on 
suvi toonud murettekitavalt palju 
teateid lõhkumistest ja avalikus ko-
has alkoholi tarbimisest. Suvel ikka 
inimesed liiguvad rohkem õues ja 
näevad paremini seda, mis toimub 
meie tänavatel ning parkides. Valla-
valitsuse soov on olnud parandada 
vaba aja veetmise ja õues liikumise 
võimalusi. Seda võimalust on tõl-
gendanud oma kasuks ka need, kes 
ei oska ennast avalikus ruumis üle-
val pidada ja sellega häirivad kõigi 
silma-kõrva. 

Kordan siinkohal üle, et avali-
kus kohas on alkoholi tarvitamine 
keelatud. Me ei taha ka ära korjata 
pinke, sest sellega karistaksime 
justkui neid inimesi, kes tahaksid 
niisama väljas liikuda, pinkidel 
jalgu puhata ja juttu ajada. Oleme 
kontrolli tõhustamiseks saanud abi-
politsei jalgrattapatrulli jälle linna 
liikuma ja sagedamini tänavatele. 
Ka turvafirma patrullib ning linnas 
toimuval aitab silma peal hoida 
lisaturvakaamera. Samuti viisime 
pingid Kiriku pargis Kesk tänavalt 
mujale. Usun, et nimetaud abinõud 
on mingikski leevenduseks avalikus 
ruumis korra tagamisele. 

Headest asjadest siiski ka. Tea-
tavasti on Tapa Haigla uued oma-
nikud asunud tõsiselt haigla aren-
damisega tegelema ja sinna tuleb 
eakatele mõeldud pansionaat, lisaks 
tervisekeskus perearstide jaoks ning 
ka väike veekeskus koos basseini 
ning saunadega. Ettevõtja loodab, 
kui kõik laabub, uksed avada juba 
järgmise aasta lõpus. Selline plaan 
lahendab vallaelanike jaoks mitu 
probleemi. Esiteks tekib korralik 
perearstikeskus kõikide piirkonna 
perearstide jaoks koos lisavõimalus-

tega. Teiseks tekib juba aastakümneid 
Tapale oodatud bassein. Kolman-
daks kaob meil saunaprobleem ja 
edaspidi on kõigil elanikel võimalik 
ennast pesta ja nagu kirjutas üks 
vallakodanik – „olla aromaatne ning 
puhas“. Ja lõpuks, haigla kui väga 
oluline tööandja ei kao meie ettevõ-
tete seast, vaid pakub kümneid uusi 
töökohti meie inimestele. 

Sel üsna töiseks osutunud suvel 
on vallajuhid sõlminud ka kokkulep-
peid, mille viljad alles tulevikus näha. 
Üks neist on Tapa valla omanduses 
olev raudteelõik, mis viib tööstuskül-
la ja lõpeb vastu Kaitseministeeriumi 
kinnistut. Kaitseministeerium vajab 
seda raudteelõiku tulevikus tehnika 
maha ja pealelaadimiseks ja seega 
soovib seda riigi raha eest korrasta-
da. Oleme sõlminud vastavasisulise 
kokkuleppe selleks nii Kaitseminis-
teeriumi kui Eesti Raudteega, mis 
viib rekonstrueerimise läbi. Vald 
soovib, et raudteed saaks tulevikus 
kasutada ka ettevõtted, kes vajavad 
raudteetransporti. 

Teine kokkulepe on samuti Kait-
seministeeriumi puudutav. Nimelt 
soovib sõjavägi edaspidi hakata 
ostma sooja Üleviste tänava katlama-
jast ehk linna soojavõrgust. Selleks 
on tarvis ehitada ühendustorustik 
katlamaja ja väeosa vahel. Ka selles 
osas oleme saanud kokkuleppele 
Kaitseministeeriumiga, kes finant-
seerib torustiku rajamist täies mahus. 
See aga mõjutab kõiki Tapa linna 
soojatarbijaid. Sõjaväe soojavajadus 
on suurem kui tervel Tapa linnal 
kokku ja nii suure tarbija lisandumine 
peaks omakorda tooma kaasa sooja-
hinna märgatava languse edaspidi. 
Soojatootja peab kaitseväe vajaduse 
rahuldamiseks ehitama uue, oluliselt 
võimsama ja hakkepuidul töötava 
katlamaja. Hakkepuidul kütmine on 
juba iseenesest odavam kui senine 
õliküte, mis jällegi peaks sooja hinda 

langetama. Ja juba järgmise aasta 
jooksul. 

Loodan, et see ilma poolest 
mitmenäoline suvi on andnud siiski 
piisavalt võimalust puhata – eriti 
neil, kel ees taas koolitee. Ees on 
ju 175 päeva õppimist ja õpetamist. 
Nii õpetajail kui õpilastel – suvi on 
toonud uusi teadmisi, tuletanud 
meelde mõned vanad tarkused ja 
sügis annab kindlasti võimaluse 
neid jagada. 

Sel suvel suuri otsuseid koolide 
osas volikogu langetanud pole. 
Kuigi Tapa vene gümnaasium on 
nüüdsest Tapa vene põhikool, siis 
tuletan meelde, et selle otsuse tegi 
volikogu juba kolm aastat tagasi. 
Loodan, et õpilasi ühe tugeva põ-
hikooli jätkub aastateks. 

Väiksem muutus on toimunud ka 
Lehtse ja Jäneda koolide juhtimises. 
Senine Jäneda kooli direktor Aivi 
Must, kes viimased paar aastat juhtis 
ka Lehtse kooli, on alates augustist 
tööl Lääne-Viru Maavalitsuses. 
Sellega seoses otsis vallavalitsus 
konkursi korras uut juhti mõlema-
le koolile. Paraku konkurss ja ka 
korduskonkuss tulemusi ei andnud 
ning alates sügisest on mõlema kooli 
eesotsas senised õppejuhid direktori 
kohusetäitjatena üheks aastaks. Jõu-
du ja jaksu neile. 

Jõudu ja jaksu ka kõigile õpe-
tajatele ja õpilastele. Ärgem siis 
unustagem, et nii õpetajate kui ka 
õpilaste seas on neid, kelle jaoks al-
gav kooliaasta on sel kujul päris esi-
mene ehk nende jaoks on tegemist 
uue etapiga elus. Olgem neile toeks 
ja abiks – julgustage neid küsima 
ka rumalaid küsimusi, sest sel moel 
saab vältida rumalaid tegusid. On ka 
neid, kelle jaoks jääb see kooliaasta 
sel kujul viimaseks - loodan, et saate 
kaasa palju positiivset, mida hiljem 
meenutada. 

Alari Kirt, vallavanem

Eesti ja USA 
õhuväeharjutus 
keskpolügoonil

Austatud 
Tapa valla 
seeniorid!

MTÜ Seenior korraldab teile 1. ok-
toobril Rahvusvahelise eakate päeva 
puhul ekskursiooni mööda Kuusalu 
valla vaatamisväärsusi ja muuseume.

Väljasõit Jäneda bussijaamast kell 
7.15, Lehtse teeninduspunkti eest 
kell 7.35, Tapa linna keskväljakult kell 
8. Koju jõutakse orienteeruvalt kella 
18.30-ks. Ekskursioonile registreeri-
mine alates 1. septembrist 2015 aad-
ressil Tapa, Valve 30. Osalustasu on 12 
eurot inimene. Kohtade arv piiratud.

Külastame: Kolga muuseumi, 
Leesi küla, Leesi kirikut, Arli Puukooli 
– suure istikute sortimentiga (ilu- ja 
viljapuuistikud, põõsad) aiandustalu –, 
Näkiallika tööriistamuuseumi. 

Päeva teevad teile meeldejäävaks 
vabatahtlikud Kairi Kroon, Ave Pappe 
ja Ene Augasmägi.

Täiendavat informatsiooni telefo-
nil 5342 2364 Anu Jonuks.

Kohtumiseni 1. oktoobril.
Ekskursiooni toetab Hasartmängu-

maksu Nõukogu ja Tapa vallavalitsus.

Lõbus hetk Tapa linnapäevadelt. Linnapäevadest loe ka lk 2.

2. septembril 2015  
kell 18 toimub  

Tapa muusikakooli saalis

kunstiosakonna  
õpilaste lastevanemate 

koosolek.

Kes ei saa tulla,  
palun võtta ühendust  
telefonil 322 3005.

Info ja õpilaste nimekiri 
on muusika- ja kunstikooli 

kodulehel ning  
kunstiosakonna  
teadetetahvlil.

   
 

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.

Teostame valdadele,  
linnadele ja eraisikutele:

Ohtlike puude raiet majade ja 
liinide läheduses,  

kalmistutel.

Vanade puude ohtlike okste 
eemaldamist.

Puude seisukorra ja elujõu 
hindamist.

Kinnistute hooldustöid (võsa-
raie, trimmerdamine, korras-
tamine, hoonete lammutus).

Hinnapakkumine ja  
konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846, e-mail:  

puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo

Koduleht: www.puuderaie.ee



Paljulapseliste perede lapsed Rakvere linnuses pärast lõbusat lahingut.

Tapa linna sünnipäeval esitasid lõbusa kava tänavatantsijad.

Animatsioonituba Tapa gümnaasiumis 2014. aastal.
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PPAFF 2015

Foto  Kaja Sviridova

Foto  Eva Klaas

Foto ppaff.eu

PPAFFi üks olulisi sihtgruppe on 
noored. Töötubade pakkumine 
koolinoortele on oluline kahest 
aspektist: kasvatagem publikut ja 
õpetagem uusi animaatoreid. Kunagi 
ei või teada, kellest võivad sirguda 
uued tegijad, kes Eesti animatsiooni 
häid traditsioone edasi viivad.

Tänavu avaneb taaskord suure-
pärane võimalus ka Eesti Kaitseväe 
1. jalaväebrigaadi ajateenijatel oma 
loovus ja eneseväljendus käima 
lükata, et luua töötubades põnevaid 
animatsioone.

