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Lehtse kammerkooril sai oma 30. sünnipäevaks, mida tähistati 14. mail Lehtse kultuurimajas, lavaküpseks J. Beneši operett “Haljal aasal”.
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Liikluskorraldus
Tapa linnapäevadel
25. juunil
Seoses Tapa linnapäevadega 25.
juunil on suletud Tapa linnas kell
7–16 1. Mai pst Pika tänava ja Virve
tänava vahelisel lõigul, Kooli tänav 1.
Mai pst ja Nooruse tänava vahelise
lõigul.
Ürituse raames korraldatav rongkäik algab kell 12 spordikeskuse
parklast ja liigub sealt edasi marsruudil: Pargi tänav, Jaama tänav, Pikk tänav, 1. Mai pst, Kooli tänav ja lõpeb
muusikakooli pargis orienteeruvalt
kell 12.30. Laada ajal on kesklinnas
Pika tänava lõigul (Pika ja Hommiku
tänavate ristmikust kuni vallamaja
parklani) sõidukite liikumiskiirus
piiratud kuni 30 km/h. Liiklust reguleeritakse ajutiste liiklusmärkidega.
Rongkäiku eskorditakse politseiautoga ning marsruuti turvavad ja
suunavad liiklusreguleerijad
Palume Tapa linna elanikel ja külalistel 25. juunil mitte parkida Pika
tänava ja 1. Mai pst ristumiskohas
olevas parklas, Tapa Kaubamaja
ümbruses ja Pikk 12 esisel alal seoses
Tapa linnapäeva laada korraldamisega ajavahemikus kell 5–16.
Täpsemat laadaala skeemi saate
vaadata internetist: http://www.
tapa.ee/index.php?page=0&action
=article&article_id=563
Vabandame ebamugavuste pärast
ja täname mõistmise eest!
Tapa vallavalitsus

Tuult tiibadesse!
Selle lauseta ei möödu ükski kooli
lõpuaktus. Päris tõsiselt.
Kui ei soovi seda mõni õpetaja,
siis poetub see lause mõne teise
kõneleja huulilt. Ega selles lauses
polegi midagi halba – ka selle
soovimises mitte. Vastupidi – ehk
oleks lõpetajad isegi pettunud, kui
neile seda ei öeldaks. Unistame
me ju kõik lendamisest ja sellega
kaasnevast vabaduse tundest.
Kooli lõpetamine, eriti selle edukalt lõpetamine, seda vabaduse
tunnet kindlasti annab. Sageli
võrreldaksegi ju kooli lõpetamist
lendama õppimisega – inimene
omandab eluks vajalikke teadmisi

koolipingis, linnupoeg pesa serval
või maapinnal katsetades. Mõlemal
on oma väikesed eksamid. Mõlemal
võib lendamise käigus juhtuda
äpardusi, mis võivad olla suuremad
ja raskemate tagajärgedega või
väiksemad, millest kergem taastuda. Palju sõltub iseenese tarkusest
õppida teiste vigadest või hulljulgusest, et „minuga nii ei juhtu“.
„Tahan lennata, aga mitte eriti
kõrgelt“, ütleb laulusalm. Oma iva
on siin sees, kuigi seda öeldakse
mõnikord ka irooniliselt, kui jutt
on teedel kihutavatest noorukitest.
Ärge seda lendamist siis nii täht-tähelt võtke – kindlasti ei mõtle hea-
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soovlikud tuule tiibadesse soovijad
seda, et autodel peaks olema tiivad,
mis teid kannavad. Pigem ikka
oskust see tuul endale tiibade alla
saada ehk siis oskust omandatud
teadmisi elu jooksul kasutada nii,
et te võiksite edukad olla.
Lendamine on alati raskem
vastutuult, aga nii liigute soovitud
suunas. Allatuult liuelda on lihtsam, aga siis pole teil alati võimalik
lennusuunda kontrollida.
Julgeid lennuharjutusi teile,
head lõpetajad, ja – tuult tiibadesse!
Alari Kirt,
vallavanem

Tähelepanu, fotohuvilised ja
fotoaparaadi kasutajad!
Seoses Tapal linnapäevadega 2011
ja Tapa linna 85-aastapäevaga korraldavad valla ajalehed Sõnumed
ja Tapaskije Vesti fotovõistluse
„Oma silm on kuningas“.
Loodame, et koos põneva
linnapäevade kava nautimisega ja
aktiivse osalemisega on teil kaasas ka fotoaparaat. Jäädvustage
seda, mis teie arvates oli huvitav

ja värvirikas! Palume saata fotod
märksõnaga „Tapa 85“ e-aadressile:
tapalane@gmail.com
Fotode arv ei ole piiratud. Selgitusi fotode juurde ei ole vaja lisada.
Kaaskirjas palume märkida autori
nimi, telefon ja e-aadress. Esmalt
on fotovõistlusest osavõtjate tööd
väljapandud kodulehel: http://tapa.
name/tapa85.html. Fotovõistluse

korraldajad valivad välja 6 tööd, mis
avaldatakse valla lehtedes – 3 eestikeelses ja 3 venekeelses ajalehes.
Fotod ilmuvad vallalehe augustikuu
numbris.
Tapa vallavalitsus, arenduskoda ja Golomb Management OÜ
märgivad meenetega kuus avaldamiseks valitud fotot.
Valla ajalehtede toimetajad

Kultuurikoja saal ja koori harjutusruum saavad väikese uuenduskuuri
Kultuuriministeeriumi programmist „Kino tuleb tagasi“ eraldati
Tapa kultuurikojale 5827 eurot,
mida kasutatakse saali lavaosa
renoveerimiseks. Renoveerimistööde käigus eemaldatakse vana
kinoekraan ja augustikuus paigaldatakse uus. Tänu sellele projek-

tile võidetakse Tapa kultuurikoja
saalis paar meetrit väga vajalikku
lisaruumi juurde. Renoveerimistööd algasid juba 6. juunist ning
saal jääb suletuks juunikuu lõpuni.
MTÜ Tapa Lauluselts osales
edukalt Kohaliku omaalgatuse
programmi projektikonkursil. Pro-

Foto Viktor Grossmann

jektitoetusega 1600 eurot ostab
lauluselts uued toolid oma harjutusruumi. Seega juba sügisest on
võimalik Tapa kultuurikoja saalis
võtta pikemaid tantsusamme ja
pehme tooli peal jalgu puhata !

Heili Pihlak,
Tapa kultuurikoja direktor

Arenduskoja
LEADER toetuste
projektitaotluste
vastuvõtt 2011.
aasta sügisel
Kohalik LEADER tegevusgrupp
MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a
sügisvooru toetuste projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“ ja meetme
2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus
projektitaotlusi võetakse vastu 3.
kuni 7. oktoobrini 2011 (kella 17-ni)
MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil
Roheline 19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu,
Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn)
on määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks
kohalik nõustaja. Taotlejatele on
nõustamine kohustuslik. Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud
toetustealased infopäevad. Toetuste
ja nõustamise kohta saab infot,
taotlusvorme ning juhendmaterjali
MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht
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Suvepuhkuste aeg
on käes
Peagi on kalendri järgi käes
suvi, mida on ajast aega peetud
puhkuste perioodiks ja ega lasteaiadki selles osas erandid ole. Ka
neis minnakse oma töökorraldusega üle suverežiimile, milles
jääb laste jaoks kõige tähtsamale
kohale vaba tegevus õues. Kuigi
suvi on tore ja palju võimalusi
pakkuv aeg, soovin lehelugejaga jagada ka kõike seda, mida
põnevat meie lasteaiapere enne
suve saabumist tegi.
Maikuu esimestel päevadel
seati ühiste jõududega lasteaia
saali üles lastetööde näitus.
Selle taustal toimusid meie
emadepäeva peod, mis olid
päevale kohaselt südamlikud, samas kõigile osalejatele tegevust
pakkuvad. Head meelt valmistas
meile seegi, et saime nende üritustega rõõmu pakkuda emade
kõrval ka vanaemadele, isadele
jt külalistele.
Märkimata ei saa ka jätta
Tallinna Haridusameti ja Tallinna Linnamuuseumi Lastemuuseumi poolt meie lastele ja
õpetajatele saadetud tänukirju
selle kohta, et nad osalesid ja
saavutasid koostöös silmapaistvaid tulemusi “ Euroopa koolis
2011“ ning „Hea sõnumiga
pildid“ joonistusvõistlustel.
Veel enne lõpupidusid, mis
toimusid maikuu viimastel päevadel, käisid lapsed erinevais
paigus ekskursioonidel. Kuna
lõpetajaid oli käesoleval aastal
palju, siis jõuti ära käia mitmes
paigas. Külastati Jäneda hobusetalli, mis pakkus lastele rohkesti emotsioone, aga ka teadmisi hobuste igapäevasest elust
ja hooldusest. Rongiga külastati
meie pealinna Tallinna ja saadi
elamus nukuteatris etenduse „
Kuldvõtmeke „ vaatamisega.
Vähem tähtsaks ei saa pidada aga
ka neid emotsioone, mis saadi
pealinnas helkurvestid seljas
jalutades või Toompea nõlval
sõpradega piknikku pidades ja
rongisõitu nautides.
Rakveres peeti koos kogu
maakonna koolieelikutega maha
ka üks korralik võimlemis- ja
muusikapidu. Heitlikule ilmale
vaatamata läks päev korda ja
toimunud suurürituselt sai iga
laps kaasa päevakohase kirja
ja pildiga kleepsu, osavamad
võistlejad ka diplomid.
Ja alles siis oli kord lõpupidude käes. Käesoleval õppeaastal
saatsime lasteaiast kooli veel
neid lapsi, kes said oma lasteaias
käimise aja jooksul osa ka Pisipõnni lasteaia renoveerimisega
seotud põnevustest. Lõpetajaid
oli palju, ja nii saime lasteaiaaegu

