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Sel suvel jätkub Pärnu-Rakvere-
Sõmeru maantee remont ja tööde-
ga jõutakse Lääne-Virumaale.

Viru teedevalitsus kuulutas välja 
riigihanke Ambla ja Tapa vahele 
jääva 9,8 kilomeetri pikkuse maa-
nteelõigu remondiks.

Maantee ehitustööd Tapa vallas 
peaksid esialgse kava kohaselt kest-
ma mai algusest augusti lõpuni.

(VT, 19.03.2008)

Toetudes Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi andmetele 
on Eestimaal lumikate sulanud 
ning alanud tuleohtlik aeg. Alates 
12. märtsistt on kulu põletamine 
keelatud.

Möödunud aasta 1. aprillist 
jõustunud keskkonnaministri mää-
ruse „Metsa ja muu taimestikuga 
kaetud alade tuleohutusnõuete 
kinnitamine” muudatusega kee-
lustati kulu põletamine peale lume 
sulamist.

Keskkonnaministri määruse 
kohaselt algab tuleohtlik aeg ke-
vadel pärast lume sulamist ning 
lõpeb sügisel vihmaste ilmade 
saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja 
lõpu määrab Eesti Meteoroloogia 
ja Hüdroloogia Instituut.

Kulupõletamise keelust üleastu-
jaid ootab rahatrahv kuni 18 000 
krooni, samuti tuleb kulupõlengu 
põhjustajal tasuda ka tekitatud 
keskkonnakahju. 

Möödunud aastal oli üle kahe 
tuhande metsa- ja maastikupõlen-
gu, tänavu on registreeritud juba 
42 kulupõlengut.

www.rescue.ee/6526 
Eesti Vabariigi juubeliaastal möö-
dub 100 aastat Eesti esimesest 
kirjakeele konverentsist Tapal. 
Nende tähtpäevade puhul korral-
dati valla õpilastele luulevõistlus 
ning emakeelepäeval tunnustas 
ja tänas vallavanem Kuno Rooba 
tublimaid kirjutajaid ja nende ju-
hendajaid linna raamatukogus. 

Lapsed mõtisklesid kodust, 
kodumaast ja emakeelest ning 
panid oma mõtted luuleridadesse. 
Konkursile saabus 132 luuletust ja 
kirjutajaid oli väikestest suurteni. 
Tööde hindajad ei teadnud, kes on 
autorid, sest kõik luuletused esitati 
märgusõnaga. 

Auhindu saavad võistlustel 
paraku vähesed, aga rõõmu teeb 
see, et neid jagus meie valla igasse 
kooli. Olulisem veelgi on see sõ-
num, mida lapsed luulekeeles edasi 
andsid. Kodule ja kodupaigale an-
navad näo inimesed, kes seal elavad. 
Luulekonkursi lõpetamisel „Kodu 
oleme me ise” kõlasid raamatuko-
gus nooremate autorite luuletused 
ja sinna kõrvale oli põnev kuulata 
vanemate õpilaste mõtteid oma ko-
dukohast. Oma luuletused lugesid 
ette Kelly Vildek, Kaisa Rooba, 
Rando Timusk ja Sander Serbin. 
Vanemate õpilaste Mirjam Korbe, 
Garri-Kerto Rägastiku, Maikel Le-
panurme ja Henrik-Rainer Lehtsalu 
luuletusi esitasid Ere Käärmaa ja 

Indrek Jurtšenko.
Iga lapse luuletus on väärt, et 

seda teistega jagada. Millisena 
õpilased oma kodukohta näevad, 
millest nad oma luuletustes kõne-
levad, mille üle rõõmu tunnevad ja 
südant valutavad, saab tulla lugema 
raamatukogu laste- ja noorteosa-
konda. Luuletused on lugemiseks 
väljas ka veel järgmisel kuul.

Tapaga seotud kirjanik Ellen 
Niit on luuletamise kohta öelnud 
nii: “Mõneti on luuletuste kirjuta-
mine nagu musta kassi püüdmine 
pimedas toas. Või nagu kala püüd-
mine suurest merest. Tihti pistab 

korra kätte saadud saak näppude 
vahelt jälle plehku. Aga kui hoole-
ga harjutada, siis jääb ikka midagi 
pihku ka.”

Täname kõiki kirjutajaid ning 
õpetajaid ja vanemaid, laste häid 
nõuandjaid. Mõnel lapsel õnnes-
tus see püüdmise raske töö see-
kord natuke paremini, aga mõnel 
teisel korral on teistmoodi. 

Raamatukogu koduleheküljel 
www.tapa.lib.ee saab tutvuda luule-
võistluse tulemustega ning lugeda 
noorte autorite loomingut. 

Margit Lättemägi

Valitsuse otsusega allutatakse 
Tapal asuvad suurtükiväegrupp, 
õhutõrjepataljon ja pioneeripatal-
jon ning Jõhvis asuv Viru üksik-ja-
laväepataljon ühtseks struktuuriks 
Kirde kaitseringkonna alla.

Valitsuse määruse “Kaitseväe 
ülesehitus” muutmisega hakkab 
Kirde kaitseringkond lisaks senistele 
operatiivülesannetele tegelema ka 
väljaõppe- ja administratiivülesan-
netega. 

Kaitseringkonna staabi asuko-
haks on Tapa. Kaitseminister Jaak 
Aaviksoo ütles, et Tapa on sobilik 
eelkõige logistiliselt.

“Ka ei ole mõistlik teha ring-
konna staapi piirile liiga lähedale,” 
lisas ta.

Kirde kaitseringkonna loomi-
sega tekib selge ja lihtsa ülesehi-
tusega struktuur, millel on selge 
alluvus maaväe ülemale. Kirde 
kaitseringkonna formeerimine 
on nii-öelda pilootprojekt, mille 
eduka käivitumise korral tehakse 
samasugune reform 2009. aastal 
ka Lääne, Lõuna ja Põhja kaitse-
ringkonnas. 

(VT, 15.03.2008)

Kuni 15. aprillini saab maavalit-
sustesse esitada taotlusi kohaliku 
omaalgatuse programmi raames.

