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Tähelepanu, 
kohtumispaik on 

muutunud!
Pikk talv ja veniv kevad pole täie-
likult taidlusmuusikute tegevust 
peatanud. Tapa Linna Orkester toob 
oma uue kava teie ette laupäeval, 16. 
aprillil kell 14. Esinemispaigaks on 
tavapärase kultuurikoja asemel Tapa 
vene gümnaasiumi aula. Eakamaile 
kuulajaile on see ju ka omaaegne 
nostalgiline paik, kus kooliaja täht-
sündmused aset leidsid. Nooremaile 
teadmiseks, et see on kuulsa arhitekti 
Alar Kotli poolt projekteeritud 
suurepärase akustikaga saal. 2008. a 
kevadel salvestas orkester sealsamas 
oma plaadimaterjali.

Kontserdil esinevad ka õpilased-
orkestrandid solistidena. Mõningasi 
üllatusmomente võib ka ette tulla. 
Kuulajail on taas võimalus meile 
oma moraalset ja ainelist toetust 
tulla avaldama.

Ilusat laupäevast pealelõunat!
Jüri Tüli

Eideratas 
tegutseb

22. veebruaril, vahetult enne vabarii-
gi aastapäeva pidustusi toimus Tapa 
kultuurikojas esimese tantsumemme 
Anna Raudkatsi 125. sünniaasta-
päeva tähistamiseks tantsuõhtu. 
Esinesid kõik Tapa valla rahvatant-
surühmad. Esitusele tulid ainult 
Raudkatsi seatud tantsud.

Eriti ülev oli hetk kui peo lõpus 
tulid lavale kõik rühmad: Tapa güm-
naasiumi 4.a klassi tütarlaste rühm, 
segarühm, poisterühm, Tulised 
tuulutajad, Mõisapiigad ja Eideratas.

Tänusõnad, lilled, meened valla-
vanema Alari Kirdi ja kultuurinõu-
niku Indrek Jurtšenko poolt kõikide 
rühmade juhendajatele. Eriline 
tänu Aino Orgmetsale (Eideratta 
juhendaja) kui selle ilusa ürituse 
algatajale, stsenaariumi koostajale. 
Oli ilus üritus.

13. märtsil sõitis Eideratas külla 
Vihasoo tantsurühmale. Tantsisime 
koos ja vahetasime muljeid.

21. märtsil toimus Tapa güm-
naasiumis Ellen Niidu “Midri-
maa” vabariiklik algklasside etlejate 
lõppvoor, kus vahepalaks esinesid 
4. a klassi tantsutüdrukud koos 
Eiderattaga. Esitasime ühiselt “Ka-
rutantsu”.

Ühised üritused annavad elurõõ-
mu ja esinemislusti. Soovime ilusat 
lähenevat kevadet.

Eideratta nimel 
Elvira Belials

Nostalgiahõnguline 
päev 

vanas vaksalis
14. mail kell 10–14 toimub Tapa 
vanas vaksalihoones kirbuturg.

Kui kevadise suurpuhastuse käi-
gus leiad kapipõhjast liigseid rõivaid, 
jalanõusid, hobivahendeid (suusad, 
rulluisud jms), raamautid, nõusid, 
mööblit, koduelektroonikat, käsi-
töövahendeid, mänguasju, plaate, 
lastetarbed või muud sarnast kraami, 
siis kogu need kokku ja tule müüma, 
ostma või vahetama! 

Selleks broneeri omale müügi-
koht Tapa kultuurikoja telefonil 
322 0061 või meiliaadressil info@
kultuurikoda.ee. Platsi maksumus     
5 €. Müügilaud võtke ise kaasa! 

Lisaks kauplemisele tegutseb 
müügisaalis „tuunimisnurgake”, kus 
kunstnik Mari Riina Risti juhenda-
misel saab head nõu ning õpetust 
vanast uue tegemisel. 

Aga see ei ole veel kõik! Kas mee-
nuvad teile kõik need ametimehed, 
keda endistel aegadel jaamahoones 
kohata võis – postitöötajad, pileti-
müüjad, raudteemiilits jne? 

Ei mäleta? Tulge kohale ja tule-
tage meelde!

Heli Pihlak

Tapa vene gümnaasiumi 
ümber toimuvast

Viimastel kuudel ja eriti viimastel 
nädalatel on Tapa vene gümnaa-
sium (TVG) pakkunud pidevalt 
kõneainet nii kohalikus kui ka 
üleriigilises meedias. Paraku ei ole 
see tähelepanu positiivses võtmes 
ning leheveergudele on jõudnud 
lausvalegi: väide, et Tapa vallavo-
likogu kinnitas TVG põhimääruse 
ebaseaduslikult. Piiratud leheruu-
mi tõttu ei hakka ma siin kõiki as-
jaolusid lähemalt selgitama, kuid 
keda need huvitavad, siis olen 
valmis neid sündmusi soovijaile 
silmast silma lahti rääkima.

Selline meedia tähelepanu ei 
mõju aga kahjuks kuigi hästi ei 
TVG mainele ega kooli sisemisele 
õhkkonnale. Eelkõige kannatavad 
selle all õpilased ja õpetajad. Es-
maspäeval laekus vallavalitsusele 
avaldus, milles 118 allakirjutanut, 
kes väidetavalt on kõik TVG õpi-
laste vanemad, avaldavad toetust 
16.12.2010 lastevanemate üld-
koosolekul hoolekogusse valitud 
isikutele ja avaldavad toetust TVG 
hoolekogu otsusele vene keele 
kui õpikeele valimisest põhikooli 
ja gümnaasiumi astmetel TVG-s.

Avalduse esimese osa mõttest 
ei saa ma päris hästi aru. Tapa 
vallavalitsus ei ole kunagi vaielnud 
selle vastu, et need isikud kes 
valiti 16.12.2010 lastevanemate 
poolt hoolekogusse oleks selleks 
kõlbmatud. Vastavasisulise kirja 
on Tapa vallavalitsus saatnud 
ka Svetlana Obozenkole, Liliya 
Bityutskayale ning Roman Tsuv-
pilole. Mis puutub aga avalduse 
teist osa ehk siis keele küsimust, 
siis siin ei ole Tapa vallavalitsusel 
ega Tapa vallavolikogul eriti palju 
võimalusi kaasa rääkida. Põhikoo-
li ja gümnaasiumi seadus (PGS) 

ning riiklik õppekava sätestab üsna 
täpselt, kui palju TVG-s tuleb eesti 
keelt minimaalselt õpetada. Seadu-
sed on kõigile täitmiseks ja siin ei 
saa Tapa valla juhtkond mingeid 
järeleandmisi teha, sest sel juhul 
rikuksime meiegi seadust. Lähtu-
valt nimetatud õigusaktidest tuleb 
TVG-l koostada oma õppekava, 
milles saab hoolekogu kui lapseva-
nemate esindaja vägagi kaasa rääki-
da ja aidata paika panna, milliseid 
aineid ja kui palju õpetatakse eesti 
või vene keeles. Vastavalt PGS-le 
on juba selle aasta sügisest 10. 
klassile eestikeelne õpe kohustuslik 
ja venekeelne osa seal ei saa olla 
üle 40%. Loodan, et selles osas 
jõutakse mõistliku kompromissini, 
kõiki osapooli ära kuulates ja nende 
arvamusi arvestades.

Soovunelmaid ellu viies ei tohi 
aga unustada tegelikke võimalusi 
ehk seda, kui palju riik kooli ülal-
pidamiseks (st õpetajate palkadeks) 
raha eraldab. Muidugi võib teha 
palju erinevaid paralleelklasse, aga 
sel juhul tuleb leida lisarahastust, 
sest riigipoolne eraldus katab vaid 
ühe klassikomplekti õpetamise 
kulud. Iga lisarahastus aga tuleb 
millegi arvelt ja kui kooli eelarvest 
neid ei kokkuhoiu kohti ei leita, 
siis ei ole ka paralleelklassi(de) 
loomine võimalik. Lisaklassidest 
unistavatele lapsevanematele olgu 
teadmiseks, et TVG on õpetajate 
palgarahaga välja tulemise osas piiri 
peal, mistõttu tuleb lisakulutuste 
tegemisega olla vägagi ettevaatlik. 
Ei oleks õiglane ei eestikeelse õp-
pega koolide ega teiste vallaelanike 
suhtes, kui ühe kooli laste vanemate 
väga erinevaid soove hakatakse 
katma Tapa valla eelarve teistest 
osadest. Viimased aastad on aida-

nud TVG-l palgarahaga välja tulla 
riigilt keelekümbluseks saadud 
raha, aga kui lastevanemad soo-
vivad keelekümbluse lõpetamist, 
tähendab see ka suurt rahalist 
tagasilööki. Tegemist on valiku-
te küsimusega ja soovitan enne 
lõpliku otsuse langetamist panna 
paberile iga valiku positiivsed ja 
negatiivsed aspektid. 

Rõhutan veelkord, et ei Tapa 
vallavalitsus ega volikogu saa 
muuta seadust, mis on valminud 
Riigikogus ja eelnevalt valitsu-
se heakskiidu saanud ja mille 
koostamisel polnud Tapa valla 
juhtkonnal mingit sõnaõigust. 
PGS on jõustumas ning sellest 
lähtuvalt tuleb langetada otsused, 
mis sobiksid võimalikult paljudele. 
Muudatused tuleb teha ning nende 
muudatuste ja otsuste mõju on ot-
seselt seotud sellega, kas ja kuidas 
suudavad erinevad osalised maha 
rahuneda, konstruktiivselt arutada 
ning mitte kuulata poliitilisi liiku-
misi, kes teadlikult ja tahtlikult 
meediasse valeandmeid lekitavad. 

Lõppude lõpuks on ju küsimus 
selles, et TVG lõpetavatel noortel 
oleks üleminek eestikeelsesse 
õpeasutusse hilisemas elus suju-
vam. Kõik ei lähe ju Venemaale 
ametit või ülikooliharidust oman-
dama ning riigi seisukohast oleks 
vastutustundetu võtta vene perede 
noortelt võimalus omandada tasu-
ta korrektne riigikeel. Iga kõneldav 
keel suurendab noorte võimalusi 
tööturul paremini läbi lüüa ning 
annab neile konkurentsi eelise. 
Tulevikku vaatamine haridust 
puudutavate otsuste langetamisel 
on väga tähtis. 

Alari Kirt,
vallavanem

8. aprillil toimus Tapa vene gümnaasiumis nõupidamine, kus arutati koolis kujunenud õppetööd takistava 
olukorra lahendusteid. Seisavad vallavanem Alari Kirt (vasakul) ja TVG direktor Henry Kallaste, keskel 
istub volikogu esimees Urmas Roosimägi.

Me õpime igal sammul, iga päev, 
kogu elu. Paljud inimesed on õppi-
mise toel leidnud elus pidepunkti, 
millest raskel hetkel kinni haarata ja 
julguse, mille toel kannapööre teha. 
Nad on leidnud oma ellu uued või-
malused, uue mõtteviisi, võib-olla ka 
uue töö ja uued sõbrad. Nad on tihti 
ületanud raskusi. Need õppimise 
usku inimesed on siinsamas, meie 
keskel. Küllap olete nõus, et neid 
tuleb märgata ja tunnustada, sest 
sageli on nad ise tagasihoidlikud ega 
kipu oma saavutustega hooplema. 

Aita sinagi leida inimesi, kelle 
õpijulgus on seda väärt! Kandidaadi 
võib tunnustamiseks esitada igaüks 
ja tunnustamist väärib igasugune 
õppimine, ka väljaspool formaal-
haridussüsteemi. Selleks, et 7.–14. 
oktoobrini juba 14. korda toimuval 
täiskasvanud õppija nädalal oleks 
taas võimalik tublide inimeste saa-
vutuste üle rõõmu tunda, tuleb 
tegutseda juba nüüd. Täiskasvanud 
õppija nädala raames tunnustame 
traditsiooniliselt neljas kategoorias: 

• aasta õppija,
• aasta koolitaja,
• aasta koolitussõbralikum orga-

nisatsioon,
• aasta koolitussõbralikum oma-

valitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi 

leiad: www.andras.ee/tunnustamine 
ja esitamiseks on aega kuni 15. 
juunini. Täidetud vormi võid saata 
ka Lääne-Virumaa täiskasvanud õp-
pija nädala koordinaatorile, kelleks 
on Lea Lehtmets (lea@lvkrk.ee).