meenutada kolmel aktusel ja neile järgnevatel koosviibimistel.
Seejärel jäi siginat-saginat
vähemaks. Lõpetajatest osa lapsi
jäid kohe puhkusele, teine osa jäi
aga veel sõprade seltsi lasteaeda
mängima. Siinkohal soovingi
rõhutada lapsevanematele seda,
et lapsevanemad, kes käivad tööl
ja kellel ei ole lapsel täiskasvanu
järelevalve all kodusolemise
võimalust, palun jätke oma
lapsed veel suvekuudeks lasteaeda. Lõpupidu ei tähenda veel
lasteaiaga lõpparve tegemist.
Suvine töökorraldus on lasteaias
rühmadesse välja pandud ja kõik
lapsed sh lõpetajad on endiselt
meie majas teretulnud.
1. juunil tähistasime lastega
ühiselt lastekaitsepäeva. Sel päeval osalesime üle-eestimaalises
ühislaulmises ja laulsime oma
lasteaiaõuel tuntud lastelaule
„Mu koduke on tilluke“ ja „Tiiu
talutütrekene“, pidasime grillipidu.
Septembris asuvad
kooliminejate lasteaiakohtadele
uued lapsed. Juhtimise tasandil
oleme juba üle vaadanud, kes on
sügisest meie uued kasvandikud.
Lastevanematele, kelle lapsed sel
sügisel lasteaeda kohad saavad,
on väljasaadetud sellekohased
teated. Toimunud on ka esimest korda lasteaeda tulevate
laste lastevanemate koosolek.
Need, kes koosolekul osaleda
ei saanud, ei pea muretsema,
jagame teile lasteaeda tulemisega seonduvates küsimustes
informatsiooni ka augustikuu
lõpus ning kindlasti täiendavalt
ka sügisel.
Lasteaia suvise töökorralduse
kohapealt on oluline teavitada
kõiki lapsevanemaid ka selles
osas, et Pisipõnni lasteaia Vahakulmu rühmad on kollektiivpuhkusel 1. juulist kuni 12.
augustini. Tööd alustatakse taas
15. augustist. Lapsevanemad,
kes soovivad eelpool nimetatud
ajavahemikul oma lapsele kohta
lasteaias, saavad selle Pisipõnni
lasteaias, Nooruse tn 11. Teavitage sellest vaid oma rühma
õpetajaid või lasteaia juhtkonda.
Töö ja puhkamise kõrval
jõuame peagi taas sügisesse.
Tänan kõiki lapsevanemaid
õppeaasta jooksul toimunud
meeldiva koostöö eest, sisukate
ettepanekute eest lasteaiategevuste huvitavamaks muutmisel
ja rohkearvulise osavõtu eest
meie erinevatel üritustel.
Ilusat puhkust kõigile, uute
kohtumisteni ja ootusteni meile
juba uuel õppeaastal.

Möödunud ongi me kaunimad
päevad,
päevad täis laule ja mänge
sõbrad ja lasteaed maha meist
jäävad
kõigest jääb mälestus helge...

rik Kanna, Lisette Matsiselts,
Hanna-Liina Muusik, Meriliis
Sööt, Karmen Aleksejev, Ariana
Arutjunjan, Rait Evardi, Arleks
Feklistov, Laura Jürjo, Karina
Kuul, Henely Kärt, Lauri Lande,
Ketlin Laderlich, Kairi Lesnõh,
Marten Liukonen, Kermo Mätlik, Kristofer Sooaru, Kevin
Teinfeldt, Fjodor Tsernouhov,
Madis Valk, Tormi Viirg, Marek
Puhasmets, Markus Roosipuu,
Kerdo Vähk, Maksim Gubanov
ja Emilia Lõštsina.

Lasteaia Pisipõnn lõpetasid 2010/2011:

Emma-Lys Tiinast, Jevgeni
Hüüs, Sander-Aleks Tšistotin,
Sandra Karajev, Merili Milvaste,
Ardo Raus, Elyse Straus, Kertu
Zabukas, Henry Valdmann,
Carolin Kivistik, Karl-Hend-

Tea Välk

Jäneda Kooli 2011. aasta lõpetajad on Ingrid Aus, Valeria Švetskaja, Sirli Sasmin, Sander Nork, Artjom Agejev, Andres
Luts, Martin Kaio, Steven Leppik, Timofei Aparin ja Indrek Lumiste, klassijuhataja on Aivi Must.
Foto Jäneda Kooli arhiivist

Jäneda Kooli aastalõpp
Kool on kohutavalt tihe,
õnneks on tal väike vahe,
ütlemata lahe aeg –
see on koolivaheaeg.
Selle Henno Käo luulesalmiga alustame
kokkuvõtet Jäneda Kooli lõppevast
õppeaastast, sest just nii – tihe aasta
– võikski öelda. Tõsi, kõik ei ole veel
koolivaheajale pääsenud, sest põhikooli
lõpetajad peavad veel omandatud õpitulemusi eksamitel näitama-tõestama.
Jäneda Kooli 22. lend saab oma lõputunnistused kätte 18. juunil kell 14. Ühed
väikesed lõpetajad – lasteaia omad – said
oma esimese tunnistuse koos koolivalmiduskaardiga kätte 3. juunil pärast seda,
kui olid koos oma kaaslaste ning õpetajate Eha Vilpuu, Piret Veermaa, Tiina
Sillandi ja Lea Visnapiga maha mänginud
ühe tõeliselt uhke „Tuhkatriinumängu“.
Nüüd nendest, kes juba naudivad
lahedat koolivaheaega. Õige oleks küll
öelda, et hoolsad õppurid said preemiaks
veel 2 päeva: 1. juunil anti õppeaasta
lõpetamise kontsert-aktusel tunnistus
kätte kõikidele vähemalt neljadele ja
viitele õppijatele. Väga heade hinnetega
lõpetasid klassi Laura Lään, Christopher
Lään, Martin Mõtlik, Õnne-Ly Maask,
Elina Ries ja Karl-Markus Vijar 2. klassist, Ragnar Kramm ja Taavet Maask 4.
klassist, Liisa Vassiljeva 5. klassist, Hanna
Jairus 6. ning Liana Sepamäe 7. klassist.
Heade või väga heade tulemustega tunnistuse sai 29 õpilast. Kiita said aga kõik

kooli 60 õpilast, sest ettevõtmisi ja üritusi
on olnud palju. Lisaks kiideti õpetajaid
ja ka koolile erineval moel abiks olnud
lapsevanemaid. Aga kõigest järjekorras.
Uhkusega võime kirjutada, et maakondliku rahvaluuleolümpiaadi võitja on
Ingrid Aus (juhendas õp Maie Ainz), et
inglise keele olümpiaadil saavutas Martin
Kaio II koha ning Aaron Lee Baum ja
Janar Aesma (juhendaja õp Malle Teras)
jõudsid 15 parema hulka, et Feliks Vassiljev (juhendaja õp Kadri Toomingas)
saavutas informaatikaolümpiaadil II
koha, et maakondlikel aineolümpiaadidel
osales kokku 14 õpilast! Rõõmu tunneme
meie väikese mudilaskoori üle (juhendaja
õp Arvo Luik), mida hinnati I kategooria
vääriliseks ja lubati suurele koolinoorte
peole! Uhkeldame ka sellega, et maakonda käsitöökonkursile „Ehe ehe“
laekunud töödest valiti Tallinna suurele
näitusele 29 tööd, millest 12 olid Jäneda
Kooli õpilaste (juhendajad õp Eha Kaukvere ja Malle Raunmägi) meisterdatud!
eTwinningu projektis „My School
Holidays“ osalemine tõi tunnustuse
3.–4. klassi õpilastele (juhendaja õp Tiia
Salm), Stabilo õppeprojektis „Kirjutada
on mõnus“ naeratas loosiõnn 1. klassile,
osalesid aga kõik algklasside õpilased! Me
oleme sel õppeaastal käinud omadega
rabas Virus ja Aimlas, metsas Nõval ja
Aegviidus, 12. korda otsisime ja leidsime
kevadet „Tere, kevad“ projekti käigus.
Kevadest, kui lõppesid saalihoki
meistrivõistlused, on koolis 5 esiliiga

meistrit: Andres Kalavus, Aigar Lumiste,
Tõnis Luts, Indrek Lumiste, Andres Luts
(treener Tõnu Salm); kiita järjepideva
treeningutel osalemise eest said 12 saalihoki- ning 10 jalgpallipoissi (juhendaja
Katrin Lumiste).
Kui kõigele eelpool loetletule lisada
veel Pranglimise ja Worldmaths peastarvutamine, nuputamisvõistlused ja „Känguru“, õppekäigud muuseumidesse,
raamatukogudesse, teatritesse, siis saabki
ühe väga TIHEDA õppeaasta. Lisaks
ju veel kõik huviringid, mis tegutsesid
ja millest kahte – maleringi ja mudilaste
lauluringi – on võtnud vedada koguni
lapsevanemad.
Siinkohal täname kõiki lapsevanemaid, kes nõu ja jõuga on kooliüritustele abiks olnud! Tänud meie koolibussi
juhile, maja hoidjatele-hooldajatele ja
kokkadele! Täname koostööpartnereid:
Tapa vallavalitsust, naaberkoole ja -lasteaedu, Jäneda Mõisa ja raamatukogu,
AjaO kauplust, Jäneda Puitu, Tiit Orupõllu bussifirmat! Aitäh kõigile, kelle hea
sõna või tähelepanelikud märkused meie
koolielu muuta aitasid!
Ja lõpuks: suvevaheaja esimestel päevadel tõi meie kooli võistkond taas ära
auhinnalise, seekord III koha võistluselt
„Kaitse end ja aita teist“ (juhendajad õp
Liidia Talve ja Margit Vijar)! Uus kooliaasta algab Jäneda Koolis nagu ikka 1.
septembril kell 10! Päikselist suve kõigile!
Aivi Must, Ülle Oru