Regionaalminister Siim Kiisleri 
sõnul on omaalgatuse programm 
paindlik võimalus inimestele üle 
Eesti algatada tegevusi kohaliku 
kogukonna tugevdamiseks ja elav-
damiseks. „Koolitused, spordivälja-
kud, ansamblite varustus, kohalikud 
ajaloolise väärtusega objektid, need 
on vaid mõned näited. Selle prog-
rammi olulisim eesmärk on tagada, 
et head algatused ei jääks võima-
luste puudumise tõttu ellu viimata. 
Niikaua kui on algatusvõimelisi ja 
teotahtelisi inimesi, on maal ka elu,“ 
ütles Kiisler.

EASi juhatuse liikme Tarmo 
Leppoja sõnul on see üle kümne 
aasta kestnud toetusprogramm 
olnud väga populaarne, kuid veelgi 
aktiivsemat taotlemist võiks oodata 
linnadest. “Alates eelmisest aastast 
saavad programmist toetust ka lin-
nade projektid, ent selle võimaluse 
teadvustamine võtab aega,” sõnas 
Leppoja.

Toetuse maksimumsumma on 
kohalikele 25 000 ja maakondliku 
või laiema ulatusega projektidele 
50 000 krooni. Vähemalt 10% 
ulatuses peab tegevust rahasta-
ma taotleja või kaasfinantseerija. 
Taotlusi võivad esitada avalikes 
huvides tegutsevad seltsingud (v.a 
linnapiirkondades), mittetulundus-
ühingud ja sihtasutused, mis pole 
seotud kohaliku omavalitsuse või 
riigiga. Eelmisel aastal sai toetust 
1168 projekti kogusummas 20,8 
miljonit krooni. 

Programmi kohta saab lisainfot 
EASi veebilehelt www.eas.ee ning 
seda jagavad ka maavalitsused, 
maakondlikud arenduskeskused 
ja külaliikumise koordinaatorid  
(www.kodukant.ee).

   Kaja Kaur
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14. märtsil oli linnaraamatukogusse kogunenud emakeelepäeva tähistama saalitäis rahvast.

Tapa vallakunstniku Liina Kaldi kujundatud kaardil on Villem Reiman, 
Johannes Voldemar Veski ja Johannes Aavik. Paremal on mälestustahvel 
Tapa muusikakooli seinalt.
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Kunagi ringles raadiokanalites laul, 
kus Hardi Volmeri suust kõlasid sõ-
nad “Kodusõjas surma ei saa...”

Tegelikkus on aga hoopis muud, 
igal aastal sureb keegi just kodu sõja 
tagajärjel, mitmed jäävad sandiks. 
Just nimelt sandiks nii hingelt kui 
ihult. Oleme harjunud mõtlema, et 
kõik vägivald, mis toimub kodude 
suletud uste taga, on pere oma asi. 
Ons ikka nii?

Kui mõni lugejatest arvab, et pole 
eetiline uurida, miks ja kuidas pere-
ema silm siniseks sai, siis tegelikkuses 
on ehk tegemist meie endi mugavu-
sega. Kui ma tunnen huvi, mis juhtus 
ja miks juhtus, siis ehk keegi ootab, 
et reageerin kuidagi, teatan kuhugi. 
Võib juhtuda, et vägivallatseja tuleb 
aru pärima, miks naaber julgeb mida-
gi tema peres toimuva kohta arvata. 
Hakka siis selle vihase ja kurjaga 
seletama ning oma närve ja aega rais-
kama. Lihtsam on väita, et pereasjad 
on väga isiklikud ja oma nina tuleb 
teise pere asjadest eemal hoida. Nii 
teemegi näo, et perevägivallast naa-
berkorteris/majas/oma kodus ei tea. 
Ja ei huvita ka. Ning mida ei tea, see 
ei tee ka haiget. Nii me arvame.

Vägivald ei ole linnuke, et kui 
peost lahti lased on ta läinud ja ei 

naase enam kunagi. Need ihud ja 
hinged, mida peks, sõim ja mõnitused 
on räsinud, on surnud linnud. Need 
jäävad maha sellesse aega, mil nad 
hävitati. Nägu võib olla naerul, kuid 
hing on katki igaveseks. Mõni hakkab 
vägivalla põhjustatud valu vägivallaga 
vaigistama, mõni ei saa oma elu ela-
tud, mõni elab pealtnäha normaalset 
elu, aga ei ole kunagi õnnelik.

Kui mõni lugeja, kes lapsepõlves 
on vägivalda talunud, püüab väita, 
et tema on kõigest, absoluutselt ja 
igaveseks üle saanud, siis kas ikka 
on? Tahaks loota ja uskuda, tahaks 
aga tegelikkus on muu.

Vägivald ei ole vaeste ja viletsate 
pärusmaa. Naist-lapsi võib peksta ja 
mõnitada ka ühiskonna väga väärikas 
liige. Vägivallatseja võib olla ka naine 
või poeg/tütar. Tihti kutsub vägivalla 
esile see, et tugevam ei oska oma 
soove ja probleeme sõnadesse panna 
või oma ängiga teisiti toime tulla, siis 
paistabki ainsa võimalusena vägivald. 
Tegelikkus on see, et vägivald tekitab 
uut vägivalda ja toob kaasa uusi mu-
resid. Kus on lahendus?

13. mail 2007 avati Lääne-Viru-
maal Viru Naiste Varjupaik. Seal 
saavad varju ja kõikvõimalikku abi 
naised ja emad lastega, kes kanna-

tavad koduse vaimse või füüsilise 
vägivalla all.

Alates 2008. a sõlmisid Lääne-
Virumaa vallad Viru Naiste Varjupai-
gaga lepingud, mis tähendab seda, et 
vallad tagavad oma lähisuhtevägivalla 
all kannatavatele naistele igakülgse abi 
ja seeläbi ka suurema turvatunde.

Varjupaiga telefonil 5386 8698 
võib helistada 24 tundi ööpäevas, 
pole puhkepäevi ega pühasid. Abi 
saab iga helistaja. Võib kirjutada e-
mail: viru.naistetugi@mail.ee. 

Teeme koostööd politsei, psühho-
loogide, juristide ja teistega, kes aidata 
saavad. Meie telefonil on pea iga päev 
helistanud ka mehed, kellel on pere-
suhetes probleeme tekkinud ja ei tea, 
kuidas edasi minna. Meil on hea meel, 
et mees, selle asemel, et lüüa vihahoos 
naist, helistab ja küsib abi. Alates maist 
2008 saavad mehed endale eraldi nõus-
tamistelefoni ja meiliaadressi. Kuid 
sellest lähemalt siis, kui need olemas 
on. Kui te teate peret, kus on vägivald, 
siis aidake neid. Andke pereliikmetele 
meie telefoninumber, meiliaadress – ka 
see on abi.

