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Mis oleks kui oleksin liblikas
ja elaksin vaid ühe päeva?
Või kotkana lendaksin 
kõrgustes - 
mida kõike mu silmad näeks 
ka?
 
Vahest tahaksin olla ma kala.
Naudiks ookeanis peituvat ilu.
Vahest õrnalt võbelev küün-
laleek
keset kurbust, pisaraid ja valu.
 
Täna tahaksin olla ma lilleõis,
mis saaks nopitud läbi lapse 
käe.
Oleksin õnnelik, jõudes vaasi 
vette
ja ema silmis siis rõõmu kui 
näeks.
 
Ilusat emadepäeva!

 Kerdrud Juht

Tapa spordikeskuses ja selle 
ümbruse toimub 10. mail al-
gusega kell 10 tervisepäev ja 
rahvajooks.

Päevakava:
kell 10 – Aeroobika kõigile Tapa 
gümnaasiumi kõrval asuvas park-
las
kell 11 – Rahvajooks
kell 12 – Kepikõnd Tapa gümnaa-
siumi juures asuvas pargis
kell 11–14 – Tapa spordikeskuse 
jõusaal on avatud ja võimalus spet-
sialistilt nõu küsida
kell 11.30–12.30 – Tapa spordikes-
kuse I korrusel võimalik osaleda 
step-aeroobikat tutvustaval kursu-
sel
kell 12.45–13.45 – Tapa spordikes-
kuse I korrusel võimalik osaleda 
line-tantsu tutvustaval kursusel
kell 11–14 – Lastele üritused Tapa 
gümnaasiumi ees koos Pipiga
kell 10–14 – Tapa spordikeskuse I 
korrusel avatud tervisemess

Päevajuht on Samuel Golumb

NB! Vallasiseselt sõidab 
tasuta buss:

kell 9.00 – Jäneda Meieri poe eest
kell 9.10  – Lehtse teeninduspunkti 
eest
kell 9.25 – Jootme bussipeatus
kell 9.05 – Näo küla
kell 9.10 – Karkuse küla
kell 9.20 – Vahakulmu bussipeatuse 
eest
kell 9.30 – Saksi küla
kell 9.35 – Moe bussipeatuse eest
kell 9.40 – Imastu koolkodu parkla
 
Tagasi koju tervisepäevalt:
kell 14.15  – Jootme, Lehtse, Jäneda 
suunas
kell 14.15  – Imastu, Moe, Vahakul-
mu, Saksi, Karkuse, Näo suunas

korraldaja on  Tapa vallavalitsus

24.–26. aprillini toimusid Tapa 
Arenduskoja (TAK) ja Järva 
Arengu Partnerite (JAP) kor-
raldatud ühisüritused Jänedal ja 
Järvamaal

24. aprillil  toimus konverents 
„Motivatsioon ja kaasamine LE-
ADER-is,“  25. aprillil rahvusva-
heline konverents “Koostöövõr-
gustikest klastriteni LEADER 
tegevusgruppide toel” ja 26. aprillil 
ideereis-ringsõit Järvamaal: Valge-
hobusemäel, Kaaruka külamajas, 
Esna mõisas, Kilplalas ja Koerus.

Kokku oli kahel konverentsi-
päeval 90 osalejat. Üritusi toetasid 
LEADER programm, Maamajan-

duse Infokeskus ja Tapa vald.
Konverentside avamisel osalesid 

tervituskõnedega Kalle Sommer  
(OÜ Jäneda Mõis), Üllar Vahtra-
mäe (Järva maavanem) ja Urmas 
Tamm (L-Viru maavanem).

Teemal “LEADER motiveerib” 
esinesid Malle Rooba (JAP-i juha-
tuse esimees), Kuno Rooba, TAK-i 
juhatuse esimees) ja Ave Bremse, 
(Maamajanduse Infokeskuse juhtiv 
spetsialist). 

Teemal “Erinevad kaasamise 
vormid esinesid Tiina Vilu (Kad-
rina valla arendusnõunik) ja Tuuli 
Paaksi. Töötoad olid järgmistel 
teemadel: kogukonnaliikumine kui 

kaasamise vorm, koostöö kohalike 
omavalitsustega LEADER-is ja 
turismiettevõtlus kui kaasamise 
vorm. Konverentsil oli ka Ukraina 
külaliste sõnavõtt.

Rahvusvahelisel konverentsil 
osalesid LEADER tegevusgrup-
pide esindajad Soomest (Vaara-
Karjalan LEADER, Pomootori 
LEADER ja Pirkan-Helmi LEA-
DER). Selle konverentsi põhiette-
kanne oli Ülo Kannelmäelt (A&L 
Management Eesti AS).

 Täpsem info on internetis 
www.maainfo.ee. 

Seoses Tapa valla I rahvajooksu ja 
kepikõnnimatka korraldamisega 
10. mail 2008 on kella 10.30-st 
kuni 14.30-ni liiklus autodele 
Tapa linnas suletud Kooli ja 
Pargi tänaval ja sellega paik-
nevate tänavate sissesõitudel 
ning Tapa spordikeskuse esine 
aadressiga Pargi tn 12. 

Samuti on liiklus häiritud eelni-
metatud tänavate ristmikel. Rah-
vajooksu tõttu on liiklus häiritud 
ka Ambla ja Paide mnt ning Karja 
tänaval.

Vabandame ajutiste lühiajaliste 
ebameeldivuste pärast!

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

OÜ Jäneda Mõis teatab, et Musta 
Täku Tall saab juunikuus endale 
väikese venna II korrusel. 

Peatselt valmib külaliste rõõmuks 
kauaoodatud pubi – TÄKU LAKA 
PUBI. Nüüd võime veelgi paremini 
teid teenindada ja klient ei pea kur-
busega meie juurest mööda sõitma 
juhul kui üks osa sellest suurest 
hoonest reserveeritud on. Looda-
me oma teenindamise sättida nii, et 
esialgu suvisel hooajal saame oma 
kliendi igal juhul kõikidel nädala-
päevadel ära teenindada. Täku Laka 
Pubi pakub uusi elamusi nii vaba aja 
veetmiseks kui ka köögi poolest.

EELINFO
10. mail avatakse Musta Täku 
Talli laka peal Käsitöökeskus.
30. mai – 1. juuni toimuvad 
Jäneda Aia- ja lillepäevad.
5.–6. juulil toimub VIRU SÄRU
26.–27. juulil toimuvad
Talupäevad 
27. septembril toimub
Jäneda sügislaat

www.janedaturism.ee

26. aprillil toimus Jäneda külas 
koristuspäev, mille algataja oli tant-
surühm  Jäneda Mõisapiigad. 

Eesmärk oli koristada prügi üld-
kasutatavatest kohtadest – teeäärsed 
ja muud ühiskondlikus kasutuses 
olevad maa-alad. Kuigi osalejaid 
oli vähevõitu, on meeldiv tõdeda, 
et kellelegi läheb korda ka küla 
üldilme. Loomulikult on edusamm 
ka see, et mitmed korteriühistud 
leidsid vajaduse oma territooriumi 
kordategemiseks. Enamikel Jäneda 
elanikest on harjumus oma kodu-
ümbrust korrastada.  Aga seekord 
ei peetud paljuks korjata prügi ka 
ühiskondlikelt maadelt.  

Ainuke ettepanek on, et prügikaste 
on vaja nii bussijaamadesse kui ka 
väljapoole Jäneda parki. Siis on või-
malus prügi kuhugi panna. Legaalne 
võimalus prügist lahti saada on parim 
võimalus kasvatada järeltulevat põlve 
elama keskkonnateadlikult.

Mis oleks 
kui oleksin liblikas?

Liiklusinfo

Jänedal olid koristustalgud

Ühiskonverentsid Jänedal   

Tervisepäeva 
ajakava

Gilda Lindmaa koos noore abilisega Jänedal koristustalgutel.

Foto Sirje Salura
Gilda Lindmaa

Juunikuul 
avab uksed 

Täku Laka Pubi

Jänedal asuva Maamajanduse Infokeskuse LEADER-i koordinaatorid Krista Kõiv (vasakult esimene) ja Ave 
Bremse (paremalt esimene) tutvustasid JAP-i ja TAK-i rahvusvahelise ühiskonverentsi vaheajal välisküla-
listele (Tšehhist ja Soomest) Eesti LEADER-i tegevust.  

Heiki Vuntus
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Tapa ökoskaudid on juba peaaegu 
kolm kuud koondusi korraldanud. 

Kevad on aeg teha tagasivaateid 
olnule. Kuidas sai kõik alguse?

Algas sellest, kui eelmise aasta 
suvel käisin koos õega skaudi-
laagris ja sügisel tuli mõte, et ka 
Tapal võiks olla ökoskautide salk. 
Salgajuhi ideed pakkusin Kristi 
Aimlale, kellel on noorsootöö 
kogemus. 

Esimesel üritusel, kus olid 
Tapa ökoskaudid esindatud juba 
enne salga ametlikku loomist, osa-
lesime me kui külalisesinejad ning 
see oli Anton Õunapuu (skautluse 
rajaja Eestis) sünnipäeva matk 
10. novembril. Toimus see Albu 
vallas Järva-Madisel, läbida tuli 
8-kilomeetrine matkarada, kus 
olid vahepeal ka kontrollpunktid. 
Kontrollpunktides testiti skautlik-
ke oskusi, nagu näiteks lõkke te-
gemine, sõlmede sidumine, skaudi 
hümni laulmine jne. Käisime seal 
neljakesi: Kert Kustavson, Karl-
Robert Sepping, Arthur Luste-
Itchev ja Margus Tipner. Kolm 
poissi ( Kert, Karl ja Arthur ) jäid 
skautlusesse edasi.

