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MTÜ Jeeriko korraldas mai lõpus 
Tapal ürituse “Hea tegu”, millest 
saadud tulu läheb puudega lastele 
raamatute ostmiseks.  MTÜ Jeeriko ju-
hataja Angela Olt ütles, et käsitööese-
med, mida heategevuslaadal müügiks 
pakuti, olid valmistanud töötud. 
Nii võis igaüks soetada sümboolse hin-
naga (hinnad algasid viiest kroonist) 
lindude pesakaste, ehteid, kudumeid 
ning muudki. 

“Töötud olid väga nõus, et saa-
dud raha ei lähe neile, vaid laste-
le. Nad olid südamega ürituseks 
valmistumise juures, see oli nen-
de jaoks väga oluline,” sõnas Olt. 
Lisaks pakuti müüa lauanõusid, kasu-
tatud raamatuid ja riideid. “Huvi meie 
ürituse vastu oli palju suurem, kui 
lootsime,” ütles Olt, kelle sõnul käis 
üritusel üle saja inimese ning asjade 
eest maksti tihti topelthinda, et laste 
heaks annetada.

Üritusel sai ka meisterdada, tantsiti 
seltskonnatantse ja mängiti mänge, 
lapsed hüppasid meeleldi batuudil ning 
nõu jagasid kaardimoor ja ennustaja 
Maila. 

On koolide lõpetamise aeg. Valla 
koolides saavad noored küpsus-
tunnistuse, mis kinnitab, et nüüd-
sest otsustavad ja vastutavad nad 
juba ise oma tulevaste sammude 
üle. Haridus on eeskätt isikliku 
vabaduse küsimus. Vabadusega 
kaasneb õigus minna maailma 
vallutama. 

Lõppenud õppeaastal toimus 
Tapa koolide õpilastele lõime-
loomispäev. Sellel päeval arutasid 
noored erinevate teemade üle ja 
õppisid väitlema. Ettekandega 
esines majandusteadlane Andres 
Arrak. Tema ettekande lõppedes 
arutati ühiselt, mida peaks tege-
ma noor, kellel ei ole väga selget 
arusaama oma tulevase elukutse 
ja valikute osas. 

Mida oleks sellisel puhul noo-
rel kõige õigem teha? Kas minna 
õppima esimest ettejuhtuvat 
elukutset? Arrak soovitas minna 
maailma avastama! Teha tutvust 
erinevate kultuuride ja rahvaste 

traditsioonidega. Avastada ennast 
ja õppida iseseisvalt majandama. 
Kõik see tundub meile lapseva-
nematele esmapilgul kohutav, aga 
samas annab noorele väärtusliku 
vundamendi eluks ja kogemuse 
edasiste õigete otsuste tegemiseks. 

Seega noor – kui sa ei oska täna 
teha valikut, mida edasi õppida – 
mine ja avasta maailma ja tule tagasi 
teadmisega, mida sa tegelikult teha 
soovid. Inimene, kes on näinud 
eripalgelist maailma, oskab pare-
mini mõista ja hinnata ka Eestimaa 
võimalusi. 

Siin Tapal võime olla uhked, 
et pajud koolilõpetajad on edu-
kalt esinenud nii olümpiaadidel 
kui ka spordivõistlustel. Kiituse-
ga põhikooli lõpetajaid on Tapa 
gümnaasiumis kolm ja Tapa vene 
gümnaasiumis üks õpilane. Güm-
naasiumi lõpetab kuldmedaliga 
kokku kuus õpilast, nii TGs kui 
TVGs kolm noort. Need on meel-
divad numbrid. Samuti teeb rõõmu 

suur lõpetajate arv. 
Eraldi tänan ma õpetajaid. 

Õpetajaid, kes on aastaid oma 
elust pühendanud Tapa valla laste-
le ja koolidele. Õpetaja olemasolu 
on mugav, see annab turvalisuse 
tunde, sest tema kohalolek innus-
tab, tema jõud häälestab ja hääl 
juhib. Õpetaja juures tunnevad 
õpilased ennast väikeste ja ru-
malatena, aga samas kaitstuna. 
Siit tuleneb ka õpetaja vajalikkus, 
sest tema puudumine on vahest 
veel suurem väljakutse, kui tema 
omamine. Paljud õpilased valivad 
kindlasti oma tulevase kiindumuse 
ja töö just mõeldes oma õpetajale. 
Tänan Sind veel kord tehtud töö 
eest ja olen kindel, et ka järgne-
vatel aastatel teed kindlasti kõik 
endast oleneva Tapa valla koolide 
õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel 
ühiskonna haritud liikmeteks.

Head õppeaasta lõppu ja ilusat 
suve.

Kuno Rooba

Esialgse kava järgi alustatakse Hommi-
ku ja Rohelise tänava ristmiku remon-
diga kohe peale jaanipäeva.  Remont 
vältab ligikaudu kuu aega, seetõttu 
on ristmik liiklusele suletud vähemalt 
esimesed paar nädalat. Liiklust regu-
leeritakse ajutiste liiklusmärkidega. 
Remondi ajaks avatakse raskeveokeile 
liiklus läbi Pika tänava sealt Linda ja 
edasi Hommiku tänavale. 

8. augustil toimub Tapa linnapäev. 
Põhiürituste läbiviimise koht on Tapa 
linna keskväljak ning osa üritustest 
toimub Valgejõe saarel. Lähtuvalt 
eeltoodust suletakse liiklus transpor-
dile 1. Mai tänaval alates Kooli ja 1. 
Mai tänava ristmikust Pika tänavani 
ning Pikal tänaval Hommiku ja Pikk 
tänava ristmiku ja Koidu ja Pikk täna-
va ristmiku vahelisel lõigul. Tänavate 
sulgemise aeg on linnapäeval kell 6–20. 
Samuti on Valgejõe saarel kanuuralli 
ajal kell 15–18 piiratud Valgejõe pst-l 
sõidukiirus 30 km/h. 

Kontsertsarja Rosaarium ürituse 
korraldamisega Jänedal 27. juunil, 1. 
augustil ja 21. augustil kell 19–21, on 
liiklus suletud Lossi teel, Kooli tee ja 
Lossi tee ristmiku ja Jäneda parkla 
vahelisel lõigul.

Jaanus Annus, liiklusspetsialist

Segakoorid: 
Lehtse kammerkoor (dirigendid 
Kaido Janke, Tiiu Tikkerber) 
Tapa kammerkoor (dirigent Evely 
Piksaar) 
Tapa Lauluseltsi segakoor Lee-
tar (dirigendid Liis Haagen, Kadri 
Innos)
Lastekoorid:
Tapa valla lastekoor (dirigendid 
Tiiu Tikkerber, Svetlana Kuusik, 
Kai Kivi) 
Mudilaskoorid:
Tapa-Lehtse mudilaskoor (diri-
gendid Kai Kivi, Tiiu Tikkerber)
Puhkpilliorkestrid:
Tapa linna orkester (dirigendid Jüri 
Tüli, Viljar Pipenberg)

Kolmandat aastat teostab Tapa 
vald valla kruusakattega teedel 
tolmutõrjet soolalahusega. 

Kruusateede soolalahusega 
immutamine pakub osalist lee-
vendust nende teede ääres elava-
tele inimestele teelt lähtuva tolmu 
vastu. 2009. aasta teehoiu plaane 
tehes kavandati viia 50 % tolmu-

tõrjet saavatest lõikudest küll must-
katte alla, aga riigipoolsete teehoiu 
rahade trastiline vähenemine 2008.
aasta 10 miljoniliselt tasemelt 1,6 
miljonile ei võimalda planeeritud 
tööde teostamist 2009. aastal. 

Tapa linna kruusakattega tä-
navatest teostatakse tolmutõrjet 
järgnevatel tänavatel: Spordi, Kooli, 

Aia, Põllu, Tähe, Õhtu, Kalda, 
Side, Koidu, Piiri, Loode ja Maie. 
Väljaspool linna teostatakse tolmu-
tõrjet järgnevatel lõikudel: Kurgja 
teel Lehtses, Patika–Ojaküla teel, 
Kalijärve teel, Palvemaja teel, Läste 
külas, Linnapea ja Lokuta külas. 
Töid teostab AS Järva Teed.

tapa.ee

Heategevuslaada 
tulu läheb lastele

Suvine liiklus- ja 
teedeinfo Tapa vallas

Vald teostab 22 278 ruutmeetril 
tolmutõrjet

Tiivasirutus maailma!

Tulenevalt eelarve kokkuhoiust 
lülitatakse alates 01.06.2009 kuni 
15.07.2009 välja tänavavalgustus 
Tapa valla territooriumil, välja arva-
tud Tapa linna kesklinna osa bussi-
jaama ümbrus ja Pika tänava lõik.

tapa.ee

Tänavavalgustus 
kustutatakse ajutiselt 

 (VT, 01.06.2009) 

Tapa vallast läheb 
laulupeole 

6 kollektiivi

Tapa vallavalitsuse läbiviidud hanke 
Tapa kultuurikoja saali renovee-
rimiseks võitis OÜ OTO Ehitus 
Kadrinast. 

Tööde käigus tehakse korda saali 
põrand, mille käigus lihvitakse ja 
lakitakse parkettosa ning mujale pai-
galdatakse uus põrandakate. Seinad 
ja laed viimistletakse ning värvitakse. 
Viimases etapis  paigaldatakse saali 
uued ja mugavad toolid, mis soetati 
eelmisel aastal otse Hispaaniast. Sa-
muti renoveeriti eelmisel aastal Tapa 
kultuurikoja katus.

Kultuurikoja saali korrastamine 
peab olema lõppenud sügishooaja 
alguseks.

Üleeelmisel aastal sai kultuuriko-
da moodsa helisüsteemi.

tapa.ee

Kultuurikoja saali 
renoveerib 

OÜ OTO Ehitus 

5. juunil sõlmis AS Tapa Vesi Tapa 
linna veemajandusprojekti vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste arendamise 
projektispetsialisti ja omanikujärel-
valve ning FIDIC Inseneri teenuse 
osutamise lepingu AS Infragate 
Eestiga.

AS Infragate Eesti ühispakkumus 
koos TSM Projektijuhtimise OÜga 
valiti välja AS Tapa Vesi poolt läbi 
viidud hanke tulemusel.

AS Tapa Vesi koos AS Infragate 
Eesti ning TSM Projektijuhtimise 
OÜga korraldavad kogu Tapa linna 
veemajandusprojekti elluviimise 
lähemate aastate jooksul.

Lepingu lõpukuupäev on 31. 
oktoober 2014.

tapavesi.ee

Tapa linna vee-
majandusprojekti 
projektijuhtimise 

leping on sõlmitud 

1. juuni korraldasid MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing koos vallavalitsuse ja kultuurikojaga Tapa Laste- ja 
Noortekeskuses lastekaitsepäeva.
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Kümme aastat tagasi poolesaja 
taime- ja lillemüüjaga algust saa-
nud aia- ja lillepäevad tõi tänavu 
Jänedale ligi 18 000 inimest.

Signe Kalberg
Kolmel päeval oli külastajate 

ootel vähemalt 300 ettevõtet, aiandit 
ja lillemüüjat. 

Aia- ja lillepäevade peakorraldaja 
Aini Sildvee sõnul on iga aastaga 
laienenud ka nii kauplejatele kui 
üritustele mõeldud ala. „Paljud igal 
aastal Jäneda aia- ja lillepäevadel 
osalenud ettevõtted, aiandid ning lil-
lemüüjad soovisid senisest suuremat 
kauplemisala. Tehnikaga kauplejad 
eeldavad, et ostja ei pea seadmeid ja 
aiatehnikat ainult vaatama ja katsu-
ma, vaid ka nägema neid töötamas ja 
ise proovida,” selgitas Sildvee. 

Koolitamine on au sees
Kui varasematel aastatel olid 

asjatundjate seminarid käsitlenud 
eelkõige koduaedade korrashoidu, 
taimekaitset, kujundamist, siis sellest 
aastast hakati õpetust jagama valda-
de ja linnade vastava ala töötajatele, 
kes seisavad hea parkide, kalmistute, 
bussipeatuste hoolduse eest. Reedel 
toimus Maamajanduse Infokeskuse 
suures saalis seminar „Kalmistute 
hooldamine ja korraldamine”, kus 
kalmistute haldamisest, hooldami-
sest, rituaalide praktilisest korral-
damisest ja ajalooliste kalmistute 
hooldamise erinõuetest kõnelesid 
asutuse Tallinna Kalmistud juhataja 
Jaak Taevas, endine Tallinna Kesk-
konnaameti juhataja Tõnu Tuppits, 
Muinsuskaitseameti osakonnaju-
hataja Ilme Mäesalu ja Vinni val-
lavanem Toomas Väinaste. Sildvee 
ütlust mööda on järgmisel aastal 
seminariteemaks bussipeatused.

Kultuurikava põhjal võis aga öel-
da, et ühest kohalikust üritusest on 
saanud maakondlik sündmus. Kol-
mel päeva jooksul pakkusid välilaval 
kuulamist-vaatamist Väike-Maarja 
Pasunapoisid, Uhtna Pasunakoor, 
kõhutantsijad, tantsurühmad Kun-
dast ja Roelast, rahvamuusikud 
Lahemaalt ja Aserist. 

