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Foto Heiki Vuntus

Juba enne heakorranädalat hoolitsevad Tapal töötutena arvel olevad linnakodanikud linna üldmulje pa-
randamise eest.

Kutsume kõiki muusikasõpru nau-
tima kaunist kontserti, mis toimub
21. aprillil kell 13 Rakvere kirikus
(Pikk tn 19).
2007. aastal tähistabmuusikamaa-

ilm Franz Schuberti 210. sünniaasta-
päeva. Sellega seoses korraldab Leht-
se kammerkoorRakvere kirikus kont-
serdi, kus tuleb ettekandele F.
Schuberti � Missa in G�.
Solistid on sopran Annika Ilus

(Eesti Filharmoonia Kammerkoor),
tenor Indrek Jurt�enko (Lehtse kam-
merkoor) ja bass Rainer Vilu (Eesti
Filharmoonia Kammerkoor). Orelil
Piret Aidulo. Dirigent Kaido Janke
(Lehtse kammerkoor).
Koorid: Türi kammerkoor (dirig

Tiiu jaKuldar Schütz), Tapa kammer-
koor (dirig Svetlana Mjalitsina), kam-
merkoor �StudiumVocale� (dirig Tii-
na Sooba), Lehtse kammerkoor (dirig
Tiiu Tikkerber). Kuulete laulmas kõiki
koore ka eraldi ja suurepärane võimalus
on kuulda orelil musitseerimas Piret
Aidulot. Kontsert on tasuta. Võimalik
vaba annetus. Kontserti toetavad Ees-
ti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa eks-
pertgrupp ja Tapa vallavalitsus.
Tulge kindlasti kontserdile, sest nii

suurearvulist koori (90�100 lauljat),
nii häid soliste ja nii suurepärast or-
ganisti ei saa nautida iga päev.
Kohtumiseni kontserdil!

Tiiu Tikkerber,
Lehtse kammerkoori dirigent

Tapa vallavalitsus korraldab sel aas-
tal õpilasmaleva konkursi 13�18-aas-
tastele õpilastele
Õpilasmalevad toimuvad
11.06�22.06.2007 Tapa linnas
11.06�22.06.2007 Moe piirkonnas
25.06�06.07.2007 Tapa linnas
25.06�06.07.2007 Jäneda-Lehtse piir-
konnas.
Avalduse blanketid on kättesaada-

vadTapavalla koduleheltwww.tapa.ee
ja Tapa valla koolidest. Korrektselt
täidetud avaldused saab esitada kuni
30. aprillini 2007 kooli, kus noor õpib.
Õpilasmalevas tööd tehes saab noor
töötasu tunnihindega 21.50 kr/tund.
Õpilasmalevas teevad noored igal
tööpäeval 4 tundi tööd ja peale seda
on tegevused vaba aja veetmiseks.
Täiendava informatsiooni saami-

seks helistada 325 8691 sotsiaalnõu-
nik Ene Augasmägile, e-mail
ene.augasmagi@tapa.ee.

Uriinipidamatus ehk uriini tahtmatu
eritumine on levinud tervisehäire igas
vanuses.
Sõltumata pidamatuse raskusast-

mest � kerge, keskmine või raske - tu-
leks õige ravi määramiseks pöörduda
perearsti poole. Ilma ravi ja hoolduse-
ta jäänud pidamatusega kaasneb rida
tervise- ja sotsiaalseidprobleeme.Ene-
seväärikust ja normaalset elurütmi aita-
vad aga säilitada õigesti valitud kvali-
teetsed pidamatuse hooldusvahendid.
Inkotoast on võimalik osta soo-

dustingimustel uriinipidamatusega
inimeste hooldus- ja põetusvahen-
deid, samutimähkmeid, imavaid alus-
linu, naha ja haavahooldusvahendeid.
Selleks, et soodustusega tooteid

osta, tuleb võtta oma arstilt tõend
puude kohta ning minna sellega sot-
siaaltöötaja juurde, kes väljastab isi-
ku abivahendi kaardi.
MTÜ Inkotuba hakkab käima abi-

vajajaid nõustamas seenioritoas Ro-
heline 6-1 üks kuni kaks korda kuus.
Samas võetakse ka vastu abivahendi-
teabivahenditele abivahenditele abiva-
henditele tellimusi ning tellitud kaup
tuuakse kohale seeniortuppa.
Esimene nõustamispäev on 27.

aprillil kella 9�15.

Kevade tulekuga on paljudes ini-
mestes tekkinud soov heakorras-
tada oma õuealad, visata ära mit-
tevajalik kraam ja anda ehk ka väi-
ke panus ümbruskonna heaks.
Heakorranädalal viiakse läbi

järgmised üritused:
24. ja 25 aprillil on Tapa valla

teeäärte koristus, kus osalevad koo-
liõpilased. Palume siis kõikidel
Tapa valla teedel liikuvatel inimes-
tel tähelepanelik olla ning pidada
kinni selleks puhuks paigaldatud

liiklusmärkidel olevast infost.
28. aprillil saab ära anda elekt-

roonikaromusid, ohtlikke jäät-
meid ning vanu rehve. Täpsemalt
järgmises artiklis.
26. aprillil on Rotimetsa koris-

tus koostöös RMKning Tapa vall-
valitsusega.
Kruntidelt kokku kogutud aia-

prahi saavad ära anda eramajade
omanikudningkorteriühistud. Soo-
vijatel palume ennast registreerida
kuni 23. aprillini heakorraspetsialisti

juures telefonil 322 9664. Palume
kogu kokku riisutud aiapraht pan-
namustadesse kilekottidesse, olme-
praht välja korjata ning lühikeseks
lõigatud oksad siduda kimpudesse.
Kottidesse pandud aiapraht panna
aia taha hiljemalt 27. aprilliks, kust
see viiakse ära 28. ja 29. aprillil. Loo-
dame teie ausameelsusele, sest ol-
mejäätmeid me vastu ei võta. Kui
mõnes kotis on sedasorti jäätmeid,
jäetakse kott kaasa võtmata.

