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Õpetaja suurim rõõm on tema tubli, 
teistegi poolt märgatud ja tunnustatud 
õpilane. Küllap on õnnelik ka õpilane, 
kui tema õpiteel on teekonnakaasla-
seks paljude laste ja nende vanemate 
poolt hinnatud ja lugupeetud õpetaja. 

Aasta Õpetajat, märgatud ja esi-
tatud kandidaatide seast valitut, on 
igal aastal maakonnas tunnustatud. 
Õpilasesinduse ja hoolekogude kaudu 
on ka sel aastal igal õpilasel ja lapse-
vanemal võimalus esitada tunnusta-
miseks õpetajat-juhendajat lasteaiast, 
koolist või huvikoolist. Kui esitatud 
kandidaat ei osutugi ehk valituks 
Lääne-Viru maakonna Aasta Õpetaja 
tiitlile, on Tapa vallavalitsusel rõõm 
tunnustada kõiki esitatud kandidaate 
sügisel, õpetajate päeval.

Vallavalitsus võtab vastu läbi 
hoolekogude ja õpilasesinduste esi-
tatud Aasta Õpetajate kandidaatide 
iseloomustusi kuni 11. juunini. Soovi 
korral saab esitada kandidaati otse 
Tapa vallavalitsusele. Võtke palun eel-
nevalt kontakti haridusnõunikuga: tel 
522 5491 või mare.tonisson@tapa.ee. 

Mare Tõnisson

Selle aasta alguses loodi Tapa Güm-
naasiumi Vilistlaste Toetusfond, mille 
eesmärk on jagada välja stipendiume 
gümnasistidele silmapaistvate õpitu-
lemuste ja koolielus aktiivse osalemise 
eest. Stipendiume jagatakse välja korra 
aastas ning sel kevadel saavad esimesed 
gümnasistid premeeritud. Kandidaa-
tide välja selgitamiseks korraldatakse 
küsitlus Tapa gümnaasiumi õpilaste ja 
õpetajate seas.

Stipendiumi võib anda välja neljas 
kategoorias nendele gümnaasiumi õpi-
lastele, kes on eriliselt silma paistnud: • 
õppimises; • olümpiaadidel osalemises; 
• aktiivse osalemisega koolielus; • väga 
hea uurimustöö koostamises.

Kandidaadid esitab Tapa gümnaa-
siumi direktor Fondi juhatusele, kes 
teeb lõpliku otsuse, mis kategooriates 
ja mis summas stipendiumid välja 
antakse. 

Ootame teid kõiki andma oma 
panust ja toetama neid tublisid noori, 
kes esindavad meie oma kooli edukalt 
väljaspool ja kelle aktiivne tegutsemine 
koolielus (sh ürituste organiseerimine) 
on osutunud jätkusuutlikuks traditsioo-
nide hoidmisel. 

Fondi vara hoitakse Tapa vallava-
litsuse erikontol a/a 221013341412 
Swedbank. Makse selgitusse palun 
lisada märge “vilistlased” ning toetaja 
nimi. Informatsiooni Fondi toetuse 
saajatest ja nende saavutustest ning 
toetajate nimekirja nende nõusolekul 
saab jälgida kooli veebilehel. 

Esimene suurem toetus tuli tublidelt 
lastevanematelt, kes tegelesid „Kooli-
puhveti“ projektiga. 

Ada Kiipus

28. ja 29. aprillil toimus Tapa vallas 
Jäneda külas, Lehtse alevikus ja Tapa 
linnas ulatuslik koerte ja kasside kii-
bistamine. 

Registreerimine selleks kampaaniaks 
algas viis nädalat varem. Infot levitati 
kohalikes lehtedes, Tapa valla kodulehel 
ja facebookis. Tähtajaks oli registree-
ritud 254 lemmiklooma. Kuna üritus 
oli väga populaarne, otsustati regist-
reerimisaega pikendada ja ei saadetud 
kedagi ära, kes kohale tulid ja avaldasid 
soovi koerale või kassile kiipi panna.  
Sellist suurt aktsiooni on teinud vä-
hesed omavalitsused. Kuid sellist 
aktsiooni, et omavalitsus ei küsi oma 
maksumaksjatelt sentigi ja maksab ve-
terinaararstile kinni kogu teenuse ning 
kannab lemmiklooma ja omaniku and-
med tasuta lemmikloomaregistrisse, ei 
ole teadupärast Eestis veel juhtunud. 
Loomaomanikud, kelle koeral või kassil 
ei olnud passi ega ka vaktsineerimistun-
nistust pidid selle eest siiski ise maksma.

Samuti said kõik soovijad oma koeri 
ja kasse vaktsineerida. Kõik kellel oli 
mure oma looma tervise pärast, said 
nõu ja vajadusel ka oma muret kurta.  
Selle kampaania käigus said kiibi 
326 koera ja kassi. Täpsemad and-
med koerte ja kasside hulga kohta 
selgub 1–1,5 kuu pärast, kui kõik 
andmed saab registrisse kantud. 
Suur tänu Joel ja Anu Jürissonile OÜ 
Jüripoja Tallidest, kes väga targalt, 
oskuslikult ja kiiresti suutsid vestelda 
inimestega, täita dokumentatsiooni 
ja samal ajal paigaldada kiipi ja vakt-
sineerida.

Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Lasteaialastele mõeldes 
Valla vanim eralasteaed tähistas 
aprilli lõpus oma kümnendat 
sünnipäeva. Enamik lasteaia 
käigushoidmiseks vajaminevast 
rahast tuleb annetustena Nor-
rast, eralasteaia kliendiks on ka 
Tapa vald, kes maksab kaheksa 
lasteaiakoha eest. Kümme aastat 
on ühe eralasteaia jaoks üsna pikk 
aeg, eriti arvestades asjaolu, et 
seda aitavad käigus hoida Norra 
kodanikud. Edastan vallapoolsed 
tänusõnad projekti toetajatele ja 
koordineerijatele, ühtlasi loodan 
väga, et meie senine hea koostöö 
jätkub. 

Kuigi eralasteaed aitab pi-
sut leevendada lasteaiakohtade 
nappust, oleme siiski sunnitud 
tõdema, et Tapa vallas on juba 
mitu aastat püsivalt puudu ca 20 
lasteaiakohta. Eelkõige annab 
see tunda Tapa linnas. Probleemi 
lahendamiseks soovib Tapa val-
lavalitsus ehitada välja lasteaiaks 
ruumid Tapa vene gümnaasiumi 
hoones. Kohti oleks seal kahele 
rühmale. Eelmisel aastal koosta-
sime ka vastava projekti ja esita-
sime rahataotluse Regionaalsete 
investeeringutoetuste programmi. 
Praeguseks veel vastust tulnud 
ei ole, aga sõltumata sellest, kas 
see on jaatav või eitav, peame 
lasteaiakohtade nappuse likvi-

deerimiseks vähemalt ühe rühma 
välja ehitama sügiseks. Selleks on 
vallaeelarves raha ka olemas – töö-
de maksumus on umbes 50 000 
eurot. Sellele lisandub sisustuse 
maksumus, samuti töötajate palgad 
ning välisterritooriumi korrastus. 
Loodame, et rahastamisotsus on 
positiivne, siis saame välja ehitada 
kahe rühma ruumid, mis lahendaks 
lasteaiakohtade puuduse aastateks. 

Kultuurikonverents, Kammer-
koor 30, Leetar 20, need on vaid 
kolm üritust viimase kuu jooksul. 
Jätkuvalt tunnustan neid tublisid ja 

aktiivseid inimesi, kes toimetavad 
ja korraldavad huvitavaid ettevõt-
misi, tihtilugu puhtalt tegutsemis-
lustist ja mingi rahalise tasuta. See-
läbi teevad nad huvitavaks meie 
kõigi elu ning toovad tunnustust 
ning tuntust meie vallale. Suurim 
tänu, mida neile osutada saame on 
neis ettevõtmistes osaleda. 

Aitäh ka kõigile asutustele, 
isikutele, organisatsioonidele, 
kes osalesid (heakorra) talgutel ja 
muutsid seeläbi Eesti ilusamaks! 

Alari Kirt,
vallavanem

Tapa Gümnaasiumi 
Vilistlaste Toetus-

fondi loomine

Kiibistati 
326 lemmiklooma

Alates käesolevast aastast ei toimu 
kevadist puulehtede ja -okste vedu. 
Puulehtede ja okste vedu toimub 
sügiseti. See on tingitud asjaolust, et 
sügisel riisutud ja kotti pandud lehed 
jäid talveks tänavate äärde vedelema. 
Täidetud prügikotid lõhuti ja terve 
linn oli rämpsu täis. See ei ole just 
ilus vaatepilt, kui tänavate ääred on 
vedelevaid prügikotte täis.

Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Märkame ja 
tunnustame 

õpetajat!
Lehtede ja okste 

vedu

Tapa vallavalitsus tänab valla ela-
nikke ja kõiki, kes “Teeme Ära” 
2012 kampaaniast osa võtsid. Eriti 
uhked oleme Tapa vene gümnaa-
siumi, Tapa gümnaasiumi, Jäneda 
ja Lehtse kooli õpilaste ja õpetajate 
üle, kes õppetundide ajast leidsid 
võimaluse oma kooli ümbrust 
korrastada. Samuti Moe, Karkuse, 
Lehtse, Linnape ja Jäneda küla 
elanikke, kes talgute korrast tegid 
oma koduümbrused puhtamaks.

Koit Kuusk, heakorraspetsialist

Reede, 11. mai öösel vandaalitseti 
Tapa linna Keskväljakul. Lõhuti 
pargipink ja lükati ümber kaks lilli 
täis lillepotti ning peksti puruks 
kümmekond klaaspudelit. 

Õnneks on Keskväljak, val-
lavalitsuse esine ja Kaubandus-

Teeme ära 2012!

Vandalism Tapal 
keskuse ümbrus kaetud tõhusa 
videovalve süsteemiga, mis salves-
tab toimuva. Kõnealusel juhtumil 
vandaalitsenud noored on videole 
jäädvustatud ja isikud tuvastatud. 
Juhul, kui huligaanid ilmuvad enne 
25. maid 2012 Tapa vallamajja ning 

kahetsevad oma tegu, on karistus 
kergem! Juhul aga, kui selleks 
ei jätku julgust, tegelevad asjaga 
edasi vastava väljaõppe saanud 
politseiametnikud.

Koit Kuusk, 
heakorraspetsialist
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Tapa valla laste töö- ja puhkelaagri 
nii juunikuu kui ka augustikuu laagri 
koosseisud on tänaseks komplektee-
ritud. Kõikidele on sellest ka teada 
antud või antakse teada lähiajal, 
samuti võib seda ise julgelt üle kü-
sida telefonil 322 9659  või e-mailil: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee. 