Sellest matkast alates oli kindel 
soov tegeleda skautlusega edasi. 
Hakkasime otsima salka liikmeid 
ja leidsime lisaks huvilisi. 

8.  veebruari l  toimus Tapa 
ökoskautide avakoondus, mille lä-
biviija oli Deivis Treier Tallinnast. 
Deivis tutvustas kokkutulnuid 
ökoskautlusega, õpetas mänge 
ja andis ülesande mõelda välja 
salgale nimi ja sümboolika.

Järgmise koonduse viis läbi 
allakir jutanu 22. veebruaril ja 
selleks ajaks oli nimi mõeldud 
Merikotkad. Skautide salganimed 
on kõik seotud ohustatud ehk 
looduskaitse all oleavate liikidega, 
nii vailsime meiegi oma salgale 
nime. Järgmistel kokkusaamistel 
valisime välja ka salga hüüud: Me-
rikotkad saabuvad (tervitus), Hei, 
hei Merikotkad (ergutus), Tuult 

tiibadesse (hüvastijätt). 
7. märtsil oli meie salga juhi 

Kristi esimene koondus. See oli 
veel selle poolest eriline, et meid 
oli kokku kogunenud rekordarv 
noori. Järgnevatel koondustel 
tegelesime põhiosas prügi sor-
teerimise õppimisega.

20. märtsil korraldasime maas-
tikumängu, kus oli 11 punkti, 
ühes punktis oligi vaja prügi sor-
teerida. Kõik  tegid ilusti kaasa, 
näitasid oma teadmisi ning kõik 
osalejad said väga hästi hakka-
ma. See üritus oli ka prooviks 
järgnenud üritusele. Pärast maas-
tikumängu sõitsime Muugale 
ökoskautide kevadpäevadele, mis 
toimusid kevadisel koolivaheajal 
20.–23. märts. Elasime imekau-
nis Muuga põhikoolis, mis asub 
mõisahoones. Laupäeval toimus 
matk, mille pikkus oli umbes 10 
kilomeetrit, läbida tuli ka soo 
ning vastata küsimustele Eesti 
looduse ja prügiga seonduva 
kohta. Väsitav, aga tore matk oli. 
Õhtul järgnes seltskonnaõhtu, 
kus erinevad skautide salgad 
pidid esitama enda väljamõeldud 
foorum teatri etteaste. Laagris 
käisid ja vapralt esindasid „Meri-
kotkaid“: Kert Kustavson, Kadi 
Kustavson, Taise Sipria, Maryliis 
Teinfeldt, Arthur Luste Itchev, 
Kuldar Kütt ja Marek Palmsalu.

Laagrile järgneval koondu-
sel oli vähe rahvast, aga saime 
hakkama ning õppisime ära juba 
ühe sõlme (seasõrg). Kiidusõnad 
ütleks siin Martinile, kes tegi esi-
mese korraga seasõra ära ja on 
igal osalenud koondusel end väga 
tublist küljest näidanud.

11. aprillil, ilusal päikselisel 
päeval, tegime suurema orientee-
rumise Tapa linnas, millest kõik 
salga liikmed osa võtsid ja mitte 
keegi ei kurtnud igavuse üle.

18. aprillil oli meil prügi sor-
teerimise koondus, kus koostöös 
Tapa gümnaasiumi loodusõpetu-

se õpetajaga sorteerisime paken-
deid, ohtlikke jäätmeid jne. Sama 
päeva õhtul sõitsime Tallinna 
jüripäeva laagrisse, elasime ja 
ööbisime Tallinna Reaalkoolis, 
kus on õppinud ka skautluse 
rajaja Eestis Anton Õunapuu. 
Laupäeval toimus linnamäng 
Tallinna vanalinnas. Pühapäeval 
oli vanalinnas rongkäik ja Rae-
koja platsil paraad, mida kajastati 
ka Eesti Televisiooni uudistes. 
Tapalt osales kolm last ja kogu 
ökoskautide üle-eestiline mees-
kond oli 25 inimest.

Mida toob tulevik helge?
3. mail oli suur koristuspäev 

„Teeme Ära 2008,“ kus osales 
ka Tapa ökoskautide salk Me-
rikotkad. 

Varsti on plaanis luua Tapa-
le veel teinegi salk. Siis oleks 
Tapal ühes salgas 6–13-aasta-
sed ja teises 14-aastased ning 
vanemad. Kõik noored, kes 
pole veel liitunud meiega, tulge 
uudistama meie tegemisi ning 
lööge kaasa. 

Hetkel kuuluvad salga koos-
seisu: Kert Kustavson, Mattias 
Nõlvak, Kadi Kustavson, Taavi 
Tuoppi, Arthur Luste-Itchev, 
Kuldar Kütt, Marek Palmsalu, 
Karl-Robert Sepping, Maryliis 
Teinfeldt, Taise Sipria, Martin 
Leissoo, Oliver Leissoo ja Anti 
Arulepp.

Tänan õpetaja Elle Kivisood, 
kes on oma klassiruumi lubanud 
meil igal reedel lahkesti kasutada 
ning Ainar Rohulat, kes abistas 
meid transpordiga Muuga laagris 
osalemisel, Deivis Treierit jõu ja 
nõuga koonduste ettevalmista-
mise aitamise eest. 

Loo lõpetuseks kõige kohta, 
mis me teinud oleme, ei oska ma 
midagi muud öelda kui, et: 

Välk ja pauk, ökoskaut! 
Kert Kustavson, 

 Tapa Merikotkaste abisalgajuht

26. aprillil toimus Tapa kultuuri-
kojas heategevuslik kontsert, mille 
korraldas EVS vabatahtlik saksa 
noormees Benno Wachler valla 
kultuurinõunik Indrek Jurtšenko 
abil. Kontsert oli finaaliks heate-
gevuslikule projektile – IGALE 
LASTEKODU LAPSELE JALG-
RATAS! Ühtlasi oli see jätkuks 
aasta tagasi saksa vabatahtlik 
Waldemar Meieri poolt algatatud 
samalaadsele üritusele, mil saadi 
kokku raha ühe jalgratta ostmi-
seks. 

Seekord olid Bennole abiks üle 
vabariigi kokku tulnud 18 välismaa 
vabatahtlikku, kes andsid ka oma 
panuse tuluõhtu kordaminekuks. 
Publikut üllatas eestikeelne regilaul 
eeslaulja Benno taktikepi all, mis 
jutustas vabatahtlike tööst, kes 
nad on ja millisest riigist Eestisse 
tulnud. Kõigile meeldisid väga 
Haljala rahvatantsijad Segapidi 
oma tarmuka ja professionaalse 
esinemisega. Peale selle sai nau-
tida Tapa muusikakooli ja Tapa 
gümnaasiumi noorte esituses muu-
sikalisi ja tantsulisi etteasteid ning 
lühinäidendit. Lastekodu lapsed 
olid ka ise kohal ja nemadki esi-
nesid väikese montaažiga. Lõpetas 
kontserdi aga gospelkoor Viljan-
dist. Kõik esinejad olid omamoodi 
seotud vabatahtlikega.

Üritus oli väga südamlik ja 
puudutas sügavalt paljude pealt-
vaatajate hingekeeli. 

Tore on tõdeda, et Tapa valla 
rahvas on vabatahtlike teenistuses 
viibivad noored omaks võtnud. 

Nii on Tapa Noorte- ja Lastekodu 
juhataja Ene Mumm juba mures, 
mis küll saab siis, kui Benno koju 
tagasi sõidab, sest lastekodu lapsed 
on temasse väga kiindunud.

Kontserdile eelnes väga suur 
töö. Benno oli aktiivne külastama 
ettevõtteid ja selgitama inimestele 
projekti eesmärke. Tema rõõmus 
ja avatud suhtlemine ladusas eesti 
keeles avas paljude firmade ja 
eraisikute rahakotid heategevusele. 
Väga armas, et pealtvaatajaid ja 
üritusele kaasaaitajaid meie oma 
vallas nii hulgaliselt leidub.

Tänusõnad kõigile ettevõtetele, 
FIE-dele ja eraisikutele, kes anne-
tasid Tapa Laste- ja Noortekodule 
raha rataste ostuks või viisid ise 
juba jalgrattad kohale. Tänusõnad 
pagarifirmale Hagar maitsvate 
kookide eest ja Viktor Liivi lille-
ärile lillede eest esinejatele.

On väga hea, et inimesed mär-
kavad alati oma kõrval nõrgemaid 
ja abivajajaid ning võtavad võima-
luste piirides osa teiste muredest. 
Heategevus peaks muutuma elu 
lahutamatuks osaks.

Oleme eesmärgile – igale las-
tekodu lapsele jalgratas – päris 
lähedal. 

Aktsiooni käigus laekus üle 
13 000 krooni. Oma annetuse 
Benno ürituse heaks on teinud 
ka Dresdeni Loschwizer kirik 
Saksamaalt. 

Avalikustame edaspidi valla le-
hes täpselt aktsiooni tulud-kulud.

Senta Malva

 

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
28.07–8.08 Moe ja Karkuse
ja vahetuslaager 
25.06–4.07 Anijal.

Avalduse blanketid on kättesaa-
davad Tapa valla kodulehelt www.
tapa.ee üldinfo-kultuur, sport ja vaba 
aeg ja Tapa valla koolidest. Korrekt-
selt täidetud avaldused saab esitada 
Tapa vallavalitsusse Pikk 15.

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

Kontaktisiskud, kes avaldusi vastu 
võtavad koolides: Tapa gümnaasium 
– Anne Terner-Boiko, Tapa vene 
gümnaasium – Helgi Tiitso, Lehtse 
põhikool – Tiiu Tikkerber, Jäneda 
põhikool – Kadri Toomingas.

Täiendav informatsioon tel 322 
9659, e-mail indrek.jurtsenko@
tapa.ee.