Maris Urve

Ohtlikke jäätmeid ning elektri- ja
elektroonikaseadmete (probleem-
toodete) jäätmeid ei tohi viia loo-
dusesse ega tavalise olmeprügi jaoks
mõeldud konteineritesse.
Keskkonna säästmise huvides

tuleb kõik tekkivad ohtlikud jäät-
med ja probleemtoodete jäätmed
viia vastavatesse kogumiskohtades-
se. Neid kogumiskohtasid aga ei ole
võimalik paigutada iga maja õue
ning kaugemates kohtades elavate-
le inimestele on nende kasutamine
ebamugav. Selleks, et ka kaugemal
elavad inimesed saaksid oma ohtli-
kud jäätmed, elektri- ja elektrooni-
kaseadmete jäätmed ning vanad
rehvid paremini ära anda, korraldab
vallavalitsus eelpool nimetatud jäät-
mete kogumisringi.
Kogumisring toimub 28. aprillil
Kogumisringil võetakse elanikelt
tasuta vastu
1. ohtlikke jäätmeid
2. elektri- ja elektroonikajäätmeid
3. vanarehve.
Ohtlikud jäätmed on
1. kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed,
nagu õlifiltrid ja õlipakendid;
2. värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nen-
de pakendid ning nende ainetega

määrdunud töövahendid;
3. lahustid, nagu näiteks tärpentin,
atsetoon ja tehniline bensiin;
4. taimekaitse- ja putukatõrjevahen-
did ning nende pakendid;
5. vanad akud ja akuvedelikud;
6. leeliselised pesuained;
7. kasutamata jäänud või aegunud
ravimid ja farmaatsiatooted;
8. elavhõbedakraadiklaasid;
9. päevavalguslambid;
10. patareid.
Elektri- ja elektroonikajäätmed on
1. suured kodumasinad (külmikud,
pesumasinad, elektripliidid, mikro-
laineahjud, elektriradiaatorid, klii-
maseadmed, ventilaatorid jms);
2. väikesed kodumasinad (tolmu-
imejad, õmblusmasinad, röstrid,
kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
3. IT- ja telekommunikatsioonisead-
med (raalid, sülearvutid, telefonid,
mobiiltelefonid, automaatvastajad,
printerid jms);
4. tarbeelektroonika seadmed (raa-
diod, televiisorid, videokaamerad ja
-magnetofonid,muusikariistad jms);
5. valgustusseadmed (luminofoor-
lampide valgustid, sirged lumino-
foorlambid, kompaktlambid);
6. elektritööriistad (v.a suured paik-

sed tööstuslikud tööriistad).
Kogumisautode peatuspaigad
ja ajad on järgmised:

Tapa linnas:
- Taara ja Võidu pst rist 9-9.20
- Nurga äri(Decora) parkla
Ambla mnt ja Paidemnt nurgal
9.35-9.50
- Lukoili bensiinijaama tankla
10.05-10.25

Karkuse piirkond:
- Näokorruselamu juures 10.45-11
- Karkuse klubi 11.15-11.30

Saksi piirkond:
- Saiakopli mõis 11.40-11.55
-Moevallamajaparkla12.05-12.20
- Imastukorterelamu12.40-12.55

Lehtse piirkond:
-Jootmekorruselamud13.25-13.45
- Linnape mõisa ees 14-14.20
- Lehtse kultuurimaja parkla
14.35-14.55
- Lehtse mõis 15.10-15.35

Jäneda piirkond
- Jäneda Allika maja 15.55-16.20

Kellaajad võivad nihkuda, seega
peaks varuma veidike aega ja kan-
natust.

Tulemas on heakorranädal

Ohtlike jäätmete kogumisring

Lehtse
kammerkoor

kutsub kontserdile!

Õpilasmaleva
konkurss

Tapa AIDSi Ennetus- ja Narko-
nõustamiskeskus sai tänavu 1. april-
lil 5-aastaseks.
Aprillikuu on plaanitud sünnipäe-

va tähistamiseks. 16.�19. aprill on ava-
tud uste nädal, mil keskusesse on
oodatudkõik huvilised, nii noored kui
vanad. Nii võib tulla lihtsalt uudista-
ma, kus keskus täpsemalt asub ja
mida siin tehakse. Külastajatele pa-
kutakse teed ja kohvi, antakse tasuta
nõu ja infomatsiooni ning jagatakse
kondoome.Keskuses toimubka süst-
lavahetus ning esmaspäeviti kell 16�
18 on võimalik anonüümselt ja tasu-
ta testida HIV-i ning süüfilist.
Avatud uste nädalal on keskus

avatud esmaspäevast neljapäevani
kell 10�16. Tavaliselt oleme nimeta-
tud kellaajal avatud esmaspäeviti,
kolmapäeviti ja neljapäeviti. Keskus
asub Tapal aadressil Valve 30. Info:
5552 9389; info@uae.ee

Maarja Kobin, nõustaja,
Tapa AEK-NNK projektijuht

Avatud uste nädal
Tapa AIDSi
Ennetus- ja

Narkonõustamis-
keskuses

Krista Pukk

Tapal on inkotuba

Tapa valla pensionärid ja
invaühingu liikmed!

Tapa gümnaasiumi aulas ootab
teid meeleolukas õhtupoolik
2. mail algusega kell 14.
Esinevad algklasside näitering

ja laulu-mänguring.
Jätkub suhtlusring
kohvi- ja teelauas.

Anu Jonuks

MTÜ Arenduskoda
üldkoosolek toimub
24. aprillil kl 15

PÄEVAKORD
1. 2006. a aastaaruanne
2. Juhatuse liikmete
vabastamine

3. Juhatuse liikmete valimine
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Kevadvaheajal külastasid kümme
Tapa gümnaasiumi õpilast, gümnaa-
siumi saksa keele õpetaja Tiiu Saluste
jaTapa Jakobi koguduse õpetajaReet
Eru sõpruslinna Preetzi Saksamaal.
Meie noored kutsus külla Preetzi
evangeelne kirikukogudus.Külastu-
se eesmärkoli sõpruslinnanoorte elu
ja vaba aja veetmise viisidega tutvu-
mine ning omavaheliste sõprusside-
mete jätkamine ning uute loomine.
Preetz on olnud Tapa sõpruslinn

üle kümne aasta. Aastaid tagasi, kui
Tapal tegutses skaudiühing, käisid
meie õpilased kaks korda Preetzis
ja nemadTapal. Seekordse külaskäi-
gu idee sai alguse 2006. aasta suvel
Tapa linna 80. aastapäeva pidustus-
tel Preetzi linna delegatsiooniga
kohtumisel. Reisi organiseerimise
eestvedaja oli Moritz Nieschlag, kes
ei soovinud kodumaal armeeteenis-
tust läbida ja eelistas alternatiivina
tööd noortega Tapa noortekesku-
ses. Moritz tegi valmis ka lendlehed
Preetzi ning Tapa kohta ja koostas
nimekirja Preetzi sõita soovijatest.
Tahtjaid oli üle neljakümne. Külla
kutsuti kümme noort ning klassiju-
hatajatel ja võõrkeeleõpetajatel tuli
välja valida parimatest parimad, kes
oleksid nii võimaluse Preetzi külas-
tada ära teeninud kui ka võimelised
võõrkeeles suhtlema ja hakkama
saama. Kaasa sõitsid 9. klassist Lii-
na Saia, 11. klassist Kristin Bugri,
Marianne Kangur, Kadi Neidek,
Karin Ojasoo ja Aleksander
Melnikov ning 12. klassist Triin
Mägi, Heleri Vallimägi, Kalver Lau-
mets ja allakirjutanu.
Kümnest õpilasest olid enamik

Saksamaal esimest korda ja palju-
dele oli omaette elamuseks ka esi-
mest korda lennukiga sõitmine.
Külastuse programmis oli koha-

liku Schilleri-nimelise gümnaasiumi,
noortekeskuse ja skaudiühingu kü-
lastamine, sõpruslinna enda ja tema
naabruses olevate Kieli ja Lübecki
linnadega tutvumine ning palju
muud huvitavat.
Tapalt asuti teele esmaspäeva,