Et olla hea kogukonnaliige ei 
ole vaja muud kui hoolivust teiste 
inimeste suhtes.

Angela Olt, Viru Naiste Varjupaik

Tänapäeval on AIDSi teema muutu-
nud nii igapäevaseks, et keegi ei pööra 
sellele erilist tähelepanu. Kuigi peaks.

Statistilisi näitajaid tihti eriti ei usuta 
ning palju arvulist infot mataks jutu 
sisu, kuid on üks number, mis peaks 
meid kõiki huvitama, mõtlema ja kaasa 
töötama panema.

Mõtelge, et meie armsal ja kodu-
sel Lääne-Virumaal on 2007. aastaga 
lisandunud 17 uut HIV positiivset 
inimest (Tervisekaitse andmetel). 
Ühe aastaga 17 uut haiget lisaks eel-
mistele HIV/AIDSi nakatunutele. 
17 uut, murest murtud Lääne-Vi-
rulast. Ja mitte ainult, muret ja valu 
saavad tunda ka nakatunute läheda-
sed ja sõbrad. Rohkem ehmatavat 
statistikat polegi ju vaja. 

Kas me saame peatada nende õõ-
vastavate numbrite suurenemist? 

Nagu ütleb kultusfilmi „Mehed 
ei nuta“ üks tegelane: „Igatahes!“  
Elu pole loterii – kas õnn naeratab 
või mitte! Ainult meie ise saamegi 
lõpetada karikakramängu nakatun-
ei nakatu. On vaja lihtsaid teadmisi 
ning hoolivust enda ja teiste suhtes, 
ei mingit kallist ega keerulist abiva-
hendit või ravimit.

Igaüks meist saab käituda ris-
kivabalt – ei juhuslikele, kaitsmata 
vahekordadele, ei narkootikumidele! 
Nagu näete – ei mingit ajukirurgijat 
ega raketiteadust.

Iga tark, endast ja teistest lugupidav 
inimene testib ennast aastas korra 
HIV-i ja teiste suguhaiguste suhtes. 

Test on anonüümne, seda saab teha 
Tapal, Tamsalus, Rakveres, Kundas.

Protseduur on lihtne – vere võt-
mine veenist, seejuures ei küsita teie 
kohta mingeid andmeid. Protseduur 
on kiire ja lihtne ning annnab teile 
kindluse ja turvatunde.

Lisaks HIV-testi tegemisele toimub 
esmane nõustamine. Kui aga inimene 
tunneb vajadust, siis saab individuaal-
set nõustamist Tapa AIDSi Enne-
tuskeskus-Narkonõustamiskeskuse 
kabinettides Tapal ja Rakveres.

Nõustamist saab nii nakatunu, 
tema lähedased ja sõbrad, uimasti-
sõltlane (ka alkohol ja tubakas) kui 
ka kõik need inimesed, kellel on 
vastamata küsimusi.

On kõigile teada tõde, et aitaja soo-
vib ikka rohkem abi anda, kui abivajaja 
seda vastu võtta. Loodan, et selline 
olukord möödub ning kahe poole, 
abistaja – abivajaja koostöö toimub 
mõnusalt ja maksimaalse kasuga.

Koolides pedagoogidega vestele-
des on selgunud tõsiasi, et kondoom 
on noore inimese jaoks kallis osta. 
Sellele murele on lihtne lahendus 
– meie jagame tasuta kondoome 
kõigile soovijatele. Ärge häbenege, 
tulge ja küsige.

Lisaks kõigele muule liiguvad 
Tapal, Tamsalus, Kundas ja Rakveres 
ringi noored inimesed, kellel seljas kott 
kirjaga STOP DRUGS! Neid võite 
kohata tänaval, kaubanduskeskustes 
kui ka erinevatel üritustel. 

Nendelt noortelt saate igakülgselt 

infot ja materjale ning kondoome.
Samad inimesed jagavad süstivatele 

narkomaanidele steriilseid süstlaid 
kasutatud süstalde vastu. Kõik on 
tasuta, et igaüks, kes hoolib, saab aidata 
ennast ja teisi.

Noored, kui keegi teist soovib 
vabatahtlikuna kaasa lüüa meie töös, 
siis olete oodatud. Pakume huvitavat 
koolitust, põnevat eneseteostamisvõi-
malust ja mõnusat seltskonda.

Kui te teate kedagi kes abi vajab, 
siis aidake teda – andke talle meie 
kodulehe aadress, meiliaadress või te-
lefoninumber ja te olete korda saatnud 
suurepärase teo. Olge tänatud!
Tapa AIDS EK-NNK tegutseb Lää-
ne-Viru maakonnas Tapal, Rakveres, 
Tamsalus, Kundas. Meie telefoni-
numbrid: 324 0891; 5334 1185 (avatud 
24 h). meiliaadress: tapa.ennetuskes-
kus@mail.ee

Anonüümseid teste saab teha 
Tapa, Valve 30 esmaspäeviti 16–18; 
Rakvere, Tuleviku 8 esmaspäeviti 
10–14; Tamsalu, Tehnika 1 esmas-
päeviti 8–11; Kunda, Ehitajate 8 
teisipäeviti 10–12.

Individuaalne nõustamine toimub 
Tapa Valve 30 esmaspäeviti 12–18 ja 
neljapäevi 12–17, Rakvere Tuleviku 8 
tervisekabinet teisipäevi ja neljapäeviti 
14–16. Individuaalsele nõustamisele 
palume eelnevalt ette registreerida 
telefonil 5334 1185.

Angela Olt,
MTÜ Tapa AIDSi Ennetuskeskus-

Narkonõustamiskeskus
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Jäätmed. Püüan veelkord sel-
gitada, põhjendada, arvamust 
avaldada. Jätkan kirjavahetust. 
Ehkki olen mõistnud, et vallad 
on käsutäitjad ja hoopis kauge 
bürokraatia ohvrid.

“Austatud Aleksander Sile! 
Tänan mõistva vastuse eest! 

Tutvusin veelkord selle mõttetult 
mahuka ja pidevalt muudetud 
Jäätmeseadusega, ...leidsin, et 
“prügikvooti” saaks ka selle järgi 
vähe teisiti tõlgendada. Nii, et 
lepingud tuleksid konkreetsemad 
ja inimesed oleksid rahulikumad. 
Prügimaksu ma ei puudutaks, 
sest see peab olema. Tuleks leida 
ainult tee, mis oleks lihtsam!