Kui siis pühapäeva õhtul väsinud, 
kuid rahulolevate nägudega aia- ja 
lillepäevade korraldajad uurisid 
oma arvepidamist, selgus et külas-
tajaterekord jäi küll purustamata, 
kuid ligi 18 000 laadakülastajat on 
üleüldist kokkuhoidu ja majandus-
langust arvestades väga hea tulemus. 
Külastajate rekord püstitati nimelt 
kaks aastat tagasi, kui kolme päeva 
jooksul leidis Jäneda üles 35 000 
inimest. Samal aastal külastas aga 
talupäevi isegi 40 000 inimest. 

Kõige enam huvitas külastajaid 
mõistagi taimemüük, varasemad 
aastad on kinnitanud, et aia- ja 
lillepäevadel on taimede- istikute 
valik suur, müüjad usaldusväärsed 
ja asjatundjad. Oli neid, kes käinud 
Jänedal oma toodangut pakkumas 
aia- ja lillepäevade algusaastatest 
peale, oli ka uustulnukaid. 

Kui reedel võis nii mõnigi müüja 
rahulikult vaadata naabrite askel-
damist ja jalga puhata, siis laupäev 
korvas eelmise päeva puhkehetked 
kuhjaga. Tartu Sadamaturu müüja 
Tatjana ütles, et suitsukala on nad 
Jänedal müümas juba kolmandat 
aastat ja kauba otsalõppemist karta 
pole, piisavalt on seda kaasa võetud. 
„Kõige enam ostetakse suitsutatud 
turska, latikat ja mereahvenat. Ini-
mestel on oma väljakujunenud ka-
laeelistused, võõramaise nimega kala 
kohta uuritakse enne üksikasjalikult 
järgi ja ikkagi ostetakse maitselt tut-

tavat,“ pajatas Tatjana. 
Tapa hobikunstnik Inge Siimre 

ärgitas oma neljajalgset sõpra Sil-
lut perenaise õlimaalidele rohkem 
reklaami tegema. 76aastane Siimre 
tunnistas, et ega rahvas kehval ajal 
kunstist eriti hooli, kui kaks-kolm 
maali õnnestuks ära müüa, oleks 
hästi. Omal ajal tahtis ta minna 
kunstikooli, kuid ema laitis mõtte 
maha ja nii sai Ingest meditsiiniõde. 
Talvel tehtud pilte müütab Siimre 
laatadel, tema teada on vähemalt 
üks maal jõudnud isegi Saksamaale.

Meeldejääv kink – lend õhu-
palliga

Nii nagu korraldajad olid lu-
banud, toimus pühapäeval pileti 
ostnud ja oma andmetega tagasta-
nud inimeste vahel loosimine, kus 
auhinnaks oli tasuta sõit kuumaõhu-
palliga. „Mina täitsin piletid ja unus-
tasin selle. Pühapäeval tuli aga kõne 
ja mulle öeldi, et olen võitnud lennu 
kahele. Ega ma alguses uskunud, ma 
pole elus isegi lennukiga lennanud,“ 
meenutas võitja, 21aastane Elis 
Eesmaa Tamsalust. 

Kuigi nii mõnigi sõber pakkus 
end talle kaaslaseks, et maale ka 
õhupalli gondlist alla vaadata, 
otsustas neiu kaasa võtta oma 
19aastase venna Ergo. Enne õh-
kutõusmist tunnistas Elis, et väike 
ärevustunne on ikkagi sees olemas, 
aga ega ta eriti allakukkumist 
karda. 3. juunil oli Elisel ülikoolis 
diplomitöö kaitsmine ja siis jäi 
vaid lõpuaktust oodata. Õhupalliga 
lendamine oli neiule parim kink ja 
suurim võit, mida ei osanud loota-
gi. „Mul on seni ka ikka vedanud, 
olen aga saanud auhindu näiteks 
ristsõnade lahendamise eest. Isegi 
väikseid lotovõite on juhtunud,“ 
tunnistas Elis enne õhulendu. 
Et Eestimaal nii palju rohelust 
on ja õhupallilend endast vaikset 
liuglemist läbi õhu kujutab, see oli 
Elisele ja ta vennale suur üllatus. 
„Mitte midagi hullu polnud, kuigi 
maandumist pelgasin ehk kõige 
rohkem. Kui saaks, läheks veel 
kord sõitma,“ ütles Elis pärast 
tunnipikkust õhulendu.

Signe Kalberg

Iga õppeaasta lõpus, kevadel, lahkub 
lasteaiast paari rühma võrra lapsi ka-
heks kolmeks suvekuuks puhkusele. 
Seda ikka seetõttu, et uueks algavaks 
õppeaastaks veidi jõudu koguda, et 
siis sügisel värske ja puhanuna taas 
alustada õpingutega, kas siis vanas 
tuttavas lasteaias või uues keskkon-
nas, koolis.

Puhkust vajavad ka kõik laste-
aiatöötajad. Võib öelda, et lasteaia 
personali põhipuhkus langeb val-
davalt suvele. 

Alusharidustöötajatel on kombeks 
ka ühiselt aktiivselt puhata. Üht sellist 
võimalust pakub neile aastal 1998 
alguse saanud traditsiooniline loo-
melaagri üritus. Tänavu toimus see 
looduslikult kaunis kohas Vainopeal. 
Kokkusaamise eesmärk oli omavaheli-
ne muljete jagamine, koos tegutsemine 
ja ühiselt pingest vabanemine. 

Käesoleval aastal oli vaatamata 
külmale ja vihmasele ilmale loo-
melaagris osalejaid Lääne-Virumaa 
erinevatest lasteaedest ikkagi hul-
galiselt. Ürituse eestvedajaks oli 
seekord Kadrina lasteaed Sipsik. 
Nende poolt koostatud õhtuprog-

ramm pakkus kõikidele osalejatele 
erinevaid lustimise võimalusi.

Lõbusa meeleolu loomisega 
alustasid kõigepealt võõrustajad 
ise. Nad esitasid laagrisse tulnuile 
sõnalavastuse, mille sisusse oli 
põimitud kõikide Lääne-Virumaa 
lasteaedade nimed. Kes enda lasteaia 
nime lavastust kuulates ära tundis, 
sai loa õiges kohas hoogsalt kaasa 
plaksutamiseks.

Õhtu jooksul oli võimalus osa-
leda ka erinevates töötubades, kus 
sai arendada loovust ja kunstioskusi. 

Veel sai rammu proovida erine-
vates võistlustes. Siinkohal tahan 
kiita Pisipõnni töötajaid, kes igas 
võistluses aktiivselt osalesid ning iga 
võistluse tulemuste põhjal esikolmi-
kusse mahtusid. Tublid! 

Meeleolu aitas üleval hoida ka 
võidu- ja ühislaulmine õhtujuhi Karl 
Meosi eestvedamisel.

Toredast koosviibimisest jäi 
Vainopea liivasele rannale maha osa-
lejate poolt rajatud oma kodukohta 
sümboliseeriv ehitis.

Ilusat aktiivset puhkust!
Tea Välk

Kaks aastat tagasi toimus Jänedal 
edukalt esimene Rosaariumi kont-
sert, kus esinesid Urmas Sisask, 
Lehtse kammerkoor ja Virumaa 
noorteorkester.

Eelmisel suvel oli plaan muuta 
“Rosaarium” kontsertsarjaks, kus 
tuntud muusikud esitavad oma 
loomingut ja kontserdi muudavad 
värvikamaks üllatusesinejad. Esime-
sel kontserdil esinesid Tõnis Mägi 
koos Mikk Dedega ja Rakvere kam-
merkoor Solare dirigent Elo Forseli 
juhendamisel. Teisel kontserdil 
esines Chalice ja segakoor Suisapäisa 
dirigent Kuldar Schützi juhatamisel 
ja suve lõpetas Kait Tamra ning 
Nuku- ja Noorsooteatri segakoor 
Kaire Vilgatsi juhatamisel.

Sellel suvel tahaksime oma kont-
sertsarjaga sama edukalt jätkata. 
Üritus toimub Jäneda mõisa roosi-
aias, halva ilma korral Jäneda mõisa 
suures saalis.

Esimene kontsert toimub 27. 
juunil kell 19. Esinema tulevad Olav 
Ehala ja Hanna-Liina Võsa.

Teine kontsert toimub 1. augustil 

kell 19. Laulma tulevad Riho Sibul, 
Mirjam Dede ja Tõrva Laulustuudio 
neidudekoor dirigent Maie Kala 
juhendamisel.

Viimasel kontserdil, 21. augustil 
kell 19 esineb Jaak Johanson ja 
Virumaa Poistekoor dirigent Elo 
Forseli juhendamisel ning Virumaa 
Noorte Meeskoor Andrus Siimoni 
juhendamisel.

Pilet hind on 50 kr
Toetajad on Rakvere Lihakom-

binaat AS, Gurud, Vaksali Trahter, 
AS Kuma, Jäneda Mõis OÜ, AS 
Hagar, Lääne-Virumaa Noortekogu, 
Maaleht, Virumaa Teataja ja Järva 
Teataja.

NB! Kavas võib tulla muudatusi, 
jälgige reklaami.

Toimumiskoht on Jäneda mõis 
(aadress: Jäneda, Tapa vald, Lääne-
Virumaa). 

Korraldaja: Tapa vallavalitsus, 
Reigo Tamm (korraldaja kodulehe-
külg: www.tapa.ee).

Info: projektijuht Reigo Tamm, 
tel 5558 3254; reigo.tamm@tapa.ee

Hobikunstnik Inge Siimre Tapalt koos Silluga müüvad õlimaale.

Koos on tore puhata

Jäneda toob kokku aia- 
ja lillehuvilised

KUMA FOTO esitleb:
kontsertsari 

“ROSAARIUM”
Laadaliste pilke köitis ka suur puidust auto.

Fotod  Signe Kalberg

Lasteaednikud rajasid Vainopea liivasele rannale oma kodukohta sümbo-
liseeriva ehitise.

Foto lasteaia Pisipõnn arhiivist
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Käisime kahel huvitaval ekskur-
sioonil. 2. juunil toimus seeniortoa 
kirjandusringi algatusel sõit Väike-
Maarja radadele. Giidi Hanno Tam-
mega kohtusime Vistla memoriaali 
juures. See on II maailmasõjas huk-
kunute matmispaik, esimene Eesti 
sõjameeste kalmistu, mille rajamisele 
aitasid kaasa Eesti Vabariigi Kaitse-
ministeerium ja Kultuuriministee-
rium. Hanno Tamm on matmispaiga 
tähistamise eest võidelnud alates 
1986. aastast. Edasi käisime Loksa 
vennaskalmistul, kus olid sama kau-
nid lilled nagu Vistlas. 

Väike-Maarja kirik on vaatamis-
väärsus omaette. Tallinna hilisgooti-
kast mõjutatud 3-lööviline pikihoo-
ne, ruudukujulise koori, käärkambri 
ja läänetorniga kirikul on väga paksud 
müürid, mis viitab kaitsetarbele. Väga 
ilusad olid altarimaal, laelühtrid ja 
vitraažid. Kiriku ees on 1991. a taas-
avatud vabadussammas ja kirikaias 
Lurichi vanemate matmispaik, samas 
palju tuntud baltisaksa perekondade 
haudu. V-Maarja muuseum on väga 
puhas, ilus ja rikkaliku väljapanekuga. 
Saime teada, et siin on õppinud A. H. 
Tammsaare, T. Vettik, O. Tooming 
ja Juhan Kroon. Järgmine peatus 
oli Kiltsi mõisas, mis kuulus kunagi 
baltisaksa päritoluga vene meresõitjale 
admiral Adam Johann von Krusens-
ternile. Mõisas töötab kool. Praegu käis 
seal suur renoveerimine. Põikasime ka 
Väo vasallilinnust vaatama, mis pärineb 
14. saj lõpust. Edasi sõitsime Simunas-
se. Kultuurilooliselt tähtis on kirikuaed. 
Siin on kuulsa baltisaksa maalikunst-
niku Carol Timoleon von Neffi haud, 
kes oli Peterburi KA professor ja alates 
1864 Ermitaaži konservaator. Sündi-
nud 1804. a Mõdriku mõisas, surnud 
1877 Peterburis. 

Saime teada, et Friedrich Georg 
Wilhelm Stuve lõpetas 1811. a Tartu 
Ülikooli, oli 1813–20 ülikooli tähe-
torni observaator, sooritas Liivimaa 
astronoomilis-trigonomeetrilise 
mõõdistamise, juhendas meridiaani-
kaare mõõtmist Baltimaades. Simuna 
lähedal on ühte lähtepunkti tähistav 

kivitulp (1849). 
Katku allikad tähistavad Pedja jõe 

algust. Siin pidasime väikese pikniku 
ja maitsesime karget allikavett. Laek-
vere lähedal nägime võimsat radarit. 
Määri mõisa juures oli mälestuskivi 
kirurg Manteufelile, kes tegi esimese 
südameoperatsiooni. Tagasi V-Maar-
jasse jõudes imetlesime suurte põllu-
kivide vahele rajatud pikka varakeva-
dest hilissügiseni õitsevat lillepeenart, 
mille rajas ja hooldab Mae Mitti ema 
(Mae töötab Tapa raamatukogus). 
Oli ilus, arendav ja unustamatu päev.