19. märtsi lõuna paiku. Tallinnast
lennati Berliini, kuhu võõrustajad
olid tapakatele vastu tulnud. Sõit
Berliinist Preetzi kestis nelja tunni
ringis ja peredesse jõuti esmaspäe-
va viimastel tundidel. Sõidu ajal teh-
ti juba omavahel tutvust ja määrati
vastavalt perede eelistustele kind-
laks ka ööbimiskohad.
Reisi ametlik osa algas teisipäe-

val väikese palvusega kohaliku kiri-
ku kabelis, millele järgnes ühine

hommikusöök ja eesoleva nädala
plaanidest rääkimine. Päev jätkus
jalutuskäiguga Preetzis, mida juh-
tis linna põline elanik ja gümnaa-
siumi endine ajalooõpetaja härra
Bubert. Linnaekskursioon oli oma-
pärane selle poolest, et näidati eri-
nevaid kohti, nagu trükikoda, linna
vanim apteek ning kohalike kunst-
nike ja fotograafide ateljeed, mis
tavalistelt turismimarsruutidelt välja
jäävad. Esimese päeva pärastlõuna
oli mõeldud veeta peredega, kelle
juures kostil oldi. Sõltuvalt iga pe-
rerahva väljapakutust tehti erinevaid
asju: käidi naaberlinnas Plönis, kü-
lastati Kieli või võeti midagi muud
ette. Õhtul said taas kõik kokku ja
käisid Kielis kinos rootsi kvaliteet-
filmi vaatamas.
Järgmist päeva alustati Preetzi

linnapea Wolfgang Schneideriga
kohtumisega. Linnapea jutustas
Preetzi ajaloost, räägiti Tapa ja
Preetzi sidemetest ning tuleviku-
plaanidest. Pärastlõunal käidi skau-
digrupi koosolekul. Seal peeti maha
lauluvõistlus, mille võitjaks tuli ta-
pakate esituses kõlanud �Põdra
maja�, õpiti ilma tikkudeta tuld te-
gema, keedeti koos skaudisuppi ja
mängiti võistlusmänge. Õhtu vee-
deti koos noortekeskuses, kus gril-
liti võileibu ja oli aega tutvuste loo-
misteks ja sõbrunemiseks.
Neljapäeva hommikul külastati

Friedrich Schilleri nimelist Preetzi
gümnaasiumi. Kooli direktor rääkis
esmalt koolist üldisemalt, sealsest
õppekorraldusest ja kooli sideme-
test Rakvere reaalgümnaasiumiga
ning seejärel tegi väikese ekskur-
siooni koolis. Käidi läbi kõik kooli
tähtsamad ja huvitavamad ruumid
ning piiluti sisse ka mõnedesse tun-
didesse. Saksa koolisüsteem erineb
Eesti omast enim selle poolest, et
gümnaasiumihariduse omandami-
seks kulub seal 13 aastat ja õpeta-
tavate ainete arv on pisut väiksem
ning programm tänu sellele põhja-
likum ja sügavam. Külastatud tun-
dide põhjal jäi ka mulje, et prakti-
list tegevust on sealsetes koolitun-
dides tunduvalt rohkem ning kooli
varustamisele kaasaegsete õppeva-
hendite ja raamatutega on suurt
rõhku pandud. Elu-olulisest korral-
dusest on teistmoodi see, et koolis
pole Eestis harjumuspärast suurt
garderoobi, vaid õpilased käivad
ülerõivastega tunnist tundi ning
need on võimalik jätta iga klassi
ukse taha. Samuti puudub suur
söökla sooja toiduga ja on olemas

ainult väike kohvik, kus müüakse
võileibu ning jooke. Tänu lumise
aja vähesusele on laialt levinud jalg-
rattaga koolis käimine ja vabadel
hetkedel kooli siseõues pallimängu-
de mängimine. Vabu tunde, mida
õpilaste tunniplaanides esineb nä-
dalas kuni paar-kolm, on võimalik
veeta vaba õhkkonnaga raamatuko-
gu meenutavas OZ-iks kutsutavas
ruumide kompleksis, kus saab teha
koduseid töid, õppida, lugeda, ka-
sutada arvuteid või niisama aega
veeta. Kooli külastamisele järgne-
nud pärastlõuna ja õhtu veedeti
peredes, kus tehti taaskord erine-
vaid asju kas ühe pere siseselt või
mitmekesi koos.
Reedel käidi Kielis. Hommiku-

poolikul külastati Kieli lähedal asu-
vat Laboe linnakest. Vaadati ringi
sealse hiiglasliku mereväe monu-
mendi juures, roniti selle tippu 54
m kõrgusele, kust hea ilmaga pida-
vat paistma ka Taani, ja käidi eht-
sas Teise maailmasõja ajast pärine-
vas, nüüd külastajatele avatud all-
veelaevas. Pärastlõuna oli Kieli lin-
naga tutvumiseks ja õhtul käidi ühe
kohaliku noortele suunatud kiriku-
organisatsiooni poolt korraldatud
üritusel pealkirjaga �Holy Days �
Are you churching for something
new?�, kus oli võimalik osa võtta
erinevate workshoppide tööst, meis-
terdades endale käevõrusid, maali-
des T-särkidele, õppides orelimän-
gu, lauldes või tehes muud säärast.
Laupäeval külastati hansalinna

Lübeckit. Linnaekskursiooni juhtis
härra Bubert.Kõnniti vanalinna aja-
loohõngulistel kitsastel tänavatel,
vaadati ringi muusikaakadeemias ja
imetleti kellamängu ühes paljudest
Lübecki kirikutest. Hiljem anti vaba
aega omal käel ringivaatamiseks ja
mälestusesemete kaasaostmiseks.
Pärast lõunat käidi koos Nieder-
eggeri martsipanimajas tõelist Lü-
becki martsipanikooki söömas ja
oma silmaga martsipanikujude val-
mimist vaatamas. Seejärel suunduti
tagasi Preetzi ja söödi koos õhtust,
peeti kabelis väike palvus ja lõpetati
külaskäik ametlikult.
Pühapäeval asuti Preetzist vara-

hommikul kodupoole teele ja Ta-
pale jõuti juba pärastlõunal.
Tapa ootab Preetzi noori külla

2008. aastal ja loodab sõpradele
selleks ajaks võrdväärselt huvitava
programmi välja pakkuda.