Tapa vallavalitsusse laekus 16. 
aprilliks kokku 61 avaldust. Laag-
risse pääses 40 noort, info laagrite 
toimumise kohta ilmus korraga 
Tapa valla ajalehes Sõnumed, koo-
lides plakatitel, erinevates listides, 
Tapa valla kodulehel, facebokis jm. 
Töölaagrid toimuvad ajavahemikus 
4.–15.06.2012 ja 6.–17.08.2012 ka-
hes erinevas vahetuses.

Kes hetkeseisuga laagrisse ei pää-
senud, nendel on veel lisavõimalus 
2012. aastal töölaagrisse pääseda 
juhul, kui hetkel laagrisse pääsenu 
loobub oma kohast. Sellekohast 
teavet saab küsida telefonil 322 9659 

või e-mailil indrek.jurtsenko@
tapa.ee. Alates 11. juunist aga saate 
selles küsimuses pöörduda Tapa 
Lastekaitse Ühingu poole, kes 
laagritööd igapäevaselt korraldama 
hakkab: Ave Pappe, laste- ja noorte 
töölaagrite projektijuht: telefonidel 
327 1233, 5656 9888, e-mail ave.
pappe@tapa.ee. 

Lisaks on pea kõigil avalduse kir-
jutanud noortel võimalus pääseda ta-
suta huvitegevustesse, millega tegeleb 
meil samuti Tapa Lastekaitse Ühing, 
huvitegevusi rahastatakse Leader 
programmist. See võimalus tekib sa-
muti vaid sellisel juhul, kui keegi juba 
laagrisse pääsenuist loobub huvitege-
vusest. Selle kohast informatsiooni 
saate otse küsida: Ave Pappe, laste- ja 
noorte töölaagrite projektijuht: tele-
fonidel 327 1233, 5656 9888, e-mail 
ave.pappe@tapa.ee. 

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist 

Tapa valla laste- ja 
noorte töölaager

Tehes kokkuvõtet käesolevast õp-
peaastast, on rõõm öelda, et aine-
konkurssidel ja -olümpiaadidel osa-
lemisega on erilise panuse andnud 
oma kooli ja Tapa valla arengusse 
134 teadmishimulist noort. Suurim 
osavõtt, ca kolmandik kooli õpilas-
konnast, oli sel korral Jäneda Koolist.

Õpetajaid-juhendajaid, ainehuvi-
liste suunajaid ja toetajaid leidus igast 
koolist. Edukamaks osutusid Lehtse 
Kool ja Tapa gümnaasium. Neid 
koole esindanud õpilastest pea poo-
led saavutasid oma õpetajate juhen-
damisel silmapaistva tulemuse. Tule-
mus esikolmikus saavutati 12 aines: 
emakeeles (õp Katri Lehtsalu ja Sirje 
Pipenberg), matemaatikas (õp Eevi 
Koppelmann), geograafias (õp Eve 
Kasekamp), inglise keeles (õp Külvi 
Kivisild ja Rita Püümann), saksa 
keeles (õp Tiiu Saluste), õpioskustes 
(õp Merle Varblane), muusikaõpetu-
ses (õp Tiiu Tikkerber ja Kai Kivi), 
etluskonkursil (õp Erika Tamm ja 
Sirje Sell), keemias (õp Ursula Palts), 
füüsikas (õp Ljudmila Sergušina ja 
Ulrika Palts), informaatikas (õp Villu 
Varblane), tehnoloogiaõpetuses (õp 
Jaak Keskla).

Tapa gümnaasiumi põhikooli lõpe-
tajal Taniel Pajul jätkus võistlusnärvi 
jõuda esikolmikusse koguni mitmes 
aines: füüsikas, informaatikas, geo-
graafias ja tehnoloogiaõpetuses.

Meie valla õppurid jõudsid mit-
mel korral ka vabariiklikku lõpp-
vooru. Soome keele üleriigilisel 
olümpiaadil saavutas Tapa güm-
naasiumi õpilane Karin Leevald 1. 
koha õpetaja Katri Lehtsalu juhen-
damisel. Tapa vene gümnaasiumi 
õpilane Aljona Saveljeva õpetaja 
Jelena Loštsina juhendamisel saa-
vutas vabariiklikul esseekonkursil 
„Kodanikuks kasvanud“ 2. koha. 
Vabariiklik fotokonkurss osutus 
üliedukaks Tapa gümnaasiumi 
noormehele Oliver Leissoole (1. ja 
2. koht) ning Eliise Gildemannile 
(3. koht). Neid juhendanud õpetaja 
Eve Allsoo õpilased Joosep Kivisild 
ja Helen Marts teenisid eripreemia 
võistujoonistamises. Uhkust võime 
tunda ka Tapa vene gümnaasiumi 
õpilase Jevgeni Družkov (juhendaja 

õp Jelena Loštsina) ning Tapa güm-
naasiumi õpilaste Mihkel Kivisilla 
(õp Eevi Koppelmann) ja Taniel 
Paju (õp Eve Kasekamp) edu üle 
vene keele, matemaatika ja geograa-
fia olümpiaadi vabariiklikus voorus.

„Ta oli ju minu rühma laps,“ 
hõikab rõõmsalt nii mõnigi laste-
aiaõpetaja, leidnud loetust tuttava 
nime. Suur sõber, kes vanemate 
eeskuju järgival pisipõnnil on ai-
danud kasvada tegusaks enese- ja 
maailmaavastajaks, on andmas 
panust juba järgmistele võitjatele, 
kes täna veel konkursitöid koos 
rühmaga esitavad. Oma suurepä-
rast juhendamis-õpetamiskogemust 
kunstivaldkonnas, muusikas, õues-
õppes ja mängus on lasteaiaõpeta-
jad Karin Hiis, Irina Ladõgina ja 
Ela Vulla jaganud sel õppeaastal 
maakonnas ja vabariiklikul kon-
verentsil. Kairi Krooni ettekanne 
rahvusvahelisel konverentsil seisab 
veel ees. Õpetaja Jelena Samsonova 

juhendatud laste ja lastevanemate 
koostöös valminud töö osaleb 
rahvusvahelisel lastetööde näitusel 
Tšehhis.

„Täitsa minusse,“ õhkab hel-
dinult paps, müksates õnnest 
õhetavat pereema, enne kui seavad 
sammud direktori väljasirutatud 
käes oleva tänukirja järele eesku-
juliku õpilase kasvatamise eest. 
Tõsi – tänu vanemate panusele 
ja eeskujule on meil koolide ellu 
panustajaid ja elu edasiviijaid. 
Toredaks hiljutiseks näiteks on 
Tapa gümnaasiumi 5. klassi tüd-
ruk Meriliis Valdlo, kes Rakveres 
maakondlikul konkursil „Ideede 
laat“ esitles oma leiutist kõrvuti 
lasteaaia Pisipõnni kahe leiutise-
ga, mille eest lasteaeda tunnustati 
tiitliga „Ettevõtlik lasteaed 2012“.

Rõõmu kõigile õppeaasta tule-
muslikust lõpetamisest!

Mare Tõnisson

„Soovin anda oma panuse 
kooli elule,“ vastas küsitlusele 
õppimaasumise soovi kohta 

Tapa gümnasist

10. mail toimus Tapa kultuurikojas 
eakate klubi Kanarbik kevadpidu. See-
kord panime lauad üles saali, et oleks 
mõnus jälgida kontserti ja vahepeal 
maitsta kohvi ja kooke (igaüks võtis 
ise kaasa).

Meie peo juhatas sisse Toomas 
Krall, kes oma tiheda graafiku kõrvalt 
on meid varemgi rõõmustanud imeilu-
sate lauludega. Siis läks esinemisjärg üle 
kõige pisematele. Õp Elle Kivisoo 1.a 
klassi lapsed esitasid luuletuse emade-
päeva puhul, tantsisid kaks tantsu üksi 
ja kolmanda koos memmedega. Lap-
sed olid ise valmistanud nartsissi õie, 
mille said kingiks kõik peolised. See oli 
nii armas! Eideratas esitas oma kaks 
tantsu. Erika Tamme 2.b klassi lapsed, 
Sirje Selli juhendamisel tantsisid kaks 
tantsu. Kõige hoogsamalt lõi tantsu 
Tapa gümnaasiumi segatantsurühm, 
juhendamas väsimatu Sirje Sell. Kuidas 
küll kõik tantsusammud meeles on? Ja 
nii palju tantse! Tublid-tublid!

Vahelduseks kõlas jälle Toomase 
laul ja siis tulid esinema 3.c klassi neli 
laulutüdrukut. Esimene lugu kolme 
plokkflöödi ja viiuli saatel, teises laulus 
soleerisid kõik neli neidu kordamöö-
da ja lõpuloos oli solist üksi. Laulud 
õpetas Kai Kivi, kes on ka Kanarbiku 
ansambli juhendaja.

Meie poolt tänusõnad, šokolaadi-
tahvlid ja kevadised nartsissid juhenda-
jatele, kes lastega tegelesid ja kogu selle 
kava kokku seadsid ja meile nii ilusa 
peoelamuse pakkusid. Aga pidu saab 
lugeda kordaläinuks siis, kui kõik peost 
osavõtjad saavad ise tantsu lüüa. Ja seda 
me tegime ikka Toomase laulu saatel.

27. aprillil toimus Tallinnas rah-
vusvaheline põlvkondadevahelise 
solidaarsuse konverents. Meie kont-
sert oli elav näide sellest, et erinevad 
põlvkonnad sobivad väga hästi kokku. 
Tänu õp Elle Kivisoole on Eideratas 
tantsinud 5 aastat koos lastega ja sai 
juba 15.12.2010. a ÜRO Lastefondi 
Unisef  Eesti Rahvuskomitee “HEA-
TAHTE OSATÄHE”, et on teinud 
vabatahtliku annetuse ja investeerinud 
sellega Eesti laste tuleviku heaks. 

Ega sellega pidu veel lõppenud. 
Kell 17.30 toimus Tapa linnaraamatu-
kogus Rein Marani loometeed kajastav 
näitus “Loodusfilmi tuhat nägu”. 
Koos Maraniga esinesid veel tuntud 
filmimehed Tõnu Talpsep, Enn Säde 
ja Jaak Lõhmus. Suurem enamus meie 
peolistest võtsid osa sellest huvitavast 
üritusest. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
oli tore päev!

Elvira Belials, 
Kanarbiku klubi

Kanarbiku kevadpidu

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

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega  www.swedbank.ee. 
Lisainfot pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Tamsalu kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30

II kvartalis
21 mai, 4. ja 18. juuni

Jäneda mõisas 
kell 9.00–10.30 
Ambla kultuurimaja juures
kell 14.00–15.00

II kvartalis
12. juuni

Aegviidu koolimaja juures 
kell 13.00–14.00

II kvartalis
22. mai, 5. ja 19. juuni

Pangabuss peatub:

Emadepäeval, 13. mail toimus Tapa 
linnastaadionil juba arvult kuues 
Tapa valla rahvajooks ja kepikõnni-
matk. Korraldajatel vedas ilmaga, oli 
ilus päikesepaisteline pühapäev ning 
mitte väga soe, ehk kokkuvõttes võib 
öelda, et tervisespordiga tegelemiseks 
pea ideaalne. Osavõtjaid oli üle saja, 
kelledest jooksjaid üle 90 ja lisaks 
kümmekond kepikõndijat. Rahva-
jooksu korraldas Tapa vallavalitsus 
koos MTÜ Männikumäega.

