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Teno Kongi ja
Martin Leissoo on  
puhkpilliõpilaste 

vabariikliku
konkursi finaalis

1. märtsil toimus Jõhvis Virumaa I 
regiooni muusikakoolide puhkpil-
liõpilaste konkurss. Tapa muusika-
koolist osales kolm õpilast.

Trompeti I vanuserühmas võitis 
Martin Leissoo (õp Heili Liivsalu) I 
koha, trombooni III vanuserühmas 
võitis Teno Kongi (õp Jüri Tüli) 
samuti I koha ning saksofoni I vanu-
serühmas sai Taavet Maask (õp Jüri 
Tüli) III koha. Kõik pääsesid ka edasi 
vabariiklikusse nn salvestusvooru, 
kus žürii valib välja finalistid, kes 
pääsevad lõppvõistlusele.

Tänaseks on selgunud ka salves-
tusvooru tulemused ning kolmest 
Tapa muusikakooli õpilasest pääsesid 
edasi 21. märtsil toimuvale finaalkont-
serdile Teno Kongi ja Martin Leissoo.

Trombooniõpilaste konkurssi 
toetab sel aastal Lätis asuv muusika-
pood. Firma esindaja osaleb žüriis. 
Firma paneb välja auhinnad iga 
vanuserühma paremale mängijale. 
Kogu konkursi parim osaleja saab 
aga firmalt kingituseks tenor-trom-
booni. Sellele kandideerivad kõik 
osalejad vaatamata oma vanuse-
rühmale, sest “hinnatakse täpset ja 
selget noodialgust, tooni, kandvust 
aeglastes osades ja teksti täpsust”.

Palju õnne Tapa muusikakooli 
õpilastele, õpetajatele ning suur tänu 
klaverisaatja Marika Odarile ja Imbi 
Puusepale.

Indrek Jurtšenko

Ettevõtluse ja 
internetiturunduse 

noortelaager

Mis saab minust peale keskkooli või 
gümnaasiumi lõpetamist?

Kas ma hakkan tegema plaane 
selles suunas, et minust saab palga-
tööline, kes tõuseb igal hommikul 
ülesse selleks, et minna tööle ja teha 
seda, mida ülemus ütleb?

Kas mulle meeldiks töötada ja 
õppida selle nimel, et, 

saaksin ise otsustada, kuidas ma 
oma tööd korraldan; võiksin ise 
määrata aja, millal reisin ja puhkan; 
tohiksin endale ise sobiliku tasu 
maksta?

Pilt saab selgemaks, kui osaled 
esseekonkursil „Ettevõtja vs Pal-
gatöötaja“

Kui sa oled 16–19-aastane noor 
ja sa tahad osaleda selle aasta vingei-
mas noortelaagris, kus teemaks on 
ettevõtlusega alustamine ja interne-
tiäri, siis saada enda kirjutatud A4 
formaadis essee hiljemalt 13. maiks 
MTÜ KAT (Kohaliku Arenduse 
Tugistruktuur) projektijuhile. 

Noortelaagrisse pääseb 24 tubli-
mat essee kirjutajat. 

Detailsem info esseekonkursi 
tingimuste, koolis toimuva seminari 
ja sellel suvel toimuva noortelaagri 
kohta asub MTÜ KAT veebilehel 
www.internetiturundusleader.ee/
noortelaager.

Kohtume noortelaagris,
Merlis Jusupov

MTÜ KAT projektijuht
merlis@internetiturundusleader.ee

tel 5354 1239

Tapa valla 2011. aasta eelarve 
panustab enim 

teede korrashoidu, 
investeeringutesse ja noortesse 

Valla aasta-eelarvega pannakse 
paika kõik tegevused, mida vallas 
tehakse avaliku sektori osavõtul. 

Kuna iga tegevus nõuab suu-
remal või vähemal määral rahalist 
tuge, on vajalik, et kõik tegevused, 
mille on vallavalitsus ja/või voli-
kogu heaks kiitnud kajastuksid ka 
vallaeelarves. Samas on paljuski 
eelarve siiski prognoos, tegelikud 
tulud ja kulud selguvad aasta jook-
sul ja need muudatused võivad 
olla põhjustatud tulude paremast 
või halvemast laekumisest, kulude 
ala- või üleprognoosist, mida oma-
korda võivad mõjutada ilmaolud 
või erakorralised vajadused.

Vallaeelarve koostamise ees-
märk on kasutada avalikku raha 
kõige ratsionaalsemal viisil, pea-
mised tegevused sel aastal saavad 
olema investeerimine vee- ja kanali-
satsiooni projektidesse, samuti teha 
kõik endast olenev vähendamaks 
valla objektide ülalpidamiskulusid. 
Selleks tuleb omakorda investeeri-
da energiasäästuprojektidesse nagu 
hoonete soojustamine, alternatiiv-
sete küttevõimaluste rakendamine 
jpm meetmed.

Vallavalitsus on tulude prog-
noosimisel olnud väga konser-
vatiivne, meie seisukoht on, et 
pigem prognoosime vähem kui 
üle ja ainult need tulud ja sellises 
ulatuses, mille laekumises me või-

me täiesti kindlad olla. Aasta jooksul 
tekkinud ülelaekumine võimaldab 
teha positiivset lisaeelarvet ja seega 
täiendavalt investeerida vajalikesse 
projektidesse. Samuti on käitutud 
kuludega. Samas on väga hea meel 
tõdeda, et projektidega on toodud 
või tulemas valda investeeringuteks 
suur hulk lisaraha. Siinkohal tänan 
kõiki, kes esitasid oma taotluse selle 
aasta esimesse LEADER vooru 
raha saamiseks. 

Tuludest
Suuremad tuluallikad 2011. aastal: 

tulumaksu prognoos on sellel aastal 
võrreldes mullusega 0,48% suurem. 
Loodame, et tulu tuleb täis ja roh-
kemgi. Üldine tuluprognoos on eel-
mise aasta tegelikuga võrreldes siiski 
0,95% väiksem. Eelarves on sees 
ka 862 tuhande euro ulatuses laenu 
võtmine katmaks Tapa veeprojekti 
omaosalust. Riigipoolne eraldis 
haridusrahadeks on vähenenud sel 
aastal 1%, mis on tingitud õpilaste 
arvu vähenemisest. Tulude poolele 
lisandub aasta jooksul ka see raha, 
mis tuleb projektidest. Et praeguseks 
on paljud veel lõplikult kinnitama, 
siis ei saa me neid siiski eelarvesse 
sisse kirjutada.

Samas on projektide omaosalus 
kulu poolel arvesse võetud. 10% 
suurem on riigipoolne eraldis valla 
teede ja tänavate korrashoiuks. 
Praeguseks on selge juba ka see, 

et sel aastal suudame muude te-
gemiste kõrval projekteerida kaks 
lõiku kergliiklusteid, kaasates sel-
leks erinevate ametkondade kaudu 
toimuvate eraldi läbirääkimistega 
riigi ressursse. Valla osalus siin jääb 
50% suurusjärku, mis on väga hea 
tulemus. 

Kuludest
2011. aasta kulusid oli juba 

oluliselt lihtsam prognoosida, kuna 
nüüdseks on olemas täpsed and-
med 2010. aasta kulude kohta. 
Nagu arvata, tuli eelarvesse taotlusi 
kaugelt rohkem kui vallaeelarve 
seda võimaldas. Eelarvet kokku 
pannes lähtusime sellest, et kõik 
seni toiminud tegevused saaksid 
jätkuda ja kogu organisatsiooni 
tegevuskulude arvestamisel lähtusi-
me printsiibist: nii palju kui vajalik, 
kuid nii vähe kui võimalik tagamaks 
organisatsiooni normaalne toimi-
mine ja investeeringute-projektide 
omaosaluse katmist

Eelarvet analüüsides võibki 
tõdeda, et tegevuskulud on jäänud 
samaks või isegi langenud, samas 
oluliselt on kasvanud investeerin-
gud. See on olnud ka meie eesmärk, 
sest investeeringute suurendamine 
tagab tulude ja heaolu kasvu pike-
maks ajaks ning enamatele inimestel 
kui organisatsioonide-asutuste tege-
vuskulude suurendamine. 
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Tihasepoiste aina valjuhäälsemaks 
muutunud sädin annab juba selgelt 
märku peatselt saabuvast kevadest. 
Eks hing ihkab juba ammugi päikese 
soojust ja valgust. 

3. märtsil käis Pisipõnni lasteaia 
koolieelne Lepatriinude rühm Tapa 
Vikerkaare lasteaia lastel abiks päi-
kest välja meelitamas, ehk teisisõnu 
“maslenitsat” pidamas. Lepatriinude 
rühma lastel avanes suurepärane 
võimalus osa saada vene rahvuse 
vastlapäeva tavadest ja kommetest. 
Vikerkaare lasteaia õpetajad koos 
õppealajuhatajaga andsid selgitusi 
maslenitsa tähendusest ja selle päeva-
ga seotud uskumustest. Üheskoos 
mängitud rahvuslikud mängud olid 
temperamentsed, väga lõbusad ja 
kaasahaaravad. Kui ka Vikerkaare 
laste igapäevane eluolu sai üle vaada-
tud, siis oligi juba aeg minna õue, et 
lõpetuseks kombekohaselt õlgedest 
tehtud nukk ära põletada ja pliini-
sid, ehk pannkooke nosides päikest 
ülistada. Miks aga just pannkooke 
sel päeval süüakse, seda oskavad 
Lepatriinud nüüd teistelegi seletada 
– eks pannkook on ju ka ilus, kuldne 
ja ümmargune – täpselt nagu päike!

Ja tõesti pistis päike juba järg-
misel päeval oma nina veidikeseks 
pilve vahelt välja, küllap selleks, et 
veenduda kui väga teda oodatakse 
ja kaeda samas ka meie tegemisi ja 
toimetamisi. 

Peale Vikerkaare lasteaia on 
vanemate rühmade lapsed külas-
tanud Tapa erinevaid ametiasutusi. 
Uurimisretkedel on käidud Tapa las-
teraamatukogus, Imastus hobuse-
kasvatuses, Tapa muuseumis, Tapa 
vene gümnaasiumi Mesimummide 
rühmas, Vahakulmu lasteaias jms. 
Kahel korral on pisipõnnid käinud 
uudistamas ka Tapa vallavalitsuses, 

et teada saada, kus, kes ja mida seal 
suures, tähtsas lippudega ehitud 
majas tehakse. Vastused saadi kõiki-
dele nendele küsimustele ning neid 
arutati isekeskis ja õpetajatega veel 
mitmel järgmiselgi päeval. Seda, 
et pisipõnnid olid Vallavalitsusse 
tõepoolest väga oodatud, näitavad 
veel praegugi vallavalitsuse seinal 
rippuvad laste joonistused koos 
juurde lisatud “lapsesuu” killukes-
tega: “Mulle meeldis kõige rohkem 
vallavanem ja kuldkarikas”; “Mulle 
meeldisid kõik asjad”, “Mulle meel-
dis seal ühe tädi juures käia – see 
valgete juustega ja roosa kampsuni-
ga”, “Mulle meeldis puust haamer 
ja kommi süüa”, “Mulle meeldis 
nende tööd tegevate inimeste tu-
bades käia”, “Mina sain teada, et 
seal teenitakse raha asjade jaoks”, 
“Mina sain teada kui palju elab 
vallas inimesi ja kui palju lapsi on”, 
“Mulle meeldis selle vallavanema 
onu jutte kuulata”, jne, jne. Nii 
palju erinevaid mõtteid, muljeid ja 
tähelepanekuid!

Ära märkida tahaks sedagi, et 
Pisipõnni lasteaia pedagoogid on 
olnud juba 10 aastat maakonnas 
lasteaiaõpetajate käeliste tegevuste 
ainesektsiooni eestvedajateks, ent 
vaatamata sellele jätkub neil endi-
selt huvitavaid ideid sellesisuliste 
ürituste korraldamisel.

Käesoleval õppeaastal otsustati 
ainesektsiooni liikmetega korraldada 
laste ja õpetajate omavalmistatud 
õppevahendite näitus. Kõikidel 
väljapandud vahenditel on üks 
ja ainus eesmärk – tuua laste ellu 
võimalikult põnevaid, mängulisi, 
kuid samas sisukaid ja mitmekesi-
seid õppimisvõimalusi. Vaatamata 
poesolevatele kenadele ja illustra-
tiivsetele vahenditele on läbi aegade 

eelistanud lapsed ikkagi omavalmis-
tatud õppevahendeid, sest neis on 
õpetaja oma mõte, oma nägemus, 
oma kätesoojus ja kindlasti tükike 
südantki. Huvitavad vahendid olid 
vaatamiseks väljapandud lasteaia 
saali nii lastele, õpetajatele kui ka 
lastevanematele. Need, kes osale-
vad 14.–15. märtsil Rakveres toi-
muvatel Tallinna Ülikooli Kolledži 
märtsipäevadel on võimalus seda 
näitust veel sinnagi vaatama minna. 