Märkame ja tunnustame üksteist!
Külliki Steinberg

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assot-
siatsiooni Andras projektijuht

Aita märgata ja 
tunnustada!
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8. aprillil said Tapa volikogu esimees 
Urmas Roosimägi ja vallavanem 
Alari Kirt kokku Tapa vene güm-
naasiumi töötajatega ja õpilasesin-
dusega. Õpetajate tuba jäi kitsaks 
selle tähtsa koosoleku jaoks, koos 
oli ligi 40 inimest.

Vallavanema selgitused algasid 
tööandja ja alluva suhete analüüsist. 
Alar Kirt on kindlal seisukohal, et 
Henry Kallastega ei ole võimalik jät-
kata. Selles küsimuses on vallavalit-
suse töösuund selge! Koolitöötajad 
ei pea teadma millise „paturegistri“ 
on vallavalitsus kogunud. Vallava-
nema sõnum oli suunatud kooli 
tulevikule – peab otsima võimalusi 
hetkeolukorrast väljumisel, on vaja 
mõelda uue direktori konkursi 
tingimustele. Uuendusi pole vaja 
karta, need on suunatud olukorra 
parandamisele.

Sama seisukohta pooldas ka 
volikogu esimees Urmas Roosi-
mägi. Tema selgitas volikogu esin-
daja määramise protseduuri kooli 
hoolekogusse. Ka Roosimägi on 
kindlal seisukohal, et Kallaste aeg 
vene gümnaasiumi juhina on ümber 

saanud.
Mõlemad vallajuhid kinnitasid, 

et jäävad Eesti Vabariigi valitsu-
se hariduspoliitika seisukohtade 
juurde. Vene gümnaasiumis peab 
kehtima reegel: 60% aineid on 
eesti keeles ja 40%  vene keeles. 
Seega süüdistused „venestamises“ 
või „valijatele jagatud lubaduste 
täitmises“ on ei midagi muud, kui 
laim ja kuulujutt!

Koolitöötajad edastasid oma 
nördimuse info puudumise üle, 
nende arvamuse mittearvestamise-
ga koolielu ja juhtimise küsimustes. 
Kõlas selge sõnum – meile kooli-
juht meeldib ja vahetamiseks pole 
mingit põhjust!

Koolielu on viimasel aastal häi-
ritud erinevatest kuulujuttudest, 
grupeeringute tegevusest, siltide 
kleepimistest. Ärritunud lapseva-
nemad tungivad klassiruumidesse 
tunni ajal, segades sellega õppe-
protsessi. Kooli mured on saanud 
ka n.ö suure meedia kõneaineks. 
Kahjuks, negatiivses valguses. Toi-
muvad salajased koosolekud ja 
korraldatakse allkirjade kogumisi 

erinevatele pöördumistele. On 
esinenud allkirjade ja pöördumiste 
tekstide võltsimist. See on kõigest 
osa pedagoogide ja õpilasesinduse 
väidetest, mida koosolekust osa-
võtjad suunasid valla juhtide poole.

Koosoleku korraldajad palusid 
arutelu ajal Henry Kallastel viibida 
väljaspool koosoleku ruumi. Alles 
viimastel minutitel paluti koolijuht 
õpetajate tuppa. Selleks ajaks oli 
pooltel varuks kompromissseisu-
koht. Vallavanem teatas, et valla-
valitsus peatab koolijuhiga seotud 
küsimuse lahendamise seniks, 
kui järelvalve on oma töö teinud. 
Järelvalve komisjon töötab koolis 
kuni 28. aprillini. Henry Kallaste, 
tuginedes koolipere toetusele, võt-
tis oma lahkumisavalduse tagasi. 

Selle õppeaasta lõpetamine 
läheb kirja erilise leheküljena Tapa 
vene gümnaasiumi ajalooraama-
tusse. Paljud soovivad olla selle 
ajaloo positiivsed kangelased! 
Isegi siis, kui nende tegevus on 
kooliarengule selgelt vastunäi-
dustatud.

Samuel Golomb

Teatrikuu on selleks aastaks lõpule 
jõudnud, suured näitlejad, lavastajad 
ja muud tähtsad teatritegelased au-
hindadega pärjatud. Ka pisipõnnid 
on oma traditsioonilise teatrifesti-
valiga ühele poole saanud. 

 Kõik festivalil osalenud 9 rühma 
valmistasid ette ja “tõid lavale” ühe 
vahva ja lõbusa lavastuse. Kuna igal 
rühmal on oma nägu ja isikupära, 
siis olid ka kõik etendused erinevad 
ning omanäolised. Peale rõõmu ja 
lusti võis igast etendusest leida aga 
ka mõtlemapanevaid õpetuseivakesi 
ja vajalikke tarkuseterakesi. 

Niimoodi tasa ja targu kujune-
vadki lastes kõige elementaarsemad 
arusaamad igapäevastest elulistest 
väärtustest. Parim viis väärtushin-
nangute kujundamiseks koolieelses 
eas on loomulikult mäng. Laps 
omandab kõik esmased eluks vaja-
minevad teadmised ja kogemused 

ikka läbi mängu. Mängides teatrit, 
matkides näitleja rollis lilli, linde, 
loomi, inimesi jms. on lapsel või-
malus sel moel läbi elada ka nende 
rollidega seonduvaid tundmusi, 
emotsioone, mõista erinevaid 
käitumis- ja suhtlemismudeleid. 
Iseenesest ei olegi see ju muud, kui 
õppimine aktsepteerima ja väärtus-
tama kogu meid ümbritsevat maail-
ma. Maailma, millel nagu vahel meil 
kõigil, on kaks nägu - nii hea, kui 
halb. Lapse elukogemuse jaoks on 
aga väärtuslikud mõlemad.

Meie lasteaia põhiväärtused: 
kodusus, sõbralikkus, tervis ja 
koostöö on üldinimlikud, lihtsad 
ja igapäevased – sõbralikus kodus, 
ühises lasteaiaperes, terved ja 
rõõmsad pisipõnnid! Ja teate kui 
vahva, kui vähemalt kord aastas kü-
lastavad meie lasteaeda ja mahuvad 
meie sõbralike pisipõnnide sekka 

ära kakuke, hernesuppi keetev 
vares, paksu metsa äraeksinud 
Pilleke, kaks imeilusat tütarlast 
Lumivalgeke ja Okasroosike, Sii-
like koos oma sõpradega, kümneni 
lugeda oskav kitsetall, kummalisse 
haigusesse jäänud Mõmmikute 
pere ja isegi mutionu koos oma 
pidulistega. Seltskond missugune! 
Igal tegelaskujul on omad rõõmud 
rõõmustada ja mured muretseda! 

Nii ei saagi pidada teatrimängu 
lihtsalt mänguks, vaid ka aluseks 
lapse väärtushinnangute ja maail-
mapildi kujunemisele. 

Suur, suur aitäh kõikidele suur-
tele ja väikestele pisipõnnidele, kes 
teatrifestivali õnnestumisele oma 
panuse andsid! Koostöö ühiste 
ettevõtmiste näol on ju väärtus 
omaette!

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Järelvalve vene koolis otsustab 
direktori jätkamise

Teater ja mäng – 
väärtuste kujundajad

Arutelul jäid pildile vene gümnaasiumi õpilasomavalitsuse esindaja Oleksandra Chmil, õppealajuhataja Maria 
Voronova, vallavanem Alari Kirt ja volikogu esimees Urmas Roosimägi. Foto  Heiki Vuntus

Lehtse kammerkoor 
saab 30!

Tähistame seda sündmust Lehtse 
kultuurimajas 14. mail algusega kell 
17 Jara Beneši operetiga “Haljal 
aasal” koos kutsutud külalistega. 
Teistel huvilistel on võimalus meid 
vaatama tulla 21. mail kell 18.

Miks operett? Aga seda žanri me 
veel viljelenud ei ole.

Opereti “Haljal aasal” tege-
vuspaik on Felsecki mõis Tšehhi-
Austria piiril asuvas Steiermarcki 
mägikülas aastal 1931. Nii nagu 
operetis ikka, on ka selles loos laulu, 
tantsu, koomikat, armunute vahelist 
segadust ja traagikat. Kuid lõpuks on 
ikkagi kõik hästi!

Lustliku etenduse valmimisele 
aitavad kaasa palju inimesi: lavastab 
Leelo Jürimaa, muusikajuhid on 
Tiiu Tikkerber ja Jaanus Väljaots, 
tantsud seab-õpetab Taavi Saar, 
suurepärased helitaustad valmistab 
Andrus Kurvits, dekoratsioonide 
eest kannab hoolt Viktor Gross-
mann, etendust helindab-valgustab 
Oliver Jürimaa. 

Kandvates osades astuvad üles 
Paul Rehemaa, Heli Sild, Reigo 

Tamm, Jaanus Väljaots, Kaili Terask, 
Kadri Toomingas, Maie Kents, Tiit 
Toome, Tanel Tikkerber ja Kalle 
Sisask.

Kõrvalosades ja mitmetes rolli-
des näete: Helve Grossmann, Kalli 
Kurvits, Merike Kärmas, Krõõt 
Toomingas, Keith Kallas, Epp Sepp, 
Sirje Truu, Sirle Truu, Malle Raun-
mägi, Kaja Mäll, Esti Leinart, Inna 
Toome, Lii Mahlberg, Tõnu Lepik, 
Tiit Animägi, Viktor Grossmann ja 
Kaur Kask.

Pileteid saab Lehtse kultuurima-
jas broneerida, kuid siinkohal on 
palve, et need palutakse välja osta 
enne etendust! Kes ees – see mees 
ja saab parema koha!

Pilet 5 € ja sooduspilet (pensio-
när, õpilane) 3 € . Info tel 383 3350, 
521 8398; e-post: info@lehtsekul-
tuurimaja.ee

Loodame, et tekitasime teis huvi 
ja te tulete 21. mail Lehtse kultuuri-
majja opereti “Haljal aasal” esime-
sele avalikule etendusele!

Austusega 
Teie Lehtse kammerkoor

18. juunil 2011 esietendub Mägise 
põhuhoidlas (Aravete, Ambla vald, 
Järvamaa) Jan Rahmani näidend 
„Unustatud hinged“. Tegemist 
on spetsiaalselt selle koha jaoks 
kirjutatud draamaga, mis põhineb 
Käravete Nõiamäe legendil. Kuna 
legend on lühike, siis tuli sinna lugu 
juurde mõelda. 

Tegemist on vaatemängulise 
draamaga koos tule ja muusika-
ga. Etenduses teevad kaasa Rita 
Raave, Indrek Saar, Ülle Kaljuste, 
Elina Pähklimägi, Kristjan Sarv, 
Madis Kalmet, Egon Nuter, Tauno 

Kangro ja Liina Tennossaar ja lisaks 
kohalikud harrastajad. Etendust 
lavastab Raivo Trass ja muusika 
loob ansambel OORT. Kunstnikuks 
on kutsutud tuntud teatrikunstnik 
Toomas Hõrak.

Etendused toimuvad 18, 19, 22, 
25, 26, 29 ja 30. juuni algusega kell 
20. Vihma pole karta, sest tegevus 
toimub katuse all. Kuni 1. maini 
SOODUSPILETID hinnaga 10 €. 
Hiljem 15 €.

Kutsu sõbrad kaasa ja tulge 
teatrisse!

Arlet Palmiste

„Unustatud 
hinged“
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Matkal Karuorgu – Valles des Oso.
Foto  Villu Varblane

Eesti Vabariigi aastapäeva paiku, kui 
õues paukus selle talve karmim pa-
kane, oli kolmel Tapa gümnaasiumi 
õpilasel õnn olla külalisõpilasena 
Hispaanias. Tegemist oli Comeniuse 
programmi raames toimunud külas-
käiguga. 

Esimene kokkusaamine toimus 
möödunud aasta oktoobris, kui Tapa 
gümnaasium võõrustas viie välisriigi 
– Hispaania, Portugali, Rumeenia, 
Türgi ja Itaalia – õpilasi ja õpetajaid. 
Toimus esimese kohtumine projekti 
Immediate Surroundings (Lähiümbrus) 
osalejatega. Ettevõtmise peamiseks 
eesmärgiks on õpilaste keskkonna-
teadlikkuse tõstmine.  Selleks loodi 
loodusklubi, uuritakse jäätmekäitlu-
sega seonduvat kodukohas, tehakse 
keskkonnaalaseid üritusi, valmib 
näidend ning ideekavand Tapa linna 
omandis oleva hoone ”roheliselt” 
renoveerimiseks. 

Lisaks keskkonnateadlikkusele 
on sama tähtis osa erinevate kultuu-
ride tundma õppimisel. Külastatakse 
partnerkoole, tutvutakse teiste maade 
kommete ja kultuuriga. Projekti koor-
dinaatoriks on Tapa gümnaasium. 