Täname väga tublit kohapealset 
korraldustoimkonda, vabatahtlikke 
abikohtunikke ning teenistujaid, tänu 
kellele osutus Tapa valla VI rahva-
jooksu ja kepikõnnimatka 2012 kor-
raldamine võimalikuks: Kuno ja Raili 
Rooba, Alar Teras, Asso Kesaväli, 
Kaarel Koitjärv (kõik MTÜ Män-
nikumägi), Kersti Tahlfeldt, Riho ja 
Anneli Lööper, Svetlana Sokolova 
(võistluste arst), Heli Eigi ja Anu 
Jonuks (kepikõnni organiseerijad), 

Vahur Leemets (MTÜ Huviklubi 
Nelson), Anu Kilki (Lääne-Virumaa 
Spordiliit), Aleksander Klaasberg ja 
Joel Alla (Tapa politseijaoskonnast), 
Hardi Kalm (AS Virumaa Teed), 
Tapa päästekomandopealik Sirgo 
Voore, Maanteeamet, Jaanus Annus 
ja Karli Vildek (mõlemad Tapa val-
lavalitsus) ning Tiina Paas.

Lisaks täname oma väga tublisid 
sponsoreid, kes Tapa vallavalitsuse 
panuse kõrval rahvajooksu toeta-
sid: Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa Ekspertgrupp, Tapa Mill 
OÜ, Segers Eesti OÜ, Särts OÜ ja 
Maxima Eesti OÜ Tapa Maxima X 
kauplus. 

Lühikokkuvõtte rahvajooksu 
tulemustest (täielik protokollta-
bel eraldi www.tapa.ee/uudised/ 
"Emadepäeval toimus Tapa valla 
VI rahvajooks ja kepikõnnimatk"): 
T6: Teivi Tomingas, Ketelin Kärt 
ja Anett Kari; P6: Markus Johannes 

Rahvajooks ja kepikõnnimatk
Kroon, Norman Saar ja Jako Karl 
Talvik; T10: Triin Rummo, Hen-
nely Kärt, Eleri Afanasjev; P10: 
Ragnar Rooba, Jaan Kärt ja Tanel 
Kari; T14: Kelly Vildek, Ekaterina 
Semjonova ja Kaisa Rooba; P14: 
Martin Himma, Jegor Jakovlev ja 
Ragnar Kramm; NJ: Laura Kallas, 
Rahel Kallas ja Laura Evisalu; MJ: 
Sven Uue; Naised põhijooksu 8km 
üldarvestuses: Laura Kallas, Tiina 
Idavain, Ela Vulla, Evely Himma, 
Rahel Kallas ja Karin Kallaste; Me-
hed põhijooksu 8km üldarvestuses: 
Alexey Markov, Jaanus Kallaste, 
Ulvar Pavlov, Meelis Veilberg, Mait 
Kiigemägi ja Sven Uue; N40+: Eve-
li Himma; M40+: Meelis Veilberg, 
Mait Evisalu ja Tiit Sootalu; N55+: 
Tiina Idavain ja M55+: jooksjaid 
selles kategoorias polnud

Kohtumiseni uutel jooksuüri-
tustel!

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist



Renee, Tiina, Reet, Triin-Marleen, Reno, Jako Karl, Helena, Carmen, Han-
na-Liina, Ekaterina, Laura-Liisa ja Venno (pildilt puuduvad Marek ja Virve).
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Meenutus eelmise aasta aia- ja lillepäevadest. Foto  Enno Must

Foto  Kertu

Pärnu Ter v ise  kul tuur ikes-
kuses  to imunud har ras tus-
solistide võistulaulmise See-
niorlaul 2012 meeste päeval  
saavutas nooremas vanuserühmas 
(50–65-aastased) esikoha Allan 
Laur Tapalt, II koha Viktor Nor-
man Valgast ning III koha Endel 
Kumm Sõrvest. Vanemas grupis 
(66 ja vanemad) sai esikoha Rudolf  
Ernesaks Tallinnast, II koha Vello 
Mäeots Tallinnast ning III koha 
Vello Raagmets Tapalt.

Parimaks saatjaks tunnistati 
Heino Riibak Tapalt.

Žürii esimees Toomas Kuter: 
„See oli läbi aastate osavõturohkeim 
konkurss. Lauldi nii ooperiaariaid, 
vanu romansse, rahvalaule, estraa-
dimuusika klassikat, aga ka rohkesti 
omaloomingut. Tase on aasta aastalt 
tõusnud ning konkursilt on oma et-
tevõtmistesse hoogu saanud paljud 
värvikad harrastuslauljad.

Tublid ja erilised olid kõik, täht-
saim oli aga Seeniorlaulu positiivne 
aura. Lisaks solistidele pakkus see 
emotsionaalset ja hingelist rahul-
dust ka žüriile.”

Žüriisse kuulusid dirigent Erki 

Seeniorlaulul 
võidutsesid mehed!

Juba 13. aastat toimub Jänedal 
traditsiooniline üritus “Aia- ja 
Lillepäevad”. Kolmel juunikuu 
päeval leiab Jänedalt palju põnevat 
iga aiandushuviline ja kaunist kodu 
hindav inimene. 

Juba algusaastatest alates on 
suve avaüritus olnud suunatud 
koduõuede ja eluasemete paremaks 
ning kaunimaks muutmisele. Oma 
osa on sellesse andnud arvukad 
eksponendid nii Eestist kui naaber-
riikidest, kelle hulk pole aastatega 
vähenenud. Sündmuse põhirõhuks 
on mõistagi suur taimelaat, kust 
jagub vajalikku igasse koduaeda. 
Konsultatsioonid oma ala spet-
sialistidelt, käsitöö näitusmüük, 
puukujude näitusmüük ja töötuba, 

vigursaagimine – igaühele leidub 
midagi. 

Kõigil kolmel päeval algab kaup-
lemine kell 10 ja kestab õhtul kella 
kuueni, pühapäeval kella viieni. Kes 
tulevad lastega, saavad ise mõne 
tunni segamatult süveneda aiamaa-
ilma, kui usaldavad oma vähemalt 
kolmeaastase lapse lasteaeda. Tapa 
valla noortekogu on tulnud Jäneda 
suurüritustele tasuta korraldama 
lastehoidu. Lasteala on sel aastal 
eriti põnev. Väljasõit Jänedale on 
ju eelkõige peresündmus. Lapsed 
saavad kenasti hoitud ja igav neil 
ei hakka. 

Igavust pole mahti tunda ka 
täiskasvanutel. Värvikasse meele-
lahutusprogramm läbi kõigi kolme 

päeva pakub huvitavat vaatamist 
ja kuulamist nii suurtele kui väik-
sematele külalistele. 

Nagu tavaks on saanud, kutsub 
Musta Täku tall aia- ja lillepäeva-
lisi kahel õhtul simmanile. Reede 
õhtul tantsitab rahvast Justament, 
laupäeval, 2. juunil aga Merlyn 
Uusküla. 

Lisaks aktiivsele müügitegevu-
sele on suur rõhk ka nõuandetege-
vusel ning koolitustel.

Külastage meie kodulehekülge 
www.janedaturism.ee või helistage 
384 9750.

Kohtumiseni Jänedal!

Enno Must,
Jäneda Mõis

1.–3. juunil aia- ja lillepäevad 
Jänedal! 

Selleks, et iga aastast talgute tra-
ditsiooni 5. mail jätkata, olid meil 
ettevalmistused juba kenasti tehtud.

Päev tõotas tulla tegus, hoolimata 
tugevatest tuuleiilidest, mis meid aeg 
ajalt külastasid. Tublide laste nõu ja 
jõuga sai meie Moe park uue puhta 
välimuse. Pärast pikka tööpäeva said 
kõik osalised kostitatud maitsva supi 
ning magusaga. Siinkohal tahaksin 
väga tänada vanaema Virvet, kellel 

Moe talgud
oli aega ja jaksu talgulistele kõik see 
suupärane valmistada. Muidugi suur, 
suur aitäh meie tragidele lastele, 
kellega koos see päev meil hästi 
õnnestus.

Loodame väga, head inimesed, 
et oskate hoida seda, mis me ära 
tegime.

Tiina Talvik, 
talgute eestvedaja

Pehk, Eesti muusikaakadeemia 
professor, pianist-kontsertmeister 
Helin Kapten, laulja ja vokaalpe-
dagoog Malle Raid, Pärnu eakate 
avahoolduskeskuse direktor Heli 
Kallasmaa, žürii tööd juhtis Pärnu 
2011.a. muusikapreemia laureaat 
Toomas Kuter. Seeniorlaulu võis-
tulaulmine toimus kuuendat korda.

Konkursi koduleht: http://
www.viaterramariana.ee/seenio-
rilaul/

 Merike Viilup, 
PromFesti ja 

Seeniorlaulu meediajuht 

Lehtse klubi Ehavalgus on tegut-
senud üle veerandsaja aasta. Oma 
nime sai ta 6. novembril 1985. aastal. 
Praegu juhib selle tegevust järjekor-
ras neljas president Tiiu Kaasik (eel-
mised Elvi Vait, Evi-Maie Toomla, 
Eha Suuressaar).

Klubi on pakkunud mitmesugu-
seid tegevusi ja kohtumisi huvitavate 
inimestega, korraldanud ekskursioo-
ne. Nii on värskelt meeles kohtumine 
Lehtsest pärit üle Euroopa tuntud 
estraadivõimleja Sergei Fatkiniga, 
Tapal paikneva Kirde Kaitsering-
konna väljaõppekeskuse külastamine 

ja seal sõdurilõuna söömine, aga 
samuti kohtumine Lehtsega seotud 
sotsioloog Andrus Saarega. 

Aprillis külastasime ajakeskust 
Paide vallitornis. Üle-eestilise üri-
tuse “Teeme ära” raames sai Lehtse 
puhtamaks siia talvel kogunenud 
prahist. 

Suviti on tavaliselt kaugemad 
ekskursioonid. Nii on plaanis kü-
lastada vastrenoveeritud teletorni 
Tallinnas ja mitmepäevane ekskur-
sioon Eesti läänerannikule.