Nii koolinoorte kui ka ajatee-
nijate animafilmid osalevad eraldi 
konkurssidel, mille tulemused te-
hakse teatavaks festivali galal, 31. 
oktoobril.

Töötoad lastele ja noortele toi-
muvad 12.–14. oktoobril 2015 kell 
12–17 Tapa gümnaasiumis. 

Töötubadest saavad osa võtta 
Tapa valla ja naabervaldade, Lääne-
Virumaa, aga ka teiste Eesti piir-

kondade lapsed ja noored vanuses 
5–19, oodatud on ka filmihuviliste 
vanemad. Töötoad on tasuta. 

Eelregistreerimisel palume kind-
lasti kirja panna oma nimi, lapseva-
nema nimi, kool, elukoht (omavalit-
suse täpsusega), telefoninumber ja 
kindlasti e-maili aadress, et hiljem 
teiega kontakti võtta koolituse toi-
mumise osas. Kõik töötubades val-
minud filmid osalevad ka konkursil. 
Välja antakse Grand Prix ning palju 
eriauhindu. Kolme eelneva aasta fes-
tivali raames, aastatel 2012–2014, on 
animatsioonitöötubades osalenud 
kokku üle 270 noore ja täiskasvanu, 
kelle fantaasialendu võib näha kok-
ku ligi 100 erinevas animatsioonis, 
kogupikkusega üle 50 minuti. 

Registreerimiseks võtta ühen-
dust: Elo Liiv, Nukufilmi Lastestuu-
dio juhataja, tel: (+371) 5303 7660, 
info@nukufilmilastestuudio.ee.

PPAFF 2015 
animatsioonitöötoad

2015. aasta juulikuus toimus teisi-
päeviti ja reedeti vähekindlustatud 
ja paljulapseliste perede lastele Tapa 
päevakeskuses suvine huvitegevus/
laager. Kokku kohtusime kümnel 
korral. Laagrit külastasid eesti ja vene 
keelt kõnelevad lapsed vanuses 6–16 
eluaastat. 

Teisipäeviti toimusid palli- ja 
võistlusmängud õues, valmistasime 
isetehtud kaarte, joonistasime pilte 
suvest ja meisterdasime välja lõigatud 
kujunditest pilte ning vestlesime antud 
teemadel. Reedeti külastasime erine-
vaid lastele huvi pakkuvaid asutusi: 
Tapa Päästekomandot, Politseimuu-
seumit, Tapa Politseijaoskonda, 1. ja-

Tapa vallavalitsus tänab kõiki inimesi 
ja asutusi ning organisatsioone õnnes-
tunud linnapäeva korraldamise eest, 
on taaskord tore tõdeda, et oli palju 
rahvast ja ilmgi soosis meie tegemisi.

Paljud välisüritused tänavu suvel 
trotsisid halba ilma, mõnel vedas, 
kõik aga, kes eelmisel nädalavahetusel 
pidu pidasid, tänavad ilma. Ka paar 
vihmasagarat 8. augustil ei kimbuta-
nud rahvast. Suur tänu Teile, hea valla 
rahvas, et tulite ja olite.

Kõik pakutu võeti kohapeal hästi 
vastu, jagus võistlejaid ja ka pealt-
vaatajaid. Olid selleks siis erinevad 
võistlused nagu Eesti meistrivõistlu-
sed grillimises, rahvusvaheline Tapa 
Trial, esmakordselt toimunud Tapa 
Rahvaralli, koertevõistlus, kanuuralli, 
jalgpalliturniir ja rannavolle. Ka esi-
nejatele päeval ja õhtul jagus publikut 
(valla taidlejad, Tanja Mihhailova, 
külalised Peterburist, õhtune tantsu-
õhtu). Kõikide võistluste kokkuvõtted 
on Tapa valla facebookis koos arvuka-
te galeriidega, palun uudistage ka neid.

Tapa vallavalitsus tänab kaaskor-
raldajaid ja koostööpartnereid: Tapa 
kultuurikoda, Veerev Konn ja Erkki 
Laidinen, Näm-Näm production ja 
Koit Kuusk, Tapa Lastekaitse Ühing 
ja Ave Pappe, Riina Rist, Lehtse 
Talunike Selts ja Piret Pihel, OÜ 
Jäneda Mõis, Eesti Grilliliit ja Auris 
Rätsep, Spordiklubi Tapa ja Allan 
Vinter, Spordiklubi Stev ja Maksim 

laväebrigaadi Tapa linnakut, Rakvere 
linnust (lastele oli tellitud programm: 
lõbus lahing Liivimaa lossis). Laagri 
positiivseks ning edukaks lõpetami-
seks käisime ekskursioonil Tallinna 
Lennujaamas, millele järgnes piknik 
värskes õhus.

Laagri toimumise ajal oli lastele 
garanteeritud meelepärane soe söök 
ja magustoit. Suured tänud AS Ha-
garile, toetamast laste laagrit leiva- ja 
saiatoodetega.

Laagri lõppedes väljastati lastele 
ja lapsevanematele tänukirjad laste 
suvises huvitegevuses/laagris osa-
lemise eest.

Aitäh Kairi Kroonile, kes käis 

Butšenkov, Spordiklubi Männiku-
mägi ja Raili Rooba, Tapa muuseum 
ja Tiina Paas, VilsSport Klubi MTÜ, 
Igaühe Terviseklubi MTÜ-ga, MTÜ 
Orpheus ja Ljubov Laur, Ilona Alla, 
Luule Elbra, Katrin Pilme, Print 
24, Põhjakeskus, Segers Eesti OÜ, 
Kuno Kaldjärv, Tapa valla taidlejaid, 
Peritex, Allan Uue ja co, Urmas Kirss, 
Urmas Põldma, Jaanus Annus, Liina 
Kald, Eele Ehasoo, kodukohvikute 
pidajaid, veel teisi tublisid vabataht-
likke, kes kõik andsid oma panuse, et 
Tapa linna 89. sünnipäev õnnestuks.

Nüüd aga sammuke edasi. Tapa 

meiega ekskursioonil kaasas Tal-
linna Lennujaamas, olles meile nõu 
ja jõuga abiks! Oli vägev ja vahva 
päev, mida kinnitab sära laste silmis, 
naeratused suul ja lapsevanemate 
positiivne tagasiside. 

Suured tänud abilistele: Annelile, 
Anne-Liile ja Elsale, kes aitasid kaasa 
laagri toimumisele.

Laste suvise huvitegevue/laagri 
ja Tapa päevakeskuse pildigalerii 
on kättesaadav facebooki lehel 
aadressil: https://www.facebook.
com/pages/Tapa-P%C3%A4evak
eskus/453540978145983.

Kaja Sviridova,
Tapa päevakeskuse juhataja

linn 90 ideedepank on avatud. Mõt-
ted selles suunas liiguvad ja peatselt 
tuleb ka maha istuda ja arutada, 
mida teha. Midagi on ka juba pla-
neeritud, kuid võimalusi on hetkel 
kõigil. Kõik, kes tahavad kaasa lüüa 
või omi ideid jagada, palun, saatke 
need aadressil indrek.jurtsenko@
tapa.ee või helistage 322 9659. Ideid  
ootame kuni 11. septembrini, et 
paremini tegevusi ette planeerida ja 
leida neile ka rahaline tugi.

Uute kohtumisteni juba uutel 
üritustel!

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Laste suvine huvitegevus/ 
laager Tapa päevakeskuses

Veel Tapa 89. sünnipäevast ja 
ideedepank Tapa linn 90 



Vaade Piret Piheli Hoogla talule. 
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Meeleoluka rosaariumikontserdi andsid Siret Tuula, Heidy Tamme ja Voldemar Kuslap. Paremal on kontsertsarja 
korraldaja Reigo Tamm. Foto  tapa.ee

Tapa vallavalitsus korraldas hea-
tegevusalase vallasisese konkursi 
Kaunis Kodu, mille eesmärgiks oli 
taaskord välja selgitada Tapa valla 
haldusterritooriumil asuvad kõige 
heakorrastatumad objektid ja selle 
kaudu kaasa aidata keskkonna kau-
nimaks kujundamisele.

Selle aasta võitjad on –
Kategoorias eramud:
Taimi Nõmmik, Väike tn 29, 

Tapa linn, Tapa vald;
Viivi Kipper, Saiakopli küla, 

Kaarli, Tapa vald; 
Kategoorias sotsiaal-, ühiskond-

likud hooned ja rajatised, äri- ja 
tootmisobjektid: 

Tapa Metodisti Kogudus, Kesk 
tn 11, Tapa linn, Tapa vald;

Piret Piheli Hoogla Talu, Räga-
vere küla, Tapa vald.

Tapa valla parimate tunnustamine 
toimus Tapa linnapäevade raames 
laupäeval, 8. augustil, kus vallavanem 
andis võitjatele kätte tänukirjad ja 
väikesed preemiad. Selle suve Tapa 
valla tublimad esitatakse järgmisel 
kevadel maakondlikule konkursile, 
kus otsitakse ilusamaid objekte üle-

riiklikule konkursile.
Ootame endiselt vihjeid ilusate 

koduaedade kohta. Kui olete märga-
nud mõnda kaunist aeda, ühiskondli-
ku hoone ümbrust, tootmishoonete 
ümbrust, hoonete rühma, küla või 
külaosa, tänavat või muud, siis palun 
andke sellest teada Tapa vallavalitsu-

sele, nii saame neid tublisid inimesi 
tunnustada. Kaunitest koduaeda-
dest palume teatada e-kirja teel: 
eele.ehasoo@tapa.ee või kirjalikult 
Tapa vallavalitsusele aadressil Pikk 
15, Tapa 45106.