Teiseks kokkusaamise kohaks oli 
määratud Hispaania Astuuria provintsi 
(ametlikult Astuuria Vürstiriik) keskus 
Oviedo, kus võõrustajaks oli IES 
Llanera kool. Astuuria asub põhja-
Hispaanias Biskaia lahe ääres.

Reis sinna toimus kõigi mõeldava-
te transpordivahenditega. Alustuseks 
laevaga Stockholmi, sealt metroo 
ja ligi 200 kilomeetrit tunnis sõitva 
Arlanda expressrongiga Arlanda 
lennuväljale. Otselendu sihtkohta 
polnud, sestap tuli teha vahemaan-
dumine Madridis. Sihtpunktist olid 
võõrustajad vastas ning veel pool 
tunnikest autosõitu reisi lõpetuseks. 
Kui välja arvata tund aega lennu 
hilinemist Oviedosse, sujus reis 
eelnevate kartuste kiuste suurepära-
selt. Õpilased majutati peredesse ja 
õpetajad hotelli.

Esimesel päeval, esmaspäeval kell 
8.15 alustasid õpilased koolitunniga.  
Võõrustaja-õpilasega käidi nädala 
jooksul koolis nii nagu tavaõpilane. 
Kooli sõideti bussiga. Selleks oli 
bussifirmalt tellitud ilusad tuttuued 
bussid, mis igal hommikul ja lõunal 
lapsi kooli ja sealt tagasi koju vedasid. 

Kool ise ei olnud üldsegi nii 
suur ja avar kui meie koolid siin. 
Koridorid olid kitsad, seinad laotud 
punastest tellistest. Kooli ümbrit-

sev aed oli lukus ja samuti ka kooli 
uksed. Sisse saamiseks oli vaja anda 
kella. Sööklat eraldi polnud, seda 
asendas pisike kohvikulaadne hoone, 
kust vahetundidel võileibu ja muud 
pudipadi osteti. Kooli sisenedes ei 
pidanud õpilased vahetama riideid 
ega jalanõusid. Õpilased olid äärmi-
selt lärmakad ja üldse iseloomustas 
hispaanlasi pidev suhtlemine. Samas 
tundide aegu valitses vaikus ja toimus 
õppetöö. Silma hakkas, et õpetajatest 
enamik olid meesõpetajad. Koolis-
käimine on kohustus, mida kont-
rollib ka seadusesilm. Kui õpilane 
koolipäeval tundide aegu linna peal 
kolab, siis on kindel, et varsti tunneb 
politsei huvi, miks ta koolis pole.

Peale tunde koguneti Oviedo 
kesklinnas, kus koos õpetajatega tehti 
tutvust linnaga. Hõredas vihmasajus 
võtsime ette toreda jalutuskäigu 
Oviedo vanalinna tänavatel. Tegemist 
on tõeliselt vana ajaloolise linnaga. 
Vanimad ehitised pärinevad IX sa-
jandist. Nägime hulka suurepäraseid 
ehitisi – vana ülikooli, linnavalitsuse 
maja, katedraale. Katedraalidest uh-
keimas Püha Iglesia katedraalis on 
ka muuseum, kus näidati selle piir-
konna reliikviat „Võiduristi“ (Cruz 
de la Victoria). Tegemist oli ristiga, 
mida legendi järgi kandis tulevane 
Astuuria kuningas Pelayo otsustavas 
Covadonga lahingus mauride vastu 
aastal 722. Linn tundus väga puhta, 
värvikireva ja hoolitsetuna. Oma osa 
ilul ka kõikjal lokkaval rohelusel.

Õhtupoolik oli jäetud õpilaste 
endi sisustada, loomulikult ei jäetud 
seda võimalust kasutamata ning 
suunduti oma uute sõpradega kau-
banduskeskustesse poodlema. 

Teisipäeval kohtusid kõik koolis. 
Kooli aulas tegid õpilased ettekande 
sellest, kuidas nende kool on raken-
danud taaskasutuse võimalusi ning 
mida on tehtud peale kohtumist 
Eestis. 

Meie õpilased rääkisid, kuidas 
korraldati fotokonkurss ,,Märka prü-
gi’’ ja „Teeme ära’’ projektist Eestis 
aastal 2008. 

Pärast presentatsioone sõitsime 
mereäärsesse Gijóni linnakesse, kus 
tehti paaritunnine jalutuskäik. At-
landi ookeanilt puhuv tuul oli niiske 
ja soe. Termomeeter näitas neliteist 
plusskraadi.

Kolmapäeval külastasid õpilased 
kohalikku noortekeskust ja muusika-
kooli, mis oli väga suur, uhke ja ilus 

maja, varustatud kõige uuema ja va-
jalikuma tehnikaga. Maja keskmes oli 
suur saal koos lava ja istekohtadega. 
Õpetajad pidasid töökoosolekut ja 
said tutvust teha kohaliku sotsiaal-
majaga kus demonstreeriti õpilaste 
poolt valmistatuid karnevali riideid 
ja inventari.

Neljapäeva hommik oli erakord-
selt ilus ja päiksepaisteline. Päevaks 
oli lubatud kuni 20 soojakraadi. 
Hommikul läksid kõik koolimajja ja 
sealt üheskoos bussidesse, mis viisid 
meid matkapäevale.

Meid viidi Karuoru matkarajale, 
kus meie ümber oli lummav maastik 
jõgede ja mägedega, mis pani isegi 
kohalikud ohkama. Tee peale jäid 
suured aedikud, kus nägime karu-
sid, kes uudistavalt ringi tammusid. 
Karud lastakse suveks mägedesse – 
suurematesse tarandikesse.

Peale paarikilomeetrist matka 
jalutasime väikses külakeses kuni jõud-
sime muuseumi-matkamajani, kus 
räägiti karudest põhjalikumalt. Saime 
teada palju uut ja huvitavat. Kas tea-
diste, et karu kõnnib nagu inimenegi, 
ta nimelt ei kõnni päkkade peal nagu 
hundid ja kassid, vaid astub täistallaga 

Koostööprojektiga Hispaaniasse

maa peale alustades kannast?
Lõunat sõime lähedal asuvas 

restoranis, kus jagati ka tunnistusi 
Comeniuse projektis osalemise koh-
ta. Pärastlõunal viidi meid koopa-
maalingute õppekeskusesse Parque 
de la Prehistoria, kuhu oli Euroopa 
eri paikade koopamaalingud kokku 
koondatud. Kahjuks ei olnud need 
päris, vaid järgi tehtud koopamaa-
lid. Giid rääkis inglise keeles, kuid 
üldiselt on Hispaanias inglise keelt 
väga vähe kuulda, levinud on see 
enamasti vaid noorte seas. Vaikimisi 
eeldatakse, et oskad hispaania keelt. 

Reedene päev oli õpilastele ta-
valine koolipäev. Võtsime osa eri-
nevatest tundidest – inglise keel, 
füüsika, ajalugu jne. Ajaloo õpetaja 
rääkis meiega inglise keeles ja küsis 
ka meilt erinevaid küsimusi, isegi 
tahvli ees sai käia. Peale lõunat läksi-
me kõigi Comeniuse grupi noortega 
väljas parki korvpalli mängimas. Ilm 
soodustas seda väga hästi, kuna õues 
paistis päike ja sooja oli ligi 20 kraa-
di. Kõndisime niisama linna vahel 
ja veetsime koos viimaseid hetki. 
Päikeseloojangu ajal ootasid pargis 
meid veel mitmed erinevate koolide 

õpilased, kolmel poisil oli isegi kitarr 
kaasas ja me laulsime kõik koos eri-
nevaid inglise keelseid laule. Terve 
õhtu kiikusime, kiusasime üksteist, 
laulsime ja naersime. Lahkudes ja-
gasime kallistusi ning pisaraid voolas 
pea igaühe silmist. Koju saime koju 
üpriski hilja,  kuskil 11 paiku ning 
viimane päev oligi läbi saanud.

Tagasisõit algas varavalgel, poole 
seitsmest väljus lend Madridi. Järg-
mise päeva hommikul randusime õn-
nelikult karges Eestis. Olime saanud 
ühe huvitava reisikogemuse võrra 
rikkamaks. Suured tänud peredele, 
kes meid võõrustasid. Õpilasi popu-
tati ja hoiti paremini kui oma lapsi. 

Järgmise reisi sihtpunkt on Türgi 
ja seda juba mais. Sinna suunduvad 
juba teised õpilased ja õpetajad. 
Sama kaunist reisi neilegi.

Projektist on lähemalt juttu blogis 
http://greencomenius.blogspot.com 
ja reisipilte näeb aadressilt http://
www.tapagymnaasium.ee/oviedo

Hispaanias käisid:
õpilased Linda Tali, Luise Risthein, 

Helen Marts ning
õpetajad projektijuht

Rita Püümann ja Villu Varblane

Jäneda raamatukogu 90
Jäneda raamatukogu jaoks on 2011. 
aasta väga eriline: uus on lõimunud 
vanaga. Raamatukogul saab tänavu 
täis 90 auväärset aastat tegutsemise 
algusest ning rännak erinevates 
hoonetes on lõppenud naasmisega 
lossi, oma algsesse kodumajja. Seega 
on raamatukogu praeguseks ainuke 
nii pikalt ja järjepidevalt tegutsenud 
kultuuriasutus Jänedal.

Ajaloouurijatega kokkuleppel 
on raamatukogu asutamisajaks 
1921. aasta, mil Põhja-Eesti Põl-
lutöökeskkool toodi Tallinnast üle 
Jänedale. Kooliõpikute fondist moo-
dustuski raamatukogu, mis algul oli 
vaid õpilaste ja õpetajate kasutada. 
Raamatukogus laenutasid õpikuid 
kooliõpetajad ning tunniandjad 
oma töö kõrvalt. Huvitav on, et 
üheks esimesteks neist oli kirjanik ja 
publitsist, 1905. aasta revolutsiooni 
sündmustes osaleja Marta Lepp (ka 

Kirschbaum-Utuste, kirjanikunime-
ga Sophia Vardi).

Üha enam ja enam aga täitus 
raamatukogu ilukirjandusega ning 
külaelanikudki said raamatukogu 
lugejateks. Samal ajal tegutses Jäne-
dal ka külaraamatukogu, kuid selle 
fond oli väike ja asukoht keskusest 
kaugel. 1973. aastal külaraamatu-
kogu suleti ja raamatud anti Jäneda 
Sovhoostehnikumi raamatukogule 
üle. Oma hiigelaegadel, 1980-ndail, 
oli raamatukogus koos õpikutega 
üle 30 000 teaviku, ligi 500 lugejat 
ja kaks raamatukoguhoidjat. 

 Raskusi raamatukogu ellujäämisel 
ja tegutsemise jätkamisel oli kõige 
enam tunda sajandivahetusel ning 
mõned aastad pärast seda kuni Lehtse 
valla ühinemiseni Tapa vallaga 2006. 
aastal. Siis ühines raamatukogu jälle 
rahvaraamatukogude süsteemiga ja 
sai osaks vastse valla raamatukogude 

peres. Algas raamatukogu uus tõusu-
etapp, mil täienesid nii fond kui teh-
niline pool, aga ka raamatukoguhoidja 
oskused ja teadmised.

Uued tuuled hakkasid puhuma 
2010. aasta sügisel, kui selgus, et va-
nas kohas ja vanamoodi enam jätka-
ta ei saa. Ootamatult sai reaalsuseks 
ammune plaan raamatukogu üle 
viia valla kasutuses olevasse Jäneda 
lossi. Pikkade arutelude, plaanide 
joonestamiste ja ümberjoonesta-
miste, mõõtmiste ja kaalumiste ning 
vaidluste ja suure hulga osaliste töö 
ja vaeva tulemusena asub raamatu-
kogu nüüd lossi esimesel korrusel 
päikeselises ja avaras ruumis. Selles 
lossi punatooni jätkavas raamatu-
kogusaalis on pärast remonti ning 
uue mööbliga sisustatuna tekkinud 
tundmatuseni muutunud hubane 
ja mõnus paik. Koht, kus on hea 
võimalus raamatuid lugeda, män-

ge mängida, koos huvitavalt aega 
veeta, internetist teavet otsida, aga 
ka mõnd koosviibimist korraldada 
või näitusi imetleda. Jäneda lossi 
teisedki ruumid: hämaralt salapä-
rased paigad, kuhu pääseb mööda 
nagisevaid treppe, pööningu- ja 
keldrisopid, rõdud ja terrassid kut-
suvad avastama ja kasutust leidma 
kogu külarahvast ning külalisigi.