Kevad ärkas haljal aasal
Sellel aastal tuli kevad helisedes ja
teisiti. Talvevaikusest välja astudes
oli igatsus tema järgi suur. On ju nii
üürike see tärkamise ja kasvamise aeg
täis lootusi, igatsust, ilu. Sellel aastal
oli kevad kogu aeg, ta kumas läbi talve
ja puhkes õide palju varem kui loodus
lubas, sest tegelikult elas kevad ju
Lehtses. Tõepoolest jäi tavainimesele
selline mulje, kui ta maikuus Lehtse
kultuurimajas käis Lehtse kammerkoori esitatud revüü-operetti „Haljal
aasal“ vaatamas. „Uskumatu, et üks
koor tähistab nii suurejooneliselt oma
30. juubelit“, imestas koori tervitama tulnud ilmsete emotsionaalsete
vaimustusepuhangute all olev Eesti
Kammerkooride Liidu ja Eesti Segakooride Liidu vastutav sekretär
Katrin Puur.
Need inimesed, kes selle etenduse
sünnilukku oma jälje jätsid on sellel
kevadel meie vallas kõige ilusamad,
säravamad, andekamad ja õnnelikumad, sest neil oli võimalus veeta terve

karge talv haljal aasal.
Lehtse kultuurimaja on iseenesest
väga kodune maja. Sinna minnes algas etendus juba koridoriuksest sisse
astudes. Kõik nurgatagused, seinad ja
ruumid helisesid, sest viimne kui detail
oli nii hästi läbi mõeldud. Silm nautis
loomingut ning hing hingas sealsete
inimeste hoole ja vaevaga tehtut.
Siis, kui etendus algas, jäi aeg
seisma, sest millelegi muule ei olnud
mahti mõelda ja mingi kummaline
sisemine rahu valitses vaimu terve
opereti kestmise aja.
Imelisel haljal aasal jalutades koos
Lehtse kammerkooriga sai kohaletulija
kindlasti kinnitust sellele, et hinge ning
südamega tehtud asi toob kaugetest
aegadest tagasi selle, mis oli kord.
Muusika mängis ju hingele äratust ja
ilma selle äratundmisrõõmuta võinuks
see päev hoopis vaesemaks jääda.
Muusika ja laul andsid julguse uskuda,
et maailmas on siiski midagi õiget,
igikestvat, midagi usalduskindlat, mis

ei reeda sind kunagi.
Elus on hetki, kus tahaks ülevas
meeleolus esimest vastutulevat kallistada või öelda midagi sellist, mis
paneks silmad särama. Selline tunne
valdas mind, kui ma lõpuks koju
jõudsin. Suur tänu ilusa etenduse
eest! Aitäh, et olite kevadet endaga
hoidnud terve talve ja kinkisite ta
lõpuks neile, kes tulid austama Teid!
On põhjust teie üle uhkust tunda ja
kõikidele nendele südamlikele soovidele lisaks, mis teile kingiti, soovida
helisevaid jalutuskäike mööda haljast
aasa. Nimetamisväärilised olete te
kõik, aga peasüüdlased olid Leelo
Jürimaa – lavastaja ja etenduse juht,
Tiiu Tikkerber – dirigent ja muusikajuht, Jaanus Väljaots – dirigent,
Andrus Kurvits – muusikataustade
autor, Taavi Saar – tantsude seadja,
Viktor Grossmann – dekoratsioonimeister, Oliver Jürimaa – heli- ja
valgusemeister.
Kairi Kroon
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Austria suursaadk dr Angelika Saupe-Berchtold (pildil vasakul) avas 8.
juunil Tapa linnaraamatukogus Austria kunstnike Peter ja Regina Riedri
näituse „Kui meri kadus mäe sisse“. Näitus jääb avatuks 29. juunini.

Foto linnaraamatukogu arhiivist

Lastekaitsepäev,
kas andmise
või saamise päev?

Linnapäevade jalgpalliturniir
SK Tapa korraldab Tapa linnapäevade raames jaanilaupäeval Tapa
gümnaasiumi staadionil jalgpalliturniiri.
Tapa linnapäevade raames
toimub 23. juunil algusega kell
11 Tapa gümnaasiumi staadionil
Tapa linnapäevade jalgpalliturniir. Võistlust korraldab Spordiklubi Tapa. Informatsiooni saab
telefonil 528 7800 (Allan Vinter),
5626 7181(Elmu Koppelmann)
või e-mailil: spordiklubi@tapa.
ee. Osa võivad võtta kõik soovijad, klubid, asutused või lihtsalt
sõpruskonnad. Kui üksikutelgi
soovijatel pole kohe alguses kedagi, kellega mängida, tulge ikka
kohale, sest korraldajad arvavad,
et te leiate endale meeskonna-

kaaslased kohapealt. Võistkonna
suurus maksimaalselt 10 mängijat,
väljakul korraga mängimas 6+1
mängijat. Võistlussüsteem selgub
pärast registreerimist, mänguaeg
2x10 min.
Tapa linnapäevade jalgpalliturniiri juhend 2011
I eesmärk: Populariseerida jalgpalli ja anda Tapa ning lähiümbruse
jalgpallihuvilistele võimalus võistelda võimetekohases konkurentsis.
II korraldamine: Võistluste korraldaja on SK Tapa, Allan Vinter
(528 7800) ja Elmu Koppelmann
(5626 7181).
III aeg ja koht: Võistlused toimuvad 23. juunil algusega kell 11 Tapa
gümnaasiumi staadionil. Registree-

rimine samas kuni 10.55.
IV osavõtjad: Osa võivad võtta
kõik soovijad, klubid, asutused või
lihtsalt sõpruskonnad. Kui sul pole
kellega mängida tule ikka kohale,
arvame ,et leiad endale võistkonnakaaslased kohapealt. Võistkonna
suurus 10 mängijat, väljakul 6+1
mängijat.
V läbiviimise kord: Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist,
mänguaeg 2x10 min.
VI autasustamine: Võitjaid
võistkondi autasustatakse karika ja
muude meenetega.
VII üldiselt: Osavõtumaks 15 €
võistkond.
Allan Vinter,
SK Tapa

				

Kodukohvikud

Juuni alguseks on Tapa linnapäevaks registreerunud kodukohvikud, mis asuvad aadressidel:
• 1. Mai pst 34
• Pikk 15b
• 1. Mai pst 8
• Turu 8 (kultuurikoja ees)
• Pikk tn 21

1. juuni on rahvusvaheline lastekaitsepäev. MTÜ Tapa Lastekaitse
Ühing on nüüdseks juba 10 aastat
pakkunud sellel päeval Tapa linna
ja valla lastele lustimise võimalusi.
Kuna olen kõik need aastad olnud
vabatahtlikuna sellel päeval tegev,
siis julgen ka tähelepanekuid selle
päeva toimumise ja toimimise kohta
avaldada.
Läbi aastate oleme oma meeskonnaga, kuhu kuuluvad lastekaitse ühingu liikmed, välja mõelnud teemasid
ning tegevusi, mis lapsi sellel päeval
rõõmustaksid. Lisaks tegevustele
oleme eelnevatel aastatel tänu Ene
Augasmägile leidnud ka sponsoreid,
kes lastele maiustusi, õhupalle ja
muud meelepäraselt üllatavat on
kinkinud. Sellel aastal tegime teisiti.
Mitte sellepärast, et koostöös Enega
poleks võimalik sponsoreid leida,
aga sellepärast, et organiseerijatel on
hinge kogunenud palju vastuolulist.
Balbiino jäätisereklaami maskott ei
taha enam Tapale tulla, sest eelmise
aasta lastekaitsepäeval joosti ta pikali,
kui ta jäätiseid jagas. Õhupallide jaotamine tuli lõpetada, sest väikestelt
rebiti pallid käest. Tugevdasime valvet
ja tegevuste tegemise asemel pidasime jahti kurikaeltele. Pannkooke
ja komme rabati ebaviisakalt ja teisi
eemale lükates. Jällegi pidasime valvet
ja kutsusime lapsi ja mis seal salata, ka
täiskasvanuid korrale.
Nii sai otsustatud, et sellel aastal
teeme teisiti, pakkudes lastele rohkem
erinevaid tegutsemise võimalusi, jättes ära erinevat sorti jaotusmaterjalid,
alustades kommidest ja lõpetades
pallide ning muu nänniga.
Ilus päev, päike säras, vallavanem
ja Ave ütlesid südamest tulnud tervitussõnad osalema tulnutele, aga mis
siis juhtus? Juhtus see, et algasid tegevused ja lapsed ning ka lapsevanemad
tulid küsima, kus õhupalle jagatakse,
kus jäätist tasuta saab, millal kommid
ja pannkoogid tulevad....? Tüdimuseni
nurgataguseid avastades ja tasuta asju
otsides tuli üks ema lõpuks mu juurde
ja küsis päris range häälega, et mida
siis täna tasuta ikkagi saab. Naeratasin sõbralikult ning ütlesin, et täna
saab tasuta meisterdada, mängida,
võistelda, hüpata batuudil, olla koos
oma lapsega, kinkides talle oma kallist
aega. Tõepoolest KALLIST AEGA,
sest tänapäeva elu virr-varris on järjest rohkem üksteisega koosolemise
momente ääretult vähe. Elades asjade

maailmas ja saamise ootuses mõtleks
hoopis, et kas selleks, et midagi saada
võiksime hoopis ise üht-teist anda,
teha, korraldada, aidata.
Kui see ema lõpuks mu jutu oli
ära kuulanud, siis ohkas ta südamest
ja ütles, et ah nii, selline igav lastekaitsepäev siis sel korral. Mina jätkuvalt
naeratasin, sest minu sees elavad teised väärtused ja õnneks ka enamuste
sees, ma loodan. Kuidas me saame
oodata lastelt viisakust, hoolivust,
tänulikkust ning lihtsate asjade märkamist ja väärtustamist elus, kui me
ise oma eeskujuga õpetame rabama
ja saama, ahnitsema ja üksteist üle
trumpama.
Lastekaitsepäev on minu nägemuse järgi andmise päev. Anname oma
lapsele võimaluse olla temaga koos,
olla sõpradega koos, mängida, naerda,
tunda end õnnelikuna, sest lapsepõlv
on ju üürike.
Aitäh neile, kes sellel aastal hindasid just eelnimetatud väärtusi! Meie
meeskond peab lastekaitse päeva väga
õnnestunuks. Andsime oma hingest
ja südamest, mõtetest ja tegudest
parima panuse. AITÄH on suurim
tänu! Sellel aastal ütleme aitäh Indrek
Jurtšenkole, kes alati on nõu ja jõuga
meid toetamas. Tema tõi oma puitmaterjali kohale ja tegi lastega koos Asko
ja Kalle abiga lindudele pesakaste.
Oma tehnikat tutvustasid päästeamet ja politsei. Aidsi Ennetuskeskuse
ja Lastekaitse Liidu poolt oli lastele ja
täiskasvanutele erinevad infovoldikud.
Batuut oli tellitud Peoline Üritused
OÜ poolt ja batuudi maksmiseks
kirjutas Ave Pappe Lastekaitse Liitu
projekti “Rõõmus Päev”.
Toas viisid tegevusi läbi Liggi Rattasepp, Airi Raus, allakirjutanu, Merle
Kukk koos oma tütrega. Batuudil olid
abiks Kristi Raudla ja Sandra Paulus.
Tapa gümnaasiumi raadiosõlmest
olid Rain ja Rasmus ning laulis Tapa
gümnaasiumi tüdrukute ansambel.
Vabatahtlikud Stephan ja Hanna
aitasid seal kus parajasti abi tarvis oli.
Germund Hulgi OÜ saatis aga kogu
lastekaitsepäeva meeskonnale sponsorluse korras pähklikoti, et edaspidi
ikka jõudu jätkuks.
Ilusa päeva lõpetas meeldiv koostöö Tapa kultuurikojaga. Sealne
direktor Heili Pihlak võimaldas lastel
vaadata tasuta kino.
Oleme tänulikud!
Kairi Kroon