4. juunil oli isetegevuslaste eks-
kursioon Lõuna-Eestisse Pokumaale. 
Teel Tartusse tutvustas Anne-Mai 
Parring kirjanikke-luuletajaid, kes 
olid seotud läbisõidetavate paikade-
ga. V-Maarjat läbides oli juttu Jakob 
Tammest, Jakob Liivist, Äntu järvede 
lähistel Kersti Merilaasist (lõpetas 
1932. a Tapa KK), Jõgeval Betti 
Alverist, Tartus Artur Alliksaarest. 
Muidugi kuulsime ka nende luule-
tusi. Otepää lähistel käisime Gustav 
Wulff-Õisi sünnikodus. Praegu on 
seal muuseum, mida hooldab ja hoiab 
tema pojatütar Mari-Ann Karupää. 
Külastasime Otepää kirikut, mis oli 
pidurüüs Eesti lipu 125. a auks, lipu-
muuseumi, spordimuuseumi.

Ja edasi sõitsime Pokumaale. 
Pokud – need on kõrged, tihedad 
tarnamättad, mis said elu tänu 
Edgar Valteri fantaasiale. Pokumaa 
külastuskeskus on Pokumaa stiilne ja 
omapärane palkhitis, kus saab tutvu-
da E. Valteri originaalillustratsiooni-
de ja õlimaalidega. Vaatasime videot 
Edgar Valterist. Järgmine pilkupüü-
dev koht oli Urvaste kirik ja ürgorg. 
Kirik ehitati 14. saj alguses, on oma 
algselt kujult ainulaadne Eestis. 
Käisime Eesti jämedaima Tamme-
Lauri tamme juures. Vihma trotsides 
vaatasime üle ka Vana-Antsla tühjana 
seisva mõisa ja kauni pargi.

Algas pikk kodutee. Olime rahul 
ja jupp-maad targemad. Anne Terk 
tänas bussijuhti, giide ja kogu selts-
konda.

Elviara Belials 
 

Eakad käisid reisimas

… on sõprussild. 23.–24. mail võõ-
rustas Tapa linnaraamatukogu kuut 
külalist Soomest, meie sõpruslin-
nast Akaast. Seekordne kohtumine 
oli juubelihõnguline, seda mitmes 
mõttes – 10 aastat on Tapa raama-
tukogu tegutsenud oma uues majas 
(mis näeb endiselt ilus ja uus välja), 
kuid olulisem on see, et 10 aastat 
on kestnud ka meie sõprussuhted 
Toijala raamatukoguga.

Tapa linnaraamatukogu juhataja 
Kersti Burk meenutab:

„Minu esimesel Tapal toimunud 
kohtumisel Toijala linnaraamatuko-
gu juhataja Riitta Hognerud-Mik-
koneniga ei julgenud küll arvata, 
et meie raamatukogudevahelised 
sõprussidemed nii püsivaks, meel-
divaks ja kauakestvaks kujunevad. 
Küllakutsele järgnenud reis Soome 
kujunes igati meeldivaks. Kuna 
meil oli tol ajal parasjagu käsil 
raamatukogu renoveerimine, siis 
leidsid kaasatoodud ideedest nii 
mõnedki koduraamatukogu kujun-
damisel kasutamist.

Esimesele kohtumisele on aas-
tatega lisandunud rida kolleegide 
omavahelisi kokkusaamisi – kord 
Soomes, siis jälle Eestis. Soome 
raamatukogusid tuntakse vaba aja 
keskustena tänu nende moodsatele 
ja praktilistele ruumidele, hulgali-
selt soetatud teavikutele, kõrgele 
infotehnoloogilisele tasemele ja 
seal pakutavale kvaliteetsele tee-
nusele. Meil on olnud võimalus 
Soomes näha väga erinevaid raa-
matukogusid. Kõigepealt muidugi 
nüüd juba koduseks saanud Toijala 
linnaraamatukogu, ümbruskonnast 
veel Urjala, Viiala ja Valgeakoski 
raamatukogu, Metso ehk Tampere 
linnaraamatukogu külastamine oli 
olnud meie kauaaegne unistus. 
Eelmisel aastal sai külastatud spet-

Kõige tugevam sild …
siaalselt raamatukogu tarvis projek-
teeritud ja kaasaegse tehnoloogiaga 
sisustatud Pälkäne raamatukogu 
ning lugejate seas populaarset 
Helsingi linnaraamatukogu, mis 
on peamiselt just muusikateavi-
kute laenutamisele keskendunud. 
Raamatukogu kõrge külastatavus 
Soomes näitab, et sealne inimene 
oskab raamatukogust lugu pidada. 

Kokkusaamistel kolleegidega on 
palju äratundmisrõõmu. Raamatu-
kogude ühendaminegi on toimunud 
mõlemal pool. Toijala ja Viiala 
raamatukogude kokkuliitmisel on 
tekkinud tänaseks uus ühendus 
Akaa linnaraamatukogu. 

Tänu headele kolleegidele Akaa 
raamatukogust on Soome maa, 
kultuur ja inimesed saanud mei-
le lähedasemaks. Oleme leidnud 
endale juurde uusi sõpru, meie 
koostöö on veelgi laienenud. Riitta 
Hognerud-Mikkonen, kes on üht-
lasi ka üheks kohaliku kultuurielu 
eestvedajaks, on meid kokku viinud 
sealse kunstiühenduse TaideAkaa 
inimestega - Teijo Kokko ja Pirjo 
Suomuga. Tapa raamatukogus on 
olnud rida kunstinäitusi, kindlasti 
on külastajaile huvipakkuvaimad 
olnud Akaan Tilkkuakat lapitööde 
näitused. Oleme kaasa aidanud 
Akaa lapitöömeistrite ühisnäituste 
korraldamisele Eesti teisteski pai-
kades. Näituseideid tulevikuks on, 
loodame vaid nende realiseerumist.

Soome kolleegidega on tõeliselt 
hea klapp. Meid on alati väga soojalt 
ja koduselt, samas väga kuninglikult 
vastu võetud ning meile pakutud 
reisiprogrammid on olnud sisukad 
ja huvitavad. Küllap meil on üks 
“veregrupp” – sarnased huvid, tee-
mad ning sarnane huumorisoongi. 
Need kümme aastat on pakkunud 
uut ja põnevat infot, silmaringi 

avardumist, lahedat koosolemist 
ja hingekosutust. 

Soovin jätku meie raamatuko-
gude koostööle ning Tapa ja Akaa 
linna sõprussidemetele!“

Seekordne võõrustamine Ees-
timaal kujunes jälle kord raamatu-
koguderohkeks, aga see just huvi 
pakubki. On huvitav võrrelda, 
mõõtu võtta . 

Kui palju siis kahe päevaga vaa-
data jõuab?! Palju. Tallinnas külas-
tasime Eesti Rahvusraamatukogu 
ja Eesti Lastekirjanduse Keskust. 
Esimene neist paeselt tõsine ja 
majesteetlik, teine aga tõeline laste 
raamatuparadiis (ja samas ka laste-
raamatuparadiis), sest tore on seal 
nii lastel, kui ka raamatutel.

Vaatasime ringi Tapa raama-
tukogus, külastasime ka Jäneda 
ja Lehtse harukogusid. Oli ju 
seekordses grupis inimesi, kes ei 
olnud meie valla raamatukogusid 
varem näinud. Nii oligi, et mõnele 
oli kõik uus, teisel aga hulgaliselt 
äratundmisrõõmu. Head meelt 
tegi Jäneda raamatukogu oma 
jõudsalt kasvanud fondiga, Lehtse 
aga avarate, heledate ruumidega. 
Tegime lahke tutvustusringi ka 
naabermaakonda, Järvamaale. 
Astusime läbi Albu raamatukogust, 
vaatasime üle Albu mõisa ja otse 
loomulikult külastasime A. H. 
Tammsaare Muuseumi Vargamäel. 
Et anda reisile veidi sportlikku 
hoogu, võtsime ette retke Valge-
hobusemäe vaatetorni. Ronimine 
tasus ära, sest kevadine Eestimaa 
oli tõesti ilus.

Minutid aga lippasid, tunnid 
möödusid ja kaks päeva said ime-
kiiresti otsa, aga vaadata oleks veel 
nii palju ning mõtteid vahetada... 

Me kohtume kindlasti jälle!
Ere Käärmaa

Lastekaitsepäeval tunnustas Tapa 
vallavanem Kuno Rooba Lehtse 
kultuurimajas toimunud vastuvõtul 
lõppeval õppeaastal olümpiaadidel 
ja konkurssidel edukalt esinenud 
õpilasi ja nende juhendajaid. 

Vastuvõtul olid esindatud valla 
kõigi munitsipaalkoolide õpila-
sed ja õpetajad. Sellel õppeaas-
tal üleriiklikel aineolümpiaadidel 
võitudeni ei jõutud. Samas on 
aga suurenenud õpilaste arv, kes 
osalesid erinevatel olümpiaadidel 
ja konkurssidel. Suur tunnustus 
siinjuures kõikidele juhendajate-
le, kes teevad kõrgete tulemuste 
saavutamiseks individuaalsed tööd 
õpilastega. 

 
Tunnustuse saanud õpilased ja 
nende juhendajad:
Jäneda kool
Iris Reinula – kirjanduse olüm-
piaad maakonnas 3. koht, õpetaja 
Maie Ainz
Merlin Paloson – käsitöö olüm-
piaad maakonnas 3. koht, õpetaja 
Malle Raunmägi
Maila Teras – maakonna kirjandi-
võistlusel äramärgitud töö, õpetaja 

Maie Ainz
Lehtse põhikool
Marily Peetvere – eesti keele olüm-
piaad maakonnas 2. koht, õpetaja 
Karin Vuntus
Tapa gümnaasium
Maryliis Teinfeldt – Koidulauliku 
konkurss 1. koht, õpetaja Sirje Sell
Mihkel Kivisild – 3., 2., 2. ja 5. 
koht, vastavalt matemaatikas, füü-
sikas, informaatikas ja tööõpetuse 
olümpiaadil maakonnas, õpetajad 
Eevi Koppelmann, Ulrika Palts, 
Villu Varblane
Marju Jõearu – emakeele olüm-
piaad maakonnas 1. koht, õpetaja 
Katri Lehtsalu
Mai-Liis Volmar  – emakeele olüm-
piaad maakonnas 1. koht, õpetaja 
Sirje Sell
Mariaana Ilves – emakeele olüm-
piaad maakonnas 3. koht, õpetaja 
Katri Lehtsalu
Roland Plaum – informaatika 
olümpiaad maakonnas 1. koht, 
õpetaja Villu Varblane
Tiiu Saame – saksa keele olüm-
piaad maakonnas 3. koht, õpetaja 
Tiiu Saluste
Svetlana Trujevtseva – vene keele 

olümpiaad maakonnas 2. koht, 
õpetaja Maija Rebane
Arvi Freiberg – konkurssi Ellen 
Niiduga Midrimaale 2. koht, õpe-
taja Tiina Piip
Tapa vene gümnaasium
Jevgenia Veiherman – vaba-
riiklik vene keele olümpiaad 12. 
koht, maakondlikul olümpiaadil 
eesti keeles 4. koht, õpetaja Jelena 
Loštšina
Alexey Bychkov – matemaatika 
olümpiaad maakonnas 4. koht, 
õpetaja Julia Gubanova
Julia Martsinkevitš – eesti keel 
kui võõrkeel 1. koht maakonnas, 
õpetaja Katre Jürgenson
Maria Rudich – eesti keel kui 
võõrkeel 3. koht maakonnas, õpe-
taja Katre Jürgenson
Tapa muusikakool
Teno Kongi – saavutas va-
bariiklikul konkursil “Parim 
noor instrumentalist 2009” II  
vanuserühmas 2. koha, õpetaja 
Jüri Tüli
Maarja Kivisild – lõpetas kooli 
hinnetele “väga hea”, õpetaja Imbi 
Puusepp.

Indrek Jurtšenko

Vallavanem tunnustas parimaid 
olümpiaadidel ja konkurssidel 

esinenud õpilasi ja 
nende juhendajaid
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Lehtse põhikoolis alustas sügisel õp-
petööd 50 õpilast, kellest õppeaasta 
jooksul lahkus üks. 