Maarja Soomann,
Tapa gümnaasium 12.b klass

Eelmisel laupäeval oli Lehtse kul-
tuurimaja ümbrus täis igat sorti auto-
sid ning maja ise oli täis igas vanuses
inimesi � toimus 4. MMM-ÕHTU
(Mõnusate MuusikaMeeste pidu).
Üks ürituse eestvedajaid ning tehni-
kaga toetajaid on alati olnudomaküla
mees Andrus Kurvits � suur aitäh
talle! Peole olid tulnud esinema kaks
sooloesinejat � avaesineja Elmar
Tõldsepp (60 aastat olnud dzässpia-
nist, praegu invaliid, Aravetelt) ja
Aleksander Jairus (kitarr+taust fono-
grammilt, Jänedalt). Bände oli viis:
ansambel 4+Väike-Maarjast, ansam-
bel 3/4 e hk Riks-Ants-Ants (Riho
Lööper, Ants Lööper ja Ants Tedre-
kull), ansambel WHB (Meelis Kase-
väli, Ants Tedrekull, Armin Piirmets,
Raimo Jürgenson ja Alar Koemets),
ansambel Kurvad Silmad (Andrus
Kurvits, Tarmo Kopti, Hans Kur-
vits), ansambel SassBluesBand (pro-
jekt mitme bändi meestest). Väga
tubli helimees oli SergeiKlaasenRak-
verest � õhtu möödus ilma pauku-
deta ja kogu tehnika jäi terveks. Mõ-
nusa valguse ning pillimeeste väsides
hoolitses muusika eest Oliver
Jürimaa.
Muusikat oli tõepoolest seinast

seina ja igale maitsele. Selline üritus

toimus meie majas 4. kord ning üle-
tas kõrgelt eelmisi oma hea muusi-
kalise taseme poolest. Väga vahva
on see, et suur osa pillimehi on
muutunud MMM-ÕHTU patrioo-
tideks � nad valmistuvad hoolega
selleks peoks, tehes proove juba va-
rakult. Uued liitujadki lubasid juu-
belipeole taas tulla. Südamlikud tä-
nusõnad teile kõigile, armsad muu-
sikamehed!
Ka publikul oli seekord oma

ülesanne � igaüks sai hääletussedeli
ning valis oma lemmikesineja. Pub-
liku Lemmik 2007 oli ansambel
Kurvad Silmad ja ainult kaks häält
vähem kogus ansambel WHB. Tore
oli aga see, et iga esineja seitsmest
oli saanud oma osa rahva toetusest.
Siinkohal tänan peol olnud tantsu-
himulisi, heatujulisi ja sõbralikke
inimesi ning loodan, et hooaja lõ-
pupidu teile tükiks ajaks meelde
jääb! Kamuusikute pere oli rõõmus
teie arvukuse ning poolehoiu üle.
See üritus jääb elama ja kui kul-

tuurimaja renoveerimine vähegi lu-
bab, siis peame 5. MMM-ÕHTUT
ikka 2008. aasta munapühade lau-
päeval!

Leelo Jürimaa,
Lehtse kultuurimaja direktor

Tapa noored käisid Preetzis

MMM-õhtust

Foto TG arhiivist

Märtsikuu esimesel päeval helistas
Narva linnavolikogu aseesinaine La-
rissa Olenina Tapa vene gümnaasiu-
mi direktorile Henry Kallastele ning
pakkus meie kooli õpilastele võima-
lust projekti raames sõita kevadva-
heajal Sankt-Peterburgi. Sõit, ööbi-
mine ning toitlustamine oli nii õpi-
lastele kui ka õpetajatele tasuta. Loo-
mulikult oli direktor sellega kohe
nõus, sest iga päev ei pakuta kooli-
dele niisugust võimalust.
Kuna reis oli juba 16.�18. märt-

sil, siis toimus kiire koosolek, et aru-
tada, millist klassi saata. Eelduseks
oli, et enamusel klassiõpilastest on
olemas passid. Seega oli otsus teh-
tud, et Sankt-Peterburgi sõidavad
kaheksanda klassi õpilased. Kahek-
sanda klassi õpilasi, kellel olid ole-
mas kehtivad passid, tuli kokku 19.
Kuid bussis oli kohti kokku 45. Di-
rektoril tuli mõte pakkuda ülejäänud
vabad kohad eesti koolile.Meie koo-
lis on keelekümblusklassid, kus lap-
sed õpivad eesti keeles õppeaineid,
siis oligi hea võimalus lastel prakti-
seerida oma keeleoskust eesti laste-
ga. Samuti said eesti gümnaasiumi
õpilased rääkida vene keeles.
Reis algas 16. märtsi varahommi-

kul, kui reisiseltskond kogunes lin-
na keskväljakule. Asjad bussi paga-
siruumi pandud, võiski reis Vene-
maa poole alata. Kuna kell oli neli
hommikul ja õues veel pime, siis

magasid lapsed kuni vene piirini.
Piiri peal tuli täita vene keeles mig-
ratsiooniankeete. Siit jõudis õpeta-
jateni ka arusaam, et õpilastel tuleb
koolis vene keelt õppida ja teada.
Õpetajad täitsid laste eest ise ankee-
did vene keeles ning selle jaoks ku-
lus tubli pooltund.
Ankeedid täidetud, jätkus sõit juba

Venemaa teedel. Magada ei tahtnud
enam ükski laps, sest ootusärevus oli
suur ning ega teeolud seda lubanud-
ki. Suurmaantee,mis viib otse Sankt-
Peterburgi, oli ebaühtlaselt asfaltiga
lapitud ja suurte aukudega kaetud.
Lapsed olid pettunud, kas selline tee
viibki neid Venemaa suuruselt teise
linna, mida peetakse ka Ida-Euroo-
paVeneetsiaks.Ka teeääred olid kae-
tudpaksult prügihunnikutega,mis oli
meile harjumatu.Kuid sellegipoolest
kihutasime Sankt-Peterburgi suunas.
Jõudsime Sankt-Peterburgi ees-

linna, kus teeolud paranesid. Sõi-
dutee oli hea ning oli, mida aknast
vaadata ja imetleda. Bussis tekkisid
ka esimesed rõõmuhõisked, et lõ-
puks ometi hakkame jõudma oma
reisi sihtkohta. Linn oma kolossaal-
sete vanaaegsete ehitistega jättis sü-
gava mulje nii õpilastele kui ka õpe-
tajatele.

Reis Sankt-Peterburgi

Järgneb

Viktoria Belitsev,
Tapa vene gümnaasiumi õpetaja

Reisiseltskond Tapalt imetlemas Neeva jõge ja sildasid.
Foto TVG arhiivist

Enamus õpilastes oli Saksamaal esimest korda.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

27. märts 2007
- Toimus lasteaia Pisipõnn, las-
teaia Vikerkaar ja Lehtse laste-
aia põhimääruste 1. lugemine,
mille tulemusena suunati põhi-
määrused teisele lugemisele.
-Otsustatimaksta Tapa valla eel-
arvest toimetulekutoetust märt-
sis 2007 summas 86 509 kr.
- Otsustati maksta täiendavat
sotsiaaltoetust a�200 kr summas
1200 kr.
- Kahele puudega inimesele
määrati hooldajad.
- Ühele inimesele otsustati haka-
ta osutama koduteenust.
- Ühe inimesele otsustati kodu-
teenuse osutamine lõpetada,
kuna klient saab ise igapäevatoi-
mingutega hakkama ja kõrvalist
abi ei vaja.
-Määrati projekteerimistingimu-
sed diiselkütuse hoidla projek-
teerimiseks aadressil Hommiku
pst 31 (Tapa raudteejaama) ja
elamu projekteerimiseks kinnis-
tule aadressil Küüni 18.
- Tapa vallas Jäneda külas asuva
Vadi katastriüksuse uueks katast-
riüksuse nimeks Pärtel-Lauritsa.
-Määrati Tapa vallas Jootme kü-
las asuvate hoonete teenindami-
seks vajalikumaa suurus jamak-
sustamishind.
- Kinnitati avatud pakkumisme-
netlusega riigihanke �Jäneda ja
Lehtse haljastuse hooldus� tule-
mused. Tunnistati paremaks
Wireless Trade OÜ pakkumine
kui kõige odavam.
- Lisati Tapa valla 2007. aasta eel-
arve tuludele ja kuludele sihtots-
tarbeliselt eraldatud täiendavad
vahendid.
- Otsustati vastu võtta ühe sur-
nud inimese pärandvara.
- Reservfondist eraldati MTÜle
Orpheus 2500 kr mikrofoni ja
noodipuldi ostmiseks.