§71… See… viitab eelkõige 
siiski prügivedaja võimalikule lo-
hakusele ja ei sea omanikule ette 
mitte mingisugust prügikvooti 
ning mahuti suurust. Omanik ei 
tohi ainult keskkonda saastada... 
Väikeelamu, suvila, talu jne ei ole 
ka tiheasustusala!

Õli valab tulle veel vallava-
litsuse buklett: “Arve esitatakse 
ka neile, kellel ei ole konteinerit, 
sest kõik liituvad automaatselt 
jäätmeveoga. Jäätmevedu toimub 
uue korra järgi vähemalt üks kord 
kuus.” See on juba jäätmekvoot 
ja mittesäästlik eluviis! Liitumi-
sest on saanud liitmine! Ja selle 
järgi võib jäätmevedaja hakata ka 
tegemata töö eest tasu nõudma 
ning muid lisatingimusi esitama. 
Näiteks: vana konteiner ei kõlba 
– ostke uus! 

Lõpetamata lausega “ Midagi 
on...” tahtsin eelkõige siiski öel-
da, et midagi on mäda Eesti rii-
gis! Noh muidugi mitte ainult!...
Bürokraatia on teinud “karutee-
neid” ja teeb seda ka edaspidi, kui 
me tema vastu ühiselt ei astu!

Edu soovides Lembit Joo-
rits.”

“Hr Kuno Rooba!
Mul on kahju, et Te minu kir-

jast niiviisi aru saite ja väärasid 
ning ebaloogilisi järeldusi tegite. 
Minu soovitusi ja väljaütlemisi 
aga lahmivateks nimetasite ning 
arusaamises kahtlete. Ütlen veel-
kord: minul isiklikult kinnistuid 
ei ole! Tunnen ainult muret val-
laelanike pärast, sest kõik need 
seadused ja määrused ei ole rea-
listlikud ja ei vähenda saastatust, 
tekitavad elanikes pahameelt ning 
uputavad vastavad ametkonnad 
bürokraatlikku saasta. Sellega 
võitlemine, selle vältimine oleks 
nagu ikka ka valla ülesanne!

600 l mahuti tõin näiteks sel-
lepärast, et paljudel vallaelanikel 
on olnud senini ja on kasutusel 
ka praegu just selline prügikon-
teiner. Kas need tuleb nüüd 
automaatselt koos prügiga utiili 
saata? Ja uus laenata (osta)? Äri 
missugune! Tean küll, et määru-
ses on minimaalseks prügimak-
suks, jah, 40 kr/kuus. On see siis 
õige? Tühisõidu eest! Aga kuskil 
tiheasustusalal ajavad konteinerid 
üle. 

Uue põlvkonna suuremas 
keskkonnateadlikkuses ma siiski 
kahtlen. Näidetest pole puudu! 
Säästlikus eluviisis võiksin küll 
eeskujuks olla, aga kellele? Ja 
kuidas siis? Paljude süsteemide 
tööd kiidetakse ikka siis, kui see 
lonkab. Selliseks on ka Teie poolt 
eeskujuks toodud pandipakendi 
süsteem. Lõpuks tsiteeriksin 
Nobeli laureaati Jose` Saramagot: 
“...me oleme pimedad, Pimedad, 
kes näevad, Pimedad, kes nähes ei 
näe.” (romaan “Pimedus”)

Edu tööle! Lembit Joorits”
(järgneb)

Lembit Joorits
 

1.–2. klass I Rando Timusk (Jä-
neda PK, õp Malle Raunmägi), 
II Tambet Sild (Lehtse PK, õp 
Hiie Sammelselg), III Kelly Vil-
dek (TG, õp Erika Tamm), IV 
Heli Kukk (TG, Erika Tamm),  
V–VI Kaisa Rooba (TG, õp Eri-
ka Tamm), V–VI Mauri Liivak 
(Jäneda PK, õp Tiia Salm)

3.–4. klass I Sander Serbin 
(TG, õp Eve Allsoo), II Erki 
Tõnuri (Lehtse PK,  õp Aime 
Mikson), III Jane Kaldoja (TG, 
õp Sirje Pipenberg), IV Karl Kirt 
(Lehtse PK, õp Karin Vuntus), 
V Mattias Nõlvak (TG, õp Malle 
Truu), VI Oliver Leissoo (TG, õp 
Sirje Pipenberg)

5.–6. klass I Mirjam Korbe 
(Lehtse PK, õp Karin Vuntus), 
II Taniel Paju (TG, õp Sir je 
Pipenberg), III Kristi Bimberg 
(TG, Sirje Sell), IV Holger Õun 
(TG, õp Sirje Sell), V Valeria 
Švetskaja (Jäneda PK, õp Maie 
Ainz), VI Mariaana Ilves (TG, 
õp Sirje Pipenberg), VI Ade Piht 
(TG, õp Sirje Sell)

7.–8. klass I Maikel Lepanurm 
(TG, õp Katri Lehtsalu), II Ind-
rek Sults (TG, õp Katri Lehtsalu), 
III Maret Saluste (Jäneda PK, 
õp Maie Ainz), IV Helen Marts 
(TG, õp Sirje Sell), V Merilyn 
Pauming (TG, õp Sirje Sell), VI 
Taavi Lumiste (Jäneda PK, õp 
Maie Ainz)

9.–10. klass I Henrik-Rainer 
Lehtsalu (TG, õp Katri Lehtsalu), 
II Liisi Olesk (TG, õp Sirje Sell), 
III Jevgenia Veiherman (VG, õp 
Viktoria Belitšev/Katre Jürgen-
son), IV Anastasia Bõstrova (VG, 
õp Viktoria Belitšev/Katre Jür-
genson), V Anni Evard (Lehtse 
PK, õp Karin Vuntus), VI Kris-
tiina Kari (TG, õp Sirje Sell)

11.–12. klass I Garri-Kerto 
Rägastik (TG, õp Katri Lehtsalu), 
II Katrin Nigumann (TG, õp Ka-
tri Lehtsalu), III Lii Bärlin (TG, 
õp Katri Lehtsalu), IV Liisa Ka-
lavus (TG, õp Katri Lehtsalu), V 
Mirjam Freimann (TG, õp Katri 
Lehtsalu), VI Jürgen Vahter (TG, 
õp Eva Suitsmart)

Katkeid avaldamata 
kirjadest

Luulevõistluse 
tulemused

Peatage AIDS, ma tahan elada!