Juubelihõngulisel aastal ootab 
raamatukogu kõiki huvilisi uuesti 
säramalöönud kuues ja loodetavasti 
ootustele vastavas sisus. 

Kohtumiseni lossi raamatukogus!
Sirje Reinula,

Jäneda raamatukoguhoidja

7. aprillil tähistasime Jäneda lossis 
raamatukogu juubelit toreda peoga, 
mille muutsid väga eriliseks vahva 
ja vahetu esinemisega Jäneda Kooli 

laululapsed õpetaja Arvo Luige 
juhendamisel ning peo külalised 
oma heade soovide ja tunnustavate/ 
innustavate sõnadega.

Aitäh Tapa vallavalitsusele õigete 
otsuste ja kiirete lahenduste eest, mis 
võimaldasid ruumide renoveerimise 
ja uue sisustuse saamise läbi raama-
tukogule täiesti uue näo. Sümpaatse 
värvilahenduse tegi raamatukogule 
vallakunstnik Liina Kald. Lossile 
sobiliku ja väärika mööbli valmistas 
Rakveres tegutsev firma ER Frees ja 
renoveerimistööd teostas ehitusfirma 
RAM Builder.

Tänusõnad kogu hästi koostööd 
teinud meeskonnale, tänu kellele 
Jänedal nüüd selline koduselt hu-
bane ja samas lossilikult elegantne 
raamatukogu olemas on. Täname 
kõiki toetajaid, nõuandjaid ja 
abistajaid!

Kersti Burk, Sirje Reinula
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Küsitluse eesmärk oli selgitada välja 
Tapa valla heakorra ja turvalisusega 
seotud kitsaskohad. Küsitluslehti 
jagati nii turvalisuse teabepäeval, kui 
ka linnaraamatukogus. 

Küsimustikule vastas 33 inimest, 
kellest 14 olid mehed ning 19 naised. 
Valdavalt vanuses 45 ja enam. 

Hinnang valla üldisele turvalisusele 
ja heakorrale oli suhteliselt keskpära-
ne. Enim vastanutest andis 0–4 skaalas 
hinde „kolm“, kuid oli ka neid, kes 
pole hetkeolukorraga rahul. Ka polit-
sei nähtavusega linna/vallapildis oldi 
enam-vähem rahul, kuigi negatiivseid 
hinnanguid oli siin rohkem kui eelmi-
ses küsimuses.

Küsimuses, millist piirkonda peate 
ebaturvaliseks, leidis rohkem märki-
mist nö sõjaväelinn, Grossi kauban-
duskeskuse ümbrus ning raudteejaa-
ma piirkond. Muret tekitab ka valla 
külade elanikele see, et politsei satub 
sinna patrullima üliharva. Märgitud oli 
veel öist linna, Aramise baari ümbrust 
ja Lukoili tanklat.

Vastanutest 9 inimest on viimasel 
ajal langenud ka ise mõne kuri- või 
väärteo ohvriks. Märgitud oli rööv 
(2), kallaletung (2), autovandalism (1), 
vargus (4).

Küsimusele, mis sind turvalisuse 
juures kõige enam häirib, tuli väga 
palju erinevaid vastuseid. 

Näiteks: 110 on raske kätte saada, 
huligaansus, vandalism, öine kord 
linnas, politsei vähene nähtavus, 
alkoholi tarbimine avalikes kohtades 
(Grossi poe ümbrus, kirikupark, laste 
mänguväljakud), jalgsi patrulli puudu-
mine (politsei sõidab ainult autoga), 
tänavavalgustuse puudumine mõnes 
kohas (kohta ei olnud märgitud), suu-
red hulkuvad koerad (ohtlikud lastele, 
kardavad), lagunenud raudteeperroon, 
libedad kõnniteed, reedene lärmakus, 
liikluskultuur, purjus alaealised, auto-
dest kostev vali muusika (kesklinn, 
Grossi parkla), politsei vähene nähta-
vus väikestel tänavatel.

Hea oli tõdeda, et suur enamus 
vastanutest pole jäänud ükskõikseks, 
nähes mõnda korrarikkumist ning on 
sellel reageerinud. Korrale oli kutsu-
tud näiteks avalikus kohas alkoholi 
joojaid, prügi maha loopijaid, laste 
mänguväljaku lõhkujaid, vandaalit-
sejaid, lärmakaid noortekampasid. 
Vähemalt kolm inimest oli lahutanud 
ka kaklejaid. Sellega tasuks aga olla 
ettevaatlik ning pigem kutsuda kohale 
politsei. Vastasel juhul võite seada 
ohtu enda elu ja tervis.

Küsisime ka kuhu helistada, kui 
olete midagi kahtlast märganud, 
andes valikuvariantideks erinevaid 
telefoninumbreid. Enamus teadis, et 
õige number on 110. Kümmekond 
inimest pakkus ka 112, mis näitab, et 
teadmatus selles osas on ikkagi olemas 
ning tasuks mõelda selgitustööle.

Vastanutest kuus inimest on nõus 
alustama tööd abipolitseinikuna. Ka 
selles osas oleks vaja ehk veel teha 
kampaaniat ja selgitustööd, kuna pal-
jud inimesed tegid ettepaneku linna 
turvalisemaks muutmiseks politsei 
sagedasema ilmumise linnapilti.

Samas punktis, ettepanekud linna/
valla turvalisemaks muutmisel, oli 
toodud välja veel tänavavalgustuse 
puudumist mõnes paigas, politsei 
vähest nägemist pimedal (öisel ) ajal, 
vajadust selgitustöö järele, politsei 
kehv kättesaadavus õhtusel ajal, koda-
niku algatust ja enesedistsipliini tõst-
mist, aktiivsemat tegutsemist midagi 
kahtlast märgates, maapiirkondades 
politsei vähesus, politsei vähene liiku-
mine rahva seas (rattaga, jalgsi), polit-
sei vähene suhtlemine linnarahvaga. 
Äärmuslikuma variandina oli toodud 
ka nö häbiposti loomist kodulehele.

Küsimusele, millistele teemadele 
peaks vald turvalisuse tagamiseks 
enam rõhku panema, saime mitmeid 
ettepanekuid. 

Alaealistele paremad vabaaja si-
sustamise võimalused, alaealiste 
alkoholijoobe kontrollimine politsei 
poolt, ennetustöö koostöös politseiga 
koolides (näiteks teemal kui ….. siis 
….), laste mänguväljakute arendami-
ne, vandalismi ohjeldamine (kõik mis 
lõhutakse, tuleks kiiresti parandada), 
vandalism, avalikus kohas alkoholi 
tarbimine (kirikupark, laste mängu-
väljakud), selgitustöö, koostöö politsei 
ja vallakodaniku vahel. Sellele teemale 
paneb ilusa punkti ühe vastanu ette-
panek: Kehtivate seaduste ja kordade 
täitmise kontroll. Komisjon loodab, et 
selles osas saab kord majja, kui tööle 
asub väärteomenetleja. 

Kokkuvõte küsimustikust näitab, 
et olukord pole lootusetu, kuid te-
gevust turvalisuse ja heakorra taga-
miseks on kuhjaga. Loodan väga, et 
vallakodanike asjalikud ettepanekud 
saavad koostöös turvalisuskomisjoni, 
vallavalitsuse ja politseiga rakenda-
tud ning järgmise sarnase küsitluse 
tulemus tekitab meis kõigis suurema 
rahulolutunde. 

Kokkuvõtte koostas
Ilmar Kald

Turvalisuse küsitluse 
kokkuvõte

Kevade esimesel päeval muutus 
Tapa gümnaasiumi aula taaskord 
Midrimaaks. 

Võistlema asusid 19 tublimat 
luulelugejat – erinevate maakondade-
linnade esindajat. Koos esinejatega 
kogunes luulepeost osa võtma 89 
väiksemat-suuremat, nooremat-va-
nemat luulehuvilist. Veiko Belialsi 
juhitud seitsmeliikmelise midrižürii 
otsus oli üllatavalt üksmeelne.

Päeva lõpuks selgusid üleriigilise 
laste etlusvõistluse „Ellen Niidu-
ga Midrimaal“ 2011 kiidukirjade 
omanikud. 

Kõik esinejad said kaasa „väega 

karu“, mis valmisid Tapa gümnaasiu-
mi õpetaja Elle Kivisoo juhendatava 
pärandkultuuri- ja folklooriringi laste, 
Eideratta memmede, raamatukogu ja 
kirjandusklubi naiste näputööna. 
Kõikidele asjaosalistele jäi mäles-
tuseks kaunist kevadpäevast Piret 
Mildebergi kujundatud midrimärk 
ning teadmine, et luulelugemine on 
üks ütlemata tore tegevus.

Kiidusõnad lähevad Kultuur-
kapitali Lääne-Virumaa ekspert-
grupile, Tapa vallavalitsusele, Tapa 
gümnaasiumile, Tapa linnaraama-
tukogule, Tapa valla kirjandusklu-
bile, midrižüriist osavõtjaile, kõigile 

etlejatele ja juhendajatele.
Suur tänu Tartu ja Tapa linnade 

eelvoorude korraldajatele; Järva-
maa, Lääne-Virumaa, Raplamaa ja 
Võrumaa maakonnavoorude kor-
raldajatele; kõikidele koolidele, kes 
luulepisikust nakatunud ja lõpuks 
kõikidele emadele-isadele, kes pole 
unustanud oma Midrimaad.

NB! Järgmine etluskonkurss 
toimub kahe aasta pärast (2013), 
koolivaheaja esimesel esmaspäeval, 
kell 10.30 Tapal.

Kohtumiseni Midrimaal!
Mae Mitt, Tapa valla kirjandusklubi/ 

Tapa linnaraamatukogu

2011. aasta Midrimaal osalejad pärast autasustamist. Foto  Kersti Burk

Midrimaal…

Soojad kevadpäevad sulatavad lume 
ning toovad nähtavale kuivanud 
rohu, ahvatledes inimesi seda põle-
tama. Igal kevadel saavad päästjad 
hulgaliselt väljakutseid kulu- ja 
prahipõlengutele. 

Eelmisel aastal registreeriti Vi-
rumaal üle 600 metsa/maastiku-
põlengut, sh üle 500 Ida-Virumaal. 

Möödunud aasta 1. septemb-
ril jõustunud tuleohutuse sea-
duse § 16 keelab kuluheina 
põletamise Eestis aastaringselt. 
Viskad koni, tapad siili!  

Kulu põletamise kahjulikkus 
on ilmselge – kahju keskkonnale, 
oht inimeludele ja varale ning 
päästemeeskondade hõivatus ku-
lupõlengute kustutustöödele on 
peamised põhjused, mis peaksid 
Sind enne tikutõmbamist või 
hõõguva suitsukoni hooletut 
äraviskamist panema mõtlema 
võimalikele tagajärgedele. 

Tulekahjujärgne pilt näeb välja 
üsna trööstitu nii hoonetes kui ka 
looduses aset leidnud põlengute 
korral. Tuli hävitab oma teel kõik 
elusorganismid - põleva rohu sees 
hukkuvad putukad, konnad, sisali-
kud, aga ka pisiimetajad ja hävivad 
nende pesad. Kulutulest alguse 
saanud kahjutules on hävinud hoo-
ned. On olnud ka juhtumeid, kui 
kulupõlengu süütaja langeb põlen-
guohvriks ja hukkub. 

Võib juhtuda, et kulupõlengu 
kustutamisega hõivatud päästeau-
tod ei jõua teiste abivajajateni, kui 

Põletades kulu tapad siili!

samal ajal leiab aset suurem õnne-
tus. Lõpuks puudutavad suured 
kulutused, mis riik teeb kulupõlen-
gute kustutamisele, kaudselt meie 
kõigi rahakotti. 
Anna oma panus kulupõlengute 
vähendamiseks!

· Hoolda ja hari oma maad nii-
moodi, et ohtlik kulupõletamine ei 
oleks üks Sinu kevadtöödest!

· Selgita oma järeltulijatele kulu-
heina süütamisest tulenevaid ohte! 

· Lõkke põletamisel järgi tu-
leohutusnõudeid ja ära jäta tuld 
järelevalveta!

· Õigusrikkumisi märgates teata 
nendest Keskkonnakaitseinspekt-
siooni tel 1313!