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

25. aprillil pidasid ökoskaudid on järjekordse koonduse. Foto  Kert Kustavson

Heategevuskontsert 
kultuurikojas

 Tapa ökoskaudid on 
6–14-aastased 

poisid ja tüdrukud

Algab õpilasmalev

Loomatauditõrjetööde läbiviimine 
Tapa vallas toimub järgmiselt:

Esmaspäeval, 19. mail
Saiakopli  kl 9
Saiakopli küla kl 10
Nõmmküla kl 11
Karkuse  kl 12
Näo  kl 13
Piilu  kl 13.30
Kontroll neljapäeval, 22. mail

Teisipäeval, 20. mail 
Moe  kl 9
Saksi  kl 9.30
Pariisi  kl 10
Kiku  kl 10.30
Salda  kl 11
Männiku  kl 11.30
Loksu  kl 12.00

Imastu  kl 12.30
Kontroll reedel, 23. mail

Tuberkuliniseerimisele kuuluvad 
veised alates kuuendast elunädalast 
(v.a nuumpullid). 

Veiste uurimine leukoosile ja 
brutselloosile toimub piimast. Vaja-
lik on teada lehmade vanust kuudes 
ja loomapidamisehitise registri-
numbrit.

Koerte ja kasside vaktsineerimine 
marutaudi vastu toimub 22. ja 23. 
mail vastavalt ülaltoodud ajakavale.

Koerte vaktsineerimiseks komp-
leksvaktsiiniga registreeruda telefoni 
teel.

Info tel 5656 9869

Volitatud vet-arst  Piret Virk

Loomaomanikud!
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3–6(7)-aastased lasteaialapsed-lauljad

20. aprillil 
3–4-aastased: 1. Miina-Matilda 
Risthein, 2. Ariana Arutjunjan, 3.–4. 
Eleriin Sahtel ja Jens Ülesoo
5–6-aastased: 1. Jelizaveta Tšuvpilo 
ja Diana-Luiza Gorjuško, 2. Jako-
Kaarel Härm ja Jete Lisett Neerot, 3. 
Sandra Kärt ja Andero Augasmägi
7–8-aastased: 1. Andro Mardim, 2. 
Toomas Risthein, 3. Marianne Tali
9–10-aastased: 1. Marie-Johanna 
Kippar ja Janne Lamus, 2. Diana 
Gukova ja Mark Aleksejev, 3. Evelin 
Trusova ja Jekaterina Akimova 

19. aprillil
11–12-aastased: 1. Luise Risthein, 
2. Margus Prokuda, 3. Anastasija 
Potapova
13–14-aastased: 1. Teno Kongi, 2. 
Aljona Saveljeva
15–16-aastased: 1. kohta ei antud 
välja, 2. Alina Roditšenko, 3. Vla-
dislav Gusarov
17–18-aastased: 1. Kristina Sagala-
jeva, 2. Anet Rumberg, 3. Tatjana 
Kookla

Žürii koosseis:
Priit Aimla (esimees) – Rahvusoo-
peri Estonia orkestrant ja dirigent
Anu Aimla – vabakutseline lau-
luõpetaja, ETV laulustuudio lau-
luõpetaja, Rahvusooper Estonia 
poistekoori hääleseadja jne.
Kadri Kipper – laulja (õpib EMTA-
s ooperilaulu erialal)

Täname laululaste juhendajaid 
Maie Kentsa, Irina Ladõginat, He-
lina Haponeni, Kaida Trujevtsevat, 
Erika Tamme, Tiiu Tikkerberi, Juta 
Roditšenkot, Jelena Kõre, Kai Kivi, 
Arvo Luike, Helve Leesi ja Indrek 
Jurtšenkot.

Maakondlik esinemine
Tapa valla laululaste meeskonna 
pani kokku žürii koos Tapa valla 
lauluõpetajatega, lähtudes maakond-
likust ETV Laulukarussell 2008 
juhendist.
Lisaks arvestati noorte lauljate tuge-
vat lavanärvi, stabiilsust, noodipuh-
tust ja rütmitunnetust, mis on väga 
oluliseks eelduseks heal esitusel.
Tapa valla laululapsed ja nende ju-
hendajad tegid ajalugu. Võideti kaks 

esikohta neljast võimalikust!
Esmakordselt Tapa linna, Lehtse 
valla ja Saksi valla ajaloos pääses 
laululaps ETV laste- ja noorte 
lauluvõistluse Laulukarussell maa-
kondlikust voorust edasi vabariik-
liku vooru.
Kõik lapsed ja juhendajad olid era-
kordselt tublid, sest koguni kahek-
sast laululapsest neli pälvisid kohad 
esikolmikus.
Eriti tublid olid Jako-Kaarel Härm, 
Teno Kongi, Toomas Risthein ja 
Luise Risthein, kellest viimane on 
korduvalt edukalt esinenud maa-
kondlikus voorus.
Võitjateks tulid omas vanuserüh-
mas Jako-Kaarel Härm (juh Maie 
Kents) ja Teno Kongi (juh Indrek 
Jurtšenko).

Kõikide vanuserühmade võitjad 
pääsesid vabariiklikku ETV Laulu-
karusselli vooru.
Alates septembrikuust 2008 on 
võimalik Tapa valla laululastele 
Jako-Kaarel Härmile ja Teno Kon-
gile kaasa elada ja nende poolt oma 
hääl anda!

Tapa valla laululaste tulemused 
maakodnlikul konkursil ETV 
Laulukarussell 2008

Vanuserühm 3–6
I koht Jako-Kaarel Härm Tapa las-
teaiast Pisipõnn (juh Maie Kents); 
Eleriin Sahtel Tapa lasteaiast Viker-
kaar (juh Irina Ladõgina)
Vanuserühm 7–9
II koht Toomas Risthein Tapa 
gümnaasiumist (juh Indrek Jurt-
šenko); Diana-Luiza Gorjuško 
Tapa lasteaiast Vikerkaar (juh Irina 
Ladõgina)
Vanuserühm 10–12
Marie-Johanna Kippar Tapa güm-
naasiumist (juh Kai Kivi); Margus 
Prokuda Lehtse põhikoolist (juh 
Tiiu Tikkerber, kontsertmeister Ahti 
Bachblum)
Vanuserühm 13–15
I koht Teno Kongi Lehtse põhikoo-
list (juh Indrek Jurtšenko); II–IV 
Luise Risthein Tapa gümnaasiumist 
(juh Indrek Jurtšenko).

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Tapa valla II 
laste ja noorte 
lauluvõistlus

7–10-aastased lauljad

11–18-aastased lauljad
Fotod Meelis Meilbaum, Rakvere Photo Agency
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Keda meist ei puudutaks puhtus ja 
heakord meie ümber. Enamus meist 
on kokku puutunud prügi ja jäätme-
te teemaga uut prügilepingut sõlmi-
des, igapäevaselt prügi sorteerides 
või vihastades, kui harjumuspärasel 
jalutuskäigul kodumetsas jälle uut 
prügihunnikut märkame. Eelmise 
nädala lõpus jõudsid kätte kaunid 
kevadpäevad. Paljudel enda ümb-
rusest hoolivatel inimestel sai mõõt 
täis ja tuhanded inimesed ruttasid 
Eestimaad aastakümnete saastast 
puhastama.

Kas me aga oma igapäevast elu 
elades alati mõtleme, et suured 
asjad saavad alguse meie suhtumi-
sest, meie igapäevastest rutiinsetest 
tegemistest ja toimetamistest? Kas 
me ikka võime alati kätt südamele 
pannes öelda, et me kõik jäätmed 
alati prügikasti paneme või remonti 
tehes ehitusprahikonteineri tellime? 
Või miks me püüame iga hinna eest 
tõestada, et meie majapidamises 
prügi ei teki, et mõnikümmend 
krooni säästes oma laga maja taha 
hunnikusse või teeäärsesse metsa 
kanda?

„Teeme ära“ oli esmajoones 
peeglisse vaatamise ja elu üle jä-
rele mõtlemise kampaania. Lisaks 
muidugi sai kogu Eestimaa ka palju 
puhtamaks. Nii meie koduvaldki.

Kahjuks pole meil kõigil vist 
kodus peegleid, sest koristuspäevalgi 
tuli nii mõnigi vaikselt oma prügi-
kotte koristatud prügi hunnikutesse 
sokutama või koristusjärgsetel päe-
vadel prügikogumise lipujaama lisa 
kandma. Kas meil pole häbi silma 
vaadata vabatahtlikele, kes tulid 
meie kodude uste eest meie aastate 
jooksul üle aia visatud prahti koris-
tama või meie garaažide taguseid 
kasima?

Südame teeb kurvaks tõsiasi, et 
meie valda laupäeval kasima tulnud 
inimesed olid peamiselt Tallinnast ja 
mujalt väljapoolt. Kõrvuti nendega 
töötasid hakkajad Lehtse ja Jäneda 
ning mõned Tapa linna tiimid. Sa-
mas suuremat osa Tapa linna rahvast 
tundus kogu kampaania kõige vä-
hem puudutavat. Kas tõesti oskame 

vaid nõuda teistelt, kuid ise anda ei 
suuda? Arvan, et siin tasuks igaühel 
tõsiselt järele mõelda. Ja muretse-
gem endale peeglid koju…

Meie vallas toimusid prügikoris-
tusaktsioonid kahel päeval – 2. ja 
3. mail. Reedel korjasid prügi valla 
kõikide koolide õpilased, lasetaia 
Pisipõnn rahvas ja vallavalitsuse 
töötajad – kokku üle 800 inimese. 
Laupäeval, prügikampaania peapäe-
val, umbes 600 inimest erinevates 
vabatahtlikes tiimides. Kuna täpsed 
arvud nii inimeste hulga kui äravee-
tud prügitonnide osas selguvad alles 
hiljem, räägime sellest täpsemalt 
järgmises vallalehes.

