
Renoveeritud Jaama park valvekaamerast nähtuna. 

probleemi lahendab või millise uue 
võimaluse avab, mis on ettepaneku 
eesmärk, miks on ettepaneku teos-
tamine valla eelarvest vajalik);

- idee sisu (lühike kirjeldus in-
vesteeringu olemusest ning kus ja 
millal ettepanekus toodud idee ellu 
viiakse, kas ettepanek on teostatav 
12 kuu jooksul);

- sihtrühm (lühike kirjeldus, kes 
saavad probleemi lahendamisest või 
uue võimaluse avanemisest otseselt 
kasu, nimetada hinnanguliselt sih-
trühma suurus, vanus jm olulised 
tunnused);

- eeldatav eelarve (idee teostamise 
hinnanguline maksumus);

- muu oluline info (lühike kirjel-
dus sellest, mida oleks idee hindajail 
lisaks oluline teada).

Nr 9/431 25. september 2015 Tasuta

LÜHIDALT LÜHIDALT

Foto weebikaamera

Järgmine kord ilmub ajaleht 
Sõnumed 30. oktoobril.

Toimetus 
Järg lk 2

Juba teist aastat kaasatakse valla eel-
arve koostamisse vallakodanikud. 
Sel korral on kohaliku kogukonna 
liikmetel võimalus öelda sõna sekka, 
kuidas kasutada Tapa valla 2016. a 
eelarvest 15 000 eurot valla elu 
edendamiseks. 

Igaühel on võimalus mõelda ja 
teha ettepanek just sellest lähtu-
valt, mida ta sooviks vallas rajada 
või korrastada ning hiljem osaleda 
hääletamisel parima idee väljasel-
gitamiseks.

Kaasava eelarve protsessis saab 
ettepanekuid teha iga vähemalt 
16-aastane inimene, olenemata sellest 
kas ta on Tapa valla kodanik või mitte. 

15 000 euro kasutamiseks saab 
ideid esitada perioodil 19.–30. oktoo-
ber. Esitada võib neid nii paberkand-
jal vallavalitsuse kantseleisse kui ka 

Aeg toob muutused 
Tunnistan ausalt – mõnevõrra 
ootamatult avastasin, et käesoleva 
aasta 24. oktoobril möödub Tapa 
valla loomisest 10 aastat. Terve 
aastakümme. 

Võib vist julgesti väita, et ühi-
nemine, mille käigus oli esialgu 
kahtlejaid rohkesti, on nüüdseks 
end õigustanud. Meie kogemusest 
soovivad õppida paljud teised oma-
valitsused. Mõnes mõttes olime me 
ajast ees, mistõttu on meile ka paljud 
uksed olnud lahti varem kui teistele. 

Riik utsitab praegu omavalitsusi 
ühinema, pakkudes piitsa asemel 
präänikut. Veel saavad omavalitsu-
sed teha seda, mida meie kümme 
aastat tagasi – ise oma tulevikku 
kujundada. Ise otsustada, kuidas ja 
mida. Ise muutusi ellu kutsuda ja ka 
ise muutuda. 

Eesti kirjanik, Tapa vallast mitte 
kaugel suureks kasvanud Anton 
Hansen Tammsaare on 1933. aastal, 

“Tõe ja Õiguse” viiendas osas küsi-
nud. “Milleks peab inimene jääma 
endiseks, kui mets ja maagi muutub 
tundmatuseni? Milleks taotleda jää-
davat, kui kogu maailm saab teiseks 
ja uueks?” 

Nii on ka piirkond, kus praegu on 
Tapa vald, saanud teiseks ja uueks. 
Olgu võrdluseks kümme või viis 
aastat. Ka viie aasta tagusega on Tapa 
vald ning kindlasti ka meie ise – kuis 
muidu oleks muutused elukeskkon-
nas võimalikud – muutunud, saanud 
teiseks ja mõne koha pealt täiesti 
uueks. Meil on uusi hooneid, uusi 
inimesi, uusi koostööpartnereid. 

Jah, meil on veel palju vaja teha, 
kuid ma loodan, et see nii jääbki. Ma 
loodan, et me märkame ka 10 aasta 
pärast, kui palju on meil vaja teha. 
Et me tehtu tunnustamise kõrval 
julgeme mõelda suurelt ja teha teoks 
unistusi, mida praegu veel unistadagi 
ei julge. 

Jään viis aastat tagasi valla sün-
nipäeva puhul kirja pandu juurde 
– see, et vallas on midagi vaja teha, 
on arengu ja arenemisvõimelisuse 
tunnus. Me näeme asju objektiivselt, 
ei puhka loorbereil, vaid otsime 
võimalusi. Meil on soove, unistusi 
ja ideid, kuidas seda ellu viia. 

Aitäh märkamise eest! 
Kümme aastat on ka piisavalt 

pikk aeg selleks, et tekkida võiksid 
traditsioonid. Neist saab vallarahvas 
osa juba 24. oktoobril, mil valla 
sünnipäeva tähistame. Nagu ikka, 
õnnitleme aasta jooksul sündinud 
laste vanemaid, toimub pidulik 
kutsetega vastuvõtt ning õhtul saa-
vad kõik soovijad osaleda peol, kus 
esineb VLÜ, kohal on õhtujuht ning 
vald pakub torti. 

Aitäh teile koostöö ja osalemiste 
eest! 

Alari Kirt,
vallavanem

Tapa vald otsib 
aastategijaid

Tapa vallavalitsus otsib aastategija 
kandidaate ja palub selleks, hea valla-
rahvas, just teie abi. See on parim viis 
üksteist märgata ja positiivselt üllatada, 
kui just teie seda ise teete. Olgem selles 
üksteisel abiks ja leidkem need, kes 
tunnustust kindlasti vajavad.

Palume eelnevalt tutvuda “Tapa 
valla tunnustusavalduste andmise 
korraga”, mille leiate: https://www.
riigiteataja.ee/akt/407112012081. 

Selles määruses soovitame pöörata 
tähelepanu kandidaatide esitamistingi-
mustele, samuti saate informatsiooni 
ka esitamisvormist. Kandidaatide 
esitamise tähtaeg 2015. aasta aastate-
gijate tunnustamiseks on 1. detsember 
2015, tänamisüritus toimub aga 24. 
veebruaril 2016. Kuigi aega veel on, 
siiski sügiskuud mööduvad väga kii-
relt, seepärast palume juba varakult 
mõelda sellele teemale ja esitada omad 
kandidaadid esimesel võimalusel digi-
taalse allkirjaga vallavalitsus@tapa.ee 
või tuua vallamajja Pikk 15. Kui tekib 
küsimusi, kuidas ja mida täita, siis: 
3229659 ja indrek.jurtsenko@tapa.ee .

Vastavalt uuele määrusele avalda-
takse alates 2013. aastast tunnustust 
aukodanikele, aastatetegijatele, jaga-
takse teenetemärke ning tänukirju. 
Vallarahvas saab esitada kandidaate 
aastategijate kohta, võib teha ka 
ettepanekuid vallavanemale, keda nt 
tänukirjaga tänada, aukodanikke ja 
teenetmärgi saajaid esitavad aga teie 
poolt valitud Tapa valla volikogu 
liikmed. Tapa vald tunnustab inimesi 
aastategija puhul isiku teo, organisat-
siooni teo ja elutöö kategooriates.

Täpsem teave ja kandidaadi esita-
misblankett asub: http://www.tapa.
ee/blanketid-ja-korrad (Tapa valla 
aastategija nimetuse andmise esita-
misvorm).

Head tunnustamiskordadega tutvu-
mist ja kandidaatide esitamist!

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Lehtede ja okste 
vedu

Tapa vallavalitsus korraldab 2015. 
aasta sügisel Tapa linnas, Lehtse ja Jä-
neda keskustes tasuta lehtede ja okste 
äraveo. Lehtede ja okste vedu toimub 
eelregistreeritud nimekirjade alusel. 
Eelregistreerimine toimub alates 5. 
oktoobrist kuni 13. oktoobrini 2015. 

Puulehed tuleb veopäevaks panna 
kilekottidesse ning oksad lõigata kuni 
ühemeetristeks juppideks ning siduda 
punti. Lehekotid ning oksakimbud 
tuleb valmis panna hiljemalt 26. ok-
toobriks 2015.

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

Lehtede ja okste äraandmiseks tu-
leb end registreerida e-posti aadressil 
krista.pukk@tapa.ee või telefonidel 
322 9665, 322 9650. Registreerida saab 
kuni 13. oktoobrini 2015.

Krista Pukk

vallavalitsuse e-posti aadressil vallava-
litsus@tapa.ee märgusõnaga „Kaasav 
eelarve“ (digitaalselt allkirjastatuna).

Esitatava idee tulemusena rea-
liseeritav objekt peab vallaeelarve 
mõistes liigituma investeerimistege-
vuseks. Objekt peab olema vallaga 
seotud, pakkuma avalikku hüve, 
olema vallaruumis avalikus kasutuses 
ning objektist ei tohi tekkida eba-
mõistlikke kulusid valla järgnevate 
aastate eelarvetele.

Idee esitamisel peab olema mär-
gitud:

- idee esitaja (nimi, isikukood, 
kontakttelefon või e-posti aadress);

- idee nimetus (lühike fraas, mis 
nimetab ettepaneku sisu);

- idee eesmärk ja olulisus (lü-
hike kirjeldus, millisele Tapa valla 
vajadusele ettepanek vastab, millise 

Kaasav eelarve – tee oma 
ettepanek ja osale otsustamisel!

Kallid praegused ja 
endised õpetajad!  

 
Olete palutud 

Tapa kultuurikotta  
5. oktoobril kell 18,  
et tähistada koos 

õpetajate päeva.

Tapa vallavalitsus

Õppeaasta ring on taas täis, kellest 
sai abiturent, kes jätkab oma kooli-
teed ning kes alles alustab seda. Üks 
vana laulusalm ütleb, et kõik on uus 
septembrikuus. Tapa vallas on sot-
siaalhoolekandes mitu olulist uudist, 
mis puudutavad vallas elavaid lapsi ja 
nende vanemaid.

Läbi Rimi õppeaasta-alguse kam-
paania said 22 Tapa valla last endale 
toredad ja mahukad koolitarvikute 
kotid kooliaasta alustamise puhul. 

Tapa valla koolides alustas tänavu 
oma esimest kooliteed 82 õpilast, kes 
saavad vallapoolset ranitsatoetust 60 
eurot lapse kohta. Ranitsatoetuse taot-
lemiseks esitab lapsevanem kooli lapse 
andmed, oma andmed, kontaktandmed 
ning arveldusarve numbri. Koolid esi-
tavad kinnitatud nimekirjad Tapa valla-
valitsusele peale 10 septembrit. Toetus 
kantakse vallavalitsuse korralduse alusel 
lapsevanema kontole.

Käesoleva aasta septembrist on 
tõusnud sünnitoetuse määr, milleks on 
nüüd 400 eurot lapse kohta. Sünnitoe-
tust makstakse kahes osas – esimene 
osa, 260 eurot, lapse sünni järgselt ning 
teine osa, 140 eurot, lapse üheaastaseks 
saamise järgselt. Sünnitoetuse mõlemat 
osa peab lapsevanem taotlema vastava 
avalduse alusel. Avaldused esitatakse 
Tapa vallavalitsusele. Nii laps kui lapse-
vanem peavad rahvastikuregistriandme-
tel olema Tapa valla inimesed.

Tapa vallavalitsuse sotsiaalosa-
konna töötajad soovivad omalt poolt 
huvitavat kooliaasta algust ning tervist 
ja edu kõigile.

Karmen Kaar, sotsiaalnõunik

Muudatused
 sotsiaalvaldkonnas

lehtse kammerkoor  
alustab 35. hooaega.

Uusi lauljaid oodatakse 30. 
septembril kell 19.30 Lehtse 
kultuurimajja kooriproovi. 

Lehtse kammerkoori  
suurimaks muusikaliseks 

ettevõtmiseks sel hooajal on 
kevadel esietenduv muusikal. 
Kooriproovid toimuvad igal 
kolmapäeval algusega kell 

19.30 Lehtse kultuurimajas!



Noored muinastulede ööl Kloogarannas.
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Kaasav  
eelarve ...