Ja eks nii nagu õpetajadki õpi-
vad ja täiendavad endid pidevalt, 
nii ka väiksed pisipõnnid on 
agarad osa võtma kõikidest teada-
olevatest võistlustest ja konkurs-
sidest. 28. veebruaril ja 6. märtsil 
läksid Tallinna poole teele kahe 
erineva joonistusvõistluse tööd. 
Esimesena mainitud konkursi 
korraldas Tallinna linnamuuseu-
mi lastemuuseum, kes ootab üle 
Eesti laste joonistusi teemal “Hea 
sõnumiga pildid”. Teise konkursi 
korraldas Tallinna Haridusamet 
ja Euroopa Liit, teemal “Euroopa 
koolis”. Nüüd jääb pisipõnnidel 
üle veel vaid kannatlikult joo-
nistusvõistluste tulemused ära 
oodata, aga vaatamata tulemustele 
on meie jaoks kõige tähtsam siiski 
osalemine, sest tähtis pole ju võit, 
vaid osavõtt!

Käesolevat teatrikuud tähista-
vad pisipõnnid juba traditsioonili-
seks saanud teatrifestivaliga, sellest 
aga juba edaspidi.

Niimoodi tegutsedes lähevadki 
päevad rutates ja mis imet siis, kui 
märkamatult tihaste sädina kõrval 
juba kuldnokkki vilistama hakkab. 
Seniks aga soovime päikest ja kau-
nist kevadeootust kõigile!

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

4. aprillini võib Tapa linnaraama-
tukogu lasteosakonnas näha hulga-
liselt kasse ja koeri nii raamatutest 
kui ka laste kunstitöödelt erinevates 
tehnikates. Näitusel „Kass ja koer 
ninapidi koos“ on väljas Viljan-
di huvikooli kunstiringi õpilaste 
rõõmsavärvilised kassid-koerad ja 
loomamaskid. Uurida saab aimeraa-

matuid laste lemmikloomade kohta 
ja vaadata raamatuid, kuhu kass ja 
koer sõbralikult koos ära mahuvad. 

Aprillis läheb meil veelgi lõbusa-
maks. Naljakuu puhul rõõmustavad 
meid muinasjututoas Viljandi laste 
tehtud narrid mitmel erineval kujul. 
Narride juurest võib leida nalja- ja 
anekdoodiraamatuid. Lisaks on 

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 
koostöös SA Dharmaga toetasid 
Tapa vallas tegutsevas projektis 
„Koostöö=Lahendused“ osalevaid 
peresid uue pesu kinkimisega. Iga 
väikegi tasuta saadud vajalik asi, 
riietus, toit jne. on tänasel hetkel 
peredele oluline.

Projekti eesmärgiks on perede 
tugi- ja eneseabigruppide tegevuste 
läbi viimine. MTÜ Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskuse panus projektile on mit-
terahaline, mis seisneb just kogukon-
na kaasamises ning vabatahtlikkuse 

alusel töö propageerimises.
Sel korral toetati pea 30 Tapa valla 

peret, kes on osalenud või osalevad 
eelnimetatud projektis. 

Peale Tapa valla perede edastati 
kingitused ka Tamsalu valla peredele, 
kuhu hetkel MTÜ Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskuse tegevus on laienenud, 
käivitades Tamsalu vallas peredele 
tugigrupi. SA Dharma on pikaajaline 
koostööpartner olnud Tapa vallale 
peredele toetamaks peretööd. 

Ene Augasmägi, MTÜ Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskuse vabatahtlik

Meeleolukad näitused 
linnaraamatukogus

Kevade ootuses

Tugikeskus ja Dharma
toetasid peresid

3. märtsil toimus Rakvere Rahvamajas Lääne-Virumaa poiss-solistide võistulaulmine 2011, mille võitis kategoo-
rias “Häälemurde läbinud kuni 16-aastased poisid” Lehtsest pärit noor laulja Teno Kongi, keda juhendas Tiiu 
Tikkerber. Võistlusele oli registreeritud rekordilised 27 noort laulumeest ja võisteldi kokku kuues erinevas 
kategoorias. Iga kategooria parimad lähevad edasi vabariiklikku eelvooru, mis toimub Tallinnas 16. märtsil 
Salme kultuurikeskuses. Võistlust korraldas VIROL-i kultuurispetsialist Ello Odraks, žürii esimees oli Jüri Rent.
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Tapa valla 2011. aasta 
eelarve panustab enim...

Kulud vabale ajale, kultuurile ja 
spordile on kasvanud paari protsendi 
võrra, seda eelkõige sellepärast, et 
on juurde tulnud tegevusi, mille ak-
tiivsed inimesed on käima lükanud. 
Toetused valdkonnas tegutsevatele 
seltsidele on üldmahus samuti na-
tuke kasvanud. Loomulikult tahaks 
sinna oluliselt enam raha panustada, 
samas loodan, et tegijad ise suudavad 
raskel ajal leida läbi projektide enam 
toetust. Hea meel on selle üle, et 
noorsootöö on sel aastal raha juurde 
saanud, toetus valdkonnale on kas-
vanud koguni 22%. 
Suured investeeringuprojektid

Jaanuarikuu lehes kirjutasin kõi-
kidest nendest suurtest projektidest, 
millega Tapa vallal tuleb sel ja järgne-
vatel aastatel rinda pista. Praeguseks 
on meile saabunud ka positiivne otsus 
Tapa veepuhasti rekonstrueerimiseks 
ja Tapa linna vee ja kanalisatsiooni to-
rustike II etapi rahastamiseks. Kulud 
kokku, võrreldes 2010. aastaga, on 
kasvanud 2,98%. Kulude suurene-
mine on valdavalt tingitud veepro-
jektide vajadustest. Eelmisel aastal 
tehtud kulude kärbete mõju on selgelt 
näha sel aastal, näiteks vallavalitsuse 
personalikulud on eelmise aastaga 
võrreldes üle 10% väiksemad. 2011. 
aastal ei ole eelarvesse palgatõusu 
sisse kirjutatud mitte üheski asutuses, 
erandiks on siin vaid hooldekodu, 
kus siiani on väga rasket ja kurnavat 
tööd tegevatel tublidel töötajatel väga 
väikesed palgad.

Selle aasta eelarves on oluliselt 
suurendatud avaliku korra tagami-
seks minevat raha, mis põhiliselt on 
ettenähtud abipolitsei tegevuse jät-
kamiseks ja parendamiseks. Suurem 
kulude kasv on teedehoius, riigi poolt 
tuleb valda 119 tuhat eurot, koos 
vallapoolse rahastusega on sel aastal 
teehoiu raha suurus 200 tuhat eurot, 
mis tähendab võrreldes eelmise 
aastaga kulude kasvu 131%. Kasvu 

põhjused on vist kõigile ilmselged, 
samas tahame natuke investeerida 
ka teedesse endasse - niipalju, kui see 
vähegi võimalik on. 
MTÜd ulatavad abikäe

Eriline heameel on tõdeda, et 
meie MTÜd on aktiivsemaks muu-
tunud ja hakanud oluliselt rohkem 
projekte kirjutama ning sellega raha 
valda juurde tooma. Vallavalitsus 
toetab igati avalike teenuste paren-
damist läbi projektide omaosaluse 
tagamise. Sellel aastal on sellisteks 
omaosalusteks investeeringute ta-
gamiseks ca 34 000 eurot, mis on 
üsna suur summa arvestades, et selle 
summa abil tuuakse lisaraha umbes 
200 000 eurot. Loodan, et see sum-
ma järgnevate aastate jooksul kasvab 
jõudsalt. Paar näidet, mida selle raha 
eest ära tehakse:

Tapa vaksali juurde rajatakse AS 
ERV Infra poolt alus vana auruve-
duri eksponeerimiseks, vedur ise saab 
korda tehtud LEADER projektiraha 
ja Raudteekultuuri Fondi raha abil. 
Sellega saab vääriliselt tähistatud Tapa 
valla jaoks nii oluline raudtee ajalugu ja 
korda tükike vaksali ümbrusest. 

LEADER-i abiga realiseerub II 
etapp Jäneda spordihoone riietus-
ruumide ja spordihoonete sissepääsu 
väljaehitusest.

Nagu ma eelnevalt mainisin, on 
projekte kirjutatud palju ja kõigi kohta 
pole veel lõplikke otsuseid, kuid luban, 
et projekti tööde tulemustest infor-
meerime valla kodanikke jooksvalt. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
konservatiivne eelarvepoliitika ning 
mullu langetatud ebapopulaarsed 
otsused on end sõna otseses mõttes 
ära tasunud, sest just seeläbi on sel 
aastal meil võimalik valdkonniti 
kulusid suurendada ning projektide 
jaoks tagada omaosalust ja seeläbi 
suured-tähtsad projektid ellu viia. 
Tänud kõigile mõistvuse ja koostöö-
valmiduse eest! 

Alari Kirt, vallavanem
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väljas näitused kahe aprillikuu juu-
bilari Sven Nordqvisti (lustakad 
Pettsoni lood) ja Eva Janikovszky 
(„Usu või ära usu“) raamatutest. 

Viljandi huvikooli kunstiringi 
lapsi juhendas õpetaja Elle Käosaar. 
Kevadet on toredam oodata nende 
meeleolukate näituste seltsis.

Margit Lättemägi

27. märtsil kell 14 tähistab Tapa 
kultuurikojas oma 10. tegevusaastat 
MTÜ Orpheus, kelle üheks asuta-
jaks ja eestvedajaks on Ljubov Laur. 
MTÜ Orpheus on ka seni ainuke 
ametlikult registreeritud etniliste 
vähemusgruppide esindusorgani-
satsioon Tapal, kes läbi erinevate 
kuultuurisündmuste, festivalide, 
kontsertide korraldamise on andnud 
hindamatu panuse ühtse kogukonna 
loomisel Tapa linnas ja vallas. 

Kontserdil esinevad: ansambel Su-

sidky, duett Valgus ja varjud (mõlemad 
Tallinn), ansambel Vodogray (Silla-
mäe) ja solistid: Vjacheslav Resnichen-
ko, Allan Laur, Mart Kroon, Evgeni 
Getmantsev, ansambel Žuravuška. 
Lisaks esinevad peotantsijad, idamaade 
tantsu trupid, lapsed jpt.

Kallid sõbrad! Mul on hea meel 
kutsuda teid sellele üritusele, kus 
meenutame koos Orpheuse 10-aas-
tast ajalugu muusika saatel. Kontsert 
on kõigile tasuta! Ootame teid

Teie Ljubov Laur, MTÜ Orpheus esimees

Orpheus – 10 aastat 
seltsi elu
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Krista Laht õpetas villaloorist ehk villavatist kauneid esemeid valmistama. Foto  Leelo Jürimaaa

Mõte kokku kutsuda kõik Tapa 
valla käsitöötegijad sai alguse juba 
2010. aasta novembrikuus. Ette-
valmistused selleks suurürituseks 
algasid aga selle aasta jaanuaris. Ül-
latavalt ladusalt sujus kõik. Vastu-
seisu ei olnud kellegi poolt. „Ma ise 
ilutegija“ sai teoks kevadkuu 12ndal 
päeval Lehtse kultuurimajas. Meie 
käsitööseltsing üksinda ei oleks 
suutnud seda üritust korraldada. 
Oma õla panid alla Lehtse Talunike 
selts ja Lehtse kultuurimaja ning 
kõik käsitöötegijad. Tänu teile!

Päeva muutis sisukamaks maali- 
ja nahakunstnik Silvia Kelle Tallin-
nast, kes esines ka loenguga ning 
luges oma luuletusi. Üllatuskülaline, 
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöölii-
du juhatuse esimees Liivi Soova, 
oma lühikeses sõnavõtus rääkis 
vabariigis toimuvatest suurematest 
käsitööalastest üritustest ning kinkis 
meile käsitööalast kirjandust.

Näitusi, väljapanekuid ja töötu-
basid oli kultuurimaja kaks korrust 
täis. Väga mitmekülgsete käsi-
tööesemete väljapanekuga meeli-
tasid rahvast ligi Tapa kultuurikoja 
käsitööring ning Tapa Seeniortuba. 
Lehtse käsitöötegijad näitasid põhi-
liselt kangastelgedel kootud vaipu, 

sõbasid, kotte, linikuid, saunalinu, 
käterätte ning Elve Nurga kootud 
erinevate kihelkondade rahvariide-
vöösid ja rahvariideid. Imekaunid 
ristpistes tikitud pildid pani välja 
Endla Lääne. Populaarseks on 
saanud keraamiliste nõude valmista-
mine. Sellealase ulatusliku näitusega 
tuli välja Eha Kaukvere keraamika-
tuba Jänedalt. Kohapeal sai igaüks 
endale teha savist meelepärase kausi 
või vaasi Moe raamatuklubi naiste 
juhendamisel.

Krista Lahti lauaümbrus oli pak-
sult rahvast täis, seal tehti kauneid 
esemeid villaloorist. Õppida sai ka vil-
laloorist susside ja barettide tegemist. 
Selle peale oli meister Kaja Tomberg. 
Kauniste ehete, pärlite, tegemist jagus 
mõlemale korrusele. Osteti, müüdi ja 
õpiti ka pärleid paela lükkima.

Töötubasid oli veelgi. Lehtse 
Kooli õpilaste tööde näitus vääris 
tähelepanu. Samas õpetasid õpeta-
jad Tiiu Tikkerber ja Tiina Evardi, 
kuidas teha organsa lille või cernitist 
ehte või nööbi. 