Eele Ehasoo,
vallakunstnik

Mildeberg. Mildeberg
Tapa linnaraamatukogu I korrusel 

on 29. septembrini avatud näitus 
“Mildeberg. Mildeberg”, kus tuntud 
kunstnikud Jüri ja Piret Mildeberg 
tutvustavad end veidi tavatust kül-
jest. Näitusel eksponeeritakse Jüri 
Mildebergi loodud kolmemõõtmelisi 
kunstiteoseid-objekte. Neis isikupä-
rastes töödes demonstreerib kunstnik 
vaatajaile oma leidlikkust, mängulisust 
ja tohutut loomisrõõmu. Talle sekun-
deerib Piret Mildeberg fotodega abi-
kaasa Jüri nikerdatud olenditest – need 
on hetked argipäevast, mis sätitud 
ja päikesehelged. „Eks igaühe päev 
olegi just tema enese nägu“, arvab 
Jüri Mildeberg.

Valguse väikesed vaikelud
Näitusel “Valguse väikesed vaik-

elud” eksponeeritakse kirjastuse 

Valgus arhiivist pärinevaid originaa-
lillustratsioone nõukogudeaegsetele 
teatmeteostele.

Kuna nõukogudeaegne värvusfo-
tograafia oli algeline, siis illustreeriti 
populaarteaduslikku kirjandust sageli 
kunstnike abiga. Kirjastusele Valgus 
tegid illustratsioone Dagmar-Viive 
Paalamäe, Väino Tõnisson, Lüüdia 
Vallimäe-Mark jt. Viljakaim raama-
tuillustraator on olnud Heldur Viires, 
kelle värvitahvlid annavad tunnistust 
detailseid oskusi nõudvast peenest 
kunstnikutööst.

1965. aastal asutatud kirjastus 
Valgus on Eesti vanemaid kirjastusi, 
mis annab jätkuvalt välja sõna- ja 
käsiraamatuid, populaarteaduslikku 
ja tarbekirjandust, kultuuri-, ajaloo- ja 
lasteraamatuid.

Näitust Tapa linnaraamatukogu II 
korrusel saab vaadata 29. septembrini. 

Tapa valla konkursi „Kaunis kodu“ 
võitjad selgunud

Septembrikuus Tapa 
linnaraamatukogus

Foto  Eele Ehasoo

Rosaariumi kontsertsari kummardus  
tänavu Horoskoopi lauludele ja sulnis 
augustiõhtu päädis absoluutse publi-
kurekordiga.

Kontsertsari Rosaarium toimus 
tänavu üheksandat aastat ja juba 
mitmes aasta järjest vaid ühe kont-
serdiga augustikuus. Kui eelmisel 
aastal tõi  Marko Matvere esinemine 
Jänedal publikurekordi, mida käis 
kokku vaatamas üle 225 inimese, siis 
tänavune kontsert tõi rahvast igast 
ilmakaarest üle 450.

Ilm oli suurepärane ehk alguses 
liigagi, korraldajad kartsid, et ran-
nailm meelitab rahva veekogude 
äärde, kuid läks hoopis vastupidi. 
Sellised kontserte, kus inimesi tuleb 
rohkem kui loodeti, polegi nii palju, 
kuid Rosaariumi kontsertsari tõestas 
taaskord oma menu, kuigi nii suurest 
publikuhulgast ei osatud unistadagi.

Tänavusel kontserdil esinesid le-
gendaarsed Eesti estraaditähed Heidy 

Tamme ja Voldemar Kuslap ning 
Tapa linnast pärit nooruke superstaari 
saate poolfinalist Siret Tuula, kes 
pidi ka tema jaoks aukartustäratava 
suure publikuhulga ees esmakordselt 
kontserdi avama. Juba esimestest 
nootidest saadik oli selge, et publik 
teadis, mida kuulama tuli ja muutus 
järjest iga lauluga üha elavamaks. 
Küll skandeeriti kaasa kätega, peaga, 
laulmisega enesega, tõusti püsti, hoiti 
kätest kinni, naerdi solistide lõbusate 
kommentaaride ja naljalugude peale 
ning lõpuks aplodeeriti püstiseistes 
pikalt ka viimasele legendaarsele Ho-
roskoobi signatuurlaulule.

Kuigi saadet Horoskoop ei ole juba 
aastakümneid ning eelmisel aastal 
lõppes ka saatesari „Lauluga maale“ 
(„Laulge kaasa“), siis ilusal augustikuu 
õhtul Jänedal, Eesti Vabariigi taasise-
seisvumispäeval ärkasid mõlemad saa-
tesarjad taaskord ellu, seda tänu Heidy 
Tamme ja Voldemar Kuslapi ning ka 

noorukese Siret Tuula meisterlikule 
esitusele ja lavasarmile.

Peakorraldaja esindajana selle 
kontsertsarja korraldamisel saan 
öelda kontsertsarja autorile ja iga-
aastasele korraldajale Reigo Tam-
mele vaid kiidusõnu ja soovin talle 
jõudu ja jaksu ning edu uute loo-
minguliste ideede genereerimisel ja 
realiseerimisel.

Suur tänu kontsertsarja sponso-
ritele, kelleks on peale Tapa valla-
valitsuse ka Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, AS 
Kuma, Jäneda Mõis OÜ, Gurud OÜ, 
Einar Vallbaum, Pätsi Sahver, Tapa 
Valla Noortekogu, Willa de Johanna 
ja pubi Tareke ning suur tänu ka to-
redatele mees- ja nais-vabatahtlikkele 
Jänedalt, kes aitasid kaasa kontserdi 
korraldamisel.

Uute ja huvitavate kohtumisteni!
Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Rosaariumi kontsertsarja kontsert
Horoskoobi lauludega

Tapa valla rahvaraamatukogud on 
ühtses süsteemis töötanud juba pea 
kümme aastat.

Omalt poolt oleme lugejatele pak-
kunud mõnusat ajaveetmist raamatuga 
ja erinevaid kultuurisündmusi – koh-
tumisi kirjanike, kunstnike ning teiste 
huvitavate inimestega. Väga palju on 
korraldatud üritusi lastele, tutvusta-
maks raamatuvara ja raamatukogu 
ning selle võimalusi. Sagedased on 
raamatu- ja kunstinäitused. Olles 
infokeskus, toetame igati õppimist ja 
vabaharidust. Viimasel ajal on palju 
arutatud raamatukogude rolli üle tä-
napäeva muutuvas ühiskonnas. Oleme 
meiegi püüdnud kiire ja muutuva ajaga 
kaasas käia, pakkudes uusi teenuseid. 

10. augustist 10. oktoobrini 2015 
toimub Tapa valla raamatukogudes 
lugejate rahulolu uuring ankeetküsitlu-
se vormis. Küsimustikule on võimalik 
vastata elektrooniliselt internetis  (lingi 
leiate raamatukogu kodulehelt) või 
raamatukogus paberkandjal.

Kutsume teid raamatukogude 
tegevuse kohta oma arvamust aval-
dama. Ootame teie hinnanguid ja 
ettepanekuid, et muuta meie töö 
tulemuslikumaks ja arendada edasi 
lugejateenindust. Koos aru pidades 
leiame just need kogukonnale sobili-
kud ja vajalikud lahendused. Ankeet 
on anonüümne.  

Kersti Burk,  
Tapa linnaraamatukogu 

Hea raamatukogu 
külastaja!



Tapa kultuurikoda tänab abi ja toetuse eest  kultuurikoja seinamaali valmimisel Herki Kübarseppa, Tiit 
Kaljumäed, Väino Müntserit, Ave Pappet, Marika Tali; Karli Vildekut, Stellana OÜ-d, Kultuurkapitali 
Lääne- Virumaa ekspertgruppi, Tapa valla õpilasmalevat ja Päts OÜ-d.
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Kogudes materjali tuleval aastal 
ilmuva raamatu „Ülevaade Lehtse 
ajaloost” tarbeks, jõudsin vallava-
nemate-külanõukogu esimeeste 
kindlaks tegemisel toredate fakti-
deni, kuidas meil neid paika pandi.

Kõige paremini iseloomustab 
seda praegu 93-aastase, reipa 
vanadaami, aastatel 1959–1963 
Lehtse Küla Rahvasaadikute 
Nõukogu Täitevkomitee esime-
hena töötanud Asta Lehtsalu 
meenutus: „Oi, tsirkust tehti. 
Meil olid tõesti valimised. Ka-
mandati kohale külade esindajad 
– külavolinikud. Need olid aga 
nõukogude võimu poolt juba 
tõsiselt „töödeldud”. Kui Tapa 
rajooni parteikomitee ameti-
mehe poolt ettepandud (ainus) 
kandidaadi poolt hääletamiseks 
läks, olid kõik muidugi poolt. 
Sest need külavolinikud olid kas 
venemeelsed või oli kõigil meeles 
veel 1949. aasta suurküüditamine. 
Keegi ei julgenud midagi vastu 
piiksatadagi. Mind pandi ame-
tisse ja ma olin tubli nõukogude 
töötaja, mis sest, et mu esimene 
mees oli metsavend olnud ja 
teine mees vabatahtlikuna Saksa 
sõjaväkke läinud ning isa oli tubli 
võitleja Eesti Vabadussõjas. Peale 
töötamist külanõukogus olin veel 
üle kümne aasta parteiinstruktor! 
Ja teenisin välja kõrgendatud 
pensioni.”

Saksa okupatsiooniajal, aasta-
tel 1941–1944 oli olukord umbes 
sama. Ainult, et siis ei tehtud 
tsirkust. Vallavanemad määrati 
ametisse otse okupatsioonivõi-
mude poolt.

Neil aastail vallavanemaks ol-
nud, Lehtse mõisast pärit Heino 
Liivandi (1916–2006) kinnitas 
seda allakirjutanule kui ta koos 
abikaasa Helmiga (1917–2013), 

kes oli Lehtses vallakirjutaja 
olnud, 1990. aastal  Lehtset 
külastas. Et mitte oma elupäevi 
Venemaal vangilaagris lõpetada, 
tuli neil põgeneda Lehtsest. 
Virtsu randa sõideti koos pal-
jude teiste inimestega Lehtse 
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu 
autoga, edasi aga juhuslike ka-

Esimeseks tähtajaks, 30. aprilliks said 
valmis ja esitasid PRIAle arengustrateegia 
2014–2020 vaid 9 Leader-piirkonda, nende 
seas ka MTÜ Arenduskoda.