Jaanuaris, kui valiti uus Tapa Valla 
Noortekogu, sai juba esimesel koh-
tumisel selgeks, et tegemist tuleb jär-
jekordselt ühe vahva ja tegusa noorte 
seltskonnaga, kes tahavad panustada 
nii kohaliku elu paremaks muutmise-
le kui ka iseenda arendamisele. Neid 
kuulates ja nende mõtteid vaikselt 
kirja pannes sai selgeks, et nende 
mõtetest tuleb kirjutada projekt. 

Noorteagentuur Euroopa Noored 
tundus igati sobilik koht selleks olema 
ning õnneks osutus ka meie projekt 
rahastamise vääriliseks. Antud projekti 
raames toimub palju omavahelisi kok-
kusaamisi Viljandi Noortekoguga kui 
ka kohtumisi reaalselt volikogu/valda 
juhtivate inimestega. 

Esimene kohtumine Tapa ja 
Viljandi Noortekogude vahel toi-
mus 29.–30. augustil Kloogaranna 
Noortelaagris, kus viidi läbi kahe 
noortekogu suvekool.

Suvekoolis osalenud noor sai 
teadmisi ühiskonna, riigi ja poliitika 
mõistetest, mõistab kohaliku omava-

Sõnumetes on vahel kirjutatud õppeprot-
sessi kaasajastamisest, innovaatilisusest 
ja ka koolitunni huvitavaks tegemisest. 
Kuid nendes artiklites pakutud lahen-
dused on olnud kohati ühekülgsed, liht-
sustatud ning tänapäeva kooli arenguid 
mittearvestavad.

Tänapäeva kool vajab muutusi, pilku 
tulevikku ja kooliõpilase andekuse arenda-
mist. Ei ole saladus, et tänapäeva noortel 
on käsil mitu tegevust korraga. Neid 
iseloomustab mittelineaarne lähenemine 
elule: kasutatakse lõpmatuid infokana-
leid; visuaalsed oskused on paremad kui 
käelised; palju on ühendatud ettevõtmisi; 
ollakse aktiivsed, samas napib oskusi seda 
rakendada ellu; tahetakse mitmekesist ja 
huvitavat õpet, samas ei sallita üksluiset ja 
korduvat tegevust; loodetakse leida igast 
tegevusest kohe kasu; fantaasia on lennu-
kam kui vanematel inimestel ning kõiksu-
guste tehnoloogiatega ollakse sina peal. 
Kõik, mis on elektroonilistes kanalites, 
leitakse kiiresti ülesse, kuid leitu kasutamise 
oskused jätavad tihti soovida. Noortel on 
kiire reaktsioon ning tihti suhestutakse 
mängleva kerglusega võrgumaailma. Ma 
suudaks ilmselt tänapäeva noorte õppimise 
eripärasid veelgi välja tuua, aga selle artikli 
mõte on siiski milleski muus.

Üldhinnangul on Eesti haridus maailma 
tasandil väga heas seisus, mitmete uurin-
gute, testide ja võrdlusandmestiku järgi 
ollakse lausa tipus. Samas tuleb nendest 
uuringutest välja, et Eesti koolisüsteemi 
üks vigadest on vähene tähelepanu ande-
katele õpilastele ning mittepiisav loovuse 
arendamine. Ilmselt on üheks põhjuseks ka 
liiga vanamoodne õpikäsitlus, õpiprotsessi 
suunatus keskmisele õpilasele, õpilase ja 
õpetaja nõrk koostöö. Tänapäevase õpikä-
sitluse järgi peavad nii õpetaja kui õpilane 
olema õppijad. Üheks raskuseks on riigi 
tahe tõmmata koomale koolivõrku, luua 
igasse maakonda riigigümnaasium ning 
vähendada väikeste koolide ja maakoolide 
rahastamist. Lisaks saavad üksikud Eesti-
maa vallad rõõmustada rahvastiku arvu 
suurenemise üle ja nende valdade koolide 
õpilaste arvu kasvu üle. Üheks problee-
miks on ka osade ainete õpetajate valiku 
vähesus ja õpetajaskonna vananemine.

Tapa gümnaasium peab leidma sellise 
arengutee, mille läbi eristutakse positiivselt 
teistest samasuguseid probleeme omava-
test koolidest. Meie kool vajab omapärast 
tulevikku vaatavat ning innovaatilist väär-
tuskeskset õppekava. Kindlasti ei saa see 
muutuste tee, kus õpilane oma sünnipä-
raste erisuste ja andekustega oleks tõesti 
õpiprotsessi tähtsaim osaline, olema ker-
ge. Olen kindlalt seda meelt, et muutused 
peavad olema sisse viidud 2–3 aasta jook-
sul ning nende eesmärgiks on loovuse, 
huvitava, atraktiivse ja õpilase koormust 
vähendava õppeprotsessi juurutamine. 
Oleme mitme erineva õpilaste-õpetajate 
töörühmaga kokku saades käivitanud 
mitmeid ideid ja projekte. Kõiki teemasid 
ja lahendusi ei suuda selles artiklis avada, 
kuid mõned tähtsamad tooks ikkagi välja. 

Koolis on käivitumas nn teemapõhine 
õpe, mis tähendab seda, et võtame mingi 
kindla teema – näiteks võiks selleks olla 
„KODU”. Selle teema raames loovad 
õpetajad teemat ja ainet lahti rääkivad 
tööplaanid, mis on aineti omavahel lõi-
mitud ja lapsi eluga haaravad. Olen nõus, 
et õppida peab olema koolis huvitav. 
Mõned aastad tagasi käisin viieteistküm-
ne õpetaja tunnis, need ei olnud halvad, 
aga minul kui koolijuhil oli seal igav, ma 
arvan noortel seda enam. Usun, et kui me 
sellele probleemile ausalt näkku vaatame, 
siis suudame leida kitsaskohale lahendusi. 

Üheks tähtsamaks teemaks tänapäeval 
koolisüsteemis on erinevate ainete vaheli-
ne lõiming, seos eluga ja võimalus otsida 
erinevaid lahendusi, kuidas kaasajastada 
õpiprotsessi. Esimeseks sammuks selle 
probleemi lahendamisel näeme nelja eri-

litsuse eesmärki ja ülesandeid, oskab 
väljendada argumenteeritult oma 
seisukohti, mõistab kohaliku omava-
litsuse otsustusprotsessi ning noorte 
ja noortekogu rolli selles. Teemad 
olid noortele kindlasti rasked, kuid 
meie kaks parimat noorte juhendajat 
Urmo ja Juhan-Mart suutsid läbi 
tegevuste ka raskesti tunduvad tee-
mad noortele mõistetavaks rääkida. 
Palju tegevusi oli grupitöödena, kus 
noored said ise rääkida, kuidas neile 
tundub ja mis on nende arvates õige 
lahendus üles tõstatatud teemadele. 
Õhtuse osa sisustasime mere ääres 
sest oli ju muinastulede öö ning 
Kloogarand oli ideaalne paik rannas 
istumiseks, kitarri saatel laulmiseks 
ja jutustamiseks.

Järgmisel päeval said noored osa 
Puntra linna volikogu simulatsioo-

neva kooliastme koordinaatori tegevusse 
kaasamist, pluss veel lisaks ühe koordi-
naatori töö andekate laste toetamiseks.

Juba kevadel alustasime sellise tagasisi-
de loomist, kus õpilastel on võimalus anda 
õpetaja tööle ja õpiprotsessile hinnang. 
Mitmetes klassides hakkame nõudma 
hinde panemist õpilasele koostöös õpe-
taja-õpilane. Juba viis aastat on Tapa 
gümnaasiumis tehtud ülekoolilisi rahulo-
luuuringuid, kus on osalenud 3.–11. klassi 
õpilased. Nende kaudu oleme saanud 
tagasisidet klassijuhataja tööle. 

Lisaks erinevates ainetes toimuvatele 
tugevusgruppide süsteemidele, tahame 
mitmes aines käivitada nn klassiülese an-
dekate õpilaste tunnisüsteemi. Kindlasti 
on vaja suurendada aktiivõppemeetodite 
kasutamist. Mitmete rahvusvaheliste 
uuringute tulemusel on teada, et innovaa-
tilise ja aktiivmeetodeid kasutava õpetaja 
juhendatud õpilase tulemused võivad 
olla mitmekümne punktiliste vahedega 
võrreldes vanu õppemeetodeid kasutava 
õpetaja juhendatud õpilasega. Õpilaste, 
kes käivad muusikakoolis, treeningutel 
või mõnes muus huvialaringis ja see 
dubleerib koolis toimuvat õppetööd, 
koormuse vähendamiseks on võimalik 
see õpilane tundidest vabastada. 

Üheks tähtsamaks ülesandeks on luua 
omanäoline ja õpiprotsessi aktiviseeriv 
õppekava. Tapa gümnaasiumi õpilased 
käivad õppeaasta jooksul kümnetel 
õppeekskursioonidel. Proovime luua 
süsteemi, kus õppekäigud rikastavad õp-
pekava. Projektipõhine õpe ei ole uudne, 
kuid üheks selliseks variandiks võiks olla 
ühe tunnivaba päeva läbi viimine güm-
naasiumiastmes. Sel kevadel oli eriti näha 
õpetajate ja õpilaste väsimust, ilmselt on 
põhjuseid mitmeid. Üheks põhjuseks 
võis olla ka vähese lumega talv, kuid ilm-
selt tuleb kaaluda ühe kevadvaheaja lisaks 
toomist aprillikuusse. Mitmete uuringute 
tulemusena on välja toodud, et kool võiks 
alata hiljem, mitte kell 8, võiks näiteks 
alata 8.15 või 8.30. Selle hommikuse aja 
saaks õpetaja sisustada oma tööülesan-
nete paremaks planeerimiseks.

Üheks kitsaskohaks on olnud lapseva-
nemate passiivsus koolielu mõjutamisel. 
Meil on ka häid näiteid lapsevanemate 
aktiivsusest – koolipuhveti projekt ja vi-
listlasfond teevad tublit tööd. Lapsevanem 
ei peaks tulema kooli ainult siis, kui on 
pahandused, vaid ka siis kui tal on ideed 
ja tahe aidata kooli. Muutuste teel on 
tähtis, et lapsevanemad toetavad vajalikke 
uutmisi, mis on abiks nende lastele. Kool 
võib tahta, koolil võib ideid olla, aga kui 
kodu ütleb „ei” on väga raske sellest „eist” 
mööda minna. On selline ütlemine: „Õpi-
lased tulevad uuega hästi kaasa, õpetajad 
raskemini, kuid kui kodu ei aita kooli, 
siis on muutmine mõttetu.” Kool vajab 
positiivseks muutuseks lapsevanema tuge.

Käisime ligi 30 õpilasega väljasõidul, 
kus mitmetes erinevates töörühmades 
arutasime kooli väärtusi, ettepanekuid 
muutusteks ja lahendusi õppeprotsessi 
kaasajastamiseks. Sama sai tehtud ka 
aktiivsemate õpetajatega. Loome ühiste 
väärtuste summa, kus koolis olevad kaks 
osapoolt – õpetaja ja õpilane – lepivad 
kokku kindlates väärtustes ja eesmärki-
des. See esmapilgul tühi sõna „väärtus” 
peab leidma kõikide Tapa gümnaasiumi 
inimeste mõtlemises olulise koha. Kooli 
visioon ja arengukava peavad olema ühe-
selt arusaadavad. Ma ei ole koolijuhina 
nii sinisilmne, et loodan kõikide vajalike 
muutuste kiiret ja rahulikku ellu rakenda-
mist, kuid arvan, et muutused tuleb teha 
ja mida varem, seda parem.

Elmu Koppelmann, direktor

Sõnumed toimetus vabandab autori ees, et 
artikkel, mis oli kavandatud avaldamiseks 
ajalehe juuninumbris, näeb trükivalgust alles 
septembris.

nist, kus igal seltskonnal oli oma 
teema, mida nad grupiga kaitsma 
pidid. Esindatud olid rohelised ja 
maakad, ettevõtjad, vandenõula-
sed, sportlased ja vaba liikmed. 
Simulatsiooni läbiviimine võttis 
aega pea neli tundi ning kui meil 
oleks kauem aega olnud, siis oleks 
see kindlasti pikemalt kestnud. 
Hea oli näha, kuidas seltskonnad 
omavahel läbirääkimisi pidasid 
ning hiljem oma seisukohti kaitse-
sid. Järgmine ühiskohtumine leiab 
aset oktoobri alguses kui läheme 
Viljandi Noortekogule külla ning 
vaatame lähemalt, kuidas nemad 
oma kodukohas toimetavad ja 
millised on nende võimalused 
kohalike noorte elu põnevamaks 
muutmisel. 