Mitmekülgsed olid igasuguste 
pitside väljapanekud ja õpitoad. 
Sellealaseid õpetusi jagasid Eha 
Rehemaa, Valve Tammjärv, Maarika 
Anni ja Irina Tarassova. Anu Jonuk-

si õpitoas sai tungida klaasimaali, 
liivakaardi, pärlite viltimise ja nii-
digraafika tegemise saladustesse. 
Paelu sai punuda Marie Rohtla 
ja Seila Truu juhendamisel ning 
kuidas kardinaid õmmelda, seda 
näitas kõigile Helda Saame.

Toome taas käsitöötubadesse 
esiemade põhilised käsitööva-
hendid, vokid ja kraasid. Kuidas 
nendega töötada. Seda oskas hästi 
Vaike Freimann. Loodus pakub 
imeilusaid lõnga värvimise võima-
lusi, seda kunsti tundis hästi Anne 
Raava. Osta sai loodustooteid.

Meelelahutuse eest seisid head 
Lehtse Kooli lauljad, etlejad ja 
pillimehed ning Imastu Koolko-
du kolme noormehe imeilusasti 
esitatud laulud. 

Üritus õnnestus. Sellest rääkisid 
osalejad ja külaliste raamatusse 
kirjutatud tänusõnad. Me täname 
Tapa vallavalitsust, kes rahaliselt 
üritust toetas. Täname kõiki õpi-
tubade õpetajaid, näituste välja-
panijaid, abistajaid ja rahvast, kes 
sõitis kohale Tartust, Tallinnast, 
Harju- ja Järvamaalt, et saada osa 
esimesest Tapa valla käsitöötegijate 
päevast „Ma ise ilutegija“.

Evi-Maie Toomla 

Kõik, kes lõpetavad õppimise, on vanad, olgu 
nad siis kahekümne- või kaheksakümne-
aastased. Kõik, kes õpivad, püsivad noored. 
Elus on kõige tähtsam hoida oma hing noor! 

Henry Ford

„Miks õpetajad õpivad?“ – see on  
õpilase küsimus järjekordsele tundi 
asendavale õpetajale.  Aga tõesti – 
miks? 

Jäneda Kooli õpetajad on läinud 
aastal käinud täiendkoolitustel 1564 
tundi. Seaduse järgi on õpetajad ko-
hustatud iga viie aasta jooksul läbima 
160 tundi ennast täiendavaid koolitusi, 
see teeb aastas 32 tundi aastas. Meil 
on see arv 3 korda suurem. Uurisime 
õpetajate käest põhjusi, miks siis?

Väärtustan haridust – see avardab 
maailma mõistmist, muudab rikka-
maks suhtlemise kaasinimestega. 
Teadmised! Olen hakanud märkama 
paljusid huvitavaid ja põnevaid asju 
enda ümber. Teadmiste abil loodan 
täita oma unistuse – olla väga hea 
õpetaja. NB! Armastan väljakutseid. 
Kellelegi meeldib lumelauaga sõit-
mine, mina naudin õppimist. Tahan 
olla eeskujuks ka 50+ vanuses võib 
seada kõrgeid sihte; oluline on julgus 
püstitada eesmärke ning tahtmine 
neid saavutada. Täiskasvanuna õppi-
des olen mõistnud, kui väärtuslikud 
on elukogemused! Julgen kinnitada 
– unistused täituvad vaid neil, kes 
unistavad! Õnnelikud suudavad olla 
vaid need, kes õpivad!  (Liidia Talve, 
magistriõppes TLÜ-s)

Õpin sellepärast, et uuega kursis 
olla. Samas tahaks end tunda õppi-
misvõimelisena, seega ei tohi nö jah-
tuda. Inimene muutub väga kergesti 
laisaks. Kui ei ole pikka aega kuskil 
õppimas käinud, siis on end üsna 
raske sundida kodust välja, et millegi 
muuga tegeleda. Sel õppeaastal käisin 
klaasisulatuskursustel (6 korda) ning 
e-Twinningu õppepäevadel Tallin-
nas.  Nüüd talveperioodil olen avas-
tanud Koolielu e-koolitused. Esialgu 
läbisin e-raamatu tegemise koolituse. 
Praegu käib mõtlemismängude tege-
mise koolitus. Väga huvitav ja mugav 
võimalus end täiendada. Kui ei õpiks, 
siis ilmselt elaks ja töötaks ka, kuid 
see muutuks väga rutiinseks. Mulle 
rutiinne elu ei meeldi, seega ongi vaja 
oma nina mitmele poole toppida ja 
sealt valik teha. (Eha Kaukvere, va-
nempedagoog)

Olen veendunud, et õppimine 
ei lõpe kooliga (põhikool-gümnaa-
sium-ülikool), vaid kestab kogu elu. 
Mida vanemaks saad, seda rohkem 
mõistad, kui palju on veel avastada ja 
õppida. Enesetäiendamise tingib elu 
ise. Õpetaja täiskasvanud õppijana 
on üldjuhul motiveeritud ja teeb seda 
oma vabast tahtest. Uudishimu on 
enesearendamise liikumapanevaks 
jõuks. Erinevaid õppimisvõimalusi 
on tänapäeval väga palju. Alati ei 
peagi täiendkoolitusele kohale sõitma, 
vaid ennast arendada saab mugavalt ka 
e-õppe teel, kodust lahkumata ja enda 
jaoks sobival ajal. Õpetajate koolita-
jana on mul hea võimalus elukestva 
õppe põhimõtteid ka oma kolleegide 
hulgas propageerida. Minu enese-
täiendamine on seotud nii õpetaja- kui 
koolitajatööga ning infotehnoloogia 
erinevate võimaluste tundmaõppimi-
sega. (Tiia Salm, pedagoog-metoodik)

Õpin, et rooste ei läheks, et kunagi 
õpitut ära ei unustaks, et ajaga (uuen-
dustega pedagoogika-psühholoogia 
vallas) kaasas käia. Õpin selleks, et 
omandada uusi ja huvitavaid õppe-
meetodeid, et lastel ja endal oleks 
huvitavam ja kergem õppida, toredaid 
üritusi läbi viia. Kui ei õpiks, oleks 
endal igav, sest kui ennast ei täienda, 

hakkavad tegevused korduma ja ka 
õpilastel ei oleks siis enam huvitav.

Tahan olla kursis matemaatikaa-
laste uudistega: meetodite kasutami-
sega, õppematerjalide koostamise 
võimalustega,  uurimuste tulemustega.  
Laiendades oma teadmisi ja oskusi, 
saan valida, kuidas teen oma tööd. 
(Natella Krigul, matemaatikaõpetaja)

Arvan, et inimene, kes ei huvituks 
uuest ja huvitavast, ei saaks olla õpe-
taja. Olen absoluutselt igalt koolituselt 
saanud midagi jagamiseks kolleegide-
ga või tundides kasutamiseks, olgu 
need siis lihtsalt lood elust enesest 
või uued faktid või konkreetsed ni-
pid-võtted. Kui ei õpiks? Võib-olla 
turniksime ikka mööda puid? (Ülle 
Oru, vanempedagoog)

Õpin sellepärast, et olla kursis 
kõige uuega, hoian ennast pidevalt 
kursis eluga, hoian ennast reipana 
(väsimuse vältimiseks). Igapäevatöös 
olen õppimise tõttu virgem, tervem. 
(Aivi Must, vanempedagoog)

Informaatikaõpetajal ongi vaja 
kogu aeg õppida, sest infotehno-
loogia areneb iga päev ning kõige 
uuega tuleb kursis olla. Kuna õpilaste 
seas on hästi populaarsed erinevad 
suhtlusportaalid, siis sellel aastal olen 
erilise tähelepanu alla võtnud turvalise 
internetikasutamise. Väga põnevad 
on e-Twinning projektid, kus koos 
õpilastega suhtleme läbi arvuti teiste 
Euroopa koolidega. Teadmised teevad 
tegelikult igapäevatöö huvitavamaks 
ja lihtsamaks. On palju erinevaid 
veebikeskkondi ja vabavaralisi prog-
ramme, mida saab koolis kasutada 
ning õppimist palju atraktiivsemaks 
muuta. (Kadri Toomingas, infojuht)

Täiendan end erialaliselt, et säiliks 
kvalifikatsioon, et mul oleks õpilastele 
õpetada midagi uut. Nii muutuvad kä-
sitöötunnid kaasaegsemaks. Kursustel 
saan kokku kolleegidega, kellega on 
meeldiv arutada ühiseid probleeme, 
jagada kogemusi. Õppimine annab 
mulle enesekindlust. Tore oli läbida 
„Tiki-tiigri“ kursust, saada sõbraks 
õmblusmasinaga, mis arvutiprogram-
mi abil õmbleb-tikib. (Malle Raunmä-
gi, vanempedagoog)

Kursustel tunnen, kuidas mõte 
saab uue suuna, mõned kursused an-
navad kinnitust – seda ma juba tean ja 
teen, mõnel kursusel leian üllatuse – ka 
nii võib! Õppides tunnen end taas õpi-
lasena,  kes võib rõõmu tunda uutest 
teadmistest, aga  mõnikord igavamates 
kohtades võib mõelda oma mõtteid. 
Ja veel on hea, et õpetaja ei teegi mär-
kust! Ja kui juhtub olema kontrolltöö, 
pabistan ikka ja püüan maha piiluda! 
(Maie Ainz, vanempedagoog)

Arendan ennast, omandan uusi 
meetodeid.  Kursused  mõjuvad väga 
positiivselt! Tunnen, et tunnid lähevad 
huvitavamaks, õpetaja enesekindla-
maks. Arenemiseta oleks inimene null! 
(Arvo Luik, vanempedagoog)

Elu, keskkond, inimesed – kõik 
aina uuenevas arenguprotsessis. Ar-
van, et pidev õppimine aitab selles 
muutuvas keskkonnas kiiremini ja 
lihtsamalt orienteeruda. Kasulik ja 
tore on täiendkoolitustel viibides nii 
„AHAAA! Midagi täiesti uut!“ kui 
ka „OOT-OOT… seda olen varem 
õppinud – hea võimalus meelde 
tuletada ning taas kord läbi mõelda!“ 
Kuna koolitused toimuvad igapäeva-
sest tööolukorrast erinevas kohas, on 
võimalik näha peale otsese teema ka 
muud: suhelda kolleegidega teistest 
koolidest või sootuks teiste eluvald-
kondade esindajatega. (Malle Teras, 
võõrkeelte õpetaja)

Jõudu ja jaksu õppimiseks kõigile 
noortele ealt ja hingelt!

Jäneda Kooli õpetajad

Käsitööpäev Lehtses

Miks ma õpin?

Pikk ja külm talv hakkab mööda 
saama ning valgem ja soojem aeg 
on ees ootamas. Nüüd tundub, et 
päevad on nii pikad ja tahaks midagi 
selle ajaga kasulikku ning huvitavat 
teha. Aiandushuvilistel kindlasti on 
juba töid ja tegemisi, mis ei välista, 
et aega jääb ka muudeks tege-
misteks. Aga kellel ei ole mingeid 
tegevusi ja toimetamisi, siis oma abi 
pakub Gilda Kunstilabor Jänedal.

Kunstilaboris käimiseks ei ole 
keegi liiga noor ega vana! Meie 
juures saab joonistada, maalida, voo-
lida, meisterdada, matkata looduses, 
õues kokata, mängida, teha lihtsaid 
lilleseadeid käepärasest looduslikust 
materjalist, palju erinevaid kaasaegse 
käsitöö tehnikaid jne. Kui me ise ei 
oska, siis tellime kohale asjatundja! 
Juunis, juulis ja augustis on võima-
lik käia Gilda Kunstilaboris ühel 
kokkulepitud ajal oma grupis kord 
nädalas meisterdamas ja muid soo-
vitud tegelusi tegemas. Aega kulub 2 
tundi ja osalustasu korra eest on 1€. 
Tegevusi ja aegu saame alati kokku 
leppida ja kui mõnikord tulla ei saa, 

siis sellest ei ole midagi.
Lastele pakume suvel ka 1-päeva-

seid laagreid st, et alustame hommi-
kul kell 9 ja lõpetame õhtul kokku-
lepitud ajal. Päeva sisustame kunsti, 
spordi, matka ja mängudega, õues 
kokkamisega ning laagrist ei puudu 
ka töömoment. Ühel laagripäeval 
on kohti maksimaalselt 10 osalejale 
ja osalustasu on 3€. Kõik vajaminev 
on kohapeal olemas, tule ainult ja 
võta osa! Edaspidi võimalik korral-
dada ka pikemaid laagreid. Eeloleval 
koolivaheajal on samuti võimalus 
tulla sõpradega Gilda Kunstilabo-
risse meisterdama. Tapa valla lastele 
ja nende sõpradele osalustasu 1€. 
Tegevuseks kulub orienteeruvalt 2 
tundi ning vajaminev kõik kohapealt. 
Valminud töö saab loomulikult kaasa!

Gilda Kunstilabor osales 12. 
märtsil Lehtses Tapa valla esimesel 
käsitöötegijate päeval. See on väga 
tänuväärne ettevõtmine, sest andis 
palju olulist infot selle kohta, millega 
inimesed vallas tegelevad ja huviliste-
le võimaluse kohapeal proovida teha 
neid asju. Sellise päeva korraldamine 

on väga hea, sest alati ei pea oma 
hobidega tegelemiseks kaugelt ju-
hendajaid otsima – see inimene võib 
olla tegelikult väga lähedal sulle. Ka 
tegijad ise said ju omavahel teavet 
ja kogemusi vahetada. Kiiduväärt 
oli seegi, et tutvustati mehelikku 
käsitööd, mis ei välista seda, et huvi 
korral võivad tegeleda inimesed 
kõigega, soost olenemata! Näitusel 
sai palju ilusaid esemeid näha ning 
tegijate käest küsimustele vastused. 
Tore oli ka kontsert, mis samal ajal 
toimus ja võimalus ennast väikese 
intervjuu abil reklaamida kohapeal! 
Mõeldud oli ühistegemise pealegi 
- ühise kaltsuvaiba heegeldamise 
võimalus kõigile soovijatele, mille 
hiljem saab omale noortekeskus.  