Kuusalu, Vihula, Kadrina ja Tapa valla 
ning Loksa linna ühine Leader-piirkond on 
üks vähestest, kel oli külaelu edendamise Le-
ader-programmi järgmiseks toetusteperioo-
diks nõutav arengustrateegia kokku pandud 
ja ka PRIAsse kontrollimiseks-hindamiseks 
üle antud esialgselt kindlaksmääratud kuu-
päevaks 30. aprilliks. Kuna enamik Eesti 
26st Leader-piirkonnast strateegiat aprilli 
lõpuks valmis ei saanud, pikendati esita-
mistähtaega kahe kuu võrra – 30. juunini.

Arenduskoja üldkoosolek kinnitas 
arengustrateegia 2014–2020 koos lisadega 
21. aprillil. Lisad on MTÜ Arenduskoda 
tegevuspiirkonna sotsiaalmajanduslik 
analüüs, piirkonna SWOT-analüüs ja 
organisatsiooni sisehindamine analüüs, 
läbiviidud küsitluse kokkuvõte, meetmete 
hindamiskriteeriumid ja osakaalud ning 
kokkulepped koostööks.

Investeeringuteks 60 protsenti
Järgmisel viiel aastal on kavas jagada Aren-

duskoja piirkonda antavatest Leader-rahadest 
60 protsenti investeeringutoetusteks, eelkõige 
elulaadiettevõtluse ning mikro- ja väike-et-
tevõtete arendamiseks, aga ka kogukonna-, 
ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamisega 
seotud investeeringutoetusteks. 

Pehmeteks tegevusteks ehk kogukonna  
üritusteks ja kultuuripärandi hoidmiseks 
plaanitakse suunata 29 protsenti toetus-
test ning 11 protsendi ulatuses kasutada 
toetusraha MTÜ Arenduskoda koostöö-
projektideks.

Et koostööprojekte saaks hakata ette 
valmistama, kiitis üldkoosolek 21. aprillil 
heaks kaks rahvusvahelist koostööprojekti. 
Koos Eesti, Soome ja Läti Leader-piirkon-
dadega on kavas projekt „Kestlik ettevõtlus 
maal“. Teine projekt on „Rahvusvaheline 
koostöö säästva turismi arenguks rahvus-
parkide piirkonnas“, selles hakkab osalema 
ka Ida-Harju Koostöökoda, partnerid on 
veel Lätist, Sloveeniast ja Portugalist.

Kui sügisel kinnitatakse uue perioodi 
rakenduskava, plaanitakse tuleva aasta 
jaanuari lõpus või veebruari alguses välja 
kuulutada esimene taotlusvooru.“  

Lõppenud rahastusperioodil oli MTÜ 
Arenduskoda eelarve 3 835 861 eurot, toe-
tusteks jaotati 3 038 689 eurot. Rahastuse 
saanud 376 projektist katkestati 24. Kui 
palju toetusraha saab Arenduskoda uuel 
perioodil, selgub sügisel.

MTÜ-l on liikmeid praegu 56. MTÜ-
de ja ettevõtete liikmemaks on 32 eurot, 
omavalitsustel 1 euro rahvastikuregistrisse 

Tapa valla eelarvest mittetulunduslike 
spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühin-
gutele toetuse küsimise tähtaeg 2016 
eelarveaastaks on 10. september 2015!

Taotlused tuleb tuua või saata valla-
valitsusele hiljemalt 10. septembril 2015. 
Digiallkirjastatud taotlused tuleb saata 
aadressil: vallavalitsus@tapa.ee, käsitsi too-
dud või posti teel toodud taotlused peavad 
olema samuti allkirjastatud, allkirjastamata 
taotlusi vastu ei võeta! Tapa vallavalitsus 
asub aadressil Pikk 15, posti teel saadetud 
taotlustele märkida ka postiindeks TAPA 
45106, käsitsi toodud taotlused palume 
tuua vallavalitsuse majja II korrusele sek-
retäri kätte.

Tapa vallavavolikogu vastav toetuse 
andmise määrus, vallavalitsuse korraldus, 
taotlusblankett ning aruande ning ka lepin-
gute üld- ja erivormid asuvad Tapa valla 

kantud elaniku kohta aastas.
Hindajad valitakse konkursiga
Uue arengustrateegia koostamisega 

alustati 2014. aasta alguses. Toimusid piir-
kondlikud koosolekud, kus arutati, milliseid 
tegevusi võiks uuel perioodil rahastada. Kok-
ku oli koosolekuid 10, osales 140 inimest. 

Strateegiat arutati Arenduskoja liik-
metest moodustatud töörühmades, oli 
mitmeid strateegiaseminare. Viidi läbi 
kaks küsitlust, millest üks oli suunatud 
laiemalt kõigile inimestele piirkonnas, teine 
ettevõtetele.

Strateegia koostas MTÜ Arenduskoda 
tellimusel OÜ KT Europroject Management 
eesotsas Tiina Viluga, kes on aastaid töötanud 
Kadrina valla arendusnõunikuna. Märtsist 
töötab ta Arenduskoja projektide konsul-
tandi-spetsialistina. Seni olid omavalitsustes 
vabatahtlikud Leader-nõustajad, edaspidi 
saab abi professionaalselt nõustajalt.

Teine suurem muutus on ees seoses 
projektide hindajatega. Eelmisel perioo-
dil määrasid omavalitsused enda esin-
dajad pehmetesse meetmetesse esitatud 
projektide ja ka investeeringumeetmete 
hindamiskomisjoni. Edaspidi tuleb hinda-
miskomisjoni liikmete ja nende asendajate 
leidmiseks korraldada igas omavalitsuses 
eraldi avalik konkurss. Mõlemad hindamis-
komisjonid on 7-liikmelised. Neisse peab 
kuuluma nii MTÜde, äriettevõtete kui ka 
omavalitsuste esindajaid.

Koostöö kalandus-Leaderiga
MTÜ Arenduskoda sõlmis 14. aprillil 

Võsul koostöölepingu kalanduse tege-
vusgrupiga MTÜ Virumaa Rannakalurite 
Ühing, kuna Vihula vald on ka selle liige. 
Edaspidi on plaanis sõlmida samasugune 
leping MTÜga Harju Kalandusühing, 
kuhu kuulub Kuusalu vald. Koostööd 
on kavas teha kohaliku toidu valdkonnas 
seoses kalapüügi ja kalatoitudega ning ka 
turismiteenuste ning koolituste osas.

Täpsema info leiab uue strateegia, selle 
lisade ja koostöölepingute kohta Arendus-
koja kodulehelt www.arenduskoda.ee.
Arenduskoja meetmed 2014–2020
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete 
arendamine.
Meede 2.1 Kogukonna investeeringute 
toetus.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väär-
tustamise investeeringute toetus.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine.
Meede 4.1 MTÜ Arenduskoda koostöö ja 
jätkusuutlikkus.        

Ülle Tamm

kodulehel. Eelnevalt soovitame läbi lugeda 
ka tänavu jaanuaris 2015 kehtestatud uue 
toetuste andmise korra “Tapa valla eelar-
vest mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, 
noorte- ja külaühingutele toetuse andmi-
se kord”, mille leiate siit: https://www.
riigiteataja.ee/akt/406022015021. Taot-
lusblanketi leiate siit: http://www.tapa.
ee/blanketid-ja-korrad (“Rahalise toetuse 
saamiseks esitatava taotluse vorm”).

Uue kohustusena on tänavu ruumide 
tasuta kasutamine, mille osas tuleb Tapa 
vallavalitsuse hallatava asutuse juhiga eel-
nevalt kokku leppida ja vajadusel sõlmida 
ka vastav siduv leping. 

Kuna on muudatusi võrreldes eelmiste 
aastatega, võib tekkida ka küsimusi. Küsi-
mused esitage tel 322 9659 või e-maili teel 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

 Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

ÜKS PILT

LUGEJA KIRJUTAB

Lehtse Vabatahtliku Tuletõrjeühingu auto pritsimaja ees 1937. aastal.
Foto erakogust

Kuidas meil 
“tsirkust” tehti

MTÜ Arenduskoda on uue 
strateegiaga Eesti  

kiiremaid Leader-piirkondi

Toetus kolmandale
sektorile

Foto Heiki Vuntus

lalaevade ja paatidega Rootsi. 
Hiljem mindi juba Saksamaale 
ja sealt mööda maailma laiali.

Vabaduses, Kanadas, Torontos 
elasid Liivandid veel üle kuueküm-
ne aasta. Aga meil tehtud tsirkust 
(1945–1990) polnud neil enam 
vaja vaadata ega kuulata.

Jüri Freimann
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Roheline tn 6 - Tapa valla sotsiaalmaja. Foto Heiki Vuntus

Foto Ilmar Kald

Tapa valla käesolevaks aastaks pla-
neeritud ehitustööd on kas valmis 
või hakkavad jõudma lõpusirgele. 
Lõppeva suve suuremad ehitused 
on lasteaia Pisipõnn soojustamine, 
Loode tänava rekonstrueerimine, 
Jaama pargi rekonstrueerimine, 
Lehtse ja Jäneda katlamajade üm-
berehitamine, asfalt- ja kruusakatte-
ga teede ja tänavate taastusremon-
did. Alljärgnevalt väike ülevaade 
tööde hetkeseisust.