Ave Pappe

Tapa valla noortekogu tegemised

Ideid analüüsib ja hindab vallavalit-
suse teenistujatest koosnev komisjon, 
kes sõelub välja need ettepanekud, mis 
ületavad ilmselgelt eelarvet või ei ole 
muul põhjusel realiseeritavad. 

Komisjon kaasab oma töösse 
ideede esitajad, kes saavad oma ideid 
tutvustada, täpsustada või parandada.

Ideede analüüsi ja sõelumise tule-
mused avaldatakse valla veebilehel ja 
Tapa valla facebooki seinal hiljemalt 
20. novembril 2015 ning Tapa valla 
ajalehtedes Sõnumed ja Tapaskije 
Vesti novembrikuu numbris.

Hääletada saab isiklikult ühe 
korra, identifitseerides ennast isikut 
tõendava dokumendiga Tapa linna-
raamatukogus ja selle harudes Moel, 
Lehtses ja Jänedal, Tapa gümnaasiu-
mis ja Tapa vene põhikoolis või Tapa 
vallavalitsuse kantseleis. Iga hääletusel 
osalev isik saab hääletada kuni kolme 
erineva meelepärase idee poolt. 

Hääletus viiakse läbi 30. novem-
ber – 11. detsember 2015.

Hääletuse tulemusena reastatakse 
ideed vastavalt saadud häälte arvule. 
Realiseerimisele kuulub üks või mitu 
enam hääli saanud idee(d), mille eel-
datav maksumus ei ületa 15 000 eurot.

Infot kaasava eelarve kohta saab 
Tapa valla kodulehelt www.tapa.ee – 
juhtimine – kaasav eelarve. 

Ene Orgusaar

Algus lk 1

Mõtteid  
Tapa gümnaasiumist
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Harri Allandi muuseumi eksponaadiga. Foto  muuseumi arhiivist

Üleeuroopalise spordinädala 7.–13. sept 
raames pakkus Tapa lastead Pisipõnn 
liikumisõpetaja Ela kaaslasi nakatava 
ideena välja matka Neerutisse. Kolma-
päeval 9. septembri õhtul peale tööd 
kogunesid Pisipõnni õpetajad lasteaia 
väravasse, et idee eduka teostamise 
eesmärgil sõita Neerutisse. Igapäevaselt 
harjumuseks saanud vihmasadu ei kiu-
sanudki sel õhtul. Hoopis päike lõõmas, 
ilm oli uskumatult soe ja kauni looduse 
rüpes metsarajal tundis igaüks end 
suurepäraselt. Kas kosutav algus uuele 
õppeaastale või hoopis stardiplatvorm 
lastele eeskujuks olemisel? Miks mitte 
nii ja naa. Või hoopis üks lihtne algus 
harjumusele, kuidas end hästi tunda 
liikudes ja liigutades värskes õhus ning 
ilusas looduses? Siinsamas, Tapa linnas 
ja selle läheduses, on tegelikult mitmeid 
erinevaid võimalusi soovijatel oma vaba 
aega tervislikult veeta. Siin on piisavalt 
looduskauneid kohti, kus saab end 
igapäevasest väsimusekoormast vabaks 

kõndida, joosta, rullitada, jalgrattaga sõi-
ta, mis iganes. Tuleb vaid see „raskena“ 
tunduva alguse esimene samm astuda. 

Loodusest toidupoolise korjamise 
huvilisele oli meeldivaks üllatuseks 
seegi, et metsas tervitasid meid seened 
ja pähklid. See andis kindlust lootuse 
täitumisele sel aastal miskit veel met-
sast purki pista. Neeruti on väga loo-
duskaunis paik oma mägede, orgude 
ja järvedega. Seal puhata ja liikuda on 
lausa lust ning miks mitte koos suure-
mate rühmade lastega. Ei pea sugugi 
kaugetesse paikadesse sõitma selleks, 
et midagi ilusat nautida. Tunne, imetle, 
hinda kodupaika! 

Kindlasti on sellised ettevõtmised ka 
kollektiivi siduvad ja energiat andavad. 
Pealegi ühe uue õppeaasta alguses võiks 
taoline ettevõtmine traditsiooniks saada. 
Meie kollektiiv oli küll seda meelt. Miks 
mitte! Ilusat tervislikku õppeaastat kõi-
gile Pisipõnnide poolt!

Kairi Kroon

Terves kehas terve vaim

H. Allandi sündis 12. oktoobril 
1930. aastal Tapal, kus lõpetas kesk-
kooli. Mehhaanikainseneri diplom 
(1955), täiendõpe Leningradis, Go-
meli raudtee instituudis ja Kiievi Pa-
toni nim elektrikeevituse instituudis. 
Töötanud Tapa vagunidepoos 
peainsenerina, kus valmistati esi-
mene nn. remondikombain (hüd-
rauliline) Balti raudteel. Tema juh-
timise all valmistati vagunidetailide 
remondiliinid, uute tsehhide ehitus 
ja rekonstrueerimine, poolauto-
maat- ja automaatkeevituse raken-
damine ja esimesena Eesti raudteel 
vagunite detailide restaureerimine. 
H. Allandi töötas TK-s Vasar 
automatiseerimis- ja mehhani-
seerimisosakonna asejuhatajana, 
kus võttis osa Leina tänava uute 
tootmiskorpuste käiku andmisest 
ja seadmete paigaldamisest. Avas 
NSVL-is esimese aiandusinventari 
polümeerse pulbervärvimisliini. 
H. Allandi oli Tapa linna voli-
kogu kahe koosseisu aseesimees 
(1989–1996) ,  200- l i ikmel ise 
Tapa pereklubi Leevike presi-
dent (1981–1990) ning Tapa lin-
na esimese ajaloonäituse koosta-
ja (Tapa linna 60. aastapäevaks) 
Raudteelaste klubis 1986. aastal. 
H. Allandi on Tapa muuseumi 
rajaja (avati 1994. aastal) ja selle 
esimene juhataja. Muuseumis töötas 
17 aastat, mille jooksul korraldas 
umbes 150 vahetatavat näitust 
nii muuseumis kui ka väljaspool. 
H. Allandi on koostanud põhiliselt 
1980. aastatel kogutud fotodest 
ja dokumentidest isevalmistatud 
suuremõõtmelised albumid (12 
tk), mis kajastavad Tapa kultuuri 

ja ajaloosündmusi. Albumid asuvad 
Tapa linna raamatukogus kasuta-
miseks kõigile ajaloohuvilistele. 
H. Allandi on tegelenud aastaid 
mitmesuguste hobidega: filateelia, fi-
lokartia, faleristika, bonistika, kuns-
tiliste seinaplaatide valmistamine jt. 
Peale pensionile jäämist on hobiks 
Eestimaa huvipakkuvate kohtade fo-
tografeerimine ja ajaloolise tausta uu-
rimine. Kogus on umbes 2000 fotot. 
H. Allandi on koduloo uurimist 
kajastanud nii radios, TV-s, näitus-
tel kui ka trükisõnas. Tema kaas-
abil on valminud raamatud “Tapa 
Gümnaasium 1919–2000”, “Põhja 
Eesti südamaadel” (1997), “Tapa” 
(1977) ja hulganisti ajaleheartikleid.  
H. Allandi on andnud välja 5 raama-

tut Tapa linna ajaloost: “Tapa linn 
läbi aegade” I (2001) ja II (2004), 
“Tapa Jakobi kirik sõnas ja pildis” 
(2008), “140 aastat Tapa raudtee-
jaama sõnas ja pildis” (2007) ja 
“Tapal paiknenud soomusrongide 
rügement 1923–1940” (2010). 
Harri Allandit on autasustatud 
2004. aastal Valgetähe IV klassi 
ordeniga, Tapa linna aunimetus 
“Aastategija 1998” elutöö eest ja 
aastal 2013 valiti ta Tapa valla au-
kodanikuks. 

12. oktoobril 2015. aastal saab 
lugupeetud juubilar 85.aastaseks. 
Soovime sel päeval austatud Harri 
Allandile palju palju õnne, tugevat 
tervist ja kauneid aastaid tulemas!

Tapa muuseum

Õnnitleme juubilari!
HARRI ALLANDI 

Viktorija Lillemets elab 
Aegviidus, 1993. aastal lõ-
petas ta Tallinna Kunstiüli-
kooli metallehistöö eriala. 
Peale lõpetamist oli pal-
ju aastaid vabakutseline. 
Alates 2007. aastast on ta 
ametis pedagoogina, kuid 
metallitööd teeb ikka edasi. 
Enamasti kasutab ta hõbe-
dat ning kombineerib koos 
hõbedaga kive, merevai-
ku, klaasi, tekstiili. Ehted, 
mida teeb, peavad kindlasti 
harmoneeruma kandjaga, 
et tal kunagi ei tekiks neid 
kandes ebamugavat tunnet. 
Ehted peavad olema kandja 
head sõbrad igas olukorras. 
Viktorija Näitus Jäneda 
raamatukogus kestab 20. 
novembrini. 

Sirje Reinula,
 Jäneda raamatukogu

Viktorija ehted Jäneda 
raamatukogus  

Saksa helilooja Ludwig van Beetho-
ven on muusika kohta öelnud ilusti: 
„Muusika – see on veel kõrgem 
ilmutus kui kogu tarkus ja filosoofia. 
Kellele minu muusika mõistetavaks 
saab, see peab vabaks saama sellest 
viletsusest, milles vaevlevad kõik 
teised.“

Praegu on ilmarattal toimuvad 
sündmused südamevalu tekitavad. 
Mis siis lohutaks, mis aitaks olla, 
mis pakuks ilusat tegevust ka hingele 
peale muretsemise? Mis pakuks hin-
gerahu raase tuleviku ettekujutamise 
hirmukoridorides ekslemise vahe-
peal? Inimesel peab olema mingi hin-
gekosutuse allikas, millest rüübates 
ta unustab ära ümbruses pulbitseva 
õeluse ja vihkamise, millest rüüba-
tes ta saab jõudu olla üle kuuldud 
halvast sõnast või valusast uudisest, 
üldsuse pealesunnitud otsustest või 
segadusepundardest... Ehk on sel-
leks allikaks muusika, hea seltskond 
sõbralike kaaslastega ja ettevõtmised, 
mis korrakski panevad vabanema 
hetkemõtetest ja argitaagast. 

Tapa Lauluseltsi segakoor Leetar 

pakub taas uue hooaja alguse lä-
vepakul seistes kõigile huvilistele 
võimalust liituda oma seltskonnaga. 
Kui sa oled varem laulnud kooris 
või sellest unistanud, siis tule proovi 
oma võimeid. Me ei ole kõrge pro-
fessionaalse tasemega, aga püüame 
järjekindlalt paremuse poole. Meile 
meeldib koos laulda, koos ühiseid 
üritusi korraldada, koos talgukorras 
üksteisel abis käia, koos jõululauas 
sülti süüa, koos reisida, sünnipäe-
vadel üllatusvisiite organiseerida, 
koos üksteise muredele ja rõõmudele 
toeks olla. 

Eelmise lauluhooaja erinevate 
ürituste vahvaimateks nimetaksin 
muusikapäevi, kohtumist Riisipere 
kammerkooriga ja peale seda koos-
viibimist Võsul, kahepäevast ühist 
jalgrattamatka suvel Lahemaale, 
kodukohvikute virr-varris osalemist 
Tapa linna sünnipäeval, Punklaulu-
peol osalemist. Laulumeeskond on 
meil aktiivne. Igaüks kannab oma 
peas hiilgavaid mõtteid ja kui kellegi 
pea särama lööb, siis terve mees-
kond süttib ning ongi jälle laululõke 

loitnud uue ettevõtmise tikusüüta-
misest. Uuel hooajal ootab meid 
samuti palju põnevat. Sel sügisel 
traditsioonilised muusikapäevad, 
jõuluesinemine ja ühine koosvii-
bimine aastavahetusel. Kevadel 
ootab meid küll Soomes Loimaal 
asuv pikaajaline sõpruskoor, kind-
lasti külastame rõõmuga ka oma 
valla teiste isetegevuskollektiivide 
ettevõtmisi kas siis kontserte või 
tantsu- ja pillietlusi, ootamas on 
muudki imetlemisväärilist!