3. aprill 2007
- Otsustati edastada vallavoliko-
gule määruse eelnõud �Tapa
gümnaasiumi põhimäärus�,
�Lehtse lasteaia põhimäärus�,
�Lasteaaia Sinilill põhimäärus,
�Lasteaaia Vikerkaar põhimää-
rus� ja �Lasteaia Pisipõnn põhi-
määrus�.
- Kinnitati ametkohtade loetelu,
mida täitvad ametnikud on pä-
devad osalema väärteomenetlu-

ses Tapa vallavalitsuse nimel.
- Anti kirjalik nõusolek abihoo-
ne püstitamiseks Vahtra talu kin-
nistul Loksu külas Tapa vallas.
- Määrati projekteerimistingimu-
sed raudtee rekonstrueerimiseks
Kalmistu 9.
-Kahele puudega inimeselemää-
rati hooldajad.
-Ühele inimeseleotsustati osutada
koduteenust vastavalt I paketile.
- Otsustati anda nõusolek ühe ala-
ealiseperekonnanimemuutmiseks.
- Kahe inimesega lõpetati pere-
konnas hooldamise leping.
- Ühe inimesega pikendati sot-
siaalkorteri üürileping ja ühe ini-
mesega lõpetati üürileping kuna
üürnik ei ole täitnud üürilepingus
näidatud punkte 3.3 ja 3.4 (üüri-
võlgnevuse tõttu).
- AS Tapa Vesi eraldati Tapa val-
la 2007. aasta eelarvest põhivara
sihtfinantseerimiseks 260 000 kr
(Jäneda küla pumbajaama reno-
veerimiseks).
- Alates 28.03.�15.04.2007 lubati
anda nõusolek osaliseks kõnnitee
sulgemiseks (seoses katusetööde
teostamisega) Pikal tänaval Tapa
linnas.
- Tunnistati edukaks Tapa valla
kerg- ja kõnniteede pakkumised
� AS Lasila Betoon (rulaplatsi,
gmnaasiumi kõnnitee ja Laia tä-
nava pikenduse asfalteerimine).
- OÜOjassaar (lasteaia Pisipõnn
sisehoovi kõnniteed, Laia tänava
kõnnitee, bussioote platvormi ja
Ülesõidu kõnnitee remont).
- Järva Teed AS (1. Mai tänava
kõnnitee, Nooruse tänava kõnni-
tee ja gümnaasiumi asfalteerimi-
ne).
- Tunnistati OÜ IBG-Ehituse
pakkumine edukakas (Lehtse kul-
tuurimaja rekonstrueerimise pro-
jekt).
- Otsustati läbi viia avalik kon-
kurss korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks Tapa valla
veopiirkonnas.
- 12 inimese (endise Lehtse valla
elanikud)maa tagastamistähtaega
otsustati pikendada.
- Volikogule otsustati edastada
otsuse eelnõud �Katastriüksuste-
le sihtotstarbe määramine� ja
�Varalise kohustuse võtmine�
(Lasteaedade Pisipõnn ja Viker-
kaar rekonstrueerimiseks).

Jäätmete põletamist koduahjus peetak-
se sageli odavaimaks ja lihtsaimaks vii-
siks nendest vabanemiseks.
Eramajades põletatakse enamasti pa-

ber- ja puitmaterjali, selle hulgas tõenäo-
liselt ka erinevaid plastijäätmeid. Eksli-
kult peetakse seda tegevust ka keskkon-
nasõbralikuks. Tegelikult avaldab teatud
jäätmete põletamine mõju välisõhule.
Kohalike jäätmehoolduseeskirjade

järgi tohib küttekolletes põletada ainult
immutamata ja värvimata puitu ning ki-
letamata paberit või pappi. Koduahjus
ei tohi põletada plastist tooteid, näiteks
plastpudeleid, ühekordseid nõusid, õli-
seid kaltse, immutatud puitu ja tehis-
materjale.
Jäätmete põletamine lõkkes ja ka

küttekolletes ei ole õige teguviis. Ilma
vastavaid seadmeid ja meetmeid raken-
damata on see ohtlik nii keskkonnale kui
ka inimeste tervisele.Nimelt on jäätme-
te põlemisel tekkiv suitsugaas suur kesk-
konnasaastaja, sest see sisaldab palju
erinevaidmürgiseid ühendeid: lämmas-
tikoksiide, süsihappegaasi, vingugaasi,
vesinikkloriidi, vääveldioksiidi, raskeme-
talle. Vesinikkloriid aitab kaasa happe-
vihmade, süsihappegaas aga kasvuhoo-
neefekti tekkele, dioksiinid ja raskeme-
tallid aga kinnituvad lõkkest lenduvate
tahmakübemete külge ning sadestuvad
mullas ja vees.
Kui põletada koduahjus suuremat

kogustmitmesuguseid plaste, tähendab
see esiteks oma ahju rikkumist. Osa
plaste ei põle, vaid aurustub ja jääb lõõ-
ri või korstna külge pidama. Kui põle-
tamine jätkub pikka aega, tuleb varsti
korsten maha lõhkuda. Seega on juba
pere rahakoti seisukohalt vaadates igat-
pidi odavam tellida jäätmetest vabane-

miseks vastav teenus jäätmefirmadelt.
Lisaks majanduslikule kahjule teki-

vad jäätmete põletamisel ka keerulised
põlemisühendid, mis on mürgised.
Uuringute põhjal on jõutud järelduste-
le, et olmejäätmete põletamine lõkkes
või avatud kütekoldes võib olla õhku
saastavate dioksiinide peamine allikas.
Dioksiinidonkeemilisedühendid,mis

tekivad eelkõige põlemisel. Looduses on
tekkinud dioksiin peamiselt inimtegevu-
se tulemusena. Kõige enam dioksiini te-
kib kloori sisaldava plastmassi prügi põ-
lemisel. Seda tekib ka kivisöega köetava-
tes majades ja elektrijaamades. Aga ka
puudega köetavatesmajades, kuipõlemi-
ne toimub liigamadalal temperatuuril.Sa-
muti koduaias lõkkesse poetatud plast-
masstopsid ja -pudelid annavad oma pa-
nuse dioksiini koguse suurenemisele.
Dioksiinid ei jõua tavaliselt otseõhust