Õppeaastale tagasi
mõeldes ...
Aasta on olnud meile kõigile väga
pingeterohke aeg igas mõttes. Sellele
kõigele vaatamata oleme püüdnud
olla tublid nii õppetöös kui klassivälises tegevuses.
Koolimaja elab oma elu edasi,
koolil pole aega mõelda suvepuhkusele, vaid valmistub uueks õppeaastaks.
Mõtleme möödunud õppeaastale,
arutleme, mis oli hästi, mis halvasti.
Teeme kokkuvõtteid töödest, tegemistest, täname õpilasi ja õpetajaid
tehtud tegude eest.
Selle õppeaasta moto: „Söanda
olla tark, andekas ja loov“.
Kooli lõpetab kuldmedaliga
12. klassi õpilane Evgenia Lupan.
Neljadele ja viitele õppijad oli 52
õpilast. Kiituskirjaga lõpetasid kooli
22 õpilast.
27. mail toimus kooli aulas direktor Henry Kallaste pidulik vastuvõtt
õpilastele, kes olid tublid olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel
ja edukad klassivälises tegevuses.
Direktorilt said tänukirja 63 õpilast.
Edukamad õpilased olümpiaadidel:
vene keeles – Aljona Saveljeva
(I koht), Kristina Azanovitš (III
koht), Jevgeni Družkov (IV koht),
juhendaja – õpetaja Jelena Loštšina;
keemias – Lolita Bagojan (V koht),
juhendaja – õpetaja Ulrika Palts;
matemaatikas – Anastasia Frolova
(8.–10. koht), juhendaja – õpetaja
Julia Gubanova.
Tartu Ülikooli Teaduskooli matemaatikaosakonna teemal „Eluline
matemaatika“ lõpetasid Evgenia
Lupan, Vsevolod Iljin, Jevgeni
Družkov, juhendaja – õpetaja Anneli Morgenson ja keemiaosakonna
– Lolita Bagojan. „Kängru“ 2011.
a parimad olid: Sergei Bezlepkin,
Leonard Rutto, Anastasia Frolova,
Anastasia Davydova.
Tänu keelekümblusele oli võimalik kõigil klassidel osa saada tasuta
õppeekskursioonidest vabariigis.
1.–9. klassi õpilaste võistlus
„Viisakas ja sõbralik klass“ võitjad:
4A klass – klassijuhataja Viktoria
Belitšev; 5B klass – klassijuhataja
Alevtina Vassiljeva; 8A klass – klassijuhataja Julia Gubanova. Klassid
said tasuta õppeekskursiooni Seidla
tuulikusse ja Vargamäele.
Koolis on sellesl aastal läbi viidud palju ohutusalaseid loenguid,
mitmesugustel teemadel. „Kaitse
end ja aita teist“ raames, kus õpilased omandasid teadmisi ja oskusi,
mida kasutasid hiljem laagris Läsnal.

Kui oleme väikesed,
tahame olla suured.
Kui oleme suured,
tahame olla väikesed.
Kas saab siis ajas
nagu trepiastmeilt
tagasi astuda?
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(O. Saar)

Saadame teele oma 12. klassi lõpetajad, tublid neiud ja noormehed
Tapa vene gümnaasiumist. Tuult
tiibadesse abituriendid!

2010/2011. õa 12. klassi
lõpetajad:

Gavzijev German, Kalinitšenko
Tatjana, Koval Denis, Lupan Evgenia, Malovski Valeri, Rõbakov Oleg,
Shelabotina Marina, Tamm Kristina,

Täname laagri korraldajaid ja Jaan
Viktorit, kes õpilastega koos veetis
kolm ilusat päeva. Kool paneb suurt
rõhku füüsilisele kui ka sotsiaalsele
keskkonnale. Järgime nii tervishoiu
kui ohutusnõudeid. Oleme läbi
viinud „Südamenädala“, „Bakterid
meie koolis“ ja tüdrukute ja poiste
nädalad, kus räägiti tervisest, hügieenist, haigustest. Kooli külastas
naistearst E. Põldsaar.
Koolis töötavad mitmesugused
huviringid. Ära võiks märkida
meie tublit folklooriringi – juhendaja Valentina Pavljuk. Ring on
korraldanud ja viinud läbi vene
rahvuskultuuripäevi ja traditsioone.
Korraldati näidisüritusi naabrikoolides. Taekwondo ring (juhendaja
Aleksandr Buchinski)on osalenud
kooli üritustel, vabariigis ja väljaspool vabariiki.
Klassivälises tegevuses paistavad
eriliselt silma algklassid koos klassijuhatajatega. Õpetajate juhtimisel
viiakse läbi põnevaid ja kaasakiskuvaid üritusi, olgu selleks siis vastlad
või naljapäev. Tore on tõdeda, et
kaasa lööb ja võtab osa ka 1. klass
– klassijuhataja Valentina Tenitska.
Ilusamateks üritusteks koolis oli
„Leivanädal“, luulekonkurss „Süütame küünla“, konkurss „Minu ilusad
juuksed“ ja „Lemmikloomapäev“
koolimaja pargis. Põnev oli ka isadepäev „Lahe laps, lahe paps“.
Lastekaitsepäeval joonistasime
asfaldile kevadet ja sõime maiustusi.
Jõulu- ja emadepäevakontsert ning
mitmekülgne õpilastööde näitus,
näitasid kui tublid ja andekad on
meie kooli õpilased. Huvitav ja
sisukas oli metoodiline päev valla
algklasside õpetajatele „Reis vene
kultuuri“.
Tubli on ka kooli õpilasomavalitsus, kes on organiseerinud ja läbi
viinud palju üritusi. Õpilasesinduse
liikmed viivad läbi diskosid, korraldavad kooliraadiotööd, aitavad
välja anda kooliajalehte. Tublimad
õpilasomavalitsuse liikmed on Anna
Žukova, Oleksandra Chmil, Elen
Tumanovich, Aleksei Lagutin, Iren
Petrovskaja ja Anastasia Frolova.
Meie koolis on võtmesõnaks
“koostöö”. Täname õpetajaid aktiivsuse ja abivalmiduse eest.
Huvitavat tegevust jätkus aasta
läbi, kõike lihtsalt kirja panna pole
võimalik. Ilusaid päikselisi suvepäevi, puhake mõnuga ja tundke rõõmu
igast päevast.
Helgi Tiitso,

Tjušina Karina, Trubkin Dmitri,
Zeljonaja Valentina, klassijuhataja
Anneli Morgenson.
2010/2011. õa 9. klasside lõpetajad:
9A klass – Babitševa Anželika,
Bagojan Lolita, Chmil Oleksandra,
Davydova Anastasia, Kornilova
Anastasia, Ossiitšuk Zaharii, Peepmaa Edgar, Polištšuk Dmitri, Rõnkevitš Diana, Sakovitš Igor, Selihov
Edgar, Semjonov Alex, Tumanovich
Elen, Volf Anna-Liisa, klassijuhataja
Natalja Roditšenko.
9B klass – Aleksandrov Aleksei,
Belikov Ivan, Dvoretskaja Marina,
Kutšinskaja Viktoria, Kuzmich
Artur, Lagutin Aleksei, Lebedeva
Elena, Paltšonok Leonid, klassijuhataja Alevtina Vassiljeva.

Juulis esineb Tapal
Musta Mere Doni Kasakate koor
17. juulil algusega kell 15 toimub
Tapa Ristija Johannese Õigeusu
kirikus kontsert, kus esineb üle 30
aasta tegutsenud Musta Mere Doni
Kasakate koor, mille lauljateks on
kaheksa Bulgaaria Raadio Koori
solisti. Nende võimsad hääled,
väljapaistev vokaaltehnika ja väljendusrikkus on selleks võtmeks,

mis ikka ja jälle avavad kuulajate
südameid üle kogu Euroopa. Nende esituses kõlavad õigeusu kiriku
laulud, kasakate pärimus- ja slaavi
meloodiad on otsekui oikumeeniline tervitus kaugetest aegadest ja
kohtadest. Kavas on vaimulikke
laule tuntud kirikumuusika heliloojate sulest, aga ka Bortnjanski,

Ljubimovi, Lomakini, Makarovi,
Tšaikovski, Maksimivitchi jt heliloojate loomingust.
Helilõike Musta Mere Doni Kasakate koori esituses saate kuulata
internetist: www.blackseadoncossacks.com.
Indrek Jurtšenko

“Rosaariumi” kontserdid tulevad
viiendat suve
Sellel suvel on plaanis kaks kontserti.
Esimene kontsert toimub pühapäeval, 24. juulil kell 18, kus esineb
Hendrik Sal-Saller ja Martin Jürman
ning teine kontsert toimub reedel,
19. augustil kell 19, kus esineb Lauri
Saatpalu ja Peeter Rebane.
Kontserdid toimuvad Jäneda
mõisa roosiaias või halva ilma
korral Jäneda Pulli tallis. Pilet on 7
eurot ja sooduspilet 5 eurot.
Ajalugu
Aastal 2007 toimus Jänedal edukalt esimene “Rosaariumi” kontsert, kus esinesid Urmas Sisask,
Lehtse kammerkoor ja Virumaa
noorteorkester. Järgmisel suvel
muutsin “Rosaarium” kontserdisarjaks, mille mõte on tuua meie
kodukohta andekaid ja tunnustatuid muusikuid ning anda noortele
muusikutele võimalus teha koos-

tööd kogenud esinejatega. Publikule peaks olema see kvaliteetne
kontsertelamus mõistliku tasu eest.
2008. aasta suvel esinesid esimesel kontserdil Tõnis Mägi, Mikk
Dede ja Rakvere kammerkoor
Solare Elo Forseli juhatamisel,
teisel kontserdil esinesid Chalice ja
segakoor Suisapäisa Kuldar Schützi
juhatamisel ja suve lõpetas Kait
Tamra ning Nuku- ja Noorsooteatri
segakoor Kaire Vilgatsi juhatamisel.
Järgmisel suvel jätkasin kontserdisarjaga sama edukalt. Suve esimesel kontserdil esinesid Olav Ehala
ja Hanna-Liina Võsa, teisel Riho
Sibul, Mirjam Dede ja Tõrva Laulustuudio neidudekoor Maie Kala
juhatamisel. Kolmandal kontserdil
esinesid Jaak Johanson ja Virumaa
Poistekoor Elo Forseli juhatamisel
ning Virumaa Noorte Meeskoor