Kui seda lugu lugedes tunned, et 
just SINA tahaksid ka nii seltskond-
likult ja sõbralikult muusikat oma 
hinge lasta, siis ühine meie segakoo-
riga Leetar. Esimene kooriproov 
toimub naljapäeval, 8. oktoobril, 
Tapa kultuurikoja kinosaalis kell 
18. Edaspidi on proovide toimu-
mise aeg igal neljapäeval samas 
kambris ja samuti algusega 18. Meie 
segakoori dirigeerib uuest hooajast 
Kristina Asuküla. Kohtumiseni, 
endine koorikaaslane ja hää uus 
huviline!

Kairi Kroon, koorivanem

Segakoor Leetar annab teada!

Juba pikemat aega on, ma usun, et 
mitte ainult mind, kui Tapa laste ja 
noortekeskuse töötajat, aga ka teisi 
noortekeskuse külastajaid, häirinud 
lauatennise ruumi katkised seinad.

Need ei olnud sihilikult noorte 

poolt puruks löödud vaid mängi-
mise käigus katki kukutud/astutud 
kipsplaadid, mis suvel tänu Kohaliku 
Omaalgatuse Programmile ümber 
vahetatud said. Sügisel on noortel 
võimalik mängida lauatennist juba 

Lastekaitse Ühingu 
ruumid kauniks

tapa vallavalitsus 
kuulutab välja konkursi 
Haridusspetsialisti 

vaba ametikoha täitmiseks alates 1. novembrist 2015

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on: 
- valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade  

väljatöötamise koordineerimine
- valla haridusasutuste omavahelise ning noorsoo– ja kultuuritööd te-

gevate asutuste ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine
- vallavalitsuse, valla haridusasutuste ja lastevanemate nõustamine 

haridusalastes küsimustes
- haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine
- koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse  

täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine

nõuded kandidaadile:
- kõrgharidus
- varasem töökogemus haridusvaldkonnas
- haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine 
- väga hea läbirääkimiste oskus erinevate huvigruppidega
- kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
- väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), 

vene keele oskus vähemalt kesktasemel (B2)

Kandidaadil palume esitada:
- kirjalik avaldus
- CV
- haridust tõendava dokumendi koopia

täiendav informatsioon:  
vallavanem Alari Kirt, tel 3229654, alari.kirt@tapa.ee.

Dokumendi palume esitada 1. oktoobriks 2015 Tapa vallavalitsusele 
aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn, Tapa vald või digitaalselt  

allkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee.

ilusas puiduga kaetud ruumis. 
Usun, et kõik külastajad hoiavad 
meie äsja remonditud tuba ja tun-
nevad ennast seal hästi. 

Ave Pappe
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Anne Terk. Foto  erakogust

16. oktoobril kell 11–14 toimub Tapa 
kultuurikojas maakondlik eakate 
ohutusalane teabepäev. Varem on 
teabepäevad Lääne-Virumaa eakatele 
läbi viidud Rakveres ja Väike-Maarjas.

Kutsume kõiki eakaid, pensionä-
ride ühinguid, päevakeskusi, seltse 
ja huviringe osa saama põnevast ja 
meeleolukast sügispäevast! Ootame 
üritusele elurõõmsaid ja aktiivseid 
inimesi kogu maakonnast, kes on 
uudishimulikud, soovivad ammutada 
uusi teadmisi ning koju viia häid ideid 
kui ka tunnet, et oli kasulik ja ilus päev!

Teabepäeval tuletame üheskoos 
meelde ohutusalaseid teadmisi va-
nemaealiste tervishoiust, traumade 
ennetamisest, kodude tuleohutusest, 
veeõnnetuste ärahoidmisest, korst-
napühkimisest, antakse nõu oma 
kodu ja vara hoidmise teemadel, 112 
hädaabikõne sooritamisest, räägitakse 
liiklusohutusest, helkuri kandmisest ja 

jalgrattaga sõitmisest. 
Päev algab väikese tervituskont-

serdiga, avatud on ohutusalased 
infolauad, toimuvad õpetlikud loen-
gud, ei puudu ka loterii ja üllatused. 
Pakutakse pirukat ja sooja jooki. Päeva 
juhib Mikko Virkala – Päästeameti Ida 
päästekeskuse ennetustöö büroo juht.

Eakate päeva korraldajateks koos-
töös Tapa kultuurikojaga on Pääs-
teameti ida päästekeskus, Lääne-
Virumaa traumanõukogu, Politsei-
ja Piirivalveameti Ida prefektuur, 
Maanteeamet, Häirekeskus, MTÜ 
Korstnapühkijate Koda, MTÜ Eesti 
Naabrivalve, Tamrex OÜ jt.

Suurematel gruppidel palume eel-
nevalt registreerida Milvi Kompus mil-
vi.kompus@rescue.ee või telefonidel 
322 2711, 5345 6665. Üritus on tasuta.

Milvi Kompus, juhtivspetsialist
Ida päästekeskus

Ennetustöö büroo

Eakate ohutusalane 
teabepäev Lääne-Virumaal 

Juba neljandat aastat toimuv Priit 
Pärna Animafilmifestival (PPAFF) 
pöörab senisest enam tähelepanu 
animasõpradele maapiirkondades, 
laiendades alafestivali Kino maale 
haaret. Kaheksat animatsiooniprog-
rammi näeb 25 erinevas kultuurima-
jas, raamatukogus, noortekeskuses ja 
koolis üle Eesti.

“Eelmise aasta kogemus näitas, et 
alafestival Kino maale oli oodatust 
edukam ning tõi maapiirkondade 
kinosaalidesse palju huvilisi. Seetõttu 
pööramegi sel aastal oma pilgu maale 
ja seisame selle eest, et animatsioon 
väikestesse saalidesse jõuaks ja sinna 
ka jääks,” kommenteeris PPAFFi 
peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

Kolm nädalat, 12. oktoobrist 
1. novembrini vältava PPAFFi ka-
vas on tänavu kaheksa animatsioo-
niprogrammi, neli alafestivali ning 
animatsioonikoolitus koolilastele ja 
noortele. Kogu festivali programm 
on külastajatele tasuta!

“Ehkki PPAFFi kinosaalid on 
tänavu eeskätt maapiirkondades, 
jõuab sealsetele ekraanidele suur 
animatsioon. Teeme esmakordselt 
koostööd kolme rahvusvahelise ani-
mafilmifestivaliga – Monstraga Por-
tugalist, Animatekaga Sloveeniast ja 
Hollandi Animafilmifestivaliga,” ütles 
Jurtšenko ning lisas, et rahvusvahelise 
koostöö edendamine on jätkuvalt 
PPAFFile väga oluline.

Kaheksa animatsiooniprogrammi 
toovad publikuni Rao Heidmetsa 
retrospektiivi, eripalgelise Portugali uu-
sanimatsiooni, Eesti Kunstiakadeemia 
tudengite uusanimatsiooni, Elephant’i 
lasteanimatsiooni Sloveeniast ning 
Grand Prix’de tähesaju Hollandist. 

Kõiki programme on võimalik näha 
26., 29. ja 30. oktoobril Tapa kultuu-
rikojas (Turu 8, Tapa) ning valikuliselt 
ka alafestivali Kino maale raames 25 
maapiirkonna kinosaalis üle Eesti.

PPAFF triivib ka sel aastal merel 
ning veereb mööda maad. Laevaa-
nimatsiooni toob animasõpradeni 
Väinamere Liinide Hiiumaa laev ning 
Bussianimatsioonist saab osa GoBusi 
bussides.

Traditsiooniliselt toimuvad ani-
matsioonitöötoad koolilastele ja 
-noortele. Nukufilmi Lastestuudio 
ärgitab 13.–15. oktoobrini väikeste 
animaatorite loovust, kujutlusvõimet 

ja käelist osavust Tapa gümnaasiumis 
(Pargi 12, Tapa). Neljapäeval, 15. 
oktoobril väisavad töötube animaa-
torid Priit Pärn ja Fernando Galrito 
(Portugal).

Teisipäeval, 27. oktoobril linastub 
kl 18 ja kl 20 Tapa kultuurikojas 
Veiko Õunpuu värske mängufilm 
“Roukli”. Laupäeval, 31. oktoobril 
premeeritakse noori animaatoreid 
ning tehakse PPAFFist kokkuvõtteid 
festivali galal Tapa kultuurikojas.

Täpsem info ja PPAFFi tegemi-
sed festivali kodulehel http://www.
ppaff.eu/ ning Facebooki fännile-
hel: https://www.facebook.com/
ppanimafest. 

Priit Pärna Animafilmifestival sai 
alguse 2012. aastal Tapal ning kutsuti 
ellu rahvusvaheliselt tunnustatud 
Eesti animafilmirežissööri Priit Pärna 

auks. Tänavu toimub PPAFF neljan-
dat korda ning kestab 12. oktoobrist 
1. novembrini. Sel hooajal kannab 
PPAFF ka EFFE kvaliteedimärki.

Priit Pärna IV Animafilmifesti-
vali korraldavad Tapa vallavalitsus 
ja MTÜ Tapa Linna Arengu Selts. 
Koostööpartneriteks on tänavu Priit 
Pärn, Rao Heidmets, MTÜ Nukufil-
mi Lastestuudio, Tapa kultuurikoda, 
Tapa gümnaasium, GoBus, Väiname-
re Liinid/Tuulte laevad, ERR, Raa-
dio Kadi ja Saarte Hääl, Nukufilm, 
HAFF, Monstra festival, Animateka 
festival, EKA jpt.

Lisainfo: Indrek Jurtšenko, peakor-
raldaja Priit Pärna Animafilmifestival, 
tel 322 9659, 529 0785, e-mail: indrek.
jurtsenko@tapa.ee, www.ppaff.eu.

Maarja Vaikmaa, Priit Pärna 
IV Animafilmifestivali meediajuht

PPAFF 2015 ehk Priit Pärna 4. animafilmifestivali kava 
tapa kultuurikojas

26. oktoober 
kell 18  “Rao Heidmetsa retrospektiiv” (1. programm).
kell 20  MONSTRA – Lisbon Animated Film Festival esitleb – “Eri-

palgelise Portugali uusanimatsioon” (1. programm).
27. oktoober 
kell 18 ja kell 20 Mängufilm “Roukli”, info www.kultuurikoda.ee. 
29. oktoober
kell 16  ANIMATEKA International Animation Film Festivali alafes-

tivali “Elephant” lasteanimatsioon (1. programm).
kell 18  “Rao Heidmetsa retrospektiiv” (2. programm).
kell 20  MONSTRA - Lisbon Animated Film Festival esitleb – “Eri-

palgelise Portugali uusanimatsioon” (2. programm).
30. oktoober
kell 16  ANIMATEKA International Animation Film Festivali alafes-

tivali “Elephant” lasteanimatsioon (2. programm).
kell 18  “Eesti Kunstiakadeemia tudengite uusanimatsioon”.
kell 20  “Hollandi animatsioonifilmifestivali HAFF Grand Prix´de 

tähesadu”.
31. oktoober
kell 18  PPAFFi Gala 

Rohkem infot programmide kohta: www.ppaff.eu ja  
www.kultuurikoda.ee ja tel 322 9659, 529 0785,  

indrek.jurtsenko@tapa.ee 

palju, aga saatus pani külma käe ette. 
Kes jõuaks kokku lugeda neid lapsi, 
kellele ta on koolitarkust jaganud või 
teekaaslasi, keda ta on oma nakatava 
elurõõmu ja optimismiga tegevusse 
tõmmanud. Anne oli lahke, sõbralik, 
abivalmis ja sihikindel.

Suur tänu Sulle, Anne! Tegid, mis 
suutsid. Mälestutes jääd alati meiega.