Suur aitäh lehtselastele selle väga 
vajaliku ja hästi korraldatud päeva 
eest! Sellist ettevõtmist tasub kohe 
kindlasti jätkata.

 Lääne-Virumaa, Tapa v, Jäneda, 
Lepa mü 1, MTÜ GILDA KUNS-
TILABOR, tel 5302 7155 gilda.
lindmaa@gmail.com 

Gilda Lindmaa Jänedalt

Gilda Kunstilaborist
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Päästeamet korraldab karikatuuri- 
koomiksi ja animatsioonivõistluse 
„Õnnetus hüüab tulles! Konkursile 
saavad oma töid esitada nii lapsed kui 
ka täiskasvanud. Konkurss toimub 
kahes vanuserühmas, alates 16 eluaas-
tast saab esitada karikatuure teemal: 
„Õnnetus hüüab tulles!“ ning alates 
6 eluaastast saab esitada õpetlikke 
koomikseid ja animatsioone teemal: 
„Mina – õnnetuste ennetaja“.

Konkursi patroon on Heinz Valk, 
kelle arvates võimaldab karikatuur 
elu valupunkte rõhutada kujutades 
olukorda võimendatult. „Inimeste 
elus käivad traagika ja huumor sageli 
käsikäes ning ka selline tõsine asi, 
nagu õnnetuste ennetamine saab 
käia läbi absurdi ja koomika“, arvab 
vanameister.

Parimad tööd kuulutatakse välja 
27. mai Tartus uues Ahhaa keskuses, 
kus saab vaadata 4D kino ja nautida 
enneolematuid teadusatraktsioone. 

Võitjatele on väärt auhinnad välja 
pannud paljud toetajad, auhindadeks 
on nutitelefon, sülearvuti, ekst-
reemspordikaamera, matkavarustust, 
seiklusmatk ja palju muud.

Kõige tabavamaid töid kasutatak-
se edaspidi tule- ja veeohutusalases 
ennetustöös ja neid esitletakse 
Päästeameti meediakampaaniaid 
toetavatel internetilehekülgedel või 
jagatavates teavitusmaterjalides.

Võistlustöid ootame hiljemalt 6. 
maiks 2011 e-posti aadressil rescue@
rescue.ee või tuua Päästeametisse 
aadressil Tallinn, Raua 2, võib ka viia 
lähimasse päästekomandosse. 

Täpsem info ja reeglid: www.
rescue.ee.

Lisainformatsioon: Indrek Ints, 
Päästeameti ennetustöö osakonna 
juhataja indrek.ints@rescue.ee, tel 
5269800

Viola Murd, Päästeameti avalike suhete 
büroo juhataja

Seega PUNANE kingitus on 
kaunis kingitus. Verekeskus kut-
sub doonoreid tegema kaunist 
kingitust.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ve-
rekeskus korraldab Tapal doonori-
päeva esmaspäeval, 21. märtsil kell 
10.30–15 Tapa kultuurikojas (Turu 
8, Tapa).

Viimasel doonoripäeval det-
sembris tegi abivalmis Tapa rahvas 
69 vereloovutust, mille abil kogus 
verekeskus ligi 31 liitrit verd. Vere-
keskus tänab kogu südamest kõiki 
osalenuid selle hindamatu abi eest 
ja kutsub järgmisele doonoripäevale!

2010 oli Lääne-Virumaal taas 
edukas doonorluse aasta: Rakveres, 
Haljalas, Kadrinas, Mõdrikul, Tam-
salus, Tapal ja Väike-Maarjas toimus 
29. doonoripäeva, mida külastas 
kokku 2837 abivalmis inimest ning 
2477 vereloovutuse abil täienesid 
haiglate verevarud 1100 liitri võrra. 
Lääne-Virumaa doonoripäevadel 
liitus doonorite perega 483 inimest.

Väikest verekaotust talub ini-
mese organism suhteliselt hästi, 
kuid suurema verekaotuse korral 
on vereülekanne parim viis selle 
kompenseerimiseks. Vereülekandeid 
tehakse traumade, vähktõve, vere- ja 
maksahaiguste, põletuste, vere hüü-
bimishäirete, sünnitusabi jne korral, 

kuid ka plaanilistel operatsioonidel. 
Doonoripäeva külastamiseks tu-

leks varuda umbes 45 minutit, millest 
vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit 
ning ülejäänud aeg kulub ankeedi 
täitmisele, meditsiinilisele läbivaatu-
sele ning väikesele puhkusele pärast 
vereandmist. Vereandmine on valutu 
ja ohutu protseduur, mille käigus 
võetakse doonorilt 450 ml verd. See 
moodustab olenevalt kehakaalust 
kõigest 7–13% kogu täiskasvanud 
inimese verest. 

Verekeskus soovitab tutvuda 
lisainfoga www.verekeskus.ee

Tule doonoriks, kui oled: * terve, 
ei põe hetkel mõnda viirushaigust 
ega tarvita ravimeid; * puhanud ja 
söönud; * kehakaaluga üle 50 kg; * 
18–60-aastane; viimasest vereandmi-
sest peab olema möödunud meestel 
60 päeva ja naistel 90 päeva. 

Kui Sul on olnud nõelravi, täto-
veerimisi või naha augustamisi, saad 
verd loovutada 6 kuu möödudes.

Vereloovutusele tulles võta palun 
kaasa pildi ja isikukoodiga isikut 
tõendav dokument. 

PS! Nüüdsest saab meie tegemis-
tel silma peal hoida ka Facebooki 
fännilehel Doonorid ja Sõbrad www.
facebook.com/DoonoridjaSobrad.

 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus

Päästeameti
loominguvõistlus

„Õnnetus hüüab tulles!“

Kas teadsite, et Eesti 
regilaulus tähistab 

sõna punane hoopiski 
kaunist?

Seoses kevadise jää ja lume sulamise-
ga kaasneva suurveeohuga hoiatame 
Ida- ja Lääne-Viru maakonna elanik-
ke, et selleks tuleb valmis olla. Eriti 
tähelepanelik tuleb olla piirkondades, 
kus kevadine suurvesi on ka varase-
matel aastatel probleeme põhjustanud 
– seal on tänavu suure lumerohkuse 
tõttu oht üleujutuseks eriti suur.

Seoses veeuputusohuga soovi-
tame majaomanikel soetada vee-
pumbad, et vajadusel oleks võimalik 
koheselt vesi keldritest välja pumbata. 
Päästjad sõidavad väljakutsele, kui 
inimeste elu ja tervist ähvardab oht, 
elamute keldritest vee väljapumpami-
sega päästeteenistus üldjuhul ei tegele. 
Ida-Eesti Päästekeskuse koordinat-
siooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku 
sõnul on ühekordsel vee keldrist välja 
pumpamise kasutegur väike. Keva-
dise tulvavee tõttu on maapinnases 
niiskuse tase kõrge ning vesi imbub 
keldritesse tagasi. Vee kiire tagasi 
imbumine võib kahjustada hoone 
konstruktsioone rohkem kui seisev 
vesi. Efektiivseid taastamistöid tasub 
aga alustada alles peale veetaseme 
alanemist ja maapinna niiskustaseme 
normaliseerumist. 

ENNE ÜLEUJUTUST
Veekogu ääres elades ole kursis 

täpse ilmaprognoosi ja veetaseme 
muutumisega.

Majapidamise veetõusu eest kaits-
miseks tihenda keldrikorruse aknad, 
vajadusel lao akende ette liivakotid.

Kogu joogivett – tulvaveed võivad 
rikkuda joogivee. 

Vii mööbel, olmeelektroonika, 
elektririistad, väärisesemed ja riided 
maapinnast kõrgemale korrusele. 

Samuti vii kõrgemale õlid, lahustid 
ja muud mürgised ained, et vältida 
nende vette sattumist. 

Selgita välja, millised ohud võivad 
üleujutusega kaasneda kari- ja kodu-
loomadele ning loomasöödale.

Kontrolli küttepuude hoiustamise 
paika, et tulvad halge minema ei kan-
naks. Võimalusel varu osa puid varju 
alla kõrgemale alusele, et niiskunud 
maja hiljem kuivade puudega kütta. 

Kinnita õues olevad lahtised 
esemed. 

Pane valmis vajalikud vahendid 
kodust lahkumiseks - ravimid, laetud 
akuga mobiiltelefon, esmaabivahen-
did, ilmastikutingimustele vastavad 
riided ja jalanõud ning söök ja jook. 
Ära unusta ka isikut tõendavat do-
kumenti.

Selgita välja kogunemispaik (su-
gulaste või tuttavate juures või kok-
kuleppel kohaliku omavalitsusega, 
…), kus saaksite üleujutuse korral 
ajutiselt viibida. Lahku kodunt juba 
ennetavalt, kui majja sissepääs ega 
majast väljumine veetaseme tõusu 
tõttu veel takistatud pole.

Juhuks, kui Sinu pereliikmed ei 
ole koos, siis leppige kokku koht, kus 
vajadusel kohtute. 

Selgita välja, kuidas saad teavet 
üleujutuse kohta. 

Ära unusta küsida, kuidas on üle-
ujutusohuks valmis ka naaber.

Kodust lahkumisel lülita välja 
elekter ja teavita lahkumisest ka ko-
halikku omavalitsust.

ÜLEUJUTUSE AJAL
Ruumides:
Tähelepanu! Häda korral helista 

hädaabinumbril 112 ja kutsu abi!
Kui vesi tõuseb kiiresti ja hakkab 

tungima hoonesse enne, kui oled 
jõudnud evakueeruda, siis tagane 
ülemisele korrusele. Ära unusta ka 
kodu- ja lemmikloomi.

Enne vee keldrist välja pumpa-

mist veendu, et mõni elektriseade 
või katkine juhe ei ulatuks veeni - vesi 
juhib elektrit väga hästi! Kui majja 
voolanud vesi hakkab ohustama 
elektrisüsteeme, tuleb elekter elamust 
välja lülitada.

Vedelkütusega töötavat veepumpa 
kasuta vaid hästi ventileeritavates 
ruumides. 

Lülita välja elekter ruumides, kuhu 
vesi on tungimas või võib tungida. 
Märgunud elektrijuhistiku või -sead-
me kasutamisel tekkinud lühisest võib 
puhkeda hoones tulekahju. Samuti on 
oht saada elektrilöök, kuna vesi juhib 
elektrit väga hästi.

Väljaspool ruume:
Üleujutatud teelõiku nähes mine 

tuldud teed tagasi. Tugev vool võib 
inimesel jalad alt viia ka siis, kui vesi 
on vaid 15–20 sentimeetrit sügav. 

Väldi autoga liiklemist üleujutatud 
piirkonnas. 

Hoia eemale üleujutatud alajaa-
madest. 

PEALE ÜLEUJUTUST
Ole ettevaatlik üleujutuse piirkon-

nas- kummijalatsid ja –kindad kaitse-
vad elektrilöögi ohu eest ruumides, 
kus põrandal on veel veekiht. 

Tulekahju puhkemise vältimiseks 
tuleb elektrijuhistikul või -seadmel 
lasta enne vooluvõrku lülitamist 
korralikult ära kuivada.

Kuivata nii ruttu kui võimalik hoo-
nes märgunud materjale, et pidurdada 
hallitusseente ja bakterite kasvu. 

Aita ka naabreid ja teisi inimesi, 
kes võivad vajada erilist hoolt ja abi!

Infot üleujutusohu korral käitumi-
seks saab ööpäevaringselt töötavalt 
päästeala infotelefonilt 1524 ja vee-
bilehelt www.rescue.ee.

Ida-Eesti Päästekeskus

Meditsiin ravib inimest, veterinaaria 
annab abi tervele inimkonnale. Vete-
rinaararst, ravides loomi, kaitseb ka 
inimesi nakkushaiguste ja parasiitide 
eest. Igas linnas-asulas on inimestel 
hoida väga erinevaid loomi kõige 
väiksematest hamstritest kuni ho-
busteni. Veterinaarabi loomadele 
farmides ja taludes osutavad riikliku 
veterinaartalituse arstid.

Tapa väiksemad koduloomad-
kassid, koerad, ka eksootilised loo-
mad, saavad abi veterinaarkliinikust. 
Siin on võimalik loomi vaktsineerida 
nakkushaiguste vastu, töödelda loo-

mi väli- ja siseparasiitide vastu, osu-
tada kirurgilist ja günekoloogilist abi.

Kliinikus on võimalik osta loo-
madele vajalikke erinevaid vitamiine 
ja ravitoimega toidulisandeid. Kliinik 
võimaldab ravi ja muid teenuseid 
kassidele, koertele kilpkonnadele, 
hamstritele küülikutele jne. Praktika 
näitab, et viimasel ajal on inimesed 
võtnud kodudesse erinevaid loomi, 
kas otse tänavalt või teistelt inime-
telt. Loomapidajad ei oska eristada 
haigusi oma uutel kodusõpradel. 
Eksimuse vältimiseks ongi vaja 
pöörduda veterinaarkliinikusse, kus 

teostatakse looma vaatlus, vaktsinee-
rimine infektsioonide vastu.