Andrus Siimoni juhatamisel.
Eelmisel suvel ehk 2010. aastal
esinesid esimesel kontserdil Rein
Rannap ja Ott Lepland, teisel
Bonzo ja vokaalansambel Estonian
Voices, koosseisus Kadri Voorand,
Mikk Dede, Ott Kask, Mirjam
Dede ja Ott Kartau. Suve lõpetas
ja kontserdisarja kümnendal kontserdil esinesid Hedvig Hanson,
Andre Maaker ja Tamsalu neidude
ansambel Kadri Kase juhatamisel.
Kutsun ka sellel aastal kõiki
kuulama ja nautima neid kontserte!
Kui mõni kultuurist hooliv inimene
tahab seda kontsertsarja kuidagi toetada või lisa infot saada, siis kirjutage
e-mailil: reigo.tamm@tapa.ee.
Kohtume Jänedal!
Reigo Tamm,
kontserdisarja “Rosaarium”
projektijuht ja idee autor

Tapa vorstifestivalist
“Tapa vorstifestivali” meeskond
võitis Lääne-Virumaa meistrivõistlustel grillimises “Rakvere ribivooru”, saavutas fantaasiavoorus III
koha ja teenis kokkuvõttes samuti
III koha. 11. juunil osaleti Eesti
meistrivõistlustel grillimises finaalis
Türil, kust võttis osa hinnanguliselt 100 võistkonda. Alates 2011.
aastast toimub grillimisvõistlusel
kolm vooru: Rakvere ribivoor,
Talleggi kanagrillimise voor (uus) ja
fantaasiavoor. “Tapa vorstifestivali”
võistkonnas osalesid seekord: kapten Alari Kirt, Herki Kübarsepp,
Koit Kuusk, Erkki Laidinen, Indrek
Jurtšenko ja noored grillijad Karl ja
Kaspar Kirt.
Peale tubli võistlemise tegi Tapa
vorstifestivali meeskond reklaami
ka lähenevale Tapa vorstifestivalile, mille raames korraldatakse 7.

augustil koos Eesti Grilliliiduga
esmakordselt Eesti meistrivõistlused maitsestamata toorvorsti
grillimises. Tapa vorstifestivalil
toimuvad erinevad vorstiteemalised mängud, viktoriinid ning
meeleolukad esinemised Tapa valla
taidlejatelt ja mujalt. Tutvu kavaga
ja registreeru: www.vorstifestival.
ee. Meeleolukaid tegevusi jätkub
kogu perele terveks päevaks. Kohti
on ka veel võistlusele, seega pane
meeskond kokku, võta kohe ühendust ja registreeru, võistlemine on
kõigile tasuta!
Tapa vorstifestivali võistkond
on käinud 2011. aastal juba neljal
korral erinevatel maakondlikel
grillimise meistrivõistluste: 30.
aprillil Järvamaa (Järva-Jaani), 8.
mail Harjumaal (Jõlelähtme vald,
Loo alevik), 22. mail Jõgevamaal

(Põltsamaa), 5. juunil Lääne-Virumaa (Väike-Maarja). Nüüdseks
on võidetud kahel korral “Rakvere
ribivoor”, seda nii Järvamaa ja
nüüd ka Lääne-Virumaa meistrivõistlustel.
Eriline tänu vorstifestivali kampaaniaürituse toetajatele: Tapa
vallavalitsusele, Eesti Grilliliidule,
Segers Eesti OÜle, Peetmark LH
Tapa Lihatööstus OÜle, www.
kokaraamat.ee ja Vaksali Trahterile. Pilte ja kokkuvõtteid Eesti
meistrivõistlustelt grillimises leiate
Eesti Grilliliidu veebilehel: www.
grillfest.ee ja http://www.grillfest.
ee/portal/laane-virumaa-2010/
laane-virumaa-mv-2011.html.
Registreerumiseni ja vorstigrillimiseni 7. augustil Tapa linnas Tapa
vorstifestivalil!
Indrek Jurtšenko

Järelhüüe Tapa linna kõige
vanemale elanikule Alviine Kroonile
Alviine Kroon sündis 1. oktoobril
1909. aastal Tapal käsitööliste perekonnas. Isa Jaan töötas tislerina. Ta
oli ka Tapa Jakobi kiriku nõukogus
ja kiriku nurgakivi panijate hulgas.
Ema Juuli oli kodune. Peres kasvas
kolm last – Aliide, Alviine ja Jakob.
Vanemad hindasid väga töökust,
haridust ja moraalset eluhoiakut.
Alviine lõpetas Tapa gümnaasiumi kaheksanda lennu 1929. aastal.
Peale selle on ta Tartu Ülikoolis
õppinud õigusteadust ja lisaks veel
ametikoolis raamatupidamist. Pärast
õpinguid töötas Alviine Tapal kohtukirjutajana ja hiljem üle kümne

aasta Narvas Julgeoleku Politsei
Kantseleis. Sõja puhkedes põgenes
Alviine Narvast, varjates end Viljandis, Tallinnas ja Tapal. Inimeste
kurjus ja kadedus viisid Alviine
Siberi vangilaagrisse, kus ta oli kümme aastat. Hea käsitööoskus päästis
Alviine vangilaagris raskest metsatööst – ta kudus ülemuste naistele
kauneid kampsuneid ja muud ning
teda ei saadetud käreda pakasega
metsa. Vangilaagrist vabanedes tuli
ta tagasi Tapale, kus töötas Tarbijate
Kooperatiivis, Moe Piiritustehases
ja hiljem Imastu Koolkodus kuni
80-nda eluaastani.

Alviine Kroon oli läbi elu töökas, visa, kohusetundlik ja täpne.
Alati soovis ta midagi õppida ja ka
teistele õpetada. Raskustest hoolimata säilus tal suurepärane mälu,
elurõõm ja hea tervis. Elu lõpuni
jäi Alviine üksikuks, sest sõjaaastad
viisid tema armastused.
Alviine Kroon suri 3. juunil
2011. aastal Tapa hooldekodus,
kus elas viimased üksteist aastat.
Meie mälestustesse jääb Alviine
sõbraliku, huumorimeelse ja laia
silmaringiga vestluskaaslasena.

Anne Terk ja teised endised
töökaaslased ning sõbrad
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Peretoetuste maksmine
16aastastele ja
vanematele õppuritele

Reedel 10. juunil allkirjastati Tapa reoveepuhasti renoveerimise projekteerimis- ja ehitusleping. Lepingule
kirjutas alla AS Terrat juhatuse liige Mikk Mahlapuu ja AS Tapa Vesi juhatuse liige Meelis Kaseväli. Lepingu
Foto Heiki Vuntus
kogumaksumus on 2 364 973,38 eurot.

Traielisõitjad tõid
nädalavahetusel Tapale elevust
Tapa linnas mürisesid läinud nädalavahetusel pärast 23aastast
vaheaega võistlusolukorras taas
traielitsiklid: kahele jõuproovile –
Balti meistrivõistluste avaetapile
ning Läti lahtiste meistrivõistluste
II etapile Tapa Traiel 2011 – oli
tulnud üle poolesaja sportlase
Eestist ja Lätist.
Üritus oli omalaadne ning tõi
linna märkimisväärset elevust.
Männikumäe eri soppidesse paigutatud radade ääres oli nii laupäeval
kui pühapäeval üllatavalt palju
rahvast tsiklisõitjatele kaasa elamas.
Paljud neist olid oma võistlejaid ergutamas ning liikusid lemmikutega
kaasa etapilt etapile.
Iga osaleja läbis ettenähtud raja
oma võimete kohaselt ja sai kirja
vastavad karistuspunktid. Motomeeste ilusaid ja efektseid sooritusi
tunnustas asjatundlik publik tihtipeale tugeva aplausiga.
“Eriti palju huvilisi oli jälgimas
kesklinna parkimisplatsile toodud
kahe etapi juures,” rääkis Tapa
traielipäevade üks korraldajaist
Ilmar Kald. “Arvan, et kahe päeva
kestel käis traielisõitu uudistamas
ning sai meeldiva elamuse ligi tuhat
inimest.”
Korraldajate sõnutsi on kahju, et

leedulased viimasel hetkel majanduslikel põhjustel Tapale tulemata
jäid ning soomlased oma laevabroneeringud nii hilja peale jätsid,
et Eestisse seekord ei jõudnud.
“Nemad oleks kindlasti elevust ja
pinget lisanud,” märkis Kald.
Kohalikule rahvale tegi rõõmu,
et võistlustules olnud Tapa traielisõitjad näitasid meisterlikku sõitu
ning jätsid oma võistlusklassides
startides koju auhinnalisi kohti.
Nii oli MC Panteri klubisse
kuuluv nooruke Tapa koolitüdruk
Keity Meier kõige arvukamas (12
võistlejat) D-tasemegrupis mõlemal võistlusel teisel kohal. Esikoha
võitis tema ees nii laupäeval kui
pühapäeval Enrico Pedak klubist
Panter.
Tapa staažikas motomees Jaak
Burk (MK GasGas) sai avapäeval
kolmanda koha B-grupis, teisel
päeval startis ta Free klassis oma
isa 1960. aastast pärit traielitsikliga
ning lõpetas teise kohaga. Margo
Novikov (MC Panter) Tapalt võitis
teise koha C-grupis. D-mini klassis
oli laupäeval võidukas Margo poeg
Kristo Novikov (MC Panter), teisel
võistluspäeval oli ta kolmas. Esimesel päeval osales klassis Free ka
kunagine Tapa traielisõitja Hannes

Tali, kes saavutas teise koha.
Kõige meisterlikumat esitust
näitasid Tapa radadel Läti mototraielisõitjad, nii sai avapäeval Balti
meistrivõistluste etapivõidu kõige
tugevamas – B-taseme grupis - teistest tublisti vähem karistuspunkte
kogunud Andris Grinfelds. Teisel
päeval pidi ta Läti MV teisel etapil
esikoha loovutama kaasmaalasele
Renars Agarskisele. Grupis C võidutses kahel võistlusel samuti Läti
sõitja Guntars Mateuss.
Ka jalgrattatraielis tegid puhta
töö Läti ratturid, Eesti meestest
saavutas teise koha esimesel päeval
E-Expert klassis võistelnud Henri
Toivar. Väga tubli sõidu tegi MärtMartin Märtson E-Elites, pingelises
võitluses tuli ta kolmandale kohale.
Võidust jäi lahutama vaid kuus
trahvipunkti.
Oma debüütstardi tegi rattatraieli E-Beginneri klassis tapalanna
Keity Meieri õde Meriliis Meier, kes
saavutas pühapäevasel võistlusel
neljanda koha.
Järgmine võistlus Eestis peetakse 30. ja 31. juulil Vasalemmas,
kus on kavas Balti MV ja Eesti MV
etapid. Vahepeal võistlevad traielisõitjad Lätis, Leedus ja Soomes.