Tapa kultuurikoda, 
tantsurühm Eideratas,

lauluansambel Kanarbik

Priit Pärna IV Animafilmifestival
Tänavune Priit Pärna Animafilmifestival pöörab pilgu maale

On lahkunud kauaaegne Tapa elanik ja 
pikki aastaid oma kodulinna eakate et-
tevõtmiste eestvedaja ning korraldaja.

Anne Terk sündis 17. veebruaril 
1939. a Vajangu vallas Kaeva külas 
Mäe talus. Talu oli küla üks suuremaid 
ja ilusamaid, kauni aiaga. Koolis käis ta 
Uudekülas ja hiljem Tapal, kus lõpetas 
keskkooli. Haridustee jätkus Tartu Pe-
dagoogilises Koolis ja seejärel Tallinna 
Pegagoogilise Instituudi kaugõppes, 
omandades algklasside õpetaja eriala. 
Õpetaja kutsele jäi ta truuks kogu 
eluks, töötades Saaremaal, Saksis ja 
Imastus. Põhitöö kõrval leidis ta aega 
ka abistada mistahes töödes või toime-
tustes oma sugulasi ja ka kõiki teisi. Ta 
oskas ka mesilastega ringi käia.

Polnud just palju neid asju, millele 
Anne oleks alla vandunud, aga ras-
kele haigusele tuli alistuda. Ta lahkus 
meie hulgast 31. augustil 2015. a. 
Ärasaatmisel seisime vihmavarjude 
all Anne kodumaja juures: sugulased, 
sõbrad, kooliõed, töökaaslased, 
naabrid, laulu- ja tantsukaaslased, 
kelle eestvedajaks oli ta olnud palju 
aastaid. Anne puhkas rahulikuna oma 
viimses voodis varikatuse all lillede 
keskel. Eks teha oleks olnud ju veel 

IN MEMORIAM

Anne Terk
17.02.1939 – 31.08.2015

Raudteejaama vahetus naabruses asu-
va haljastu rekonstrueerimistööd on 
valmis. Võib julgelt väita, et vaatamata 
pindalalt mitte väga suurele pargile 
(ligikaudu 3900 m2), on tegemist 
tähenduselt Tapa linna jaoks väga 
olulise rohealaga. Tapa on raudtee-
linn ja kõik, mis seotud raudteega, 
on tähtis, sümboolne ja silmatorkav. 
Jaama park oli vana ja seda pole 
aastakümneid korrastatud. Pargis oli 
midagi veel alles Eesti Vabariigi ajast 
ja midagi Nõukogude perioodist. 
Samas oli see kõik amortiseerunud ja 
lagunenud: jalgteed mudasse vajunud 
ja purunenud kattega, kõrghaljastus 
vana, haige ja väljakasvanud, puudus 
valgustus. Linnarahvas ei armastanud 
kasutada inetut parki puhkekohana 
ja selle tõttu sai Jaama pargi rekonst-
rueerimine lülitatud ka Tapa linna 
Haljastuse arengukavasse.

Jaama pargi rekonstrueerimine ei 
kulgenud lihtsalt. Pargile oli koostatud 
projekt juba 2008. aastal, kuid selle jär-

gi kaks aastat tagasi läbiviidud hange 
andis väga kalli maksumusega tule-
muse. Seejärel otsustas vallavalitsus 
projekti veidi lihtsamaks muuta ning 
käesoleval aastal korraldati uus hange. 
Tulemus oli vallale jõukohane: pargi 
ehitus maksis kokku koos käibemak-
suga 110 512 eurot. Seejuures osade 
kaupa olid maksumused järgmised: 
puude väljavahetamine, muruala, jalg-
teede ja keskplatsi rajamine 66 029 eu-
rot, pargivalgustuse ehitamine 35 076 
eurot, pargipingid ja prügiurnid 3472 
eurot. Kuu-kahe pärast paigaldatakse 
pargi keskosasse kell, mille maksumus 
on 5935 eurot. Viivitus kellaga on 
tingitud asjaolust, et raske oli leida 
sobiva konstruktsiooniga kella.

Ehitustööde käigus likvideeriti 
Jaama pargis vana kõrghaljastus, välja 
arvatud raudtee ja pargi vahel olev 
puuderivi, ja istutati uued pargipuud. 
Parki rajati valgustus, ehitati jalgteed, 
keskplats ja murualad, paigutati par-
gipingid ja prügiurnid. Jaama pargi 

rekonstrueerimise tulemusena tekitati 
vallakodanike jaoks meeldiv ja puhas, 
avatud ja hästivalgustatud puhkeala. 
Samaaegselt muutub kenamaks raud-
teejaama naabrus, rongidega Tapat 
läbivad reisijad hakkavad nägema 
rongiaknast Tapa linna ühte ilusat 
nurgakest. Parki rajatud jalgteed 
võimaldavad jalakäijatele loogilise 
liiklemise: bussijaama ja Grossi 
kaubanduskeskuse juurest Ambla 
maanteele ja vastupidi. Rongi- ja 
bussireisijatel on suvisel ajal meeldiv 
võimalus oodata oma sõiduvahendit 
kenas ja korrastatud pargis.

Pargi rekonstrueerimise projekti 
koostas Ojassaar OÜ, ehitustööd 
teostas RIAB Teedeehitus OÜ ja 
pargivalgustuse rajas Lepna Elekter 
AS. Loodame, et Tapa elanikud ja 
külalised oskavad hoida ja hinnata 
korrastatud parki! On see ju rajatud 
Tapa valla maksumaksjate raha eest! 
Jaama parki valvab turvakaamera!

Andrus Freienthal, abivallavanem

Tapa Jaama pargi
rekonstrueerimistööd on lõpetatud
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30. septembril toimub sõit eakate Festivalile
Salme Kultuurikeskusesse (Tallinn).

Väljasõit 30. septembril kell 8.30 Tapa Kaubamaja taguselt platsilt 
(Tapa Turu eest), tagasi Tapal kell 17.30–18.

Festivali tasuta piletid olemas, omaosalus – transporditasu.
Info ja registreerimine kuni 29. septembrini.

Kaja Sviridova, Tapa Päevakeskus, 5450 1102, 322 0025,  
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Avatud: E–R kell 8–15, vastavalt vaja-
dusele ja kokkuleppeliselt ka kauem. 
E-mail: tapapaevakeskus@tapa.ee. 
Aadress: Valve 30, 45109 Tapa. Juhata-
ja: Kaja Sviridova. Telefon: 5450 1102, 
322 0025.

Tapa Päevakeskus pakub erine-
vaid teenuseid eakatele ja abivaja-
vatele inimestele:

- Pesu pesemine (tasuline teenus – 
masina täis 2 €).

- Duši kasutamine E kl 9–15, T kl 
13–15 ja N kl 9–15, R kl 13–15 (tasuline 
teenus – 1 € inimene) – eelregistreeri-
misega tel 5450 1102, 322 0025.

- Sauna kasutamine K kl 9.30–17 
(tasuline teenus – 3 €) – eelregistree-
rimisega tel: 5450 1102, 322 0025. 
Sauna on võimalik kasutada järgnevatel 
aegadel: 9.30–11, 11.30–13, 13.30–15, 
15.30–17.

- Juuksur kolmapäeviti 2 korda 
kuus kl 10–12 (tasuline teenus), vajadu-
sel kauem (14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 
9.12., 16.12.) – elavas järjekorras.

- Massaaž – kolmapäeviti al 4. nov. 
kl 8.–14 ja eelregistreerimisega tel: 554 
7894 (tasuline teenus).

- Maniküür, pediküür, ripsmete ja 
kulmude hooldus EAKATELE – kol-
mapäeviti 2x kuus kl 8–14 (7.10., 21.10., 
4.11., 18.11., 2.12.) ja eelregistreerimi-
sega tel: 5384 3360 (tasuline teenus).

- Võimalus osaleda erinevates huvi-
alaringides (nt lauluring, toolivõimlemi-
ne, venitusvõimlemine, tarbekunstiring, 
erinevad tantsuringid jne).

- Arvutiõppe individuaalkursus, 
MTÜ Seenior, info tel: 5342 2364.

Kohapeal on võimalik lugeda aja-
lehte Virumaa Teataja, kasutada arvutit.

Tapa Päevakeskuses tegutsevad 
asutused:

- MTÜ Tapa Liikumispuudega 
Inimeste Ühing. Huvialaringid ja lii-
kumispuudega inimeste abistamine, 
nõustamine, juhendamine. Ühingu 
juht: Vaike Hiet, 5346 6882, vaikehiet@
gmail.com. Tööaeg: T ja R kl 9–15.

- MTÜ Seenior. Huvialaringid 
eakatele. Eestvedaja: Anu Jonuks, 
5342 2364, anujonuks@hot.ee. Töö-
aeg: E–R kl 9–15. 

- MTÜ Eluaken. Aidsi Ennetus-
keskus ja Narkonõustamiskeskus (ano-
nüümne). Süstalde vahetus ja süstivate 
narkomaanide nõustamine, erinevate 
sõltuvusprobleemidega inimeste ju-
hendamine ja nõustamine. Kontakt: 
5334 1185, tapa.ennetukeskus@gmail.

com. Tööaeg: E, T, N, R kell 9–15.
- MTÜ Chervona Ruta. Seltskond-

likud üritused laulu ja tantsuga ning 
üle-eestilised esinemised erinevatel 
üritustel. Kontakt: Tatjana Chuvpilo, 
5645 0604. 

- MTÜ Koit, T.Ševtšenko nim 
Ukraina kultuuri pühapäevakool. 
Huvitegevus lastele. Kontakt: Zinaida 
Rešnitšenko, 5839 5102, koit2001@
hot.ee. P kl 11–15.

Tapa Päevakeskuse 2015/2016 aasta 
tegemised ja huvialaringid:

Huvialaringidesse on oodatud kõik 
huvilised ja soovijad

Esmaspäev: kl 9–15 duši kasuta-
mine – hoovi pealses saunas, eelregist-
reerimisega tel: 5450 1102, 322 0025, 
päevakeskus; kl 10–11 võimlemine 
kultuurikojas, info tel: 5342 2364, MTÜ 
Seenior; kl 11–12 laulutund – al 5. okt 
– 2. korrusel, info tel: 5342 2364, MTÜ 
Seenior; kl 12.15–13 toolivõimlemine 
– 1. korrusel, info tel: 5450 1102, 322 
0025, päevakeskus; kl 13–16 tasuta 
õigusabi 1x kuus – eelregistreerimisega, 
tel: 5450 1102, 322 0025, päevakeskus; 
kl 14–15 lauluansambel Laulusõbrad 
proovid – al 5. okt – 1. korrusel, info 
tel: 5450 1102, 322 0025, päevakeskus.

Teisipäev: kl 9–15 liikumispuudega 
inimeste abistamine, nõustamine, ju-
hendamine, info tel: 5346 6882, MTÜ 
Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing; 
kl 10–11 tantsutund kultuurikojas, 
info tel: 5342 2364, MTÜ Seenior; kl 
11–12 liikumispuudega inimeste too-
livõimlemine – ühingu majas, info tel: 
5346 6882, MTÜ Tapa Liikumispuu-
dega Inimeste Ühing; kl 11.30–12.30 
kepikõnd (kogunemisega Tapa gümnaa-
siumi ees kell 11.30), info tel: 5450 1102, 
322 0025, päevakeskus; kl 12–14 1 kord 
kuus MTÜ Tapa Liikumispuudega 
Inimeste Ühingu koordineerimisel IN-
KOTUBA (uriinipidamatuse sidemete 
ja hooldusvahendite müük) – MTÜ Lii-
kumispuudega Inimeste Ühingus, info 
tel: 5346 6882; kl 12–14 kuu esimesel 
teisipäeval koostöös Liikumispuudega 
Inimeste Ühinguga ja Kübaramooride 
Klubiga – „Kiika kööki“ – roogade val-
mistamine ja degusteerimine – ühingu 
majas, info tel: 5346 6882, MTÜ Tapa 
Liikumispuudega Inimeste Ühing; kl 
14–15 Liikumispuudega Inimeste Ühin-
gu ja Kübaramooride Klubi käsitööring 
Nobenäpud – ühingu majas, info tel: 
5346 6882, MTÜ Tapa Liikumispuu-
dega Inimeste Ühing; kl 13–15 duši 

kasutamine – hoovipealses saunas, eelre-
gistreerimisega tel: 5450 1102, 322 0025, 
päevakeskus; kl 15–20 Chervona Ruta 
käsitöö- ja lauluring – 1. korrusel, info 
tel: 5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.