Kurikaelu ootab karistus!
Samuti pead Sa teadma, et karis-

tusseadustiku järgi ootab looduses 
tuleohutusnõuetest üleastujaid 
trahv. Metsas või mujal looduses 
tuleohu tekitamise või tuleohutuse 
tagamise või tule leviku tõkestamise 
nõuete eiramise eest karistatakse 
rahatrahviga kuni kakssada trah-
viühikut (üks trahviühik = neli 
eurot) või arestiga. Sama teo eest, 
kui selle on toime pannud juriidiline 
isik, karistatakse rahatrahviga kuni 
3200 eurot.

Ära käitu kui primaat ega põleta 
kulu!

Eve Ojala, Ida-Eesti Päästekeskuse 
avalike suhete büroo juhataja

Veel üks päästetud elu.
Foto  Päästekeskuse arhiivist
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Ilus, külm ja lumerohke talv on 
lõppemas. Kevad on käes ja päike 
kahandab enneolematuid lumevalle 
iga päevaga vähemaks. Kevadise 
suurveega kaasneb üleujutuste oht. 
Suurvesi ei lõhu mitte ainult teid 
ja uputa keldreid, vaid ohustab ka 
maaparandussüsteeme ja nende 
rajatisi.

Maaparandussüsteemide maa-
pealsed rajatised on kraavid, truu-
bid, drenaažikaevud, dreenisuud-
med ja maaparandussüsteemi 
teenindav tee. Kuivendussüsteemid 
töötavad isevoolsetena, seega võib 
takistuse tekkimisel rajatis juur-
devoolava vee survel ummistuda 
või puruneda. See omakorda toob 
kaasa meie igapäevast elu häiri-
vaid tagajärgi ja kulutusi nõudvaid 
taastamistöid. Kevadise suurveega 
truubi ette koguneva jää, okste ja 
olmejäätmete tõttu tekkiva um-
mistuse tagajärjel võib vesi kraa-
vis tõusta üle kallaste ja ujutada 
üle ümbritsevad alad. Olenevalt 
maapinna langust võib vesi “läbi 
murda“, võttes kaasa teekatte või 
truubi muldkeha materjali ja muuta 
tee läbimatuks.

Vastavalt maaparandusseadu-
sele on maaparandussüsteemide 
korrashoiu ja vee vaba liikumise 
tagamise kohustus maaomanikul, 
kelle maal süsteem asub. Truubi 
korrashoiu kohustus on tee val-
dajal.

Lisaks kogunevale risule tekitab 
üleujutuse ohtu ja tõsist kahju 

maaparandussüsteemidele ja met-
saomanikele kobraste tegevus. 
Nende tarkade, vesiehitust tund-
vate loomade jaoks on vee paisuta-
mine kraavides ja jõgedes elutähtis 
tegevus. Koprapaisude tõttu aasta-
ringi püsiv kõrge veeseis muudab 
metsad kasutuskõlbmatuks ja seal 
asuvad kuivenduskraavid ei taga 
puidu juurdekasvuks vajalikku kui-
vendusintensiivsust. Põllumajan-
dusmaadel, kuhu ulatub paisutuse 
mõju, kaotavad drenaažisüsteemid 
aja möödudes pöördumatult oma 
toimimisvõime. See tähendab kui-
vendussüsteemiga maa kasutusvõi-
maluste vähenemist. Koprapaisude 
likvideerimise ja kobraste arvukuse 
piiramise kohustus on jahimeestel. 
Maaomaniku ülesanne on kahju 
avastamisel pöörduda kohaliku 
keskkonnaameti jahinduse spetsia-
listi või jahimeeste poole. 

Üleujutuste ennetamisel saa-
vad abiks olla kõik inimesed oma 
loodustsäästva ja tähelepaneliku 
suhtumisega. Kraavi ega selle vahe-
tusse lähedusse ei tohi panna puid, 
oksi ega teisi ujuvaid materjale, 
mis suurveega triivima pääseksid. 
Samuti on keelatud kraavidele 
puudest ajutiste ülepääsukohtade 
rajamine. Kevadise suurvee läbi-
laskmiseks peavad valdajad puhas-
tama truupide, sildade ja paisude 
regulaatorite avad lumest, jääst ja 
risust, mis võivad takistada vee 
äravoolu. Üleujutuste ennetamine 
on ka maaomaniku tehtav maa-

parandushoid oma kinnistu piires, 
kui see asub maaparandussüsteemi 
maa-alal. Iga maaomanik, kelle 
maal asub kuivendussüsteemiga 
metsa- või põllumaa, peab hoidma 
korras sellel olevad maaparandus-
rajatised. Hoiutöödeks on kraavist 
voolutakistuste (mättad, puunotid, 
oksarisu) eemaldamine, dreeni-
suudmete puhastamine, truupide 
ja drenaažikaevude korrastamine ja 
kraavide varjukaldalt võsa raiumine. 
Hooldatud kraavid tagavad suurvee 
takistusteta äravoolu ja vähendavad 
üleujutuste ohtu. 

Arvestades kõike eeltoodut ja 
lähenevat suurvee perioodi pea-
vad maaomanikud, teede valdajad 
ja maaparandusühistud olema 
tähelepanelikud, et ennetada um-
mistusi ja üleujutusi. Kui takistus 
on tekkinud, tuleks see võimaluse 
korral eemaldada. Takistuste ee-
maldamisse tuleb suhtuda suure 
ettevaatlikkusega, sest voolaval veel 
on suur jõud. Vooluveekogule tek-
kinud ummistuste likvideerimiseks 
on otstarbekas kohale kutsuda maa-
parandusega tegelevad asjatundjad, 
kellel on vastavad masinad ja koge-
mused. Andmeid maaparandusalal 
tegutsevate ettevõtjate kohta saab 
Põllumajandusameti kodulehelt 
http://mater.agri.ee/ nõuandeid 
ja informatsiooni saab Põlluma-
jandusameti Lääne-Viru keskusest 
aadressilt Võidu 38, Rakvere.

Sirje Käbin
PMA Lääne-Viru keskus

 

1. septembril 2010 jõustunud tuleo-
hutuse seadus sätestab nõuded kütte-
koldevälise tule tegemisele, olgu see 
siis lõke, kattega lõkkekoht või grill. 
Suurim muudatus on see, et enam 
kui kolmemeetrise läbimõõduga ning 
avaliku ürituse käigus süüdatava lõkke 
asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb 
igal juhul kooskõlastada kohaliku 
päästekeskusega.

Kui lõkke läbimõõt on väiksem 
kui meeter, piisab, kui see on hoone-
test kaheksa ja tuleohtlikul ajal metsast 
kümne meetri kaugusel. Sellise väikse 
lõkke juures peab tule ohjeldamiseks 
olema kindlasti vähemalt üks nimeta-
tud tulekustutusvahenditest – kas 2 kg 

tulekustuti (võib ka kaks ühekilost), 
kümneliitrine anum või aiavoolik 
veega. 

Avaliku lõkke ja ühe- kuni kolme-
meetrise läbimõõduga lõkke ohutu 
kaugus hoonetest on 15 ja tuleohtlikul 
ajal metsast 20 meetrit. Et lõke on 
suurem, siis tagab esmase tuleohutuse 
üks neist – kas 6 kg tulekustuti (võib 
ka kaks kahekilost), 20-liitrine anum 
või aiavoolik veega.

Kui mistahes lõkke läbimõõt on 
suurem kui kolm meetrit, tuleb selle 
asukoht ja tuleohutusmeetmed koos-
kõlastada kohaliku päästekeskusega.

Kattega lõkkekohal on suitsulõõr 
ja sädemepüüdja, selle tuld piiravat 

kaks külge ja alus on mittepõlevast 
materjalist. Rajatis peab paiknema 
hoonest või metsast viie meetri kau-
gusel, selle avatud külgedel kaetakse 
maapind vähemalt 1,5 meetri ulatuses 
mittesüttiva materjaliga, nagu liiv, 
kruus või kiviplaadid. Suletud külgedel 
piisab poolemeetrisest turvaalast.

Grilli ohutu kaugus hoonest sõltub 
seadme kasutusjuhendist ja sellest, 
millist kütust kasutatakse. Kui sütt 
tehakse puudest või muust lahtise 
leegiga põlevast materjalist, olgu grill 
hoonetest või metsast viie meetri kau-
gusel. Kui kasutatakse valmis grillsütt, 
piisab paarist meetrist.

Eve Ojala

Öeldakse, et inimene ei suuda aidata 
kõiki, kuid igaüks suudab aidata 
kedagi. Omastehooldajad on need, 
kes on võtnud oma õlgadele aitami-
se raske töö. Töö, mille väärtust ei 
saa mõõta rahas ega panna ümber 
sõnadesse.

Lähedase või pereliikme hoolda-
mise vajadus võib tekkida üleöö, kui 
inimesega juhtub õnnetus, haigestu-
takse ootamatult ning tagajärjed on 
sageli väga rasked. Kui hooldamise 
vajadus ei teki üleöö, on rohkem 
aega seda planeerida, kuid ka siis 
tekib palju raskusi ning aja jook-
sul muutub hooldamine omastele 
koormavaks.

Hooldaja töö on väga siduv, ku-
lutab hooldajat ning kestab sageli 
päevast päeva ja kuust kuusse. Sageli 
on hooldajad tööealised inimesed, 
kes peavad pereliikme hooldamiseks 
töölt koju jääma. Kui hooldaja peab 
vaid omal jõul ja ilma vähemagi 
kõrvalise abita toime tulema, võib 
tal ühel päeval jõud lihtsalt lõppeda 
ning siis vajab oma eluga toime 
tulekuks abi juba kaks inimest. Tei-
selt poolt pärsib piiratud liikuvus 
suhtlemist ja seltskondlikku elu nii 
hooldatava kui ka omastehooldaja 
jaoks. Mõlemale on aga tähtis tunda 
end aktiivse ja iseseisvana.

Tapa vald ja MTÜ Seenior on 
omastehooldajatele nõustamist 
ning võimestamist korraldanud juba 
mitmeid aastaid. Mais avab Tapa 
haigla ruumes uksed päevahoiu 
teenus eakatele, puudega inimestele 

ja dementsetele, kes vajavad pide-
vat jälgimist. Päevahoid võimaldab 
vähendada omastehooldajate hool-
duskoormust ning võimaldada neil 
aktiivsemalt osaleda tööturul, ennast 
koolitada, arendada või võtta lihtsalt 
puhkust.

Päevahoid on avatud igal töö-
päeval kell 7–19. Hooldusalustega 
tegelevad tegevusjuhendajad. Klien-
tidele pakutakse vaba aja sisustamise 
võimalusi, arendavaid tegevusi, 
jõukohaseid liikumisharjutusi. Toit-
lustamist korraldatakse kolm korda 
päevas. 

Tapa vallal on õnnestunud saada 
toetust Euroopa Sotsiaalfondist 
projektile „Vabad käed, vaba süda“, 
mistõttu on päevahoiu teenus Tapa 
valla elanikele iga kliendi kohta kuni 
pool aastat tasuta. Kui lähedasest 
hooldajal on selle aja jooksul raken-
dunud tööle, siis tal võimalik hoida 
oma hooldatavat veel pool aastat 
tasuta teenusel. Niisamuti raken-
dub aprilli lõpus sotsiaaltranspordi 
teenus, mille abil on võimalik trans-
portida klient päevahoiu teenusele 
ja tagasi koju tasuta.

Kõigest sellest on võimalik lähe-
malt kuulda ning täpsemaid küsi-
musi esitada neljapäeval, 28. aprillil 
algusega kell 17 Vaksali Trahteris 
toimuval infotunnil.

Täiendavat infot saate Anu 
Jonuksilt seenioritoas või tel 
5342 2364, 322 0025.

Valmistume kevadise suurvee 
tulekuks

Uksed avab eakate, 
dementsete ja 

puuetega inimeste 
päevahoid

Kevadine suurvesi ulatub Lehtse aleviku elamuteni.
Foto  Heiki Vuntus

Taas on aktuaalne hulkuvate koerte 
probleem. Kui eelmised volikogu 
koosseisud kehtestasid mitmete 
ebameeldivate intsidentide toimu-
mise järel küllalt ranged karistused 
neile, kes ei hoia oma koeri kinni, 
siis nüüdseks on need eeskirjad keh-
tivuse kaotanud? Mäletatavasti oli 
esimese korra hulkumiselt tabamise 
puhul suhtumine leebe karmistudes 
iga järgmise korraga.

Peab vist kohe ütlema, et hulkuv 
koer ei võrdu kodutu koeraga. Hul-
kuda võib koer ka sel puhul, kui ta 
on liiga madalast aiast üle hüpanud 
või on peremees ta ise välja lasknud. 
Ja peremehega koerad ongi ohtliku-
mad olles tavaliselt hästi toidetud ja 
jõulised.