Aivi Pargi

Paki saatmine Tapa SmartPOST
automaadist maksab vaid 1€
Itella SmartPOST pakub 15. juunist kuni 30. juunini võimalust
saata postipakke Tapa bussijaamas
asuvast SmartPOST-i pakiautomaadist teistesse Eestis asuvatesse
pakiautomaatidesse hinnaga 1€.
„Kampaania eesmärgiks on
kutsuda inimesi üles veenduma
selles, et paki saatmine Itella SmartPOSTi vahendusel on väga mugav.
Miks mitte teha teises linnas elavale
sõbrale või sugulasele väike üllatus
ja saata talle väike postipakk,“ julgustab SmartPOST tegevjuht Risto
Eelmaa kõiki pakke saatma.
Pakkide saatmine Itella Smart-

POSTiga on väga lihtne: selleks
tuleb minna „iseteenindusliku
postkontori“ ehk pakiautomaadi
juurde, mis asub enamasti kaubanduskeskustes ning järgida seejärel
automaadil olevale puutetundlikule ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Saadetise eest on võimalik tasuda
pangakaardiga. Itella SmartPOST-i
Tapa pakiautomaat asub Tapa bussijaamas aadressil Sauna 1.
Itella SmartPOSTi eesmärk on
muuta nii era- kui ka äriklientide
omavaheline pakivahetus ning
kaugmüügi (interneti ja postimüügi) teel ostetud kaupade kättesaa-

mine võimalikult kiireks, soodsaks
ja mugavaks. Itella SmartPOSTil on
üle Eesti 46 pakiautomaati, mille
kaudu on võimalik pakke saata ja
vastu võtta.
SmartPOST on osa Itella Grupist, mis pakub kaupade- ja informatsioonivoogude korraldamise
lahendusi. Grupp tegutseb kirjade-,
informatsiooni ja kaupade logistika
valdkonnas Põhja- ja Kesk-Euroopas ning Venemaal.
Risto Eelmaa, tegevjuht
Itella SmartPOST

16aastastele ja vanematele lastele,
kes lõpetavad tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine
alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse
peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamise
või 19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele
kuni 16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele
lapsele 2011. aastal on 19,18 eurot
kuus ning pere kolmandale ja igale
järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil
kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni
19aastaseks saamiseni. 19aastaseks

saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16aastaseks saamist
ei õpi, siis ei ole tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse
maksmine alates juulikuust väga
paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud
16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele,
siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta
andmete saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19aastaseks saamiseni.
Kui 16aastane laps asub õppima
välisriiki, siis peretoetuse saamiseks
peab lapse Eestis elav perekonnaliige
esitama pensioniametile välisriigi
vastava õppeasutuse tõendi, millest
selguks, et laps jätkab õpinguid.
Elve Tonts

Tapa Liikumispuuetega
Inimeste Ühingu
tegevus
Oleme Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühing. Ja esmakordselt saame
kirjutada siia meie tegemistest ja
kooskäimistest.
Kokku saame igal teisipäeval ja
reedel. Tulijaid on mõnikord rohkem,
teinekord vähem. Aga tühja tuba pole
küll olnud. Kokku tullakse mitmel
põhjusel: kellel on mõni mure, millest
rääkida ja nõu küsida, teisel mõni hea
idee – mida võiks koos ette võtta ja
kuidas olla kasulik teineteisele. Paljud
tulevad juba lihtsalt sellepärast, et
mitte üksindust tunda ja üksi olla.
Ühing – see on ju nagu teine kodu ja
liikmed nagu pereliikmed.
Aga nüüd siis pisut ka meie
toimetamistest, millega tegeleme?
Saime hakkama oma esimese projekti kirjutamisega, mis sai kiitva
hinnangu. Me projekt hõlmas tikkimismasina ostmist, millega avanevad
väga huvitavad võimalused erinevaid
tarbeesemeid ja ka rõivaid kaunistada. Eesmärk hakata arendama ning
edendama etnograafilisi mustreid.
Kuna tegemist on väga laia haruga,
siis see hoiab me liikmeid tegevuses.

Siia alla kuulub ka joonistamine ja
algteadmised arvutist. Loomulikult
järgneb ka tikkimise koolitus. Need
on sellised asjad ja alad, mille koolitajad ja juhendajad on meil omal
kohapeal olemas.
Paljud koovad, heegeldavad, tikivad, õmblevad. Otsustasime midagi
uut ka proovida. Selleks õppisime
viltimist. Nüüd oskame viltida ehteasju, susse, tarbeesemeid jne. Selles
vallas on palju andekaid liikmeid.
Igal nädal on võimlemistunnid. Üksi
kodus olles sellega tegeleda paraku
ei taheta. Koos olles on see palju
toredam ja lõbusam. Ka treenime
mälu. Selleks korraldame nädalas
korra mälumänge.
Aga ega me siis kogu aeg ei istu
ühingus. Käime ka palju linnast ja
vallast väljaspool. Oleme käinud
paljudel üritustel kaunites Eestimaa
paikades. Kohtunud paljude huvitavate inimestega. Väga oodatud ning
toredad on väljasõidud ja ekskursioonid. Ka selle aasta suvi möödub
peamiselt reisides.
Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

PEA MEELES!
Metsas tee lõket vaid selleks ette
nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on määratud, mida
lõkkes põletada tohib.
Lõke tee selleks ettevalmistatud
mittepõlevale alusele või kuivanud
taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et see ei kujuta
ohtu hoonetele, puuriidale, metsale
või näiteks turbapinnasele.
Lõkkeaseme või grilli ümbrus
hoia poole meetri ulatuses puhast
süttivast materjalist, et lahtine leek,

kõrge temperatuur või sädemed
seda ei süütaks.
Tule tegemisel jälgi tuule suunda, et
sädemed ei langeks hoonele, metsale,
kuivanud taimestikule või muule kergesti süttivale materjalile. Kui selline
oht on olemas, tee lõket, kui tuule
kiirus on alla 5,4 meetri sekundis.
Kasta enne tule tegemist kuiv
lõkkekoht ja selle ümbrus veega
märjaks.
Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
Lahtist tuld ära jäta kunagi järelevalveta, lase sel lõpuni põleda,
kustuta veega või summuta näiteks
liivaga.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
12.05.2011
Otsustati esitada Viru Maakohtule
neli avaldust piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste seadmiseks;
neljale puudega isikule määrati
hooldajad ja hooldajatele hooldajatoetus;
lõpetati ühele puudega lapsele
hooldaja määramine;
väljastati ehitusluba olemasoleva
elamu rekonstrueerimiseks elamuks
ja stomatoloogia kabinetiks Hiie tn
14 kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;
väljastati ehitusluba OÜ-le Raufarm olemasoleva loomapidamishoone asemel uue vabapidamislauda
ja vedelsõnnikuhoidla ehitamiseks
Raufarmi kinnistul Raudla külas
Tapa vallas;
hanke „Lehtse lasteaia rühmaruumide ehitamine Lehtse põhikooli
hoonesse“ projekteerimise edukaks
pakkumuseks kinnitati AS Arhitektuuribüroo Studio-3 poolt esitatud
pakkumus;
nõustuti Tapa vallas Tapa linnas
asuva Lehtse tee 3 maaüksuse ostueesõigusega erastamisega ehitise
omanikule Hooneühistule Lehtse Tee;
võeti vastu korraldus vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmise kohta;
OÜ-le Jäneda Mõis väljastati luba
Lossi tee 100m Piibe mnt ristmikust
ja Aia tee ristmiku vahelise lõigu
ajutiseks sulgemiseks Tapa vallas
Jäneda külas ajavahemikel alates
27.- 29.05.2011 kell 6–18;
seoses 01.06.2011 Lastekaitsepäeva
korraldamisega Kooli tänaval anti välja
korraldus tee ajutise sulgemise kohta;
anti avaliku ürituse luba OÜ-le
Jäneda Mõis Jäneda Aia- ja Lillepäevade korraldamiseks Jäneda keskuses
ja Jäneda Mõisa pargis ajavahemikul
27.05.2011 kuni 29.05.2011, kell 10–18;
anti avaliku ürituse luba Tapa Autokrossi, Eesti meistrivõistluste IV
etapp, korraldamiseks 28. mail 2011
kell 8–19 Tapa linnas Karja tänaval
(autokrossi rada);
anti avaliku ürituse luba MTÜ-le
Tapa Lastekaitse Ühing Lastekaitsepäeva korraldamiseks kinnistu Kooli
24 Tapa linn territooriumil ja kinnistuga piirneval tänaval ajavahemikul
01. juunil 2011, kell 13–16;
võeti vastu kolm korraldust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
võeti vastu kolm korraldust loa
andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks;
võeti vastu üks korraldust jäätmemahuti ühiseks kasutamiseks loa
andmise kohta;
Balti Teenused OÜ poolt esitatud
dokumentatsioon loeti nõuetepäraseks ning anti luba neil paigaldada
ajutine välireklaam Tapa linna Keskväljaku parklasse ajavahemikul 10.
mai – 1. juuni 2011;
Lehtse alevikust lehtede ja okste
äraveo edukaks pakkumuseks kinnitati AS Jõgeva Elamu poolt esitatud
pakkumus;
MTÜ-le MC Panter eraldati Leader
projekti „Tapa traiel“ omaosaluse katteks projektitoetust summas 190 eurot;
kinnitati õiend teenistuslik järelevalve teostamise kohta Tapa vene
gümnaasiumis;
vallavanem Alari Kirt lähetati
20.–30.05.2011 LEADER-tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda poolt
korraldatud õppe- ja kogemusvahetusreisile Itaalia Vabariiki;
muudeti Jäneda Külaelu Arendamise Seltsiga sõlmitud vara tasuta kasutamise kasutusse antava pinna osas.
19.05.2011
Otsustati maksta hooldus- ja põe-