Kolmapäev: kl 8–14 massaaž, igal 
kolmapäeval – al 4. nov – 1. korrusel, 
eelregistreerimisega tel: 554 7894; kl 
8–14 maniküür, pediküür, ripsmete 
ja kulmude hooldus EAKATELE 2 
korda kuus, üle kolmapäeva (7.10., 
21.10., 4.11., 18.11., 2.12.) – 1. korrusel, 
eelregistreerimisega tel: 5384 3360; kl 
9.30–17 sauna kasutamine, eelregist-
reerimisega tel: 5450 1102, 322 0025, 
päevakeskus; kl 10–12 juuksur 2 korda 
kuus, üle kolmapäeva (14.10., 28.10., 
11.11., 25.11., 9.12., 16.12. ) – elavas jär-
jekorras, 1. korrusel; kl 10–11 mälutree-
ning – al 7. okt – 2. korrusel, info tel: 
5342 2364, MTÜ Seenior; kl 12–13.30 
tarbekunst – al 14. okt. – 2. korrusel, ifo 
tel: 5342 2364, MTÜ Seenior.

Neljapäev: kl 9–15 duši kasutamine 
– hoovipealses saunas, eelregistreerimi-
sega tel: 5450 1102, 322 0025, päeva-
keskus; kl 10–10.45 venitusvõimlemine 
– 1. või 2. korrusel, info tel: 5450 1102, 
322 0025, päevakeskus; kl 11–12 tantsu-
line liikumine erinevate rütmide saatel 
naistele 50+ – 1. või 2. korrusel, info tel: 
5450 1102, 322 0025, päevakeskus; kl 
12.15–13.15 tantsurühma Päikeseratas 
proovid – 1. või 2. korrusel, info tel: 
5450 1102, 322 0025, päevakeskus; kl 
15–20 Chervona Ruta käsitöö- ja lau-
luring – 1. korrusel, info tel: 5645 0604, 
MTÜ Chervona Ruta.

Reede: kl 9–15 liikumispuudega 
inimeste abistamine, nõustamine, ju-
hendamine, info tel: 5346 6882, MTÜ 
Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing; 
kl 13–15 duši kasutamine – hoovipeal-
ses saunas, eelregistreerimisega tel: 
5450  1102, 322 0025, päevakeskus; kl 
14–17 alates 2. okt Tapa Kodutütred, 
tüdrukutele vanuses 7–18 eluaastat 
(õpetused eesti loodusest, maastikust, 
tüdrukute tegevused kaitseliidus, kaar-
diõpetus, maskeerimisõpetus, orientee-
rumine, meditsiiniõpetus, jne); kl 18–20 
Chervona Ruta käsitöö- ja lauluring – 1. 
korrusel, info tel: 5645 0604, MTÜ 
Chervona Ruta.

Laupäev: kl 14–20 Chervona Ruta 
käsitöö- ja lauluring – 1. korrusel, info 
tel: 5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.

Pühapäev: kl 11–15 huvitegevus 
lastele – 1. korrusel, info tel: 5839 5102, 
MTÜ Koit, T.Ševtšenko nim. Ukraina 
kultuuri pühapäevakool.

6. oktoobril kell 12–14
Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus,

aadressil: Valve 30, Tapa.
Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele. 

TASUTA konsultatsioonid ja toote / abivahendite tutvustused. 
MÜÜK soodustusega puuetega inimestele, vanaduspensionäridele 
ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 
madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid, 

(potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel).
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva!

Info, abi ja tellimine tel: 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Tapa Päevakeskus

tapa päevakeskuses töötab
14. ja 28. oktoobril kell 10–12 (vajadusel ka kauem)

juuKsur (tasuline teenus)
elavas järjekorras.

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

Poole aasta vältel on Tapa Päeva-
keskuses koos käinud lauluansambel 
Laulusõbrad. Lauluansambel koos-
neb rõõmsameelsetest naistest ja 
seeniorlauljast Vello Raagmets ning 
meie laule saadab akordionil Heino 
Riibak. Laulame oma südamerõõmuks 
ja vastavalt aastaajale. Oleme avatud 
kõikidele esinemissoovidele ja samas 
ootame oma sekka ka uusi laulusõpru.

Juhendaja Anneli on palju juhenda-
nud erinevaid liikumis- ja võimlemis-
rühmi. Lähenemine on individuaalne 
ja asjatundlik. Koos on võimalik või-
melda ka eakatel ja veidi noorematel, 
kuna juhendaja jälgib, millist koormust 
igale inimesele võib lubada. Rõõmuga 
võimleme koos ja oh üllatust, kui juba 
paari kuuga on näha, et liikuvus ja 
enesetunne paranevad. Ootame kõiki 

võimlema!
Tantsurühmas Päikeseratas on ühe 

aasta vältel koos käinud toredad eakad 
ja ka veidi nooremad naised. Peame 
lugu liikumisest mõnusa muusika 
saatel. Oleme meeldivalt üllatunud, 
et suudame meelde jätta erinevate 
tantsustiilide samme ja keerulisi 
tantsujooniseid. See on omaette väl-
jakutse! Esinemised nii Tapal kui ka 
kaugemal on toredad, mille nimel 
tasub harjutada. Ootame enda sekka 
rõõmsameelseid tantsuhuvilisi !

Kui esinemisesoovi pole, siis nelja-
päeviti alates 1.oktoobrist on võimalik 
osa võtta lihtsalt tantsulisest liiku-
mistunnist erinevate rütmide saatel. 
Oodatud on naised 50+!

Anneli Kruusma, juhendaja
Kaja Sviridova, Tapa Päevakeskus 

Laulame, võimleme  
ja tantsime

Kui sünnime, antakse meile teele um-
bes 100 miljardit ajurakku. Suurem osa 
ajust vananedes ei uuene. Kaotatud 
ajurakud ongi dementsuse ja ajukah-
justuse tekkepõhjuseks. Ajus leidub 
siiski kaks piirkonda, mis pidevalt 
uuenevad: reservuaar ja hippokampus, 
mis on seotud õppimisega.

Aju on üsna müstiline organ. Kah-
justatud kohta küll taastada ei saa, kuid 
seal annab tekitada n.ö ülejuhtetee, 
info suunatakse liikuma teist kaudu. 
Mida noorem on inimene, seda huvi-
tavamaid ja paremaid tulemusi annab 
teatud kahjustuste kõrvaldamine.

Öeldakse, et aju vananeb kui inime-

Õigusteenuse osutamist finantseerib Justiitsministeerium
tasuta õigusaBi

12. oktoobril kell 13–16
Tapa Päevakeskuses (Valve 30)

Tasuta õigusabi osutab 
Advokaadibüroo Taivo Saks @ Partnerid jurist Alar Salu.

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

Mälu treenimisest
ne ei tegele tema vormis hoidmisega, 
ei tegutse ega mõtle piisavalt. Kui 
inimese elus on tähtsal kohal luge-
mine ja mälutreening ning ta püüab 
rohkem meelde jätta, siis on ka aju 
kauem ergas.

Kellel meist ei juhtuks vahest nii, et 
mõnikord kaovad võtmed, teinekord ei 
leia vajalikke dokumente üles just siis 
kui neid kiiresti tarvis on. Õnneks on 
olemas lihtsaid ja hästi toimivaid nippe, 
kuidas oma mälu heas vormis hoida.

Mälutreeningu tunnid toimuvad 
kolmapäeviti kell 10 Valve tn 30 II 
korrusel. Info tel 5342 2364.

Anu Jonuks
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Tapa vallavalitsus tuletab meelde, et 
vallavolikogu 10.02.2011 määrusega 
nr 42 “Reklaami paigaldamise kord” 
on määratud nõuded välireklaami 
paigaldamiseks Tapa valla halduster-
ritooriumil.

Välireklaami paigaldamise eeskirja 
järgi tuleb välireklaami paigaldamine 
kooskõlastada vallavalitsuses. Kui 
välireklaam ei ole kooskõlastatud 
või esineb muid puudusi (esteetiliselt 
või asukohta sobimatu), on volitatud 
ametiisikul õigus teha välireklaami 
avalikustajale ettekirjutus ja määrata 
puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Kui 
puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud, 
on vallavalitsusel õigus välireklaam 
avalikustaja kulul eemaldada. 

Reklaami paigaldamiseks esitab 
reklaami avalikustaja Tapa vallavalitsu-
sele välireklaami paigaldusloa taotluse, 
millele lisatakse:

 1) reklaami paigalduskoha terri-
tooriumi, hoone või rajatise volitatud 
isiku kirjalik nõusolek;

 2) reklaamikavand koos mõõtude 
ja värvilahendusega;

 3) territooriumile paigaldatava 
reklaami puhul asendiplaan, kus näi-
datakse paigaldatava reklaamobjekti 

asukoht ning selle ühendamine teh-
novõrkudega;

 4) maanteeameti kirjalik koos-
kõlastus liiklusvälise teabevahendi 
paigaldamise kohta teele või teekait-
sevööndisse;

 5) tehnovõrgu valdaja kirjalik 
nõusolek reklaami paigaldamiseks 
tehnovõrgu kaitsevööndisse;

 6) muinsuskaitseameti luba muin-
suskaitseobjektile, selle kaitsevöön-
disse ja kinnismälestisele reklaami 
paigaldamiseks.

Välireklaami paigaldusloa taotluse 
kinnitab vallavalitsus oma korraldu-
sega.

Reklaami paigaldusluba väljasta-
takse 20 tööpäeva jooksul arvates 
nõuetekohase lisaga esitatud avalduse 
registreerimisest. Puuduste korral 
esitatud dokumentides teatab valla-
valitsus sellest reklaami avalikustajale 
hiljemalt viie tööpäeva jooksul, mää-
rates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Paigaldusluba antakse tähtajaga 
kuni 2 (kaks) aastat. 

Täpsem info: http://www.tapa.ee/
reklaami-paigaldamine 

Eele Ehasoo, vallakunstnik 
eele.ehasoo@tapa.ee, tel 322 9673 

19.08.2015
- Määrati projekteerimistingimused 

ehitise (elamu) püstitamise ehituspro-
jekti koostamiseks Madise kinnistul 
Kuru külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Korteriühis-
tule 1 Mai 21A ehitise (puukuuri ehi-
tamiseks) püstitamiseks Tapa linnas, 
1. Mai pst 21a kinnistul;

- väljastati kasutusluba Elektrilevi 
OÜ-le ehitise püstitamisel Tapa vallas 
Kõrveküla külas Puusepa ja Tindimäe 
kinnistutel;

- väljastati FIEle Andrey Grebenc-
huk taksoveoteenuste osutamiseks 
taksoveoluba ja sõidukikaart alates 
14.09.2015 kuni 14.09.2020;

- anti nõusolek seoses õppeaasta 
avamise ürituse korraldamisega Tapa 
linnas 1. Mai pst (Pikk tänava ja 
„Meie“ kaubamaja parkla vaheline 
lõik) sulgemiseks 01.09.2014 kell 8–9;

- haridusliku erivajadusega lastele 
transporditeenuse edukaks pakkumu-
seks kinnitati OÜ Tapa Autobussi-
park poolt esitatud pakkumus.