Kodusõda ei ole ühe pere sõda

Uuest aastast alustas laste soovil Moel 
noortekeskuses käeliste tegevuste ring. 
Eelmisel korral õnnestus ringi tegevus 
väga hästi, alustasime seekord siiski 
väikese kõhklusega , et kas on piisavalt 
osalejaid ja jagub ideid.

Ühel talvisel koolivaheaja päeval 
kogunesid lapsed vanuses 7–13 noor-
tekeskusesse. Lapsed olid õhinat täis ja 
kõigil oli soov ise oma kätega midagi 
valmistada. Valminud on huvitavad 

 Me Moe meistrimehed oleme
meisterdused, millest võiks ära mai-
nida kevadpüha kaart salvrätitehnikas, 
rahakassa, nahast ja lõngast ehted ning 
kaunistused looduslikust materjalist.

18. märtsil kevade saabumise puhul 
meisterdasime lastega kodukaunistusi. 
Oleme ise hoo sisse saanud ja looda-
me, et ka lastel jätkub tahet maikuuni. 
Mais plaanime aga väikest näitust 
valminud töödest, et näidata ka teistele 
laste osavate käte meisterdusi.

Märtsikuu on kevadkuu,
jänkut nähes naerul suu.
Märtsikuu veel teatrikuu
pungad puhkemas puul.
Selle kevadluuletusega soovime 

kõigile kaunist ja sooja kevadet. 
Täname noortekeskuse juhti Diana 
Rohtmaad hea koostöö eest. 

Ootame oma ringi veel huvilisi 
juurde!

Ester Piht, Illa Õun – ringijuhid 
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Väljavõte seadusest:
§ 2 (1) Majandustegevuse register 

on asutatud erinõuetega tegevusala-
del tegutsevate ettevõtjate, seaduse-
ga nimetatud asutuste, sihtasutuste 
ja mittetulundusühingute (edaspidi 
ettevõtja) üle avalikkusele kätte-
sadaval viisilarvestuse pidamise ja 
järelvalve teostamise eesmärgil.

§ 26 (1) Ettevõtja peab esitama 
haldusorganile, kellele esitati regist-
reerimistaotlus, iga aasta 15. aprilliks 
kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta juhul, kui ettevõtja registreeri-
misest või registreeringu muutmisest 
ettevõtja taotlusel on möödunud 
rohkem kui kolm kuud.

§ 31 (1) Registrile andmete muut-
misest või tegevuse lõpetamisest 

teatamata jätmise või valeandmete 
esitamise eest –  karistatakse raha-
trahviga kuni 100 trahviühikut. 

(2) Sama teo eest , kui selle on 
toime pannud juriidiline isik -  ka-
ristatakse rahatrahviga kuni 20 000 
krooni.

(Vastu võetud 11. veebr 2004) 

Vastavasisulisi taotlusi saate esita-
da Tapa vallavalitsuses rahvastikure-
gistripidaja Kaia Silma kätte või saa-
ta postiga aadressil Tapa vallavalitsus 
Pikk 15 Tapa linn 45106 või e-posti 
teel (digitaalallkirjastatult). Ettevõtja 
esindusõigust omav isik tuvasta-
takse Äriregistri andmete alusel 
sisenemisel portaali X-tee teenused 
ettevõtjale kaudu. Kui sisenemine 

on õnnestunud, siis valida teenus- 
Sisenemine majandustegevuse re-
gistrisse ettevõtja kasutajana.

FIE-na tegutseval ettevõtjal on 
võimalik taotlusi esitada kodaniku-
portaali kaudu.

 Registreeringu õigsuse kinnita-
mise eest ei tule tasuda riigilõivu.

Kinnitamata registreeringud 
peatatakse 15.04.2008. Kinnitamata 
peatatud registreeringud kustu-
tatakse registrist automaatselt 1. 
novembil 2008 (majandustegevuse 
seadus § 26).

Registreerimistaotluse ja regist-
reeringu muutmise taotluse vormid 
ning juhendid on registri veebilehel: 
http://www.mkm.ee/mtr

Kaia Silm, Tapa VV registripidaja

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Ettevõtjatele 
majandustegevuse registrist

Kui varasemalt tegi Eesti Energia 
elektritöid vaid oma vastutusalasse 
kuuluvas elektrivõrgus, siis alates 
eelmise aasta novembrist pakub ener-
giafirma oma klientidele terviklikku 
sise- ja väliselektritööde teenust. 

Uuteks teenusteks on elekt-
ripaigaldise projekteerimine, 
ehitamine, ümberehitamine ning 
elektripaigaldise tehniline kont-
roll. Elektritööde teenuseid pakub 
Eesti Energia ühtviisi nii kodu- kui 
äriklientidele. Ettevõtte Rapla-Järva 
piirkonna juhtivkonsultandi Olavi 
Saar´e sõnul korraldatakse kõiki 
elektriga seotud töid, esialgu vaid 
mitte avariitöid.

„Otsustasime elektritööde teenu-
sega turule tulla, sest selle vastu on 
olnud klientide pidev huvi. Kliendil 
on mugav, kui ta saab kõik elektriga 
seotud teenused ühest kohast telli-

da; lisaks on meil kogu Rapla-Järva 
piirkonda kattev teenindusvõrk,“ 
räägib ta. „Enamasti ei ole kliendid 
elektriala inimesed, mistõttu meie 
abiga leitakse elektriettevõtetega 
lihtsamini ühine keel.“

„Aasta jooksul plaanime elektri-
tööde teenuseid Rapla-Järva piirkon-
nas pakkuda vähemalt 120 kodu- ja 
ärikliendile, kuid tegelik projektide 
arv sõltub nii nõudlusest kui ka 
projektide keerukusest,“ nendib 
Saar. „Lisaks on kavas laiendada 
teenust lähitulevikus nõrkvooluga 
seotud töödele, mille alla kuuluvad 
arvuti- ja televõrgud, tulekahju- ja 
valvesignalisatsioonid. Paari kuu pä-
rast hakkame rentima ehitusaegseid 
elektrikilpe ajutiste võrguühenduste 
kasutajatele.“

Elektritöid saab klient tellida esi-
tades tellimuse oma piirkonna klien-

dihaldur Tarmo Aalele, külastades 
kohalikku klienditeenindusbürood 
või vormistades taotluse Elektritöö-
de kodulehel www.elektritood.com. 

