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Piirangud kesk-
polügooni maa-alal

Teade 
liikluskorralduse 

muudatusest

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega 
septembris on liikumine Kaitseväe 
Keskpolügooni maa-alal piiratud 
järgmistel kuupäevadel: 8.–9. sept 
kogu alal, 14.–15. sept, 17.–19. sept, 
22.–26. sept ja 28. sept polügooni 
põhjaalal. Lõhkeharjutusi viiakse 
läbi 1.–2. sept, 6.–10. sept, 13.–14. 
sept ja 16. sept. Eglit Talbach, 
5326 4560 kvkp@mil.ee

Aasta tähtsaim päev
Aasta kõige tähtsam päev on 
kindlasti 1. september. Mitte ai-
nult sellepärast, et see on paljude 
inimeste sünnipäev, vaid et üsna 
pika osa meie elust tähendab see 
meie jaoks uut algust. Kuigi sa-
geli seostatakse uusaastalubadusi 
pigem 1. jaanuariga, siis vähe-
malt samavõrra elevust kui algav 
kalendriaasta toob peredesse ka 
kooliaasta algus. Kellele esimene, 
kellele järjekordne, kellele mõnes 
kooliastmes viimane, kellele jär-
jekordne töid ja tegemisi täis olla 
tõotav aasta. 

Ilm on sel aastal koolieelseid 
askeldusi soosinud – vihmane ja 
jahe augustilõpp viis mõtted vägisi 
sügisele. Samas jagus suvesse pii-
savalt päikeselisi päevi, et talveks 
vajalikku energiat koguda. Igal 

juhul algab seekordne september 
teisiti kui mullu. Usun, et tasapisi 
taastuvate töökohtade ja languselt 
tõusule pöördunud majandusolu-
korraga kasvab inimestes ka va-
hepeal kõikuma löönud eneseusk. 
Loodan et tahe ning valmidus mil-
leski ise kaasa lüüa on suurenenud. 
Kasvõi mõnes projektis. Eelmised 
LEADER voorud näitasid, et meie 
valla ettevõtjad ja mittetulundus-
ühingud ei ole väga aktiivsed oma 
tegevuseks projektidest raha juurde 
küsima. See on aga hea võima-
lus oma nappe eelarvevahendeid 
suurendada. Kel mõni hea idee 
küpsemas, siis on õige aeg hakata 
seda n-ö „purki panema“ – 8. 
oktoobril lõpeb järjekordne LE-
ADER projektitaotluste vastuvõtt. 
Loodan väga, et meie valla ühingud 

on seekord aktiivsemad kui varem 
ning Tapa valda jõuab rohkem 
välisraha. 

Ehk on just 1. september paras 
aeg alustada tegevustega, mille 
üle on saanud kaua aru pidada, 
aga puudu on jäänud julgusest. 
Võtke eeskuju paljudest nendest 
pisikestest koolijütsidest, kelle 
jaoks on septembrikuu esimene 
päev justkui tundmatus kohas vet-
te minemine – nad küll aimavad, 
aga päris hästi ei tea, mis neid ees 
ootab. Iga algus on raske. Algus 
peabki olema raske – siis saab edu-
sammudest suuremat mõnu tunda! 

Julget pealehakkamist ning 
eneseusku soovides…. 

Alari Kirt,
vallavanem

1. septembriks paigaldati liikluse 
rahustamiseks Spordi tänavale Tapa 
vene gümnaasiumiga külgnevale 
lõigule kaks liikluskünnist (lamav 
politseinik). 

Olgem algaval kooliaastal liik-
luses tähelepanelikud ja austagem 
kaasliiklejaid.

 Jaanus Annus,
liikluskorralduse spetsialist

Arenduskoda võtab 
vastu LEADER 

strateegia meetmete 
2010. a sügisvooru 

projektitaotlusi
Meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spor-
di ja kultuuripärandi väärtustami-
ne läbi omaalgatusliku tegevuse” 
ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja 
rahvusvahelise koostöö arenda-
mine” projektitaotlusi võetakse 
vastu kuni 8. oktoobrini 2010 
(kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja 
kontoris, aadressil Roheline 19, 
Tapa linn.

Arenduskoja igas liikmesoma-
valitsuses (Ambla, Kadrina, Kuu-
salu, Tapa ja Vihula vald ning 

Loksa linn) on määratud LEADER 
projektitaotluste koostamise kon-
sulteerimiseks kohalik nõustaja. 
Taotlejatele on eelnõustamine 
kohustuslik. Taotleja peab esitama 
eelnõustamisele täidetud taotlus-
vormi, kas paberkandjal või elekt-
rooniliselt. Arenduskoda korraldab 
eelpool nimetatud toetustealased 
infopäevad. 

Toetuste ja nõustamise kohta 
saab infot, taotlusvorme ning ju-
hendmaterjali MTÜ Arenduskoja 

veebilehelt arenduskoda.ee.
NB! Sügisese taotlusvooru 

infopäevad toimuvad järgmiselt:
6. september 2010. a kl 17 

Palmses (Vihula valla taotlejatele)
7. september 2010. a kl 17 Tapal 
arenduskojas (Ambla, Kad-
rina ja Tapa valla taotlejatele) 
8. september 2010. a kl 17 Kol-
gaküla rahvamajas (Kuusalu 
valla ja Loksa linna taotlejetele)

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Tapa vallavalitsus ootab Tapa valla 
ringidelt, seltsingutelt, seltsidelt, 
klubidelt ja mittetulundusühin-
gutelt avaldusi 2011 eelarveaasta 
tegevustoetuse kohta. Taotluste 
esitamise tähtajaks on 15. septem-
ber 2010.

Tegevustoetust võivad küsida 
vastavalt Tapa vallavalitsuse kor-
ralduse 27. juuli nr 518 Taotluse 
vormi kinnitamine alusel kõik 
Tapa vallas tegutsevad kultuuri-, 
spordi-, külaelu- ja nöörsootöö-
alase tegevusega seotud ühingud. 
Blanketi leiate antud teadaande 
lõpust lingina.

Kõik ühingud, kes on juba tege-
vustoetust saanud 2010-ks aastaks, 
peavad täitma ja saatma hiljemalt 
iga eelarve aastale järgneva aasta 31. 
jaanuariks aruandevormi vastavalt 
Tapa vallavalitsuse korralduse 27. 
juuli 2010 nr 517 Aruande vormi 
kinnitamine alusel Tapa vallavalit-
susse. Blanketi leiate antud teadaa-
nde lõpust lingina.

Taotlused palume tuua koha-
le või saata Tapa vallavalitsusele 
hiljemalt 15. septembriks 2010 all-
kirjastatult posti teel aadressil Pikk 
15 Tapa 45106. Küsimuste puhul 
palume pöörduda telefonil 3229659 
või e-maili teel indrek.jurtsenko@
tapa.ee.

 Tapa vallavalitsus

Saab esitada 
taotlusi 2011. a 

tegevustoetusele

17. augustil sõlmiti Vaksali Trahteri 
hoovis laval AS Tapa Vesi ning AS 
Merko Ehitus ja Tallinna Teede AS 
Tapa vee- ja kanalisatsioonisüstee-
mide projekteerimis- ja ehitushanke 
leping. Lisaks sõlmisid omavahel 
lepingu Tapa vallavalitsus ja Keskkon-
nainvesteeringute Keskus (KIK), mil-
lega kindlustati projektile ka rahastus.

Tegemist on märkimisväärse 
sündmusega Tapa valla ja linna 
ajaloos, mille käigus korrastatakse 
lähimate aastate jooksul kogu Tapa 
linna veemajandus. Vaiete esitamise 
viimane tähtaeg sai läbi ja rohkem 
neid 26. juuli õhtuks ei laekunud. 
Hankekomisjon otsustas tunnistada 
edukaks pakkumuseks AS Merko 
Ehitus ja Tallinna Teede AS tehtud 
ühispakkumuse kogumahuga 41,9 
miljonit krooni.

Projekti eesmärgiks on vee- ja ka-
nalisatsioonitorustike väljaehitamine 
kogu Tapa linna reoveekogumisala 
piires. Käesolevas projekti raames 
teostatakse torustike ehitus ja re-
konstrueerimine kõige prioriteetse-
mates lõikudes, vastavalt Tapa valla 
ÜVK arengukavale.

Projekti tulemusena suureneb 
ühisveevarustuse klientide arv ca 96 
protsendini ja ühiskanalisatsiooni 
klientide arv ca 88 protsendini linna 
elanikest. Arvestamata vesi veevarus-
tussüsteemist väheneb 49 protsendilt 
20 protsendini. Sellega säästetakse üle 
100 tuhande kuupmeetri puhast joo-
givett aastas. Reovee kanalisatsiooni 
rekonstrueerimise tulemusel vähe-
neb lisavee kogus reoveepuhastile 
suunatavas reovees 50 protsendilt 40 
protsendini. Selle tulemusena läbib 
igal aastal reoveepuhastit 64 tuhat 
kuupmeetrit lisavett vähem kui enne 
projekti. Sellega hoitakse oluliselt 
kokku reoveepuhasti opereerimisku-
lusid – kemikaale ja elektrienergiat.

Projektist saavad kasu kõik lin-
na elanikud, kellele peale projekti 
elluviimist tagatakse töökindlam 
ühisveevarustuse teenus.

Lepingu allakirjutamisele järgneb 
projekteerimine, ehitamisega alusta-
takse 2011. aasta alguses. Järgmine 
etapp Tapa linna veemajanduse kor-
rastamisel on Tapa reoveepuhasti re-
noveerimise, projekteerimise ja ehitus-
hange, mis on juba ettevalmistamisel, 
selle jaoks on olemas Euroopa Liidu 
raha. Läbiviidud hanke tulemusena 
odavnes oluliselt objekti maksumus 
ja nn vabanenud vahendite arvelt, mis 
on vastavalt eeltaotlusele eraldatud 
Tapa veeprojektile, saab raha taotleda 
ka lisatöödeks. Tööde valmimise täht-
ajaks on 2013. aasta veebruar.

Lisaks saab infor mats ioo-
ni http://www.kik.ee/et/kik/ra-
hastusallikad/euroopa-liidu-fon-
did/2007-2013/veemajandus/tapa-
veemajandusprojekt.html.

Tapa vallavalitsus

Tapa veeprojekt sai 
avastardi lepingu 

sõlmimisega
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Alates 3. septembrist on Tapa linna-
raamatukogus avatud kahe andeka 
Poola illustraatori Ewa Kozyra-Paw-
laki ja Pawel Pawlaki isikunäitused.

Kunstnik ja Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse kunstiekspert Viive Noor 
on kunstnikke tutvustanud nii: 
„Ewa Kozyra-Pawlak ja Pawel Paw-
lak ei ole Eestis tundmatud nimed. 
Illustratsioonikunstist lugu pidavad 
inimesed on saanud nende üksikuid 
töid imetleda Tallinna rahvusva-
helistel illustratsioonitriennaalidel 
juba alates aastast 2003. Käesolev 
suuremahuline näitus võimaldab aga 
tutvuda nende loominguga põhjali-
kumalt. Vanemad tööd on aastast 
2004, uuemad tööd dateeritud 
aastaga 2009. Tegemist on kahe mit-
mekülgselt andeka ja rahvusvahelist 
tunnustust pälvinud kunstnikuga, 
kelle peamine tegevusala on küll 
illustratsioonikunst, aga kes end 
samas mingitesse kitsastesse raami-
desse suruda ei luba, sest tegeletud 
on nii kirjutamise kui ka lavakujun-
dusega, igasugu pisitööd veel lisaks. 
Kahe peale kokku on illustreeritud 

kaugelt üle 100 raamatu ja pole siis 
ime, et Poolas on kunstnikud laste 
hulgas väga armastatud. Käesoleval 
juhul käivad laste armastus ja kollee-
gide tunnustus kenasti kokku, mis 
sugugi levinud nähtus ei ole. Lisaks 
mõlema kunstniku paljudele kodu-
maal saadud auhindadele, on Pawelil 
ette näidata üks mainekamaid auhin-
du illustratsioonikunsti valdkonnas 
- Bratislava “Kuldne õun”. Tahaks 
loota, et rahvusvahelise žürii poolt 
antud Tallinna illustratsioonitrien-
naali diplom tegi kunstnikule sama 
palju meelehead. Kindlasti pakub 
näitus rõõmu ja põnevat uurimist 
lastele, aga sellisel tasemel illustrat-
sioonikunst peaks huvi ja naudingut 
pakkuma igas eas vaatajaile.“

Näitus sai teoks tänu Poola Va-
bariigi Suursaatkonnale Tallinnas. 
Tänusõnad kuuluvad ka kunstnik 
Viive Noorele. Seda toredat näitust 
on huvilistel võimalus kuni 29. sep-
tembrini oma silmaga kaema tulla.

Raamatukogu töötab: E–R  11–
18, L 10–15.

Kersti Burk 

Kolonelleitnant Martin Herem ja Tapa vallavanem Alari Kirt sõlmisid linnapäevadel koostöölepingu vaba-
dussõja mälestiste haldamise ja ürituste organiseerimise osas. Foto  Heiki Vuntus

Tapa linnapäev 84. pidustused toi-
musid 6.–8. augustil ja on nüüd 
selleks korraks edukalt seljataga.