27.08.2015
- Eraldati sotsiaalkorter aadressid 

Kalmistu 15-5 Tapa linn;
- pikendati sotsiaalkorterite üüri-

lepinguid;
- nõustuti katastriüksuste asu-

kohaga Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Tapa linn, Koidu tn 23 ja Koidu tn 
25 piiride muutmisega;

- kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht Sauna kinnistul Nõmmküla 
külas Tapa vallas;

- võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- väljastati ehitusluba Eesti Lairiba 
Arenduse SA-le ehitise (valguskaabli 
mikrotorus rajamiseks) püstitamiseks 
Tapa vallas Jäneda ja Raudla külas;

- väljastati ehitusluba Eesti Te-
lekom AS-ile ehitise (sidesõlme 
rajamiseks) püstitamiseks Tapa vallas 
Moe külas;

- väljastati ehitusluba ehitise (ela-
mu) püstitamiseks Tapa linnas Män-
nikumäe 2 kinnistul;

- väljastati ehitusluba Virudent 
OÜ-le ehitise (hambaarstiruumide 
ehitamiseks) rekonstrueerimiseks 

Tapa linnas Pikk 15 kinnistul;
- lihthanke nr 166130 „Lehtse ja 

Jäneda õpilasliinide teenindamine 
2015/2016“ osas I (Lehtse õpilasliin) 
tunnistati edukaks pakkumuseks 
Lehtse Buss Tiit Orupõld poolt esi-
tatud pakkumus ning osas II (Jäneda 
õpilasliin) AS GoBus poolt esitatud 
pakkumus;

- Tapa linnas Jaama pargi kella 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Valgustikaubandus OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- välitrenažööride ostmise ja pai-
galdamise Tapa linnastaadionile 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Rammumehe OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- Jäneda Kooli direktori kohuse-
täitja 0,5 ametikohale kinnitati Ülle 
Oru alates 3. augustist 2015 kuni 3. 
augustini 2016;

- Lehtse Kooli direktori kohuse-
täitja 0,5 ametikohale kinnitati Merike 
Kärmas alates 3. augustist 2015 kuni 
3. augustini 2016;

- anti luba avaliku ürituse „Koo-
liaasta avamine“ korraldamiseks 1. 
septembril 2015. Rongkäik 8.30–8.45 
ja koolialguse pidu Tapa gümnaasiu-
mi sisehoovis 19–22.45;

- pikendati üürilepingut munitsi-
paalkorteris aadressil Roheline 16-5 
Tapa linn;

- pikendati OÜ-ga Sirke 2. augustil 
2010 sõlmitud mitteeluruumi asuko-
haga Rägavere tee 19 Lehtse alevik 
Tapa vald üürilepingut nr 4.-2-2/241 
kuni 1. septembrini 2016.

03.09.2015
- Anti avaliku ürituse luba OÜ-le 

Jäneda Mõis “Jäneda Sügislaada” 
korraldamiseks 12.09.2015 kella 6 
kuni 16;

- moodustati hooldamata haua-
platside arvelevõtmiseks, nende 
jälgimiseks ning hooldamata ja kasu-
tajata hauaplatsideks tunnistamiseks 
komisjon koosseisus: Ene Orgusaar, 
hankespetsialist, Krista Pukk, hea-
korra- ja keskkonnaspetsialist, Arvi 
Palmsalu, Suurmaa Grupp OÜ 
esindaja;

- nõustuti Tapa vallas Läste külas 
asuva Angerja kinnistu jagamisega 

kaheks eraldi katastriüksuseks;
- nõustuti Tapa vallas Imastu külas 

asuva Konnavere kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks:

- nõustuti Tapa vallas Imastu külas 
asuva Liblika kinnistu jagamisega ka-
heks eraldi katastriüksuseks;

- nõustuti kuue, Tapa vallas asuva 
maatüki, riigiomandisse jätmisega;

- eraldati abivajajale koht hoolde-
kodus;

- eraldati sotsiaalkorter, aadressil 
Uus tn 16-4 Tapa linn;

- otsustati toetada kuue lapse toit-
lustamist lasteaias;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 698.24 eurot;

- jäeti rahuldamata neli avaldust 
sotsiaaltoetuste taotlemisel;

- arvati sotsiaaltoetuste määramise 
komisjonist välja Maris Sommerfeld ja 
määrati uueks liikmeks lastekaitsespet-
sialist Jaanika Kirs;

- eraldati MTÜ-le Tapa Liiku-
mispuudega Inimeste Ühing tege-
vustoetus perioodide 01.07.2015 – 
30.09.2015 ja 01.10.2015 – 31.12.2015 
eest kokku summas 1600 eurot;

- otsustati tasuda Tapa valla elaniku 
eest hooldekodu teenuse eest OÜ 
Häcke Pansionaadis Paide igakuiselt 
200 eurot;

- kahele puudega isikule määrati 
hooldajad;

- kahe abivajajaga sõlmiti kodutee-
nuse osutamise lepingud;

- võeti vastu korraldus pärandvarast 
tuleneva kohustuse täitmise kohta;

- otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluvad elamumaad asukohaga 
Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, 
Üleviste tn 17, Tapa linn, Künka tn 
4 ja korteriomand aadressil Üleviste 
12-12, Tapa linn;

- otsustati müüa pärimistunnistuse 
alusel Tapa vallale kuuluvad korteri-
omandid aadressil Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Jäneda küla, Pika, korter 
nr 5 ning Üleviste 11-7 Tapa linn 
Tapa vald;

- otsustati müüa Tapa vallale oman-
diõiguse alusel kuuluv korteriomand 
aadressil Roheline tn 16-7, Tapa linn;

- otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluv korteriomand aadressil Näo 
keskus 2-1, Näo küla, Tapa vald.

27.08.2015
- Otsustati garanteerida „Raudtee-

liikluse arendamine ja erinevate liiku-
misviiside ühendamine“ toetusskee-
mi Tapa valla poolt esitatud projekti 
„Tapa Raudteejaama ühendamine 
bussiliikluse, jalakäijate liikluse ja 
autoliiklusega“ omafinantseering 
summas kuni 100 000 eurot;

- katastriüksustele määrati siht-
otstarbed;

- otsustati taotleda Tapa valla 
munitsipaalomandisse Tapa vallas 
asuvad 20 teemaad;

- otsustati taotleda Tapa valla 
munitsipaalomandisse maa-ala, aad-
ressiga Tapa vald, Tapa linn, Leina tn 
18, pindalaga 88765 m², maakasutuse 
sihtotstarbega üldkasutatav maa;

- volitati AS-i Eesti Raudtee viima 
läbi riigihanget „Tapa raudteeharu 
projekteerimis- ja ehitustööd“. 

- muudeti Tapa vallavolikogu 
28.05.2015 määrust nr 44 „Tapa 
muusika- ja kunstikooli õppetasude 
kinnitamine“ paragrahvi 1 ja lisati 
punkt 11 järgmises sõnastuses: “11) 
kunstiosakonna nooremate gruppide 

vähendatud õpikoormusega õpilaste 
õppetasu 10 eurot kuus“;

- muudeti Tapa vallavolikogu 
16.04.2009 määrust nr 111 „Sotsiaal-
toetuste määramise ja maksmise kord 
Tapa vallas“ järgmises sõnastuses 
„Sünnitoetust makstakse kahes osas 
järgmiselt: esimene osa, 260 eurot, 
makstakse koheselt pärast lapse sünni 
registreerimist ja teine osa, 140 eurot, 
lapse üheaastaseks saamisel.“

- kinnitati uueks sünnitoetuse 
määraks 400 eurot.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

lugupeetud kliendid!

tapa klienditeenindus on avatud: 
E 10–15 (Linnaraamatukogu ruumides Kooli 6)
Sularahatehinguid saab teha sularaha sisse- ja  

väljamakseautomaadis (sissemakseautomaat asub Grossi poes  
aadressil Jaama 1, samal aadressil töötab ka väljamakseautomaat.

Teine väljamakseautomaat asub 
Maxima kaupluses aadressil Pikk 33)

Klienditeeninduses asuvas kliendiarvutis on võimalik läbi  
internetipanga teha kõiki tavapäraseid pangatehinguid.
Kohapeal on nõustaja, kes koolitab, nõustab ja abistab.

Nõustaja juures on võimalik sõlmida interneti- ja telefonipanga  
lepinguid, millega liitumine on tasuta.

Ööpäevaringselt töötab Nõustamiskeskus telefonil 631 0310.

Teie Swedbank

Reklaami paigaldamise kord 
Tapa valla ettevõtjatele

Tapa vallavalitsuse moodustatud 
komisjon alustas hooldamata haua-
platside tähistamist hoiatussiltidega.

Hauaplatsile, mida ei ole pikemat 
aega hooldatud, paigaldatakse kollane 
silt, mis tähendab, et on algatatud 
selle hauaplatsi hooldamata hauaplat-
siks tunnistamise protseduur. Selliselt 
tähistatud hauaplats on aasta aega 

jälgimise all. Kui sildil olevast kuu-
päevast ühe aasta jooksul ei ole keegi 
omastest asunud platsi hooldama, 
tunnistatakse hauaplats hooldamata 
hauaplatsiks ning antakse uuesti 
kasutamiseks.

Hinnanguliselt on kalmistul üle 
400 hooldamata hauaplatsi.

Ene Orgusaar

Tapa linnakalmistul algas 
hooldamata hauaplatside 

tähistamine

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.



    

26. sept kl 16 Idamaiste tantsude hafla. Pilet 3 eurot.
Tapa Kultuurikoja hooaja avanädal „Kultuurikoda tuleb külla“. Igal 

külaskäigul loosime välja tasuta pääsmeid kultuurikoja sünd-
mustele! Tulge meid vaatama!

e, 28. sept kl 17 Tapa linna raamatukogus Tapa linna näitetrupp. 
Katkend uuslavastusest „Karu“.

t, 29. sept kl 16 Jaama pargis keerutab jalga eakate tantsurühm 
Eideratas.

K, 30. sept Fotojaht Tapa linna põnevamates ja „kultuursemates“ 
paikades. Mängust osavõtmiseks moodustage kuni 5-liikme-
line võistkond vanuses 7–100 aastat, üks digifotokas tiimi 
peale ja ühendusjuhe piltide arvutisse laadimiseks. eal. Pea-
auhind tasuta pääse Aqva Spasse, lisaks väiksemaid auhindu.

n, 1. okt kl 17 Vallatlevad keskväljakul kultuurikoja lasteringid.
r, 2. okt kl 18 Esineb endise kultuurimaja (Grossi toidukaubad) 

rõdul segakoor Leetar.
l, 3. okt kl 15.45 Tapa Linna Orkestri perroonikontsert raudtee-

jaamas.
29. sept kl 20 Komöödiafilm „Mälestused“ (Prantsusmaa). Pilet 3 

€, eelmüügist 2.50 €.
5. okt kl 18 Õpetajate päeva tänuüritus. Külaliseks meeskvintett 

RAMMM ehk Rakvere Akadeemiline Midagi Meeskoori Moodi. 
Ootame enda sekka ka endisi Tapa valla koolide õpetajaid.

6.okt kl 20 Draama „Mustad hinged“ (Itaalia ). Pilet 3 €, eelmüü-
gist 2.50 €.

9. okt kl 20 Tapa kultuurikoja hooaja avapidu. Sügiseselt kirev 
kava külalistega meilt ja mujalt. Tantsuks ansambel Singapur. 
Kultuurikoja kollektiividele pääsmed soodushinnaga 2 €. Tava-
pilet eelmüügist 3 €, peopäeval 5 €.

12. okt kl 10–15.30 Doonoripäev
13.okt kl 18 ja 20 Koguperefilm „Viplala“. Eesti keeles Pilet 3 €, 

eelmüügist 2.50 €
14. okt kl 18 Teater Klounid „Mir on show“. Klounid, mustkunst 

ja uskumatud trikid, lõbusad koerad ja nutikas kass. Pilet 5 € 
müügil Piletimaailmas ja kultuurikoja kassas.

15. okt kl 13 Eakate pärastlõuna „Sügis saabus“. Tasuta. Laule, 
luuletusi sügisest. Slaidiprogramm „Meenutades Annet“. Kor-
raldaja eakate seltsing Kanarbik. Kõik on teretulnud!

16. okt kl 10–13 Eakate ohutusalane teabepäev Lääne-Virumaal. 
Üritus on tasuta.

20.okt kl 20 Uus Prantsuse põnevik /Jälgige reklaami/
22. okt kl 19 Tapa linna teatritrupp A. Tšehhov „Karu“ ja „Juubel“. 

Lavastaja Tiit Alte. Osades: Merle Ružits, Evely Traublum, 
Merje Vaarmets, Tiit Kaljumäe, Ivo Leek, Ivar Augasmägi. 
Pilet 3 eurot.