Viimastel aastatel on õpilaste arv 
koolis pidevalt vähenenud. Liitklasse 
oli sellel õppeaastal meie koolis re-
kordarv – neli. Eraldi klassina töötas 
ainult 7. klass, kus õppis kümme 
õpilast. Liitklassides õppimine ja 
õpetamine seab nii õpilaste kui ka 
õpetajate ette suuremad ülesanded. 
Õpetajatel peab korraga tähelepanu 
jaguma kahe klassi õpilastele ning 
nad peavad suutma ühes tunnis edasi 
anda vajaliku õppematerjali kahele 
klassile korraga. See eeldab õpetajalt 
väga head tunniks ettevalmistamist 
ning oma töö planeerimist. Õpilased 
peavad kohanema sellega, et nendega 
koos töötavad samal ajal kas aasta 
nooremad või vanemad õpilased ning 
nad peavad oskama oma tähelepa-
nu vajalikule materjalile koondada. 
Liitklassis õppimine eeldab head 
distsipliini ning oskust teha palju 
individuaalset tööd. Õpitulemused 
näitavad, et sellega on hästi toime 
tuldud.  Kiituskirjaga lõpetajaid oli 
sellel kevadel 9 ning  hinnetele neli 
ja viis õppis 18 õpilast. Nende ridade 
kirjutamise ajaks on juba ka teada, et 
lõpueksamid on sujunud hästi ning 
põhikooli lõpuaktus kolmele õpilasele 
võib tõrgeteta tulla. Lõpuklassi on 
jõudnud meie kooli esimese liitklassi 
õpilased, kes alustasid oma kooliteed 
aastal 2000.

Igapäevase õppetöö kõrval osa-
leti jõudumööda erinevatel aine-

olümpiaadidel ning õpilasüritustel 
oma vallas ja maakonnas. Selleks 
õppeaastaks sai uue kuue kooli 
raamatukogu ning selle võimalusi 
kasutati eesti keele õpetaja eestve-
damisel aktiivselt. Raamatukogus 
viidi läbi erinevaid tunde ning läbi 
aasta olid üleval erinevad näitused. 
Traditsiooniliselt väga heal tasemel 
olid klassivälised üritused koolis. 
Töötasid mitmed huviringid ning 
õpilastele, kes ise vähegi tahtsid, 
jätkus piisavalt tegevust ka väljapool 
ainetunde. Tore oli, et üle aasta sai-
me jälle kasutatada sügisel taasava-
tud Lehtse kultuurimaja pakutavaid 
võimalusi. Koos selle maja rahvaga 
toimusid nii mõnedki vahvad ühis-
üritused. 

Varakevadel selgus, et uuest õp-
peaastast viiakse ühise juhtimise alla 
Lehtse lasteaed ja Lehtse põhikool 
ning edaspidi hakkavad nad kandma 
ühist nime Lehtse kool. Seega on tä-
navustel  koolilõpetajatel au viimast 
korda saada põhikooli lõputunnistus 
asutusest nimega Lehtse põhikool 
ning Lehtse lasteaial ja koolil on 
ees keeruline, kuid kindlasti huvi-
tav aasta. Koostööd tehes sujuvad 
muudatused kindlasti hästi. Selleks 
jõudu ja kannatust nii töötajatele kui 
ka lastevanematele. 

Tänan kõiki õpilasi, õpetajaid ja 
koolitöötajaid, lapsevanemaid ning 
koostööpartnereid mõistva suhtu-
mise ja abi eest sellel õppeaastal. 
Head suvepuhkust kõigile!

Direktor Merike Kärmas

See kõik oleks nagu alles eile olnud, 
kui sai värisevate jalgadega Tapa 
gümnaasiumi uksest sisse astu-
tud. Tegelikult sai see kõik alguse 
kolm aastat tagasi, olles 27-aastane 
ning mõeldes, et mida minusugune 
„vanainimene” otsib keskkoolist. 
Käivad ju ometi noored ja targad 
keskkoolis. Toona mõtlesin, et eks 
see kool ikka pooleli jääb, oli ju 
viimasest õppimisest möödunud 10 
aastat. Nüüd aga olen juba lõpusir-
gel ja on hea teada, et see kõik oli 
minu kujutelm, halb ja negatiivne 
mõtteviis.

Koolis käies tundusid asjad liht-
satena, võib-olla sellepärast, et kui 
ollakse vanem, siis on tunduvalt 
rohkem kohusetunnet ning õpitakse 
rohkem. Samuti ei valmistanud ras-

kust kooliskäimine, kuna koolis oli 
vaja käia vaid kord või paar nädalas.

Hoolimata eri vanustest inimes-
test, sai meie klass väga hästi läbi, ei 
ole vaja olla ühevanused, et hoida 
kokku ning üksteist aidata. Kui oli 
abi vaja, aidati abivajajat alati. Siin-
kohal peab ära mainima ka õpetajad, 
kes on väga toredad, vastutulelikud 
ning abivalmid.

Kes veel ei oma keskkharidust ja 
tahaks seda saada, siis mina soovi-
taksin minna õhtukooli. Õhtukoolis 
ei ole midagi hullu ega tapvat, on 
vaja ainult natuke vaeva ja püsivust.

Tänan kõiki õpetajaid, koolikaas-
lasi, klassikaaslasi, oma lähedasi, 
sõpru ja töökohta mõistva suhtu-
mise ja toetuse eest.

Abiturient Ingrid Brok

2008/09. õ-a 
Lehtse põhikoolis

Õhtukoolis 
pole midagi hullu

Lehtse põhikooli lõpetajad Sandra Paulus, Aleksandr Postnov ja Artur 
Rüütnurm. Klassijuhataja Maren Liivik

On läbi saanud Jäneda kooli esi-
mene (tegelikult 24-s) õppeaasta 
ja aeg teha tööst, tegemistest ja 
tulemustest kokkuvõtteid.

Jäneda koolile on lõppev õppe-
aasta olnud natuke erinev eelmis-
test. Alustasime uuel moel – ühises 
majas ühise asutusena koos kool ja 
lasteaed. 

Alustangi kokkuvõtete tegemist 
lasteaiast. Põnnide elu oli tänavu 
eelmistest erinev: enam ei räägitud 
väikesest ja suurest rühmast, vaid 
Päiksekiire ja Päikeseratta rühma-
dest, kus koos sõbraliku perena oli 
toimetamas erinevas vanuses lapsi. 
Kooliga koos viidi läbi 1.septembri 
ja Eesti Vabariigi aastapäeva ak-
tused, ühiselt peeti isadepäeva- ja 
jõulupidu ning kumbki rühm 
tähistas emadepäeva. Koos Lehtse 
Lasteaia lastega tähistati Lehtse 
Kultuurimajas sõbrapäeva ning 
ühiselt kelgutati-saanitati Jänedal. 
Kevadisel uhkel lõpupeol saadeti 
kooli Grete, Jenifer, Õnne-Ly, Eli-
na, Taimo, Kaur Kristof, Martin ja 
Karl Markus. Laste tegemistest ja 
töödest valmistasid lasteaiaõpetajad 
toredad postrid, mis olid väljas ka 
Kundas alushariduse konverentsil.

Sel õppeaastal on ka koolil ol-
nud palju õnnestumisi, edukaid 
ettevõtmisi ja kordaläinud projekte, 
aga alustan tähtsamast: meie koolis 
õpitakse hästi. Kevadel lõpetasid 
kooliaasta ainult heade ja väga heade 
hinnetega 44 õpilast. Nüüd on lõpe-
tamas ka meie kooli 20. lend (klas-
sijuhataja N. Krigul): 4 noormeest 
ja 2 neidu, kes on olnud tublid, 
sõbralikud, asjalikud ja isikupärased. 
Kogu koolipere soovib neile tuult 
tiibadesse, jaksu unistamiseks ning 
nende unistuste elluviimiseks.

Kõike, mis tundides õpitud, on 
kasutatud ainepäevadel, -olümpiaa-
didel, -konkurssidel: osaleti tublilt 
eesti keele (3. koht Iris Reinula, õp 
Maie Ainz), käsitöö- (3. koht Merlin 
Paloson, õp Malle Raunmägi), ingli-
se keele, informaatika- ja matemaa-
tikaolümpiaadidel, kirjandivõistlusel 
(äramärgitud töö Maila Teras, õp 
Maie Ainz), Pranglimises oldi maa-
konnas koolidest seitsmendal kohal, 

tublisti nuputati Känguru viktoriinil. 
Spordis mängiti edukalt saalihokit 
(Eesti MV-l sai III koha U-15 võist-
kond , õp Tõnu Salm), jalgpalli (1. ja 
3. koht maakonnas, õp Tõnu Salm, 
Katrin Lumiste). Edukas oli osavõtt 
loodusviktoriinidest, joonistus- ja 
kirjutamiskonkurssidest (juhendajad 
õp Maie Ainz, õp Katrin Lumiste, 
õp Malle Raunmägi, õp Tiia Salm, 
õp Eha Kaukvere). 

Ka oma koolisiseste üritustega 
püüdsime toetada ja põnevamaks 
muuta igapäevast õppetööd: toi-
musid emakeele- ja kunstinädal, 
õppekäigud kodukohta, Emajõele, 
Tartusse, Rakverre ja Tallinna. 
Viisime läbi koostöös kohaliku 
raamatukoguga kunstmuinasjut-
tude kirjutamise võistluse, kus 
parimad tööd kogusime väikesesse 
almanahhi, hiljem lisasime sinna ka 
ühiselt joonistatud illustratsioonid. 
Paljud õpilased võtsid aktiivselt 
osa maakondlikest ja vabariiklikest 
kirjutamis- ning joonistamiskon-
kurssidest, kus saavutati ka erine-
vaid preemiaid. Esimestel maikuu 
nädalatel sai näha kõikides klassides 
suure väljapanekuna õpilaste käsi-
töö-, tööõpetuse- ja joonistustöid. 

Viimane suur õnnestumine – võit - 
toodi juunikuu alguses lastelaagrist 
„Kaitse end ja aita teist“. Huvite-
gevusest saab ülevaate ja pilte näha 
meie kodulehelt ning huvitegevuse 
blogist.

Õppetöö tavaliseks osaks on kuju-
nenud arvutite kasutamine koolitöös. 
Nii õpilased kui õpetajad kasutavad 
arvutit igapäevaselt, töötab e-päe-
vik, iganädalasi uudiseid saab kooli 
kodulehelt. Õpetajad Tiia Salm, Eha 
Kaukvere ja Arvo Luik saavutasid 
auhinnalisi kohti oma virtuaalsete 
õpiprojektidega Tiigrihüppe ja Kooli-
elu vastavatel konkurssidel. Arvo Luik 
läbis edukalt kutseaasta, mentorina 
võib noori õpetajaid toetada Katrin 
Lumiste. Palju õnne neile!

Nüüd on aeg puhata ja jõudu 
koguda uueks õppeaastaks. Soovi-
me ilusat suve ja täname meeldiva 
koostöö eest kõiki meie toredaid te-
gemisi toetanud õpilaste vanemaid, 
hoolekogu, Tapa vallavalitsust, Jä-
neda raamatukogust Sirje Reinulat, 
meie bussijuhti Heiki Kruusmad. 
Suur aitäh teile kõigile! 

Uute kohtumisteni 1. septembril 
kell 10.00 Jäneda koolis!

Aivi Must, Jäneda kooli direktor

Jäneda kooli 2008/09. õppeaasta

9. klassi lõpetajad (vasakult paremale): Taavi Lumiste, Taavi Altermann, 
Eiko Kalme, klassijuhataja Natella Krigul, Aali Roosalo, Kristiina Jaagus, 
Taimi Altermann. 

Tapa muusikakooli lõpetajad
Järjekordne õppeaasta muusika-
koolis on kohe lõppemas. Kui 
õpilased saavad juba suvepuhkust 
nautida, käivad õpetajad veel tööl 
ning hoolitsevad selle eest, et järg-
mine õppeaasta saaks septembris 
täie hooga alata. 

14. mail toimus kontsert-aktus, 
kus esinesid juba 52. lennu lõpeta-
jad.  Lõputunnistuse said 10 noort 
muusikasõpra. Rõõm oli kuulda, 
et osadel neist on plaanis jääda 
kooli lisa-aastaks ning jätkata 
erialaõpinguid.

29. mail toimus kooliaasta 
lõpetamise kontsert, kus jagasi-
me kiitust järgmistele õpilastele: 
Anastassia Djomina, Janne La-
mus, Karl Kirt, Oliver Tuulemäe, 
Martin Leissoo, Rutt Kivisild, 
Sigre Sumla, Mai-Liis Volmar, 
Triin Varblane, Anna Vorobjova, 
Milena Konovalova, Marc Girfa-
nov, Agneliis Pilt, Anete Luste, 
Hanna Jairus, Delica Brigita 
Palmsalu, Diana-Luiza Gorjuško, 
Kaisa Rooba, Vahur Oolup, Karl 
Kalev Volter, Teno Kongi, Olga 

Maarja Kivisild (klaver) – lõpetas hinnetega “väga hea”, Merili Kaasik 
(akordion), Mihkel Kivisild (klaver), Meeli Tuoppi (pärimusmuusika 
viiul), Martin Kovalenko (saksofon), Johanna Vooglaid (klaver), Kerstin 
Saame (klaver), Marina Šelabotina (flööt), William Inozemtsev (klaver)
(puudub pildilt).