Esmakordselt korraldati linnapäe-
vade raames Tapa valla turvalisuse 
päev, mis pakkus huvi nii noortele kui 
vanematele ja seda vaatamata selle 
aasta rekordilisele palavusele. Pub-
likut jätkus kõikidele päevadele, oli 
siis tegemist laadaga linna südames, 
lastele mõeldud atraktsioonidega 
Tapa kesklinnas ja Tapa lastekaitse-
ühingu majas ja hoovis, kus oli ka 
esmakordselt avatud nö linnapäeva 
lastehoid, rahvaspordiüritustega 
Spordikeskuses (minisaalihoki tur-
niir), Roti metsas (kepikõnnimatk), 
Rutka radadel (matk), Valgejõe saarel 
(kanuuralli ja rannavolle), kontser-
tidega kultuurikojas, linnapäeva 
pealaval ja linnatänavatel, näitustega 
Tapa muuseumis, vanade raamatute 
müügiga linnaraamatukogu ees, 
koerte näitusega “Tapa linna ilusaim 
krants 2010” vene gümnaasiumi taga.

Tänavuse sünnipäeva märksõnaks 
oli Tapa valla turvalisuse päev 2010 
motoga “Mõtle kainelt ja tegutse tur-
valiselt”, millega püüti juhtida inimeste 
tähelepanu kultuursele käitumisele 
tänaval ja maanteel liiklemises, pöö-
rati rõhku tule käsitlust puudutavale 
temaatikale kodudes jpm. Turvalisuse 
komisjon, kes seda sündmust korral-
das, valmistas ette ka vastava küsimus-
tiku, millega sai tutvuda kohapeal, aga 
alates tänasest saavad seda täita Tapa 
linnaraamatukogus need kodanikud, 
kel jäi see turvalisuse päeval tegemata. 
Läbi küsimustiku täitmise on kõigil 
meil võimalus kaasa luua oma valla tur-
valisemaks muutmisel, palun kasutage 
seda võimalust.

Kohale tõid näitamiseks ja katsu-
miseks erinevat tehnikat nii politsei, 
kiirabi, päästeamet, Kirde Kaitse-
ringkond, AS Eesti Raudtee, Ida 
Regionaalne Maanteeamet koos oma 
ekstreemse “avariiautoga”, lisaks 
pakkus Eesti Kaitseliidu Viru Maleva 
Tapa kompanii naiskodukaitse tasuta 
kõigile katlasuppi. Lisaks jagas tarvi-
likku nõuannet Unicef, Lastekaitseliit, 
Viru Naiste Varjupaik, Aidsi ENK, SA 
Väärtustades Elu (raseduskriisi nõus-
tamine), MTÜ Jeeriko, naabrivalve jpt 
organisatsioonid ning lisaks näidati ka 
tuleohutustemaatikal õppefilme.

Ajaloolise hetkena jääb seekord-
sest linnapäeva meenutama mälestis-
telepingu sõlmimine. Tapa vallava-

nem Alari Kirt ja Kirde Kaitsering-
konna ülem kolonelleitnant Martin 
Herem sõlmisid koostöölepingu 
Tapa valla mälestiste haldamise ja 
ürituste organiseerimise osas, mis 
puudutavad vabadussõjas hukkunu-
te kalme Tapa linna vanal kalmistul, 
Tapa linna uuel kalmistul ja Jänedal.

Tapa kõhutantsuseltsing AZRA 
üllatas linnapäevade alul täispika eten-
dusega pealkirjaga “Elu ja Pulm Egip-
tuses “. Kontserte oli linnapäevadel 
pea igale maitsele, alustades Tapa valla 
isetegevuslaste esinemistest pealaval 
ja Tapa Linna Orkestri esinemistest 
pealaval, muuseumis ja vallavalitsuse 
maja juures kuni suvetuuri kontserdini 
välja, kus pealaval esinesid kontsert-
programmiga “Suveöö romantika” 
maestro Olav Ehala ja artistid Tanja 
Mihhailova, Lauri Liiv, Alen Veziko 
pea tuhatkonnale kontserdihuvilisele. 

Tapa linnapäevad lõpetas kontsert 
kultuurikojas, kus esines Soome 
pianist Sinikka Holma-Peets kavaga 
“Armastuse laulud”.

Õhtuti pakkusid meelolukaid 
tantsuõhtuid ansamblite ja diskorite 
saatel Tapa linnas toitlustusettevõt-
ted pubi Tareke, Vaksali Trahter, 
ZIK-ZAK, Evidence.

Suur-suur tänu kõikidele orga-
niseerijatele, abilistele, esinejatele 
Tapa linnapäeval 84 tublide toime-
tuste eest!

Oodatud on ideed järgnevaks 
Tapa linnapäev 85 tähistamiseks. 
Oma mõtteid võiba jagada posti 
teel Pikk 15 Tapa 45106, e-maili 
teel: indrek.jurtsenko@tapa.ee või 
telefonil 322 9659.

 Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

 
 

Ewa ja Pawel Pawlaki 
illustratsioonikunst  
linnaraamatukogus

Kokkuvõte Tapa linna 
84. sünnipäevast

Kunstnikud Ewa ja Pawel Pawlak augustikuus oma näituse avamisel Eesti 
Lastekirjanduse Keskuses. Foto  Jüri J. Dubov

Koertenäituse “Tapa linna ilusaim krants 2010” 
tulemused:

Kutsikad (tõukoerad kuni 1 aasta): 1. karmikarvaline standard-
taks “Jäljekütt Westman”; 2. chihuahua “Vinzenta Temi Har-Mil 
Camilla”; 3. kuvasz “Jääkaru”

Tõukoerad: 1. basset “Dessy Catromena”; 2. lühikarvaline 
kääbustaks “XS Stuudio Dr Dre”; 3. salluki “Almeisan Joell 
Vincente”

Krantsid: 1. Robi; 2. Debbie; 3. Dolly

Rannavolle tulemused:
Naised – I Karin Mardi ja Birgit Afanasjev, II Triinu Piirimäe 

ja Agetriin Kokk, III Serle Tali ja Merili Vipper.
Mehed – I Jevgeni Leontšik ja Maksim Butšenkov, II Nikita 

Paltšonok ja Roman Krõlov, III Aleksander Lingevitšus ja 
Stanislav Sidorov

Võistlustules käis 5 naispaari ja 8 meespaari.
 
Kanuuralli tulemused

Rajal käis sõitmas 16 ekipaaži, nende seas osalesid ka sisemi-
nister Marko Pomerants Tapa vallavanem Alari Kirt ja abivalla-
vanem Herki Kübarsepp, Saku vallavanem Kuno Rooba, Tapa 
vallavalitsuse liige Aare Palmsalu.

Finaali pääses 6 paatkonda (päremusjärjestus): 1. huviklubi Nel-
son; 2. endised tapakad “Männikumägi”; 3. praegused tapakad “Ei 
Mäleta”; 4. “Tursa Sass”; 5. Eesti Raudtee spordiklubi; 6. “Tiku ja 
Taku” võistkond

Tapa linnapäevadel 
toimunud võistluste 

tulemused:7. augustil oli uues Jäneda Pulli tallis 
etenduse “Jõud” peaproov.

Ilm oli tavapäraselt kuum, aga 
põllukividest hoones mõnusalt jahe. 
Piirkonna inimestele oli peaproov 
enne 8. augusti esietendust tasuta 
ning huvilised täitsidki uue teatri 
saali pilgeni, sest huvi oli suur. Oli 
ju tükk aega vana pullitalli juurest 
kostnud mürinat ja kopsimist ning 
vahel õhus olnud suuri tolmupilvi. 
Mida seal tehtud on, kuidas näeb 
välja vanasse pullitalli ehitatud teater 
ja mida näitlejad pakuvad?

Teatri ehitus ja kujundus oli 
vaimukas, puit lisas hubasust ning 
säilitatud oli vanu originaaldetaile. 
Mänguplatsi kattis liiv – see oligi 
lava, kus näitlejad mängisid. Oligi 
ehtne maateater ilma sameti ja plüü-
sita, lihtne maakivi, puit ja liiv.

Etenduse alguses ei saanud kohe 
aru millest jutustatakse, aga loo edasi 
liikudes hakkasin taipama, millest 
etendus on. Sisututvustust lugesin 
kavalehelt alles hiljem ning minugi 
arusaamine ja mõttekäik oli liikunud 
enamjaolt sama rada. Ma ei hakka 
sisu siin ümber jutustama, tulge 
ise vaatama, aga see etendus ei ole 
tavapärane külajant, vaid on Jäneda 
külast küll veidi, aga teises võtmes.

Sel nädalal tekkis mul huvitav 

mõttekäik presidendi ettepanekust 
leida eesti keeles sõnu, mis asendak-
sid välismaiseid või võõrapäraseid. 
Minu teemaarendus on sellest, et 
oma keelt tuleb rääkida, uuendusi 
teha, aga vahel mõelda sügavamalt 
ka olemasolevate sõnade tähendus 
peale. Nii mõeldes etenduse “ Jõud” 
peale, avastasingi sõna “jõud.” See 
sõna on väga võimas, sest ta on 
samasuguse kirjapildiga nii ainsuses 
kui mitmuses, tema väljaütlemine 
tekitab võimsa tunde. Etenduseski 
kohtus peategelane oma sisemiste 
“jõududega” ehk need olid tema 
Jõud. Selle mõtte tekkimisel tuli vist 
minuski esile üks minu sisemistest 
“jõududest,” keda me igapäevaelus 
tihti tähelegi ei pane.

Igatahes tore ettevõtmine! Hea, 
et leiti rakendust järjekordsele vana-
le hoonele ning me ei pea nägema 
selle lagunemist. Teatri (esialgu 
suvine) ehitamine maale on kiidu-
väärt, sest kõik ei pea olema saada 
ainult linnas, ka maal on veel ikka 
elu. Eks ole kõigil vahva suvel maal 
teatris käia, nii suvitajal, turistil kui 
kohalikel.

Uusi teatrielamusi ootama jäädes 
ning edu tegijatele ja ideede täide-
viijatele!

 Gilda Lindmaa, Jäneda küla elanik

 “Jõud” Jänedal
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Sügis. Esimese septembri 
aktus algas väga rõõmsalt. Esi-
mese klassi reas istus kogunisti 
kümme õpilast. 

Nii nagu suurtel inimestel 
on raske peale puhkust tööle 
keskenduda, nii on ka lastel. 
Õpetajatega sai otsustatud, et 
aitame 2. septembril õpilastel 
sisse elada kooliellu. Esime-
sel tunnil toimusid lõbusad 
võistlused ja mängud, mille 
käigus sai meelde tuletatud 
kuidas koolikotti kokku pan-
na, kirjatehnikat, omadusõnu, 
tähelepanu jne. Peale mänge 
läksid klassid matkale. 

11.  septembril toimus 
spordipäev ja üritus „Reipalt 
koolipinki“. Kogu õpilaskond 
sai jagatud võistkondadeks, 
kelle vahel toimusid erinevad 
toredad võistlused (klotside 
veeretamine, täpsusvise, paela 
punumine jms). Septembris 
sai tähistatud sügise saabumist 
looduslikest materjalidest ehe-
te valmistamisega ja toimus 9. 
klassi nn. katsumine.

Oktoobris tähistasime 
õpetajate päeva, leivanädalat 
erinevate leibade degusteeri-
misega ja parimate väljaselgi-
tamisega, halloweeni stiilipäev 
ja sellele järgnev stiilipidu. 
Veerand lõppes klassidevahe-
lise õpioskuste viktoriiniga ja 
külas käis Kristiina Lään, kes 
tegi õpilastega läbi tilgutamise 
tehnoloogia Polloki kunsti.

Novembris oli isadepäeva-
le pühendatud perepäev, kus 
toimusid erinevad töötoad 
ja kontserttervitus isadele. 
Samuti sai õpitud kadripäeva 
kombeid, kodanikupäeval 
pidas 8.–9. klassile loengu sise-
seminister Marko Pomerants.

Detsembril toimus igal 
esmaspäeval advendi tähis-
tamine, kus erinevad klassid 
esitasid jõulu ja talveteemalisi 
laule, luuletusi jms. Päkapi-
kunädalal (30.11.–4.12) otsiti 
peidetud päkapikke. Tänu õp 
Ülle Orule sai üles seatud väga 
armas päkapikunurk. Kõik 
said sinna nurka tuua erine-
vast materjalist ja erinevatest 
aegadest pärit päkapikke. 
Peale päkapikutamise töötas 
ka jõulupostkast, kaunistati 
koolimaja, harjutati jõulu-
peoks, toimus Aegviidu RMK 
õppetund kuusepuust ja käidi 
ka õppekäikudel. Selle aastal 
toimus meil jõulupidu koos 
suure jõululaadaga. Jõululaa-
dal müüsid lapsed enda tehtud 
maiustusi, käsitööd jm jõuluks 
vajalikku. Terve maja oli sigi-
nat-saginat ja kauplemist täis. 