Juba talvest alates võib Kooli tä-
nava ja Õhtu pst kandis näha musta, 
saksa lambakoerast pisut väiksemat 
koera järelvalveta ringi jooksmas. 
Nüüd seoses kevade saabumisega 
on neid näha lahtiselt päris mitmeid 
– musti ja punaseid.

Kui volikogu liikmed loevad 
ajalehti, siis nad teavad, et koerapi-
damisega on lood Eestis väga halvad. 
Nimelt on sisse toodud igasuguse 
kontrolli puudumist kasutades ti-
gedaid murdjakoeri, kes saavad 
segaverelisi järglasi ja lõpuks ei tea 

keegi, kelle nahas ohtlik murdja on. 
Maailma näinud ajakirjanik ütleb, et 
kusagil maailmas pole sellist kaost 
koerapidamises kui meil (vast ehk 
siis Venemaal??). Nimelt leiab ta, et 
tigeda koera pidamine võrdub las-
keriista omamisega ja selleks peaks 
olema eriluba. Ei tea missuguste 
geenidega koerad on murdnud loomi 
ja inimesi. Praegu on metskitsede 
olukord eriti raske, kuna lumekoorik 
vigastab nende jalgu, olen ise näinud 
murtud metskitse karvatutte (muud 
pole enam järel) Tapa linna piiresse 
kuuluval alal.

Arvan, et inimesed, kes näevad 
lahtiselt jooksvaid (just hästi toi-
detud) koeri, peaksid sellest kohe 
vallavalitsusele teada andma. Vaevalt 
liikuv nälginud (kodutu) koer pole nii 
ohtlik kui hästi toidetud loom.

Kas lahtiselt ringi jooksva hästi 
toidetud koera omanik rikub avalik-
ku korda või ei? Kas politsei peaks 
sellele reageerima?

Loodetavasti saab vallavolikogu 
aru, et selline koer on ettearvamatu 
ja ohtlik ning omanikku tuleks sti-
muleerida oma looma eest vastuta-
ma. Või peame ootama, kuni mõni 
inimene ära murtakse?

Grupi vallakodanike nimel 
Evi Uudeküll

Jälle hulkuvatest 
koertest

LUGEJA KIRI

Seadus muutis lõketele ja 
grillimisele kehtivaid nõudeid
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10.03.2011
Kolmele puudega inimesele määrati 

hooldajad; hooldajatele määrati hoolda-
jatoetused;

Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialist 
Jaanika Kirsile anti volitused eestkostja 
ülesannete täitmiseks;

võeti vastu kaks otsust maksta hool-
dus- ja põetustoetust;

otsustati maksta FIE-le Tiit Pihlak puu-
dega lastele osutatud transporditeenuse 
eest 459 eurot perioodil 01.–31.01.2011;

otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetu-
si kokku summas 1128.13 eurot;

kinnitati sotsiaaltransporditeenuse 
kliendiks registreerimise avalduse vorm 
ja kliendi profiili vorm;

kooskõlastati puurkaevu rajamise asu-
koht Hinno kinnistul Näo külas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimused Rau-
farmi kinnistule olemasoleva laudakomp-
leksi lüpsikarja osa rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks ning laguuni ehitusprojekti 
koostamiseks Raudla külas Tapa vallas;

väljastati ehitusluba Tapa vallavalit-
susele hooldekodu rekonstrueerimiseks 
(uue katusekatte paigaldamine) Kesk tn 9 
maaüksusel Tapa linnas Tapa vallas;

väljastati ehitusluba Corle OÜ-le 
sidevarustuse ehitamiseks L-Est koordi-
naatide lõigul algusega X=6570233,38; 
Y=612682,44 ja lõpuga X=6570224,49; 
Y=612682,72 Tapa linnas Tapa vallas;

väljastati ehitusluba OÜ-le Segers Lai 
tn 12 asuva olemasoleva tootmishoone 
laiendamiseks Lai tn 12a maaüksusele ja 
Lai tn 6 kinnistule Tapa linnas Tapa vallas;

otsustati lugeda Reklaamtreileri OÜ 
poolt esitatud dokumentatsioon nõuetepä-
raseks ning lubada neil paigaldada ajutine 
välireklaam Pikk tn 3 vastas olevasse park-
lasse 14.–31. märts 2011;

anti välja kolm korraldust loa andmise 
kohta jäätmemahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks;

anti välja viis korraldatud jäätmeveo-
ga mitteliitunuks lugemise kohta ja neli 
korraldust loa andmise kohta ühise jäät-
memahuti kasutamiseks;

anti üürile munitsipaalkorterid aadressil 
Roheline 16-25, Tapa linn, Saiakopli 1-8 
Saiakopli küla Tapa vald, Saiakopli 1-6 
Saiakopli küla Tapa vald ning Saiakopli 
1-11 Saiakopli küla Tapa vald.

17.03.2011
Otsustati korraldada lihthange „Põ-

himaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru 
(km 142,7–144,73) Tapa asulavahelise 
lõigu jalgratta- ja jalgtee ehituse tehnilise 
projekti koostamine“ ja moodustada 
hankemenetlusega seotud toimingute 
läbiviimiseks komisjon;

pikendati munitsipaalkorteri Valgejõe 
pst 16-3 Tapa üürilepingut;

anti välja 12 korraldust loa andmise 
kohta jäätmemahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks, üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta ja viis korraldust mitme kinnistu 
omanikule loa andmise kohta jäätmete 
üleandmiseks ühel kinnistul.

24.03.2011
Võeti vastu vallavalitsuse määrus 

“Prillide või muude nägemisteravust 
korrigeerivate abivahendite maksumuse 
hüvitamise kord”;

võeti vastu vallavalitsuse määrus “Tapa 

vallavalitsuse 03.04.2007 määruse nr 6 
“Ametikohtade loetelu väärteomenetluses 
osalemiseks“ muutmine”;

otsustati esitada Viru Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täisealisele 
isikule eestkoste seadmiseks;

kahele puudega inimesele määrati hoolda-
jad ja hooldajatele hooldajatoetused;

ühele puudega inimesele keelduti 
hooldaja määramisest;

anti välja korraldus raha eraldamise 
kohta tervishoiu ja sotsiaalse kaitse kulu-
deks Tapa valla 2011. a eelarvest;

jäeti rahuldamata 9 avaldust sotsiaal-
toetuste taotlemisel;

kinnitati Tapa muusikakooli pillide 
renditasu;

anti välja korraldus Tapa vallas 2011. 
aastal Tapa vene gümnaasiumisse auto-
maatse tulekahjusignalisatsiooni projek-
teerimise ning ehitamise eduka pakku-
muse kinnitamise kohta;

võeti vastu üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;

võeti vastu neli korraldust mitme 
kinnistu omanikule loa andmise kohta 
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;

võeti vastu kuusteist korraldust loa 
andmisekohta jäätmemahuti perioodili-
seks tühjendamiseks;

võeti vastu neli korraldust loa andmise 
kohta ühise jäätmemahuti kasutamiseks;

võeti vastu korraldus maa riigi oman-
disse jätmise kohta;

määrati Tapa vallas Räsna külas Kap-
teni kinnistu, koosseisu kuuluva Kapteni 
katastriüksuse uueks katastriüksuse 
nimeks Kalle;

muudeti Tapa vallas, Tapa linnas, Virve 
tn 4 asuva katastriüksuse sihtotstarvet ning 
määrati uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 
50% elamumaa ja 50% tootmismaa.

31.03.2011
Võeti vastu kaks korraldust volituste 

andmise kohta eestkostja ülesannete 
täitmiseks;

otsustati eraldada kahele lapsele laste-
aia söögisoodustust;

otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoe-
tusi kokku summas 388,07 eurot;

MTÜ-ga Tapa Lauluselts sõlmiti vara 
tasuta kasutamise lepingu kuni 31. det-
sembrini 2016;

jäeti rahuldamata kümme avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

otsustati võtta vastu Tarvaprojekt OÜ 
poolt koostatud Loode tn 30 detailplanee-
ring Tapa linnas;

määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva kuuri asemele uue kuuri 
ehitusprojekti koostamiseks Jaama tn 4 
kinnistule Tapa linnas Tapa vallas;

väljastati tänava ajutise sulgemise luba 
Tapa linnas Kalevi tänaval, Roheline tänaval, 
Väike tänaval, Kastani tänaval;

anti välja korraldus liikluskorralduse 
ajutise muutmise kohta;

anti välja üks korraldus jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

anti välja 21 korraldust korraldatud 
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks 
lugemise kohta;

anti välja 26 korraldust loa andmise 
kohta ühise jäätmemahuti kasutamiseks;

määrati 06. mail 2011 toimuval AS-i Jär-
vamaa Haigla üldkoosolekul Tapa valla ni-
mel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks Tapa 
vallavolikogu esimees Urmas Roosimägi.

31. märts 2011, nr 284
Tänavate ajutine sulgemine

Seoses Tapa linnas Kalevi tänaval 
nr 7910019, Roheline tänaval 
nr 7910070, Väike tänaval nr 
7910089, Kastani tänaval nr 
7910023 vee- ja kanalisatsioonit-
rasside rekonstrueerimistöödega 
ning Tapa vallavolikogu 13.01. 
2011 määruse nr 39 “Tapa val-
la teede ja tänavate sulgemise 
maks“ § 2 lg 1 p 2, Tapa valla-
valitsuse 18.02.2011 määruse nr 
3 “Tapa valla avalikult kasutata-
vate teede ja tänavate sulgemise 
kord“, teeseaduse § 37 lg 1 p 1 
ja p 5 alusel ning kooskõlas AS-i 
Merko Ehitus esitatud tänava 
ajutise sulgemise taotlusega:

1. Väljastada tänava ajutise 
sulgemise luba Tapa linnas Ka-
levi tänaval nr 7910019, Roheline 
tänaval nr 7910070, Väike tänaval 
nr 7910089, Kastani tänaval nr 
7910023 vastavalt alljärgnevale 
ajavahemikule:

1.1. Kalevi tänav Kase tänava 
ja Vahtra tänava vaheline lõik ala-
tes 04.04.2011 kuni 08.04.2011

1.2. Kalevi tänava ja Vahtra 
tänava ristmik alates 11.04.2011 
kuni 14.04.2011 

1.3. Kalevi tänav Vahtra tä-
nava ja Väike tänava vaheli-
ne lõik alates 15.04.2011 kuni 
22.04.2011

1.4. Roheline tänav Jaani tä-

nava ja Aasa tänava vaheline lõik 
alates 04.04.2011 kuni 29.04.2011

1.5. Väike tänava ja Kalevi 
tänava ristmik alates 04.04.2011 
kuni 05.04.2011

1.6. Väike tänav Kalevi tänava 
ja Kastani tänava vaheline lõik 
alates 06.04.2011 kuni 15.04.2011

1.7. Väike tänava ja Kastani 
tänava ristmik alates 18.04.2011 
kuni 19.04.2011

1.8. Väike tänav Kastani tä-
nava ja Männiku tänava vahe-
line lõik alates 20.04.2011 kuni 
29.04.2011

1.9. Väike tänava ja Männiku 
tänava ristmik alates 02.05.2011 
kuni 03.05.2011

1.10. Väike tänav Männiku tä-
nava ja Jaani tänava vaheline lõik 
alates 04.05.2011 kuni 13.05.2011

1.11. Väike tänava ja Jaani 
tänava ristmik alates 16.05.2011 
kuni 17.05.2011

1.12. Väike tänav Jaani tänava 
ja Jakobi tänava vaheline lõik 
alates 18.05.2011 kuni 27.05.2011

1.13. Väike tänava ja Jakobi 
tänava ristmik alates 30.05.2011 
kuni 31.05.2011

1.14. Väike tänav Jakobi ja 
Piiri tänava vaheline lõik alates 
01.06.2011 kuni 10.06.2011

1.15. Väike tänava ja Piiri 
tänava ristmik alates 13.06.2011 
kuni 14.06.2011

1.16. Väike tänav Piiri tänava 
ja Hommiku pst vaheline lõik 

15.06.2011 kuni 28.06.2011
1.17. Kastani tänav Vahtra 

tänava ja Väike tänava vaheline 
lõik 25.04.2011 kuni 04.05.2011

1.18. Kastani tänava ja Vahtra 
tänava ristmik alates 05.05.2011 
kuni 06.05.2011

1.19. Kastani tänav Kase täna-
va ja Vahtra tänava vaheline lõik 
alates 09.05.2011 kuni 18.05.2011

1.20. Kastani tänava ja Kase 
tänava ristmik alates 19.05.2011 
kuni 20.05.2011

1.21. Kastani tänav Kase tä-
nava ja Pargi tänava vaheline lõik 
alates 23.05.2011 kuni 01.06.2011

1.22. Kastani tänava ja Paju 
tänava tänava ristmik alates 
02.06.2011 kuni 03.06.2011

1.23. Kastani tänav Lepiku 
tänava ja Paju tänava vaheline lõik 
alates 06.06.2011 kuni 15.06.2011

2. Vabastada AS Merko Ehitus 
tänava sulgemise maksust.

3. Tänavate ajutisel sulgemisel 
tagada liikluskorraldus ajutiste 
liiklusmärkidega vastavalt lisades 
1 kuni 24 “Ajutine liikluskeem“ 
toodule.