Djomina ja Nastja Avramtšuk.
Soovime kõigile lastele ja lap-

sevanematele kena suve ning 

taaskohtumisteni uuel õppeaastal!
Ilmar Kald,

muusikakooli direktor
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Mitmed inimesed on korduvalt 
küsinud, miks koolijuht ei ole oma 
osa vallalehte andnud. Pean kahet-
susega tunnistama, et viimasel ajal 
on kirjutamise soov vähenenud. 
Elu on läinud nii kiireks ja kurjaks, 
et aega on jäänud väheks. Nagu 
üks lektor ütles, et kõik 25 tundi 
ööpäevast on tegevusi täis. Targad 
inimesed küll ütlevad, et elad täp-
selt nii nagu oskad, kuidas tahad ja 
tuntud eesti kultusfilmist on teada 
üks lause: „Ära sina ise oma elu 
keeruliseks ela!“. Aga see selleks, 
eks elu ole igaühel selline, nagu ta 
ise seda juhib.

Järjekordne kooliaasta – see 
on siis 2008/2009 – on selja taga. 
Õigem oleks öelda, et õpilased on 
koolist lahkunud või lahkumas, 
aga õpetajatel tööd jätkub. Elab ju 
õpetaja oma kalendri järgi – uus 
aasta algab esimesest septembrist. 
Ja kõige kiiremad ajad on koolis 
harilikult septembris, mais ja juunis. 

Alustan koolijuttu mingil mää-
ral kuivade, kuid siiski ülevaatlike 
numbritega. Aasta alguses oli Tapa 
gümnaasiumis 699 õpilast, kevadel 
jäi nimekirja 680 õpilast. Enamus 
väljelangejaid on kaugõppe õpi-
lased. Õppeaasta lõpetas ainult 
hindele „5“ 90 õpilast ning lisaks 
oli hindele „4“ ja „5“ õppijaid166. 
Gümnaasiumi lõpetab kolm õpilast 
kuldmedaliga ja üks hõbemedaliga. 
Riigieksamite lõplikud tulemused 
on alles saabumas. Esialgu võib 
tulemuste kohta öelda, et võiks 
paremini, aga ei ole vaja ka hä-
beneda. Ainealaste maakondlike 
olümpiaadide tulemuste kohta võib 
öelda sama – on arenemisruumi, 
aga tulemused paranevad. 

Õppeaasta jooksul toimub 
gümnaasiumis sadu erineva suu-
ruse ja tähtsusega üritusi. Tähtsaim 
üritus sel õppeaastal oli Tapa güm-
naasiumi 90. juubeli tähistamine. 
Ürituse läbiviimiseks tehti suuri 
ettevalmistusi. Üritus ise koosnes 
mitmetest osadest: kontsertidest, 
spordiüritustest, näitustest, välja 
anti mitu koolielu kajastavat trükist. 
Üheks trükiseks oli juubeliraamat 
„Tapa Gümnaasium 1919–2009“, 
milles on huvitavat materjali kooli 
mitme ajastu elust-olust. Juubeliüri-
tustest võttis osa ligi 1000 vilistlast 
ja külalist, kes kõik andsid oma 
panuse ürituse õnnestumiseks. 
Koolijuhina võin öelda, et vilistla-
sed olid juubelil viisakad, rõõmsad 
ja suhtlemisaltid. Parem hilja kui 
mitte kunagi – tänan vilistlasi meel-

diva toetuse eest koolijuubelil!
Üks huvitav fakt tuleb kohe 

meelde – Tapa valla leht ei suut-
nud valla suurima asutuse juube-
liüritusest kirjutada ridagi. Oleks 
võinud ju üritusest teha artikli, 
mitte oodata koolipoolset ene-
seimetlust.

Koolil on palju toimivaid tra-
ditsioone ja hästi tegutsevaid ringe. 
Mitmed Tapa gümnaasiumi tant-
su- ja laulukollektiivid esinevad 
2.–5. juulil tantsu- ja laulupeol 
„ÜhesHingamine“. Paljud teised 
ringid on leidnud omale toetajad 
ning kuulajad-vaatajad väljaspool 
kooligi. Samuti on spordis mit-
meid väga häid tulemusi nii ük-
sikaladel kui meeskonnavõistluses 
ja meeldiv on see, et enamus meie 
valla tipptegijatest on Tapa güm-
naasiumi õpilased või vilistlased. 

Ühest asjast tahan veel rääkida 
– see on PGS. PGS on põhikoo-
li- ja gümnaasiumiseadus, mille 
eelnõu on tekitanud vastakaid 
arvamusi ja arusaamatust rahva 
seas. PGS-i eelnõu reglementeerib 
ja paneb paika reeglid, mille järgi 
saavad koolid aastast 2012 edasi 
funktsioneerida. Kogemuste na-
jal võin öelda, et ei kao see Tapa 
gümnaasium kuhugi –Tapale jääb 
nii gümnaasiumi- kui põhikooli-
osa. Iseasi on, kuidas me suudame 
uusi nõudmisi ja reegleid täita ning 
kohanduda uute sätetega. Kuid 
ma arvan, et see eelnõu muutub 
riigikogus vastu võtmisel tohutult 
ja mitmed lollused ja lapsikused 
suudetakse sealt välja visata.

Järgmisest õppeaastast tahame 
tuua kooli väheke muutusi, mis 
annaks võimaluse paremini ko-
haneda ühiskonna nõudmistega 
ja õpilaste soovidega. Tapa güm-
naasiumis on palju häid õpetajaid, 
kes annavad hästi nn õppekavas 
olevaid põhiaineid, on toimivaid 
vaba- ja valikaineid, kuid kõike 
saab paremini ja läbimõeldumalt 
kaasajastada. Tapa gümnaasiumi 
vaba- ja valikaineteks on läbi 
aastate olnud autõpetus, sekre-
tär-asjaajajaõpe, eelkutseõpetus, 
sõjaline õpetus, majandusõpetus, 
mitmed keeled – inglise keel, saksa 
keel, soome keel, loodusained, 11. 
klassis tehakse uurimistöid jne.

Uuest õppeaastast tahaks kooli 
õppekavas sisse tuua meedia-
õpetuse, majandusõpetuse läbi 
kõikide kooliastmete, loodame 
sõjalise õpetuse üles ehitada koos-
töös Kirde Kaitseringkonnaga, 

hakkame õpetama uurimistööde 
koostamist, alustame hispaa-
nia keele õpetamist ja jätkame 
eelkutseõpetust Väike-Maarja 
Õppekeskusega. Samas jätkame 
keskastmes klasside diferentsee-
ritud õpetamist. Arvan, et Tapa 
gümnaasiumil on küllalt hästi 
funktsioneerivad õpilasi abistavad 
sotsiaalsed tugisüsteemid. Kuid 
ka siin on arenguruumi küllaga. 
Uueks väljakutseks on algklassi-
desse moodustatav õpiabiklass.

Kõikidest gümnaasiumi puu-
dutavatest aspektidest ei saa väik-
ses kirjatükis nagunii kirjutada, 
aga mingisuguse ülevaate selle õp-
peaasta koolielust ikka annab. Ühe 
mõtte võiks siia lõppu veel lisada: 
õpetaja ei saa õpetada, kui õpilane 
ei taha. Palju kergem on koolis, 
kui kodu toetab kooli tegemisi. 
On palju lapsevanemaid, kes on 
huvitatud oma lapse tegemistest 
koolis, kuid see võiks olla kõikide 
lapsevanemate huvi. Gümnaasiu-
mi hoolekogu tahab luua laienda-
tud lastevanemate nõukogu, kes 
oleks koolile abiks ja annaks nõu, 
kuidas edasi liikuda. Üks võimalus 
koolielu rikastada on läbi MTÜ, 
sihtasutuse või vilistlasnõukogu, 
mille eesmärgiks on toetada ja 
arendada kooli tegevust.

Ilusat suve ja mõnusat puh-
kust – küll see 1. september jälle 
ometi tuleb.

Elmu Koppelmann, direktor

2008/09 õ-a Tapa gümnaasiumis

TVG 12. klassi lõpetajad 2009. aastal
Akhvinaynen Yulia, Aleksejeva Jelizaveta, Balanetski Vladislav, Filatova Yulia, Gusarov 
Vladislav, Hirv Marina, Ivanova Jevgenija, Konovalova Aleksandra, Kravtšuk Pjotr, 
Krõlov Roman, Martsinkevitš Julia, Paltšonok Nikita, Pogosjan Artjom, Predbannikova 
Jekaterina, Provalskaja Julia, Põlenok Kristina, Rudich Maria, Stelmaštšuk Nadežda. 
Klassijuhataja – Marina Martsinkevitš.

9. A klass
Aasamets Carmen, Berjozkin Mar-
ta, Kalviste Toomas, Karell Rauno, 
Kesaväli Asso, Koldek Liina, Koljak 
Sebastian, Krall Kristjan, Kroonmäe 
Mai, Kullamägi Rainer, Lees Kaimar, 
Levo Liisa, Lillesalu Jaak, Marts 
Kaidi, Mesults Marleen, Morgenson 
Katrin, Nuiamäe Merilin, Nummu 
Anna-Katrina, Nõlvak Sander, Pau-
lus Rasmus, Reinsalu Reet, Rosar 
Reet, Saluste Triinu, Sepping Eliise, 
Strauss Aune, Sults Indrek, Suurküla 
Kevin, Tammar Aune, Tuoppi Meeli 
ja Vahter Fred

12.  klass
Andre Liina, Beljakova Annika, Beljakova Nelda, Demidjuk Anton, Glück Sigrit, Gukova Jana, 
Haponen Helina, Kamardin Kristel, Kanna Liisi, Kookla Jekaterina, Koppelmann Mihkel, Kotkas 
Elis, Krasnov Maris, Lees Kaspar, Maalepp Mirjam, Mäeots Rutt, Mäesepp Mikk, Müür Raili, Oga-
nezov Aleksandr, Porkveli Marge, Remizov Oleg, Sagalajeva Kristina, Sommer Siiri, Tali Rauno, 
Trujevtseva Svetlana, Vahter Jürgen, Volkov Ingvar, Vunk Laura ja Õunapuu Marko.

9. B klass
Akutina Ingrid, Albert Erik, Andre 
Mihkel, Ivanov Katrin, Kajlura Asko, 
Karu Krete, Kitsing Triin, Kivisild 
Mihkel, Kolga Keit, Mikk Tanel, 
Müür Alice, Nooska Kerly, Pajuri 
Merlin, Pauming Merilyn, Piiskoppel 
Kristin, Plaum Roland, Pukk Külli, 
Randoja Rait, Saarmets Tuuli-Kris-
tiina, Sahtel Ave, Sikka Kristina, 
Sild Monika, Sipria Taimo, Škarina 
Regina, Stepanov Birgit, Tommula 
Tiiu, Tänavots Sirle, Udeküll Andra, 
Valdmann Marite ja Virk Marko

Helisenud on kooli lõpukel-
lad, kestab eksamiperiood 
ja valmistume pidulikeks 
lõpuaktusteks. Ka õpetajate 
silmades on näha nii rõõmu 
kui muret, sest õpetaja ju 
muretseb kõigi lõpetajate 
pärast. Mõeldakse möö-
dunud õppeaastale tagasi, 
tehakse kokkuvõtteid ja 
seatakse tulevikusuundi.

Kooli motoks sellel õp-
peaastal oli “Me ei õpi 
kooli, vaid elu jaoks“.

Tundub, et paljud õpi-
lased on need sõnad enda 
jaoks selgeks mõelnud. 
Ega muidu ei lõpetaks 
kooli kuldmedaliga 12. 
klassi tublid õpilased: Ju-
lia Martsinkevitš, Julia 
Ahvinainen ja Maria 
Rudich.

9. klassi lõpetab kiituse-
ga Jevgeni Družkov.

Tublimad kohad olüm-
piaadidel on saavutanud 
matemaatikas Aleksei 
Bõtškov - juhendaja õpeta-
ja J. Gubanova ja Jevgenia 
Veiherman vabariiklikul 

Õppeaasta lõpp 
Tapa vene gümnaasiumis

vene keele olümpiaadil, ju-
hendaja õpetaja J. Lostsina.

Direktor H. Kallaste 
pidulikul vastuvõtule oli 
kutsutud 55 õpilast, kes 
olid tublid õppimises, õpi-
lasomavalitsuses, spordis ja 
klassivälistel üritustel.

Tänavu lõppes ka kaua 
aastaid kestnud ülekoo-
liline võistlus “Aktiivne 
klass“. Järgmisel aastal 
jätkame võistlust, kuid siis 
juba uut moodi.

Parimateks osutusid 
algklassidest:

1. koht 3b klass – klas-
sijuhataja V. Tenitska

2. koht 1b klass - klassi-
juhataja J. Malovskaja

3. koht 2b klass – klas-
sijuhataja V. Pavljuk

Keskastmes:
1. koht 6 klass – klassi-

juhataja J. Gubanova
2. koht 8a klass - klassi-

juhataja L. Koitjärv
3. koht 7b klass – klassi-

juhataja A.Vassiljeva
Gümnaasium:
1. koht 11 klass – klassi-

juhataja K. Jürgenson
2. koht 12 klass – klas-

sijuhataja M. Martsinkevitš
3. koht 9 klass – klassi-

juhataja G. Vassiljeva
Edukalt lõppes võistlus 

„Suitsuprii klass“ kus osa-
lesid 7a, 8a,11 ja 12 klasside 
õpilased. Suur tänu 57 
õpilasele ja 4 õpetajale, 
osalemise eest UNICEFI 
projektis “Väike heategu“.