Peale pikka lumist jõuluva-
heaega alustasime lumelinna 
ehitamisega, mida korraldas 
OÜ Jäneda Mõis. Võtsime osa 
Lugemisaasta 2010 tähistami-
sest. Otsustasime, et teeme 
tee lahti lugedes ise, õpetajad, 
lastele ette katkendeid oma 
lemmikraamatutest. Laste-
le väga meeldis, vahetunnis 
küsiti kas ja millal tuleb jälle 
keegi lugema. Ka 9. klass luges 
väikematele raamatuid. 

Veebruaris käisid klassides 
ette lugemas lapsevanemad, 
vanavanemad ja hoolekogu 
liikmed. Sel kuul algas ka klas-

sidevaheline sõnaseletusmäng. 
Igal esmaspäeval kogunesid 
kõikide klasside võistkonnad, 
et osa võtta sõnaseletusmän-
gust. Veerandi lõpus tehti 
kokkuvõtted ja autasustamine.

12. veebruaril korraldasime 
Kalijärve ääres suusapäeva. 
Toimusid suusavõistlused ja 
teatevõistlused järvel. Sõb-
rapäeva raames kutsus meid 
külla Tapa gümnaasium. Meil 
tuli esitada ka kodune töö – 
teha paroodia ja filmida see. 
8. klass tegi paroodia saatest 
„Stiilipäevik“. Vastlapäeval 
tutvustati vastlapäeva kom-
beid ja toimus paela punumise 
võistlus. Eesti Vabariigi sün-
nipäeva puhul korraldasime 
loomekonkursi ja näituse 
„Kaunis kodukoht“ ning 
piduliku aktuse.

8. märtsil tegid suure ülla-
tuse Õpilasesinduse noorme-
hed. Nad valmistasid kõiki-
dele naissoost isikutele ilusad 
kaardid koos maiustustega. 
Hommikul vara olid juba 
kooli uksel ootamas, et meel-
divalt üllatada ja kingitused 
üle anda. Märtsis tähistasime 
ka emakeelepäeva. Iga klass 
tutvustas ühte tänapäeva eesti 
kirjanikku ja tema teost ja 
mängisime kirjandusteema-
list mängu. 29. märts – 1. 
aprill toimus traditsiooniline 
Kunstinädal. Kunstinädalal 
oli isetegemispäev, moe- ja ilu-
päev, muusikapäev, naljapäev, 
moeshow teemal naljapäev ja 
taaskasutus.

Aprillis käisid lasteaed ja 
algklassid Estonias vaatamas 
„Ooperimängu“, koolis esines 
väga ilusa kontserdiga Tapa 
muusikakool, toimus valla 
koolidevaheline Jäneda Jüri-
päevajooks, nõiapäev ja Tapa 
valla laste lauluvõistlusel osa-
lesid Jenifer, Elina, Õnne-Ly, 
Karl-Markus ja Taavet. 

Mais oli Euroopa päevale 
pühendatud võistlus, külas 
käis Robotiteater, toimus 
spordipäev, klassidevaheline 
jalgpallivõistlus, 6.–9.klass käis 
ekskursioonil Aegna saarel, 
1.–5. klass Haapsalus Iloni 
Imedemaal, lõpukell, jalgrat-
turite eksam, kevadkontsert. 
Kooli viimasel päeval viisime 
läbi liiklustunni, vaatasime 
ekskursiooni pilte ja toimus 
aktus.

Päris palju on ära tehtud ja 
päris palju on mõtteid kuidas 
ja mida järgmisel aastal teha. 
On rõõm teha kui on palju 
abilisi ja toetajaid. Aidanud 

on õpetajad, lapsevanemad 
ja õpilased. 

Sel aastal on olnud väga 
aktiivne Õpilasesindus, kuhu 
kuulusid: Maila Teras, Lilian 
Hütti, Merlin Paloson (vahe-
peal oli ka teisi 9. klassi tüd-
rukuid), Sirli Sasmin, Andres 
Luts, Aigar Lumiste, Simson 
Reimand, Hanna Jairus ja 
Janeriin Lepik. Nendest on 
olnud palju abi kooli ürituste 
korraldamisel. Nad on tähis-
tanud aastaaegade saabumist, 
tuues klassidesse kingitusi, 
lugedes luuletusi, küsides 
mõistatusi jms. Hanna ja 
Janeriinu algatusel sai korral-
datud Vabariigi sünnipäevale 
pühendatud loomekonkurss 
„Kaunis kodukoht“, aktiivselt 
on kaasa löödud „Tuleviku 
valla mängus“, ennast on 
arendatud Haljalas Õpila-
sesinduste õppepäeval, poisid 
korraldasid naistepäevaüllatu-
se ja väga tähtis on ka see, et 
just nemad aitasid kaasa kooli 
heakorraeeskirjade täitmisele. 

Õpilaste endi algatusel 
sai sel aastal osa võetud mä-
lumänguturniirist Haljalas. 
Jäneda kool sai kokkuvõttes 
põhikoolide seas 1. koha ja 
kokkuvõttes 6. koha. 

Läbi õppeaasta toimusid 
koolitused ja ettevalmistus 
„Kaitse end ja aita teist“ 
laagriks, mis toimus Lästel 
7.–9.juuni. Ka sel aastal ostus 
meie kooli väike võistkond 
kokkuvõttes parimaks.

Korraldatud on ka heate-
gevusaktsioone. Maila Teras ja 
Lilian Hütti osalesid „Õpetaja 
autähise“ märkide müümise 
kampaanias. Nad müüsid 
märke ja saadud raha läheb 
Haljalas ehitatava „Õpetaja 
autähise“ rajamiseks.

Jäneda 4H klubi „Jah“ 
korjas Jõulude ajal raha Rak-
vere Loomade varjupaiga 
jaoks. Saadud raha eest osteti 
koertele ja kassidele süüa, viidi 
mänguasju ja käidi koertega 
jalutamas.

Täname kõiki annetajaid!
Hea koostöö on olnud ka 

lapsevanematega. Lapseva-
nemad on osa võtnud üri-
tuasest „Reipalt koolipinki“, 
Isadepäeval, Lugemisaasta 
2010 üritustest, Kunstinä-
dala töötubade läbiviimisel, 
Heategevusmüük lasteaia 
mänguasja soetamiseks jms. 

Suur tänu kõigile, kes on 
toetanud ja aidanud kaasa 
kooliürituste läbiviimisel. 

Margit Vijar, huvijuht 

Jäneda kooli huvitegevus 
2009/2010 õa.

20. august 2010. Jäneda kool 
oli pidulik ja ootusärev. Vii-
mased ettevalmistused al-
gavaks kooli aastapäevaks. 
Praeguse koolimaja valmimi-
sest möödus 25 aastat. Pidu-
like helide saatel toodi sisse 
lipud – toojateks esimeste ja 
viimaste lendude esindajad. 
Seejärel hümn, kontsert vilist-
lastelt ja nende praegu koolis 
õppivatelt lastelt, ettekanded, 
tervitused naaberkoolidelt, 
vallavalitsuselt, maakonnava-
litsuse esindajalt ja vilistlastelt.

Seekordne kokkutulek eri-
nes 5 aastat tagasi toimunust 
selle poolest, et tähelepanu 
all oli Jäneda hariduselu ter-
vikuna. 1985. a valminud 
koolihoone on vaid üks etapp 
Jäneda kooli ajaloos.

Jäneda hariduselu on suu-
rel määral uurimata ja al-
les ootab avastamist. Kooli 
algaastatest on veidi lugeda 
Kalijärve koolimajas 29 aastat 
töötanud legendaarse õpetaja 
Karin Topmani kirjutisest 
1976. a. „Lehitsesin läbi palju 
kaustu, kuni sattusin ma-
terjalidele 1925. aastast, mis 
kõnelesid kooli 100ndast 
juubelist. ... Küll aga selgus ar-
hiivi kirjadest, et 1. detsembril 
1925 toimus Jäneda Algkoolis 
pidulik juubeliaktus, millest 
peale kohaliku vallavalitsuse 
ka tolleaegse Järvamaa koo-
livalitsuse ja haridusministee-
riumi esindajad osa võtsid ja 
kus lastele meeleheaks kom-
me jagati.“ Seega täituks 2010.
aastal Jäneda koolil 185 aastat. 

Kuna meil aga arhiivi kin-
nitusi sellele teatele pole, 
saame ikkagi toetuda vaid ole-
masolevatele faktidele. Kindel 
teade Jäneda kooli olemas-
olust on kirjalik dokument 
aastast 1863. Ambla koguduse 
õpetaja Alexander Leopold 
Paulseni (1804–1877) poolt 
Eesti Kirjameeste Seltsile 
antud aruandest on näha, et 
„Ambla kihelkonnas Jäneda 
vallas Raudla külas õpib koos 
13 poeglast ja 1 tütarlaps 8–12 
a. vanuses. Kooliealisi on 86 
last. Õpitakse lugema ja laul-
ma, vaid 2–3 kirjutavad, reh-
kendamist ei õpetata. Kool-
meister Jakob Wildman on 
Jänedal õpetanud 20 aastat“. 
Seega 1843 on kool kindlasti 

olnud. Jäneda ümbruskon-
na koolidest on seal maini-
tud veel Lehtse valla Leppe 
(Läpi?) küla kooli, Kukevere 
valla Kukevere ja Käravete 
valla Käravete kooli. Arhiivist 
saame ka 1880. a kogutud sta-
tistiliste andmete põhjal teada, 
„et Tallinna kubermangus 
Järva kreisis Rauda (Raudla?) 
külas asub Jäneda vallakool, 
mille juhatajaks on Jaan Lubi. 
Kool töötab mõisa ja valla 
poolt ehitatud puumajas juba 
39 aastat. Õppetöö toimub 15. 
oktoobrist 15. aprillini. Kooli 
kahes klassis õpib 31 poissi 
ja 32 tüdrukut, kes tulevad 
iga päev kooli. Õpitakse usu-
õpetust, lugemist, kirjutamist, 
rehkendamist, laulmist, geo-
graafiat, vene keeles lugemist 
ja kirjutamist. Põlluharimist ei 
õpetata, küll aga koorilaulu“. 

Seega võiks kooli esmamai-
nimiseks lugeda 1841. a.1873. 
a toimus eemakeelne õpetus 
ainult I ja II klassis, vaid III 
kl õpiti kõiki aineid peale usu-
õpetuse vene keeles. Õpetaja 
oli Jaan Lubi, kes pidas ametit 
25 aastat. Õpilasi oli tollal 100 
ringis.

Kooli ajaloo uurijaid ootab 
aga lai tööpõld arhiivis, sest 
„Eesti kooli ajaloo 1. kd“ lk  
228 on lugeda: „ 1750. aastate 
lõpul ja 1760. aastate algul 
avati või taastati mõisa- ja 
külakoole ka teistes Järva-
maa kihelkondades. Neljas 
kihelkonnas pidas kooli üks 
mõis: Järva-Jaanis (3 kooli), 
Paides(2 kooli), Annal (Eivere 
kool), Amblas (koolide arv 
pole teada). 1780. aastail oli 
Eestimaa rüütelkond sunni-
tud tegelema talurahvakoolide 
olukorra parandamisega. Selle 
tulemusena tegutses 1786/87 
Järvamaal 74 ( Ambla vallas 5) 
küla- ja mõisakooli. Mis olid 
need koolid Ambla kihelkon-
nas? Millal oli Jäneda koolielu 
tegelik algus?

Huvitavaid andmeid on ka 
lasteaia olemasolust Jänedal. 
Jäneda mõisa viimase koka 
Mart Krimmi mälestustest 
võime lugeda: „Peale tulekah-
ju (02.05.1902) hakati Kalijär-
vel 1837. a jahilossiks ehitatud 
hoone keskmist kõrgemat 
osa külgehitistega laiendama. 
Valmimisel asus mõisnik sinna 

Jäneda Kool – kas 25 või 185?
elama. Enne mõisa põlemist 
on kasutatud jahilossi teenija-
te laste koolieelseks õpetami-
seks saksapärase kasvatajaga“. 
Ka enne II maailmasõda oli 
Jänedal lasteaed ja muidugi 
nõukogude korra ajal, kui 
lasteaiad aitasid emal olla 
„eesrindlikud ja täisväärtus-
likud kommunismiehitajad“.

Täisväärtuslik koolielu 
nõuab koolihoonete kõrval 
õpetajaid ja õpilasi. Uurimist 
ja mälestusi (mälestuste mä-
lestusi) ootavad kooliõpetajad 
Jaan Lubi (kooliõpetaja üle 20 
aasta) ja August Lubi (kooli-
õpetaja ligi 50 aastat), Karin 
Topman (kooliõpetaja ligi 50 
aastat), Leida Valk (30 aastat). 
Mis on see jõud, mis hoiab 
kinni ühe väikese maakooli 
õpetajaid? Ka meie praeguses 
majas on 25 aastat töötanud 
õpetaja Eha Kaukvere, rõ-
huv enamus teisi õpetajaid 
on Jänedal üle 10 aasta, meie 
vilistlastest töötavad koolis 
huvijuht Margit Vijar ja info-
juht Kadri Toomingas.