Tublisti on meie päevi aidanud 
sisustada Tapa MTÜ Seenior esin-

Ehavalguse tegemistest
daja Anu Jonuks, kes on pikka aega 
treeninud nii meie vaimuteravust 
kui ka füüsist. Väga huvitavad 
olid läinud talvel muuseumitunnid, 
kus tutvusime Lehtse lähiümbruse 
külade ajaloo ja ka tänase seisuga.

Viimati rääkis Rabasaarest ja 
näitas omaaegse Eesti ühe suuri-
mast turbatööstusest tehtud fotosid 
seal sündinud tuntud fotograaf  ja 
kümnekonna pildiraamatu autor 
Rene Viljat. 

Ehavalgus on mõnus vaheldus 
meie igapäevaelule. 

Jüri Freimann

Sel suvel on raamatukogu täis raami-
desse püütud loodusvärve.

Maalide autor, 81-aastane har-
rastuskunstnik ja koduloouurija 
Vennis Järvet on pärit Läpi külast 
Muhu talust. Maalimisele sai ta 
pühenduda alles pensionipõlves. 
Eesti mäeinseneridest tipptegijate 
hulka kuuluva V. Järveti pehmem 
pool avaldub loodusvaadetena oma 
suvekodu õuelt ning kaugemaltki 

püütud hetkedes.
Suvisel soojal ajal mõjuvad hu-

vitavalt tema lumerohked ja kül-
luslikud talvepildid. Jäneda, Läpi 
ning Lehtse ümbruse, samuti oma 
sugupuu põhjaliku uurimuse on V. 
Järvet avaldanud ülevaates „Kadaka 
külast“ (2011), mille ta kinkis ka 
Jäneda raamatukogule.

Näitus on avatud augusti lõpuni.
Sirje Reinula

Loodusvärvid 
Jäneda raamatukogus
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Tapa linnapäevad toimuvad tänavu 
vahemikus 22.–23. juuni, lisaks toimu-
vad erinevad tegevused ka Tapa linna 
86 sünnipäevale eelneval ja järgneval 
päeval ehk nii 21. kui ka 24. juunil.

Tapa linnapäevade kesksemal 
päeval, 23. juunil, korraldatakse tra-
ditsiooniline laat. Vastavalt Tapa 
vallavolikogu määrusele 26.04.2012 nr 
65 „Müügipileti hinna kehtestamine“, 
on kehtestatud müügiplatside hinnad 
müüjatele ja ka toitlustajatele. Uue 
korra ja laada müügihindadega on või-
malik tutvuda Tapa valla kodulehelt 
dokumendiregistrist või otse sellelt 
lingilt: http://www.tapa.ee/atp/
index.php?id=10406&op=doc_de-
tails&dok_id=81926&asutus_id=1. 

Laadale eelnevat registreerimist ei 
toimu ning müüjad paigutatakse 23. 
juunil alates kella 5.30-st kuni 8-ni oma 
kohtadele jooksvas järjekorras. Küll 
aga suurte pindade soovijad palume 

eelnevalt endast teada anda, nagu ka 
kõik elektrisoovijad, kuni 18. juunini 
e-maili teel: koit.kuusk@tapa.ee. Tapa 
valla kodulehel laadainfo uudise all 
aadressil www.tapa.ee on ka joonis, 
millelt saate vaadata müügiplatsi 
paiknevust ja elektrikilpide paikne-
mist. Põhiline ja ka peaaegu ainuke 
võimalus on elektrit saada Tapa linna 
keskväljaku kilbist, juhtmed palume 
endal kaasa võtta, toitlustajad saavad 
kasutada ka muusikakooli taguse pargi 
elektrikilpi.

Laadal 23. juunil on kohapeal 
kaks inimest, kellega saab suhelda: 
Indrek Jurtšenko, 529 0785 ja Piret 
Pihel, 506 1361. Täisinfo Tapa lin-
napäevade programmi kohta ilmub 
juunikuu ajalehes, teistes ajalehtedes ja 
veebides, Tapa valla veebis, plakatitel 
jne. Kohtumiseni Tapa linnapäevad 
86 pidustusel!

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist  

Kutsume teid taas avama oma 
aedades kodukohvikuid Tapa lin-
napäeval, 23. juunil.

Möödunud aastal oli avatud viis 
kohvikut – kaks Pikal tänaval, kaks 
1. Mai puiesteel ning üks kultuurikoja 
ees. Aitäh vapratele alustajatele!

 Sel aastal oleme kokkuleppinud, 
et kõiki neid külastab volitatud 
„degusteerimisrakuke“ ning pari-
mad saavad peale au ja kuulsuse ka 
vääriliselt tänatud!

Tingimused kodukohviku käi-
vitamiseks pole sugugi keerulised:

- registreeri ennast meiliaad-
resssil heili.pihlak@kultuuriko-
da.ee või telefonidel 322 0061, 
5559 5461 hiljemalt 11. juuniks;

- täida Veterinaaria- ja Toi-
duameti kodulehel „Eraelamus 
toidu valmistamisest teavitamise 
avaldus” (http://www.vet.agri.
ee/?op=body&id=719) ;

- vajalik tervisetõend;

- kohvik peaks paiknema Tapa 
kesklinnast mõneminutilise jalutus-
käigu kaugusel;

- vaata üle oma salaretseptid!
Aitame vajaliku dokumentat-

siooni täitmisel nõu ja jõuga!
Kaotada pole teil midagi, aga 

võita küll – uusi kogemusi, võima-
lust koos perega midagi uut katse-
tada ning kindlasti kogute ohtralt 
sõpru-tuttavaid-austajaid!

Heili Pihlak

Avagem taas 
kodukohvikud!

Linnapäevade laat

(Algus eelmises ajalehes)
Kevadel toimuvad kontserdid 
on leidnud kindla koha koori 
tegevuses, tähistades koori olulisi 
tähtpäevi, ühiseid ettevõtmisi sõp-
ruskooridega või lihtsalt kevadet 
vastu võttes.

Koostöö huvitavamaks ja si-
sukamaks muutmise eesmärgil 
oleme kaasanud oma tegevusse 
mitmeid andekaid inimesi, sõprus-
koore. Aastatepikkune tulemuslik 
koostöö on toimunud meie endise 
laulja ja koorivanema Mart Krooni 
ja kontsertmeister Anne Ottoga. 
Sõpruskoorid nii pikema kui lühe-
maajaliste suhetega oleksid Tallinna 
segakoor Raudam, Kehra segakoor 
Helin, Raasiku segakoor, Ambla 
segakoor, Türi naiskoor, Tallinna 
Tehnika Kõrgkooli kammerkoor. 
Kõigi nende kooridega on aastate 
jooksul olnud ühiseid ettevõtmisi. 

Oluliseks peame kohaliku kul-
tuurielu arendamist. Koor on 
püüdnud anda sellesse omapoolse 
panuse koos kohalike kollektiivide-
ga. Oleme koos ja eraldi esinenud 
traditsiooniks saanud Tapa linna-
päevadel, valla muusikapäevadel, 
Jänedal. Muusikapäevade üks alga-
tajaid ja tõsine panustaja on meie 
koori kauaaegne koorivanem Kairi 
Kroon, kelle sõnadele ja Urmas 
Lattikase muusikale loodud „Laulu 
jõud“ kõlas valla esimestel muusi-
kapäevadel. 

Meeli liigutav oli 2005. a det-
sembris kultuurikojas toimunud 
kontsert „Ahti Raias 30 a kooriju-
hina Tapal“. Olles Tallinna Kon-
servatooriumi, sellejärgne EMTA 
õppejõud koorijuhtimise erialal, oli 
ta aastakümneid juhatanud Tapal 

koore, sõites siia Tallinnast. See 
kontsert oli austusavalduseks tema 
tehtud töö vastu ning ühtlasi ka 
hüvastijätukontsert.

Tema tööd Leetari juhatami-
sel jätkas uus põlvkond, EMTA 
tudengid Marge Laur-Matson, 
seejärel Liis Haagen, kes mõlemad 
on nüüd juba edukalt lõpetanud 
bakalaureuse ja magistriõppe. Nad 
on andnud tõsise panuse koori 
arengusse. Töökas, sihikindel, opti-
mistlik Liis jätkab koori juhatamist, 
üheskoos võime uhkust tunda 
olulistest kordaläinud ettevõtmis-
test. Aitäh!

Siinjuures meenub 2009. a kui 
toimus XXV üldlaulupidu, kuhu 
pääsesime tänu koorijuhtide Liisi ja 
selleks puhuks appi palutud Kadri 
Innose ning kooriliikmete pinge-
lisele, sihikindlale tööle. Vahetult 
enne laulupidu toimusid Otepääl 
sinimustvalge lipu 125. aastapäeva 
pidustused, kus osales meie koori 
esindus. Kõigile üldlaulu-ja tantsu-
peol osavõtjatele jagati välja Eesti 
Vabariigi Presidendi kingitud Eesti 
lipud, mida auga kandsime üld-
laulupeo rongkäigus. Üldlaulupeo 
peaproov, elamusterohke rongkäik, 
kontserdid, aplausid rahvast täis 
lauluväljakul, ööbimiskohas lau-
lud kitarri saatel, mis ei tahtnud 
vaibuda päikesetõusuks, sellised 
on mälestused.

Oluline on siinjuures teada, 
et Kalevi staadionil toimunud 
tantsupeol kanti ette tantsuseade 
laulu „Armastus jääb“ saatel, mille 
muusika autor oli Urmas Lattikas, 
sõnad Kairi Kroonilt. Tantsupeo 
I kontserdil osales Kairi kutsutud 
aukülalisena. 

Üks emotsionaalsem elamus 
Tallinna Lauluväljakul oli koori 
osalemine öölaulupeol „Märkamis-
aeg“, kus peale 4-tunnilist väsitavat 
proovi seisime jälle kell 23 laululaval, 
et alustada sama pikka kontserti. 
Väsimus oli nagu käega pühitud kui 
auväärsete koorijuhtide taktikepi all 
kõlasid meile armsaks saanud lau-
lud. Taevas liikusid heleda kuuketta 
taustal üksikud pilverünkad, pime-
duses laksusid merelained, hinges 
valitses kirjeldamatu tunne. Laulude 
lõppedes kõlas lauluväljakut täitnud 
publiku tormiline aplaus, sähvatasid 
valguskiired.

Tänutundega meenutame en-
diseid koorilauljaid, kes erinevatel 
põhjustel on lahkunud koorist. On 
rõõm tõdeda, et viimastel aastatel 
on koori koosseis tunduvalt noo-
renenud, juurde on tulnud arvukalt 
uusi võimekaid lauljaid, asutajaliik-
meid on alles veel kaheksa. Puudust 
tunneme endiselt meeslauljatest.

Alates 2000. aastast juhib koori 
neljaliikmeline juhatus eesotsas 
koorivanem Kairi Krooniga, ase-
täitjaks Ave Pappe, kroonikuks 
Emmi Augjärv, laekur Lehte Raati 
vahetas hiljuti välja Tiina Mahla.