Keelekümblusprojekt 
“Käsikäes loodusesse“ oli 
edukas ja tänud kuuluvad 
projektis osalenud õpe-
tajatele M. Läänemägi, V. 
Belitsev, K. Jürgenson, E. 
Allsoo, R. Rooba.

Täname kõiki meie koo-
li ja Tapa gümnaasiumi 
õpetajaid, kes töötavad 
meie koolis tehtu eest ning 
soovime ilusat päikselist 
suve puhkamiseks.

Õpi laste le,  naut ige 
koolivaheaega, puhake ja 
kohtume sügisel esimesel 
koolipäeva aktusel sära 
silmades.

H. Tiitso, TVG huvijuht 

TVG 9. klassi lõpetajad 2009. aastal
Adamsons Marsella, Babitšev Andrei, Davydova Xenia, Družkov Jevgeni, Frolova 
Alyona, Grebenchuk Ivan, Grigorjeva Viktoria, Iljin Vsevolod, Ivanova Diana, Kir-
juhhin Vladimir, Mištšenko Nikita, Romanenko Jevgenia, Rumjantseva Jekaterina, 
Sorokina Alena, Tenytska Yana, Tikerpuu Tomas, Tšumakova Maria, Võsar Katrin, 
Šurpa Oksana, Bonin Victor, Daniluškin Ilja, Aleksandrov Igor ja Zoruk Valeri. Klas-
sijuhatajad – Galina Vassiljeva, Jelena Loštšina.  
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11. juuni 2009, nr 202
Valimisringkondade moodusta-
mine ja mandaatide jaotamine 

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse § 8 lg 1 ja 5, § 9 ning 
kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lõike 1 punkti 13 alusel:

1. Moodustada Tapa vallavoli-
kogu valimisteks üks valimisring-
kond nr 1. 

2. Valimisringkonna nr 1 piiriks 
on Vabariigi Valitsuse 16. juuni 
2005. a määrusega nr 139 “ Leht-
se valla, Saksi valla ja Tapa linna 

haldusterritoriaalse korralduse ja 
Kadrina valla piiri muutmine ja sel-
lega seonduvalt Vabariigi Valitsuse 
määruste muutmine“ kinnitatud 
Tapa valla piirid. 

3. Määrata valimisringkonna nr 1 
mandaatide arvuks 21. 

4. Tapa vallavalitsuse kantseleil 
avalikustada otsus Tapa valla wee-
bilehel ja ajalehes Sõnumed. 

5. Otsus jõustub teatavakstege-
misest. 

Aleksander Sile, 
vallavolikogu esimees

Tapa valla valimiskomisjon asub 
Tapa vallavalitsuse II korrusel, 

aadressil Pikk 15 Tapa linn. 
Telefon 322 9656.

11. juuni 2009, nr 201
Tapa vallavolikogu järgmise 
koosseisu liikmete arvu määra-
mine 

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse § 7 ja kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lõike 1 punkti 12 alusel:

1. Määrata Tapa vallavolikogu 

VALLAVOLIKOGU OTSUSED

järgmise koosseisu liikmete arvuks 
21. 

2. Tapa vallavalitsuse kantseleil 
avalikustada otsus Tapa valla wee-
bilehel ja ajalehes Sõnumed. 

3. Otsus jõustub teatavakstege-
misest. 

Aleksander Sile, 
vallavolikogu esimees

11. juuni 2009, nr 203
Tapa valla valimiskomisjoni 
moodustamine 

Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lõike 1 punkti 
13, kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse § 13 lõike 2,  § 19 
lõiget 1 ja 3 alusel ning tulenevalt 
vallasekretäri ettepanekust:

1. Moodustada Tapa valla vali-
miskomisjon 5-liikmelisena ja ni-
metada Tapa valla valimiskomisjoni 
liikmeteks alates 15. juunist 2009: 

Piret Treial,
Ilona Alla,
Ene Orgusaar, 
Külli Rosental,
Kairi Maasen
2. Ametikohajärgselt on Tapa 

valla valimiskomisjoni esimees val-
lasekretär. 

3. Nimetada Tapa valla valimisko-
misjoni asendusliikmeteks esitatud 
järjekorras: Inge Müllerbeck, 
Katre Kirt 

4. Tapa vallavalitsuse kantseleil 
avalikustada otsus Tapa valla wee-
bilehel ja ajalehes Sõnumed. 

5. Tunnistada kehtetuks Tapa 
linnavolikogu 17.02.2005 otsus nr 
107, Lehtse vallavolikogu 17.02.2005 
otsus nr 10 ja Saksi vallavolikogu 17. 
veebruar 2005 otsus nr 9. 

6. Otsus jõustub teatavakstege-
misest. 

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

NB! Kõik muudatused aegades 
on võimalikud, palun jälgige 
reklaami Tapa valla kodulehelt 
uudiste rubriigist, kalendrist, 
plakatitelt!

Reede, 7. august
Kirikukontsert – esinevad Tapa valla 
kultuuritegijad (uus üllatusansambel) 
kell 19 Jakobi kirikus

Laupäev, 8. august
Laat – kell 8–17 Kesklinnas (Pikk tn, 
1. Mai pst, lipuväljakuäärsed alad). 
Avatud Tapa muuseum (2008 
koondnäitus, plakatite näitus) kell 
10–15, 1. Mai pst 24
Lastele karussell, batuut, elektriau-
tod jpm kell 10–16, muusikakooli 
taga pargis 
Tapa Linna Orkester kell 10.30, 
pealaval

Linnapäevade avamine, kell 11, 
pealaval
Sporditarvete müük (vanade va-
hendite müük – kõigile), kell 11–17 
Valgejõe saarel
Saalihoki miniturniir, kell 11 Tapa 
spordikeskuses
Tapa isetegevuslaste kontsert, kell 
11–13 pealaval
Rannavõrkpall, kell 11 Valgejõe 
saarel
Tapa linna tõukoerte näitus “Tapa 
linna ilusam krants“, kell 13 vene 
gümnaasiumi taga pargis
Ansambel WHB koos Tapa valla 
laululastega, kell 13–15 pealaval
Kepikõnnimatk, kell 14 Tapa lin-
nastaadion – Roti mets
Rannamaadlus, kell 14 Valgejõe saarel
MTÜ Orpheus kontsert, kell 15–
16.30 pealaval 

Tapa 83
Linnapäeva kava

Kanuuralli, kell 16 Valgejõe saarel
Noorteansambli esinemine – 
Koolibänd 2009, kell 16.30–17.30 
pealaval 
Linnapäevade lõpetamine ja 
autasustamised, kell 17.45–18 
pealaval
Peaesineja (Koit Toome koos 
ansambliga), kell 19 pealaval

NB! Laadale registreerumine 
telefonil 322 9657 – Alar Teras.
Õhtuseid tantsuelamusi pakuvad 
Tapa valla elanikele ning külalis-
tele Tapa valla toitlustusteenust 
pakkuvad ettevõtted! 
Palun jälgige reklaami! Info: 
tel 322 0061 (Arvo Silla), tel 
322 9659 (Indrek Jurtšenko).

Tapa vallavalitsus

Juua tahaks! Vetsu tahaks! Süüa tahaks!
Mul süda läheb pahaks, palun ulata mul 
tilgake vett!
Kulla hinnaga, pika vinnaga,
kraani külge aheldatud rahamaiguline kett. 
Aga raha on napilt! Ma kiivalt hoian 
kokku ja lesin! 
„Mil viimati ma korralikult pesin: silmi, 
ihu, jalgu, käsi ?“
Kui oled üksi, siis kirbud kargavad püksi!
Kui pesed vähe, ronivad prussakad kööki 
ja täid tulevad pähe.
Poed pesemata õhtul põhku, saad salamah-
ti ussid kõhtu!
Ning hommikul ehmunult leiate, et lutikad 
ilmunud seinale!
Samas kanalisatsioon on kummis, sest 
vähesest veetarbest on tekkinud ummis!

 
Lugesin huviga 26. mai ajalehes 
„Postimees“ ilmunud Eesti Vee-et-
tevõtete Liidu juhi Harri Jankovski 
artiklit „Vee hind tõuseb paratama-
tult ka deflatsiooni ajal“ ja katsusin 
aru saada, milles peitub üleüldine 
veehinna igaaastase tõusu õigustus. 
„Vesi ei ole tarbekaup nagu teised 
ja vee-ettevõte pole tootmisettevõte 
nagu kingavabrik,“ teatab veejaga-
mise monopoli nautiv artikli autor. 
Samas, õigustades vee hinnatõusu, 
poeb autor traditsiooniliselt euro-
standardite kattevarju taha. 

Siinkohal esitan omapoolse vas-
tuväite, miks siis veemajandusega 
tegeleja ei võiks olla ettevõtteks, 
kellele lisaks oleks käivitatud ka 
korralik tootmine? Veemajandus ei 
kätke ju ainult vee väljapumpamist, 
puhastamist, kanaliseerimist, reovee 
puhastust, trasside ehituse konkursi 
korraldamist ja igapäevahooldust. 
Näiteks puhastusseadmetes eralduv 
jääkmuda sobib segatuna parkidest 
kogutud purustajast läbilastud puu-
lelehtede ja oksaraopuruga ideaalselt 
väetismulla tootmiseks, mida mujal 
maailmas juba ammuilma tehakse 
(näit. sõpruslinn Preetz). Välja reklaa-
mides oleks sellele tootele ka potent-
siaalne ostjaskond kindlasti olemas, 
samas saaks seda edukalt taaskasutada 
vallas asuvates parkides ja haljasaladel. 

Miks ei võiks vee-ettevõte pakku-
da konkurentsi kvaliteetse joogivee 
pudelitesse villijatele ja realiseerida 
seda kaubandusvõrgus (O. Grossi 
näitel), kui vesi omast käest võtta on? 
Tapalased oleksid kindlasti uhked kui 
„Tapa Vesi“ logoga varustatud pu-
delid poeriiulitel reas seisaksid. Siin-
kohal ei oleks vastuväiteid ka hinna 
kujundamisele. Tahan ostan, tahan 

Kulla hinnaga, pika vinnaga!
mitte! Normaalne turusituatsioon. 
Mõni töökohtki omast käest võtta!

Kindlasti peaks aga olema veema-
janduse tähtsaimaks ülesandeks 
tarbijapoolse võime kindlustamine 
vee säästlikuks tarbimiseks, sest vesi 
on ju tõepoolest looduses elu allikaks, 
kus puhas vesi mõnede teadlaste 
arvates kipub üleilmseks defitsiidiks 
muutuma. Selles peitub aga kindlasti 
suur võimalus vee-asutuste teenuste 
nimekirja laiendamiseks. 

Vee säästmine hügieeni arvelt, 
mis paraku on vähekindlustatud 
tarbijate seas maad võtmas just vee 
liialt kalli hinna tõttu, on ohtlik. 
See võib viia haiguste ja parasiitide 
levikuni. Samas ei jätku veepuhasti 
normaalseks tööks vett, kanalisat-
siooni ummistused õuetrassides on 
igapäevased nähtused, mille puhas-
tuskulud, lisaks vee hinnale, tuleb 
elanikul juurde maksta. Siinkohal 
tasuks omavalitsusel mõelda ka selle 
üle, et vee hinda hoopiski langetada 
ning selle asemel teisi teenusliike 
juurutada (pakkuda). Võibolla an-
naks see muudatus parema tulemi nii 
asutuse varasalve kui lisaks vee nor-
maalsele tarbimisele priske panuse 
kohaliku rahva tervise parandamisse.

Lõpptarbija (elanikkond) vajab 
professionaalset teenindust nii 
välise kui korterisisese torustiku 
kaasajastamisel, sisetorustiku 
pesul, lokaalsete vee puhastus-
filtrite paigaldamisel, mõõdikute 
regulaarsel kontrollimisel, taatle-
misel ja plommimisel jpm. Neid 
teenuseid saaks kõige otstarbekamalt 
käivitada just vastava väljaõppe saanud 
professionaalidest koosnev kohalik 
vee-ettevõte. Siinjuures ei arva keegi, 
et teenust tuleks teha tasuta, vaid ikka 
lepinguliselt vastava kokkulepitud hin-
nakirja alusel. Selle taga on ainuüksi 
Tapa linnas tuhatkond potentsiaalset 
klienti, kelle regulaarne teenindamine 
(esmajärjekorras korrusmajades) oleks 
võimalik koheselt käivitada. See aga 
tähendaks võimalust jällegi uute töö-
kohtade tekkeks, samas ka täiendavaid 
sissetulekuid kohalikule veefirmale. 
Paraku vastava teeninduse puudumise 
tõttu on elanikud sh ka korteriühistud 
sunnitud kasutama nn juhuslike „hal-
tuurameeste teeneid“, mis reeglina ei 
vasta vajalikule tasemele ja ei anna ka 
garantiid edasiseks. 