4. Tööde teostamisel lähtuda 
juhendist „Liikluskorralduse nõu-
ded teetöödel“ (MKM 16.04.03 
määrus nr 69).

5. Korraldus jõustub AS-le 
Merko Ehitus teatavakstegemi-
sest. 

 Alari Kirt, vallavanem
Piret Treial, vallasekretär 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
10.02.2011
- Võeti vastu järgmised määrused:

Reklaami paigaldamise kord.
Tapa valla 2011. aasta eelarve kinni-

tamine.
- Võeti vastu järgmised otsused:

 Katastriüksustele sihtotstarbe mää-
ramine.

Maade munitsipaalomandisse taot-
lemine.

Jaoskonnakomisjonide moodusta-

mine.
Tapa vallavolikogu otsuse nr 19 “Vo-

likogu komisjonide koosseisu kinnitami-
ne” muutmine (2).

10.03.2011
Võeti vastu otsus ”Tapa vallavolikogu 

otsuse nr 19 “Volikogu komisjonide 
koosseisu kinnitamine” muutmine”;

kuulati ülevaadet kultuurikomisjoni 
ja sotsiaalkomisjoni tööst 2010. aastal.

VALLAVALITSUSE KORRALDUS

Tapa valla V rahvajooks toimub 
tänavu 15. mail algusega kell 
12. Start antakse Tapa linnastaa-
dionilt, jooksma kutsutakse kõiki 
jooksuhuvilisi alates päris pisi-
kestest jooksjatest kuni tublide 
memmede-ja taatideni välja.

Rada kulgeb Tapa linnastaa-
dionilt Roti metsa ja tagasi, 
põhijooksu distants on 8 km (4 
km ring joostakse 2 korda). Lap-
sed saavad turvaliselt joosta 
linnastaadionil, noored alates 11 
aastat jooksevad 4 km Roti met-
sas. Osalustasu on jäänud eelmise 
aasta tasemele. Juunioride klassis 
on jooks sümboolse hinna eest, 
samuti ka täiskasvanutele ja 
veteranidele. Lisaks toimub ka 
kepikõnnimatk, kus aega ei võe-
ta, seda korraldab MTÜ Seenior 

eestvedaja Anu Jonuks.
Rahvajooksu korraldab Tapa 

vallavalitsus koos MTÜga Män-
nikumägi, tänavu lisaks ka Tapa 
saalihokiklubi, vabatahtlikud Jä-
neda saalihokiklubist jpt. Jooksu 
ootame toetama ka sponsoreid, 
kelledest teeme täpsemalt juttu 
peale informatsiooni laekumist 
Tapa valla kodulehel, plakatitel 
ja jooksupäeva kokkuvõttes valla 
kodulehel ja ajalehtedes. Pari-
maid autasustatakse medalite, 
diplomite ja meenetega. Võist-
lusklasside võitjad saavad lisaks 
ka karika. Põhijooksu üldarves-
tuses saavad 3 parimat mees- ja 
naisjooksjat rahalised kinkekaar-
did. Juhend võib veel täpsustuda, 
seepärast jälgige reklaami ja 
hoidke palun end asjade käiguga 

kursis.
Rajaga erinevatel joonistel ja 

jooksu juhendiga saate eelne-
valt tutvuda Tapa valla kodule-
hel: www.tapa.ee/uudised. In-
formatsiooni saate küsida alates 
18. aprillist telefonil 322 9659 ja 
e-mailil indrek.jurtsenko@tapa.
ee. Kõik oleme teinud selleks, et 
jooksuhuvilisi võimalikult palju 
jooksma tuleks. Eelmine aasta 
näitas, et Tapa valla rahvas on 
vargsi tärganud huvi rahvajooksu 
vastu, loodame et tänavu osaleb 
juba üle 100 jooksja. Tule ja osale 
ning kasuta võimalust veeta üks 
ilus pühapäevane kevadpäev 
sportlikult koos perega!  Kohtu-
miseni jooksurajal!

Indrek Jurtšenko, rahvajooksu
peakorraldaja, kultuurispetsialist

Tapa valla rahvajooksul ja 
kepikõnnimatkal 5. sünnipäev

OÜ Tapa Buss  – suve ekskursioonid 2011
15. mai – Türi Lillelaat. Hind 5 € (50-kohaline buss) Hind 8 €R (19-kohaline buss). 

Lisandub 2 € sissepääsu pilet. 
21. mai – Viljandimaa, giid Jüri Tüli. Hind 13 € (suure bussiga). Hind 19 € (väikse bussiga).

Hinna sees ka Olustvere mõisa külastus giidiga 1,5 tundi.
5. juuni – Paide, Türi, Laupa mõis, Särevere giidiks Anne Kurepalu. Hind 10 € (suure 

bussiga) Hind 15 € (väikse bussiga). Lisandub soovi korral Türil suure ja ilusa koduaia külastus 1 €.
11. juuni – Mõisatuur 1 giidiks Jüri Tüli: Kiltsi, Puurmanni, Adavere, Koigi, Põhjaka. Hind 10 € 
(suure bussiga). Koos mõisade külastuspiletitega ja giidi teenusega 1 tund igas mõisas (õpila-
sed, pensionärid 13,60 € ja täispilet 16,40 €). Hind 15 € (väikse bussiga) (18.60 € ja 21.40 €) 

18.–19. juuni – Lõuna-Eesti giidiks Jüri Tüli. 1. päev Tapa-Tartu-Pangodi-Valgjärve-
Kanepi,Lasva-Vastseliina-Kirikumäe-Ruusmäe-Viitina-Rõuge-Kiidi. 2. päev Kiidi-Järvere-Ur-

vaste-Vana-Antsla-Sangaste–Hummuli-Helme-Taagepera-Karksi-Viljandi-Tapa.
Hind 48 €, hind sisaldab ka ööbimist Kiidi Turismitalus koos hommikusöögiga, Sangaste 
lossi külastust giidiga 1 tund, mõlema päeva lõunasööki. Väljasõidud Tapa keskväljakult.

Ilma lõunasöökideta 40 €.
16. juuli – Haapsalu ja Noarootsi poolsaar, giid Anne Kurepalu

Registreerimistega alustada kohe ja tasuda 10 päeva enne sõitu Tapa Buss, Pikk 10
kell 8–12. Helistada võib teile sobival ajal 322 0019, 5650 9619. 

Olenevalt grupi suurusest buss, kas 50- või 19-kohaline.
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Lehtse kultuurimajas käivad juba 
IX hooaega koos lauatennise 
huvilised noored ja vanad. See 
hooaeg on kujunenud väga vilja-
kaks – kokku osales turniiridel 59 
erinevat sportlast. Eriti vahva on 
see, et osavõtjaid käis Lehtsest, 
Tapalt, Jänedalt, Kadrinast, Tam-
salust, Rakverest, Väike-Maarjast, 
Kiltsist, Võsult, Ambla vallast jm. 
Mängijaid ja mänge on alati palju 
ning võistlejad on oma alal kõvad 
tegijad. Rõõm on see, et meie pink-
sielu veavad kaks agarat inimest – 
peakohtunikud Helga Vasemägi ja 
Riho Kivisoo. 

3. aprillil oli selle hooaja viima-
ne e 8. PPP (Pinksi PühaPäev). 
Toimus kokkuvõtete tegemine ja 

selgusid üldvõitjad. Ühise turniiri 
raames mängisid veteranid, me-
hed, naised, noormehed. Turniiri 
üldkokkuvõttes olid võitjad: I – 
Riho Kivisoo; II – Raivo Siispool; 
III – Helga Vasemägi. Veteranidest 
võitjad: I – Riho Lööper; II – Ardi 
Lohvart; III – Riho Sepp. Naistest: 
I – Lairi Einmaa; II – Eve Keerus-
Jusupov, III – Tatjana Trubkina. 
Noormeeste arvestuses osales 10 
poissi: I – Veiko Aron; II – John-
Erik Juht; III – Alvar Roos; eri-
preemia kõige nooremale – Georg 
Kokk (10-aastane); 3 venda Margus, 
Marten ja Markus Prokuda; And-
reas Preisfreund, Johannes Ruuto, 
Sander Kents. 

Eraldi võistlesid vaid kõige pi-

semad – algajad (8 last): I – Kätlin 
Aron; II – Karlis Jusupov; III – 
Greete Riiberg (veel lasteaia laps!). 

Tänu R. Kivisoole on kõikide 
PPP-de tulemused tabelitesse kan-
tuna üleval Lehtse Kultuurimaja ko-
dulehel: www.lehtsekultuurimaja.ee 
ja sealt näeb ka kogu punktiarvestust.

Meie valla spordielu on viljakas 
ja mitmekülgne ning see, et Lehtse 
kultuurimaja nišš on just lauatennis, 
on ka tore, sest kunagised väikesed 
algajad on tänaseks saanud edu-
kateks mängijateks! Aitäh, pink-
sirahvas ja kohtume taas sügisel! 
X hooaja 1. PPP on 4. septembril 
algusega 10.

Leelo Jürimaa,
Lehtse kultuurimaja direktor

2. aprillil peeti Tapa spordikeskuses 
Eesti juunioride meistrivõistlused 
kreeka-rooma maadluses. Lääne-
Virumaa maadlejad erilist küla-
lislahkust üles ei näidanud, koju 
jäeti viis meistritiitlit kaheksast 
võimalikust, pjedestaalile tõusis 
kokku kümme meie maadlejat. 
Tapa valda tuli 4 meistritiitlit, lisaks 
üks hõbe ja 3 pronksist kohta, 
lisaks oli Tapa valla esindus SK 
Tapa 45 punktiga võistkondlikult 
parim maadlusklubi nii Eestis kui 
Lääne-Viru maakonnas.

Kehakaalus -50 kg tuli esma-
kordselt Eesti meistriks Devid 
Leichner (Tapa) alistades finaalis 
1:0, 1:0 Märjamaa maadleja Markos 
Merisalu. Kolmandaks tuli selles 
kehakaalus Edgar Peepmaa (Tapa).

Kehakaalu -55 kg finaal oli meie 
maakonna siseasi. Eesti meistriks 
tuli Taaniel Piiskoppel (Kadrina) 
7:2, 7:1 finaalvõiduga Ivan Belikovi 
(Tapa) üle.

Kehakaalus -60 kg jäeti koju 
koguni kolm medalit. Eesti meist-
riks tuli Dmitri Gorjuško (Tapa) 
alistades finaalis puhtalt punktidega 
tallinlase Risto Teesaare. Pronksid 
said Rainer Viilveer ja Aleksis Kattai 
(mõl Tapa).

Kehakaalus -96 kg tuli Eesti 
meistriks Elari Piksar (Tapa). Võit-
nud peamisi konkurente eelringides, 
oli finaal, kus ta seljatas saarlase 
Jürgen Otsa juba vormistamise 
küsimus.

Raskekaalus lisas Roman Svi-
ridov (Tapa) hiljuti võidetud va-

bamaadluse meistritiitlile nüüd ka 
kreeka-rooma maadluse samaväär-
se tiitli. Tarka maadlust näidates 
võitis ta finaalis Maardu maadleja 
Kaspar Kaldi 3:0, 1:0.

Ainus kehakaal, kus meie maad-
leja pidi finaalis vastase paremust 
tunnistama oli -66 kg. Meeldiva 
üllatusena finaali jõudnud Kalev 
Karp (Kadrina) pidi siin tunnistama 
tartlase Leimar Pärtmaa kindlat 
paremust.

Võistkondlikult oli parim SK 
Tapa 45 punktiga, järgnesid Saare-
maa RJK 25 ja Tallinna MK Nelson 
16 punktiga, SK Kadrina sai 14 
punktiga viienda koha.