Oleks väga tore, kui kooli 
2010. a juubelipidu ärgitaks 
kirja panema mälestusi, ot-
sima välja dokumente. Ehk 
saaksime tulevikus välja anda 
kogumiku Jäneda (Raudla, 
Läpi, Kalijärve) hariduselust? 
Teretulnud on mälestused 
kaasõpilastest, õpetajatest, 
kooli igapäevaelust, aga ka po-
liitilistest oludest, sest muutusi 
on hariduselu pidanud läbi 
elama küllaltki palju. Algus on 
meie seekordse almanahhiga 
„Jäneda kool läbi aegade 2“ 
tehtud. Soovijad saavad seda 
tellida koolist kas CD-l või 
raamatuna. Oleme tänulikud 
seniste materjalide eest palju-
dele vilistlastele, aga ka Jäneda 
kooli õpilastele, kelle tööd 
almanahhi moodustavad.

Suur aitäh, Vennis Järvet, 
Endel Lilleorg, Virve Kuiva, 
Helgi Järveläinen, Meeli Ra-
huoja, perekond Vijar, Sirje 
Reinula, Tiia Lest, Tiiu Enula, 
Lii Enula, Tõnu Lilleorg, Riho 
Lööper, Erik Lööper, Tuuli 
Rehemaa, Anu Mõtsar, Külli 
Rosenberg, Sandra Ild.

Maie Ainz,
Jäneda Kooli eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja, üks almanahhi 
koostajatest

Jäneda Kooli avamine 1. sept 1985, kõneleb kirjanik Veera Saar, temast paremal Jäneda ST 
direktor Endel Lilleorg, tolleaegne haridusminister Elsa Gretškina.

Foto  Jäneda Kooli arhiivist

Kunstinädalal toimus kunstitund Harald Gravega.
Foto  Margit Vijar
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21. lend (esimese reas): Maret Saluste, Lilian Hütti, Sandra Ild, Iris Reinula, Julia Aparin; (teises reas): Maila 
Teras, Valter Lööper, Merlin Paloson, klassijuhataja Malle Teras. Foto  Jäneda Kooli arhiivist

Sellel sügisel tahame luua Jäne-
da kooli juures asuvas õuemajas 
noortetoa, kus on võimalik kooli-
noortel enne bussi saabumist aega 
veeta. Samuti on see koht, kus ka 
Jäneda kooli lõpetanud noortel on 
võimalik kokku saada. Sellise koha 
vajadus on olnud juba pikemat 

aega. Kuna see ruum on hetkel 
üsna tühi, siis palume kõigi abi.

Otsime noortetuppa mööblit, 
televiisorit vms. Eriti tunneme 
puudust pehmest mööblist, 
kus oleks mõnus istuda ja lehte 
lugeda, lauamänge mängida või 
lihtsalt vestelda.

Noortetuba Jänedal vajab abi!

Just nii, sest õppeaasta kestis 31. 
augustini ja kes oleks seda võinud 
arvata, et Jäneda Koolis õpetajate ja 
õpilaste 3. juuni õhtul kevadkont-
serdil ühiselt lauldud „Päikene pais-
tab ja loodus lokkab, kätte jõudnud 
suvi!“ sellel aastal nii korralikult ka 
paika peab.

3. juuni kontsert-aktus, mis oli ka 
ühtlasi väikeseks rõõmsaks laulude-
luuletuste-tantsu-videode kokkuvõt-
teks aasta jooksul tehtust, lõpetas 
pika õppeperioodi. Järgmise päeva 
hommikul korrastati klassid, tuletati 
meelde liiklusreeglid ja vaadati üle 
ekskursioonide pildid, sest noore-
mad, s.o. 1.–5. klass külastasid mai 
lõpus Haapasalus Iloni Imedemaad, 
aga 6.–8. klass seikles samal ajal 
Aegna saarel. Seejärel said kõige edu-
kamad õppurid – kiituskirjaga klassi 
lõpetajad – oma tunnistuse kätte 
vallavanem Alari Kirdi käest. Need 
olid Kaisa Tamme (2. kl), Ragnar 
Kramm ja Taavet Maask 3. klassist, 
Liisa Vassiljeva (4. kl), Liana Sepamäe 
(6. kl) ning 8. kl õpilased Ingrid Aus, 
Martin Kaio ja Valeria Švetskaja. 

Ka kõikidel ülejäänutel oli põh-
just minna kooli ette: kiituskaarte, 
tunnistusi, erinevaid diplomeid ja 
meeneid andis kätte Jäneda Koo-
li direktor Aivi Must. Kiita said 
kõik, ka õpetajad, ja väga erinevate 
saavutuste eest: tubli õppimise ja 
aineolümpiaadidel või -konkursidel 
osalemise eest; aktiivse organiseeri-
mise või kaasalöömise eest klassi- ja 
kooliüritustel; kiire pranglimise või 
nutika nuputamise eest Känguru 
matemaatikavõistlusel; järjekindla 
osalemise eest näite-, keraamika-, 
käsitöö-, muusika-, male-, tantsu- või 
spordiringide töös; loodusprojekti-
des või -viktoriinides kaasalöömise 
eest; spordipäevadel ja saalihokis 
väga heade tulemuste saavutamise 
eest; mälumänglemise ja omaalgatus-
like loomeprojektide eest jne. 

Eraldi tahaks märkida ära kooli 
Õpilasesindust, kes on toimetanud 
agaralt, korraldanud erinevaid 
üritusi, teinud üllatusi kooli nais-
perele ja olnud abiks kevadiste 
probleemide – vahetusjalanõud, 
pallimängud õues – lahendamisel. 
Õpilasesindusse kuulusid Maila 
Teras, Lilian Hütti, Merlin Paloson, 
Sirli Sasmin, Andres Luts, Aigar 
Lumiste, Simson Reimand, Hanna 
Jairus ja Janeriin Lepik. Aitäh ak-
tiivsuse ja julguse eest! 

Meie kõige pisemad – laste-
aialapsed – tegid oma aastast, 
mis oli väga kirju erinevatest et-
tevõtmistest, kokkuvõtteid juba 
natuke varem. Pisikesed ja suured 
„Päikeseratta“ rühmast näitasid 
meelolukat Päikese otsimise lugu, 
natuke vanemad põnnid „Päikese-
kiire“ rühmast saatsid 26. mail kooli 
ära kõige suuremad. Viimast korda 
tõmmati kaalikat koos välja (ikka 
lavastusena), lauldi ja loeti salme, 
rokiti, söödi torti. Lõpuks istutasid 
tulevased 1. kl õpilased Johanna, 
Mariliis, Ulrike ja Kristi koos vane-
matega lasteaia õuele pihlaka.

Kõike sel õppeaastal toimunut 
ei jõuaks siia kirja panna, vallaleht 
tuleks siis ümber nimetada Jäneda 
Kooli leheks, küll aga tahan jagada 
lugejatega rõõmu, et nii palju on 
olnud meie koolielus neid inimesi, 
kes on jõu või nõuga meie tegemis-
tes kaasa löönud. Aitäh emadele-
isadele, kes on abiks olnud oma 
lastele igapäevatöös – õppimises! 
Aitäh neile, kes on abiks olnud ka 
klassi- või kooliürituste korraldami-
sel! Meid on aidatud transpordiga, 
käidud klassidega koos ujumas ja 
õppekäikudel, tehtud isetegemistu-
basid isadepäeval ja kunstinädalal, 
maletatud ja lauldud, loetud ette 
oma lemmikraamatuid, korraldatud 
heategevusmüükki õuele mänguva-
hendite soetamiseks! 

Tänud köögirahvale, kogu maja 
ja õue korrashoidjatele, bussijuhile! 
Aitäh Tapa vallavalitsusele, et olete 
meiega koos rõõmustanud, kiitnud 
meie lapsi ja õpetajaid, aga ka mu-
redele kiireid lahendusi otsinud! 
Aitäh Jäneda küla raamatukogule 
ja muuseumile! Täname toreda 
koostöö eest naaberettevõtteid ja 
valla haridusasutusi! 

Sel kevadel lõpetas meil 21. lend, 
kes kõik olid tublid ja ettevõtlikud 
noored. Pärast lõpueksamite soo-
ritamist said kiitusega põhikooli 
lõputunnistuse Lilian Hütti, Iris Rei-
nula, Maila Teras, teiste tunnistustel 
olid peamiselt neljad-viied. Head 
noored! Jätkugu teil tarmukust ja 
töökust ka järgmise kooliastme 
edukakas läbimiseks!

20. augustil kogunes koolipere 
taas. Praegune lasteaia- ja koolima-
ja sai 25-aastaseks, aga sel päeval 
rääkisime ka sellest, kus, kuidas 
ja kui kaua on Jäneda piirkonnas 
haridust antud. Lootsime, et kokku 
tulevad kõik „vilistlased“, nii need, 
kes käisid Jänedal alusharidust ehk 
lasteaiatarkusi omandamas; need, 
kes teavad elust kunagises Kalijärve 
(või ka varasemates) koolimajas kui 
ka need, kes põhiharidust tõendava 
tunnistuse on saanud praegusest 
koolimajast. Meie lootused täitusid. 
Päev oli tore ja täis muljeid ning 
koolimaja õue on nüüd istutatud ka 
kunagiste Raudla, Läpi ja Kälijärve 
koolides käinute puud. Aitäh kõigi-
le, kes kokkutulekut ette valmistada 
ja läbi viia aitasid! Aitäh kõigile 
vilistlastele ja töötajatele, kes selle 
päeva oma kunagises koolis veetsid! 

Uus, 2010/11. õppeaasta algas 
Jäneda Koolis ikka 1. septembril 
kell 10. Aga mis sellel õppeaastal 
toimuma hakkab – see on juba 
järgmiste artiklite teema.

Ülle Oru,
Jäneda Kooli õppealajuhataja

Lõppenud on 2009/10. õppeaasta

Kui Sul on midagi üle, võib see 
meile väga vajalik olla. Ootame 
teateid annetustest Jäneda Kooli 
tel 389 8231 (Margit) või meili teel: 
margit@janedakool.ee

Margit Vijar,
noorsootöötaja

Suvemängude eesmärk on jätkata 
sportlikke traditsioone ning luua Aeg-
viidu, Albu, Ambla, Roosna-Alliku ja 
Tapa valdade elanikele võimalused 
ühiseks spordiharrastuseks ning val-
dade vaheliste sõprussidemete ning 
koostöö arendamiseks. Selgitada 
välja Kõrvemaa XXV Suvemängude 
üldvõitja, paremad võistlejad ja võist-
konnad.
Mängud toimuvad 10.–11.septembril 
2010. a Tapa vallas.

10. septembril 
kl 16 jalgpall P Tapa linnastaadionil
kl 18 jalgpall M Tapa Linnastaadionil
kl 18 maastikuratta kross Paide mnt 
7, Roti mets

11. septembril
kl 11 AVAMINE, gümnaasiumi 
staadion
kl 11.15 kergejõustik gümnaasiumi 
staadion
kl 12 rannavolle, Valgejõe saar
kl 13–15 toitlustamine gümnaasiumi 
kõrval
kl 15 köievedu, spordikeskuse park
kl 16 juhtkonna võistlus, spordikes-
kuse park
kl 17 AUTASUSTAMINE, lõpeta-
mine 
Alad ja osavõtjad

Osaleda võivad meeskondlikel 
ja individuaalaladel Aegviidu, Albu, 
Ambla, Roosna-Alliku, Tapa valdades 
elavad, töötavad, õppivad või valla 
spordiklubidesse kuuluvad võistlejad. 
Kõikidest teistest omavalitsustest 
osavõtjad võivad osaleda individuaal-
arvestuses kergejõustikus või maasti-
kurattasõidus.

Kergejõustik – võistkonnas on 
piiramatu arv võistlejaid.
-13a T, P 60m, kaugushüpe, pallivise 
(150g), 400m
-14–16a T, P 60m, kaugushüpe, kuu-
litõuge (3kg/5 kg), T400m, P800m
-17–34a N 100m, kaugushüpe, kuuli-
tõuge (4kg), 800m
-17–39a M 100m, kaugushüpe, kuuli-
tõuge (7kg), 1500m
-35a ja van N 60m, kaugushüpe, kuu-
litõuge (3kg), 400m
-40a ja van M 60m, kaugushüpe, kuu-
litõuge (6kg), 800m

Jalgpall – Tapa linnastaadionil
-16a ja nooremad 7 mängijat (väljakul 
5+1)
-17a ja vanemad 7 mängijat (väljakul 
5+1)

Jalgpall nii mehed kui poisid – 
võistkonnas on väljakul 5+1 mängijat 
+ 2 varumängijat. Mängitakse turnii-
risüsteemis 50x60 m väljakul õuejalg-
palli reeglitega (suluseisu ei arvestata, 
vahetused sisse-välja piiramatu arv 
kordi, 2 kollase või 1 punase kaardiga 
kohtumises eemaldamine mängust, 
järgmine mäng vahele, 2 kollase kaar-
diga erinevates mängudes ei eemalda-
ta, kuid järgmine mäng vahele, 2 pu-
nase kaardiga eemaldamine turniirilt). 
Ühe mängu pikkus sõltub osavõtvate 
võistkondade arvust.