Korteriühistud on kimbus korte-
risiseste veekadudega! 

„Ärilehes“ kirjeldatud veemõõt-
mise eksperimendi käigus tuli ilmsiks 

probleem, kus sortsutades kolme-
liitrise purgi täitmise järel näitas 
veemõõtja kaks korda suuremat 
veekulu. Kui lasta korraga rohkem 
vett, näitab mõõdik õigesti.

28. mai 2009. „Päevalehest“ 
võisime lugeda järgmist: „Sea-
duse järgi on luba tud, et sortsu 
kaupa vett lastes näitab mõõtja 
suuremat veekulu“.

Kuigi tarbijakaitse hinnangul 
on tegu tõsise probleemiga, on 
mõõteseaduse järgi kõik korrekt-
ne. „Mõõdik peab täpselt näitama 
püsiva veevoolu korral, mitte 
selliselt sortsutades,” osutas Eesti 
metroloogia keskasutuse Metro-
sert esindaja Kristjan Tammik 
eksperimendi puudulikkusele.

 „Kui pideva ja stabiilse voolu 
juures erineb veekulu mõõdetust 
kuni kaks protsenti, siis on hästi,” 
sõnas ta. Tammiku sõnul kont-
rollib mõõdistusettevõte Tallinna 
Vee mõõdikuid pidevalt.

Sellest saab järelda vaid üht. 
Kortermajade peamõõdiku 
näitu ei saa uskuda, sest korteri-
omanikud on peamõõdiku suhtes 
tahmatult pandud eelpoolnime-
tatud „sortsutajate“ seisusesse. 
Siit koorub välja kurb tõsiasi, mis 
selgitab ilmekalt miks korterite 
veemõõdikute näidud kokku jär-
jepidevalt ei võrdu peamõõdiku 
näitudega. Ja seda ikka miinuse 
suunal. Sellega on hädas kõik 
korteriühistud, kes meeleheitlikult 
otsivad probleemile lahendust. 
Sealjuures kahtlustades elanikke 
veevarguses, teostades kontroll-
reide, nõudes mõõdikute väljava-
hetamist, kuulates alusetuid teine-
teisesüüdistusi jne. Vee-firma aga 
muigab tasakesi habemesse, teda 
huvitab vaid peamõõdiku näit. 
Nüüd selgub, et seaduse järgi on 
neil õigus tarbijat pügada. „Tule 
taevas appi!“ ütleks selle peale pea-
minister. Kas tarbijad aga peaksid 
antud olukorraga leppima?

Kas ei oleks võimalik paigalda-
da lõpptarbija (korteri) torustike-
le andurit, mille näiduskaala saaks 
paigutada väljaspoole korterit ja 
mille abil kontrollida tegelikku 
veekulu, täpselt nagu elektrivoo-
lumõõtjal? See võiks kujune-
da tehnikaspetsialistidele ju 
üheks kandvamaks ideeks, 
miks ka mitte leiutiseks! 

Raivo Raid

Järgneb
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20.05.2009
- Kahele puudega inimesele määrati 
hooldaja.
- Anti välja korraldus puudega inime-
sele hooldaja määramise lõpetamise 
kohta.
- Sõlmiti kolm lepingut koduteenuse 
osutamiseks.
- Pikendati sotsiaalkorteri üürilepin-
gut aadressil Ehituse 7-4 Tapa linn.
- Anti välja 9 korraldust puudega lap-
se hooldajatoetuse määramise kohta.
- Anti kolm korraldust loa andmise 
kohta jäätmemahuti harvemaks tüh-
jendamiseks ja korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise kohta.
- Anti välja korraldus ”Riigihanke 
nr 111882 “Tapa gümnaasiumi 
staadioni rekonstrueerimine” pak-
kujate kvalifitseerimine, pakkumuste 
vastavaks tunnistamine ja edukaks 
tunnistamine”.
- Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva üksikelamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Lembitu pst 9 kinnistule Tapa linnas 
Tapa vallas.
- Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva kuuri laiendamiseks ehi-
tusprojekti koostamiseks Taara pst 4 
kinnistule Tapa linnas Tapa vallas.
- Väljastati ehitusluba väravaportaali 
ja piirdeaia ehitamiseks Moskva Pat-
riarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tapa 
Ristija Johannese Kogudusele Pikk 
tn 1 Tapa linnas.
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Jao-
tusvõrk Uus-Imavere maaüksuse 
elektrivarustusega liitumisele Patika 
külas Tapa vallas.
- Määrati Tapa vallas, Jäneda külas 
asuvale Jäneda Õppe- ja Nõuande-
keskuse katastriüksusele uus koha-
aadress järgnevalt Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Jäneda küla, Jäneda 
külalistemaja.
- Nõustuti Tapa vallas Patika külas 
asuva Kulliaru kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks.
- Anti nõusolek Tapa linnas Kooli 
tänava (Kevade tänava ja Õhtu pst 
vaheline lõik) ajutiseks sulgemiseks 
1. juunil 2009 kell 12.45–16. 
- Anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korteriomand asukohaga Veski tn 
16-15 Tapa linn.
- Tapa valla 2009. a eelarve osast 
eraldati 2000 krooni mittetulundus-
ühingule Loometöö projekti „Ambla 
kihelkonna vana aja riietuse uurin-
gud“ kaasfinantseerimiseks.
- Moodustati Tapa muuseumi juhata-
ja ametikoha täitmiseks korraldatava 
konkursi läbiviimiseks komisjon.

27.05.2009
- Otsustati maksta toimetulekutoe-
tust 2009. aasta mais 213 405 krooni 
ja toimetulekutoetusega kaasnevat 
200-kroonist täiendavat sotsiaaltoe-
tust 3600 krooni.
- Otsustati maksta toetust laste toit-
lustamiseks kahele lapsele.
- Pikendati sotsiaalkorteri üürilepin-
gut aadressil Roheline 6-9, Tapa linn 
kuni 25.05.2014.
- Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 6200 
krooni.
- Jäeti rahuldamata kuue isiku avaldu-
sed sotsiaaltoetuse saamiseks.

- Üks Tapa valla isik paigutati OÜ 
Häcke Aa Hooldekodu teenusele. 
- Muudeti alaealise perekonnanime.
- Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva pesuköök-kuuri ase-
mele uue abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks Hiie tn 16 kinnistule 
Tapa linnas.
-Määrati projekteerimistingimused 
puurkaevu projekteerimiseks Lin-
namehe kinnistule Saiakopli külas 
Tapa vallas.
- Väljastati ehitusluba puurkaevu 
rajamiseks Lehtse tee 8 Tapa linnas 
ja Tõnise kinnistul Karkuse küla 
Tapa vallas.
- Väljastati kirjalik nõusolek korteri 
tehnosüsteemi muutmiseks (kamin-
ahju ehitamiseks) Tuultepesa korte-
relamus Tuultepesa kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas.
- Anti välja üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitumiseks loa mit-
teandmise, loa andmise jäätmemahu-
ti harvemaks tühjendamiseks kohta.
- Anti välja korraldus korteriomandi 
seadmise kohta Õuna 5 kinnistul 
Tapa vallas.
- Anti välja kümme korraldust maa 
tagastamise tähtaja pikendamise 
kohta.
- Tapa kultuurikojale anti massiüri-
tuse korraldamise luba Tapa jaani-
tule (Suure Suve Sõnajala Simman) 
korraldamiseks Tapa Valgejõe saarel 
22.–23. juunil 2009.
- Anti välja korraldus Saiakopli 1 ja 2 
Saiakopli küla korterelamute valitseja 
nimetamise ja hooldustasu määra 
kehtestamise kohta.

03.06.2009
- Eraldati sotsiaalkorterid aadressil 
Lai 9-4 ja Roheline 6-4 Tapa linn.
- Eraldati koht Tapa hooldekodus.
- MTÜ-le Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda eraldati heatege-
vusprojekti “Soe süda” jaoks raha 
summas 10 800 krooni.
- Kehtestati detailplaneering asuko-
haga Tapa linn Valgejõe puiestee ja 
Leina tänava ristmik.
- Määrati projekteerimistingimused 
elektrivarustuse projekteerimiseks 
Tapa linnaku kinnistul Tapa linnas.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu 
laiendamiseks Ööbiku tn 12 kinnis-
tule Tapa linnas.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu 
laiendamiseks Jalasti kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas.
- Väljastati ehitusluba Eesti Energia 
Jaotusvõrk OÜ-le olemasoleva õhu-
liini demonteerimiseks ja elektriva-
rustuse ehitamiseks alajaama „Moe 
elamud“ F3 liinil 0,4 kv maakaabliga 
Moe külas Tapa vallas.
- Väljastati ehitusluba üksikelamu 
ehitamiseks Tähe tn 9 kinnistule 
Tapa linnas.
- Väljastati kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Tõnise kinnis-
tul Karkuse külas Tapa vallas.
- Tapa kultuurikoja saali remondi-
tööde edukaks pakkumuseks tunnis-
tati OÜ OTO Ehitus poolt esitatud 
pakkumus.
- Anti välja kaks korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks.
- Tapa linna mustkattega tänavate 

11.06.2009
Võeti vastu järgmised otsused:
- Tapa vallavalitsuse liikme ametist 
vabastamine ja uue vallavalitsuse 
liikme ametisse kinnitamine.
- Katastriüksustele sihtotstarbe 
määramine.
- Vaba põllumajandusmaa kasutus-

valdusesse saajate nimekirja kinni-
tamine.
- Nõusoleku mitteandmine geoloogi-
lise uuringu loa väljastamiseks AS-le 
Vestman Varahaldus Maleva kruu-
samaardla Maleva V uuringuruumis.
- Nõusoleku mitteandmine geoloogi-
lise uuringu loa väljastamiseks Maa ja 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

14. mai 2009 nr 116
Tapa vallavolikogu 11. jaanuar 
2007 määruse nr 42 
“Tapa valla jäätmehoolduseeski-
ri” muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lõike 1 punkti 365 ning jäätme-
seaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1. Tapa vallavolikogu määruses 
11. jaanuar 2007 nr 42 “Tapa valla 
jäätmehoolduseeskiri” teha järgmi-
sed muudatused:

(1) paragrahvi 3 lisada lõige 7¹
“ (7¹) Okste ja lehtede põletamine 

on lubatud jäätmevaldaja kinnis-
tu piires ajavahemikul sügiseste 
vihmaste ilmade saabumisest kuni 
kevadise lumesulamise lõppemise 
ajani tuulevaikse ilmaga naabreid 
mittehäirival viisil ja tule tegemise 
koht peab paiknema vähemalt 15 
m kaugusel mistahes ehitisest või 
põlevmaterjali lahtisest hoiukohast 
ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. 
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab 
igal aastal Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituut ning teavitab 
sellest avalikkust massiteabevahendi-
te kaudu, sealhulgas vähemalt kahes 
üleriigilise levikuga ajalehes”

(2) paragrahvi 5 lisada lõige 3¹
“(3¹) Erinevate jäätmeliikide kogu-
miseks kasutatakse erinevat värvi 
jäätmemahuteid
1. hall, roheline – olmejäätmed
2. pruun, must – biolagunevad jäätmed
3. sinine – paberi- ja papijäätmed
4. kollane – pakendijäätmed 
5. punane – ohtlikud jäätmed”

(3) paragrahvi 6 lõige 11 muude-
takse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(11) Korraldatud jäätmeveoga 
liitumine on kohustuslik kõikidele 
nimetatud olmejäätmete valdajatele 
Tapa valla haldusterritooriumi piires. 
Olmejäätmete valdaja on ka korteri-
ühistu, selle puudumisel aga kinnisasja 
omanik, millel asub suvila, elu- või äri-
ruum. Olmejäätmete valdajaks loetak-
se ka garaaži- ja hooneühistud, suvila, 
elu- või äriruumina kasutatava ehitise 
või korteri kui vallasasja omanik.”

(4) paragrahvi 7 lõikeid 2, 4, 5, 9 
muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(2) Kinnistul või krundil tekki-
vad jäätmed, mida ei saa kohapeal 
taaskasutada, tuleb paigutada selle 
jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud 
mahutitesse. Suurjäätmed veab 
jäätmevaldaja ise laadimiskoha või 
asetab vastavat teenust osutava jäät-
mekäitlusettevõttega kokkulepitud 
ajaks kokkulepitud kohta. Vana 
mööbel, wc-potid ja kraanikausid 
on võimalik ära anda Tapa linnas 
Ülesõidu 8 asuvasse kogumispunkti.

(4) Vanad autorehvid tuleb üle 
anda rehviettevõtete juures looda-
vatesse kogumispunktidesse või 
Tapa linnas Ülesõidu 8 asuvasse 
kogumispunkti.

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

(5) Elektroonika- ja elektritoodete 
romud sh elektripliidid, televiisorid, 
pesumasinad, külmikud, tuleb üle 
anda Tapa linnas Ülesõidu 8 asuvasse 
kogumispunkti või igal aastal valla 
territooriumil korraldavate ohtlike 
jäätmete kogumisringil.