Kroonikaraamatus on talletatud 
koori ajalugu kroonikute Maimu 
Kozlova, Ene Ojaperve ja viimased 
kümmekond aastat Emmi Augjärve 
poolt.

Asjalikud, töised ja koori tööd 
toetavad suhted on olnud Tapa 
vallavalitsusega, kultuurikojaga, 
Lehtse kultuurimajaga. Aitäh, meel-
divat jätkuvat koostööd! Aitäh ka 
kõigile teistele koostööpartneritele. 

Lembit Vomm, 
MTÜ Tapa Lauluseltsi esimees 

Leetar 
20 aastat lauldes läbi aja

Leetari sünnipäevapilt. Foto Toomas Murer

Kui ütleme väiksele lapsele, kes on 
midagi uut õppinud ja õpitu hästi 
välja tuleb, et ta on tubli, siis märka-
me kohe, kuidas silm särama lööb ja 
ta innustunult oma tegevust jätkab.  
“Nii nagu tunnustus on vajalik lap-
sele, on tunnustus vajalik ka täiskas-
vanule” ütleb aasta õppija 2010 tiitli 
omanik Egon Erkmann.

Praegu on õige aeg märgata täis-
kasvanuid, kes õppimise läbi on oma 
elu muutnud ning esitada neid aasta 
õppija kandidaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema 
õppimise lugu. Elu näitab, et tun-
nustuse saanud õppijate lood on 
olnud paljudele inimestele julgus-

tuseks, et jätkata poolelijäänud 
õpinguid või võtta ette uus õpitee.

XV täiskasvanud õppija nädala 
raames (12.–19. oktoober 2012) 
tunnustatakse silmapaistvaid inimesi 
ja organisatsioone tiitlitega:
* aasta õppija
* aasta koolitaja
* aasta koolitussõbralik organisatsioon
* aasta koolitussõbralik omavalitsus

Märka sinagi tublisid inimesi 
enda ümber ning esita kandidaat 
15. juuniks 2012.  Tunnustamise 
reglemendi ja esitamise vormid leiad 
www.andras.ee/tunnustamine

Sirje Plaks,
ETKA Andrase projektijuht

Märkamine ja 
tunnustamine teeb 

südamele head
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Kiiver on jalgratturi varustuse hulgas leidnud kindla koha. 

Foto  Marina Riina Rist

„Mis täna õhtul teeme? Kas lähme 
ratastega sõitma?“ Sellised küsi-
mused kõlavad sagedasti noorte 
hulgas, kes nüüd kevadel üha enam 
planeerivad oma koosviibimisi. Lii-
kumine ja sportimine jalgrattal on 
tervislik ning tore vaba aja veetmise 
viis, kuid sealjuures ei tohi unustata 
enda ohutust ja minna vastuollu 
liiklusseadusega.

Väga sagedasti eksitakse jalg-
ratturile kehtestatud nõuete vastu, 
mis käsitlevad iseseisvat liiklemist 
teedel-tänavatel. Nimelt on sõi-
duteel lubatud liigelda vähemalt 
10-aastasel lapsel, kellel peab aga 
olema läbitud jalgratturi koolitus, 
mis annab noorele jalgratturile vas-
tava juhiloa. Koolitus tuleb läbida 
kõigil 10–15-aastastel noortel, kes 
oma sihtpunkti jõudmiseks peavad 
kasutama sõiduteed. Täiendavalt 
on sõiduteel lubatud lapsevanema 
järelevalve all jalgratast juhtida 
vähemalt 8-aastasel lapsel. Sel 
juhul ei ole lapsel juhiluba nõutav, 
kuid lapsevanem peab oskama 
valida ohutuks rattasõiduks sobiva 
liikluskeskkonna ning vastutab 
ka lapse ohutuse ja liikluses õige 
käitumise eest.

Alla 16-aastastele jalgratturitele 
on kohustuslik kiivri kandmine, 
mis ei hoia küll ära õnnetusi, kuid 
vähendab tunduvalt tõsiste liiklust-
raumade ohtu. Jalgrattaga kukku-
des saadud marrastused paranevad 
nädalatega, ent kiivri mittekandmi-
sest tingitud peavigastused võivad 
tekitada pöördumatuid kahjustusi. 
Tihtipeale olen kuulnud lastevane-
matelt, et nende alla 16-aastane laps 
ei taha kanda jalgratturikiivrit väi-
tes, et politsei nagunii ei kontrolli 
kandmist ja ka tema sõber ei kasuta 
kiivrit. Kahjuks politsei tõepoolest 
ei jõua kõikjale, kuid nähes noort 
kiivrita jalgratturit, sellest kindlasti 
mööda ei vaata. 

Eelmise aasta statistika põhjal 
kannab alati kiivrit ainult iga viies 
laps, ilma kiivrita istub ratta selga 
aga lausa iga kolmas laps. Seega 
on tublisid kiivirkandjaid pea kaks 
korda vähem kui ilma kiivrita sõit-

jaid. Ka vanemad ratturid peavad 
oma tervise heaolu pärast hoolit-
sema ja olema eeskujuks noortele 
jalgratturitele, seega ei tohiks olla 
liiast kinnirihmatud jalgrattakiivri 
kandmine 

Arvan, et kui lapsed on liikluses 
hooletud, siis suurt rolli mängib 
siinkohal just lapsevanem, kes 
tuletaks oma järglasele meelde liik-
lemise reegleid. Ei taha ju keegi, et 
tema võsuke saab viga. Oluline on 
siinkohal lastele meelde tuletada, 
et kindlasti ei tohi sõita lahtiste 
kätega, lasta vedada ennast teise 
sõidukiga, sõidutada kaaslaseid, kui 
selleks ei ole ettenähtud eraldi koh-
ta. Jalgrattal peab olema töökorras 
pidur, signaalkell, ees valge ja taga 
punane helkur ning mõlema ratta 

mõlemal välisküljel peab olema 
kollane või valge helkur. Samuti 
peavad sõitmisel jalgrattaga toetu-
ma pidevalt kõik rattad teepinnale, 
teame ju hästi, et nooruse hulljul-
gus paneb teinekord rattal tegema 
erinevaid trikke hüpete ja tagarattal 
sõitmise näol ja kukkumised on 
teinekord valusad tulema. 

Tuletan kõikidele jalgratturi-
tele meelde, jalgrattaga liikluses 
osalemisel tuleb olla äärmiselt 
ettevaatlik ning tähelepanelik, 
kuna õnnetusse sattumisel on 
kannatanu rollis just jalgrattur. 
Turvalist liiklemist!

Joel Alla, 
Tapa konstaablijaoskonna 

piirkonnavanem

Viimasel ajal on tihti küsitud ter-
minite ehitusjärelevalve ja omani-
kujärelevalve kohta. Alljärgnevalt 
seletaks nende mõistete erinevusi. 
Meil kehtivas seadusandluses eksis-
teerib kaks terminit (mõistet), mida 
tihti segamini aetakse.

Ehitusjärelevalve „Ehitusseadu-
se“ kontekstis on:

-ehitusprojektide ja ehitsiste 
mõõdistusprojektide nõuetele 
vastavuse kontrollimine;

-projekteerimistingimuste väl-
jastamine;

-ehituslubade väljaandmine;
-kasutuslubade väljaandmine;
-ehituse nõuetele vastavuse 

kontrollimine;
-ekspertiiside tegemise korral-

damine;
-ehitistega toimunud avariide 

põhjuste uurimine.
Ehitusjärelevalve teostamine 

oma haldusterritooriumil kuulub 
kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Omanikujärelevalve on tel-
lija koostööpartner. Vastavalt 

„Ehitusseadusest“ tulenevalt on 
tellijal (ehitise omanikul) kohustus 
korraldada ehitamise ajal pidev 
järelevalve ehitamise üle (omani-
kujärelevalve).Omanikujärelevalve 
põhilised ülesanded on:

-ehitusprojekti kohase ehitamise 
ning ehitusprojekti nõuetele vasta-
vuse kontroll, mille raames kont-
rollitakse ehitusprojekti vastavust 
kehtestatud vorminõuetele ning 
ka seda, kas ehitusprojekti koosta-
nud isik või selle koostamise eest 
vastutav isik vastab  õigusaktidega 
ettenähtud tingimustele.

-nõuetele vastavate ehitustoode-
te kasutamise jälgimine;

-ehitise tehnilise dokumentat-
siooni nõuetekohane ja õigeaegne 
vormistamine;

-ehitustööde nõuetekohase 
kvaliteeti kontroll;

-kaetud tööde ülevaatus (tööd, 
mis ehitusprotsessis kaetakse järg-
nevate töödega);

-jälgib ehitise ja selle asukoha 
maaüksuse korrashoidu, ohutus-

tehnika nõuete järgimist, keskkon-
naohutust;

-teavitab tellijat puudustest.
Omanikujärelevalve tegija on 

kohustatud osutama teenust as-
jatundlikult ja erapooletult, ol-
les sõltumatu muuhulgas ehitise 
projekteerijast, ehitajast, ehitisele 
paigaldatavate ehitustoodete han-
kijatest ja valmistajatest.

Millal oleks mõistlik omaniku-
järelevalve kaasata? Konsulteerida 
võiks juba siis  kui plaanitakse 
üldse mingit ehitustegevust (ala-
tes projekteerimisest). Piltlikult 
viimane võimalus oleks kui kopp 
lüüakse maasse, aga mitte siis 
kui tekivad esimesed probleemid 
ehitajaga.

Omanikujärelevalvet võib teha 
isik kui ta on ettevõtja äriseadustiku 
tähenduses ning tal on majandus-
tegevuse registri registreering ja 
vastavasisuline õigussuhe pädeva 
isikuga (vastutav spetsialist).

Mati Mitt

Lokuta
Lokuta küla asub Virumaal, en-

dises Kadrina kihelkonnas Valgejõe 
idapoolsel kaldal. Valgejõgi oli sa-
jandeid Virumaa ja Järvamaa piiriks, 
seega oli Lokuta piiriküla. Kuidas 
sattus Lokuta küla Tõdva-Kõnnu 
mõisa valdusse, on see ju ligi 30 km 
mõisa südamest, ning kust selline 
nimi, pole teada. Esimesed teada-
olevad andmed on küla kohta Rootsi 
riigiarhiivis säilinud 1583. a ja 1585. a 
vakuraamatutes. Küla peab aga palju 
vanem olema. 1583. a vakuraamatus 
on kirjas, et äsjamöödunud Liivi sõda 
ja katk oli Tõdva-Kõnnu külad välja 
suretanud, kõik külad olnud tühjad. 
Ainult mõisa kõige suuremas külas 
Lokutal (Lockatt 8 adramaad) oli 
veski töötanud ja seal elas mölder 
Berttil. Berttilil oli ka poole adra-
maa suurune koht kasutada. 1585. a 
vakuraamatus on kirjas, et külla oli 
asunud elama üks vabamees. 