Siinkohal tänan kõiki kampaanias 
„Teeme ära“ osalejaid, tänu kellele 
Tapa vald puhtamaks sai. Nüüd 
on meie asi seda puhtust ka hoida! 
Samuti täname Kaitseliidu Viru 
ja Järva malevat, kes lipujaamades 
abiks oli ning perekond Hallikat 
Tõõrakõrve külast, kes pühapäeval 
oma jõuga aitas prügikampaaniale 
punkti panna.

Siinkohal nimekiri laupäeval Tapa 
vallas tegutsenud tiimidest: Rakvere 
teater (SA Rakvere Teatrimaja 1), 
Looduse Omnibuss, OÜ Annimets, 
Eesti Draamateater, Ajupehmenda-
jad, Lehtse js., Kohusetäitjad, EMT 
2, Kevad, Näita Eeskuju, Raudmees, 
Aventis, Ice, Kapsauss, HELPERS, 
Finnlamelli, Kaks saia, üks piim!, 
KIVILUX, Tublid, Nõmme jt, 
Roheline Lehtse, Kadrina 8, 4x4 
RATTURID, Kristi Tingase tiim, 
Puukujud, Poomid, Piirimaa, Kose 
noored, Lehtse kool I, Jäneda 9. 
klass, Andrese tiim, Metsa poole, 
ResRent, Sõbrad, Kärukond, Meie 
pere, Ökoskaudid (Tapa2), Kojaei-
ded, Midlimadli, Moonakad, Kart, 
Prügikollid, Toomas Kivisild tiim, 
Juust300, LEPATRIINU, Linlased, 
LJ, Siemens, Tapa Jehoova tunnis-
tajate kogudus, Maailmarändurid, 
Kriibi-Kraabi, Ökoskaudid (Tapa), 
EMT 3, EMT 1, Brigaad, Alar & 
CO, Lehtse js. 2., Joosti pere ja 
Ummiskingad.

Teet Koitjärv,
abivallavanem

“Teeme ära” oli 
peeglissevaatamise

kampaania  

Tähelepanu!
Linnakalmistu haudadelt koristatud lehed ja oksad 

panna ainult selleks märgistatud kohtadesse. 
Küünlad, kuivanud pärjad ja lilled panna konteinerisse.

OÜ Tapa Elamu

Tapal Kalda tänava ääres olevat prügilasu aitasid koristada inimesed, kelle päriskodud asuvad Tallinnas, 
Rakveres, Kiilis ja Kuusalu vallas. 

Fotod Teet Koitjärv

Pildile on jäänud vaid murdosa rämpsuga täidetud kottidest.

Prügi toodi kogumispunktidesse furgoonide, sõiduauto haagiste, traktorite jms-ga. 

Rakvere Teatri “ärategijad” olid saabunud tapalaste prügimägesid likvi-
deerima lausa suure bussiga.

Foto Heiki Vuntus
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Foto  Taimi Samblik

29. aprilliks oli planeeritud Jäne-
da külakoosolek. Kuigi koristus-
päeva osavõtu järgi oli oodata, et 
palju inimesi ei tule, olid kohal 
siiski inimesed, kellele läheb kor-
da küla edasine käekäik.

Meid sai kokku üheksa ini-
mest, kes tundsid huvi, kuhu me 
edasi liigume. Meie eesmärk ei 
olnud valida kohe külavanem, 
vaid kaardistada olukord, mis 
meid külana edasi viiks. Arutelu 
oli esmalt Jäneda küla eripärast 
– küla koosneb nii põhikülast kui 
ka nn satelliitküladest.

Arvamus oli, et igast endisest 
väikekülast oleks vaja esindajat 
ning siis moodustada Jänedal 
külakogu koos külavanemaga, 
kes esindaks ühiseid huve.

Kuna 2004. aastal Lehtse valla 
ajal koostati külaarengu kava, 

otsustati, et aluseks tuleb võtta 
see plaan ja täiendada praeguse 
aja vajadustega. Samuti ooda-
takse külaarengu koostamisele 
esindama erinevaid vanuserühmi 
ning piirkonna eripäraks olevaid 
suvitajaid. Tõdeti, et kuigi Jäneda 
külas on palju erinevaid maa-
omanikke, kellel on oma huvid, 
tuleks neid kõiki kaasata külaelu 
planeerimisse. Samuti tahetakse 
teada, mis õigused ja kohustused 
on külavanemal, kas vallal on 
arengus neile ettenähtud oma 
missioon?

Järgmisel korral ootame kü-
laelanikke, kellele läheb korda 
külaareng ja võimalused selle 
edendamiseks, 13. mail Jäneda 
mõisas. Arutame külakogu moo-
dustamist ja külaelanike esinda-
mist vallas, edasistest arengutest 

ning rahastamisvõimalustest 
vallas, riigis ja EL-is.

Samuti oli küsimus, kus kohast 
infot saab? Leidsime, et tuleb 
kasutada kõiki võimalusi – info 
vallalehes, teadetetahvlil külas, 
suust suhu teated ning internet, et 
kõik huvigrupid saaksid oma tea-
be. Samuti saime teda, et Jäneda 
mõisas on ettenähtud ruum kü-
laliikumise edendamiseks ning 9. 
mail oodatakse kõiki külaelanikke 
ja asutusi heakorrapäevale Jäneda 
mõisas. 13. mail kell 18 ootame 
kõiki külaelanikke, et paika panna 
külakogu- ja külavanema statuut, 
läbi vaadata eelnev külaarengu 
kava ning täiendada seda.

Küsimused ja ettepanekud 
tel 5595 1796 gilda63@hot.ee 
Jäneda küla.

Gilda Lindmaa

25. aprillil kohtusid vene gümnaa-
siumis Tapa gümnaasiumi ja Lehtse 
põhikooli õpilased koos vene keele 
õpetajatega üritusel “Kultuurideva-
haline dialoog”. Selle ürituse olid 
ette valmistanud vene gümnaasiumi 
õpetaja Valentina Pavljuk ja folkloo-
riringi õpilased.

Kõigepealt tutvuti vene rahvariie-
te ja näitusega. Näitusel olid väljas 
käsitööd tutvustavad esemed. Pärast 
seda viisid folklooriringi õpilased 
külalised töötubadesse. Töötubades 
õpiti vene rahvamänge, lavastati 
vene muinasjutt ja joonistati. Lõpuks 
siirduti tagasi kooli aulasse, kus 

toimus arutelu kuuldu-nähtu kohta. 
Ürituse lõpetas ühismäng. Meeleolu 
oli ülev ja kõlama jäid küllakutsed, 
et arendada ka edaspidi sõprusside-
meid ja teadmisi kultuuride vahel. 
Üle anti külalistele ise koostatud ja 
valmistatud raamatud, mis kajastasid 
vene kultuuri, traditsioone. Külalised 
ulatasid tänutäheks õpetaja Valenti-
na Pavljukile lilled ja folklooriringi 
õpilastele maiustused.

Jätkugu energiat ja tahet nii õpe-
tajatele kui õpilastele kultuurideva-
heliseks dialoogiks. 

Helgi Tiitso, 
TVG huvijuht 

SA Väärtustades Elu hakkab pakku-
ma koos Tapa vallavalitsusega valla 
peredele raseduskriisi nõustamis-
teenust (kriis – väljakutse uuele 
elukvaliteedile üleminekul). 

SA Väärtustades Elu toetab ra-
seduskriisi nõustamisega mõtteviisi, 
mis seisab inimelu, inimväärikuse 
ja inimsuhete jätkusuutlikkuse eest 
Eesti ühiskonnas. Prioriteediks on 
inimelu väärtustamine sõltumata 
inimese, loote arenguastmest. 

Rasedus on seisund, mis ei valda 
üksnes naise psüühikat ega sotsiaal-
set võrgustikku tema ümber – ka 
tema kehas toimuvad suured muu-
tused. Sageli mõjutab just raseduse 
füsioloogiline pool naise ja seeläbi 
ka kogu pere emotsionaalset ja 
sotsiaalset suhtlemisvõimet. Teisalt 
võib puudulik või hästitoimiv suh-
tevõrgustik lapseootel naise ümber 
mõjuda tema toimetulekule raseduse 
kuluga vastavalt siis kas pärssivana 
või eneseusaldust tõstvana.

Raseduskriisi nõustamine on 
abiks raseduse planeerimise, raseduse 
ja sünnituse järgsel perioodil. Nõus-
tamine on suunatud eesti ja vene 
keelt kõnelevatele naistele, nende 
partneritele ja lähedastele, kellel on 
rasedusega seonduvaid probleeme 
(s.h soovivad rasedust katkestada) 
või traumaatilisi kogemusi.

Raseduskriisi nõustaja poole saab 
pöörduda/naisi ja nende lähedasi 

suunata/ erinevate küsimustega sh 
probleemidega, mis on seotud:

•	 rasestumisega;
•	 raseduse katkemise või katkes-

tamisega;
•	 lapseootuse ning sünniga.
Kallid pered, kui teil on tek-

kinud raseduse ja sünnitamisega 
seotud hirmud; hirm sündiva lapse 
tervise pärast; hirm toimetuleku ees 
tulevikus; viljatus; ootamatu rasedus, 
abordieelne situatsioon; abordijärg-
ne segadus või kriisiolukord; sünni-
tusjärgne ärevus, kohanemisrasku-
sed; isaduse tuvastamisega seotud 
probleemid; probleemid partneriga 
vms suhteprobleemid, siis rasedus-
kriisi nõustajad on need, kes teid 
abistavad.