inimesteni.Esmaltpeavadnadsadenema
põldudele, kust kariloomad nad koos
taimedega ära söövad. Dioksiinid ei la-
hustuvees, kuid see-eest seonduvadväga
püsivalt rasvadega. Seega kogunevadnad
loomade ja kodulindude rasvas. Nende
loomade liha ja piima kaudu saabki ini-
mene enamiku dioksiine. Kord meie
kehasse sattunud, jäävad dioksiinid aas-
takümneks rasvkoesse. Dioksiinid kah-
justavad nahka, maksa, immuunsüstee-
mi ja viljakust ning võivad tekitada väh-
ki.Ka väga väike dioksiinikogus (mikro-
grammkilogrammi kohta) on inimesele
kahjulik.
Jäätmeid võib põletada ainult siis, kui

on kasutusele võetud vastavad nõuta-
vad seadmed ja meetmed. See tähen-
dab, et peab olema tagatud piisavalt
kõrge põlemistemperatuur - olmejäät-
mete põletamisel 600-900°C, ohtlike

jäätmete põletamisel 1000-1300°C. Jäät-
mete täielikuks põlemiseks peab olema
küllaldane hapniku juurdepääs ning tek-
kivad suitsugaasid tuleb uuesti üle põ-
letada. Selliseid tingimusi on kodustes
küttekolletes aga võimatu saavutada.
Kindlasti ei ole võimalik saavutada lõ-
ketes ja küttekolletes sellist põlemistem-
peratuuri, mis on vajalik jäätmete täie-
likuks põlemiseks. Seetõttu saabki jäät-
mete põletamine toimuda ainult jäätme-
põletustehases ja koospõletustehases,
kus tavajäätmeid ja ohtlikke jäätmeid
käideldakse vastavalt nende omaduste-
le enne põletamist või koospõletamist.
Jäätmete põletamine on väärtegu nii

välisõhu kaitse seaduse kui ka jäätme-
seaduse järgi. Välisõhu kaitse nõuete
rikkumise eest võib karistada füüsilist
isikut rahatrahviga kuni 100 trahviühi-
kut ehk 6000 kr ja juriidilist isikut raha-
trahviga kuni 30 000 kr. Jäätmehooldus-
nõuete rikkumine toob füüsilisele isi-
kule kaasa rahatrahvi kuni 300 trahvi-
ühikut ehk 18 000 kr ja juriidilisele isi-
kule rahatrahvi kuni 50 000 kr.
Ka kohalikes heakorra eeskirjades

on sees sätted, mis reguleerivad kütte-
koldevälist tuletegemist. Heakorra ees-
kirjade järgi on keelatud põletada tok-
silisi ja teisi mürgiseid aineid sisaldavat
prahti ning kulu. Lõkke tegemine on
lubatud kõiki tuleohutusnõudeid järgi-
des ja juhul, kui see ei häiri kaaskoda-
nikke. Kindlasti tuleb igasugune kütte-
koldeväline tuletegemine kooskõlasta-
da kohaliku omavalitsuse ja päästetee-
nistusega.
Küttekoldes on lubatud põletada

ainult immutamata ja värvimata puitu
ning kiletamata paberit ja pappi.

Krista Pukk

1. aprillil toimus Lehtse kultuurimajas
viienda hooaja kuues ja seega ka viima-
ne Pinksi Pühapäev.
Selle hooaja mängudel osales kokku

43 inimest kogu ümbruskonnast: Leht-
sest, Tapalt, Albust, Jänedalt, Rakverest
jm. Eriti rõõmustab see, et Tapa rahvas
on väga hoogsalt hakanud kaasa lööma.
Muidugi paranesid ka meie maja tingi-
mused viimase hooaja vältel palju � tänu
akendevahetusele ei ole saalis enam tuu-
line ega külm.Korrigeeritudonsaali val-
gustus ning aasta alguses sai muretsetud

neli korralikku pinksilauda (nende vii-
masteüle rõõmustasid sportlasedväga!).
Tore oli see, et pinksirahvaga ühines

palju uusi ja tugevaidmängijaid.Üks fe-
nomen on pr Helga Vasemägi Tapalt,
kes on nii kõva pinksinaine, et võistleb
meeste arvestuses.Temast loodamesaa-
da järgmisel hooajal lauatennise treene-
ri, sest meie lapsed on kõik iseõppijad,
kesmängutehnikast puudust tunnevad.
Siis on võimalik juba minna igas vanu-
sesmängijatega omakoduvalda esinda-
maka suurematelevõistlustele.Eelmiste

3. aprill 2007 nr 6

Ametikohtade loetelu
väärteomenetluses osalemiseks
§ 1. Kinnitada ametikohtade loetelu,
mida täitvad ametnikud on pädevad
osalema väärteomenetluses Tapa
vllavalitsuse nimel:
1) karistusseadustiku §-s 261 sätesta-
tud väärtegude kohtuvälise menetleja-
na heakorraspetsialist;
2) karistusseadustiku §-s 262 sätesta-
tud väärtegude kohtuvälise menetleja-
na heakorraspetsialist, abivallavanem;
3) karistusseadustiku §-s 282 sätesta-
tud väärtegude kohtuvälise menetleja-
na vallasekretär;
4) karistusseadustiku §-s 371 sätesta-
tud väärtegude kohtuvälise menetleja-
na maakorraldaja;
5) kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-s 662 sätestatud väärtegude
heakorraspetsialist, ehitusspetsialist;
6) kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-s 663 sätestatud väärtegude
kohtuvälise menetlejana heakorraspet-
sialist;
7) looduskaitseseaduse §-des 71 ja 73-
74 sätestatud väärtegude kohtuvälise

menetlejana keskkonnaspetsialist,
heakorraspetsialist;
8) jäätmeseaduse §-des 120-126 sätes-
tatud väärtegude kohtuvälise menet-
lejana keskkonnaspetsialist;
9) ühisveevärgi ja kanalisatsiooni sea-
duse §-des 151 sätestatud väärtegude
kohtuvälise menetlejana abivallava-
nem;
10) reklaamiseaduse §-des 232 ja 233
sätestatud väärtegude kohtuvälise
menetlejana vallakunstnik, heakorra-
spetsialist;
11) tarbijakaitseseaduse §-des 43-45
ja 47 sätestatud väärtegude kohtuvä-
lise menetlejana rahvastikuregistripi-
daja, vallasekretär;
12) alkoholiseaduse §-des 53 � 72 sä-
testatud väärtegude kohtuvälise me-
netlejana kultuurispetsialist, rahavas-
tikuregistripidaja, vallasekretär, laste-
kaitsespetsialist;
13) turismiseaduse §-is 312 sätestatud
väärtegude kohtuvälise menetlejana
rahvastikuregistripidaja, vallasekretär;
14) tubakaseaduse §-des 38 - 50 sä-
testatud väärtegude kohtuvälise me-