tustoetust OÜ-le Häcke Aa Hooldekodu alates 25.05.2011 Tapa valla
elaniku eest igakuiselt pensionist
puudujäävas summas 225.17 eurot;
kinnitati sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseis;
otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 1271.36
eurot;
pikendati üürilepinguid sotsiaalkorterites;
anti üürile sotsiaalkorter aadressil
Ehituse 7-5 Tapa linn;
otsustati maksta puudega lastele
osutatud transporditeenuse eest
kokku 612.63 eurot teenuse osutajale
OÜ Jakaker esitatud arve alusel;
jäeti rahuldamata 7 avaldust sotsiaaltoetuse saamiseks;
määrati projekteerimistingimused
olemasoleva elamu laiendamiseks
ehitusprojekti koostamiseks Ambla
mnt 20 Tapa linnas Tapa vallas;
väljastati kirjalik nõusolek elamu
tehnosüsteemi muutmiseks (puuküttepliidi ja korstna ehitamiseks)
Mäerahva kinnistul Loksu külas
Tapa vallas;
väljastati kasutusluba Elion Ettevõtted AS-le sideliini kasutusele
võtmiseks Tapa linnas Tapa vallas;
Tapa valla kruusakattega teede
ja tänavate tolmutõrje teostamise
edukaks pakkumuseks kinnitati AS
Järva Teed poolt esitatud pakkumus;
Tapa valla kruusakattega teede
ja tänavate greideriga hooldustööde edukaks pakkumuseks kinnitati
AS Virumaa Teed poolt esitatud
pakkumus;
muudeti liikluskorraldust Tapa
linnas Pikal tänaval alates 06.06.2011
järgmiselt:
1.1 Muuta Pikk tänava lääne poolne külg peatumise keelualaks alates
Pikk tänava ja Õhtu pst ristmikus
kuni 50m Paide mnt suunas.
1.2 Liiklus reguleerida märkidega
361. „Peatumise keeld“ ja 376. „Piirangute lõpp“;
otsustati tagastada 13,18 ha suurune maa Laurimadise maaomandi
taastamiseks Tapa vallas Jäneda külas
ja Patika külas vastavalt maaüksuse
plaanidele;
kehtestati piletitasu Suure Suve
Sõnajala Simmanil 23. juunil 2011;
pikendati Tapa vallale kuuluva
korteriomandi asukohaga Pikk tn
37-6 Tapa linn Tapa vald sõlmitud
üürilepingut;
otsustati anda üürile alates 1. mai
2011 kuni 1. mai 2016 Tapa vallale
kuuluv korter asukohaga Saiakopli
2-3 Saiakopli küla Tapa vald;
kinnitati Tapa valla 2010. a lisaeelarve tulude laekumine tegevusalade ja
majandusliku sisu järgi ja kulude jaotus
tegevusalade ja majandusliku sisu järgi.
26.05.2011
Määrati Tapa vallas Räsna külas
Kapteni kinnistu koosseisu kuuluva
Kalle katastriüksuse uus koha-aadress järgnevalt: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jootme küla, Kalle;
määrati projekteerimistingimuste
Tapa linna Loode tänava nr 7910047
ja Lõuna tänava nr 7910048 jalgratta-jalgtee ehituse tehnilise projekti
koostamiseks;
otsustati korraldada lihthange
„Tapa linnas Paide mnt, Loode tänava ja Lõuna tänava jalgratta- ja jalgtee
tehnilise projekti koostamine“;
otsustati korraldada lihthange
„Tapa valla hallatavate asutuste
ventilatsioonisüsteemide hooldus
01.07.2011-30.06.2014“;
kommunaalteenuste osutamiseks
kinnitati edukaks pakkumuseks
OÜ Ram Builder poolt esitatud
pakkumus;

Linda alajaama tänavavalgustuse
(Roheline, Jaani ja Ööbiku) renoveerimistööde edukaks pakkumuseks
kinnitati Särts OÜ poolt esitatud
pakkumus;
otsustati lugeda Balti Teenused
OÜ poolt esitatud dokumentatsioon
nõuetepäraseks ning lubada neil
paigaldada ajutine välireklaam Tapa
linna Keskväljaku parklasse 01. juuni- 31. oktoober 2011;
otsustati lugeda EVIXER OÜ
poolt esitatud dokumentatsioon
nõuetepäraseks ning lubada neil
paigaldada välireklaam Tapa linnas
Pikale tänavale ning Turu tänava ja
1. Mai puiestee ristmikule 1. Mai 6
kinnistuga külgnevale teemaa alale
kuni 26. mai 2013;
otsustati lugeda Lafet OÜ poolt
esitatud dokumentatsioon nõuetepäraseks ning lubada neil paigaldada
välireklaam Tapa linna Pikk tänav
10 maja põhjapoolsesse külge kuni
26.mai 2013;
võeti vastu kaks korraldust loa
andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks ja üks korraldus
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta;
kehtestati Tapa linnapäevade
raames linna munitsipaalmaadel
kaubandusteenust osutavatele ettevõtetele 25. juunil 2011 rendihinnad.
02.06.2011
Kolmele puudega inimesele määrati
hooldajad ja hooldajatele toetused;
lõpetati puudega inimese hooldamine seoses hooldatava surmaga;
Tapa Vallavalitsuse hoolekandespetsialist Ly Roosi volitati teostama
kolme eestkostetava nimel pangatoiminguid;
võeti vastu korraldus peretoetuste
maksmise lõpetamise kohta;
pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid;
otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 342.29
eurot;
jäeti rahuldamata 10 avaldust
sotsiaaltoetuste taotlemisel;
seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöödega
ning seoses avaliku ürituse “Tapa
linnapäevad 85” korraldamisega anti
välja kaks korraldust tänavate ajutise
sulgemise kohta;
anti avaliku ürituse luba “Tapa linnapäevad 85” korraldamiseks Tapa
linnas ajavahemikus 23.06.2011 kell
10 kuni 25.06.2011, kell 19;
lõpetati AS-ga K&H 19.05.2008
sõlmitud töövõtuleping Tapa kesklinna detailplaneeringu koostamiseks
alates 02.06.2011 poolte kokkuleppel
ning sõlmiti OÜ-ga Alkranel töövõtuleping Tapa valla üldplaneeringu
koostamise lõpule viimiseks;
nõustuti Lääne-Virumaal, Tapa
vallas, Tapa linnas, Leina tänav lõik
2 (sihtotstarve transpordimaa 100%,
pindala 1452 m²) kinnisasja ostmisega Tapa vallale;
eraldati Tapa valla kodanikule
Lisbeth Vinter´ile lähetuskulude
katteks toetust summas 65 eurot
osalemaks Varssavis toimuvatel
Euroopa kadettide meistrivõistlustel
naistemaadluses 10.–13.08.2011;
eraldati Tapa valla kodanikule
Keity Meierile stardirahade maksmise toetust summas 100 eurot
osalemaks Eesti, Läti ja Balti Meistrivõistlustel ning C-Cup´i võistlustel
traielis 2011. aastal ajavahemikul
28.05.2011–01.10.2011;
otsustati määrata 14. juunil 2011
toimuval AS-i Järvamaa Haigla üldkoosolekul Tapa valla nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks Tapa vallavolikogu esimees Urmas Roosimägi.

Ametiisikute
majanduslike huvide
deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide
deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse
§ 14 lõike 5 alusel vallavolikogu
poolt määratud komisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse
§ 15 lõike 3 alusel seaduse lisana
kinnitatud ametiisiku majanduslike
huvide deklaratsiooni vormi järgi:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalgaaste ja ametipalk.
[Avaldatakse koos asutusest makstavate lisatasudega]
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised
ja nende osad, deklareeritakse ka
pooleliolevad ehitused, ühis- ja
kaasomandiks oleva vara puhul
näidatakse ametiisiku osa selles):
otstarve, asukoha maakond, vald,
linn, kinnistuspiirkond, kinnistu
number. [Asukoha aadressi näitamata]
7. Registrisse kantud autod,vee- ja
õhusõidukid: sõiduki liik, mark,
väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja
nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus
ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta: võlausaldaja,
võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab deklareerimise
ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed muude tulude
kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja
lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates
nende suuruse; kompensatsioonid,
sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates
hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud;
muud tulud või tuluallikad, näidates
ära, mis liiki tuludega on tegemist).
[Tulu suurust näitamata]
V. Andmed maksustatava
tulu ja dividenditulu kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
[Deklaratsiooni täitmise kuupäev]
Vastavalt korruptsioonivastase
seaduse § 14 lõikele 4 esitavad
vallavolikogu esimees Urmas Roosimägi ja vallavanem Alari Kirt
esitavad deklaratsioonid siseministrile ning nende deklaratsioonid
avalikustatakse Riigi Teatajas.
1. Maksim Butšenkov, 3.
vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52 eurot, 6. ei ole,
7. sõiduauto VOLVO V40 2003,
8.Swedbank Pensionifond K3
1424,46 eurot, 9. Swedbank arvel-

dusarve 1, SEB pank arveldusarve
1, 10. ei ole, 11. ;12. Kliendihaldur
põhitöökoht, Spordiklubi STEV
stipendium; (20.04.2011)
1. Svetlana Družkova, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52 eurot, 6. korteriomand
Lääne-Viru Tapa linn kinnistu
nr 3483331, 7. ei ole, 8. ei ole, 9.
Swedbank arvelduskonto 1, 10. ei
ole, 11. ei ole; 12. Palk põhitöökohal lasteaias Vikerkaar; (25.04.2011)
1. Leelo Jürimaa, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 57.52 eurot, 6. elamumaa LääneViru Tapa vald nr 2494, maatulundusmaa Lääne-Viru Tapa vald nr
16825, 7. Abikaasade ühisomand
sõiduauto KIA Pride 273 KMC
1998, sõiduauto OPEL „Omega“
704 MCK 2000, 8. ei ole, 9. Swedbank arvelduskonto 1, SEB arvelduskonto 1, 10. ei ole, 11. ei ole, 12.
Lehtse kultuurimaja direktori palk,
Lehtse Kool-lasteaia muusikaõpetaja töötasu; (05.03.2011)
1. Ilmar Kald, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28
eurot, 6. elamu Lääne-Virumaa
Tapa linn, nr 4986, 7. auto FORD
ESCORT 1984, 8. ei ole, 9. Swedbank konto 1, SEB konto 1, SEB
krediit 1, 10. SEB eluasemelaen
22 670.-, SEB autoliising 11 330.-,
11.ei ole, 12. Tapa vallavalitsus:
Tapa muusikakooli direktori palk,
lisatasu pedagoogiliste tundide
eest, volikogu komisjoni esimehe
töötasu, isikliku sõiduauto kompensatsioon; (28.04.2011)
1. Viivi Kallis, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28
eurot, 6. korteri ühisomand LääneVirumaa Tapa vald, nr 2528931, 7.
ei ole, 8. SEB Progressiivne Pensionifond 885,9 osakut, 13005,07
kr , 9. Swedbank arvelduskonto 1,
SEB arvelduskonto 1, 10. ei ole, 11.
käendusleping 30 000 kr ; 12. töötasu
OÜ Saksi Mets, KÜ Vahakulmu 1
auto kompensatsioon; (26.04.2011)
1. Toomas Kaukvere, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 44,53 eurot, 6. maatulundusmaa Lääne-Virumaa Tapa vald
nr 4389531; 7. ei ole, 8. OÜ Casa
Consulting, osa 600, nimiväärtus
6,3911 eurot, koguväärtus 3834,699
eurot; Swedbank Pensionifond
K2 9776,38 eurot, V+ Swedbank
Pensionikindlustus 3006,01 eurot,
Swedbank Fondifond 100 osak
4280,287 nimiväärtus 9,605 eurot, koguväärtus 4036,86 eurot, 9.
Swedbank arvelduskonto, Swedbank väärtpaberikonto, Swedbank
tähtajaline hoius, 10. Swedbank
AS 54 400 eurot, 11.hüpotkr Eesti
Vagariigi kasuks summas 14 617.36
eurot, 12. palk ja lisatasu AS Eesti
Vanglatööstus, vallavolikogu liikme
hüvitis; (31.03.2011)
1. Elmu Koppelmann, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52 eurot, 6. elamumaa
Lääne-Viru Tapa linn, kinnistu nr
546531, 7. Toyota Corolla 2005, 8.
ei ole, 9. Swedbank arveldusarve 1,
SEB arveldusarve 2, 10. ei ole, 11.
ei ole, 12. Tapa vallavalitsus, Tapa
vallavolikogu; (08.04.2011)
1. Katrin Kuusik, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 eurot, 6. korteriomand Tapa
linnas kinnistu nr 2713431, maatulundusmaa Peipsiääre vallas, nr 2535
(1/2 kaasomandist), 7. ei ole, 8. AS