Rannavolle – Valgejõe saarel
-segavõistkonnad – 5 mängijat võist-
konnas (väljakul 2N+2M)
-mehed – 5 mängijat võistkonnas 
(väljakul 4)

Mängitakse turniirisüsteemis ran-
navolle väljakutel rannavolle reeglite-
ga. Segavõistkonnas naismängija võib 
asendada meesmängijat, meesmängija 
naismängijat aga asendada ei tohi.

Maastikurattasõit
Võistluskeskus asub Paide mnt 7 

esisel asfaltplatsil (Endise Tapa au-
tobaasi väravahoone esine). Võistlus 
toimub ühisstardiga 3,5 km pikkusel 

ringil. Maastikurattasõidus võistleb 
igast vallast piiramatu arv võistlejaid.

NB! Kiivri kandmine on kohustus-
lik, ilma kiivrita starti ei lubata !

-16a T 1 ring; -16a P 2 ringi: naised 
2 ringi; mehed 3 ringi

Juhtkonna võistlus – iga oma-
valitsuse võistkond on 2-liikmeline, 
kusjuures võistkond komplekteeritak-
se ainult vallavanemast, abivallavane-
mast, volikogu esimehest või volikogu 
aseesimehest. Võistlusalad selguvad 
kohapeal.

Köievedu – võistkonnas 5+1 
võistlejat (5 tõmbajat + 1 ergutaja, 
varu). Võistlus viiakse läbi turniiri-
süsteemis, kusjuures 1 kohtumine 
peetakse 2 tõmbevõiduni.
Tulemuste arvestamine

Üldvõitja selgitamine - võistkond-
likku arvestusse lähevad kõikide alade 
tulemused: kergejõustik, jalgpall POI-
SID, jalgpall MEHED, maastikuratta-
sõit, rannavolle SEGA, rannavolle ME-
HED, köievedu ning juhtide võistlus. 
NB! I koht igal alal annab 5 punkti, 
II koht 4 punkti, III koht 3 punkti, 
IV koht 2 punkti ja V koht 1 punkti. 
Võrdsete punktide korral otsustab 
üldvõitja kergejõustiku võistluste 
koondtulemus. 
Autasustamine

Mängude üldvõitjat valda auta-
sustatakse rändkarika ja diplomiga, 
järgnevaid võistkondi diplomiga. 
Individuaalaladel kergejõustikus ja 
maastikurattasõidus autasustatakse 3 
paremat igal alal igas vanusegrupis 
medali ja diplomiga. Võistkondlikel 
aladel nagu meeste ja segapaaride 
rannavolles, meeste ja poiste jalgpal-
lis, köieveos ja juhtkonna võistlustel 
autasustatakse iga võitjameeskonna 
liikmeid medalite ja diplomitega, II 
ja III koha saavutanud võistkondi ja 
võistkonna liikmeid autasustatakse 
diplomitega.
Eelregistreerimine ja mängude 
osalemistasu

Kõrvemaa mängudest osavõtust 
tuleb individuaalaladel kergejõusti-
kus nimeline registreerimine (esitada 
osavõtjate kohta järgmise andmed: 
ees- ja perekonnanimi, vald, sünniaeg, 
võistlusklass, ala) 9. septembri kella 
15ks aadressil leo.matikainen@mail.ee, 
rattakrossis osalejaid palume end eel-
registreerida eelnevalt aadressil kuno.
rooba@gmail.com ja rannavolles võist-
kondlikult palume end eelnevalt regist-
reerida aadressil maksim@present.ee . 
Lehtses ja Jänedal elavad Tapa valla 
elanikud saavad lisaks eelregistreerida 
Tõnu Salmi juures e-maili tonu.salm@
mail.ee kuni 8. septembri kella 12-ni. 
Ajakavad võistkondlikel aladel täpsus-
tuvad vahetult peale eelregistreerimist 
Võistkondade lõplik nimeline regist-
reerimine lõpeb 30 minutit enne iga 
ala algust.

Osavõtumaks valdadele on 2000 
krooni, mis tuleb kanda Tapa valla 
arveldusarvele a/a 1120077103 Swed-
bank hiljemalt 9. september 2010. 
Aegviidu, Ambla, Roosna-Alliku, 
Albu ja Tapa valla elanikud osalevad 
tasuta, kelle eest maksab omavalitsus, 
teistest valdadest osavõtjad saavad 
võistelda individuaalaladel ja tasu eest 
(25 kr lapsed ning 50 kr veteranid ja 
täiskasvanud). 
Toitlustamine

Laupäeval 11. septembril toimub 
ka võistlejate toitlustamine. Toitlus-
tamine toimub Tapa gümnaasiumi 
kõrval 11. septembril kell 13–15 ja on 
osavõtjaile tasuta.

tapa.ee
 

Kõrvemaa XXV suve-
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Õige vastus: küsides apteegis 
sama toimeainega ravimite hul-
gast soodsaimat.

Ravimites on mitmeid aineid, aga 
ainult ühel neist (mõnikord ka rohke-
matel) on raviv toime. Selliseid aineid 
nimetatakse toimeaineteks. Teised 
ravimi koostisosad ehk abiained an-
navad kas värvi, hoiavad ravimit koos 
vms. See kehtib nii käsimüügis vabalt 
saada olevate kui ainult retsepti alusel 
müüdavate ravimite kohta. Sama toi-
meainega ravimeid on sageli mitmeid, 
kuid maksavad - erinevalt. Miks? 
Hind sõltub sageli sellest, kas tegu 
on originaal- või geneerilise ravimiga.

Mis on originaalravim, mis on 
geneeriline ravim?

Ravimi teekond, alates selle loomi-
sest kuni apteegiletile jõudmiseni on 
kallis ning pikk protsess. Seepärast on 
ravimi leiutanud ja turule toonud firmal 
õigus patendiajale ehk ravimi ainumüü-
giõigusele (tavaliselt umbes 10 aastat), 
et saada oma leiutatud nn originaalra-
vimist kasu ning säilitada motivatsioon 
ka edaspidi uute ravimite väljatööta-
miseks. Peale patendiaja lõppu võivad 
hakata ka teised firmad tootma ravimit, 
mis sisaldab täpselt sama toimeainet kui 
originaalravim ning on mõeldud täpselt 
samade haiguste raviks. Neid nimeta-

takse geneerilisteks ravimiteks, vahel 
kasutatakse ka nimetust koopiaravimid 
või geneerikud.

Geneeriline ravim on sama 
efektiivne, ohutu ja kvaliteetne 
kui originaalravim, kuna sisaldab 
sama toimeainet samas koguses 
kui originaalravim ja on kontrolli-
tud Ravimiametis. 

Miks on hind erinev?
Geneeriliste ravimite tootjad ei 

kanna kulutusi, mis on seotud ravimi 
leiutamisega ja turule toomisega. Sa-
muti ei pea geneerilise ravimi tootja läbi 
viima kalleid kliinilisi uuringuid, tõesta-
maks ravimi toimet konkreetse haiguse 
korral, nagu seda teeb originaalravimi 
tootja. Seetõttu saab geneerilise ra-
vimi tootja müüa ravimit tunduvalt 
odavamalt kui originaalravimi tootja. 
Tavaliselt on apteegis müügil erinevate 
ravimitootjate poolt valmistatud sama 
toimeainega geneerilised ravimid, nen-
de hinnatase võib olla erinev, kuid nad 
on kõik sama toimega. 

Geneerilised ravimid on reegli-
na odavamad kui originaalravimid, 
erinevatel geneerilistel ravimitel 
võib olla erinev hind, kuid nad on 
kõik sama efektiivsed, kvaliteetsed 
ja ohutud.

Osake ja julgege apteekrilt küsida 

odavaimat ravimit
Arstil on kohustus kirjutada ravimi-

retsept enamasti toimeainepõhiselt ehk 
viisil, mis apteegis võimaldaks inimesel 
valida talle sobivaima hinnaga ravimi. 
Samuti on apteekril kohustus pakkuda 
inimesele kõige soodsamat sama toime-
ga ravimit, kuid osake ja julgege seda 
kindlasti ka ise küsida! 

Kokkuhoid võib olla märkimis-
väärne

Võtame näiteks suhteliselt sageli 
(eriti vanemaealiste hulgas) esineva 
kõrgvererõhktõve ja sellega tihti 
kaasuva kolesterooliprobleemi. Ve-
rerõhu ja kolesterooli ohjamiseks on 
harilikult vaja enamat kui ühte ravimit. 
Haigekassa tehtud arvutused näitavad, 
et kui inimene tarbib Eestis hetkel 
enimkasutatava kaubamärgiga vastava 
toimeainega vererõhu ja kolesterooli 
ravimeid, maksab ta kuus umbes 310 
krooni. Kui ta kasutaks aga soodsai-
maid saadaolevaid sama toimeainega 
ravimeid, maksaks ta kuus 85 krooni. 
Vahe ühe kuu kohta on 220 krooni, 
aasta peale tuleks kokkuhoid aga juba 
ligi 3000 krooni. Seega tasub aptee-
gist soodsaimat sama toimeainega 
ravimit alati küsida, rahaline kok-
kuhoid võib olla märkimisväärne!

Andrei Saitsuk

Terviseprobleemide tekkides on kind-
lustatu esimeseks nõuandjaks perearst 
või -õde. Seetõttu on suve hakul hea 
meelde tuletada aasta algul muutunud 
perearsti ja -õe töökorraldus. Oma 
perearsti ja -õe poole võib iga inimene 
alati pöörduda kõigis tervisega seotud 
küsimustes nõu ja abi saamiseks. Pere-
arsti vastuvõtuaeg toimub tööpäeviti 
vahemikus 8–18 vähemalt 20 tundi nä-
dalas – 5 tööpäeval nädalas vähemalt 
4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 
1 vastuvõtt nädalas toimub õhtusel 
ajal – kuni kella 18. Pereõe iseseisev 
vastuvõtuaeg on vähemalt 15 tundi 
nädalas. Peale vastuvõtuaega lisandub 
nii pereõele kui perearstile aeg muu-
deks vajalikeks tegevusteks. Perearsti 
tegevuskoht on avatud ja patsientide 
vastuvõtule registreerumine tagatud 
tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas. 

Ägeda tervisehäirega patsiendile on 
tagatud vastuvõtt pöördumise päeval, 
teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. 
Patsient saab enda ja arsti koormust 
planeerida ning kuna just suvisel pe-
rioodil tekib vajadus erinevate tervis-
hoiuteenuse osutamisega mitteseotud 
tõendite järele, siis on perearstil õigus 
tõend patsiendile väljastada kuni 15 
päeva jooksul. Perearsti tegevuskoha 
lahtioleku ajal väljaspool vastuvõtuaega 
on perearstil võimalus nõustada oma 
patsiente sidevahendite teel. Vajadusel 
on abi tagatud ka teeninduspiirkonnas 
elavatele või seal ajutiselt viibivatele 
kindlustatud isikutele, kes ei kuulu 
perearsti nimistusse. 

Olulise teabe perearsti tegevuskoha 
lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta 
ning sidevahendite (telefon, e-posti 
aadress) andmed saab patsient perearsti 

tegevuskohas nähtavalt kohalt. Samas 
teavitab perearst oma patsiente, kuhu 
ja kelle poole saab pöörduda arsti-
abi või meditsiinilise nõu saamiseks 
väljaspool tema vastuvõtu aega. Kui 
perearstil on olemas oma veebileht, siis 
info on kättesaadav ka elektroonilisel 
teel arvutivõrgus. Et tagada kontakti 
loomine iga isiku ja perearsti vahel 
saab patsiente julgustada pöörduda 
oma perearsti poole. 

Kuna põhiline puhkuste periood 
on suvel, siis ka perearst korraldab 
oma ajutise äraoleku ajal enda asen-
damise teise arsti poolt. 

Kindlasti saab perearsti nõu 24 
tundi ööpäevas ka üleriigiliselt te-
lefonilt 1220 eesti ja vene keeles.

Tiivi Salvan
Jurist, 

EHK Viru osakond

Kellele ja kui palju makstakse 
hambaproteeside hüvitist?

Hambaproteeside hüvitist 
makstakse töövõimetuspensio-
näridele, vanaduspensionäridele ja 
vähemalt 63-aastastele inimestele, 
kellel on teenuse osutamise ajal 
kehtiv ravikindlustus.

Kolme aasta jooksul on või-
malik hüvitist saada kuni 4000 
krooni. Hüvitist saab taotleda ka 
osade kaupa. Kui kogu hüvitise 
limiiti (4000 krooni) selle aja 
jooksul ära ei kasutata, siis jääk 
ei lisandu järgmise kolme aasta 
hüvitisele.

Mida peab hüvitise saamiseks 
tegema?

Hüvitise saamiseks on kaks 
võimalust:

a) Esitada avaldus proteeside 
tegijale, kes võib võtta arvest kuni 

4000 krooni maha.
b) Kui proteeside tegija kaudu 

pole võimalik hüvitist taotleda, saab 
esitada avalduse koos arstilt saadud 
originaalkviitungiga haigekassale.