netlejana vallasekretär, kultuurispetsia-
list, lastekaitsespetsialist;
15) ehitusseaduse §-des 65-69 sätes-
tatud väärtegude kohtuvälise menet-
lejana ehitusspetsialist, registripidaja;
16) liiklusseaduse § 7437 sätestatud
väärtegude kohtuvälise menetlejana
liikluskorralduse spetsialist;
17) ühistranspordiseaduse §-des 541-
547 ja 54 10 sätestatud väärtegude koh-
tuvälise menetlejana liikluskorralduse
spetsialist;
18) pakendiseaduse §-des 27-32 sätes-
tatud väärtegude kohtuvälise menet-
lejana keskkonnaspetsialist.
§ 2. Tapa vallavalitsuse kui väärtegu-
de kohtuvälisemenetleja tegevuse pea-
le esitatud kaebuse lahendab vallava-
nem.
§ 3. Anda määruse paragrahvis 1 loet-
letud ametnikele nende pädevust tõen-
davad tunnistused.
§ 4. Tunnistada kehtetuks Tapa linna-
valitsuse 25.03.2003 määrus nr 6
�Väärteomenetluses Tapa Linnavalit-
suse nimel osalevate ametnike loetelu�.
§ 5. Määrus jõustub 9. aprill 2007.

Lehtse pinksi pühapäevade lõpptulemused

VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

Jäätmete põletamine rikub loodust

hooaegade võidupoisidmängivadnüüd
juba meeste hulgas. Kuna 6. Pinksi Pü-
hapäev oli hooaja lõpetamine, siis toi-
mus traditsiooniline lõpupidu ning teh-
ti ka üldarvestus, kus selgusid koguhoo-
aja lõpptulemused :
MEHED (18 osalejat): I koht �

Riho Kivisoo (48 p), II koht � Raivo
Siispool (28 p), III koht �Ardi Lohvart
(28p), eripreemia�HelgaVasemägi (IV
koht ja 26 p).
NAISED ( 6 osalejat): I koht �

Tatjana Trubkina (40 p), II koht � Eve

Jusupov (38 p), III�IV koht � Eva
Kaldas ja Lairi Einmaa (20 p).
POISID (11 osalejat): I koht �

Artur Sundejev (42 p), II koht � Al-
var Roos juunior (33 p), III koht �
Sander Kents (30 p).
TÜDRUKUD (8 osalejat): I

koht � Imbi Soosalu (42 p), II koht
�Reili Roos (38p), III koht �Kirsika
Läänemägi (24 p).
V hooaeg on lõppenud ning

pinksisõbrad ootavad taas sügist, et
alustada VI hooaega. See on kasulik

ja sportlik ettevõtmine,mis on en-
nast juba tõestanud ja traditsioo-
niliseks ürituseks kujunenud. Tä-
nan kõiki toredaidmängijaid!No-
vembri esimesel pühapäeval on
oodatud kõik huvilised � uued ja
endised, noored ja vanad, mehed
ja naised, poisid ja tüdrukud, ko-
genud ja algajad, soovi korra ka
pensionärid.Kallid lapsevanemad,
leidke võimalus ja juhatage oma
lastele tee pinksilaua äärde!

Leelo Jürimaa

LEADER-programmi
KOGUKONNAKAASAJATE JA LIIDRITE

NING NOORTELIIDRITE JA
JUHENDAJATE KOOLITUSE

1. KOOLITUSPÄEV
toimub 16. aprillil algusega kell 10.

Lektor on Silva Anspal.



KUHU MINNA?

TAPA VALLA AJALEHTLK 4 14. aprill 2007

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.

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

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

laotud. Firmal on pikaajaline
küttepuude tegemise kogemus.

Tel 5660 7450

TAPA KULTUURIKOJAS
APRILL 2007

LEHTSE KULTUURIMAJAS
APRILL 2007

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas.
Tel 553 7422

Soovin osta maad Jootme külas ja selle
lähiümbruses.

Helistada telefonil 5810 4397

Märtsikuu jooksul registreeriti
Rakvere politseiosakonnas järg-
misedTapa linnas ja vallas toimu-
nud sündmused:
Ajavahemikul 1. veebr�4.märts

murti Tapal Lille tänaval asuvasse era-
majja, kust varastati soojapuhur, elekt-
riradiaator ja muid erinevaid esemeid.
Kahju tekitati kokku 4405 kr.
Ajavahemikul 24. veebr � 2.

märts murti Tapal Lille tänaval asu-
vasse eramusse, kust varastati kaks
maali, seinakell ja teisi esemeid. Kah-
ju kokku 28 682 kr.
6.märtsil kella 11�16.15 ajal tun-

giti Tapal Päikese tänaval akna kau-
du eramajja, kust varastati nahkman-
tel ja erinevaid kuldehteid. Esialgne

kahju 6000 kr.
Ajavahemikul 2.�8. märts tun-

giti Tapal Valgejõe pst asuvasse era-
majja, kust varastati erinevaid toidu-
aineid ja riideesemeid. Esialgne kahju
3000 krooni.
Ajavahemikul 30. jaan � 10.

märtsmurti TapalHommiku pst asu-
vasse eramajja, kust varastati televii-
sor Samsung, külmkapp, muruniiduk
Stiga jamuid erinevaid esemeid.Kah-
ju väljaselgitamisel
Ajavahemikul 9. �10.märtsmur-

ti Tapa vallas Näo külas asuvasse tal-
lu, kust varastati veepump, alumii-
niumpott ja lüpsimasin. Esialgne kah-
ju 2000 krooni.
16.märtsil kella 2�4.45 ajal tungi-

ti Tapal Rohelisel tänaval asuva era-
mu kõrvalhoonesse, kust varastati 90
liitrit bensiini ja kirves. Kahju kokku
1563 kr.
17. märtsil kella 4.20 paiku tun-

gis kamp isikuid Tapal Pikal tänaval
kallale 20-aastasele Andresele ning
peksid teda mitu korda käte ja jalga-
dega näo- ning kehapiirkonda.
13.märtsilvarastatiTapalÜlesõidu

tänaval asuva kaupluse eest lukustama-
ta jalgratasOptima väärtusega 1500 kr.
Ajavahemikul 1.�18. märts va-

rastati Tapal Pikal tänaval asuva era-
mu hoovist auto järelkärust 2 elektri-
mootorit, 3 transformaatorit ja kaa-
saskantav raadio. Maja küljest mon-
teeriti lahti ja viidi ära mastivõimen-

13.04 kell 19 Segakoori Leetar 15. sünnipäevakontsert
17.04 kell 20 Kino
21.04 kell 17 Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus

(vanemad rühmad)
22.04 kell 13 Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus

(nooremad rühmad)
26.04 kell 19 Tsirkuseetendus lastele, pääse 30 kr
24.04 kell 20 Kino
28.04 kell 19 Tapa kammerkoori 25. juubelikontsert.
29.04 kell 19 Vana Baskini Teater etendusega �Dublant�,

pääse 110 kr ja 90 kr

Polügoonil toimuvad laskmised alates
kella 6st 28. aprillil kuni
kella 21ni 30. aprillil.