Tapa vallas on võimalik nõusta-
mist saada igal kolmapäeval alates 
28. maist kell 10–14, aadressil Valve 
30 II korrus nõustamistuba. Nõusta-
mine on perele tasuta. Nõustamisele 
palume end registreerida telefonil 
5386 8698.

Nõustamist viivad läbi SA Väär-
tustades Elu nõustajad Kaidi Ilvik 
ja Leie Klaar.

Võimalus on küsida nõu ka 
Interneti teel aadressidel kaidi@
rasedus.ee, leie@rasedus.ee või SA 
Väärtustades Elu kodulehel www.
rasedus.ee.

Ene Augasmägi,  sotsiaalnõunik

Sotsiaalminister 
Maret Maripuu 

külastas Tapa linna

Uus teenus Tapa vallas 
– raseduskriisi 
nõustamine

Külaskäigu eesmärk oli põhiliselt 
tervisekeskne. Nimelt toimus 
Haljalas sisearstide seminar, 
kus Maret Maripuu esines ette-
kandega. Sotsiaalministri sõnul 
on meie tervise arengu näitajad 
positiivsed, eriti mis puudutavad 
viimasel ajal edukalt arenevat e-
tervise süsteemi. „Infovahetus 
arstide vahel muutub oluliselt 
kiiremaks ja nii paraneb ka ravi 
kvaliteet,“ ütles Maripuu. Tervise 
arengu seisukohalt on oluline 
keskmise eluea ja tervena elatud 
eluea tõus. Tagame peame ka 
võimaluse väärikalt vananeda.

Visiidil külastati Rakvere Elu-
tarkade klubi ning Rakvere Sot-
siaalabi keskust, kus Maret Ma-
ripuu andis maja auväärseimale 
kodanikule, 103-aastasele Elfri-
de-Helene Kukkele üle kingituse. 
Sotsiaalministri sõnul on igati 
tervitatav kaunilt alguse saanud 
sallivuse salli kudumine. 

Päev jätkus Tapa haiglas, kus 
tutvuti Tapa haigla elukorraldu-
sega. Ringkäigul andis valitsevast 
olukorrast ülevaate Tapa haigla 

peaarst Aivar Kuusik. Aivar 
Kuusiku sõnul on Tapa haigla 
üks omanäolisemaid teiste seas, 
kuna tegu on erahaiglaga ja ma-
jandamisega tuleb hakkama saada 
iseseisvalt.

Ühe murettekitavama problee-
mina tõstatas Tapa haigla peaarst 
visiiditasude kaotamist perearsti 
vastuvõtule ja patsiendi liiga 
suuri õigusi valida uurimiste sa-
gedust, mistõttu sageli esinevad 
nn tühivisiidid ja liigne uurin-
gutel käimine. „Hinnanguliselt 
20% kogu uuringute mahust on 
osutunud spetsialistide arvates 
mittevajalikeks ja seega asjatuks 
ressursi raiskamiseks.“

Maret Maripuu sõnul on tao-
line probleem tõstatatud otseselt 
meditsiinitöötaja poolt esma-
kordselt ning mõttekäik väärib 
edasiarendamist. „Antud üle-
vaade probleemidest ja asutuste 
eripäradest oli kindlasti põhjalik 
ja mõtlemapanev,“ ütles sotsiaal-
minister Maret Maripuu.

Päeva lõpetas külaskäik Tapa 
Noortekeskusesse, kus Tapa ja 

Kadrina Reforminoored olid 
juba ministrit ootamas. Minister 
tundis huvi noorte arutlusteema-
de ja tegevuste kohta klubis, et 
tabada võrdlusmoment ajaga, mil 
tema poliitika vastu huvi tundma 
hakkas. Räägiti Reforminoorte 
klubide tegevusest Tapal ja Kad-
rinas, ning seati eesmärke saabu-
vaks suveks. Tapa Reforminoorte 
klubi juhi Triin Aimla sõnul on 
noorte seas populaarsemad just 
noortelt noortele suunatud üri-
tused. HIV ja AIDSi ennetuse 
teemal vesteldes leidsid noored, 
et saavad ka oma panuse anda 
lüües aktiivselt kaasa teavitustöös. 
Nii seatigi eesmärgiks Lääne-
Virumaa noorte ühistegevuse 
loomine Reformierakonna noor-
teklubide baasil just ennetustöö ja 
terviseteadlikkuse edendamiseks. 
Lääne-Virumaal tegutseb aktiiv-
selt viis reforminoorte klubi: 
Tapa, Kadrina, Rakvere ja Kunda 
Reforminoorteklubi. 

 Taimi Samblik,
Lääne-Virumaa

Reformierakonna arendusjuht
 

Sotsiaalminister Maret Maripuu ja Aivar Kuusik Tapa haigla ees.

Külakoosolek Jänedal

Pindi Kinnisvara
maakler Urmas Saarmets

urmas.saarmets@pindi.ee, tel 51 10 478; 32 77 100

· Abistame ja esindame teid korteri, maja, krundi, põllumaa  
 või muu kinnisvara ostmisel ning müümisel
· Aitame vormistada tehingu turvaliselt ja kiiresti
· Nõustamine laenu saamisel
· Kinnisvara hindamine
· Kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta

KUI SOOVITE MÜÜA VÕI OSTA  KINNISVARA, 
SIIS PÖÖRDUGE MEIE POOLE KONSULTATSIOONIKS

Kultuuridevaheline 
dialoog vene 

gümnaasiumis
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23.04.2008
•	 Üks inimene paigutati 

hooldekodusse ja ühe ini-
mesega sõlmiti koduteenuse 
osutamise leping.

•	 Anti nõusolek alaea-
lisele kuuluva pärandvara 
võõrandamiseks.

•	 Otsustati maksta toi-
metulekutoetust koos täien-
dava sotsiaaltoetusega ko-
gusummas 108 685 krooni.

•	 Tunnistati Tapa valla 
teetööde järelvalve edukai-
maks pakkumuseks Tarva-
projekt OÜ poolt esitatud 
pakkumus.

•	 Otsustati lükata tagasi 
Merck Sharp & Dohme 
OÜ ja GlaxoSmithKleine 
Export Limited Eesti filiaali 
poolt esitatud pakkumu-
sed emakakaelavähivastase 
vaktsiini ostmiseks ning 
lõpetada vaktsiini ostmiseks 
korraldatud hankemenet-
lus.

•	 Otsustati korraldada 
lihtsustatud korras tellitava 
teenuse hange “Toitlusta-
misteenuse osutamine Tapa 
gümnaasiumis ja Tapa vene 
gümnaasiumis.”

•	 Väljastati ehitusluba 
Tapa linnas Ambla mnt 
4 kinnistul asuva elamu 
täielikuks lammutamiseks, 
imbsüsteemi ehitamiseks 
Tammesalu kinnistul Tõõra-
kõrve külas Tapa vallas ning 
elektrivarustuse ehitamiseks 
Nõmmküla mõisa, Abrami, 
Nurgapõllu, Joosepi, Vik-
tori ja Tamme maaüksustel 
Nõmmküla külas Tapa val-
las.

•	 Pikendati maa tagas-
tamise tähtaega – kokku 9 
korraldust.

•	 Kinnitati Tapa valla 
2008. a eelarve alaeelarvete 
vormid omatulude, tööta-
su, majandamiskulude ja 
investeeringute eelarvete 
koostamiseks.

•	 Võeti vastu korraldu-
sed loa andmise kohta jäät-
memahuti harvemaks tüh-
jendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta – kokku 47 
korraldust.

•	 Anti kirjalik nõusolek 
OÜ-le Mäng osavusmängu 

korraldamiseks Kase Kau-
bandus OÜ poolt FIE-le 
Oksana Markova rendile 
antud baariruumides Üle-
sõidu 8, Tapa linn kuni 30. 
aprillini 2009.

•	 Tapa gümnaasiumi 
õpilasele eraldati reservfon-
dist toetust Eesti 4H maa-
noorte vahetusprogrammis 
IFYE (Ameerika Ühend-
riikides) osalemiskulude 
osaliseks katmiseks.

30.04.2008
•	 Pikendati sotsiaalkor-

teri üürilepinguid kahe isi-
kuga. 

•	 Määrati hooldaja puu-
dega isikule.

•	 Volitati sotsiaalnõunik 
Ene Augasmägit teostama 
eestkostja ülesandeid kuni 
isikutele eestkostja määra-
miseni, kuid mitte kauem 
kui 31.12.2008.

•	 Otsustati esitada Viru 
maakohtule avaldus eest-
koste seadmiseks lapse üle 
ja teha ettepanek määrata 
eestkostja.

•	 Otsustati edastada val-
lavolikogule määruse eelnõu 
“Tapa valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise 
kava kinnitamine.”

•	 Kiideti heaks Tapa 
valla 2007. aasta majandus-
aasta aruanne ja otsustati 
edastada vallavolikogule 
otsuse eelnõu “Tapa valla 
2007. aasta majandusaasta 
aruande kinnitamine.“

•	 Anti kir jalik nõus-
olek Olimp Grupp OÜ-le 
osavusmängu “Sõiduraha” 
korraldamiseks OÜ MM-
Contra baaris asukohaga 
Sauna 1, Tapa linn kuni 
31.12.2008.

•	 Kuulati finantsnõunik 
Alar Terase ettekannet Tapa 
valla 2008. aasta eelarve 
täitmise kohta ja otsustati 
edastada informatsioon 
vallavolikogule.

•	 Võeti vastu korraldu-
sed loa andmise kohta jäät-
memahuti harvemaks tüh-
jendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta – kokku 62 
korraldust.