1725.–1726. a adramaarevisjoni 
tulemusena loendati Lokuta maja-
pidamiste arvuks 24. Möldri Peetril 
oli ½ adramaad, veel 12 talul ¼ 
adramaad, ülejäänud olid maatame-
hed. Külas oli vaid kaks vabameest 
Kõrtsmiku (Krüger) Maddi ja Möld-
ri (Müller) Matz, ülejäänud rahvas oli 
mõisa omand. Pered ei olnud suured, 
mõnes majas elas vaid üks inimene. 
Kõige suurem pere oli Möldri Peetril 
– 7 inimest. (Eestimaa 1725. –1726.a. 
adramaarevisjon III köide, Virumaa, 
Tallinn 1988).

 R. Tammik („Kadrina kihelkond 
läbi aegade“ Pärnu 2005) väidab, et 
kõik pered ei kuulunud Lokuta alla, 
vaid olid hajataludest. Tõdva-Kõnnu 
mõisale kuulunud Soomukse külas ei 
olnud Põhjasõja ja katku tagajärjel 
järele jäänud ühtegi inimest. 

1818. a andmetel on Lokutal 12 
peret (maksid mõisale teorenti) ning 
12 vabadikku. Seitse talu olid nelja 
päeva kohad – Põllu, Matso, Män-
niku, Treiali, Mäetaguse, Eessaare 
ja Talpase - mis tähendas, et neli 
päeva nädalas tuli teha mõisale tööd, 
Mulgi Abrami kolmepäeva koht ning 
Tõnusaare, Virga ja Tabani kahepäe-
vakohad. (Dobermann).

1835. a pärisnimede panemise 
aegu said Kustu Talpase kuus poega 
endale perekonnanimeks Thalfeldt. 
Kõige nooremast pojast sai Loobu 

mõisa aednik, ülejäänud jäid Lokuta-
le mõisa rentnikeks. 20.sajandi algul 
ostsid nende järeltulijad Lokutale ja 
selle ümbrusesse maad ning Eesti 
Vabariigi algusaastatel elasid paljudes 
Lokutal ja selle ümbruse taludes 
Thalfeldtid. Nimede eestindamise 
ajal, 1930ndatel, võtsid osa neist 
uued perekonnanimed – Talid, Tal-
ved ja Orupõllud. Samast sugupuust 
on pärit ka kirjanik ja etnoloog Ilmar 
Talve, kes kõik oma lapsepõlve suved 
Lokutal vanavanemate juures veetis. 
Eda-Ines Etti vanaisa on samuti 
Thalfeldtide soost ja pärit Lokutalt. 
Praegu elab Thalfeldtide järeltulijaid 
Lokutal veel kahes talus. 

Kõige rohkem andmeid on Lokuta 
vesiveskist. Praegu on sellest järgi 
veel veidi varemeid, vanad vahtrad ja 
õunapuud Lokuta silla juures. 1739. 
a oli seal möldriks Möldri Peeter, kes 
maksis mõisale matirenti, 1836. a kõ-
neldi Lokkota Veski Juhhanist, 1839. 
a möldrist Arro Hans Rosbergist, 
1848. a mölder Falckist. Viimaseks 
möldriks oli Peinar ja veski töötas 
veel kolhoosikorra algusaastatel. 
Eesti Wabariigi ajal käis külas vilgas 
seltsielu. Endine mõisa magasiait 
Willemi talu maadel tehti külarahva 
jõududega seltsimajaks, kuhu asus 
tuletõrje selts. Majal olnud isegi torn 
tuletõrjevoolikute kuivatamiseks. 
Seltsimajas näidati kino ja korraldati 
tantsuõhtuid veel eelmise sajandi 
viiekümnendatel aastatel. Mitme 
talu õues oli suur võllikiik (kindlasti 
Rinnakol ja Vaadul), kus simmaneid 
peeti. Osa Lokuta noori käis Saksis 
laulukooris. Jaagu talu juures pidas 
Marie Oldri poodi. Teine pood asus 
kilomeeter kagu poole Vahakulmu 
silla juures. Seal oli ka meierei. Külas 
oli palju lapsi, kes käisid Saksi algkoo-
lis – nooremad Saksis järveäärses ma-
jas, vanemad Vahakulmus, mis asus 
seal, kus praegu elab Viiu Valdlo. Veel 
peale sõda käisid ümbruskonna lap-
sed Vahakulmus algkoolis. Maja veeti 
1950ndate alguses Saksi mõisa juur-
de, hiljem edasi Kikku. Mõni suurem 
laps käis Tapal gümnaasiumis. Kuna 
küla kuulus Kadrina kihelkonda, siis 
Tapal palju ei käidud, kuigi Tapa oli 
lähemal kui Kadrina. 

Põliselanike mälestuste 
põhjal kirja pannud 

Sirje Võsa

Riiklikud pensionid indekseeriti 
indeksiga 1,044, mille tulemusena  
on alates 1. aprillist pensioni baa-
sosa väärtuseks 120,2069 eurot, 
aastahinde väärtuseks 4,515 eurot ja 
rahvapensioni määraks 134,10 eurot.  

Uute väärtustega ümberarvuta-
mise tulemusel suurenesid pensio-
nid keskmiselt 13 euro võrra kuus. 
Keskmine vanaduspension alates 1. 
aprillist on 318,48 eurot kuus.

Lisaks kõikide pensionide indek-
seerimisele arvutati 128 124 pensio-
närile, kes möödunud aastal tööta-
sid ja saadud tulult sotsiaalmaksu 
maksid, riikliku pensionikindlustuse 
registri andmete alusel personaalne 
aastakoefitsient. Sõltuvalt aastakoe-
fitsiendi suurusest suurenes pen-
sioni kindlustusosak ja seega kogu 
pension. Seejuures ei oma tähtsust, 
kas inimene töötas terve aasta või 
paar kuud, kas täistööajaga või 
vähem. Pension suurenes vastavalt 

isiku tulult arvestatud sotsiaalmaksu 
pensionikindlustuse osa suurusele.

Eelmise aasta eest arvutati koe-
fitsient 1 sellele isikule, kelle sot-
siaalmaksuga maksustatav sissetulek 
2011. aastal oli keskmiselt 744,73 
eurot kuus ja ta ei olnud liitunud 
pensioni II sambaga.

Kui eelmise aasta keskmine mak-
sustatav tulu oli nimetatud summast 
väiksem, siis on aastakoefitsient 
väiksem kui 1 ja pensioni suurenes 
suhteliselt vähe. Need inimesed aga, 
kes teenisid 744,73 eurost suuremat 
tulu ja maksid seega ka rohkem 
sotsiaalmaksu, said aastakoefitsien-
di suurema kui 1 ja nende pension 
suurenes rohkem.

Aastakoefitsiendi 1 väärtus on 
võrdne kehtiva aastahindega 4,515 
eurot.

Elve Tonts, Sotsiaalkindlustusamet
Avalike suhete juht

Tarka jalgratturit kaitseb kiiver 
ja ettevaatlikkus

Meie valla külad

Keskmine vanaduspen-
sion on 318,48 eurot kuus

Omanikujärelevalvest
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26. aprillil allkirjastati Tapa linna 
kaugküttetorustiku rekonstrueerimise 
ehitusleping.

Hanke võitjaks osutus AS Magma.
Tööde maksumus on 1,5 miljonit 
eurot, millest poole tasub Kesk-
konnainvesteeringute Keskus CO2 
kvoodi müügist saadud vahenditest 
(nn“roheline investeerimisskeem“), 
teine pool investeeringust jääb Tapa 

valla kanda.Tööde tellijaks on AS 
Tapa Vesi. Kokku uuendatakse 4,2 
km linna soojatorusid. Ehitustööd 
algavad käesoleva aasta maikuu lõpus 
ja kestavad üks aasta. Investeeringu 
eesmärk on soojakadude oluline vä-
hendamine ülekandevõrgus ja linna 
kaugkütte varustuskindluse tõstmine. 

Aleksander Sile,
projektijuht

Tapa vallavalitsus koos ASiga 
Epler&Lorenz korraldab Tapa 
valla kodumajapidamistes tekkinud 
eterniidi ja lehtklaasi kogumise.

Eterniiti ja lehtklaasi kogutakse 
26. mail 2012 kell 9–14. Eelpool 
nimetatud jäätmeid saab ära anda 
Leina tn 11, Tapa linn (OÜ Tapa 
Autobussipark territooriumil). Jäät-
med tuleb isiklikult kogujale üle 
anda ning toojad registreeritakse 
kohapeal. Kogumiskohta võib tuua 
ainult kodumajapidamistesse jäänud 
väikestes kogustes olevat eterniiti 

ja lehtklaasi. Nimetatud jäätmeid 
ei võeta vastu suurtes kogustes ega 
firmadelt. Suuremates kogustes 
tekkiv eterniit tuleb inimestel ise viia 
lähimasse prügilasse või anda käitle-
miseks jäätmeluba omavale isikule.

Eterniiti, lehtklaasi ja teisi jäätmeid 
võetakse vastu ka Lääne-Viru Jäätme-
keskuses, asukohaga Piira küla, Vinni 
vald. Täpsem info www.lvjk.ee/ .

26. mail võib kogumiskohta tuua 
ainult eterniiti ja lehtklaasi, teisi jäät-
meid selle kampaania käigus vastu 
ei võeta! 

 Eterniidi ja lehtklaasi 
kogumiskampaania

12.04.2012
- Ühele puudega inimesele keel-

duti hooldaja määramisest, kuna 
abivajaja abikaasa suudab tagada 
vajamineva abisaamise enesetee-
ninduses ja igapäevaelutoimingutes 
ning ametliku hoolduse määramine 
ei ole põhjendatud;

- ühele puudega isikule määrati 
hooldaja;

- sõlmiti koduteenuse osutamise 
leping;

- eraldati hooldus- ja põetus-
toetust;

- võeti vastu kaks korraldust 
hooldekodu kulude katmise osas;

- võeti vastu üks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- võeti vastu üks korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti pe-
rioodiliseks tühjendamiseks ning 
üks korraldus ühise jäätmemahuti 
kasutamise kohta;

- eraldati Eesti Taekwon-do 
Liidule Tapa valla kolme kodaniku 
osalemiseks Eesti Taekwon-do 
koondises 13.–14. aprillil 2012 Läti 
Meistrivõistlustel igale koondise 
liikmele osalemiskulude katteks 30 
eurot;

- otsustati võtta vastu pärandvara.