Avalduse blanketi saab haige-
kassa klienditeenindusbüroodest, 
Eesti Posti kontoritest ja haigekassa 
koduleheküljelt www.haigekassa.ee.

Hambaproteeside hüvitist saab 
taotleda tagasiulatuvalt 3 aasta 
jooksul.

Millal raha kätte saab?
Kasutades hüvitise taotlemist 

otse haigekassalt, saab raha kätte 
90 päeva jooksul alates dokumen-
tide jõudmisest haigekassasse.

Täiendavat infot saab www.
haigekassa.ee ja haigekassa info-
telefonil 16363 E–R 8.30–16.30

Malle Viiksaar, EHK Viru osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja

Kuidas ravimite eest vähem maksta?

Hambaproteeside 
hüvitis

Perearst – esimene abistaja 
tervisehädades

Kellele ja kui palju makstakse 
hambaravihüvitist? 

Haigekassa maksab hambaravitee-
nuse hüvitist vanaduspensionäridele, 
töövõimetuspensionäridele või vähe-
malt 63-aastastele inimestele kuni 300 
krooni aastas.

Rasedad, alla 1-aastase lapse emad 
või suurenenud hambaravi vajaduse-
ga inimesed saavad hüvitist kuni 450 
krooni aastas.

Isikutel, kes taotlevad hüvitist, 
peab olema hambaarstil käimise 
päeval kehtiv ravikindlustus.

Hüvitist makstakse selle kalendri-
aasta eest, mil käidi hambaarstil. 

Näiteks olite hambaarsti vastuvõtul 
2009 aastal, siis arvestatakse hüvitist 
2009 aasta eest. Kui esitate hiljem veel 
2009 aasta kviitungi ja olete eelnevalt 
hüvitise kogusumma (300 või 450 
krooni) kätte saanud, siis teist korda 
2009 aasta eest hüvitist ei maksta.

Kasutamata hambaraviteenuse hüvi-
tis ei kandu järgmisesse aastasse.

Kes on suurenenud hambaravi 
vajadusega inimesed?

Vajadus võib olla tekkinud järgmis-
te tervishoiuteenuste tagajärjel: pea-
kaela piirkonna kasvajate kirurgiline 
ja kiiritusravi; huule-ja suulaelõhe ning 
teiste anomaaliate kirurgiline ravi; näo 
koljuluude traumade kirurgiline ravi; 
protseduur (endoskoopia, anesteesia 
ja muu), mille käigus on tekkinud 
trauma; kudede ja elundite siirdamise 
või siirdamiseks ettevalmistamine; 
pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike 
(abstsess, flegmoon) haiglaravi.

Mida teha, et saada hüvitist?
Haigekassale tuleb esitada avaldus ja 

hambaarstilt saadud originaalkviitung. 
Rasedad ja suurenenud hambaravi 

vajadusega inimesed peavad lisaks 
esitama ka arstitõendi. Alla 1-aastase 
lapse emad ei pea lisadokumente esi-

tama, vaid märgivad avaldusele lapse 
isikukoodi ja nime.

Hüvitist saab taotleda ka tagasiula-
tuvalt. Kui hambaarsti juures käimi-
sest ei ole möödunud rohkem kui 3 
aastat, saab ka need kviitungid koos 
avaldusega haigekassale esitada. Kui 
hambaravikviitung on kadunud, võib 
arst väljastada selle duplikaadi.

Avalduse blanketi saab haigekassa 
klienditeenindusbüroodest, Eesti 
Posti kontoritest ja haigekassa kodu-
leheküljelt www.haigekassa.ee.

Millal raha kätte saab?
Hambaravihüvitise saab kätte 25. 

juuliks või 25. jaanuariks, olenevalt 
avalduse jõudmisest haigekassasse.

Täiendavat infot ning saab www.
haigekassa.ee ja haigekassa infotele-
fonil 16363 E–R 8.30–16.30

Malle Viiksaar,
Eesti Haigekassa Viru osakond

Klienditeeninduse büroo juhataja

Hambaraviteenuse hüvitis

Tapa vallavalitsus koostöös Kesk-
konnainvesteeringute Keskusega 
korraldab elektri- ja elektrooni-
karomude ning ohtlike jäätmete 
kogumisringi. Kogumisring toimub 
18. septembril 2010. Kogumisrin-
gil võetakse elanikelt tasuta vastu 
elektri- ja elektroonikaromusid ning 
ohtlikke jäätmeid. Kogumisring 
toimub Tapa valla hajaasustusega 
piirkondades ning kogumisringist 
jääb välja Tapa linn.

Kogumisringil 18. septembril 
2010 võetakse elanikelt tasuta vastu: 

1. Ohtlikke jäätmeid
2. Elektri- ja elektroonika-

jäätmeid
Ohtlikud jäätmed on:

1.Kasutatud õlid ja õlifiltrijäät-
med nagu õlifiltrid ja õlipakendid

2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, 
nende pakendid ning nende ai-
netega määrdunud töövahendid

3. Lahustid, nagu näiteks tär-
pentin, atsetoon ja tehniline 
bensiin

4. Taimekaitse- ja putukatõr-
jevahendid ning nende pakendid

5. Vanad akud ja akuvedelikud
6. Leeliselised pesuained
7. Kasutamata jäänud või ae-

gunud ravimid ja farmaatsiatooted
8. Elavhõbedakraadiklaasid
9. Päevavalguslambid
10.Patareid

Elektri- ja elektroonikajäät-
med on:

1. Suured kodumasinad (kül-
mikud, pesumasinad, elektri-
pliidid, mikrolaineahjud, elekt-
riradiaatorid, kliimaseadmed, 
ventilaatorid jms);

2. Väikesed kodumasinad 
(tolmuimejad, õmblusmasinad, 
röstrid, kellad, kaalud, kohvima-
sinad jms);

3. IT- ja telekommunikatsioo-
niseadmed (raalid, sülearvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, auto-
maatvastajad, printerid jms);

4. Tarbeelektroonika seadmed 
(raadiod, televiisorid, videokaa-
merad ja -magnetofonid, muusi-
kariistad jms);

5. valgustusseadmed (lumi-
nofoorlampide valgustid, sirged 

luminofoorlambid, kompakt-
lambid);

6. Elektritööriistad (va suured 
paiksed tööstuslikud tööriistad);
Kogumisauto peatuspaigad ja 
ajad on järgmised:

1. Jäneda A ja O poe parkla 
9–9.20 

2. Läpi-Aru rist 9.35–9.50
3. Lehtse teeninduspunkt 

10–10.30
4. Lehtse alevik (raudteejaama 

kõrval) 10.40–11
5. Rauakõrve küla (aiandus-

ühistute juures) 11.20–11.35
6. Imastu kortermaja parkla 

11.50–12.10
7. Peebumäe (bussijaama kün-

gas) 12.20–12.35
8. Lokuta küla (teerist) 12.45–13
9. Moe kortermaja keskuse 5 

kõrval parkla13.10–13. 25
10. Vahakulmu kortermaja 

keskuse 1. parkla 13.35–13.50
11. Saksi mõis (korterelamu 

juures) 14–14.15
12. Saiakopli mõis 14.35–14.50
13. Karkuse klubi 15.05–15.20
14 Jootme kortermajad parkla 

15.40–16
15. Linnape küla 16.15–16. 30
16. Raudla küla, enne bussi-

jaama teeots (Tapa poolt tulles) 
16.50–17.05

NB! Elektri- ja Elektroonika-
jäätmed ning ohtlikud jäätmed 
tuleb otse üle anda vedajale. 

Kategooriliselt on keelatud 
tuua ja vedelema jätta kogumis-
kohtadesse suurjäätmeid ja olme-
jäätmeid. Kogumiskohad, kuhu 
tuuakse ja ladestatakse jäätmeid, 
mida nimetatud kogumisring ei 
hõlma, jäetakse järgmistest kogu-
misringidest välja.

Kellaajad on ajakavas orien-
teeruvad ning võivad nihkuda, 
palume varuda aega ja kannatust.

Kellele kogumisringi päev või 
kellaaeg ei sobi, võivad eelpoolni-
metatud jäätmed tuua Tapa linna 
jäätmete kogumispunkti (Ülesõi-
du 8). Jäätmete kogumispunkt on 
lahti esmaspäeval ja reedel kl 9–17 
ning laupäeval kl 9–14.

Krista Pukk, keskkonnaspetsialist

Ohtlike jäätmete ning 
elektri- ja 

elektroonikaromude 
kogumisring
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Tapa valla üldplaneeringu koosta-
mise eesmärgiks on valla ruumilise 
planeerimiskontseptsiooni loomine 
ja sellest lähtuva planeerimislahen-
duse väljatöötamine ja valla aren-
guks vajalike maa-alade ja nende 
kasutus- funktsioonide määramine. 
KSH käigus hinnatakse üldplanee-
ringu rakendamisega kaasneda või-
vaid strateegilisi keskkonnamõjusid 
planeeringualal ja lähiümbruses. 
Piiriülest keskkonnamõju ei ole 
ette näha.

Üldplaneeringu eskiislahenduse 
ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmiga on või-
malik tutvuda Tapa vallavalitsuse 
ruumides ajavahemikul 23.08 – 
06.09.2010. KSH programmi ja 
üldplaneeringu eskiislahendust 
saab samal ajal elektrooniliselt alla 
laadida Tapa vallavalitsuse kodule-
helt http://www.tapa.ee/.

KSH programmile saab esitada 
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi-
musi kirjalikult Tapa vallavalitsusele 
06.09.2010.

Üldplaneeringu eskiislahenduse 
ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise programmi avalik arutelu 
toimub 6.09.2010 Tapa kultuurikoja 
saalis kell 17.

Üldplaneeringu algatajaks ja keh-
testajaks on Tapa vallavolikogu, üld-
planeeringu koostamist korraldab 
Tapa vallavalitsus (Pikk 15, 45106 
Tapa, tel: 32 29 684, e-post: imbi.
mets@tapa.ee , vallavalitsus@tapa.
ee ). Üldplaneeringut ja selle KSHd 
koostab K&H AS (Turu 45d, 50106 
Tartu, tel: 51 108 989, e-post:heiki.
kalberg@askh.ee ) koostöös Alkra-
nel OÜ´ga (Riia 15b, Tartu 51 010, 
tel/faks: 7 366 676; e-post: alar@
alkranel.ee )

tapa.ee
 

Tapa vallavalitsus müüb vastavalt 
10. augusti 2010 korraldusele nr 537 
kirjaliku enampakkumise korras 
Rabasaare küla puidutöökoja varad: 

freespink FM-4, puurpink Kirov 
(1936), ketassaag puurpink LTT 
(1959), höövelmasin CF 6-2 (1957), 
lihvimispink LTT (1962), pak-
susmasin CP 6-7 (1974), põik-
höövelpink 736 (1948), ketassaag 
C6-2 (1982), kappsaag LTT (1963), 
universaalne puidutöötlemise pink 
(1958), isevalmistatud lihvimispink, 
isevalmistatud lintsaag, treipink 
1-k-62 (1965), ketassaag LTT (1959) 
ning nimetatud tööriistade osad. 
Vara müügi enampakkumise alghin-
naks on 20 000 krooni, tagatisraha 
5000 krooni ja enampakkumisest 
osavõtutasu 1000 krooni. Müü-
gileping sõlmitakse ühe nädala 
jooksul peale oksjoni toimumist. 
Enampakkumised tuleb esitada 
kinnises pakendis märgusõnaga ,, 
Puidutööriistad” aadressil Pikk 15,  

45106 Tapa, Tapa vallavalitsus. 
Pakend peab sisaldama pakkuja 

kohta järgmisi andmeid: nimi, re-
gistrikood või ID kood, osavõtutasu 
ja tagatisraha maksmist tõendava do-
kumendi koopiat ja kontaktandmed 
(telefon, aadress, e-posti aadress). 
Osavõtutasu ja tagatisraha peab 
olema eelnevalt laekunud Tapa 
vallavalitsuse arveldusarvele nr 
1120077103 Swedbangas. Pak-
kumuste esitamise tähtaeg on 06. 
september 2010 kell 10.00. Pakku-
miste avamise tähtaeg ja koht on 06. 
september 2010 kell 10.05 aadressil 
Pikk 15 Tapa, III korrus. 

Enampakkumise- ja müügitin-
gimustega saab tutvuda Tapa val-
lavalitsuse kodulehel www.tapa.ee 
rubriigis ,,uudised/vallavara ja eel-
arve” või vallavalitsuse tööajal ko-
hapeal. Täiendava teabe saamiseks 
ja kohapealseks vaatluseks helistada 
tel 5816 7712 (Timo Tiisler).