Tapa vallavalitsus koos Elektri- ja Elekt-
roonikaseadmete Ringlusega korraldab 
elektri- ja elektroonikaromude ning 
ohtlike jäätmete kogumisringi. Ko-
gumisring toimub 24. mail 2008. 
Kogumisringil võetakse elanikelt tasuta 
vastu elektri- ja elektroonikaromusid 
ning ohtlikke jäätmeid.

Elanikelt võetakse tasuta vastu 
1. ohtlikke jäätmeid
2. elektri- ja elektroonikajäätmeid
Ohtlikud jäätmed on:
1. Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu 
õlifiltrid ja õlipakendid
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende pa-
kendid ning nende ainetega määrdunud 
töövahendid
3. Lahustid, nagu näiteks tärpentin, atse-
toon ja tehniline bensiin
4. Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid 
ning nende pakendid
5. Vanad akud ja akuvedelikud
6. Leeliselised pesuained
7. Kasutamata jäänud või aegunud ravi-
mid ja farmaatsiatooted
8. Elavhõbedakraadiklaasid
9. Päevavalguslambid
10. Patareid

Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
1. Suured kodumasinad (külmikud, 

pesumasinad, elektripliidid, mikrolaine-
ahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, 
ventilaatorid jms);

2. Väikesed kodumasinad (tolmu-
imejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, 
kaalud, kohvimasinad jms);

3. IT- ja telekommunikatsioonisead-
med (raalid, sülearvutid, telefonid, mo-
biiltelefonid, automaatvastajad, printerid 
jms);

4. Tarbeelektroonika seadmed (raa-
diod, televiisorid, videokaamerad ja 
-magnetofonid, muusikariistad jms);

5. valgustusseadmed (luminofoorlam-
pide valgustid, sirged luminofoorlambid, 
kompaktlambid);

6. Elektritööriistad (va suured paiksed 
tööstuslikud tööriistad);
Kogumisautode peatuspaigad ja ajad 
on järgmised:
Tapa linnas: 
1. Taara ja Võidu pst rist kl 9–9.20
2. Nurga äri (Decora) parkla Ambla mnt 
ja Paide mnt nurgal kl 9.35–9.50
3. Lukoil bensiinijaama tankla kl 10.05–
10.25

Karkuse piirkond:
4. Näo korruselamu juures kl 10.45–
110
5. Karkuse klubi kl 11.15–11.30
Saksi piirkond:
6. Saiakopli mõis kl 11.40–11.55
7. Moe korrusmajad kl 12.05–12.20
8. Imastu korterelamu kl 12.40–12.55
 Lehtse piirkond:
9. Jootme korruselamud kl 13.25–
13.45
10. Linnape mõisa ees kl 14–14.20
11. Lehtse kultuurimaja parkla kl 14.35–
14.55
Jäneda piirkond
12. Jäneda Allika maja kl 15.20–15.50

NB! Elektri- ja Elektroonikajäätmed 
ning ohtlikud jäätmed tuleb otse üle anda 
vedajale. Kategooriliselt on keelatud 
tuua ja vedelema jätta kogumiskohta-
desse suurjäätmeid ja olmejäätmeid. 
Kogumiskohad, kuhu tuuakse ja la-
destatakse jäätmeid, mida nimetatud 
kogumisring ei hõlma, jäetakse järg-
mistest kogumisringidest välja.

Krista Pukk, 
keskkonnaspetsialist 

Jäätmed (järg) 
Aga kui kirjutaks ministrile endale?! 

Ehitusinsener, kelle diplom ka minu käest 
on läbi käinud. Kuus aastat olnud Saare 
KEK-i töödejuhataja, tegelenud restau-
reerimisega, olnud aastaid Kuressaare 
linnapea. Ühesõnaga inimene, kes peaks 
igapäevaelu hästi tundma! 25. veebr saadan 
tema isiklikule e-aadressile kirja:

“Austatud Jaanus Tamkivi!
Tuhanded avaldused üle Eestimaa 

saabuvad vallavalitsustesse sooviga saada 
kas vabastust olmejäätmete veost või 
lühemat tühjendussagedust. Inimesed on 
pahased, vallaametnikud aga tühja tööga 
üle koormatud. Võtad avalduse blanketi, 
täidad, põhjendad, viid tagasi, ootad. Val-
lavalitsus registreerib, kontrollib, otsustab 
oma istungitel, saadab vastuse isikutele ja 
jäätmevedajatele...

Selle bürokraatliku tegevuse põhjuseks 
on Jäätmeseaduse §71 (2) 2) ...”sealhul-
gas olmejäätmete regulaarne äravedu 
tiheasustusalalt vähemalt üks kord kuu 
jooksul.” Täpsemalt – mõiste “tiheasus-
tusala” definitsiooni puudumine. Sõna 
esineb küllaltki ebamäärase selgitusega 
planeerimisseaduses ning vallad peavad 
sellest lähtudes tiheasutusalaks pea kogu 
oma territooriumi. Ja selles vaimus on nad 
vastu võtnud ka oma jäätmemäärused ja 
-eeskirjad, mida siis olmejäätmete veoga 
tegelevad asutused täht-tähelt ning kohati 
lausa küüniliselt püüavad rakendada. Kõigi 
valdade jäätmemäärusi ma loomulikult 
läbi lugeda ei suutnud. Võib-olla on osa 
valdadest tõlgendanud Jäätmeseadust ka 
realistlikumalt!

Üks on selge. Tõlgendus, mis sobib 
planeerimisseadusesse, ei kõlba teps mitte 
jäätmeseadusesse! Jäätmemajanduse sei-
sukohalt on oluline eelkõige püsielanike 
arv vaadeldavas piirkonnas. Kõik muu 
on kolmandajärguline. Jäätmed on seotud 
inimestega, mitte kinnistute ja hoones-
tusega. 

Mõiste “tiheasustusala” tuleks Prü-
giseaduse mõistena riigi tasandil kiiresti 
lahti mõtestada! Juriidiliselt korrektselt 
defineerida! Inimesed ootavad seda! Lu-
gupidamisega, Lembit Joorits.”

 Lootus hakkab kustuma! Nähtavasti 
kiri temani ei jõuagi. Vastab kolmanda 
järgu ametnik jäätmeosakonnast ja loeb 
üles paragrahve, mis on kõigile teada. Nen-

degi lugemiseks pean tegema vahepäringu: 
„Teie vastus ei avane. Mis teed pidi mu kiri 
Teieni jõudis?

Tahtsin vaid, et Minister mu kirja loeks. 
Aga nähtavasti ta seda ei saanud teha.“

Kersti Simm Jäätmeosakonnast kir-
jutab uuesti: „Minister või tema nõunik 
tutvus Teie kirjaga ja edastas selle vastavalt 
kehtivale korrale vastamiseks asjaomasele 
osakonnale, kelle ametnik mina olen. 
Edastasite meile oma märkused seoses 
kohaliku omavalitsuse jäätmehooldusees-
kirjas sätestatuga, mis sisuliselt käsitlevad 
kohaliku omavalitsuse korraldatud jäät-
mevedu. 

Märgime, et oma haldusterritooriumil 
korraldab jäätmekäitlust kohalik omavalit-
sus ( JäS § 31 lg1).

Selgitus jäätmehoolduseeskirja (JäS § 
71 lg 2 p 2) rakendamise kohta.

Kohaliku omavalitsuse jäätmehool-
duseeskirja koostab konkreetne omava-
litsus lähtudes kohalikest tingimustest ja 
vajadustest. Seadus ei näe üheselt ette, 
et jäätmed tuleb vedada korra kuus, vaid 
ütleb, mitte harvem kui kord kuus, st 
sagedamat vedamise korda võib kohalik 
omavalitsus oma jäätmehoolduseeskirja 
kehtestada nii nagu ta, tundes kohalike 
olusid, vajalikuks peab.

Selgitus korraldatud jäätmeteveost 
vabastuse taotlemise kohta. JäS § 69 lg 
4 lubab kohalikul omavalitsusel teatud 
tähtajaks jäätmevaldaja vabastada korral-
datud jäätmeveoga liitumise kohustusest. 
Tegemist on erandiga ja on igati loomulik, 
et jäätmevaldaja (elanik) esitab selleks 
kohalikule omavalitsusele põhjendatud 
avalduse, milles ta näitab kuidas ta oma 
jäätmeid käitleb, ja kohalik omavalitsus 
analüüsinud olukorda, otsustab, kas ta an-
nab teatud ajaks selle loa või ei pea ta seda 
taotlust põhjendatuks. Jah, ametnikel on 
siin tööd ja taotlejal vaja oodata, kuid ei näe 
mingit muud võimalust, kuidas kohalikul 
omavalitsusel, kes on kogu jäätmekäitluse 
peakorraldaja, on ülevaade, mis tema hal-
dusterritooriumil jäätmetega toimub.“

Aga juba 6. veebruaril olin ma teinud 
Tapa vallavolikogule prügimääruse paran-
dusettepaneku:

“Tapa Vallavolikogule
Austatud Vallavolikogu! Tapa valla 

kodanikuna teen ettepaneku nn prügimää-
rust muuta järgmiselt:

§5. (2) 2). Väikeelamute juures vastavalt 
vajadusele kahepoolses lepingus ettenäh-
tud sagedusel.

See väldiks:
1) elanike igasuguse arusaamatuse ja 

pahameele; 2) prügivedaja mõttetud tü-
hisõidud ja sellest tulenevad sekeldused; 3) 
vallastruktuuride ülekoormatuse igaaastase 
avalduste laviiniga ja selle käsitlemisega. 
Selle arvel saaks vald tõhustada kontrolli 
jäätmemajanduse üle nii väikeelamutes 
kui ka üldse. 