Kui olete märganud kodulooma-
del väsimust, loidu olemist, toidu 
eiramist, peab kohe pöörduma vete-
rinaari poole.

Peame meeles, et loomalt inimese-
le kandub üle 150 haiguse. Hobuselt 
ligi 50 erinevat haigust, veistelt sama 
palju. Sead võivad “kinkida” inime-
sele 46 haigust, koerad ja kassid kuni 
65, linnud kuni 26 erinevat haigust.

OÜ Tapa Loomakliinik VETDOK
1. Mai pst 10 töötab:  E–R 10–18, L 9–15

Telefon 322 4823

Üleujutus Pada külas Virumaal. Foto Päästeameti arhiivist

Käitumisjuhised üleujutusohuks

Abi saab veterinaarkliinikust

Soovime teada missugune põhisea-
duse punkti alusel saab ähvardustega 
nõuda raha teenuse eest, mida maja-
omanik ei vaja, ega kasuta. Näiteks 
olematute jäätmete veo eest. Kui 
palju Reformierakond saab tasu As 
Veolialt, mille hulgas tulevikus ka 
meilt sisse nõutavast rahast.

Tapa vallas on sorteeritud jäät-
mete kogumine väga hästi paika 
pandud, nii et prügimäele saatmiseks 
peaaegu üle ei jäägi. Kompostee-

rimise võimalus on majaomanikel 
olemas, miks siis karistatakse maja-
omanikke tiheda jäätmete veosea-
dusega st. rahaga? Ametnike poolt 
määratud tihe ja hajaasutuste mõiste 
ei ole õiglane majaomanikele. Kuhu 
jäävad inimõigused ja vaba tahe?

Lugupidamisega Arne Kroonmäe,  
Tapa Majaomanike Seltsi esimees

 13. märts 2011. a
(Saadetud Õiguskantslerile, Tapa valla-
valitsusele ja ajalehele Sõnumed)

Veel jäätmete veost
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18. juunil 2011 esietendub Mägise 
põhuhoidlas (Aravete, Ambla vald, 
Järvamaa) Jan Rahmani näidend 
„Unustatud hinged“. Tegemist 
on spetsiaalselt selle koha jaoks 
kirjutatud draamaga, mis põhi-
neb Käravete Nõiamäe legendil. 
Legendi järgi toimus 17. saj. algul 
Käravete Nõiamäel kogu Põhja- 
Euroopa viimane suurem nõidade 
põletamine, kus üheaegselt leidis 
lõpu 9 väidetavat nõida. Kuna le-
gend on lühike, siis tuli sinna lugu 
juurde mõelda ja veidi ka nõidade 
arvu vähendada. 

Tegemist on vaatemängulise 
draamaga koos tule ja muusikaga. 
Etenduses teevad kaasa Rita Raa-
ve, Indrek Saar, Elina Pähklimä-
gi, Kristjan Sarv, Madis Kalmet, 
Egon Nuter, Tauno Kangro ja 
Liina Tennossaar ja lisaks koha-
likud harrastajad. Etendust lavas-
tab Raivo Trass ja muusika loob 
ansambel OORT. Kunstnikuks 
on kutsutud tuntud teatrikunstnik 
Toomas Hõrak.

Oleme veendunud, et valmiv 

lugu puudutab igaüht. Nii nagu 
sellel kaugel ajal pandi inimestele 
sildid külge ja heideti ühiskonnast 
kõrval, nii samamoodi käitume tihti 
ka tänapäeval. Lavastusmeeskond 
ootab ja loodab antud lavastustest 
saabuva suve suurimat elamust. 
Selleks annavad alust ideed, näit-
lejad, muusika ja asukoht.

Veidi ka etenduse sisust. Maail-
mas aga sünnib külalugu: elab vana 
Kadi oma poja Tõnisega, mõisas 
on piltilus toatüdruk, kes kõigile 
meestele meeldib. Kui külla tuleb 
linnas õppiv mõisavalitseja poeg, 
toatüdruk Maie vägistatakse. Tõnis 
maksab kätte ja varjab Maiet, kuid 
külarahvas, kirik ja mõis pöörduvad 
erinevatel põhjustel nende vastu. 
Kadi, Tõnis ja Maie võetakse kin-
ni, nende kodu otsitakse läbi, neid 
piinatakse ja sunnitakse tunnistama 
lepingut kuradiga. Lapseootel Maie 
läheb piinamisest hulluks, Kadi ja 
Tõnis ei tunnista seda, mida teinud 
pole. Kuid kõikvõimalikke kaud-
seid tõendeid nende kõigi lepingust 
kuradiga leitakse, nad mõistetakse 

süüdi ja põletatakse. Sealjuures 
ilmneb see, et ka külarahvas on 
võimeline väga kergesti unustama, 
unustama neid, kellega koos elatud. 
Unustavad ja elavad oma tavapärast 
elu edasi.

Etendused toimuvad 18, 19, 22, 
25, 26, 29 ja 30. juuni algusega kell 
20. Vihma pole karta, sest tegevus 
toimub katuse all. Põhjust on jaa-
nipäevaks sõbrad ja sugulased üle 
Eesti Aravetele kokku kutsuda, käia 
etendust vaatamas ja ka väike pidu 
maha pidada. 

Piletid on müügil alates 15. 
märtsist Aravete kultuurimajas ja 
Piletilevi müügikohtades üle Eesti. 
Piletihind kuni 1. mai 2011 on 10 
eurot, hiljem juba 15 eurot.

Lavastust toetavad MTÜ 
Arenduskoda, LEADER-prog-
ramm, Kultuurkapital, Kuma, 
Arulepiku talu, Anpal Lillesa-
long, Aravete Agro ja Kontsert-
lavad.ee. Korraldaja on MTÜ 
Sääsküla Huviklubi. 

Arlet Palmiste

Tapa Vallavalitsus on läbi viinud 
korraldatud jäätmeveo konkursi, 
mille tulemusena antakse alates 1. 
aprillist 2011. a olmejäätmete ära-
veo ainuõigus viieks aastaks AS-ile 
Veolia Keskkonnateenused. Jäätme-
vedaja leidmiseks korraldatud kon-
kursi võitja selgus vähempakkumise 
põhimõttel. Teistel jäätmevedajatel 
pole korraldatud jäätmeveo piir-
konnas õigust olmejäätmeid veda-
da. Pakendite, paberi- ja papi ning 
biolagunevate jäätmete konteinereid 
tühjendab edasi AS Väätsa Prügila.

Jäätmevaldaja loetakse jäätme-
seaduse alusel liitunuks korraldatud 
jäätmeveoga elu- või tegevuskoha-
järgses jäätmeveo piirkonnas ole-
nemata sellest, kas tal on sõlmitud 
leping jäätmevedajaga. Jäätmevalda-
jad on korteriühistud või -ühisused, 
nende puudumisel aga maaüksuse 
omanikud, millel asub elu- või 
äriruum või suvila. Jäätmevaldajaks 
loetakse ka garaaži- ja hooneühistud, 
suvila, elu või äriruumina kasutata-
va ehitise või korteri kui vallasasja 
omanik.

Lähiajal saadab AS Veolia Kesk-
konnateenused Teile kirjaliku teate, 
milles tutvustatakse veograafikuid, 
veohindasid ja muid olulisi jäätme-
veo tingimusi. Eramajade elanikud, 
ühistud ja ettevõtted peaksid sõlmi-
ma jäätmevedajaga lepingu. Juhul, 
kui jäätmeveolepingut ei sõlmita, 
toimub kinnistult prügivedu vallavo-
likogu poolt kehtestatud miinimum-
paketi alusel. Eelnevalt sõlmitud 
lepingud ja Tapa Vallavalitsuse 
korraldustega antud harvema 
tühjenduse ning jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise load 
kaotavad kehtivuse. 

Tulenevalt jäätmeseaduse § 71 lg 
2 p 2 peab jäätmemahuteid tühjen-
dama sagedusega, mis väldib nende 
ületäitumist ja ebameeldiva lõhna 
tekke, kuid mitte harvemini kui:

1)Tapa linnas ja Lehtse alevikus 
vähemalt üks kord nelja nädala 
jooksul;

2) Imastu, Jootme, Jäneda, Kar-
kuse, Moe, Näo, Patika, Saksi ja Va-
hakulmu külades rohkem kui nelja 
korteriga korruselamutes vähemalt 
üks kord nelja nädala jooksul;

3) ülejäänud valla territooriumil 
vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Kui jäätmemahuti ei saa kuu ajaga 
täis, võib mahuti väiksema vastu 
välja vahetada või jäätmed kotiga 
üle anda.

Jäätmevaldajad võivad jäätme-
te kogumiseks kasutada mitme 
naaberkinnistu peale ka ühiseid 
kogumismahuteid, seejuures peavad 
jäätmeveolepingus olema fikseeritud 
kõik ühist kogumismahutit kasuta-
tavad jäätmevaldajad. Ühismahutit 
soovivad jäätmevaldajad peavad 
esitama vallavalitsusele ühise kirjali-
ku sooviavalduse, milles näidatakse 
kõik kinnistud, nende omanikud, 
jäätmekäitluse eest vastutav isik ning 
ühismahuti asukoht. 

Mitme kinnistu omanik liitub 
kõikide tema omandis olevate, veo-
piirkonnas asuvate kinnistutega ning 
tal on õigus neil kinnistutel tekkivad 
jäätmed üle anda tema poolt valitud 
kinnistul. Vastav taotlus tuleb esita-
da Tapa vallavalitsusele. 

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugeda vähemalt ühe alljärgne-
va tingimuste esinemisel:

1) kinnistul ei elata või kinnistut 
ei kasutata;

2) aiandusühistute ja suvekodude 
maa-alal asuv jäätmevaldaja loetak-
se avalduse alusel mitteliitunuks 
talveperioodiks (1. oktoober - 30. 
aprill) juhul, kui ta omab elamumaa 
sihtotstarbega kinnistut ja ei kasuta 
seda aastaringselt elamiseks.

Mitteliitumise taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik avaldus Tapa vallava-
litsusele (Pikk 15, Tapa või e-mail: 
vallavalitsus@tapa.ee).

 Avalduste soovitavad vormid on 
olemas Tapa valla kodulehel www.
tapa.ee - teenused - keskkond 

Krista Pukk

Suvelavastus „Unustatud hinged“ Korraldatud 
jäätmevedu

Olmejäätmete konteinerite tühjenduse hinnad Tapa vallas

Alates 2011. a märtsist hakkab Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 
Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud hanke tulemusel 

korraldama võlanõustamise teenust nendele isikutele, 
kes ei ole arvel Eesti Töötukassas. Teenust osutavad 

2 lepingulist nõustajat Rakveres, Rohuaia 12. 
Infot saab Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist tel 322 3566.

9. märtsil kinnitas MTÜ Arendus-
koja juhatus 2011. aasta LEADER 
projektitaotluste rahastamise talvise 
vooru tulemused.

Meetme 1.1 (Kohaliku elukesk-
konna investeeringutoetus) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
155 177,48 €, meetme 1.2 (Seltsi-
tegevuse, spordi ja kultuuripärandi 
väärtustamine läbi omaalgatusliku 
tegevuse) raames kinnitati toetuse 
taotlused summas 54 339,69 €, 
meetme 1.3 (Erinevate elanike-
gruppide kaasamise toetus ) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
15 530,08 €, meetme 1.4 (Piirkonna 
maine kujundamise toetus) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
50 413,22 €, meetme 2.1 (Ettevõt-
luse arendamise toetus) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
240 499,53 €, meetme 2.2 (Ajaloo- 
ja kultuuripärandi väärtustamise 
toetus) raames kinnitati toetuse 
taotlused summas 75 279,15 € ja 
meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvus-
vahelise koostöö arendamine, et 
tõsta piirkonna konkurentsivõimet 
tootmises ja teeninduses) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
63 884,00 €. Kokku jagati toetust 
655 123,15 € (10 250 450 kr).

Tapa valda tuli sellest rahast 
211 748,35 € (3 313 142 kr), mis 
on kogu eraldatud rahast 32,3 
%. Tapa valla mittetulunduslikud 
organisatsioonid ja äriühingud pole 

eelnevatel perioodidel oma taotlus-
tega nii edukalt esinenud. Tundub, 
et on saadud julgust ja avastatud, et 
Euroopa Liidu toetust on võimalik 
ka kohapealt taodelda, selleks ei 
pea oma toetusvajadusega enam 
Tartu või Tallinna minema. 

MTÜ Jäneda Spordiklubi 
projekt „Jäneda Spordihoone re-
noveerimise teine etapp: riietus- ja 
pesuruumide  ning uue sissekäigu 
ehitus, välisuste vahetus, põranda 
remont ja vahekardina paigaldus“ 
sai toetust 36 299,88 €. Investee-
ringuks sai toetust ka OÜ Jäne-
da Mõis projektile „Pulliteater 
Jänedale (järg)“ 21 457,12 €. OÜ 
Moe Saetööstus sai 19 406,88 € 
ketassaeraami Rimet 22-2-2 soe-
tamiseks. Jänedal tegutsev MTÜ 
AVANTE sai 36 259,00 € katusega 
ratsaspordiväljaku rajamise II etapi 
tarbeks.