(9) Taaskasutatavaid jäätmeid 
tuleb koguda liikide kaupa eraldi 
mahutitesse:

1) elamumaa sihtotstarbega kin-
nistutel (korteriühistutes, ridaelamu-
tes, korterelamutes jne) vanapaberit 
ja pappi, kui kinnistul on vähemalt 
5 korterit;

2) mitteelamumaa sihtotstarbega 
kinnistutel vanapaberit ja pappi, 
kui neid jäätmeliike tekib kinnistul 
eraldivõetuna üle 50 kg nädalas. Va-
napaberiks käesoleva eeskirjapunkti 
tähenduses ei loeta dokumente, mis 
tuleb hävitada vastavalt isikuandmete 
kaitse seadusele ja arhiiviseadusele;

3) pakendijäätmeid vastavalt ees-
kirja §-le 9.

4) elamumaa sihtotstarbega kin-
nistutel (korteriühistutes, ridaela-
mutes, korterelamutes jne) biola-
gunevaid jäätmeid, kui kinnistul on 
vähemalt 19 korterit.

5) Vähem kui üheksateistkümne 
korteriga elamumaa sihtotstarbega 
kinnistul ei rakendata biolagunevate 
jäätmete eraldi mahutisse liigiti ko-
gumise kohustust elanikele juhul kui:

5.1 kinnistul tekkivad biolagune-
vad jäätmed kompostitakse eeskirja 
§ 10 kohaselt samal kinnistul

5.2 segaolmejäätmete konteinerit 
tühjendatakse vähemalt üks kord 
kuus sealjuures biolagunevate aia- ja 
haljastusjäätmed kogutakse eraldi 
ja antakse üle jäätmekäitlejale või 
kogumisringil.”

(5) paragrahvi 9 lisada lõige 51 
“(51) Tapa valla territooriumil 

asuvate pakendi ja pakendijäätmete 
kogumismahutite asukohad kinnitab 
Tapa vallavalitsus.”

(6) paragrahvi 10 lisada lõiked 
41 ja 61

“(41) Alates 1. septembrist 2009 
tuleb korterelamutes koguda eraldi 
biolagunevaid köögijäätmeid, mis 
ei tohi sisaldada vedelaid jäätmeid. 
Biolagunevad köögijäätmed tuleb 
paigutada spetsiaalsesse kogumisma-
hutisse paberist või biolagunevatesse 
kottidesse pakitult. Biolagunevate 
jäätmete mahutisse ei tohi visata mit-
te biolagunevaid kilekotte või muid 
kompostimiseks kõlbmatuid jäät-
meid. Määrdumise vältimiseks tuleb 
konteinerid seest katta biolagunevast 
materjalist kotiga või regulaarselt pesta.

(61) Heitvee kogumiskaevu (sh 
välikäimla) omanik peab tagama 
selle korrasoleku, veepidavuse ja 
õigeaegse tühjenduse.”

§ 2. Määrus jõustub 1. maist 2009
Aleksander Sile,

vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

pindamistööde edukaks pakkumu-
seks tunnistati Virumaa Teed AS-i 
poolt esitatud pakkumus.
- Muudeti avalikus kasutuses olev 
Tapa valla tee Lasteaia põik, nr 
71600256, liikluskorraldust keh-
testades nimetatud tee tervikuna 
õuealana.
- Anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korteriomand asukohaga Pikk tn 
37-6 Tapa linn.
- Määrati Tapa vallavalitsuse õi-
guseellase Tapa linnavalitsuse ja 
mittetulundusühingu Jeeriko vahel 
21.09.2004 sõlmitud üürilepingu 
tähtajaks 31.12.2015.
- Eraldati 5000 krooni Eesti Evan-
geelse Luterliku Kiriku Tapa Jakobi 
Kogudusele projekti “EELK Tapa 
Jakobi kirik sõnas ja pildis“ kaasfi-
nantseerimiseks.
- Nõustuti 21 Tapa vallas asuva 
katastriüksuse jätmisega riigi oman-
disse.

10.06.2009
- Seitsmele puudega isikule määrati 
hooldaja, ühe abivajajaga sõlmiti 
koduteenuse osutamise leping.
- Otsustati algatada detailplaneering 
Jaani 39 kinnistul Tapa linnas hoo-
nestusala ja ehitusõiguse määrami-
seks ning kommunikatsioonide, sh 
juurdepääsutees, lahendamiseks.
- Anti välja korraldus riigihanke nr 
112286 “Tapa gümnaasiumi hoone 
rekonstrueerimine” pakkujate kva-
lifitseerimise, pakkumuste vastavaks 
tunnistamise ja pakkumuse edukaks 
tunnistamise kohta.
- Hanke Tapa gümnaasiumi staadioni 
rekonstrueerimise omanikujäreleval-
ve edukaks pakkumuseks tunnistati 
Vealeidja OÜ poolt esitatud pak-
kumus.
- Väljastati ehitusluba abihoone püs-
titamiseks Ööbiku tn 12 kinnistule 
Tapa linnas.
- Väljastati kirjalik nõusolek väikeehi-
tise püstitamiseks Lääne kinnistule, 
Läpi külas Tapa vallas.
- Anti välja kolm korraldust loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks.
- Anti välja korraldus liikluskorral-
duse muutmise kohta Tapa linnas.
- Anti nõusolek Pika tänava (Hom-
miku ja Koidu tänava vaheline lõik), 
1. Mai tänava (Kooli ja Pika tänava 
vaheline lõik) ja Turu tänava osaliseks 
sulgemiseks Tapa linnapäevade ajal 
08.08.2009 kell 6–20.
- Anti nõusolek Jäneda külas asuva 
Lossi tee ajutiseks sulgemiseks Ro-
saarium ürituste toimumise ajaks 
27.06.2009, 01.08.2009 ja 21.08.2009 
kell 19–21.
- Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 10 205 
krooni.
- Otsustati maksta MTÜ Tapa Laste-
kaitse Ühingule kokku summas 8000 
krooni Tapa valla sügava puudega 
lapsele isikliku abistaja teenuse osu-
tamise eest mais 2009.
- Anti väljakorraldus Tapa hoolde-
kodu teenuse eest tasumise kohta.
- Anti massiürituse luba Moe Jaani-
simmani korraldamiseks 21. juunil 
2009 kell 20 – 22. juuni 2009 kell 2 
Moe pargis Moe külas. 

Vili OÜ-le Kõrveküla uuringuruumis 
Tapa vallas Kõrveküla külas.
- Tapa vallavolikogu järgmise koos-
seisu liikmete arvu määramine.
- Valimisringkondade moodustamine 
ja mandaatide jaotamine.
- Tapa valla valimiskomisjoni moo-
dustamine.

Vallavalitsuse teade

Tapa vallavalitsuse korraldusega nr 436 
kehtestati 3. juunil 2009. a Viadukti põhjaringi detailplaneering 

Tapa linnas. Detailplaneeringu ülesanne on planeeritava ala 
kruntideks jagamine ning Valgejõe puiestee ja Leina tänava 

liikluskorralduse lahendamine viadukti teenindava 
ringristmiku ehitamiseks.  

Tapa vallavalitsuse korraldusega nr 460 
algatati 10. juunil 2009. a detailplaneeringu koostamine 

lihtsustatud korras Tapa linnas Jaani tn 39 kinnistul 
(katastritunnus 79101:012:0560).

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine 
ning kommunikatsioonide (elekter, vesi, juurdepääsutee) 

lahendamine.
 

Imbi Mets, planeerimisspetsialist



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 19. juuni 2009

IN MEMORIAM

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.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 kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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.

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Viru Matusebüroo otsib autojuhti, 
Nõutav:

- hea suhtlemisoskus, 
- B-kategooria juhiluba, 

- oskus teha iseseisvalt tööd,
- vajadus olla valmis väljasõiduks 24 tundi.

Pakume: 
- vaheldusrikast tööd,

- head palka.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 3. juuliks 

aadressile Pargi 1, Aegviidu alev, 
Aegviidu vald, 74501 Harjumaa või 

e-mail marinatamlak@hot.ee . 
Lisainfot telefonil 5341 9858

Mart Peedo on töötanud jaoskonnaarstina, statsionaari tera-
peudina, siseosakonna  juhatajana ja lühemat aega peaarsti 
asetäitjana ravi alal. Pensionieas töötas perearstina, kuni 
fataalne haigus töö katkestas.
Patsiendid ja kolleegid mäletavad Mart Peedot alati rahuliku, 
viisaka ja hoolivana. Ta oli laia silmaringiga inimene, huvitav 
vestluskaaslane.
Mart  Peedo näol oleme kaotanud erudeeritud inimese, tubli 
arsti, hea kolleegi ja sõbra.
Hüvasti, Mart!

Mart Peedo 
10.11.1939 – 8.06.2009

Ootamatu raske haigus on 
võtnud meie hulgast inimese, 
kes on olnud Tapaga lahuta-
matult seotud pea 45 aastat.
Mart Peedo tuli Tartumaalt 
pärit noore arstina Tapale 
jaoskonnaarstiks 1965. aastal. 
Tuli ja jäi, juurdudes tugevalt 
Tapa paesesse pinnasesse. Nii 
tugevalt, et vahepeal tehtud 
katse asuda ümber Tallinna, 
kuhu abikaasa oli läinud tööle, 
osutus ebaõnnestunuks. 
Juured olid Tapas kinni.

Kolleegid

Paigaldan ja hooldan geelküüsi.
 Teen pediküüri. Paigaldus 500 kr ja hooldus 

alates 250 kr. Tel 5692 4065 

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel!

Kontakt telefon 524 1249

MaruTaudIVaSTanE VakTSInEErIMInE
Reedel, 26. juunil 2009 toimub Tapa 

Keskväljakul (Pika tn ja Hommiku pst nurgal 
asuvas parklas) tasuta koerte ja kasside 

marutaudivastane vaktsineerimine. 
Koeri on võimalik vaktsineerida ka kompleks-
vaktsiiniga (vajalik eelnev registreerimine).

Info tel 5656 9869

Piret Virk, volitatud vet-arst 

Müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter 
Lembitu 15. (II korrus, 38m2) 

Samas müüa garaaž kanali ja kelderiga ning 
kasutatud sõidukorras Lada 2105.

Kontakt telefon 5690 2215

JuMalaTEEnISTuSEd 
EElk aMbla MaarJa kIrIkuS

Teisipäeval, 23. juunil kell 13
Võidupüha palvus

Pühapäeval, 28. juunil kell 12
4. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

Pühapäeval, 5. juulil kell 12
5. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

Pühapäeval, 12. juulil kell 12
KULDLEER armulauaga

Alanud on registreerimine kuldleeri koguduse 
kantseleis ning lauatelefonil 383 4033 ja 

mobiilil 5647 1859.

*Palvused Ambla kirikus teisipäeviti kell 9.30
*Kirik avatud reedel 15-18, laupäeval ja 

pühapäeval 11-18.

SurnuaIaPÜHad
Sipelga kalmistul 24. juunil kell 12

Aegviidu vanal kalmistul 19 .juulil kell 14
Ambla kalmistul (kirikus) 2. augustil kell 12

Üürile anda kõigi mugavustega 2-toaline korter. 
5-korrulise maja II korrus. Tel 5591 2503

Müüa majaosa Tapal 
(eraldi sissepääs, 3 tuba, köök, veranda) 

Tel 322 0106 või 511 0478

Müüa või anda üürile 1-toaline korter Tapal. 
Tel 322 0106 või 511 0478

Müüa 3-toaline korter Tapal, Ülesõidu 6. 
Hind 160 000 krooni. 

Helistada telefonil 327 7013 või 5646 3740

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.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3. Transpordivõimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid (LEPP). 
Hind koos transpordiga 430 krooni m3.

Kontakt telefon 5693 6303

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel!

Kontakttelefon 524 1249

Tapal on avatud plekitöökoda 
Õuna tn 15 , plekikantimine, profiilpleki 

ja vihmaveesüsteemide müük ning paigaldus. 
Tel 5383 8759, 5663 6282

Firma teostab laadur-ekskavaatoriga 
kaeve- ja planeerimistöid. 

Masina asukoht Jänedal. Tel 525 4858

TaPa JakObI kIrIku TEaTEd

kuldleeripüha jumalateenistus armulauaga 
toimub 28. juunil kell 10, 

ootame 1959. a leerilapsi kell 9.30 
kiriku käärkambris. 

Võimalusel palume eelnevalt teatada
 tel 5690 4754 

Surnuaiapüha jumalateenistus toimub 
Tapa linnakalmistul 5. juulil kell 12

4. juulil kell 13 toimub Tapa külas 
PIknIk!

Puhkama kutsuti sind,
töökas ja sõbralik oli su hing.

Mälestame 
MarT PEEdOT

Tapa Vallavolikogu
Tapa Vallavalitsus

Ei ole lohutust, 
mis leevendaks leina...

Mälestame
MarJu buGrIT

Tapa Vallavalitsus

Odavad küttepuud lõhutud ja sobivas mõõdus. 
Koormad mõõdetavad. 

Tel 5301 8893, e-post: alari@puud.ee

 Täname kõiki, kes toetasid meid Mart Peedo ärasaatmisel.

Lahkunu abikaasa, tütar ja poeg.