19.04.2012
- Võeti vastu 21 korraldust hool-

dekulude katmise kohta;
- otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 
984.09 eurot;

- eraldati ühele lapsele lasteaia 
söögisoodustust;

- jäeti rahuldamata 14 avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- kolmele puudega abivajajale 
määrati hooldajad ja hooldajatele 
määrati hooldajatoetused;

- sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;

- anti volitus eestkostja ülesanne-
te täitmiseks;

- määrati puudega lapse hoolda-
jale hooldajatoetus;

- kooskõlastati seirepuurkaevu 
rajamise asukoht Tamme kinnistul 
Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba korteriühis-
tule Sireli Maja olemasoleva korte-
relamu rekonstrueerimiseks Sireli 
kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;

- tunnistati lihthanke „Tapa valla 
teede ja tänavate pindamine“ edu-
kaks pakkumuseks AS Eesti Teed 
poolt esitatud pakkumus;

- otsustati korraldada e-menet-
lusena avatud hankemenetlusega 
riigihange „Tapa linnas jalg- ja jalg-
rattatee ehitamine“;

- tunnistati Tapa linna välikaarti-
de valmistamise edukaks pakkumu-
seks OÜ Kaardikogu poolt esitatud 
pakkumus summas 5244 € koos 
käibemaksuga;

- seoses Tapa linnapäeva ja Vors-
tifestivali korraldamisega anti välja 
korraldus tänavate ajutiseks sulge-
miseks;

- seoses Tapa linnas vee- ja ka-
nalisatsioonitrasside rekonstrueeri-
mistöödega väljastati tänava ajutise 
sulgemise luba Tapa linnas Õuna 
tänava sulgemiseks Laia tänava ja 
Ülesõidu tänava vahelisel lõigul ala-
tes 20.04.2012 kuni 31.05.2012 ning 
tänava 50% ajutine sulgemise luba 
Tapa linnas Ülesõidu tänava sulge-
miseks Veski tänava ja Õuna tänava 
vahelisel lõigul alates 19.04.2012 
kuni 31.05.2012;

- AS-ile Tapa Vesi anti nõusolek 
Tapa vallas vee erikasutusloa taot-
lemiseks.

26.04.2012
- Tulised Tuulutajad said 100 eu-

rot Soomes, Tamperes 13. –18. juuni 
2012 toimuval Soome-Eesti III 
tantsupeol osalemiseks koos Tapa 
gümnaasiumi rahvatantsurühmaga;

- eraldati 100 eurot MTÜ SK 
Tapa sportlaste Elari Piksari ja Ivan 
Belikovi osalemiseks Taanis, Aar-
husis Põhjamaade meistrivõistlustel 
maadluses 11.–13.05.2012;

- määrati projekteerimistingi-
mused Jäneda küla Keskuse puur-
kaev-pumpla rekonstrueerimiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused Jäneda küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimiseks ehitusprojekti 
koostamiseks Jäneda külas Tapa 
vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused Jäneda küla Ületee puur-
kaev-pumpla rekonstrueerimiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Lehtse aleviku Keskuse puur-
kaev-pumpla rekonstrueerimiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Lehtse 
alevikus Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Lehtse aleviku reoveepuhasti 
rekonstrueerimiseks ehitusprojekti 
koostamiseks Lehtse alevikus Tapa 
vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le vee- ja kanalisatsioonivarustuse 
ehitamiseks Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le vee- ja kanalisatsioonivarus-
tuse ehitamiseks reoveekogumisalal 
Lehtse alevikus Tapa vallas;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
valla VI rahvajooksu ja kepikõnni-
matka korraldamiseks marsruudil 
Tapa linnastaadion – Roti mets 
- Tapa linnastaadion 13. mail 2012 
ajavahemikul 12–14;

- anti avaliku ürituse luba “Tapa 
linnapäevad 86” korraldamiseks 
Tapa linnas ajavahemikul kella 
19.00st 22.06.2012 kuni kella 17ni 
24.06.2011;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
Vorstifestivali korraldamiseks Tapa 
linnas 04.08.2012 ajavahemikul kell 
8–18;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas tänava Ambla 
maantee põik sulgemiseks alates 
03.05.2012 kuni 30.05.2012;

- väljastati tänava ajutine sul-
gemise luba Tapa linnas Lepiku 
tänava sulgemiseks Jaani tänava ja 
Kastani tänava vahelisel lõigul alates 
03.05.2012 kuni 30.05.2012;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Pargi tänava 
sulgemiseks 1. Mai pst ja Lembitu 
pst vahelisel lõigul alates 07.05.2012 
kuni 30.06.2012;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Veski tänava 
sulgemiseks alates 30.04.2012 kuni 
31.05.2012;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Virve tänava 
sulgemiseks alates 03.05.2012 kuni 
30.06.2012;

- võeti vastu korraldus sihtotstar-
beliste eraldiste lisamise kohta Tapa 
valla 2012. a eelarvele.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

26.04.2012
- Määrati katastriüksustele siht-

otstarbed;
- anti nõusolek maavara kae-

vandamisloa väljastamiseks OÜ-le 
Raufarm maavara kaevandamiseks 
Maleva IV uuringuruumis, mis 
paikneb Järve kinnistul Lääne-
Virumaal Tapa vallas Kõrveküla 
külas;

- anti nõusolek Tapa valla-
valitsusele viia läbi riigihange 
“Tapa valla õpilasliinid 01.09.2012-
10.06.2015“;

- otsustati Taotleda Tapa valla 
munitsipaalomandisse järgnev 
maa-ala: Tapa vald, Jäneda küla, 
Lao, pindalaga 4450 m², maaka-
sutuse sihtotstarbega tootmismaa 
(003; T) ja maksustamishinnaga 

267 eurot;
- võeti vastu määrus “Müügi-

pileti hinna kehtestamine”, mis 
kehtestab Tapa valla territooriumil 
tänavakaubanduse ning avaliku 
ürituse müügipiletite hinnad valla-
valitsuse tegutsemise korral kauban-
dustegevuse korraldajana. 

Tapa linna 
kaugküttetorustiku 
renkonstrueerimine

Vasakult esimene on AS Magama juhatuse esimees Valeri Chernomorov.

Foto  Heiki Vuntus

Krista Pukk

Laupäeval, 26. mail 
toimub koerte ja kasside 
tasuta vaktsineerimine 

marutaudi vastu:
kell 10–11 

Lehtse kultuurimaja juures 
kell 11–12 

Tapal keskväljakul (Pika tn ja 
Hommiku pst nurga parklas)

Koera vaktsineerimiseks 
kompleksvaktsiiniga 

tuleb eelnevalt registreerida.

Info tel 5656 9869 Volit vetarst 
Piret Virk

mopeedide registreerimiseelset ülevaatust 
järgnevates Lääne-Virumaa keskustes.

TAPA (Tapa, Pikk tn 15) – 24. mai, kell 14–19

Lisainformatsioon:
Telefonil – 5326 8132 ja Maanteeameti kodulehel 

http://www.mnt.ee/

Maanteeameti 
liiklusregistri 

Rakvere büroo

 teostab erandkorras
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Elion rajab valguskaabli võrku üle 
Eesti, mis tagab inimestele väga 
kiire (kuni 100 Mbit/s)  ja töökind-
la interneti. Mõned aastad tagasi 
alustati uue põlvkonna võrgu ehi-
tamist ka Tapal. Möödunud suvel 
pandi alus mahukate ehitustööde 
II etapile, mille tulemusel kasvas 
Tapa keskmine võimalik interne-
tikiirus kuni kuus korda.

Elioni tehnoloogiadirektor 
Kalev Reiljan ütles, et internetikii-
ruste kasv on pakkunud meile palju 
võimalusi ja loonud eelduse tehno-
loogiarevolutsiooniks. „Käesoleval 
kümnendil kasvavad internetikiiru-
sed veelgi. Valguskaablil põhinev 
võrk on aga n-ö tulevikukindel 
ja katab tarbijate vajadused ka 20 
aasta pärast. Lisake kiirele interne-
tile on uus võrk töökindlam: seda 
ei kimbuta äike ning harvemini 
esineb ka teenuse rikkeid,“ ütles 
Kalev Reiljan. 

Kalev Reiljan lisas, et lõppkok-
kuvõttes otsustavad tarbijad selle, 
milliseid teenuseid nad soovivad 
kasutama hakata, kuid aina kas-
vavad nõudmised eeldavad väga 
kiiret internetti ja kvaliteetset 
võrku. „Selle muudatusega viisime 
Tapa tehnoloogilises mõttes uuele 
põlvkonnale,“ rõhutas Reiljan.

Tänaseks on ülikiire interneti 

võrku ühendatud 41 Tapa korter-
maja, mille kõigis 1627 korteris on 
võimalik kasutada kuni 100 Mbit/s 
kiirusega internetti ja vaadata digi-
televisiooni.

Samuti said ülikiire interneti 
neli suuremat Tapa ärimaja. Kuigi 
suurem osa töödest teostati eelmisel 
aastal, kuid ka tänavu plaanib Elion 
võrguarendustöid jätkata. Selle aasta 
esimeses pooles ühendatakse üli-
kiire internetiga veel 10 kortermaja 
(350 korterit) ja paar ärimaja.

Kokku investeeris Elion Tapa 
internetivõrku eelmise aastal umbes 
200 000 eurot ( 3,1 miljonit krooni).

Ülikiire interneti võrgu ehitami-
sel lähtutakse suures osas klientide 
tagasisidest. Elioni veebilehele 
on hõlpsamaks info kogumiseks 
loodud uus kaardirakendus www.
elion.ee/kaart , mille kaudu saavad 
kliendid saata ülikiire interneti soo-
viavaldusi.   

Mis on ülikiire internet?
Enamik tänaseid veebi- ja TV-

teenuseid eeldab sujuvaks toimimi-
seks väga kiiret internetti. Levinuim 
tehnoloogia kogu maailmas on 
pakkuda head ja kiiret internetti 
valguskaablil, mistõttu on kvaliteet-
se valguskaabli võrgu loomine ka 
Elioni strateegiline valik. 

Ülikiire internet (allalaadimiskii-

rusega 100 Mbit/s, üleslaadimis-
kiirusega 20 Mbit/s)  on kasulik 
eelkõige nendele inimestele, kes 
kasutavad majapidamises ühel 
ja samal ajal mitmeid erinevaid 
internetiühendusega seadmeid (ar-
vutid, tahvelarvutid, nutitelefonid), 
laevad üles ja alla suuri faile ning 
vaatavad veebipõhist televisiooni 
või videosid. 

Millistes Tapa majades saab 
kasutada ülikiiret internetti?