Tapa linna elanikele valmistab 
kindlasti rõõmu teadmine, et MTÜ 
Tapa Linna Arengu Selts sai 
praegu roostetava raudteeveduri 
rekonstrueerimiseks ja eksponee-
rimiseks 38 000 €.

MTÜ Lehtse Talunike Seltsi-
le kinnitati toetus summas 2 028,56 
€ käsitöö tegijate päevade "Ma ise 
ilutegija" korraldamiseks. MTÜ 
Tapa SHK sai 1 486,34 € saali-
hokivõistluste läbiviimiseks Tapa 
linn 85 sünnipäeva raames. MTÜ 
Tapa Lauluseltsi projekt  „Tapa 

valla V muusikapäevad ja kultuuri-
konverents“ sai toetust 4 176,00 €. 
MTÜ MC Panter sai Tapa traieli 
korraldamiseks 2 878,16 €. Tapa 
vallavalitsusele eraldati „Tapa 
linnapäevad  85“ korraldamiseks 
3 048,88 € ja Tapa vorstfestivali 
korraldamiseks 4 159,80 €.  Kuus-
alu vallas registreeritud MTÜ Sinu 
Tasakaal sai raha Tapa valla eri 
rahvusest noortele suviseks tant-
su- ja käsitöölaagri läbiviimiseks 
2 064,63 €.

MTÜ Tapa Liikumispuu-
dega Inimeste Ühingu tublid 
eestvedajad kirjutasid oma esimese 
projekti teemal „Etno stiili edenda-
mine“, mille raames eraldati neile 
toetust  2 483,10 € tikkimismasina 
ostmiseks ja liikmete sellealaseks 
koolituseks.

MTÜ Arenduskoda esitas 
LEADERisse taotluse „Loving 
local values – kohalikud tooted ja 
toit, nende väärtustamine“ (38 000 
€). See on rahvusvaheline projekt, 
mille kaheaastase tegevusperioodi 
jooksul toimuvad kohaliku toidu 
väärtustamiseks ja propageerimi-
seks erinevad üritused nii Eestis 
kui Soomes.

Sügisel toimuva rahataotlusvoo-
ru kuulutab arenduskoja juhatus 
välja maikuu keskel.

Heiki Vuntus,
Arenduskoja tegevjuht

Tapa vald sai LEADERist raha

Gorjuško ja Aleksis Kattai (Tapa).
Punktikohale jõudis veel Margus 

Udeküll (Tapa), kes sai 5. koha 
kehakaalus -74 kg. Margusele olid 
need esimesed võistlused peale 
kolmeaastast vigastuspausi.

Järgmised tiitlivõistlused kree-
ka-rooma maadluses toimuvad 
2.aprillil, kui Tapa spordikeskuses 
toimuvad Eesti juunioride meistri-
võistlused ja 23. aprillil, kui Väike-
Maarja spordihoones selgitatakse 
Eesti kadettide meistrid.

Allan Vinter

Tänavused Eesti meistrid kreeka-
rooma maadluses selgitati nädala-
vahetusel Märjamaal. Tegemist oli 
juubelivõistlustega, Eesti meistreid 
selgitati juba 90. korda.

Võistlused kulgesid kohaliku 
maadlusklubi Juhan dikteerimisel, kes 
võitis kokku üheksa medalit, millest 
viis olid kuldsed. Kokku jagati välja 
seitse meistritiitlit. Juhanile seega üli-
võimas võistkondlik esikoht 45 punk-
tiga, teiseks tuli Tallinna maadlusklubi 
Nelson 22 punktiga ja kolmandaks 
SK Tapa 21 punktiga.

Individuaalselt läks meil kõige 

Rainer Viilveer kaitses Eesti meistritiitlit 
paremini kehakaalus -55 kg, kus 
oma mullu võidetud meistritiitlit 
kaitses edukalt Rainer Viilveer 
(Tapa). Finaalis alistas Tapa güm-
naasiumi 19-aastane abiturient 
pingelises heitluses tallinlase Risto 
Teesaare perioodidega 2:1.

Selle kehakaalu mõlemad pronk-
sid tulid samuti Lääne-Virumaale, 
võitjateks veel kadettide vanuse-
klassi kuuluvad Taaniel Piiskoppel 
(Kadrina) ja Ivan Belikov (Tapa).

Kehakaalus -60 kg saime sa-
muti kaks pronkksi, pjedestaali 
madalaimale astmele tõusid Dmitri 
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AS Merko Ehitus on ehitanud Tapa 
linna vee- ja kanalisatsioonitrasse 
alates eelmise aasta detsembrikuu 
algusest. Tööde teostamine on ja-
gatud kolmele piirkonnale ja tööd 
toimuvad graafiku järgselt. Kokku 
rajatakse kanalisatsioonitorustikku 
ca 17,4 km ja veetorustikku ca 
14,6 km, mille käigus ühendatakse 
trassiga 425 maja. Projekteeritud ja 
ehitusloa on saanud kõik kolm töö-
piirkonda. Esimeses tööpiirkonnas 
on paigaldatud ca 45% torustikust. 
On mõistetav, et majaomanikud 
soovivad liituda linna trassiga esime-
sel võimalusel. Kahjuks puudub val-
mis ehitatud kanalisatsioonitorustikul 
ühendus reovee puhastiga, mistõttu 
jõuaks reovesi kaevikus töötavate töö-
meesteni. Liitumised saavad võimali-
kuks pärast seda, kui trassid on välja 
ehitaatud, neid on kontrollitud, nad 
on ehitaja poolt AS-le Tapa Vesi üle 
antud ja neile on antud kasutusluba.

Keelatud on omavoliline tras-
siga liitumine! Trasside valmis-
olekust anname teada ajalehes 
Sõnumed ja Tapa valla kodulehel 
www.tapa.ee. 

Kõik trassiga liitumised tuleb 
eelnevalt kooskõlastada Tapa val-
lavalitsusega ja nende kohta tuleb 
sõlmida liitumisleping AS-ga Tapa 
Vesi. Vastavalt ehitusseadusele on 
kohaliku omavalitsuse teavitamine 
ehitise omaniku kohustus ja kõiki, 
kes seda kohustust eiravad, karistab 
Tapa vallavalitsus rahatrahviga kuni 
300 trahviühikut. Loodame mõist-
vale suhtumisele!

Lugupidamisega
Tarvo Nõlvak,

Tapa valla ehitusspetsialist

Väike-Maarja vallas toimusid 5. 
märtsil Lääne-Virumaa talimängud. 
Registreerus 13 omavalitsust, võis-
teldi kuuel erineval alal. Tapa valda 
esindasid kolmel alal lauatennisistid, 
maletajad ja koroonamängijad. Kok-
kuvõttes saavutati 13 võistkonna 
seas 6. koht.

Väga hea etteaste ehk suisa „puh-
ta töö“ tegi Tapa valla 5-liikmeline 
lauatennise võistkond, kes võttis 
kokkuvõttes kõik, mis võtta andis. 
Tapa vallale toodi lauatennisest 
maksimaalsed kohapunktid. Võist-
konda kuulus Helga Vasemägi, Riho 
Kivisoo, John Erik Juht, Veiko Aron 
ja Alvar Roos jun. Aastaid tagasi 
saavutati võistkondlikult II koht.

Ka males saavutati kokkuvõttes 
võistkondlikult väga hea II koht. 
Tublimad olid Piret Pihel, Maarika 
Loorits, Roman Kušmir, Vladimir 
Lištšuk, Rein Tali, Aavo Murutalu, 
Enn Koppel jpt. Aastaid tagasi saa-
vutati võistkondlikult III koht.

Võistluste tulemusi saab vaadata 
täpsemalt Lääne-Virumaa Spordi-
liidu veebilehelt aadressil: http://
www.lvsl.ee/index.php?page=kava.

Tapalased
võistlesid 
L-Virumaa 

tali-
mängudel

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
27.01.2011

Sõlmiti üks ja lõpetati üks kodu-
teenuse osutamise leping;

otsustati esitada kaheksa avaldust 
Viru Maakohtule piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste seadmi-
seks üle ja teha ettepanek määrata 
eestkostjaks Tapa vallavalitsus, kui 
eestkosteasutus kuni füüsilisest isikust 
eestkostja leidmiseni;

lõpetati kahe puudega inimese 
hooldajaks määramine hooldaja enda 
soovil;

pikendati sotsiaalkorteri üürilepin-
gut aadressil Kalmistu 15-14 Tapa 
linnas kuni 31.12.2014;

otsustati eraldada MTÜ-le 
Tapa Lastekaitse Ühingule alates 
01.01.2011–31.03.2011 eelarve realt 
091105 Laste päevahoiuteenus 8 lap-
se päevahoiuteenuse pearaha kokku 
summas 4 320 eurot;

otsustati eraldada MTÜ-le Trönde-
rikodu Lapsehoid lapsehoiuteenu-
se osutamiseks alates 01.01.2011–
31.03.2011 eelarve realt 091105 
Laste päevahoiuteenus 8 lapse päeva-
hoiuteenuse pearaha kokku summas 
4 320 eurot;

anti välja korraldus puudega lapse 
hooldajatoetuse määramise pikenda-
mise kohta;

anti välja kaks korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks, kaks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks 
loa mitteandmise kohta ning üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

anti avaliku ürituse luba “Eesti 
linnade talimängud 2011” raames 
suusavõistluse korraldamiseks Männi-
kumäel 26. veebruaril 2011 kell 12–18;

otsustati eraldada Kristi Lööpe-
rile ja Sirli Nellisele toetust summas 
55 eurot (kokku 110 eurot), eelarve 
kuludest 08109 “vabaaja ja spordiüri-
tused”, seoses osalemisega Eesti nais-
konna koosseisus 31.01–06.02.2011 
Poolas Rakoniewices toimuval naiste 
saalihoki maailmameistrivõistluste 
kvalifikatsiooniturniiril;

kinnitati Tapa valla aastategija 2010 
konkursi tulemused;

väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le vee- ja kanalisatsioonivarustuse 
ehitamiseks Kalevi, Vahtra, Männiku, 
Väikese, Jaani, Jakobi, Piiri, Liblika, 
Rohelise, Aasa, Kalmistu tänavate ja 
Hommiku puiestee piirkonnas Tapa 
linnas Tapa vallas;

anti välja korraldus ebatõenäoliselt 
laekuvate nõuete bilansist välja kand-
mise kohta;

kehtestati alates 01. veebruarist 
2011 Tapa spordikeskuse rendimää-
rad;

kinnitati Tapa gümnaasiumis suus-
kade laenutamisel õpilastele tundide 
läbiviimisel tasuks 1 (üks) euro;

tunnistati kehtetuks Tapa vallava-
litsuse 08. augusti 2007 korraldus nr 
440, millega algatati detailplaneeringu 
koostamine aadressil Ambla mnt 41 
Tapa linnas.

03.02.2011
Kinnitati Tapa linnaraamatuko-

gu nõukogu järgmises koosseisus: 
Vjatšeslav Suvorov – EVR Infra AS, 
avariigrupi juht; Tea Välk – lasteaia 
Pisipõnn juhataja; Leelo Jürimaa – 
Lehtse kultuurimaja, juhataja;

volitada Tapa vallavalitsuse hoo-
lekandespetsialist Ly Roosi teostama 
nelja eestkostetava nimel pangatoi-
minguid;

lõpetati ühele puudega isikule 
hooldaja määramine, kolmele puu-
dega isikule määrati hooldajad ning 
ühele keelduti hooldaja määramisest;

otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 1016,60 

eurot;
anti välja korraldus vähekindlus-

tatud perede lastele koolilõuna ja 
lasteaia söögisoodustuse maksumuse 
hüvitamise kohta;

pikendati Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi asukohaga Uus tn 12-2 
Tapa linn Tapa vald üürilepingut;

anti välja kolm korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks, viis korraldust kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks 
loa mitteandmise kohta ning neli kor-
raldust mitme kinnistu omanikule loa 
andmise kohta jäätmete üleandmiseks 
ühel kinnistul;

otsustati eraldada Asso Kesavälie 
toetust 100 eurot 01.02–06.02.2011 
Norras Lillehammeris toimuvatel 
juunioride suusaorienteerumise maa-
ilmameistrivõistlustel osalemiseks 
eelarve kuludest 08109 “vabaaja 
spordiüritused”;

otsustati kompenseerida Tapa 
gümnaasiumis õppivate kolme õpilase 
sõidukulud kooli ja koolist koju ning 
väljastada õpilastele õpilassõidukaart;

määrati projekteerimistingimused 
Eesti Energia Võrguehituse AS-le 
elektrivarustuse projekteerimiseks 
„Linnape alajaama F-1 rekonstruee-
rimiseks“ Linnape külas Tapa vallas;

võeti vastu kolm korraldus korteri-
omandi seadmise kohta (Jootme kes-
kus 2, Jootme keskus 3 ning Jootme 
keskus 4 kohta);

anti avaliku ürituse luba “VIII 
Presidendimatk” korraldamiseks 10 
km pikkusel Presidendirajal Aegvii-
dust Jänedani ja 5 km kergliiklusteel 
Nelijärvest Jänedani 26. veebruaril 
2011 kell 11–16.