Muudatus ei oleks vastuolus jäätme-
seadusega, mida on muudetud juba 11 
korda. §71 (2) 2) näeb ette olmejäätmete 
regulaarset äravedu vähemalt üks kord kuus 
ainult tiheasustusaladel, milleks on suured 
korterelamute piirkonnad. Teistsugust ju-
riidiliselt korrektset tõlgendust pole olemas. 
AS Jõgeva Elamu võib seda soovi korral 
tõlgendada graafikuvälise veona ja lisada 
maksumusele 30 %. Kuid see oleks juba 
kahepoolse lepingu teema.

Lisan ka Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna juhataja Peeter Eeki sel-
gituse:

„Tiheasustusala – mõiste on pärit 
planeerimisseadusest, kuid defineerimata. 
Tiheasustusala / hajaasustusala mõistet kir-
jeldatakse selgemalt kohaliku omavalitsuse 
detailplaneeringus.“

Seega on vallal selle mõiste tõlgendami-
seks vabad käed!

Lugupidamisega, Lembit Joorits.”
Loodan, et leidub vallasaadikuid, kes selle 

parandusettepaneku päevakorda võtavad! 
Elu aga läheb edasi omasoodu! Kes sor-

teeris enne, teeb seda ka nüüd. Kes reostas 
metsa ja teeääri, teeb seda ikka. Ja teised 
koristagu! Kahjuks on see nii. Ka prükkarit 
tavainimeseks muuta on peaaegu võimatu. 
Aga katsetama peab, ja võtted olgu ausad 
ning õiged! 

Pandipakendite süsteem “streigib.“ Val-
da on laekunud üle tuhande avalduse, mis 
kõik vajavad läbivaatamist, kontrollimist, 
vastamist. Paber ja postikulud moodustavad 
juba kenakese summa. Tööjõukulust rääki-
mata! Lõpetuseks lisan veel ühe väljavõtte 
Jäätmeseadusest :

§69 (3). Kohaliku omavalitsuse üksus 
asutab määrusega jäätmevaldajate registri 
ning kehtestab registri pidamise korra. 

Kas tõesti lihtsamini ei saa? 
Lembit Joorits

Ohtlike jäätmete ning elektri- 
ja elektroonikaromude kogumisring

Katkeid avaldamata kirjadest

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

TAPA VALLAVALITSUS 
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Sünnipäeval pajatas eakas 
hällilaps mälestusi möödunud 
aegadest ja kõik oli selgesti 
meeles.

Linda-Margareta sündis 
1911. aasta aprillikuus Alek-
sander ja Johanna Kauba teise 
tütrena.

Isa oli siis Jäneda mõisa 
moonakaks. Peale nelja aastat 
mõisa teenimist ostis isa Leht-
se mõisahärralt Koolme kü-
lasse Kahjussaare talu. Kokku 
oli külas 15 talu ja sünnipäe-
valaps loendab kõik ükshaaval 
üles: Ristakõrve, Kahjussare, 
Suuressaare, Möldri I, Möldri 
II (Möldril elasid vennad 
Jõgisuud), Kõrtsi, Laeva I, 
Laeva II (seal elasid vennad 
Kivistikud), Remmelga, Joo-
sepi, Viljanõmme, Ristikivi, 
Lambamäe, Kasemetsa, Äp-
likusaare. Talud olid keskmi-
selt 40–50 hektari suurused 
ja kõik pereliikmed osalesid 
jõudumööda.

 Linda-Margaretal oli kolm 
aastat vanem õde Amanda ja 
nooremad vennad Aleksei ja 
Johannes. Küla 38 last said 
oma esimese  koolihariduse  
4-klassilises Nahe koolis.

Õpilasi oli koolis paari-
kümne ringis ja kõigile klassi-
dele andis tundi üks õpetaja, 
tema nimi oli Alma Noor.

 Nõukogude võim jõu-
dis 1949. aastal kolhooside 
moodustamisega ka Koolme 
külla. Talude loomad  aeti 
kõik kolhoosikarjaks kokku. 
Lüpsilehmi oli 50 ringis ja 
kõik tuli käsitsi lüpsta.

Linda-Margareta õppis 
Jänedal kolm kuud karjabriga-
diriks ja sai kolhoosis tööd. 

1952. aastal hakati rajama 
kaitseväe polügooni ja Kool-
me küla taludest aeti inimesed 
välja. Kellelegi uut kohta vas-
tu ei antud. Kahjussaare talu 
hooned olid uued ja Kauba 
pere tahtis need ise mujale viia 
aga sõjavägi võttis hooned 
lahti ja viis Aegviitu. 

Linda-Margareta läks me-
hele ja võttis oma vanemad 
mehekoju kaasa. 1954. aastal 
abiellus ta Rudolf  Endjärve-
ga ja kolis elama Sipelgale. 
Rudolf  oli nelja last üksi kas-
vatav leskmees. Kõik neli olid 
tüdrukud ja juba isakodust  
lahkumas.

Linnapes oli siis kolhoos 
Uus Elu, kus mehega koos sai 
tööl käidud. Hobusega olen 
kõik tööd ära teinud, ainult 
kündnud ei ole. Rasket käsitsi 
tööd on elus palju tehtud.

Olen pidanud kõik välja 

kannatama, ikka nutta olen 
ka saanud.

Nii head elu kui praegu 
pole oldgi, teab elurõõmus 
sünnipäevalaps rääkida. 

Olen kasvanud ajal kui usk 
oli tähtis, Ambla koguduses 
olen ristitud ja leeritatud. 
Usk on aidanud leplik olla. 
Leppida on tulnud abikaasa 
suramaga  1970. aastal ja ka-
sutütarde Vilma, Aino ja Evi 
varase lahkumisega.

Elus on kõike ette tulnud, 
aga istuma ei tohi jääda. Eel-
misel suvel aitas ta lapselapsel 
kõik peenrad ära rohida ja 
iga uus Kroonika on kaanest 
kaaneni läbi loetud. 

Tütretütar Luule teab, et 
kui midagi ununema kipub, 
tuleb vanaemalt üle küsida, 
tema ikka mäletab. 

Sirje Salura, 
sotsiaaltöötaja

„Kuni sõda kõik purustas....“
Vaivara ja Alutaguse valla 

kultuurilugu 1944. aastani
Ida-Virumaa 2001

IDA PÕLLU mälestused
Sünd: 20.01.1912

Olen sündinud 1912 . aas-
tal Joala vallas. Hiljem oli see 
Alutaguse vald. Lapsepõlv ja 
noorus möödusid isakodus 
Arumäe külas.

Abiellusin 1936. aastal sa-
mas külas Põllu Juhaniga. Meil 
oli kaks last: tütar Laine sündis 
1937. aastal ja poeg Tarmo 
1943. aastal.

Nõukogude võimu siiatule-
kul töötas mees raudteel. Meil 
oli ka väike majapidamine. 
Isatalu oli suurem kui 30 hek-
tarit ja isa eraldas 10 hektarit 
sellest meile. Pidasime loomi. 
Oli hobune ja kolm lehma, 
kui algas sõda. Mees töötas ka 
okupatsiooni ajal raudteel, nii 
et ei kuulunud mobilisatsiooni 
alla ei ühe ega teise valitsuse 
korral, küll aga nõuti, et mees 
astuks Omakaitsesse.

1944. aasta veebruaris eva-
kueerusime Vohnja valda. 
Mees hakkas ka seal tööle 
raudteel. Kadrina Udriku 
osakonnas, seal töötas ta 1944.

aasta sügiseni, siis saadeti 
tagasi Soldinasse, kus varem 
oli ametis olnud. Kevadel 
1945 tõi ta ka minu lastega 
siia. Kodust oli ikka midagi 
järel. Seinad. Ehkki kildudest 
purustatud, oli katus osaliselt 
säilinud. 

10. juunil 1945 mees arre-
teeriti. 25. märtsil 1949 saadeti 
mind koos lastega Siberisse, 
kus poeg Tarmo suri 7-aasta-
selt malaariasse.

Mees sai 1955. aastal oma 
aja täis ning sõitis minu ja tütre 
juurde Siberisse. 1957. aasta 
veebruaris jõudsime Eestisse 
tagasi. 

Nüüd on Laine surnud. 
Kodumaja on maha müüdud. 
Tütrepoeg elab Jänedal.

Oma mälestusi koduvallast 
ja kodukülast pean kalliks. 

Lapsepõlvest
Ma armastan sind, kodukü-

la Arumäe! Näen mõttes sind 
alati, isakodu. Näen mõttes 
alati ja tihti sinu rohelist õue-
muru, mis kaetud kummeliga. 
Näen jalgrada murul, mis ema 
tallatud kaevule, lauta, aita...
Näen sinu päikesetõusu idast 
ja loojangut läände.

Päevad olid lapsena täis 

mängu ja rõõmu. Suuremaks 
saades täis tööd ja toimetusi. 
Ma hakkasin vara tööle. Paar 
aastat käisin loomadega karjas, 
siis võeti vend sõjaväkke. Isa 
ütles:“Kas võtame karjase 
loomade juurde või hakkad 
tööle?“ Valisin muidugi tööl-
käimise. Olin siis 12-aastane. 
Alguses oli raske, kuid õppisin 
ruttu. Õppisin vikatiga heina 
niitma ja sirbiga rukist lõika-
ma, lõpuks tegin tööd nagu 
teisedki.

Aga ma olin ikkagi laps, 
keda huvitas mäng. Tihti 
kadusin teiste omaealistega 
mängukohta. Koplis, kolme 
kadaka juures, oli meil suur 
majapidamine. Loomi oli 
puust ja käbidest. Looma-
koplid ja karjamaa – kõik 
nagu olema peab. Selle kõige 
juures unustasin kohustused 
ja töö. Kord leidis ema mind 
mängukohast. Seekord oli 
palju pahandust, sest leh-
mad olid lüpsmata. Emal oli 
käsi haige, oli vikatiga sisse 
lõiganud ja see oli sidemes. 
Muidugi palusin vabandust ja 
lüpsin lehmad ära. Meil oli siis 
neli lehma. 