Praktiliselt on valmis Loode 
tänava ehitus. Suure tõenäosusega 
on ajalehe trükkiminekuks tööd 
täielikult lõpetatud, hetke seisuga 
on jäänud tänavakatte joonimine 
ja haljastuse rajamine. Veidi selle 
koostööprojekti ajaloost: 2014. a 
novembris külastasid Tapa valda nii 
kaitseminister kui ka ministeeriumi 
kantsler ja kohtusid volikogu liikme-
tega. Nad jagasid infot ja selgitusi 
Tapa sõjaväebaasi tuleviku (laiene-
mise) ja planeeritava sõjatehnika 
lähiharjutusala kohta. Siis tuli ka 
jutuks Tapa valla ja Kaitseministee-
riumi võimalik koostöö erinevates 
valdkondades. Üks ettepanek oli, et 
võiksime koostöös alustada Loode 
ja Lõuna tänavate rekonstrueerimist 
(mõlemad tänavad on äärmiselt 
kehvas seisus ja seejuures kasutab 
neid tänavaid valdavalt Kaitseväe 
1. Jalaväebrigaadi ja liitlaste sõja-
tehnika). Loode tänaval oli asfalt 
amortiseerunud ja läbivajunud, seal 
olid sügavad pikirööpad. Kaitsemi-
nisteeriumi kantsler tegi ettepaneku 
vastavasisulise kirjaliku taotluse 
esitamiseks. Saatsime oma ette-
paneku/taotluse ja õige pea tuligi 
kantsleri allkirjaga vastus, kus nad 
kinnitasid, et Kaitseministeerium 
osaleb Loode tänava rekonstruee-
rimise rahastamisel 90% ulatuses. 
Tapa vald viis läbi hanke, saadi teada 
ehituse täpne maksumus ja selle 
kohta sõlmiti valla ja ministeeriumi 
vahel riigieelarvelise toetuse leping. 
Koostati ehitusprojekt Tapa linna 
Loode ja Lõuna tänavate rekonst-
rueerimiseks ja see maksis 8094 
eurot. Selle kulu kattis Tapa vald 
tervikuna.

Loode ja Lõuna tänavate re-
konstrueerimine on jagatud kaheks 
etapiks: I etapp, Loode tänav Paide 
maantee ja Lõuna tänava ristmiku 
vahel, on käesoleva aasta ehituseks. 
II etapp, Loode tänav Lõuna rist-
mikust kuni Kaitseväe 1. Jalaväeb-
rigaadi linnaku väravani ja Lõuna 

tänav tervikuna, rekonstrueeritakse 
suure tõenäosusega 2017. aastal. 
Projekt jagati kaheks ratsionaalsetel 
põhjustel: jagada rahastamine kahe 
aasta peale ja mitte tekitada üheaeg-
se ehitustööga liikluskaost.

Loode tänava rekonstrueerimi-
se projekt nägi ette teekatte aluse 
amortiseerunud täitematerjali väl-
jakaevamise, uue teekatte aluse osa 
ehitamise kruusast ja killustikust, 
tänava asfalteerimist, olemasolevate 
mahasõitude ehitamist/asfalteeri-
mist, sademevete ärajuhtimist kraa-
videsse, liikluskorralduse märgista-
mist (liiklusmärgid ja joonimine), 
haljastamist.

Loode tänava (Paide mnt-Lõuna 
ristmik) rekonstrueerimise mak-
sumusest rahastab 90% Kaitse-
ministeerium. Ehitaja on RIAB 
Teedeehituse OÜ.

Samuti on teostatud käesole-
vaks suveks plaanitud vallateede ja 
-tänavate taastusremondid. Tööde 
käigus taastati mitmete asfaltkattega 
tänavate katend ja pinnati kruusa-
kattega teid.

Asfalt- ja kruusakattega tänava-
te pindamise eesmärgiks oli vana 
asfaltkattega tänavatel likvideerida 
lohud, augud ja läbivajunud kohad 
ning pindamisega saavutada täna-
vakatendi siledamaks muutmine. 
Kruusakattega tänavad aga muude-
takse eelöeldule lisaks ka tolmu- ja 
porivabaks. See kõik parandab 
liiklusohutust ja liiklemistingimusi. 
Käesoleval suvel parandati Tapal 
asfaltkattega Kalevi, Väike, Jaani, 
Männiku, Leina ja Päikese tänavate 
seisundit. Kruusakattega teedest 
pinnati Moe kandis Lokuta tee, 
Lehtses ja ümbruskonnas Vaksali 
tänav ja Pruuna-Kurge tee. Vaksali 
ja Uus tänavaid ühendav Raba tänav 
sai samuti mustkatte. Nüüdsest on 
Lehtse raudteejaama kasutajatel 
võimalus rongile pääseda tolmu- ja 
porivabalt. Samuti saab raudtee-
jaama juurest Uus tänavale mööda 
tolmuvaba teed. Lehtses pinnati ka 
Nurme tänav. Seega asus kruusa-
kattega teede/tänavate pindamise 
tänavune raskuskese Lehtse kandis. 
Tapal pinnati kruusakattega Valve 
tänava lõik. Tänavate ja teede taas-
tusremondid teostas Lemminkäinen 
Eesti AS ning tööde kogumaksumu-
seks kujunes 133 750 eurot.

Lehtses ja Jänedal võeti ette 
kultuurimaja, kooli ja spordihoone 
katlamajade rekonstrueerimine. 

Selle käigus paigaldati katlamaja-
desse kaasaegsed automatiseeritud 
katlad, mis kasutavad kütusena 
kohalikku puidupelletit. Projekt 
on keskkonnakaitselise ja majan-
dusliku tähendusega, sest väheneb 
keskkonna reostamine, kasutatakse 
taastuvat kodumaist biokütust ja 
vähendatakse katlamajade kulusid. 
Projekti kogumaksumuseks kujunes 
127 880 eurot, millest 58 190 eurot 
moodustas Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse toetus. Tööd teostas 
Rapla Metall OÜ.

Moel korrastati kohalik külakes-
kuse maja: vahetati keldrikorruse 
aknad ja värviti välisseinad. Samuti 
paigaldati vihmaveesüsteem. Tööde 
maksumuseks kujunes 12000 eurot. 
Moe külamajale paigaldatakse veel 
käesoleval sügisel ka kaasaegsed 
õhksoojuspumbad.

Märkimisväärne töö tehti Tapal 
Roheline 6 sotsiaalmajaga, kus va-
hetati vanad lagunenud aknad kaas-
aegsete pakettakendega koos akna-
laudade ja veeplekkide paigaldusega, 
tehti välisseinte krohviparandused 
ja värviti maja üle. Roheline 6 sot-
siaalmajas elavad eakad ja puudega 
inimesed, kes enam iseseisvalt oma 
majapidamistes hakkama ei saa 
ning kohaliku omavalitsuse ko-
hustus on tagada neile mugavad ja 
väärikad elamistingimused. Tööde 
maksumuseks kujunes 31 785 eurot. 
Tööd nii Moe külakeskusega kui 
Roheline 6 sotsiaalmajaga teostas 
RAM Builder OÜ.

Väikesemahulised remonditööd 
toimusid ka Jäneda koolimajas, 
kus vahetati välja nelja klassiruu-
mi uksed, kolmes lasteaiaruumis 
uuendati põrandakatted; seejuures 
kahes ruumis parkettpõrand ja ühes 
ruumis lasteaiale sobiv vaipkate. 
Lasteaia osale paigaldati kaks uut 
liivakasti. Jäneda koolimaja/lasteaed 
on ehitatud Nõukogude aja viimasel 
kümnendil ja sellest ajast alates on 
siseruumides tehtud vaid väike-
sed remondid: 2013. a remonditi 
teenindava personali olmeruumid; 
2014. a õpetajate tuba ja tualetiruum. 
Tänavused tööd teostas Istrup OÜ, 
maksumuseks kujunes 7875 eurot.

Lasteaias Pisipõnn ja raudteejaa-
ma pargi ehitustööd veel kestavad, 
seepärast nendel teemadel kirjutame 
ajalehe järgmises numbris.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Muusika-aastal 2015 on hea 
esile tõsta ja tunnustada 
muusikuid, muusikaharras-
tajaid  ning muul moel muu-
sikaliselt mõjutajaid. Meie 
vallas võib julgelt öelda, et 
üheks muusika-ala mõju-
isikuks on eelmisel aastal  
pensionile läinud Tapa valla 
muusikaelu pikaajaline juht-
figuur Peeter Kald. Peeter 
Kald on Tapa valla muu-
sika- ja kultuurivaldkonnas 
tegutsenud pikki aastaid, 
olles orkestrijuht, koorijuht, 
muusikakooli direktor ning 
pidanud sealhulgas ka pea 
35 aastat õpetajaametit. 
Teda on tunnustatud Tapa 
valla aastategijana 2007. 
aastal  kategoorias „elutöö“ 
ja 2014. aastal omistati talle 
valla tänukiri.

Muusikapisiku sai Peeter Kald ko-
dust oma vanematelt ja vanavanema-
telt. Kodus lauldi palju ning esimene 
instrument, mille Peeter kätte võttis oli 
kitarr, mida ta õppis isa kõrvalt vaikselt 
sõrmitsema. Tõsine muusikaarmastus, 
mis andis tõuke ka tema tulevikule, 
avaldus esimestes klassides. Neljan-
das klassis pani muusikaõpetaja terve 
klassi kevadisele kontserdile esinema 
laulmise ja pillimänguga, kus Peeter 
mängis III mandoliini. Sealt edasi läks 
pillimänguks ka hiljem. Mängitavate 
pillid olid väga erinevad. Ühel aastal 
anti talle koos sõbraga viiulit mängida, 
kuid hiljem, 8. klassi alguses, andis uus 
muusikaõpetaja Peetrile saksofoni pih-
ku ning sealt edasi jäi see pill põhipil-
liks neljaks aastaks. Eneseteostust läbi 
pillimängu võimaldas kooli väike tant-
suorkester, kus mängiti kergeid lugusid 
saksofoni, paari trompeti, kontrabassi, 
akordioni ja teiste pillide saatel. Kui 
Peeter oli jõudnud lõpuklassi, kingiti 
koolile puhkpilliorkestri komplekt. 
Igaühele anti üks pill ning Peetri kätte 
sattus bariton. Seda mängis ta lisaks 
saksofonile kooli lõpuni. Ka sõjaväes 
ei saanud ta muusikata. Ajateenijatest 
pillimängu harrastajatest tekkis umbes 
15-liikmeline puhkpilliorkester, kus 
Peeter mängis baritoni ja tenorit. Aja-
teenistuse viimasel aastal leiti kuskilt 
veel ka saksofon ning ka seda õnnestus 
mõned korrad mängida.