10.02.2011
Kolmele puudega isikule määrati 

hooldajad ja hooldajatele hooldaja-
toetused;

otsustati teha Virumaa Pensioni-
ameti Rakvere osakonnale ettepanek 
peatada peretoetuse ja üksikvanema 
toetuse maksmine lapse emale ja jät-
kata toetuse maksmist lapse tegelikule 
kasvataja ja hooldajale;

määrati projekteerimistingimused 
Päikese tn 16 kinnistule üksikelamu 
projekteerimiseks Tapa linnas;

väljastati kasutusluba Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse 
(elektri õhuliin; liitumine mobiilside-
mastile Otsamasti kinnistul) kasutu-
sele võtmiseks Lehtse alevikus Tapa 
vallas;

väljastati kasutusluba Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse 
(ehitisregistri kood 220590404; elekt-
ri 10 kV keskpinge maakaabelliin 
Kadrina 110/10 kV AJ Tapa 10 kV 
fiidri Saksi haruliini masti nr 168 
(L-Est koordinaadid x=6569834.30; 
y=618987.66) ja Aruküla haru-
liini masti 134B (x=6572608.34; 
y=620947.99) vahel) kasutusele võt-
miseks Saksi külas Tapa vallas;

lõpetati Tapa Vallavalitsuse 
20.01.2011 korraldusega nr 29 alus-
tatud hankemenetlus ja otsustati 
korraldada uus lihthange „Päeva-
hoiuteenuse osutamist võimaldavate 
ruumide üürile võtmine“;

anti välja kolm korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ja üks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

nõustuti Lääne-Viru maakonnas 
Tapa vallas Tapa linnas Leina tn 11 
asuva kinnistu, jagamisega kaheks 
iseseisvaks katastriüksuseks;

anti avaliku ürituse luba Jänedal 10. 
märts 2011 – 13.märts 2011 toimuva 
kestvusratsutajate treeninglaagri raa-
mes läbiviidava 15–20 km pikkuse 
võistluse korraldamiseks marsruudil 

Jäneda tall – Läpi – Ojaküla – Pala 
- Jäneda, mis toimub 13. märtsil aja-
vahemikul 9–18;

anti üürile alates 1. veebruarist 
2011 kuni 1. veebruarini 2013 korterid 
asukohaga Hommiku 2-40 Tapa linn, 
Saiakopli 2-2 Saiakopli küla Tapa vald, 
Saiakopli 1-4 Saiakopli küla Tapa vald;

pikendati 29. augustil 2006 MTÜ-
ga Tapa Lastekaitse Ühing sõlmitud 
vara tasuta kasutamise lepingut kuni 
31. augustini 2017.

18.02.2011
Keelduti kahele puudega isikule 

hooldaja määramisest kuna vajami-
neva abi saamise igapäevatoimingu-
tes ning hooldaja määramine ei ole 
põhjendatud;

lõpetati ühele puudega isikule 
hooldaja määramine seoses hooldaja 
tervisliku seisundi halvenemise tõttu;

kolmele puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetus ning ühe abivajajaga sõlmiti 
koduteenuse osutamise leping;

otsustati esitada Viru Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täisealise-
le isikule eestkoste seadmiseks;

nõustuti Tapa vallas Saksi külas 
põliseks kasutamiseks Eesti NSV 
taluseaduse alusel antud 22,152 ha 
suuruse Ojavere maaüksuse ostuees-
õigusega erastamisega;

muudeti Tapa vallavalitsuse 
28.10.2010 korralduse nr 718 punkti 2;

määrati projekteerimistingimused 
olemasolevale tööstushoonele va-
rikatuse ehitamiseks ehitusprojekti 
koostamiseks Leina tn 14 kinnistule 
Tapa linnas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva hoone osaliseks rekonst-
rueerimiseks ja tehnosüsteemide 
uuendamiseks ehitusprojekti koos-
tamiseks Talli kinnistul Jäneda külas 
Tapa vallas;

väljastati kirjalik nõusolek elamu 
veranda lammutamiseks ja samale 
kohale tualett- ja pesuruumi ehitami-
seks Pargi tn 24 kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

paigaldati teeninduskohamärgid 
Tapa linnas Pikal tänaval, Ambla mnt 
ja Jaama tänaval;

anti välja kolm korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti perioo-
diliseks tühjendamiseks;

anti välja kakskümmend korral-
dust mitme kinnistu omanikule loa 
andmise kohta jäätmete üleandmiseks 
ühel kinnistul;

Tapa linna alleepuude pügami-
se edukaks pakkumuseks kinnitati 
AstradeGrupp OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

pikendati 09. märtsil 2009 Jäneda 
Külaelu Arendamise Seltsiga sõlmitud 
vara tasuta kasutamise lepingut;

kinnitati Tapa valla 2011. a eel-
arve tulude laekumine tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi ja kulude 
jaotus tegevusalade ja majandusliku 
sisu järgi;

eraldati kahele Tapa valla elanikule 
toetust mõlemale eraldi 55 eurot osa-
lemiseks Võistluskuntside Maailma 
Mängudel ja Euroopa Taekwon-do 
Meistrivõistlustel 21.–27. veebruaril 
2011 Tallinnas.

25.02.2011
Anti välja korraldus toetuse maks-

mise kohta laste toitlustamiseks 
lasteaedades;

otsustati eraldada religioonitoetust 
kokku 294 eurot, seltsitegevuse toe-
tust kokku 17 257;

noorsootöö- ja noortekeskustele 
otsustati eraldada 2011. aasta eelarvest 
toetust kokku summas 22 370 eurot, 
noortespordile kokku 71 121 eurot, 
täiskasvanute võistkondade võistlustel 

osalemiseks otsustati eraldada toetust 
kokku summas 17 844 eurot ning 
sportlike ühisürituste korraldamiseks 
kokku summas 672 eurot;

tunnistati hanke “Päevahoiuteenu-
se osutamist võimaldavate ruumide 
üürile võtmine” edukaks pakkumu-
seks AS Tapa Haigla poolt esitatud 
pakkumus;

lõpetati poolte kokkuleppel FIE-ga 
Tiit Pihlakuga 09.01.2009 sõlmitud in-
vatransporditeenuse osutamise leping;

anti massiürituse korraldamise luba 
FIE-le Fatima Tsatiašvili Kevadlaada 
korraldamiseks Tapa linnas Kaubama-
ja ja Pikk 12 vahelisel platsil 5. märtsil 
2011, ajavahemikus kell 7–15;

anti avaliku ürituse luba Tapa linnas 
Grossi poe kõrval olevas parklas 26. 
veebruaril 2011 kella 10–13 toimuva 
ürituse “Sotsiaaldemokraadid grillivad 
toiduainete käibemaksu” läbiviimiseks;

kinnitati Tapa vallas kuulutuste 
paigaldamise kohtadeks järgmised ko-
had: Jootme, Pruuna, Läpi, Rägavere, 
Moe, Karkuse, Vahakulmu, Saiakopli 
ja Näo külas Tapa Vallavalitsuse poolt 
paigaldatud teadetetahvlid; Jäneda kü-
las A&O kaupluse, Musta Täku Talli 
ja raudteejaama ning Lehtse alevikus 
Rägavere tee 11 ja 19 ning Lehtse 
Palvemaja juures asuvad teadetetahv-
lid; Tapa linnas Sauna 1, Pikk 8 ja 10 
vahelisel alal ning Veski 18a juures 
asuvad teadetetahvlid;

väljastati ehitusluba Tapa valla-
valitsusele olemasoleva külakeskuse 
hoone rekonstrueerimiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

sõlmiti üürileping Lehtse alevikus 
Keskuse tn katlamaja juures asuva 
30-boksilise garaaži boks nr 4 üürile 
andmiseks;

anti välja korraldus loa andmise 
kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks ja korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise kohta;

lubati puhkusele vallavanem Alari 
Kirt 01.–04. märts 2011.

04.03.2011
Väljastati kasutusluba Jäneda Ho-

busekasvanduse OÜ-le hobusetalli 
kasutusele võtmiseks Jäneda Õppe 
- ja Nõuandekeskuse kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas;

väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le vee- ja kanalisatsioonivarustuse 
ehitamiseks nn kolmandas piirkonnas 
Tapa linnas Tapa vallas;

kahele puudega inimesele määrati 
hooldaja;

lõpetati puudega inimesele hool-
dajaks määramine ja hooldajatoetuse 
maksmine;

otsustati esitada Viru Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täisealise-
le isikule eestkoste seadmiseks;

üks inimene paigutati Tapa hool-
dekodusse;

pikendati sotsiaalkorteri Roheline 
16-24, Tapa linn üürilepingut;

tunnistati Tapa vallas 2011. aastal 
omasteta surnute matmise edukaks 
pakkumuseks FIE Aivar Müür poolt 
esitatud pakkumus;

pikendati munitsipaalkorteri üüri-
lepingut Saiakopli 1-9, Saiakopli küla;

anti välja korraldus peremehetute 
ehitiste hõivamisest;

anti välja üks korraldus loa andmise 
kohta jäätmemahuti perioodiliseks 
tühjendamiseks;

anti välja korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

anti välja kaheksa korraldust mitme 
kinnistu omanikule loa andmise kohta 
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;

määrati Karmen Kaar Tapa val-
lavalitsuse esindajaks MTÜ-s Tapa 
AIDSi Ennetuskeskus-Narkonõus-
tamiskekus.

Tapa linna 
vee- ja kana-
lisatsiooni-
trassidega 
liitumisest
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Tapa vallavanem Alari Kirt tunnustas 
3. märtsil Tapa vallavolikogu saalis 
Tapa valla 2010. a parimaid sport-
lasi mälestusmeenete ja tänukirjaga. 
Parimad sportlased selgitati kahes 
voorus, millest esimeses kõik Tapa 
valla spordiklubid saatsid andmed 
oma võistluslade parimatest tulemus-
test, mille põhjal II voorus Tapa valla 
aastategija komisjoni ja Tapa vallava-
litsuse koostööna selgitati välja Tapa 
valla 2010 aasta parimad sportlased 
kaheksas erinevas kategoorias.

2010. aasta oli Tapa valla sport-
lastele järjekordselt edukas, 7. koht 
saalihoki MM-ilt võistkondlikult, 
kuhu kuulus Jänedalt pärit saalihoki-
mängija Oskar Salm, lisaks tublid esi-
nemised rahvusvahelistelt sportlikelt 
jõuproovidelt, üle 80 medali Eesti 
Meistrivõistlustelt ja rohkearvuliselt 
edukaid esinemisi maakonna meist-
rivõistlustelt ühtekokku 11 erineval 
spordialal. Tublid on kõik Tapa 
valla noorsportlased, täiskasvanud ja 
harrastajad ning võistkonnad, kuid 
iseäranis just treenerid, tänu kellede 
eestvedamisel Tapa valla sportlastel 
on üldse võimalus korralikult erine-
vaid spordialasid harrastada. Palju 

õnne kõikidele Tapa valla sportlastele 
ja treeneritele !

Tapa valla parim noorsportlane 
neidude arvestuses 2010 – Lisbeth 
Vinter (maadluses Eesti kadettide 
MV I koht, Eesti juun MV II koht, 
Eesti MV III koht, Põhjamaade ka-
dettide MV IV koht, Jõudi MV I koht)

Tapa valla parim noorsportlane 
noormeeste arvestuses 2010 – Rai-
ner Viilveer (maadluses Eesti MV 
1.koht, Eesti jun. MV I koht, Jõudi 
MV I koht, K.Palusalu mälestus-
võistlustel I koht, Eesti koondises 
Eesti-Soome maavõistlusel ja Põh-
jamaade MV, 2. kohad rahvusva-
heliselt CSIT mängudel, turniiridel 
Stockholmis ja Pihkvas)

Tapa valla parim meesportlane 
2010 – Oskar Salm (saalihoki Maail-
mameistrivõistlustel VII koht (meeste 
koondises), Eesti meister Augur/A ja 
A Kinnisvara koondises ja SK Jäneda/
Augur saalihoki esiliigas III koht)

Tapa valla parim naissportlane 
2010 – Olga Koroleva (Eesti MV 
III koht, Eesti juun MV III koht, 
Jõudi MV I koht)

Tapa valla parim veteransportlane 
2010 – Kuno Rooba (Eesti MV suu-

saorienteerumine sprint M35 I koht, 
Lääne – Virumaa MV orienteerumi-
ses M35 I koht, Eesti MV märketea-
tesuusatamine M21 4. koht, Eesti MV 
suusatamine 10 km klassika M35 II 
koht, Eesti MV suusaorienteerumine 
tavarada M35 III koht)

Tapa valla parim noorte võist-
kond 2010 – U-15 saalihoki noor-
meeste võistkond (saalihoki Eesti 
MV I koht ja Fatpipe karikavõistlu-
sed I koht)

Tapa valla parim võistkond 2010 
– SK Jäneda meeskond (saalihoki 
Eesti MV esiliigas III koht, Lääne-
Virumaa meister)

Tapa valla parim treener 2010 – 
Tõnu Salm (juhendas U-15 saaliho-
ki MV I koht ja Fatpipe karikavõist-
lused I koht, saalihoki Eesti MV 
esiliigas III koht, Lääne-Virumaa 
meister, U-11 EMV 5. koht ja Fat-
pipe karikas I koht, U-13 EMV III 
koht ja karikas I koht, U-19 EMV 
7. koht,Oskar Salm - saalihoki Maail-
mameistrivõistlustel 7. koht (meeste 
koondises), Eesti meister Augur/A 
ja A Kinnisvara koondises ja SK 
Jäneda/Augur esiliigas III. koht)

 Tapa vallavalitsus

Eesti linnade talimängud on selleks 
korraks möödas ja üldtulemused 
saadaval Eestimaa Spordiliit JÕUD´i 
kodulehel: http://www.joud.ee/
est/g79s1736. Tapa vald korraldas 
talimänge esmakordselt, lisaks on 
talimänge korraldanud ka Tapa linna-
valitsus 2002. aastal. Talimängud toi-
musid 26.–27. veebruaril Tapa vallas.