Ka leivategemine oli päris 
raske, kui teha palju leiba 
korraga, tervele perele 4-5 
päevaks.

Ega maal küll lastele nuk-

Linda-Margareta Endjärv 
tähistas 5. aprillil oma 

97. sünnipäeva

Ida Põllu mälestused

Vene lennukite pommitami-
ne Tallinnas

Sügis 1942 tõi mind aga jälle 
tagasi Tallinna raudteesõlme 
ja vähemalt eelolevaks talveks.

1942. a septembris määrati 
mind Kaupmeeste jaama kor-
raldajaks. Läbi ja lõhki teatud ja 
tuntud jaam nii inimeste kui ka 
tegevuse ja töö poolest. Minu 
äraoleku ajal oli jaama töö 
tundmatuseni suurenenud, eriti 
sõjaväe vedude arvel. Mitmed 
kaubad nagu õlepakid, nafta 
ja bensiin – laaditi sadamas 
laevadelt vagunitesse ja läksid 
tervete rongidena ida poole 
rindele. Muide, Tallinn-Sadama 
jaamast tuli kitsarööpmelise 
raudtee harutee Eesti Tarbijate 
Kooperatiivi Vabariikliku Liidu 
territooriumile. Kuna sellel 
maa-alal oli ka laiarööpmelise 
raudtee harutee, siis asus seal 
isegi oma kaubakontor ja raud-
tee kaubandusala töötajad.

Seoses saksa okupatsiooni 
võimuga oli sisse viidud jä-
relvalve eesti rahvusest raud-
teelaste lojaalsuse suhtes. Iga 
Tallinna jaamakorraldaja juur-
de oli määratud mobiliseeritud, 
kuid tõeline saksa raudteelane. 
Minule meeldis see asjaolu 
kahes mõttes: esiteks oli või-
malik praktiseerida saksa keelt 
ja teiseks ta oli minu kolleeg, 
st rongiliikluse ja jaama töö 
asjatundja. See kergendas väga 
palju meie omavahelist arusaa-
mist raudteetöös.

Minu vahetusse sattus hr 
Paulsen, kes oli enne mobili-
seerimist töötanud Hamburgi 
linna raudteejaamades. Ta oli 
pikk, sihvakas mees, talle sobis 
hästi (raudtee) vormiriietus. 

Üldiselt ta ei seganud end 
töösse vahele, veel vähem tegi 
ta ettekirjutusi või korraldusi. 
Ainuke juhus, kus ta reageeris, 
oli siis kui ta nägi, et mina, 
jaamakorraldaja, tõstan häält 
ja riidlen kellegagi. Sel puhul 
ta küsis: “was ist los?” (mis on 
lahti?). Siis tuli talle rahulikult 
ja lühidalt asi ära seletada, mille 
peale ta kostis “gut.”. 

1942/43. a oli aeg, kus sü-
gisel ja talvel käis nõukogude 
lennuvägi pommitamas eesti 
linnu, eriti aga Tallinnat. Ja 
sageli juhtusid need nõukogu-
de “külaskäigud” just nendel 
öödel, kui minu töövahetus oli 
valvekorras. Seepärast tegi hr 
Paulsen vahel nalja, kui ütles: 
“Hr Lahil on salajane kontakt 
venelaste lennuväega. Miks nad 
tulevad Tallinnat pommitama 
neil öödel, kui teenistuskorrad 
on hr Lahil?”
Portfelli kaotamine sõja-
väerongis

Tuleb meelde üks ebameel-
div juhtum, mis oleks võinud 
saada saatuslikuks. Juhul kui 
ma vahel käisin ka Tallinnas 
kodus, siis tavaliselt sõitsin ma 
Tapale tagasi rongiga, mis jõu-
dis Tapale nii, et peagi võisin 
alustada tööd öövahetuses. See 
oli saksa sõjaväelaste puhkuse-
rong (Urlaubszug), st puhkuse 
saanud sõjaväelased sõitsid 
sellega Saksamaa poole. Et ma 
kandsin saksa raudteevormi 
siis ei olnud mingeid arusaama-
tusi mul selle puhkuserongiga 
sõitmisel, kuigi seaduse järgi 
ei olnud kellelgi õigust selles 
rongis sõita peale sõjaväelaste. 

Rong sõitis peatusteta, ai-
nult Aegviidus oli väike pea-

Otto Lahi raudteelugu
tus. Momendil astusin jaa-
ma perroonile ja jalutasin 
edasi-tagasi. Portfell koos 
ametitunnistusega ja muude 
dokumentidega oli jäänud 
vaguni esikusse, kus sõitsin. 
Järsku hakkas rong liikuma. 
Hüppasin peale, kuid valesse 
vagunisse. Ja et vahejaamast 
ilmus kahtlane isik, siis tunti 
minu vastu kohe huvi. Selleks 
oli muidugi saksa vastuluure 
(gestaapo). Minu isikut tõen-
davad dokumendid olid kõik 
jäänud portfelli. Ise ma aga ei 
orienteerunud, kus see vagun 
asub – kas rongi eespool või 
tagapoolses osas. 

Kõik vagunid olid viimse 
lamamiskohani sõjaväelasi 
täis, hakkasime kõik koos 
– vastuluure ja mina – otsima 
minu portfelli. Ainult selle 
leidmine võis mind päästa kõi-
ge rängematest tagajärgedest. 
Sellel perioodil pandi saksa 
sõjaväerongide suhtes toime-
diversiooniakte, lasti ronge 
kraavi jne. Arvestasin juba 
sellega, et Tapal ma rongist 
maha ei saa. Kõige rohkem 
aga kartsin, et keegi võtab sealt 
esikust minu portfelli ära, kas 
või huvi pärast. Kuulsin kui 
vastuluure kasutas sõna di-
versant. See aga tähendas sõja 
olukorras surmaotsust. 

Ükskõik kui raske oli neist 
täiskiilutud vagunitest läbi 
pugeda, õnneks enne Tapa 
jaama jõudsime selle vaguni 
esikusse, kus ma olin Tallin-
nast Aegviiduni sõitnud ja 
milline rõõm – portfell seisis 
omal kohal.  

Otto Lahi

Linda-Margareta Endjärv
Foto   perearhiivist

(järgneb)

Vahendas Anne Raava
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

Kooli tn 6
Tapa

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. 
5. Palkide ost. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

E, 12. mai kell 18 Tapa gümnaasiumi õpilaste emadepäeva  
 kontsert
T, 13. mai kell 10.30–15  Doonoripäev
T, 13. mai kell 20 Film “Tänavate valitsejad” pääse 40 kr
N, 15. mai kell 20 Film “Kolm kutti ja Lumehelbeke” pääse 40 kr
R, 16. mai kell 19 Segakoori Leetar kontsert
L, 17. mai kell 19 Vana Baskini Teater “Viimane sigar” 
 pääse 125 kr ja 100 kr

 4. juunil kella 10st
Tapal MTÜ Arenduskoja majas

Nägemiskontroll ja prillide müük
Info ja eelregistreerimine telefonil 325 8691

Tapa linnaraamatukogu võtab tööle

RAAMATUKOGUhOIDJA
SAKSI RAAMATUKOKKU (ASUB MOEL)

CV ja avaldus esitada 20. maiks 2008
Tapa linnaraamatukogule

Aadressil: Kooli 6, 45106 Tapa

Täpsem info telefonil 323 2080
www.tapa.lib.ee

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud koormasse laotud. 

Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa, 
metsamaad ja raieõigust. Tel 5301 8893

Otsin teavet oma sugulaste kohta, 
kes elasid Tapal. 

Marie Vaga (10.07.1885–15.12.1973) ja 
Peeter Vaga (10.03.1908–26.11.1979). 

Peeter Vaga oli vaksalikorraldaja. 
Kui keegi teab ja mäletab, palun võtke 

ühendust, telefonil 43 58 777 või 52 88 353. 
Vaevatasu!  Kadri Crossland

Müüa 4-toaline korter Tapal Kabala 1, IV korrus, 
üldpind: 74.7 m².  Hind: 515 000 kr 

Helista, tingi 56 608 925

Muru kasvab mulla peale,
aruheina haua peale, 
kasteheina kaela peale, 
punalilled palge peale. 

hEINO MARKSON
11.XI 1936 – 7. V 2006

2. surma-aastapäeval 
 mälestavad abikaasa, 
lapsed ja lapselapsed

Las küünlavalgus mälestusi 
paitab ja kaotusvalu 
leevendada aitab.

Kallist
KATRIN VORONOVI

21.02.1992 – 04.05.2006

mälestavad 2. surma-aasta-
päeval ema, vanaema, 
Tanja ja Riina peredega

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 
hindadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa, tel 5598 3983, 5806 7240

EELK Tapa Jakobi koguduse teated

Reedel, 9. mail kell 19 
Tapa kammerkoori kontsert kirikus

Pühapäeval, 11. mail kell 10 
1. nelipüha, emadepäeva MISSA, 

leerikooli lõpetamine, ristimine, õnnistamine, 
kaasa teenib Tapa kirikukoor

Esmaspäeval, 12. mail kell 17
2. nelipüha MISSA

Pühapäeval, 18. mail kell 10
Kolmainupüha MISSA

Pühapäeval, 25. mail kell 10 MISSA

Kuldleeripüha 1958. a leerilastele toimub 
29. juunil kell 10. Palun teatada 

osavõtmise soovist tel 5690 4754

Surnuaiapüha jumalateenistus toimub Tapa 
linnakalmistul 6. juulil algusega kell 12.

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

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

Tel 501 3862

Otsin kardina (80x120 cm) heegeldajat. 
Tel 322 4159, 515 2140