Tapa vallavalitsus müüb

03.08.2010
Väljastati ehitusluba Eesti 

Energia Jaotusvõrk OÜ-le elekt-
rivarustuse ehitamiseks Imastu tee 
T-17144, 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru 
tee, Peebumäe maaüksusel Imastu 
külas ja Lehtla ning Krassi maaük-
susel Karkuse külas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba üksikelamu 
ehitamiseks Sambla kinnistul Jäne-
da külas Tapa vallas;

Väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Pikk tn 23 kin-
nistul Lehtse alevikus Tapa vallas;

Tapa Lastekaitse Ühingule eral-
dati 2800 krooni Tapa linnapäe-
vade raames toimuval Tapa valla 
turvalisuse päeval erinevate käeliste 
tegevuste korraldamiseks vajami-
nevate vahendite ja bürootarvete 
soetamiseks;

Otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luv korteriomandid aadressil Keskuse 
tn 8-4 Lehtse alevik Tapa vald, Kes-
kuse tn 8-1 Lehtse alevik Tapa vald 
ning Turu 14-34 Tapa linn;

Moodustati enampakkumise ko-
misjon ja määrati enampakkumise 
toimumise aeg;

Tunnistati parimaks pakkumu-
seks sildfinantseerimislaenu võt-
miseks SEB panga poolt esitatud 
pakkumus;

Pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Keskuse 1-6 Lehtse 
alevik Tapa vald.

10.08.2010
Otsustada esitada Viru Maakoh-

tule kaks avaldust piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks;

Kahele puudega isikule määrati 
hooldajad;

Otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
13 275 krooni;

Otsustati teha Virumaa Pen-
sioniameti Rakvere osakonnale 
ettepanek peretoetuse ja toitjakao-
tuspensioni maksmise jätkamiseks;

Otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluv puidutöökoja vara tervi-
kvarana: freespink FM-4, puurpink 
Kirov (1936), ketassaag puurpink 
LTT (1959), höövelmasin CF 6-2 
(1957), lihvimispink LTT (1962), 
paksusmasin CP 6-7 (1974), põik-
höövelpink 736 (1948), ketassaag 
C6-2 (1982), kappsaag LTT (1963), 
universaalne puidutöötlemise pink 
(1958), isevalmistatud lihvimispink, 
isevalmistatud lintsaag, treipink 1-k-
62 (1965), ketassaag LTT (1959) 
ning nimetatud tööriistade osad 

aadressil Rabasaare küla Tapa vald;
Lehtse Evangeelse Misjoni 

Kogudusele Lehtse alevikus anti 
massiürituse korraldamise luba 
Lehtse kultuurimaja juures asuval 
haljasalal lastekoor “Juhhei” kont-
serdi korraldamiseks 14. augustil 
2010 kell 17.30–19.30;

Määrati projekteerimise tingimu-
sed Tapa linna Pikk tänava, Linda 
tänava ja Õhtu pst ristmiku rekonst-
rueerimise projekti koostamiseks;

Määrati projekteerimise tingi-
mused Tapa linna Rohelise tänava, 
Linda tänava ja Jakobi tänava rist-
miku rekonstrueerimise projekti 
koostamiseks;

Väljastati ehitusluba korterela-
mu rekonstrueerimiseks (fassaadi 
otsaseinte soojustamine) KÜ-le 
Valgejõe 10 Valgejõe pst 10 kin-
nistul Tapa linnas;

Väljastati ehitusluba korterelamu 
rekonstrueerimiseks (fassaadi otsa-
seinte soojustamine) KÜ-le Põllu 
1 Põllu tn 1 kinnistul Tapa linnas.

17.08.2010
Otsustati maksta lasteaia söögi-

soodustust 11 lapsele, käivad Tapa 
valla lasteaias;

Jäeti rahuldamata 9 avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

Otsustati maksta Lääne-Viru-
maa Pensionäride Ühingule toetust 
summas 500 krooni vanavanemate 
tänuürituse “Tänu teile memmed-
taadid“ korraldamiseks;

Anti välja korraldus puudega lap-
sele hooldajatoetuse määramiseks;

Kahele puudega isikule määrati 
hooldajad;

Otsustai esitada Viru Maakohtule 
avaldus eestkostja vabastamiseks 
piiratud teovõimega täisealisele 
isikule ning teha ettepanek määrata 
eestkostjaks Tapa Vallavalitsus, kui 
eestkosteasutus kuni füüsilisest isi-
kust eestkostja leidmiseni;

Anti välja korraldus hooldus- ja 
põetustoetus maksmise pikenda-
mise kohta;

Väljastati kirjalik nõusolek vari-
katuse ehitamiseks Rägavere tee 22 
kinnistul Lehtse alevikus Tapa vallas;

Väljastati kasutusluba puur-
kaevu kasutusele võtmiseks Okka 
kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;

Otsustati moodustada Tapa 
vallale kuuluva Rabasaare puidu-
töökoja vara tervikuna müügiks 
aadressil Rabasaare küla, Tapa 
vald, freespink FM-4, puurpink 
Kirov (1936), ketassaag puurpink 
LTT (1959), höövelmasin CF 6-2 

(1957), lihvimispink LTT (1962), 
paksusmasin CP 6-7 (1974), põik-
höövelpink 736 (1948), ketassaag 
C6-2 (1982), kappsaag LTT (1963), 
universaalne puidutöötlemise pink 
(1958), isevalmistatud lihvimispink, 
isevalmistatud lintsaag, treipink 
1-k-62 (1965), ketassaag LTT 
(1959) ning nimetatud tööriistade 
osad kirjaliku enampakkumise kor-
raldamiseks komisjon koosseisus: 
esimees: vallavanem Alari Kirt; liik-
med: ehitusspetsialist Timo Tiisler, 
finantsnõunik Mati Kanarik;

Anti välja kaks korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks ning üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;

Särts OÜ-ga sõlmiti Tapa güm-
naasiumi hoone rekonstrueerimise 
elektritööde leping maksumusega 
91 674 krooni (sisaldab käibemaksu);

Tatjana Bogdan´ile anti mas-
siürituse korraldamise luba Tapa 
linnas GROSSI Toidukaubad par-
kimisplatsil (Jaama 1) “Tapa suve-
laada” korraldamiseks 22. augustil 
2010 kell 9–16.

24.08.2010
Otsustati muuta liikluskorral-

dust Tapa linnas Spordi tänaval 
alates 6. septembrist 2010 rajades 
Spordi tänavale kaks künnist: 
Nooruse tänava ja Spordi tänava 
ristmikule  suunaga Õhtu puiestee 
suunas ning Nooruse tänava ja 
Spordi tänava ristmikust 100 m 
Õhtu pst suunas;

Tunnistati Tapa linna Tööstus-
küla piirkonna teede rekonstrueeri-
mise eelprojekti edukaks pakkumu-
seks AS Teede Tehnokeskus poolt 
esitatud pakkumus;

Nõustuti Lääne-Viru maakon-
nas Tapa vallas Pruuna külas asuva 
Põriku turbatootmisala kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastri-
üksuseks;

Nõustuti Tapa vallas Patika kü-
las asuva Saarevälja kinnistu jagami-
sega kaheks eraldi katastriüksuseks;

Kinnitati 18.08.2010 toimunud 
Tapa vallale kuuluva korteriomandi 
Turu tn 14-34 Tapa linn kirjaliku 
enampakkumise tulemused;

Väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele staadioni kasutusele 
võtmiseks Pargi tn 12 Tapa linnas 
Tapa vallas;

Kinnitati Tapa valla 2010. a 
teise lisaeelarve tulude laekumine 
ja kulude jaotus tegevusalade ja 
majandusliku sisu järgi.

12.08.2010
Kinnitati Tapa valla 2010. aasta 

teise lisaeelarve tulude plaan sum-
mas 1 278 691 krooni ning kulude 
plaan summas 1 278 691 krooni;

Muudeti Tapa vallavolikogu 
14. jaanuari 2010 määruse nr 4 
„Tapa vallavalitsuse struktuuri ja 
teenistujate koosseisu kinnitamine“ 
§ 1 punkti 1.4 lisades ametikoha: 

väärteomenetleja;
Katastriüksustele määrati siht-

otstarbed;
Otsustati teha Kadrina vallavo-

likogule piirimuudatuse ettepanek 
nn Valgejõe saare kohta, arvates 
Kadrina valla territooriumist välja 
ligikaudu 1,8 ha jätkuvalt riigi 
omandis olevat maad, mis liide-
takse Tapa valla territooriumiga;

Otsustati võtta vastu Lai tn 6 
ja 12 ning nende vahele jääva Pää-
sukese tänava osa detailplaneering 
Tapa linnas;

Võeti vastu otsus vallavara võõ-
randamise kohta;

Otsustati kiita heaks juhtrühma 
poolt koostatud Tapa valla tervi-
seprofiil.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU  ISTUNG

Tapa valla üldplaneeringu 
eskiislahenduse ja kesk-
konnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) 
programmi avalik arutelu

Austatud Tapa valla seeniorid!

Tapa vallavalitsus korraldab teile Rahvusvahelise eakate päeva puhul 
1. oktoobril ekskursiooni AEGNA SAARELE

Väljasõit Tapa linna keskväljakult kell 8, Lehtse teeninduspunkti eest kell 8.15, Jäneda bussijaa-
mast kell 8.35, Koju jõutakse orienteeruvalt kella 20-ks. Ekskursioonile registreerimine alates 

1. septembrist 2010 aadressil Tapa, Roheline 6-1 (Seeniortuba). 
Osalustasu on 120 krooni inimene. Kohtade arv piiratud.

Täiendavat informatsiooni annab sotsiaalnõunik Ene Augasmägi telefonil 5649 5435.

Tapa vallavolikogu 12. augusti 2010. a otsusega nr 55 
võeti vastu Lai tn 6 ja 12 ning nende vahele jääva 

Pääsukese tänava osa detailplaneering Tapa linnas. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. augustist kuni  

3. septembrini 2010 tööpäevadel Tapa vallavalitsuse II korrusel 
Pikk tn 15. Planeeringu lahendusega on võimalik tutvuda Tapa 

valla kodulehel www.tapa.ee/avalik teave. 
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 13. septembril kell 16 

Tapa vallavalitsuse II korrusel.
 

Imbi Mets, tel 322 9684, imbi.mets@tapa.ee
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Augusti algul, ühel ööl kadus meie 
poole aastane koer Kutt. Otsisime 
teda 6 päeva. Kuulsime, et samal 
ajal lähedusest kadunud koerakut-
sikas oli ilmunud ühele õuele peale 
mingi auto mürinat. Kui kuulsime 
võimalusest, et võib-olla pandi ka 
meie koer auto peale ja viidi ei tea 
kuhu hakkas kaduma viimanegi 
lootus koera leida. Aineke asi, mis 
meie lootust üleval hoidis oli see, 
et olime Kutile kaelarihmale kirju-
tanud ta nime ja tel. numbri.

6. päeval helistati meile Lääne-
Virumaa Koerte Varjupaigast ja 
teatati, et meie Kutt on seal. Kohe 
sõitsime kohale ja saime oma koera 
kätte. Olime väga õnnelikud, et ta 
oli terve ja rõõmus.

Kuti kadumine pani mind mõt-
lema mitmele asjale. Esiteks, meile 
tuli väga palju teateid lähikonnast 
leitud sarnastest koertest. See tä-

hendab, et selliseid eksinud koeri 
on päris palju. Kurb on see, et 
paljud ajavad võõrad koerad lihtsalt 
oma õue pealt minema, vaevumata 
mõtlema, et keegi võib neid taga 
otsida ja nende pärast muretseda. 
Tunnistan, et olen isegi mõne koera 
minema ajanud, kartes, et muidu 
ründab lapsi või loomi. Nüüd, kui 
võimalik, võtan koera kinni ja otsin 
omaniku üles. 

Ma ei mõelnud enne koera 
kadumist sellele, kui vajalik on 
kiibi panemine. Kohe peale koera 
leidmist läksime loomaarsti juur-
de ja panime talle kiibi ja see läks 
mitu, mitu korda vähem maksma, 
kui koera otsimisele kulutatud aeg, 
kütus ja varjupaigast koera kätte 
saamine. Kui peaks selline asi veel 
kord juhtuma, siis saavad varju-
paiga inimesed kohe koera leides 
kiibi kaudu teada kelle koer ja kuhu 

helistada.Koeraomanikud, pange 
kindlasti oma koerale kiip!

Kui kuulsin, et meie koera on 
nähtud Käravete kandis, sõitsime 
iga päev mitu korda selle kandi 
läbi. Küsitledes inimesi, oli väga 
palju neid kes tõsiselt kaasa tundsid 
ja lubasid kindla peale teada anda, 
kui midagi näevad- kuulevad. Me 
nägime, kui palju on häid ja kaas-
tundikke inimesi. Aitähh, kõigile!

Kutt leiti aga hoopis Tapalt 
Valgejõe tänavalt. Kahjuks ei lu-
genud need inimesed õieti välja 
telefoninumbrit. Seepärast kutsusid 
kohale Varjupaiga. Me oleme teile 
väga tänulikud, et võtsite vaevaks 
kinni püüda noor koer. Tänu teile 
ei pidanud ta enam rohkem ringi 
ekslema. Suur tänu teile!

Koer Kuti perenaine

Kuti kadumise lugu

Elektriseadmete vargad on põhjus-
tanud eluohtlikke olukordi nii elekt-
rivarastele endile kui ka mänguhoos 
varaste poolt rüüstatud paikadesse 
sattunud lastele. 