Tapa linna koondis saavutas 
kokkuvõttes 17 linna konkurentsis 
üldarvestuses 5. koha ja väikelin-
nade arvestuses 4. koha. Tapa linn 
osales mängudel ligi 50 sportlasega. 
Viimati võisteldi linnade talimän-
gudel 2007 ja 2008. aastal, kus 
üldarvestuses saavutati vastavalt 14. 
ja 11. koht. 2009. aastal võisteldi 
valdade talimängude eelvoorutur-
niiridel males, kabes, lauatennises 
ja finaalis suusatamises, 2010. aastal 
võistkonda välja ei pandud.

Täname kõiki Tapa valla sportlasi, 
kes andsid endast parima ja leidsid 
endas tahet ja vaba aega esindada 
oma kodukanti! Suur tänu teile, Te 
olite väga tublid! Korraldajate poolt 
täname hea abi eest Eestimaa Spor-
diliit JÕUD esindajaid Tarmo Volti ja 
Ants Saart, Lääne-Virumaa Spordiliit 

juhatuse esimeest Vello Vasserit, Tapa 
gümnaasiumi, Kirde Kaitseringkonda, 
Tapa, Kadrina, Tamsalu ja Rakvere 
spordikeskusi ning Tapa valla vaba-
tahtlikke abikohtunikke. 

Abikohtunikud olid: Indrek 
Jurtšenko – üldine, juhid; Riho 
Lööper – üldine, juhid; Ivar Abner 
– üldine, Kirde Kaitseringkond; 
Helga Vasemägi – lauatennis; Riho 
Kivisoo – lauatennis; Enn Kop-
pel – male ja kabe; Raivo Kaegas 
– üldine; Agnes Jürjo – mandaat; 
Siiri Klaasberg – mandaat; Annely 
Lööper – abikohtunik staabis; Me-
rike Lööper – abikohtunik staabis; 
MTÜ Männikumägi ja Nelson – abi-
kohtunikud eesotsas Raili ja Kuno 
Roobaga, Vahur Leemets ja paljud 
teised väga tublid vabatahtlikud – 
murdmaasuusatamine.

Tapa valla koondis Eesti linnade 
talimängudel

I Murdmaasuusatamine (16): 
Meelis Laanemets, Silvester Jür-
jo, Kaupo Ots, Joonas Oja, Priit 
Randmann, Ain Roosimägi, Asso 
Kesaväli, Kuno Rooba, Lauri Kukk, 
Heli Kukk, Kaisa Rooba, Ragnar 
Rooba, Eiko Murro, Agneliis Pilt, 

Sander Tomson, Kelly Vildek
II Meeste korvpall (12): Tar-

vo Seljamäe, Erki Riis, Hendrik 
Püüding, Kristjan Kokk, Joosep 
Jaakson, Martin Rausberg, Alan 
Kalda, Tanel Laud, Erik Vebrson, 
Rasmus Noormägi, Vesse Põder, 
Argo Namsing

 III Naiste korvpall (12): Jeka-
terina Koval, leksandra Protasso-
va, Diana Kolmõkova, Jevgenia 
Veiherman, Anna Zukova, Maria 
Safronova, Tatjana Purovets, Jelena 
Savitskaja, Pirjo Paist, Aliise Andre, 
Taima Vaigurand, Kätlin Randla

IV Male (5): M 1 – Roman 
Kušmir, M 2 – Heiki Metsala, N – 
Maarika Loorits, P – Rene Alliksaar, 
T – Mia-Marii Tedrekull 

V Kabe (5): M1 – Vladimir Lišt-
šuk, M2 – Alo Vasemägi, N – Tatja-
na Trubkina, P – Oliver Tuulemäe, 
T – Anna Vorobjova 

VI Lauatennis (4): M I – Riho 
Kivisoo, M II – Raivo Siispool, N 
– Helga Vasemägi, P – Veiko Aron, 

VII Juhtide võistlus (2): Alari 
Kirt – vallavanem, Herki Kübar-
sepp – abivallavanem

Tapa vallavalitsus

Vallavanem tunnustas Tapa valla 
2010. aasta parimaid sportlasi

Kokkuvõte Eesti linnade 
talimängudest 2011 Tapal

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

11.03. kl 19 Kontsert „Noored muusikud”
15.03. kl 20 Film „Kiirem”. 
17.03. kl 11–12 Propolini toodete müük
17.03. kl 18 Tapa muusikakooli kevadkontsert
21.03. kl 10.30–15 Verekeskuse doonoripäev
22.03. kl 20	 Täispikk	animafilm	„Rapuntsel”
24.–25.03 Bachi festival
25.03. kl 12–15 Breiktantsupäev
    kl 12–13  infotund
    kl 13–14  hip-hop
    kl 14–15  house
27. 03. kl 14 Tapa slaavi klubi Orpheus 10. sünnipäeva kontsert.
29. 03. kl 19 VAT Teatri etendus „Tarbetud inimesed”. Piletid: 

eelmüügist 5 ja 7 €, enne etendust kohapeal  7 ja 9 €
31.03. kl 9–10 Promed palsami müük
3.04. kl 13 Nelja linna pidupäev (Tapa, Rakvere, Tamsalu ja 

Kunda linna eakatele)
9.–10.04. kl 18 Multimeedia draama “Viimane võimalus”. 

Korraldavad Tapa Elava Usu Kogudus ja MTÜ Reality 
Misjon. Sissepääs tasuta.

16.04. kl 14 Liliputtide tsirkus. Joog, lõbusad klounid, must-
kunstnikud, akrobaat rullidel, originaalne number 
„Taldrikud”. Etendusest võtavad osa ka koerad Dzhek 
ja Archi ning tuvid. Pilet 3 €

20.04. kl 11 Viljandi Nukuteatri etendus „Värvilised 
  sabakesed”. Pääse 2 € 
  

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

19.03. kl 16 Kolme koori kontsert “Laula elu ilusaks!” Rakke, 
Tamsalu ja Kadrina naiskooride ühisprojekt. Mehised 
üllatusesinejad Tapa vallast

20.03. kl 12 Lehtse külakilb 6. mäng. Jätkub IX hooaeg. 
Võistkond kuni 4 inimest. Osamaks 1,30 €

21.03. kl 13 Ehavalguse tegelused ja kevade alguse tähistamine
26.03. kl 20 Märtsiõhtu – peoõhtu kõigile. Õhtut aitavad si-

sustada Mõisapiigad. Tantsuks ansambel TAAS
 Registreerimine laudadesse 25. märtsini, siis pääse 

4,80 €. Peoõhtul kallim (6,40 €)! Info: 383 3350; 
 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee
28.03. kl 13 Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi, külaline, 

teelaud 
3.04. kl 12 Lhtse 8. pinksi pühapäev. IX hooaja lõpetamine! 

Selguvad hooaja võitjad. Mäng turniiridena. Eraldi 
arvestus: mehed, naised, poisid, tüdrukud. Algajail 
palutakse tulla kl 11. Osamaks täisk 1,30 €

4.04. kl 13 Ehavalguse tegelused, mälutreening, liikumine, 
laulutuba

5.04. kl 19 Pärnu teater Endla etendus “Esimesed suudlu-
sed”, pilet 8 €, sooduspilet (õpil, pens 6.70 €). Pileti-
te eelmüük Lehtse kultuurimajas, info tel 521 8398, 
383 3350, info@lehtsekultuurimaja.ee 

11.04. kl 13 Ehavalguse tegelused, jututuba, võimlemistuba
11.04. kl 16.15 Anne Velli lasteteater – etendus “Vares vem-

bumees”. Pilet 1.60 €
17.04. kl 12 Lehtse külakilb 7. mäng. Jätkub IX hooaeg! 

Võistkond kuni 4 liiget. Täisk osamaks: 1,30 €
18.04. kl 13 Ehavalguse tegelused, jututuba, mälutrenn ja 

võimlemine
20.04. kl 10–15 “Muna nii ja muna naa”. Lehtse käsitööselt-

singu ja kultuurimaja kevadpühade üritus lastele. Kl 
10–12 – mudilased ja 13–15 – koolilapsed. Munade 
värvimine, pühadekaartide ja kaunistuste valmista-
mine. Väikesed vahvad käsitööd jms põnevat. 

23.04. kl 20 MMM–õhtu (Mõnusate MuusikaMeeste pidu), 
toimub 7. korda! Tantsuks ja esinemiseks mängivad 
mitmed bändid ja muusikamehed lähemalt ja kauge-
malt. Ootame teid,austatud muusikud, andke endast 
märku! Muusikat seinast seina ja igale maitsele! 
Peole on oodatud ka mõnus ning tantsuhimuline 

 publik. Publik valib lemmikud esinejate seast. 
 Eelregistreerimine laudadesse 22. aprillini, siis pääse 

4,80 €, peoõhtul kallim (6,40 €) 
25.04. kl 13 Ehavalguse tegelused, jututuba “Minu lapsepõlve 

munapühad”, kevadpühade töötuba, munakoksimine
30.04. kl 11 Seebivalmistamise õpituba, õpetab Marju Kullik. 

Tapa valla tublid sportlased koos vallavanem Alari Kirdiga (paremal). Foto  Indrek Jurtšenko

Tapa-Lehtse-Jäneda tee remonditöö-
de tõttu suletakse liiklus Tapa-Tõõ-
rakõrve vahelisel lõigul. Remont-
tööde käigus rajatakse teele truubid, 
ehitatakse muldkeha ning tolmuvaba 
kate. Samuti kuulub tee remonttööde 
mahtude hulka Lehtse tee ja Leina 
tn ning Leina tn ja Taara tn ristmike 
rekonstrueerimine. Ehitustööd eel-
nimetatud teelõigul algavad 2. mail 
2011 ning tööde lõpptähtaeg on 30. 
september 2011. Remonttööde ajal 
on liiklus reguleeritud ajutiste liik-

lusmärkidega. Ümbersõiduks suuna-
takse liiklus Pärnu-Rakvere-Sõmeru 
mnt ja Jootme kaudu. Esimeses 
järgus teostatakse truupide ehitus, 
metsa raadamis- ning geotekstiili ja 
geovõrgu paigaldustöid. Teetööde 
piirkonda jäävate kinnistute oma-
nikele tagatakse juurdepääs oma 
kinnistutele. Töid teostab AS Teede 
REV-2 ning tööde tellija on Maan-
teameti Ida regioon.

Jaanus Annus,
liikluskorraldusspetsialist

Suvel on Tapa-Lehtse 
tee liikluseks suletud
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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: arenduskoda@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.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

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

Tel 504 5632

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 

1–4-toalised korterid ning majad. 
Hinnad korteritel alates 3500 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa 2-toaline korter, Tapa, Hommiku 2, 
teine korrus, heas seisukorras, pakettaknad. 

Otse omanikult. Hind 8300 eurot (130 000 krooni). 
Telefon 5690 2215.

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Tapa kultuurikoda kutsub 
kuni 15aastasi lapsi tantsima!

Sügisest ladina tantsu täiskasvanutele õpeta-
nud Evely Vaigur alustab ka lasterühma tree-
ningutega. Esimene kokkusaamine laupäeval, 

19. märtsil kell 15 kultuurikojas. 
Lisainfo telefonidel 517 5717 (Evely) või 

5559 5461 (Heili Pihlak).

Kojutoomisega värsked seakondid 
3€ – 20 kg kast ja 

sea kamar 5€ –10 kg kast. 
Tellige ka valmistoodangut! Tel 5359 6544

INES IMPEX OÜ
Teostab järgmiseid töid:

Valve- ja tulekahjusignalisatsioonide 
paigaldus

Videovalve paigaldus
Kortermajade trepikodade fonolukkude 

paigaldus (nt16 krt trepikoda alla 1000 eur)
Koduautomaatika- ja nõrkvoolutööd

Lisaks eelnimetatule teostame ka hoolduse ja 
rikketöid ning seadmete müüki

Info tel 507 4407, reinar@rakaselg.ee
Tel 503 9620, kalmer.oserov@gmail.com

Vahetada vanema maja vastu või müüa 
4-toaline korter 89,1 m2 üldpind, köök 11,6 m2 
üks	lodža	on	lõuna-	teine	põhjapoolne,	boiler.	

Kolmes toas on laminaat põrand. 
Kaunis ümbrus, pakettaknad, toad eraldi, 
veearvesti, panipaik, parkimine, internet, 
esimesel korrusel on lasteaed väga mugav 
lastega perele. Vaatan kõiki ettepanekuid.
Meil: kookla40@gmail.com. Tel 524 6476

Tapa MOSi aruande-valimiskoosolek 
toimub kultuurikoja kohvikus 26. märtsil kell 11.

Liikmetel kohaolek vajalik. Ootame uusi 
huvilisi. Ühiselt jõuame rohkem.

Tapa MOSi esimees Arne Kroonmäe