“Minust-saab-muusik”-hetke ei 
oska Peeter Kald täpselt öelda, kuid 
mõte muusikat õppima minna tekkis 
pärast ajateenistusest naasmist, nii 
umbes aastal 1966-1967. Peeter tege-
les kogu aeg mingil määral muusikaga 
ning laulupidudelgi oli ta juba mitmeid 
kordi käinud (esimest korda aastal 
1960, mil uus laululava oli just valmi-
nud). 1967. aastal osales ta vilistlasena 
kooli puhkpilliorkestriga laulupeo 
rongkäigus, kus mängiti ka laulupeo 
repertuaari.

Tõsisem muusikaga tegelemine 
algaski 1967. aastal, Tallinna Pedagoo-
gilises Instituudis. Seal õppis Peeter 
koorijuhtimist ja klaverit. Kõik need 
aastad mängis ta ka puhkpilliorkestris. 
Hiljem pole ta puhkpillimänguga siiski 
enam tegelenud.

Peeter mainib, et elementaarsel ta-
semel saab ta mitme pilliga hakkama, 
kuid ei hõiskaks, et oskab neid män-
gida. Heli saab ta kätte päris mitmest 
puhkpillist (lisaks eelpool mainituile 
näiteks ka flööt, tuuba ja klarnet) ning 
jõuluvanale on praegugi veel mõne loo 
mandoliiniga ette mänginud. Ometi 
pole see veel kõik. Näiteks on Peeter 
Kald töötanud muusikakoolis aastaid 

2015. aasta ehitused hakkavad 
jõudma lõpusirgele

Peeter Kald:
muusikas ja muusikast

hoopis viiuliõpetajana.
Kui Peeter Kald Tapale tuli, oli 

ta põhiliselt seotud tolleaegse Tapa I 
Keskkooliga, kus juhatas lastekoori ja 
naiskoori. Veel tänagi meenub Peetrile, 
kuidas ta hommikuti tütarlapsi tervita-
des tuletas neile meelde kooriproovide 
aegu. Mõlema kooriga sai ka laulupidu-
del käidud. Aastatel 1979-2007 juhtis 
Peeter Kald Tapa Muusikakooli. 1993. 
aastast algas Tapa Muusikakoolil  rah-
vusvaheline koostöö, milles lõid kaasa 
muusikakoolid Rootsist, Taanist ja Itaa-
liast. Seoses sellega käidi ka välismaal 
mitmeid kordi esinemas.

Suurim rõõm on Peeter Kaldil nen-
dest õpilastest, kes meie kodukandile 
on tuntust toonud ja konkurssidel hästi 
esinenud. Meeldejäävateks saavutusteks 
peab ta naiskooriga I kategooria välja 
laulmist ning samuti lastekooriga ain-
sana maakonnas I kategooria saamist 
1997 laulupeo eelvoorus. Suureks kor-
daminekuks võib lugeda ka vilistlastest 
ja õpetajatest koosneva kammerkoori  
kokkukutsumist, mida tema juhatas 
viimati 2005. aastal. Peeter Kald on Ta-
pal juhatanud ka sümfoniettorkesterit, 
kuhu kuulusid muusikakooli õpilased, 
õpetajad ja vilistlased. Sellega jõuti 80-
date keskel isegi Estonia kontserdisaali 
lavale.

Peeter Kaldi poja Ilmari sõnul 
on isa kõige märkimisväärsemateks 
omadusteks kohusetunne ning taga-
sihoidlikkus. Kõik, mida Peeter on 
võtnud teha, on saanud tema poolt 
sajaprotsendilise pühendumise, ning 
saavutanud positiivseid tulemusi, ent 
samas pole ta kunagi rusikaga vastu 
rinda tagunud ja nõudmisi esitanud. 
Poja sõnul oli isa juhtimisstiil pigem 
tasa ja targu, ent kindlameelselt ja 
edukalt. Veel lisas ta, et Peeter võib 
esmapilgul paista üsna külma, karmi 
ja konkreetsena, kuid jäisevõitu koore 
all on peidus soe, leebe ja hooliv süda. 
Oma kahele lapselapsele on ta suure-
pärane vanaisa ehk “taadu”.

Suuri plaane Peetril peale lastelaste 
aitamise ei ole. Praegusel ajal veedab 
ta peaaegu pool oma aastast suveko-
dus – kohas kuhu ta ikka tahaks minna 
ja kus alati tahaks olla, merekohina ja 
linnulaulu keskel. Muusika jääb Peetri 
südamesse alles, mis siis, et  niisama 
tihedalt ta sellega enam kokku ei puutu. 
Meie aga oleme tänulikud aastate eest, 
mille Peeter Kald on pühendanud meile, 
see tähendab muusika- ja kultuuritege-
vusele Tapa vallas, siinsetes orkestrites, 
koorides ja koolides.

Marie-Johanna Kippar

Peeter oma 70. juubeli sünnipäevapeol.
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30.07.2015
- Väljastati kasutusluba Tapa valla-

valitsusele ehitise tehnosüsteemi (küt-
teliigi) muutmisel Tapa vallas Jäneda 
külas Kooli kinnistul, tehnosüsteemi 
(kütteliigi) muutmisel Tapa vallas Jä-
neda külas Spordihoone kinnistul ning 
tehnosüsteemi (kütteliigi) muutmisel 
Tapa vallas Lehtse alevikus Rägavere 
tee 19c kinnistul;

- tunnistati nurjunuks Tapa vallas 
Saiakopli sotsiaalmaja kanalisatsioo-
nisüsteemi ehituse hange;

- kinnitati konkursi „Kaunis Kodu“ 
2015. aasta võitjad;

- anti avaliku ürituse luba Tapa Rah-
varally-2015 korraldamiseks Tapa valla 
teedel 8. augustil 2015 ajavahemikus 
kell 6.00–23.00;

- anti avaliku ürituse korraldamise 
luba MTÜ-le MC Panter Tapa linnas 
Männikumäel ja marsruudil Männiku-
mäe-Kauba tn - Turu tn - Pargi tn mo-
tospordi võistluse “Tapa Trial” korral-
damiseks 8. augustil 2015 kell 11–17 ja 
9. augustil 2015 kell 10–16.00;

- kahele puudega inimesele määrati 
hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetus;

- lõpetati kahele puudega isikule 
hooldaja määramine.

06.08.2015
- Kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning viiele puudega isikule 
lõpetati hooldaja määramine;

- Tapa linna Lõuna tn ja Loode tn 
välisvalgustuse õhuliini rekonstruee-
rimise ja sidumise Tagala alajaama 
kergliiklustee välisvalgustuse liitumis-
punktiga renoveerimistööde edukaks 
pakkumuseks tunnistati OÜ Särts 
poolt esitatud pakkumus;

- määrati projekteerimistingimused 
Tapa linnas, Tapa Raudteejaama 
kinnistule Moe ja veduridepoo üle-
sõidule, Saiakopli külas, Nõmmküla 
raudteejaama kinnistule Nõmmküla 
ülesõidule,  automaatsete tõkkepuude 
paigalduse ehitusprojekti koostami-
seks Tapa vallas;

- Ram Builder OÜ-ga sõlmiti le-
pingu lisa, millega tellitakse täiendav 
värvimise ning sokliosa soojustamise 
ja krohvimise tööd vastavalt pakku-
misele; 

- otsustati algatada Tapa vallas Tapa 
linnas Valgejõe pst 14 ja Valgejõe pst 
14a kinnistu  ja lähiala detailplaneering.

13.08.2015
- Kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;

- kahele isikule eraldati sotsiaal-
korterid;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 717.94 
eurot;

- jäeti rahuldamata seitse avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- seitsmele lapsele eraldati lasteaia 
söögisoodustust;

- kooskõlastati kolme puurkaevu 
asukohad;

- otsustati korraldada lihthange 
„Lehtse ja Jäneda õpilasliinide teenin-
damine 2015/2016“;

- väljastati ehitusluba Elektrilevi 
OÜ-le ehitise (maakaabli rajamiseks) 
püstitamiseks Tapa vallas, Saiakopli 
küla kinnistutel;

- Tapa vallas Saiakopli sotsiaal-
maja kanalisatsioonisüsteemi ehituse 
hanke edukaks pakkumiseks tunnis-
tati AugustEstFin OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- nõustuti Tapa vallas Näo külas 
asuva Jumala Anni kinnistu jagami-
sega kaheks eraldi katastriüksuseks;

- katastriüksustele määrati koha-
aadressid;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
vallavalitsusele kontsertsarja “Ro-
saarium” kontserdi korraldamiseks 
Jäneda lossi rosaariumis 20. augustil 
2015 kell 17–19;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ 
Moe külaseltsile Saiakopli külapäeva 
korraldamiseks Moe küla pargis, 
15.08.2015 kell 12–20;

- anti avaliku ürituse luba Lehtse 
kultuurimajale peo “Pidupäev perega” 
korraldamiseks Lehtse alevikus Lehtse 
kultuurimajas, kultuurimaja platsil ja 
õuealal ajavahemikus 21.08.2015 kella 
18-st kuni 22.08.2015, kella 6-ni;

- anti avaliku ürituse luba ürituse 
Eesti maastikurattasarja Estonian 
Cup 7.osavõistluse korraldamiseks 
Tapa valla territooriumil paiknevatel 
spordiradadel ja metsateedel 22.au-
gustil 2015 ajavahemikus kell 9.30 
kuni 18;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ 
Moe külaseltsile FC Moe spordipäeva 
korraldamiseks Moe külas Moe palli-
platsil 22.08.2015 kell 11–21.