Juhtmevarguste puhul on tavaline, 
et vargad lahkuvad kiirustades ja jäta-
vad lahtised, pinge all olevad juhtmed 
ripakile, mida lapsed võivad hiljem 
niisama uudishimust näppima minna. 
On teada mitmeid juhtumeid, kus 
alajaamadesse sisse murdnud vargad 
jätavad lahkudes alajaamade uksed 
lahti, mis meelitab ohtlikusse alasse 
lapsed. Hiljuti oli isegi üks selline juh-
tum, kus viidi minema terve alajaama 
rauduks koos piitadega. 

Elektriseadmete vargused on 
põhjustanud eluohtlikke olukordi ka 
varastele endile. Eesti Energiale on 
teada näiteks üks selline juhtum, kus 
alajaamast vaske varastades võtsid 
vargad pinge all olevast esemest kinni, 
mille tagajärjel üks varastest hukkus. 
Lisaks on vargad läinud jõutrafode 
kallale. Metalli saamise soovis lam-
mutatakse seade ja seadmes olev õli 
valgub laiali, millega võib kaasneda 
otsene oht keskkonnale – reostus. 

Kahju kannatavad nii kliendid kui 
Eesti Energia. Elektrivaraste tegevuse 
mõju ei piirdu aga ainult otsese Eesti 
Energiale tekitatud kahjuga. Esi-
teks kaasnevad vargustega enamikel 
juhtudel ulatuslikud elektrikatkestu-
sed, mis loomulikult tekitavad meie 
klientides suurt pahameelt. Teiseks 
võivad elektrikatkestuste tõttu otsest 
kahju saada ka meie kliendid ise. On 
selliseid näiteid, kus Eesti Energiale 
tekitatud otsese kahju number on 
väike, kuid märkimisväärset kahju on 
kannatanud kliendid. Näiteks tekkis 
ühest alajaamast varastatud 1500-kr 
vasejupi tõttu olukord, kus rikki läinud 
elektrisüsteemist tulenevalt purunes 
ümbruskonna majapidamistel umbes 
200 000 kr eest olmeelektroonikat. 

Elektrivargad tekitasid eelmisel 
aastal Eesti Energiale otsest kahju 

rohkem kui pool miljonit krooni. 
Kahjuks näitas käesoleva aasta al-

gus, et varguste trend üha hoogustub, 
mis on suure tõenäosusega tingitud 
muu hulgas töötuse kasvust. Viima-
sel ajal on Lõuna-Eestis sagenenud 
juhtumid, kus kiputakse õhuliine 
varastama – ja seda pole juba ammu 
tehtud. Üllatusrohke võib olla kevadi-
ne külaskäik suvekodusse, kui ilmneb, 
et voolu pole ning juhtmed on varas-
tatud. Soovitame külma närvi säilitada 
ja Eesti Energiat elektri puudumisest 
koheselt teavitada. Kindlasti tuleks 
meid teavitada ka sellest, kui näete 
suvilapiirkondades elektriobjektidega 
seotud kahtlast tegevust.

Palju elektriga seotud õnnetusi on 
ennetatud tänu sellele, et juhuslikud 
pealtnägijad on varaste tegevustest 
Eesti Energiat või politseid teavi-
tanud. Näiteks on nähtud lahtisi 
alajaama uksi või öisel ajal erariietes 
inimeste kahtlast tegevust avatud 
kilpide juures ja meile sellest teada 
antud. Kahtlane võib olla igasugune 
väljaspool tööaega ja pimedas, ilma 
valgustuseta läbi viidav tegevus Eesti 
Energia elektriobjektidel. Lisaks peaks 
kahtlust äratama see, kui inimesed 
on erariietes ja eraautodega, sest kui 
tegu on Eesti Energia töötajate või 
meie lepingupartneritega, kannavad 
töötajad alati spetsiaalset logodega 
märgistatud tööriietust ja sõidavad lo-
goga märgistatud autodega. Lisaks on 
nendel volitatud inimestel alati kaasas 
töötõendid, mida võib vajadusel ette 
näitamiseks küsida. 

Seetõttu palub Eesti Energia taolis-
test, kahtlasena tunduvatest tegudest 
kindlasti esimesel võimalusel teavitada 
kas Eesti Energia rikketelefonil 1343 
või politseinumbril 110. Teie telefo-
nikõne võib ära hoida mõne elektriga 
seotud õnnetuse või päästa inimelu. 

Jaanus Tiisvend,
Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna 

juhataja

Ettevaatust, elektri-
seadmete vargad!

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“raames 
toimuvad kursused 2010.a II poolaastal

Väike- Maarja Õppekeskuses 

RIIKLIKU KOOLITUSTELLIMUSE  KURSUSED 
(Tellitud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning finantseeritakse Euroopa 

Sotsiaalfondi vahenditest)

Kursuste sihtgrupiks on töötavad või tööturule naasta soovivad täiskasvanud, 
kursus on osalejatele TASUTA.

(Kursustel ei saa osaleda kutse- või kõrgkoolis päevases õppevormis õppijad)

Info ja registreerimine:  
3261 892, 3261 264 ja 53 991 090, e-post: oie@v-maarja.ee

Kodulehekülg: 
www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe/tasuta kursused)

26. septembril publikule algus kl 16.30
 Üle-eestiline kõhutantsupidu HAFLA 

Kõik soovijad on oodatud idamaises stiilis TASUTA PEOLE!
Võid endale nipet-näpet lauale kaasa võtta!

5. septembril kell12 NB! Algab pinksi 9. hooaeg!
Lehtse 1. Pinksi pühapäev

Osa võtma oodatud kõik huvilised! Mäng toimub turniiridena 
eraldi gruppides: mehed, naised, poisid, tüdrukud ja algajad.

Algajatele algavad mängud kell 11.
NB! Lehtse kultuurimaja kodulehel on olemas ka uus juhend
(www.lehtsekultuurimaja.ee). Täiskasvanutel osamaks 20 kr

T 31.08 kell 20.00  - Kino „Pärsia prints: Ajaliiv”. 
 Suurejooneline seiklusfilm, mille aluseks üli-
 populaarne videomäng. Alla 12 aastastele 
 mittesoovitav. Pääse 40.- (2.56€)
T  7.09 kell 20.00  - Kino „Nagu öö ja päev”. Kaelamurdvas 
 tempos action-komöödia. Osades Tom Cruise ja 
 Cameron Diaz jt.  Alla 12 aastastele mittesoovitav.
 Pääse 40.- (2.56€)
T 14.09 kell 20.00  - Kino „Shrek nüüd ja igavesti”. 
 Koguperefilm.Filmi pikkus 1,33.
 Pääse 40.- (2.56€), koolieelikud 10.- (0,64€/)

NB! Kultuurikoja fuajees Tapa Kunstiklubi maalide näitus.
Keldrikorruse saalis kunstnik Sergey Razqudaevi personaalnäitus.

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt www.
kultuurikoda.ee ja www.kultuuri.net

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Gilda Kunstilabor avatud Jänedal, 
Lepa mü 1 (endine metskonna 
asula).

Pakume võimalust tegeleda loo-
minguga meeldivas ja looduskaunis 
ümbruses. Sobiva ilmaga saab õues 
toimetada, olemas siseruumid. 
Gilda Kunstilabor on aastaringselt 
avatud ning kokkuleppel teiega 
sobival kellaajal. Teie vanus ei ole 
määrav! Meie poolt on kõik vaja-
minev – materjalid ja töövahendid.

Gilda Kunstilabor pakub all-
järgnevat: joonistamine, õues kok-
kamine, maalimine, ravimtaimed 
– toime ja kasutamine, lisaks palju 
erinevaid tehnikaid, lilleseaded 
tuppa ja õue, taaskasutus ja käsitöö, 
kunstilaagrid, matkad ja mängud 
õues, looduse tundmaõppimine

Loomulikult ei ole see loetelu 
lõplik. Pakume võimalust teid 
huvitava töö või tehnika õppimise 
juhendamiseks ning infot vajalike 
materjalide ja tarvikute leidmiseks 
kaubandusvõrgust.

Õpitund kestab vastavalt töö 
teostamiseks kuluvale ajale ning 
hinnas sisaldub vaid materjali hind 
ja juhendamise tasu. Valmis töö saa-
te loomulikult endale, kokkuleppel 
näitustel kasutamine meie väikeses 
kunstitoas.

Loomingulise eneseväljenduse-
ga tegelemiseks ei ole keegi liiga 
noor ega vana. Kunstilabor pakub 
tegevust kõigile, anname palju ideid 
ning võimaluse edasi arendada omi 
mõtteid. Kellel on tõsisem kunsti-
huvi, saab õppida edasi vastavatel 

kursustel omaala asjatundjate juu-
res, meie juures on rõhk rohkem 
huviäratamises ning eneses selgu-
sele jõudmises ja rõõmu saamises 
isetegemisest.. Püüame hoida ka 
meeldivat atmosfääri, mis aitab 
kaasa argihalluse unustamisele.

Varsti rohkem infot ja uudiseid 
kodulehelt gildakunstilabor.planet.
ee 

Info ja tellimine septembris 
telefonil +372 52 027 155, e-mail: 
gilda.lindmaa@gmail.com

Ettehelistamisel võimalus eel-
nevalt lihtsalt tulla tutvuma meie 
tegemistega.

Meeldiva kohtumiseni Gilda 
Kunstilaboris!

Lugupidamisega
Gilda Lindmaa, MTÜ juhatuse esimees

Gilda Kunstilabor 
alustab tööd

LUGEJA  KIRI
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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 VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti 
abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige 
pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Jäneda mõisas peatub pangabuss üks 
kord kuus teisipäeviti kell 9.00–10.30
(III ja IV kvartalis: 28. september,
26. oktoober, 23. november, 28. detsember)

www.elisa.ee/mint

Nüüd ka Tapal!

Tänuavaldus
Täname politseikomissar Joel Allat, kes 
aitas ebaausalt küttepuude müüjalt raha 

tagasi saada.

Perekond Tamlak

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.

Perekond soovib võtta üürile maja või maja osa 
Tapa linnas või selle lähiümbruses, soovitavalt otse 

omanikult. Tel 5662 8518

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja 
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3

Telefon 501 3862

OÜ MULTI VARIUS

Ostan remontivajava ekskavaatori 
ja roomiktraktori (buldooseriga). 

Pakkuda võib ka teisi vene päritolu masinaid, 
seadmeid ja haakeriistu. Tel 507 8478

e-mail heino@ruumen.ee

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
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 talumaja üldpind 100 m2, Kadrina vallas 
Vaiatu külas. Vajab remonti, maad 0,8 ha. 

Hind kokkuleppel, võimalik osta ka kõrvalolev ela-
mumaa 0,8 ha. Maakleritel mitte helistada. 

Vaatame läbi kõik pakkumised. 
Tel 5569 0241 või 5358 5737.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr. 

Info telefonil 504 5632

Müüa keskmises seisukorras 4-toaline korter 
Tapal. Korterisse jääb köögimööbel ja boiler. 
Üldpind 72,1 m2. H 55 000 kr. Tel 5843 7996

Alates 1. juulist asub Lehtse postkontor 
uuel aadressil Rägavere tee 19

ja alates 1. augustist 2010 
muutub ka lahteoleku aeg: 

E,T,K,R kell 8–13
N  kell 8–10 ja kell 15–18

Anda üürile 2-toaline, kõigi mugavustega 
remonditud ja möbleeritud korter Tapal. Samas 

vahetada 2 kahetoalist korterit Tapal elamispinnaga 
Tallinnas, Maardus, Saha-Loos või Kostiveres või 

müüa või vahetada kaubaveo bussiga. Tel 5591 2503

Rauker OÜ teostab järgmisi töid:
· Üldehitus
· Välis- ja sisetrassid (kanalisatsioon ja vesi)
· Pinnasetööd ja haljastus
· Aluste ja platside valmistamine
· Kõnnitee kivide paigaldamine
· Lammutustööd
· Transporttööd kaubikuga
· Mulla müük

Kontakt: +372 5634 0375
e-mail: rauker@hot.ee

SK Tapa kutsub maadlustrenni

Treenerid Allan Vinter, Sergei Sahno 
ja Martin Piksar kutsuvad uusi õpilasi 

maadlustrenni.

1.–3. klassi poisid (venekeelne rühm): 
   esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.30

1.–3. klassi poisid (eestikeelne rühm): 
   teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.30

4.–7. klassi poisid: 
   esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti 

kell 16.30
Tüdrukud: 

   esmaspäeviti kell 16.30, teisipäeviti ja 
neljapäeviti kell 17.

Vanemad poisid ja täiskasvanud: 
kõigil tööpäevadel kell 18.

Treeningud toimuvad Tapa spordikeskuse 
maadlussaalis. Treeninggruppides osalemi-

se tasu on 75 krooni kuus. 
Täpsem info telefonidel: 

528 7800 (A.Vinter), 
5341 3537 (M.Piksar), 
5568 4008 (S.Sahno)

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.

Eelmisse ajalehte oli sattunud viga.
Uute vallakodanike rubriigis peab olema 

Talis Valde (Tapa) 13.06.2010
Toimetus vabandab.