Silvester Jürjo, Tapa Väljaõppekeskuse
kaplan teabeohvitseri ülesannetes

Otsin kontakti inimestega, kellel on huvitavaid
mälestusi viimase sõja päevilt (lahinguteed,

metsavendlus vms). Tel 5646 4617

Müüa 4-toaline korter Tapal Vilde tänaval.
Tel 512 9497

LUGUPEETUD TAPA VALLA EAKAD!

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli tudengid
kutsuvad teid

11. mail 2007 kell 19 Rakvere Teatrisse
vaatama etendust �Vanaema juures�.

18. aprillil kell 12 toimub Tapa seeniortoas
etendust tutvustav koosviibimine.
Oma tulekust palume teada anda
seeniortuppa 26. aprilliks.

Kohtade arv on piiratud! Teatrisse läheme me
selleks otstarbeks tellitud bussiga. Peale
etendust toob buss meid tagasi Tapa valda,
tehes soovijatele peatusi kodude läheduses.

SEENIORTUBA ANNAB TEADA:

Reedel, 27.aprillil alates kella 9 saab mõõta
veresuhkrut � 15 kr; kolesterooli � 25 kr;
vererõhku tasuta, kaalu ja pikkust tasuta.
Palume eelnevalt registreerida!
Uriinipidamatuse alane tasuta nõustamine ja
toodete tutvustus.
Inkotoa töötaja tutvustab erinevaid mähkmeid,
nende kasutamist ja abisaamise võimalusi.
Abivajaja kaardi omanikul võimalik maikuuks
mähkmeid ette tellida 27. aprillil kohapeal või
telefonil 32 23 922 E, K 9-18, N 8-15.
Mähkmed saab kätte Tapa seenioritoast.
Esmaspäeval, 23. aprillil kell 15
lilleseade tund. Valmistame kevadise seade.
Kaasa võtta alus seadele, lillematerjali, oksi
või muud rohelist.
Mälutreening esmaspäeviti kell 10.
Kepikõnd teisipäeviti kell 15.
Saab laenutada ka kõndimiskeppe.
Siidimaali kursus neljapäeviti kell 10.
Tantsutund neljapäeviti kell 13 kultuurikojas.

Ida Maksu- ja Tollikeskuse Rakvere
maksu- ja tollibüroo koolituspäev
19. aprillil algusega kell 10 arenduskojas

Tapal Roheline tn 19

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide
(TSD) täitmine � muudatused, enamlevinud
vead, praktikas tekkinud küsimused ja
probleemid. Lektor Rakvere maksu- ja
tollibüroo spetsialist Urve Pärnsalu

Käibemaks - muudatused, praktikas tekkinud
küsimused ja probleemid. Lektor Rakvere

maksu- ja tollibüroo spetsialist Silvia Schmidt
Lektorid paluvad, et kuulajatele huvi pakkuvad

teemad ja küsimused edastataks neile
eelnevalt e-posti teel aadressidele
urve.parnsalu@emta.ee ja
silvia.schmidt@emta.ee

Koolitus on tasuta ja on mõeldud eelkõige
raamatupidajatele ning äriühingute,

mittetulundusühingute ja asutuste juhtidele.
Registreerimine tel 322 8537

LP AUTOOMANIKUD!
8. mail kell 10�18 Aravete autoteeninduses

amorditester
Tulge kontrollima oma auto amortide
korrasolekut! Kontroll tasuta!

Kui tellite uued amordid meilt, on maikuu
lõpuni allahindlus 10%. Ootame teid ja teie

autot Aravetel Maarjamõisa tee 2
Infotel 383 2111 või 5332 8285

15.04 kl 12 Lehtse külakilb 6. mäng � hooaja
lõpetamine. Täisk osamaks 15 kr

16.04 kl 13 � Ehavalguse jututuba. Külas klaasikunstnik
Silvia Raudvee. Tee- ja kohvilaud. Üritus
tasuta. Kuni 29. aprillini avatud näitus �
S. Raudvee klaasikunst, maalid ja käsitöö

21.04 kl 11 � Müük
23.04 kl 13 Ehavalguse jututuba �

mälutreening. Üritus tasuta
28.04 kl 11 Tapa valla pensionäride hooaja

lõpupidu �Kevade on sala tulnud!�.
Ühine peolaud. Osamaks 15 kr

di, toiteplokk, SAT-TV liitja ning
kaablid. Esialgne kahju 3496 krooni.
Ajavahemikul 13. �14.märts tel-

lis tundmatu isik Tapal 59-aastase Leo
isikuandmeid kasutades erinevatest
firmadest sms-laene kogusummas
11 200 krooni. Leo pangaarvelt on
mitmel korral välja võetud sularaha
kogusummas 11 175 kr.
Ajavahemikul 21.�22. märts

murti Tapa vallas Jäneda külas asu-
vasse kooli, kust varastati erinevaid
elektritööriistu, kaks elektriõmblus-
masinat ning arvuti, kuvar ja printer.
Kahju väljaselgitamisel.
28. märtsil kell 1�7.30 varastati

Tapal Eha tn 18 maja eest sõiduauto
Hyundai Lantra reg nr 551ALS.Kah-

ju kokku 25 000 kr.
Ööl vastu 28. märtsi murti Ta-

pal Pikal tänaval asuvasse hoonesse,
kust varastati nurklihvija, 2 videokaa-
merat, elektrikäsihöövel ning erinevas
mõõdus kaableid. Esialgne kahju
10 400 kr.
Ajavahemikul 29. �30.märtsva-

rastati Tapal Paide mnt metsaveo-
autost Scania 200 liitrit diiselkütust.
Kahju kokku 2970 kr.
30. märtsi öösel murti Tapal Lei-

na tänaval autobussipargi garaaþi ,
kust varastati keevitusaparaat, tööriis-
tade komplekt ning muid esemeid.
Kahju kokku 42 270 kr.

Mari Riina Rist,
Rakvere politseijaoskonna pressiesindaja

POLITSEIKROONIKA

Tapa gümnaasium võtab tööle
KOOLISEKRETÄRI

(töötaja lapsehoolduspuhkusel
viibimise ajaks) alates 01.05.2007. a.

Kandidaadilt ootame erialast haridust, arvuti
kasutamise oskust (World, Excel), head
suhtlemisoskust, stressitaluvust ja

kohusetundlikkust.
Avaldus, haridust tõendava dokumendi

koopia ja cv saata aadressil
Tapa gümnaasium, Pargi 12, 45106 Tapa

Info tel 32 22310 (direktor), kooli
kodulehekülg www.tapa.ee/gymnaasium

OÜ Multivarius müüb
tooreid ja kuivi küttepuid, transpordi võimalus.

Kuulutus ei aegu.
Tel 501 3862

Üürile anda kahetoaline korter
Tapal Kooli tänaval.

Osaliselt möbleeritud,boiler,keskküte,
vann ja wc eraldi.

Alates 1. maist 2300 kr + vesi ja elekter.
Kalev 5169774