Lääne-Viru Maavalitsus müüb avalikul kirjalikul  
enampakkumisel: 

Korteriomandi aadressil Keskuse 8-4, Lehtse alevik,  
Tapa vald, Lääne-Virumaa, kinnistusraamatu registriosa  

nr 4079331, katastritunnus 40002:003:0021.  
Neljatoalise korteri üldpind 80,6 m².  

Müügi alghind 900 eurot, tagatisraha 90 eurot.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 6.10.2015 kella 9.00-ks. 
Täpsem info müüdava vara ja enampakkumise tingimuste 

kohta Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel  
http://laane-viru.maavalitsus.ee ning  

Ametlikes Teadaannetes 19.08.2015 enampakkumisteates. 
Kontakttelefonid 325 8008, 325 8001.

Tapa vallavalitsuse 06.08.2015 kor-
raldusega nr 465 algatati Tapa val-
las Tapa linnas Valgejõe pst 14 ja 
Valgejõe pst 14a kinnistu ja lähiala 
detailplaneering ning otsustati jätta 
algatamata keskkonnamõju stratee-
giline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks Tapa vallas Tapa linnas asuva 
Valgejõe pst ja Valgejõe pst kinnistu 
ehitusõiguse määramine, hoones-

tusala määramine, liikluskorralduse 
määramine, haljastuse ja heakorras-
tuse määramine, kujade määramine, 
tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha 
määramine ning keskkonnatingimus-
te seadmine. Planeeringuga soovitak-
se liita Valgejõe pst 14 ja Valgejõe pst 
14a katastriüksused.

Keskkonnamõju strateegilist hin-
damist ei algatatud, kuna detailpla-
neeringu ellurakendamisega ei kaasne 

olulist negatiivset keskkonnamõju, 
mis võiks ületada tegevuskoha kesk-
konnataluvust, põhjustada keskkon-
nas pöördumatuid muutusi või seada 
ohtu inimese tervist ja heaolu.

Planeeritava ala suurus on umbes 
28310 m².

Korraldusega on võimalik tutvuda 
Tapa valla kodulehel www.tapa.ee.

Kairi Maasen,
maakorraldaja-planeerimisspetsialist

Enampakkumisteade

Detailplaneeringu algatamine

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Vaade hoonetevahelisse hoovi. Fotod 3+1 arhitektid

Avaldan tänu 
sotsiaaltöötaja Sirje Salurale, 
kes on alati vastutulelik ja
abivalmis. 

Helga

ÜKS PILT

21. augustil Lehtses peetud perepeol meenutasid aastatetagusi sündmusi teletorni kaitsjad. Kõnelemas on Tiit 
Tikkerber. Foto Eva Klaas

Tapa tervisekeskuse planeeringu arhitektuurne visioon, asendiskeem.
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Tule ise ja võta pere ka kaasa, palun 
jaga ka infot teistele. Täname!

Tapa Valla Rahvajooks ja ke-
pikõnnimatk 2015 juhend

1. Korraldus
Tapa Valla Rahvajooks toimub pü-

hapäeval, 27. septembril 2015. aastal. 
Tapa Valla Rahvajooksu korraldab 
Tapa Vallavalitsuse poolt moodus-
tatud korraldustoimkond.

2. Rada. Start. Finiš 
Rada kulgeb erineva kattega 

teedel ja on tähistatud. Osavõtjad 
peavad ohutuse huvides järgima 
liikluse korraldajate märguandeid.

Start ja finiš on Tapa linnastaa-
dioni maja kõrvalt.

Põhijooks 7,3 km. Start kell 13.
Kepikõnnimatk 4 km. Start kell 13.
Laste- ja noortejooksud 400 m ja 

1 km. Start kell 13.05 ja 13.15. 
Kepikõnnimatk toimub põhi-

jooksu rajal. Kepikõnd ei ole võist-
lusdistants (aega ei võeta, tulemused 
finišiprotokollis esitatakse raja läbi-
nute osas tähestikulises järjekorras).

3. Osavõtjad
Osaleda võivad 7,3 km distantsil 

15-aastased ja vanemad jooksuhuvi-

lised, kes on antud distantsiks piisa-
valt treeninud. Erandkorras lubatak-
se 7,3 km rajale ka piisavalt treenitud 
noori vanuses 11 ja vanemad, kuid 
seda oma treeneri või lapsevanema 
kirjaliku loaga. Jooksust osavõtt toi-
mub kõigile omal vastutusel.

4. Võistlusklassid, distantsid ja 
osavõtutasud

Lastejooksud kuni 1 km
Poisid/Tüdrukud 6 (2008 ja hil-

jem sündinud) 400 m. Tasuta.
Poisid/Tüdrukud 10 (2005 - 

2007) 1 km. Tasuta.
Poisid/Tüdrukud 14 (2001 - 

2004) 1 km. Tasuta.
Põhijooks 7,3 km
Noormehed/Neiud 18 (1997–

2000 sündinud), 1,5 eurot.
Naised (1975–1996) 2,5 eurot.
Mehed (1970–1996) 2,5 eurot.
Mehed 45+ (1969 ja varem sün-

dinud) 2,5 eurot.
Naised 40+ (1974 ja varem sün-

dinud) 2,5 eurot.
Avatud rada/kepikõnd. Ta-

suta.

4. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toi-

mub kohapeal kuni kella 11.30–

12.30. 

5. Autasustamine
Autasustamised toimuvad Tapa 

linnastaadioni maja ees, alates kell 
14.15. Põhijooksu üldarvestuses 
autasustatakse 6 kiiremat meest ja 
3 naist. Lisaks autasustatakse va-
nuseklassides P/T 6, P/T 10, P/T 
14, P/T 18, M/N, N 40+ ja M 45+ 
vanuseklassides 3 kiiremat. Diplomi 
ja medalite ning muude meenetega 
autasustatakse iga võistlusklassi 3 
paremat ja põhijooksu 6 kiiremat 
meest ja 3 naist.

6. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, 

rinnanumber, infoleht seinal, aja-
võtt, tulemus lõpu-protokollis, va-
jadusel esmaabi kogu raja ulatuses, 
katkestajate transport finišisse.

NB! Jooksja tervisliku seisundi 
eest vastutab kogu võistluse käigus 
jooksja ise!

NB! Rahvajooksu korraldajal on 
õigus vajadusel ja jooksvalt juhendit 
muuta või täiendada, palume jälgida 
selle kohast informatsiooni Tapa 
valla uudistest rahvajooksu kohta 
aadressilt www.tapa.ee.

 

Tapa Valla Rahvajooks ja  
kepikõnnimatk toimub tänavu  

27. septembril

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Alates 3. septembrist kell 19 alustab Anneli Kalamäe täiskas-
vanute treeningutega. Vaheldumisi üle nädala Vinyasa Flow 
jooga ja latiino. Esimene tund (3. sept) latiino. Ühe korra 
hind 3 eurot.

12. septembril kell 11 Päev vanavanematele.
Kell 11–13 Pooletunnised töötoad arvuti algtõdedest
Kell 12 „Vaimne tervis“.
Kell 13 Üks õun päevas hoiab arsti eemale! Mida kõike teha 

koduaia õunast.
Kell 14 Kaunis igas eas. Soengu ja meiginõuandeid asjatundjalt.
17. septembril kell 19 Teater NO99 „Kodumaa karjed“.  

Öeldakse, et näitleja on ajastu lühikroonika. Täpselt seda 
ongi kriitiline standup “Kodumaa karjed”. Jaak Printsi huulil, 
peas ja kehas kõnelevad tekstid viimasest 25 aastast. Spor-
dikommentaarid, poliitikute kõned, lugejakirjad, reportaa-
žid, laulud, loosungid, intervjuud, kuulutused, reklaamid, 
pealkirjad, hirmud ja õnned. Neis tekstides pole muudetud 
isegi komakohti. Kuid ometi on kõik teisiti.  
Jaak Printsi soololavastus on emotsionaalne kokkuvõte 
häältest, millest moodustub nüüdisaegne Eesti inimene. See 
on skisofreeniline Eesti. Korraga kõlavad sõim ja joovastu-
mine. Karjatused ja hüüded. Rõõm ja kurbus. 
Laval Jaak Prints. Koostöös Arvamusfestivaliga. Piletid 11 ja 
13 eurot müügil Piletimaailmas ja kultuurikoja kassas.

26. septembril kell 16 Idamaiste tantsude hafla. Pilet 3 eurot.
28. sept kuni 2. okt Tapa kultuurikoja hooaja avanädal „Kul-

tuurikoda tuleb külla“. Kultuurikoja kollektiivide esinemised 
ebatraditsioonilistes paikades, linna asutustes ja kaubakes-
kustes. Täpsem kava ilmub 25. septembri „Sõnumetes“.

9. oktoobril Tapa kultuurikoja hooaja avapidu. Tantsuks ansam-
bel Singapur. Kultuurikoja kollektiividele pääsmed 2 eurot 
nimekirja alusel ja eelmüügist kuni 8. oktoobrini.

6. sept kell 10 Lehtse 1. pinksi pühapäev. Algab XIV hooaeg. 
Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, 
tüdrukud. Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9. Täiskasva-
nute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osa-
maks 3,50 €, õpil tasuta. 

14. sept kell 13 Vanavanemate päeva tähistamine “ Pannkoogi-
piknik memme-taadiga” – klubi Ehavalgus, Lehtse Käsitöö-
seltsing ja kõik meie kandi vanaemad ja –isad. Võta kaasa 
oma lemmikluuletus või laul, tuleta meelde vana aja lood, 
laulud ja mängud – s.t kõik, mida koos saame ette võtta! 
Teeme plaane hooajaks. Ühine koogi-moosi mekkimine. 
Ilusa ilmaga kultuurimaja platsil.

17. sept kell 13 Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel käsitöönäi-
tuse “Elvet mäletades…” avamine. 

20. sept kell 12 Lehtse külakilb 1. mäng. Algab XIV hooaeg. 
Mängud kestavad aprillini. Teretulnud uued võistkonnad 
(kuni 4 liiget). Ootame teid, nupukad – mälumängus ei ole 
kaotajaid! Osamaks täisk 2 €, õpil  tasuta.