Et lihtsustada pakkumise tege-
mist, tuleks kliendil kohe esitada ka 
võimalikult palju lisamaterjale, näi-
teks objekti projekt või majaplaan. 
Vajadusel täpsustab Eesti Energia 
projektijuht tellimuse ja meie poolt 
valitakse välja kliendi jaoks parim 
hinnapakkumine. Lõpliku otsuse 
hinnapakkumise sobivuse osas 
langetab klient, misjärel sõlmitakse 
töövõtuleping. Pärast lepingu sõl-
mimist juhib Eesti Energia projekti 
kulgu, suhtleb ise tööde teostajaga 
ning vastutab tööde kvaliteetse ja 
õigeaegse lõpetamise eest. Eesti 
Energia annab tehtud tööle kahe-
aastase garantii.

Gea Toomemägi

Eesti Energia korraldab 
elektritöid kodu- ja äriklientidele 12. märts

•	 Lõpetati üks perekonnas 
hooldamise leping. Sotsiaaltoe-
tusi eraldati 27 vallakodanikule. 
Otsustati toetada, seoses toit-
lustamisega, üht kutseõppeasu-
tuses õppivat last. Jäeti rahul-
damata kolme vallakodaniku 
avaldused rahalise toetuse saa-
mise kohta. Anti nõusolek ühe 
vallakodaniku paigutamiseks 
Tapa hooldekodusse. Lõpetati 
ühe üürilisega sotsiaalkorteri 
üürimise leping.

•	 Võeti vastu määrus „Eest-
koste kontrolli komisjoni põhi-
määrus“, mis jõustub 20. märtsil 
2008. a.

•	 Muudeti valla 2008. aasta 
eelarvest rahalise toetuse eral-
damise summat MTÜ MaRaLeA 
osas, uus toetuse summa 71 000 
krooni.

•	 Tunnistati Tapa linna maan-
tee ja Ivaste tänava vahelise 
Lembitu puiestee äärse maa-ala 
detailplaneeringu edukaks pak-
kumuseks Maastikuarhitektuuri 
Büroo OÜ poolt esitatud pakku-
mus.

•	 Nõustuti Tapa linnas Lem-
bitu pst 4, Tapa vallas Lehtse 
alevikus Pargi tn 12, Kõrveküla 
külas Rehessaare, Jootme külas 
Tähe, asuvate maaüksuste ostu-
eesõigusega erastamisega ehitiste 
omanikele.

•	 Nõustuti korteriomandi 
seadmisega Tapa linnas Valgejõe 
pst 26.

•	 Määrati Saiakopli külas 
ostueesõigusega erastatava maa-
üksuse nimeks Kalda ja Läste 
külas ostueesõigusega erastatava 
maaüksuse nimeks Tihase.

•	 Määrati Patika külas Kar-
jahansu-Põllu kinnistu jagamisel 
tekkivatele katastriüksustele ni-
med Karjahansu-Põllu, Karja-
hansu-Kopli ja Mandumäe; Moe 
külas asuva Moe töökoja kinnistu 
katastriüksuse jagamisel tekkiva-
tele katastriüksustele nimeks Moe 
Töökoja ja Moe Boksi.

•	 Võeti vastu korraldused 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks ja 
korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemis kohta – kokku 
22 korraldust 

13. märts

•	 Võeti vastu määrus „Raama-
tukogule mittevajalike teavikute 
tasuta võõrandamise ja müümise 
kord.“

•	 Kinnitati 2008. aasta Tapa 
valla eelarvest eraldatava lapsehoiu-
teenuse toetuse suuruseks:
o	3200 krooni kuus lapse koh-

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

ta, kui teenust osutatakse 8 tundi 
päevas;
o	1900 krooni kuus lapse koh-

ta, kui teenust osutatakse 4 tundi 
päevas.

•	 Määrati seitsmele katastriük-
susele sihtotstarbed.

•	 Muudeti volikogu haridusko-
misjoni koosseisu.

13. märts 2008 nr 143

Lasteaia Sinilill ja 
lasteaia Pisipõnn 
ümberkorraldamine 

Tapa vallavolikogu 14.06.2007 
määrusega nr 63 kinnitatud 
Tapa valla arengukava aastateks 
2007–2015 punktiga 5.3.3 on 
tegevusena ära toodud lasteaia 
Sinilill asukoha muutmise ana-
lüüs, arvestades lapsevanemate 
soove. Tapa vallavalitsus viis 
2008. aasta jaanuarikuus lasteaia 
Sinilill lapsevanemate hulgas 
läbi küsitluse, et selgitada välja 
lapsevanemate rahulolu lasteaia 
teenuse kättesaadavuse ja teenuse 
kvaliteediga Tapa valla Saksis ja 
Karkuse piirkonnas.

Lähtudes eeltoodust ning ko-
haliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 
35 lõike 2 ja koolieelse lasteasu-
tuse seaduse § 33 lõike 1 ja lõike 
2 punkti 2 alusel: 

1. Korraldada Tapa vallavalit-
suse kui ametiasutuse poolt hal-
latavate asutuste lasteaed Sinilill, 
registrikood 75021209, asukoht 
Vahakulmu 2-7, Vahakulmu küla, 
Tapa vald ja lasteaed Pisipõnn, 
registrikood 75019572, asukoht 

Nooruse 11, Tapa vallasisene 
linn, Tapa vald, tegevus alates 1. 
augustist 2008 ümber asutuste 
ühendamisega järgmiselt:

1.1 Liita alates 01. augustist 
2008 lasteaed Sinilill lasteaiaga 
Pisipõnn. 

1.2 Lõpetada lasteaia Sinilill 
tegevus alates 31. juulist 2008. 

1.3 Alates 01. augustist 2008 
jätkab Tapa valla Saksi ja Karkuse 
piirkonna elanikele alushariduse 
andmist lasteaed Pisipõnn, aad-
ressil Vahakulmu 2-7 Vahakulmu 
küla Tapa vald. 