 Allan Vinter,
SK Tapa juhatuse esimees, 

maadlustreener

Lehtse Pinksi Pühapäevade 
IX hooajast

Medalisadu Tapa maadlusmatil 
ehk tapakate rikkalik medalisaak

Meenutus 2010. aasta kevadest, mil tehti ühispilt VIII hooaja lõpetamisel. Foto  Lehtse  kutuurimaja arhiivist

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

Tapa vallavalitsuse 31. märtsi 2011. a korraldusega
nr 282 võeti vastu Loode tn 30 detailplaneering 

Tapa linnas. Planeeritava ala suurus on 1,77 hektarit. 
Detailplaneeringuga määratakse ala hoonestusõigus 

ning tehnovõrkude asukoht, leitakse lahendus  
autoremondi töökoja, kontori- ja puhkehoone 

rajamiseks ning liikluskorralduseks. 
Detailplaneeringu  avalik väljapanek  toimub 

7. aprillist kuni 21. aprillini igal tööpäeval  
Tapa vallavalitsuse  II korrusel  Pikk  tn 15.  

Planeeringu lahendusega on võimalik tutvuda 
Tapa valla kodulehel www.tapa.ee/planeeringud 

 
Imbi Mets, tel 322 9684, 

imbi.mets@tapa.ee

Koormuspiirang valla teedel

Seoses kevadiste teede lagune-
misega seatakse 8t koormuspii-
rangud järgmistele valla teedele.

Valdmanni tee nr 7160001, 
Lokuta tee nr 7160006, Loksu-

mõisa tee nr 7160005, Kalleküla 
tee nr 7160010, Karkuse tee 
nr 7160017, Punamäe tee nr 

4000009, Läpi-Aru-Ojaküla tee 
nr 4000043, 

Kurge-Pruuna tee nr 4000045.
Piirang kehtib alates 

4.04.2011 kuni 9.05.2011. 

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

16. apr, kl 14 Tapa vene gümnaasiumis Tapa Linna Orkestri 
kevadkontsert. Dirigendid Jüri Tüli ja Riivo Jõgi. Tasuta.

19. apr, kl 20 Täispikk animafilm „Rango”.
20. apr, kl 11 Viljandi Nukuteatri etendus „Värvilised sabake-

sed”. Pääse 2 €. 
21. apr, kl 9–10 Promed palsami müük.
26. apr, kl 20 Film „Tõeline visadus”.
28. apr, kl 13 Tapa eakate klubi Kanarbik pidupäev. Esineb 

Rakvere päevakeskuse näitetrupp etendusega „Neetud 
talu”. Tantsuks mängivad Vello ja Heino. Pääse 1 €.

29. apr, kl 19 Tapa kammerkoori kevadkontsert. Tasuta.
1. mail, kl 17 MTÜ Koit salongiõhtu „Tango-tango!”. 
 Pilet eelmüügist 5 € ja kohapeal 7 €.
3. mail, kl 20 Film „Surnuaiavahi tütar”. Stsenarist ja režissöör 

Katrin Laur. 
9. mail, kl 19 Vana Baskini Teater „Äärmiselt piinlik”. Pilet 8 ja 

10 €.
10. mail, kl 20 Film „Kormoranid”. Must komöödia räägib 

vanadest rokipeerudest, kes keelduvad kiiktoolides tik-
sumast ja üritavad uut läbilööki. Filmi on kirjutanud ja 
lavastanud Andres Maimik ja Rain Tolk. Nimiosades Gui-
do Kangur, Roman Baskin, Jüri Vlassov, Harry Kõrvits ja 
Enn Klooren. 

14. mail, kl 11–15 Nostalgiahõnguline kirbuturg Tapa vanas 
vaksalis. Kohtade broneerimine Tapa kultuurikojas 
telefonil 322 0061 või meiliaadressil info@kultuurikoda.
ee. Kohatasu 5 € eelregistreerimisel. Müügilaud tuleb 
ise kaasa võtta!

17. apr, kl 12 – Lehtse külakilb 7. mäng. Lõpeb IX hooaeg! 
Teeme kokkuvõtted – selguvad üldvõitjad. Täiskasvanuil 
osamaks 1,3 €

18. apr, kl 13 – Ehavalguse tegelused: jututuba, mälutrenn ja 
võimlemine

20. apr, kl 10–15 – “Muna nii ja muna naa”. Lehtse käsitöö-
seltsingu ja kultuurimaja korraldavad kevadpühade 
ürituse lastele.

    kl 10–12 – mudilased ja 13–15 – koolilapsed. Munade vär-
vimine ja kaunistuste valmistamine. Väikesed vahvad 
käsitööd jms põnevat. Tulge meisterdama!

23. apr, kl 20 – MMM-õhtu (Mõnusate MuusikaMeeste pidu) – 
toimub 7. korda! Tantsuks ja esinemiseks mängivad mit-
med bändid ja muusikamehed lähemalt ja kaugemalt. 
Ootame Teid, austatud muusikud, andke endast märku! 
Peole on oodatud ka mõnus ning tantsuhimuline publik. 
Publik valib lemmikud esinejate seast. Üllatusesinejad 
– särtsakad tantsupiigad Kadrinast. Eelregistreerimine 
laudadesse 22. aprillini, siis pääse 4,8 €, peoõhtul kallim 
(6,4 €). Tule peole – tantsid tallad alt! Kontaktid:

           521 8398; 383 3350; info@lehtsekultuurimaja.ee
25. apr, kl 13 – Ehavalguse tegelused: jututuba “Minu lapse-

põlve munapühad”, kevadpühade töötuba, munakoksi-
mine

30. apr, kl 11 – Seebivalmistamise õpituba. Õpetab Marju Kul-
lik. Osamaks täpsustamisel.

30. apr, kl 12 – Liliputtide tsirkus. Kavas: joog, lõbusad klou-
nid, mustkunstnikud, akrobaat rullidel, originaalne num-
ber, “taldrikud”, tuvid, koerad Džek ja Arci. Pilet 2€.

7. mai. – Perepäev “Sulle, emake!”
    kl 10 – Suur ühistöö kultuurimaja platsil “Lillevaip emale”, 

mille valmimiseks kutsume kaasa lööma teid kõiki, 
külad, seltsid, asutuste kollektiivid, klassid, sõprus- ja 
perekonnad ning kõikvõimalikud grupikesed siit ja sealt 
nurgast! Tulge loome koos ja tulemus saab olema väga 
ilus! Palume eelnevalt registreeruda, et saaks teha ette-
valmistusi

    kl 12 – Lehtse laste kontsert, näitused, “lillevaiba” tegijate 
tänamine jms. Tule kogu perega ilusat emadepäevaeel-
set hommikut veetma!

21. mai, kl 18 – Jara Beneši revüü-operett “Haljal aasal” kol-
mes vaatuses. Esitab Lehtse kammerkoor 30. juubeli 
tähistamiseks. Pilet: 5 €, sooduspilet (õpil, pens) 3 €. 
Eelmüük: Lehtse kultuurimajas tööp kl 10–14 ja ürituste 
ning proovide ajal. Tapa rahvas, kes soovib tulla bus-
siga, võtke ühendust Tapa Buss OÜ-ga (tel 322 0019, 
kontor Pikk 10 tööp 8–12). Buss väljub Tapa keskvälja-
kult kl 17.30. NB! Piletid palume välja osta 16. maiks!

 
Alates aprillist näitus “30 aastat Lehtse kammerkoori”. 
II korruse väikeses saalis asuvas ekspositsioonis on kammer-

koori kroonikad, kõikide aegade vormiriided, koori liik-
mete kollektsioonid, palju pildimaterjali, koorile kingitud 
meened jpm.

Armsad hea tahtega inimesed! 
Teeme oma teeääred ja haljasalad puhtaks! Selleks tuleme 

kokku 2. mail kell 13 Lehtse kultuurimaja juurde, kus 
jagame kindad ja prügikotid. Läheme ühiselt ja korjame 
prahi ära. Pärast seda teeme kultuurimajas ühise talgu-
eine ning vaatame suurelt ekraanilt pilte Lehtse kultuuri-
maja üritustest. Tule ka!

Info: 383 3350, 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee

LEHTSE  KULTUURIMAJAS



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 15. aprill 2011

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 € m3

Telefon 501 3862

Müüa kiiresti Tapal Turu tn 3-11 soojustatud 
5-korruselise maja 5. korrusel 2-toaline korter, 

38 m2, kõik eraldi, autonoomne küte, plastikaknad, 
boiler, puhas, lõunaküljel, palju valgust. 

Kokkuleppehind. Vaadata saab kell 16-18.

Valmistame hauakive, -plaate.
Uued tootmisvahendid, uus kvaliteet, lai valik.

Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla 

Ants Tedrekull 511 4835
Nikolai Sereda 5672 7134

Vahetada kõigi mugavustega 2-toaline korter 
(Tapa, Üleviste tn 11, 38,2m2, II korrus) 
ahjuküttega korteri vastu. Tel 5386 0488

Tapal, Leina 5 avatud

AUTOREMONDI TÖÖKODA

* DIAGNOSTIKA
* REMONT

* REHVITÖÖD

Täiendav info – www.hot.ee/tikuteenused, 
mob 5352 7924

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.

RAUKER OÜ teostab:
Sise- ja välistrassid
külma- ja soojaveetorustikud
vee- ja kanalisatsioonipüstakud
Santehnilised tööd
vee- ja kanalisatsiooni rikete kõrvaldamine
Haljastus/muruniitmine
Kõnniteekivide paigaldamine
Septikute müük ja paigaldus
Veoteenused kaubikuga
Kodumasinate remont (528 1002 )

KÜSI INFOT! Kuulutus ei aegu!

Kontakt:
e-mail: rauker.oy@eesti.ee

mobiil: 5691 2330

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

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

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17
505 8683, lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 

1–4-toalised korterid ning majad. 
Hinnad korteritel alates 2000 eurost.

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 Ülesõidu 5, Tapa. 
Väga odavalt! 5825 2920

Märtsikuus toodud SEB Tapa harukontorisse 
tänavalt leitud võtmekimp, 

mis sisaldab kortermaja välisukse rohelist 
värvi puutevõtit ja seifi võtit (4 võtit veel 

kimbus). Info tel 665 8777,665 8776.

Tapa Loomakliinik võtab osa Eesti Looma-
kaitse Seltsi heategevuslikust kampaaniast 

“KASSIDE STERILISEERIMINE”.
Antud kampaania toimumisaeg on 

1.04.2011-15.05.2011
Emase kassi steriliseerimine: 38 €

Isase kassi kastreerimine: 25 €

Kevadeks

 
SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

27.04.2011 KELLA 10.00-st 
TAPAL ARENDUSKOJAS

Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40 € (100 kr). 
Prillitellijale on kontroll TASUTA.

INFO ja etteregistreerimine 
tel 325 8692, 325 8693

Avaldame kaastunnet lähedastele 
Tõnu Epliku 
surma puhul.

KÜ Keskuse 9 elanikud

Vahetada kõigi mugavustega 2-toaline korter 
(38.2 m2, Üleviste 11, II korrus) (soodsalt) väikse-

ma korteri vastu. Omaniku tel 5386  0488.

Ahjud, pliidid, kaminad. Ehitus ja remont. 
Tel 5354 0168 Interneti aadress:  

http://aahi.onepagefree.com/

Vabandus

Toimetus vabandab Eva Valtu ees, 
et avaldas eelmises vallalehes juubilaride rubriigis tema nime.

Toimetus

u

 

Kutse osalemiseks 

Eesti Meistrivõistlustel 
Vorstigrillimises 2011

Päev: pühapäev, 7. august
Koht: Tapa Vorstifestivali platsil
Võistluse algus ja lõpp: 10–18
Sissepääs: tasuta
Võistlevad: soovijatest moodustatud 
võistkonnad
Kohtunikud: Eesti Grilliliidu kohtunikud

NB! Kohtunikuks võib saada iga Grilliliidu liige. Vaata lisaks 
Tapal asuva Peetmark Lihatööstuse valmistatud maitsestamata 

toorvorsti grillimisest söegrillil.

Fantaasiavoorus: Võistkonna poolt  vabalt valitud fantaasiaroa 
grillimises söe- või gaasigrillil. Fantaasiavooru kohustuslikuks

grillitud komponendiks on vorst. Fantaasiavoorus 
atraktiivseima esitluse teinud võistkond pälvib 

esitluse eripreemia.
Vaata ka vorstifestivali ametlikku kodulehekülge 

www.vorstifestival.ee
Võistlusel osalemiseks võta ühendust:

Heili Pihlak, 5559 5461, 322 0061, vorst@grillfest.ee