27. sept kell 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike – roostes 
naelast reaktiivlennukini! Osta, müü ja vaheta! Palume 
müügi soovi korral kultuurimajale teatada ja laud broneeri-
da! 1 laud = 1 euro. 

Eelinfo:
10. okt kell 20 – Hooaja avapidu kõigile! Oktoobriõhtu ansamb-

liga Kolumbus Kris. Lisaks meeleolukad üllatusesinejad! 
NB! Toimub ainult eelregistreerimine laudadesse ja see lõ-

peb reede, 9. oktoobri õhtul! Pääse 10 €. Info telefonil: 
383 3350, 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee.

Pärast rasket haigust lahkus meie 
hulgast üks muhe mees, Jäneda arva-
musliider ja kohalik filosoof  Kaupo 
Tõruke.

K. Tõruke sündis Kareda vallas 
Järvamaal, õppis Paide keskkoolis 
ja lõpetas 1971. aastal EPA kaug-
õppeosakonna ökonoomika alal. 
Töötamist alustas ta elektrikuna, siis 
tsehhi kraanajuhi ja agrokeemikuna 
ning 1979. aastal juba Roosna-Alliku 
Piiritustehase direktorina.

1981. aastast sai temast Jäneda ST 
vanemökonomist ja juba järgmisel 
aastal peaökonomist.

1983. aastast oli K. Tõruke Jäneda 

Sovhoostehnikumi õppeosakonna ju-
hataja ehk Jäneda tehnikumi direktor. 
1990. aastal sai temast Lehtse küla-
nõukogu esimees ja järgmisel aastal 
taasiseseisvunud Eesti esimene Lehtse 
vallavanem.

Jäneda rahvas mäletab teda, kui 
huumorimeelega intelligentset vaos-
hoitud kaaslast, kes organiseeris 
kohapeal rahvuslikku liikumist ja olid 
uhked, et Lehtse valda juhib Jäneda 
mees (1991–1993).

Jäneda rahvas,
kolleegid endisest Lehtse vallavalitsusest, 

Tapa vallavalitsus

IN MEMORIAM

Lahkus Kaupo Tõruke
26.09.1935 – 19.08.2015

SK Tapa käsipallurid korjasid hoo-
ajaeelsel rannakäsipalli Eesti meist-
rivõistlustelt neljas võistlusklassis 
mitmeid medaleid.  

SK Tapa noored ja täiskasva-
nud käsipallurid hoidsid end suvel 
vormis ja peale laagrite osaleti ka 
mitmetel turniiridel (neist edaspi-
di teistes uudistes). Üheks heaks 
vormihoidmise võimaluseks oli 
kindlasti ka Eesti meistrivõistlused 
rannakäsipallis, kus meie noored ja 
täiskasvanud medaleid noppisid.

2015. aasta Eesti lahtised meist-
rivõistlused rannakäsipallis toimusid 
sel aastal kaheetapiliselt. Esimene 
etapp mängiti  1. augustil Põlvas 
järve ääres, teine etapp 8. augustil 
Alatskivil. Põlva etapil osales 56 
ja Alatskivi etapil 49 võistkonda. 

Käsipallurid korjasid medaleid
Mängiti kaheksas erinevas vanuse-
klassis. SK Tapa osales neist kokku 
7-s, kokkuvõttes võideti 4 medalit.

Meeste vanusklassis saavutati 7. 
koht, naistest aga võeti kooseisus 
Marjette Maie Müntser, Keili Kadak, 
Erika Morgenson, Margit Freimann, 
Chrizti Tint, Kristel Külmallik, Perit 
Võlli, Kadri Einmann, Betty Abel, 
Camilla Sevtsova ja treener Mare 
Nepsiga kokkuvõttes korralik III 
koht.

Tüdrukud 2000 vanuseklassis või-
deti II koht, koosseisus Betty Abel, 
Camilla Sevtsova, Gerda Staal, Mia-
Marii Tedrekull, Jete Lisett Neerot, 
Marleen Kalmaru ja treener Mare 
Neps. Tüdrukud 2004 vanuseklassis 
võideti samuti II koht, kooseisus Ka-
rina Kuul, Grete Trofimov, Keitlin 

Tomentšuk, Annabel Tammesoo, 
Jenni Vorontsova, Olga Alteberg, 
Kairi Lesnõh, Ksenia Potapova ja  
treener Mare Neps.

Noormeeste 2000 vanuseklassis 
võitsid SK Tapa pallurid II koha, 
kooseisus Ivary Volkov, Robert 
Hiiemaa, Vahur Oolup, Ranet Nüüd, 
Martin Leissoo, Raimond Hiiemaa, 
Kert Kähari, Martin Saar, Alex-
Sander Arisalo ja treener Elmu 
Koppelmann. Noormeeste 2002 
vanuseklassis saadi 8. koht ja vanu-
seklassis 2004 saadi 9. koht.

Hooaeg algab juba paari nädala 
pärast septembrikuus. Soovime 
noortele värskust, teravust, edu, 
sportlikku indu ja tegutsemislusti 
hooajaks 2015/2016.

Loe käsipalliuudiseid: www.handball.ee

Kahjuks on viimasel ajal Tapa linna 
tänavatel ja parkides suurenenud 
vandalismi juhtumid. Tapa vald on 
inimeste vajadusi ja soove arvestades 
paigaldanud linnaparkidesse pingid 
ja prügikastid, bussi saab oodata 
tuule- ja vihmavarjus. Linnapildi 
kaunistamiseks on erinevates piir-
kondades lillepotid. 

Kahjuks leidub siiski inimesi, 
kes seda ei hinda ning seetõttu on 
pinke korduvalt lõhutud, prügikaste 
on ümber lükatud, lillepottidest on 
lilli välja tõmmatud ning neid laiali 
loobitud. Suur probleem on ka see, 
et jätkuvalt leidub inimesi, kes ei tea, 
et park ei ole alkoholi tarbimise koht 
ja alkoholiga kaasnev kehakergenda-
mine ei ole lubatud. Eelmise aasta 
suvel muudeti seadust, mis hakkas 
lubama alkoholi tarbimist avalikus 
kohas, kuid 10. oktoobrist 2014. 
aastal tehti selle kohta parandus 
ning nüüdseks on avalik alkoholi 

tarbimine keelatud. 
Vandaalitsejad ei saa oma tegevu-

se mõjudest täielikult aru. Kindlasti 
oskavad nad ise paremini selgitada, 
miks nad just nii tol hetkel käitusid. 
Kas see oli oma hetketuju, emot-
siooni pärast või sooviti kellelegi 
midagi tõestada või lihtsalt lõbu pä-
rast. Minu arvamus on, et nad oma 
tegevusega mitte ainult ei lõhu ja 
riku avalikku korda, vaid rikuvad 
ka valla mainet ning seoses sellega 
muutub inimeste arvamus siinsetest 
elanikest, vaatamata sellele, et vallas 
on reaalselt ka väga palju positiivset.

Politsei tegeleb kõikide eelpool 
mainitud juhtumitega ja seadusega 
ettenähtud korras karistab korra-
rikkujaid. Siiski ei tohi unustada ka 
kogukonna toetust. Ainult ühiselt 
on võimalik muuta piirkonda turva-
lisemaks ja hoida ära korrarikkumisi. 
Võimalusel võib inimene, kes näeb 
toimuvat korrarikkumist, proovida 

Vandalism Tapa linnas
seda takistada, kui see tema enda 
elu või tervist ohtu ei sea. Kui seda 
võimalust pole, siis tuleks koheselt 
politseile rikkumisest teada anda. 
Mida kiiremini saab politsei kor-
rarikkumisest teada, seda suurem 
tõenäosus on rikkujat tabada. Tapa 
linnas on olemas ka turvakaamerad 
ning see on hõlbustanud süütegude 
avastamist. Näiteks tänu turva-
kaameratele on politseile teada 
lillepottidest lilli välja kiskunud 
noorukid ning antud juhtumi kohta 
on alustatud menetlus.

Lõpetuseks tahan öelda, et alates 
selle aasta juulikuu algusest teeb 
Tapa vald koostööd Kadrina valla 
abipolitseinikega. Lisaks on plaanis 
kogukonna julgeolekusse veel pa-
nustada, abipolitseinike ridadesse on 
oodatud ka uusi liikmeid.

Aleksander Klasberg,
Tapa ja Kadrina valla 
piirkonnapolitseinik
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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.
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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.

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

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.

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

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

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

Kontaktnumber – 509 2769, Enno Vähk.

Müüa  kitsepiima, -juustu. Kojutoomisega. 
Tel 512 9184.

Müüa 2-toaline korter aadressil Pikk tn 12.  
Korter asub 4. korrusel, aknad on vahetatud ja asu-

vad maja lõunapoolsel küljel.  
Telefon 5680 4888,  

e-mail aire.ojandu@gmail.com.

Müüa või anda üürile kahetoaline korter  
Tapa linnas, Valgejõe tn 8, V korrus. Vaikne ja  

puhas koht. Korteris on teostatud kapitaalremont. 
Pöörduda tel 5568 8782.

Soodsalt müüa kõigi mugavustega 
3-toaline korter Üleviste 7, Tapa. 

Aknad, uks vahetatud, toad eraldi, interneti võimalus 
igas toas, suur rõdu, maja ees laste mänguväljak. 

Kauplused, bussi- ja rongijaam lähedal. 
Hind 4750 eurot.

Tel 327 7907 või 5840 93 50.

Soovin üürida 2-toalise väikese maja koos  
väikese aiamaaga Tapal. Variandid. Kiire. 

Helistada kell 16–21, tel 5815 8079 või 5827 4262.

Soovitakse osta 2–3-toaline korter 
Tapa kesklinna piirkonnas. 

Info tel 511 0478.

Pehme mööbli remont, veo võimalus.  
Tel 322 7822 või 506 1547.

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.
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