2. Tapa vallavalitsusel korral-
dada toimingud asutuste tegevu-
se ümberkorraldamiseks. 

3. Vallavalitsusel teavitada kir-
jalikult lasteaia Sinilill ja lasteaia 
Pisipõnn ümberkorraldamise 
otsusest Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi, maavanemat, laste-
aeda Sinilill, lasteaeda Pisipõnn 
ja lasteaia Sinilill lapsevanemaid 
vähemalt neli kuud enne ümber-
korraldamise tähtaega. 

4. Otsus avalikustada Tapa 
valla ajalehes Sõnumed. 

5. Otsus jõustub teatavakste-
gemisest. 

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

VALLAVOLIKOGU OTSUS

(Algus Sõnumed nr 20 2007)
Edasi arenes minu raudteealane 
tegevus sellega, et varakevadel 1941. 
aastal määrati mind Kaupmeeste 
jaama rajooniametnikuks. Isik, kes 
peab tundma nii raudtee kaubandus-
ala kui ka osaliselt tehnilist ala, ta oli 
mõnes mõttes jaamakorraldaja abi. 
Tuli tunda kogu jaama territooriumi 
kõigi ettevõtete haruteesid, sadamas 
Viktooria ja Baikovi kaide sildadel 
toimuvaid kaubanduslikke operat-
sioone. Jaama saabuvad vagunid 
kanda vastavatesse raamatutesse, 
jaamast ärasaadetavate vagunite jaoks 
komplekteerida kaubaveo dokumen-
did, koostada rongi kaaluleht jm.

Tallinna raudteesõlmes olid sel ajal 
järgmised jaamad: Kopli kaubajaam, 
Tallinna reisijaam, Vana-Sadama 
jaam, Kaupmeeste jaam. Peale sel-
le olid Tallinna linna piirides veel 
Ülemiste jaam ning elektrirongide 
liiklemise piirkonnas Järve, Nõmme 
ja Pääsküla jaamad.

See oli huvitav periood minu 
raudteeteenistuses selles mõttes, et 
töö toimus kolmes vahetuses, st 12 
tundi tööl, seejärel 24 tundi vaba. 

Kahjuks kattus selle perioodi sisse 
ka 14. juuni 1941. Praktiliselt seisis 

Minu raudteeloost
hulk selleks ettevalmistatud vaguneid 
Kaupmeeste jaama ühel kõrvalisel teel 
ligi kaks ööpäeva. Olin tööl päevasel 
ajal. Et jaama kaubakontori töötajad 
võiksid kogu vagunite grupi peale 
valmistada vastavaid dokumente, siis 
käisin vagunite numbreid üles kirju-
tamas. Uste vahelt torkasid inimesed 
mulle kirju pihku, mõned neist isegi 
ilma markideta. Need olid määratud 
sugulastele ja sõpradele. Õnneks 
tunnimehed mind ei seganud (olin ju 
täielikus raudteemundris). Töölt koju 
minnes panin kõik kirjad posti. 

Uuesti alustasin tööd järgmise 
päeva õhtul kell 20. Kolleegid olid tõ-
sised ja vaikivad. Kuigi ei olnud neist 
kedagi vagunitesse pandud, valitses 
jaamas rusutud meeleolu. Mitme töö-
taja sugulasi, sõpru ja häid tuttavaid 
oli määratud küüditamisele. Südaööl 
tuli kolm NKVD ohvitseri vormista-
ma kaubaveo dokumente. Minu käest 
oli eelmiste aastate jooksul läbi käi-
nud tuhandeid kaubaveo dokumente, 
kuid mitte ühtki sellise sisuga. Kau-
basaatekirjas oli lahter “Kauba nime-
tus.” Sellesse lahtrisse oli masinkirjas 
trükitud sõna “Люди” – “Inimesed.” 
Seega olid need inimesed muutunud 
kaubaks, millel pole mingit ühist elava 
inimesega.

Kui küüditatute vagunid olid 
hakanud liikuma Kopli kaubajaama 
poole, siis järsku hakkasime kõik 

laulma Gruusia rahvalaulu “Suliko”. 
Naised nutsid ...

Ei läinudki palju mööda kui juba 
22. juunil algas II maailmasõda. 
Kuulutati välja mobilisatsioon. 
Esialgu ei puudutatud raudteelasi. 
Juulis-augustis aga hakati võtma sõtta 
ka raudteelasi kuni 50 eluaastani. 
Augustikuu algul oli mul paar vaba 
päeva ja ma sõitsin rongiga Tapale, 
sest oli kuulda, et saksa väed hakkavad 
lähenema Tapa raudteesõlmele. Oli ju 
vaja teada, kuidas elab meie ema. 
Mul ei olnud enne seda ka andmeid, 
kuidas elab ja töötab minu vanem 
vend Kohtla raudteejaamas. 

Tapale jõudes selgus, et see oli 
Tallinnast-Tapale viimane rong, sest 
sakslased olid Tapa linna vallutanud 
mõni tund enne minu jõudmist. 
Ühtlasi oli mulle ka selge, et enne 
kui saksa väed jõuavad Tallinna, mul 
lootusi siit pealinna tagasi pääseda 
pole võimalik. Tallinn vabastati 28. 
augustil 1941. Sinna tagasi jõudes 
sain teada, et minusuguseid lipniku 
aukraadiga raudteelasi mobiliseeriti 4. 
augustil. Kas õnneks või õnnetuseks 
– seda ei osanud siis mitte keegi öelda 
– jäin Eestimaale ja sõtta minekust 
eemale. Kaupmeest jaama vanemad 
mehed ja kõik naised ei uskunud oma 
silmi kui mind nägid.

(järgneb)
Otto Lahi

Küüditamine 
14. juunil 1941, 
kirjad kodustele
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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. 

24. APRILLIL kella 10st
TAPAL MTÜ ARENDUSKOJA MAJAS

Aadress Roheline 19 Tapa
INFO ja etteregistreerimine

telefonil: 325 8691

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

VALLA AJALEhED JõUAVAD ALATES 
APRILLIST POSTKASTIDESSE REEDETI!

Eesti Post on läinud üle viiepäevasele 
kandele, laupäevast kannet ei toimu. 

Sõnumed  ja Tapaskije Vesti on olnud siiani 
kandes laupäeviti. 

Lähtuvalt eelnevast avaldame järgnevalt 
Tapa valla ajalehe uued ilmumispäevad.