24. okt tapa valla 10. sünnipäev. 
 Kl 11 Kultuurikojas lusikapidu. Sünnitunnistuste pidulik kätte-

andmine. 
Kl 20 Lehtse kultuurimajas Tapa valla 10. sünnipäevapidu an-

sambliga Väikeste Lõõtspillide Ühing. Pilet 5 €.
26., 29. ja 30. okt Priit Pärna nimelise Animafilmifestivali prog-

ramm.
27.okt kl 18 ja 20 Mängufilm „Roukli“ (Eesti). Alla 14 a. keelatud! 

Pilet 3 €, eelmüügist 2.5 €.
28. okt kl 19 Eesti Kontserdi programm Muusika Eestimaale 

raames Rein Rannap ja keelpillikvartett Prezioso (Hanna-Liis 
Nahkur, Mari-Katrina Suss, Helena Altmanis, Andreas lend) 
Piletid 3 € ja 5 €.

31. okt kl 18 Animafilmifestivali lõputseremoonia.

TAPA  VALLA  AJALEHT LK 725. september 2015

Esmaspäev
Kl 10–11 Eakate võimlemine – Anu 
Jonuks.  

Kl 12–15 Käsitööring – Asta 
Okspuu.

Kl 17–20 Laste laulustuudio alates 
3. eluaastast – Indrek Jurtšenko. 

Kl 18.30–20 Kõhutants – Katre 
Jürgenson.

Teisipäev
Kl 10–11 Seeniortants – Anu 

Jonuks.
Kl 14.15–15.15 Eakate lauluan-

sambel Kanarbik – Kai Kivi.
Kl 18.30–19.30 JJ Street – Liisa 

Tali. Hind 18 € kuus.
Kl 20.30 Segarahvatantsurühm 

Tulised Tuulutajad – Sirje Sell (Tapa 
gümnaasiumis).

Kolmapäev  
Kl 15.30–17 Tapa Valla Lastekoor 

– Tiiu Tikkerber, Svetlana Kuusik.
Kl 16.30–17.30 Mudilaste laulu-

mänguring – Kaida Trujevtseva. 
Hind 2 €/ h.

Kl 17.30–18.30 Ashtanga Yoga 
algajate seeria – Tiiu Heinsoo. Hind 
5 €/ h.

Kl 18–19 Inglise keel lastele alates 
3. eluaastast – Karen Lyn.

Kl 18.30–19.30  JJ Street - Liisa 
Tali. Hind 18 € kuus.

Kl 18–20 Õmblemine - Silva 
Sumla.

Neljapäev 
Kl 14.30–16 Eakate rahvatantsu-

rühm Eideratas – juh Aino Orgmets.
Kl 19–20 Zumba ja Yoga Vinyasa 

Flow (vaheldumisi üle nädala) – An-
neli Kalamäe. Hind 3 €/h.

Kl 18–20 Segakoor Leetar – Kris-
tina Asuküla.

Kl 20.30 Segarahvatantsurühm 
Tulised Tuulutajad – Sirje Sell (Tapa 
gümnaasiumis).

Reede
Kellaaeg kokkuleppel – Täiskas-

vanute näitering – Tiit Alte.
Laupäev
Kl 11–15 Tapa Linna Orkester – 

Priit Rusalepp. Proovid kaks korda 
kuus.

Kl 12–15 (üle nädala) Latin- mix 
(lapsed ja täiskasvanud) – juh Evely 
Vaigur (tel 517 5717).

Ringide graafikus võivad ette tulla 
muudatused. Jälgige reklaami kuulu-
tustel, kodulehel www.kultuurikoda.
ee, facebookis või helistage 322 0061.

 

Esmaspäev
Kl 10–12 Lehtse Lasteaiale vaba 

põrand (suur saal).
Kl 13–16 Klubi Ehavalgus üri-

tused ja tegelused: mälutreening, 
eakate liikumistund, laulutuba, jutu-
tuba, meisterdus, tähtpäevade peod, 
kohtumised huvitavate inimestega 
(president Tiiu Kaasik, juhendajad 
– Anu Jonuks, Leelo Jürimaa). 

Kl 16.30–18 Noorte jututuba ja 
tegevused – juh Elle Simm ja Diana 
Luhasoo.

Kl 18.30–21 Line-tants Lehtse 
Liinirahvas – Maire Ilves.

Teisipäev
Kl 10–12 Lasteaia laste muusika-

tunnid – Leelo Jürimaa.
Kl 16.30–18 Noorte jututuba ja 

tegevused – juhendajad Elle Simm 
ja Diana Luhasoo.

Kolmapäev
Kl 10–12 Lasteaia laste liikumise 

tunnid – lasteaia õpetajad.

Kl 16.30–18 Laste näitering – Ar-
let Palmiste. 

Kl 19–20 Kapelli Veereke proov 
– Tiiu Tikkerber.

Kl 20–22 Lehtse kammerkoori 
proov –Tiiu Tikkerber ja Jaanus 
Väljaots.

Neljapäev
Kl 10–12 Lasteaia laste muusika-

tunnid – Leelo Jürimaa. 
Kl 16.30–17.30 Päästealane huvi-

ring – Marek Rünt.
Kl 16.30–18 Noorte tegevused, 

treeningud – Elle Simm, Diana Lu-
hasoo.

Reede
Kl 10–12 Lasteaia laste liikumise 

tunnid – lasteaia õpetajad.
Kl 19.30–20.30 Line-tants Lehtse 

Liinirahvas (vajadusel).
Kl 20–22 Ansambel UBA (proov). 

Peale selle:
Lehtse Kooli kehalise kasvatuse 

tunnid vajadusel.
Muud tegelused (käsitöö, luulelõu-

nad, koosolekud jms) kokkuleppel.
Kontserdid, temaatilised, laste 

ja noorte üritused, rahvakalendri 
tähtpäevad.

1 kord kuus (P) – Lehtse Pinksi 
Pühapäev ja Lehtse Külakilb.

Kord kuus kohvik-klubi vormis 
peoõhtu orkestri ja esinejatega (L).

Maja kasutus seltside ja seltsingute 
poolt, koosolekud, koolitused (E–P).

Müügipäev ~1 kord kuus (“Kir-
bukas” vms) (L).

Statsionaarsed näitused kolmes 
ruumis (väike saal, garderoob, koh-
vik).

Renditud üritused (E–P).
NB! Kõik Lehtse kultuurimajas 

tegutsevad kollektiivid ootavad teid 
kaasa lööma! 

Info pole täielik, kuna kõik tege-
vused pole veel kokku lepitud. Jälgige 
reklaami!

Huviringid Tapa kultuurikojas 
2015/2016

Mis toimub Lehtse kultuurimajas 
nädala sees?

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

27. sept kl 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike! Müügi soovi 
korral kultuurimajale teatada ja laud broneerida! 1 laud = 1 €. 

4. okt kl 10 Lehtse 2. pinksi pühapäev Algas XIV hooaeg ja on 
hea võimalus veel liituda! Osalema oodatud kõik huvilised: 
mehed, naised, poisid, tüdrukud. Mäng turniiridena. Täiskas-
vanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osa-
maks: 3,50 €, õpil tasuta. 

5. okt kl 13 Klubi Ehavalgus hooaja algus. Mälutreening. Jututuba 
– teeme plaane. Ootame uusi tulijaid ja vanu olijaid! 

10. okt kl 20 Hooaja avapidu kõigile! Oktoobriõhtu ansambliga 
Kolumbus Kris, lisaks meeleolukad üllatusesinejad! NB! Toi-
mub ainult eelregistreerimine laudadesse ja see lõpeb reedel, 
9. oktoobri õhtul! Pääse: 10 € info tel 521 8398; info@lehtse-
kultuurimaja.ee.

18. okt kl 12 Lehtse külakilb 2. mäng. Algas XIV hooaeg ja seega 
on hea võimalus veel liituda! Võistkond kuni 4 liiget. Mängud 
kestavad aprillini. Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

20. okt kl 12 Lehtse Käsitööseltsingu hooaja algus. Ootame kõiki 
käsitööhuvilisi noori ja vanemaid inimesi! Tule kohale ja võta 
mingi põnev idee või käsitööese kaasa! Teeme plaane järg-
nevaks hooajaks – head mõtted teretulnud! Valmistame oma 
kätega ka midagi toredat!

24. okt kl 20 Tapa valla 10. sünnipäeva pidu. Tantsuks VLÜ. DJ 
ERX ja sõbrad. Õhtujuht Margo Hussar. 

NB! Eelregistreerimine laudadesse lõpeb neljapäeval, 22. oktoobri 
õhtul. Registreerimine: tel 383 3350; 521 8398 või e-mail: 
info@lehtsekultuurimaja.ee. Osamaks 5 €.

31. okt kl 12 Klubi ehavalgus 30. sünnipäeva pidu. Külalisesine-
jad Lasnamäelt. Ootame külla kõikide aegade liikmeid, sõpru 
jm. toredaid inimesi! Võimaluse korral palume teada anda 
tulijate arv! Näitused, meenutused jne. 

nB! september-oktoober käsitöönäitus “Elvet ja Mariet mäleta-
des…”

Lisaks Elve Nurga ja Marie Rohtla töödele on Lehtse kultuurima-
ja väikeses saalis, fuajees ja kohvikus eksponeeritud Lehtse 
Käsitööseltsingu liikmete valmistatud esemed. Näitus avatud 
tööpäevadel kl 10-st ja tegevuste, proovide ning ürituste ajal. 
Astuge läbi!

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 (võsaraie, 
trimmerdamine, korrastamine, hoonete 

lammutus).
Hinnapakkumine ja

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

puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo

Koduleht: www.puuderaie.ee

tapa päevakeskuses töötab
7. ja 21.oktoobril kell 8–14
ILUTEENINDAJA EAKATELE

Maniküür, pediküür, ripsmete ja kulmude hooldus.
Teenus on tasuline.

Eelregistreerimisega tel 5384 3360.



Maga vaikselt, puhka rahus
südamed on Sinuga.

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Kallist anne terK´i
mälestab 1957.a lõpetanud 
Tapa keskkooli XXXV lend

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 25. september 2015

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.

    

ELEKTRIK 
TEOSTAB KÕIKI ELEKTRITÖID

ELEKTRITÖÖD

PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

Tel: 53419510                                      
email: lepikuelektritood@gmail.com

PÄDEVUSEGA

ELEKTRIK 
TEOSTAB KÕIKI ELEKTRITÖID

ELEKTRITÖÖD

PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

Tel: 53419510                                      
email: lepikuelektritood@gmail.com

PÄDEVUSEGA

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.

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.

ELEKTRITÖÖD
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

anda üürile 3-toaline korter Tapa linnas. 
Tel 5567 9073.

Anda üürile garaaž Tapal.  Tel 556 7907.

Kadrina tristvere kohvik pakub tööd aktiivsele
 Klienditeenindajale. 

Lisainfo tristvere@gmail.com või telefonil 515 6451. Kandideeri julgelt!

On kaotatud must nahast käekott,  
palun leidmisel tagastada vaevatasu eest.  

Helistada 5568 6829.

Langetame pea ja mälestame 
Marie rOHtlat

Avaldame kaastunnet  
perekonnale.

Maja ja tänava naabrid Saima, 
Villu,Valdur ja Riina.

Müüa kahetoaline korter Tapa linnas, Valgejõe tn 8, 
V korrus. Vaikne ja puhas koht. Korteris on teostatud 

kapitaalne remont. Pöörduda tel 5568 8782.

Vahetada 2-toaline mugavustega korter Tapal Pikal 
tn (2. korrus, plastaknad, sanremonditud, majal uus 

katus, uus küttesüsteem, turvauks, fonosusteem, 
majal ei ole pangalaene) 2-toalise väikese maja vastu 

Tapal. Tel 5800 8530.

Pakun loomade pidamise ja hai-
guste alast konsultatsiooni ning 
ravi. Vaktsineerimine, sise- ja 
välisparasiitide tõrje.Kastreeri-

mine ja steriliseerimine.  
Nõustan käitumishäirete korral. 
Asun Aegviidus aadressil Piibe 

mnt 13 (raamatukoguga samas 
hoones). Teen koduvisiite Jäne-
dal, Lehtses ja Tapal. Vastuvõtt 

Aegviidus: esmaspäeval ja 
neljapäeval kl 12–18.

Tel 510 5973, e-mail: ants.raava@gmail.com.
Ants Raava, loomaarst 

lOOMaarsti vastuvõtt ja koduvisiidid