Eha tn 12, Eha tn 16, Eha tn 
18, Pikk tn 9, Kooli tn 9, 1.Mai pst 
6, Üleviste tn 11, Valgejõe pst 8, 
Roheline tn 8, Paide mnt 65, Eha 
tn 15, Üleviste tn 7, Üleviste tn 12, 
Üleviste tn 10, Üleviste tn 13, Pikk 
tn 8, Turu tn 3, Vilde tn 32, Pikk 
tn 13, Pikk tn 11. Roheline tn 10, 
Roheline tn 12, Roheline tn 20A, 
Hommiku pst 2, Valve tn 24, Ka-
bala tn 1, Ülesõidu tn 9, Ülesõidu 
tn 7, Ülesõidu tn 5, Ülesõidu tn 
5A, Turu tn 12A, Turu tn 14, Põllu 
tn 1, Lembitu pst 15, Lembitu pst 
16, Valgejõe pst 10, Ülesõidu tn 6, 
Õhtu pst 30, Ambla mnt 24, Vab-
riku tn 2, 1. Mai pst 23A, Pikk tn 8, 
Vilde tn 32 ja Õhtu pst 36.

Lilian Nõlvak
Elioni avalike suhete juht

Mihkel Berjozkin, Jan Demtšuk, 
Mario Demtšuk, Anna-Liisa Elb-
recht, Anna-Mai Elbrecht, Märt 
Erik, Kalmer Kaupmees, Triin 
Kirikal, Tõnis Kivisild, Kaarel 
Koppelmann, Peeter Koppelmann, 
Teno Lehtpuu, Heiki Lepanurm, 
Marika Loorits, Ahti Maripuu, Jev-
geni Ossinovski, Kai Puhasmets, 
Priit-Eerik Rajur, Henry Rebane, 
Jelizaveta Rjabtšuk, Siret Saks, Siim 
Sell, Teele Tali, Merle Trestip, Sirle 
Trestip, Margaret Vetka.

Neist 1984–1987. a. sündinud 

tüdrukutest-poistest on kaks tüd-
rukut tulnud Eesti meistriks males, 
üks poistest tulnud vabariikliku 
spordiühingu Jõud meistriks oma 
vanuseklassis, neli tüdrukut ja viis 
poissi tulnud maakonna meistriks, 
ülejäänud on tulnud maakonn-
na esivõistlustel esikolmikusse ja 
esindanud Tapa gümnaasiumi või-
dukates matšides Paide ja Rakvere 
võistkondade vastu. 

Viimasel aktiivsel tegevusaastal 
tunnistati Tapa gümnaasium ma-
lelise tugevuse osas Eesti parimaks 

üldhariduskooliks ja määrati koolile 
Eesti Maleliidu rahaline toetus.

Järgnevalt maletegevus koolis 
soikus, nagu tänaseks on selgunud 
– tugevate välistegurite mõjul: mõ-
jukad lapsevanemad, kelle lapsed 
ei saavutanud nii häid tulemusi kui 
ülalnimetatud 11 tüdrukut ja 15 
poissi, survestasid kooli juhtkonda 
– malet ei ole vaja, või kui siis väga 
tagasihoidlikel tingimustel.

Enn Koppel,
maleveteran 

Tapa linna ülikiire interneti võrk 
laieneb

Mälestusi malest

Täname rajameistrit Aivarit ja Kal-
let, bussijuht Karlit ning Tapa valla-
valitsust ja spordikeskust. 

 
Kena kevadet soovides, 

 
Rutka rahvas, http://www.rutkarajad.

blogspot.com/

Suusatalv
on läbi

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

19. mai kl 19  Tapa muusikakooli sünnipäevapidu (kutsetega). 
 Info www.tapamuusikakool.ee
21.–24. mai  Lehtse laste kevadpäevad
21. mai kl 10  Lasteaia eest – matkapäev (selga matkarii-

ded!)
22. mai kl 10  Kultuurimaja juures – spordipäev (selga sport-

lik riietus) 
23. mai kl 15.45  Lasteaia eest – rongkäik
 kl 16  Kultuurimajas – aktus ja kontsert
24. mai  Bussiekskursioon 
23. juuni kl 19 Perepidu “Jaanipäev kolhoosi moodi”.      

Lehtse-Mõisa karjalautade kompleksis murumängud, 
jõukatsumised, tants ansambel UBA saatel, lõke, puhvet, 
vaba lava soovijaile jpm. Nõukaaegse tehnika näitus. 
Kolhoosi traktorite osavussõidu võistlus. Piduline tunneb 
end hästi lüpsja-talitajana, traktorist-mehhanisaatorina, 

 brigadiri-agronoomina või lausa esimehena! Riietu 
stiilselt – kostüümidele konkurss! Allameetrised tasuta, 
muud tegelased maksavad.

18. mail kl 18  Tapa muusikakooli 55. aastapäevale pühen-
datud kontsert (avalik)

19. mail kl 16  Tapa muusikakooli 55. aastapäevale pühen-
datud kontsert (kutsetega)

22. mail kl 20  Film “Kuum pirukas: Klassikokkutulek”.   
Pääse 3 €, kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €

29. mail kl 20  Film “Tasujad”. Pääse 3 €, kuni kl 16 eel-
müügist 2.50 €

1. juunil kl 12–19  Lastekaitsepäev. Tegutsevad erinevad 
töötoad, batuut, kontserdid ja palju muud põnevat!

2. juunil kl 12 Kübaramooride Klubi 
5. juunil kl 12 Vallavanema vastuvõtt valla tublimatele 

õppuritele ja nende juhendajatele (kutsetega)

Viimased lumeraasud metsavahelt 
on sulanud ja tundub, et 2011–2012 
suusatalv on lõppenud. 

Rutka matkarajal oli tänavu  talvel 
palju õnnelike nägudega suusatajaid.  
Talvepäevadel õues veedetud 
suusatunnid muudab täiuslikuks 
hästi ettevalmistatud suusarada.  

KogeMustega 
autojuht 

saab tööd kalluril.

Nõudmised: 
C-kategooria ja eesti keele 

oskus suhtlustasandil.

Kontakt: 
Kalsep OÜ info@kalsep.ee 

506 7491, 5346 0382.

as eVR Infra võtab tööle 

tÖÖjuhI Lääne-Virumaale

töö kirjeldus:

- Raudtee hoonete, tehnosüsteemide ja territooriumi korras-
hoiutööde organiseerimine.
- Hooldusgrupi töö korraldamine piirkonnas ja materjalidega 
varustamine.

Nõudmised kandidaadile:

- Vähemalt 3-aastane kogemus hoonete remondi ja hoolduse 
alal.
- Teadmised hoonete tehnosüsteemidest.
- Isiklik initsiatiiv.
- Otsustus- ja vastutusvõime
- Positiivsus ja meeskonnatunde loomise võime, orienteeritus 
koostööle
- Eesti ja vene keele oskus
- B-kategooria juhilubade olemasolu

ettevõte pakub:
- Tööks vajalikku väljaõpet
- Konkurentsivõimelist töötasu ja mitmeid täiendavaid hüvitisi
- Stabiilset  töökohta ja sissetulekut

Töökoht asub Tapal. Tööle asumise aeg 15.juuli  2012

Kandideerimiseks palume saata elulookirjelduse (CV) koos 
palgasooviga hiljemalt  12. juuniks 2012. a  faksile 322 6317, 

e-posti aadressile harri@evr.ee või 
postiaadressile Kauba 5 Tapa 45106
Lisainformatsioon telefonil 5132140.

   
 
   
 

ostame 
kasvavat metsa ja 
metsakinnistuid 

hinnaga 
kuni 10 000 eurot/ha. 

Kinnistud
võivad olla tehtud 

raietega või
asetseda 

piiranguvööndis.
tel: 55 40 150



Armsad Maia ja Marika,
oleme raskel hetkel teiega, 
kui jätate jumalaga oma 

kalli poja ja venna

heINoga

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus ...

(J. Tätte)

Perekonnad Paulus, Toomla, Evard
ning Tiit ja Maie
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

tapa valla ajaleht sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

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 Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), 

turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes 
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu). 

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas 
erinevas suuruses ja seisukorras 

1–4-toalised korterid ning majad. 
Hinnad korteritel alates 850 eurot.

Täpsem info: 
mob 5110 478 või 322 0106, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Matuseteenused 24 h  - aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7. Tel: 5647 7432 või 327 7139 
 Hinnad soodsad!!! 

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:  

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelvalve

- Torutööd
- Haljastustööd
- Aedade ehitamine
- Kivi- ja puitterrassid

Valmistame hauakive- ja plaate. 
Teostame ka kalmistutöid: lisame puuduvad 
nimed, puhastame, värvime, paigaldame ka 

hauaääriseid jne. 
Kontakt: Ants Tedrekull 511 4835, antstedre-
kull@gmail.com, Nikolai Sereda 5672 7134.

esitanud lapsele lasteaiakoha 
taotlusavalduse 2012 aasta sügiseks 
tapa lasteaeda Pisipõnn, koosolekule!

Meeldiva kohtumiseni Tapa lasteaia Pisipõnn 
saalis Nooruse tn 11.

Lasteaia juhtkond

teaDe!
Ootame 24. mail  

kell 17 lapsevanemaid, 
kes on 

ostan vana kummuti, ümmarguse söögilaua 
ja söe samovari. Helistada 516 2905.

Müüa või anda üürile kolmetoaline korter 
Lembitu tänavas ja kahetoaline korter Üleviste 

tänavas Tapa linnas. Info tel. 5261593

Müüa maja Tapal Koidu tn 28, üldpind 102 m2. 
Krunt 1760 m2. Hind kokkuleppel.

Info 327 7742, 5363 9060

Müüa küttepuid.
Lisaks teostame valgustusraiet, väljavedu ja 

puulõhkumisteenust.
Telefon: +372 5595 2991

Müüa korter Lehtses, Uus tn 5-8, II korrus, 
ahjuküte. Olemas kelder, kuur, aiamaa (sõstrad, 
tikrid, kirss) Hind: 3000 eurot. Tel 5362 4549.

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Müüa heas korras soodsalt 3-toaline km korter 
Imastu külas. Avatud köök-elutuba, toimiv ühistu, 
3 korrus, oma katlamaja. Info telefonil 5333 2868.

MtÜ tapa aIDsi ennetus- ja Narko-
nõustamiskeskus, asukohaga Valve 30, 

Tapal ootab vanu ja uusi kliente!
Oleme avatud T 9–14, N 13–16, R 9–13

TASUTA – süstlavahetus, nõustamine, rase-
dustestid, kondoomid, soe jook ja kerge eine!

Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või 
tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Moe noortekeskuse keldris ootavad sind
tasuta riided ja jalanõud

noortekeskuse töötamise ajal.
E, T, K, N – 15–20

hea kogukondlane!

Tule palun 31. mail kell 18 Moe külaseltsi ruumidesse ja peame 
nõu, kuidas Moe jaanisimmanit korraldada. Oled väga oodatud.

Info: Tiina Talvik, tel 5566 5266 

Avaldame sügavat kaastunnet 
Liia-Maia Vikatile ja Marika Vikatile poja ja venna

heino 
kaotuse puhul. 

     Lehtse lasteaiapere

Mälestame klassikaaslast
eNNo KaLF´i

23.10.1938–23.04.2012

Tapa õhtukeskkooli 1961. a lõpetajad ja klassijuhataja