8/332 – 11. aprill, 9/333 – 25. aprill, 10/334 
– 9. mai, 11/335 – 23. mai, 12/336 – 6. juu-
ni, 13/337 – 20. juuni, 14/338 – 1. august, 
15/339 – 15. august, 16/340 – 29. august, 
17/341 – 12. september, 18/342 – 26. sep-

tember, 19/343 – 10. oktoober, 20/344 – 24. 
oktoober, 21/345 – 7. november, 22/346 
– 21. november, 23/347 – 5. detsember, 

24/348 – 19. detsember

Toimetus

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

OÜ Puusõber müüb aasta läbi KÜTTEPUID
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja

mõõdetavad, puud koormasse laotud. 
Tel 5301 8893

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid. Transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

 OÜ SILMARõõM pakub võimalust 
kontrollida nägemisteravust ja 
tellida vastavalt sellele prille.

Nägemiskontroll maksab 100 krooni.
Prillitellijale on visiit TASUTA.

Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.

PAKUME

Prilliraamid:
 *plastikraamid alates 150 kroonist
 *metallraamid alates 650 kroonist

Prilliklaasid:
 *mineraalklaasid alates 200 krooni 
  (2 klaasi+töö)
 *plastikklaasid kõvapinnaga 
  alates 420 krooni (2 klaas+töö)
 *plastikklaasid arvutikaitsega 
  alates 620 krooni (2 klaasi+töö)
 *õhendatud plastikklaas 
  alates 820 krooni (2 klaasi+töö)
 *bifokaalsed prilliklaasid 
  alates 850 krooni (2 klaasi+töö)

Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel.
Postikulu maksame meie.

Pakun tööd 
KOgEMUSTEgA EhITAJALE 

vana maakividest laudamüüri-vundamendi 
korrastamiseks-ülesehitamiseks (ca 30 jm). 

Pärast kavas sellele puidust abihoone 
ehitamine. Asukoht ca 10 km Tapalt, Ambla ja 

Tamsalu vahel. Tel 5666 6357
Finantsnõunik 

Alar Terase 
vastuvõtuajad: 

E 13–14, K 14–15, N 14–15

Ehitusega tegelev ettevõte 
RAM Builder OÜ teostab järgmisi töid:

 - Trepikodade remont-viimistlus, 
   plaatimine, elektritööd jne
 - Viil- ja lamekatuse paigaldus
 - Akende ja uste paigaldus
 - Santehnilised tööd
 - Fassaaditööd
 - Elektritööd

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

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Aravete kultuurimaja
5. aprill Aravete teatripäv

   kl 12 Aravete näitering J. Tätte „Meeletu“ 
   kl 13 Tänassilma näitering O. Luts „Onu paremad päevad“
   kl 14 Albu näitering T. Sell „Marionettnukud“
   kl 16 Võhma näitering H. Raudsepp „Vedelvorst“
   kl 17 Ambla näitering J. Võõramaa „Mamma“
   kl 19 Peoõhtu parima tantsumuusikaga 

   13. aprill kell 16   Väntorelil Riton La Manivelle (Prantsus-       
         maa). Pilet 50 kr

   15. aprill kell 19   Vana Baskini Teater E. Jones „Väljaspool  
 hooaega“. Mängivad helgi Sallo, Katrin Karisma, 
 Ines Aru, Ülle Kaljuste, Anne  Paluver ja 
 Terje Pennie. Pilet 100 kr, 125 kr

Ahula külas, Albu vallas, 
Rakvere-Pärnu mnt ääres on avatud 

SõIDUKITE TEhNOÜLEVAATUSPUNKT
E–R 9–18 Lõuna 12–13

L, P suletud

Tel 387 4008, 510 7698, Margus Vellama

SILMADE KONTROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

 

u
Kevadeks

T, 1. apr kell 20 Kino 40 kr
N, 3. apr kell 20 Film “Rambo” 40 kr
L, 12. apr kell 19 Vana Baskini Teater “Plastikvõileib” 
 pääse 125 kr ja 100 kr
P, 13. apr kell 16 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert

Ära anda suure õuekoera 2-kuused kutsikad, 2 tk.
Tel 5397 6156

Tapa vallavalitsus korraldab sel aastal 
õPILASMALEVA KONKURSI 13–18-aastastele õpilastele

õpilasmalevad toimuvad (ajad täpsustamisel)
9.–20.06 Tapa linnas

9. –20.06 Jäneda-Lehtse piirkonnas
28.07–8.08 Tapa linnas

28.07–08.08 Moe ja Karkuse
ja vahetuslaager 25.06–04.07 Anijal.

Avalduse blanketid on kättesaadavad Tapa valla kodulehelt 
www.tapa.ee/avalik teave/sotsiaalosakond/Laste töö

ja Tapa valla koolidest. Korrektselt täidetud avaldused saab esitada 
kuni 2. maini Tapa vallavalitsus Pikk 15.

Õpilasmalevas tööd tehes saab noor töötasu 27 kr/tund.
Õpilasmalevas noored töötavad E–R 4 tundi päevad, lisaks meele-

lahutuslikud üritused. Täiendav informatsioon tel 322 9659 kultuuri-
spetsialist Indrek Jurtšenkole, e-mail indrek.jurtsenko@tapa.ee

Tapa Majaomanike Seltsi üldkoosolek toimub 
1. aprill kell 18 Tapa AMS-i ruumides, Pikk tn. 12

Eelmise aasta tegevuse aruanne, veel prügimajandusest, 
selle aasta tegevuse arutelu jne. Liikmetel kohalolek vajalik. 
Ootame teisi majaomanikke kuulama ja arutelust osa võtma. 

Ühenduses on jõud.
Arne Kroonmäe, Tapa MOS esimees

6. klassi tüdruk vajab väga 
matemaatikas järeleaitamistunde. 

Kontakti võtta: 
mobiil 516 5096, õhtuti 327 7109

19.– 20. aprillil Tapa kultuurikojas 
Tapa valla laste ja noorte lauluvõistlus 

Parimad laululapsed sõidavad Tapa valda esindama 22. aprillil 
Rakvere Rahvamajas toimuvale maakondlikule Laulukarusselli 
lauluvõistlusele. Täpsem info, fonogrammide listid, juhend ja 

registreerimine tel 322 0061 ja
tapa.ee/üldinfo/kultuur, sport ja vaba aeg.

6. aprillil kell 13 toimub Kundas eakate
NELJA LINNA (Rakvere, Kunda, Tamsalu, Tapa) PIDUPÄEV

Buss väljub Tapalt raamatupoe eest kell 11.30. Peo pilet maksab 15 kr