17. juuni 2011
Tapa Haigla, 8 aktsiat, nimiväärtus
958.67, koguväärtus 7669.40 eurot,
Tallink Grupp, 250 aktsiat, nimiväärtus 0.828, koguväärtus 207 eurot,
OÜ Tapa Perearstikeskus, 17 osakut, nimiväärtus 63.91, koguväärtus
1086.50 eurot, Hansa Pensionfond
K3, 9. Swedbank arvelduskonto 1,
SEB väärtpaberikonto 1, Nordea
Pank arvelduskonto 1, Sampo Pank
arvelduskonto 1, 10. ei ole; 11. ei ole
; 12. töötasu OÜ Tapa Perearstikeskus, töötasu AS Tapa Haigla; töötasu
Soomes; (10.03.2011)
1. Neeme Külmallik, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28 eurot, 6. elamumaa
Lääne-Viru Tapa linn, nr 818731,
nr 3502631, maatulundusmaa Lääne-Viru Kadrina vald, nr 637331, nr
1509531, nr 1510931, 7. sõiduauto
Moskvitš MZMA 1950, sõiduauto
Volkswagen Vento 1996, mootorratas Dnepr 1972, 8. Tapa Autokool
OÜ 1 osa, nimiväärtus 240 000 kr
, koguväärtus 240 000. kr , 9. SEB
arveldusarve 1, Nordea arveldusarve
1, Nordea reservhoius 1, 10. ei ole,
11. Nordea Finance Estonia sõiduauto Mazda 3 liising 8800 EUROT,
SEB õppelaenu käendused 4622
EUROT ja 736 EUROT ; 12. töötasu Tapa gümnaasium, töötasu Tapa
Autokool; (29.04.2011)
1. Mart Lees, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 44.74
eurot, 6. maatulundusmaa LääneViru Tapa vald nr 3900031, maatulundusmaa Lääne-Viru Tapa vald nr
3918831, 7. sõiduauto VOLVO S40
1996, 8. OÜ LEMAR-LM 40 nimiväärtus 1000.-, koguväärtus 40 000 kr
, OÜ Arme Turvas 35, nimiväärtus
1000.- koguväärtus 35 000 kr , Lehtse
Masinaühistu 10, nimiväärtus 1000.-,
koguväärtus 10 000 kr , 9. SEB lihtarve, 10. ei ole, 11. ei ole; 12. palk Lemar-LM, ettevõtlustulu, Haigekassa
hüvitis; (14.04.2011)
1. Andres Mandre, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 908.33 kr , 6. kinnistu Tapa
vald Lääne-Virumaa nr 45002, nr
71601:006:0120, 7. ei ole, 8. Swedbank Pensionifond K3 osakud
882.055, nimiväärtus 0.94763, koguväärtus 835.86 eurot, SEB pank
PRG Pensionifond osakud 275.385,
nimiväärtus 0.93849, koguväärtus
258.45 eurot 9. Swedbank, SEB pank
hoiuarved, Swedbank, SEB pank
väärtpaberiarved, 10. ei ole, 11. SEB
Ühisliising, sõiduauto OPEL ASTRA
2007 kasutusliising; 12. Sotsiaalkindlustusamet pension, AS Eesti Väärtpaberikeskus pension, FIE Andres
Mandre Service; (28.03.2011)
1. Aivi Must, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28 eurot, 6. korter Lääne-Viru Tapa vald,
katastriüksus nr 40001:002:0016,
40001:002;0017; 7. ei ole, 8. II samba
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pensionifond 5712.876, nimiväärtus 14,88, koguväärtus 85030,35;
III samba kindlustus 190.8573,
nimiväärtus 82.4374, koguväärtus
15733.78 9. Swedbank, arvelduskonto 1, Swedbank, krediidikonto 1,
10. ei ole, 11. Sõiduauto Ford Focus
liising; 12. töötasu Vaiavara vallavalitsus, Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit, Sihtasutus Archimedes, Rakvere
linnavalitsus, Rakke vallavalitsus,
Tallinna Tehnikagümnaasium, Riiklik
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus,
Vihula vallavalitsus, Raasiku vallavalitsus, Tapa vallavalitsus, Valjala
vallavalitsus, Tallinna Haridusamet,
Ambla vallavalitsus, Laekvere vallavalitsus, Mustjala vallavalitsus,
Järva- Jaani vallavalitsus, Tamsalu
vallavalitsus; (25.04.2011)
1. Mart Pihlak, 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52
eurot, 6. kinnistu nr 629231 Tapa
vald, garaažiboks Tapa linn, reg
nr 1743131, ½ korteriomandist nr
2364731 Tapa vald, 7. Audi A6 2003,
8. ei ole, 9. Swedbank arvelduskonto
1, SEBpank arvelduskonto 1, Sampo
Pank 1 tähtajaline hoius, BIGpank
5 tähtajalist hoiust; 10. ei ole, 11.
ei ole, 12. pension, AS Tapa Vesi
nõukogu liikme tasu, maa renditasu;
(20.03.2011)
1. Aleksander Sile, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 eurot, 6. elamu Lääne-Viru
Tapa linn 79101:006:0570, korteriomand Tartu kinnistu nr 13813, 7. ei
ole, 8. Termoring Grupp OÜ 1 osa,
100 000 kr ; 9. Swedbank arveldusarve 1, 10. ei ole, 11. Autoliising Nordea
jääk 109 015,11 kr ; 12. Termoring
Grupp OÜ palk; (27.04.2011)
1. Kalju Soomeri, 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 95.87
eurot, 6. ei ole, 7. sõiduauto VW
PASSAT 1991, 8. ei ole, 9. Swedbank
arveldusarve 1, 10. ei ole, 11. ei ole,
12. pension, Tapa vald, volikogu;
(10.03.2011)
1. Lilli Strõnadko 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28
eurot, 6. kinnistu Tapa, nr 2808,
hooneühistu Jagur Tapa 80008323, 7.
ei ole, 8. ei ole, 9. SEB jooksev arve
1, 10. ei ole, 11. ei ole, 12. pension,
KÜ EHA 15 juhatuse liikme tasu;
(05.04.2011)
1. Vjatšeslav Suvorov, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 57.52 eurot, 6. Autogaraaž Tapa
linnas (1/2 ühisomandist), elamumaa
Lääne-Viru kinnistu nr 812931 (1/2
ühisomandist), korter Lääne-Viru,
kinnistu nr 2713131 (1/2 ühisomandist), 7. Sõiduauto Opel Omega 1994,
8. Pensionifond K 2 6208.03 eurot,
9. Swedbank lihtarve 1, SEB pank
lihtarve 1, 10. ei ole, 11. ei ole; 12.
palk AS EVR Intra, juhtumis- või
kontrolliorgani liikme tasud Tapa
Vallavalitus, AS Tapa Vesi, Korteri-

ühistu Turu 14; (01.03.2011)
1. Reigo Tamm, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28
eurot, 6. ei ole, 7. ei ole, 8. Swedbank
pensionifondi II samba osakud,
kogus 383.241, osaku hind 0.95018
eurot, turuväärtus 364.15 eurot;
9. Swedbank arvelduskonto 1, 10.
Swedbank, õppelaen 3834.6989 eurot, 11. ei ole; 12. Tallinna Kristiine
gümnaasium näiteringi juhendaja
ja huvijuhi tasu, Eesti Muusikaja Teatriakadeemia õppetoetus;
(14.03.2011)
1. Tatjana Tamm, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 57.52 eurot, 6. elamumaa LääneVirumaa, Tapa, kinnistu nr 909631,
7. ei ole, 8. TANYV OÜ osakud,
50%, 20 000 kr ; 9. Swedbank 2
arvelduskontot, 1 krediidikonto,
10. Swedbank AS, 8650.70 eurot,
11. Hüpoteek 31 955.82 eurot; 12.
töötasu TANYV OÜ, KÜ Pikk
Kask; (15.03.2011)
1. Tea Välk, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52
eurot, 6. korteriomand Lääne-Viru
Rakvere kinnistu nr 2427831, elamumaa Lääne-Viru Kadrina kinnistu
nr 1084631 7. sõiduauto Toyota
Yaris 2001, 8. Hansapensionifond
K2 - 4725.31 eurot ja K3 -7149.14
eurot; 9. Swedbank arvelduskonto
1, 10. ei ole , 11. ei ole; 12. Tapa
lasteaed Pisipõnn juhtimise eest
tasu, lepingulised tööd (teadus- ja
õppetöö), Tapa vallavalitsuse juhtumis- ja kontrollorgani töö eest, Eesti
Haigekassa; (11.03.2011)
1. Aare Palmsalu, 3. vallavalitsuse liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5.
255,64 EUROT, 6. elamumaa Tapa
linn, Lääne-Viru, 2997831, 7. ei ole, 8.
SEB pensionifond 3180, nimiväärtus
0.933, koguväärtus 2968; OÜ Georam osa 1, 1280, 1280; OÜ Suurmaa
Grupp osa 1, 850, 850; OÜ WireGuru osa 1, 1022, 1022; 9. SEB arvelduskonto 1, SEB kogumispensionikonto
1, SEB krediitkonto 1, Swedbank
arvelduskonto 1, Swedbank krediitkonto 1, Swedbank väärtpaberikonto
1, Swedbank laenukonto 1; 10. ei ole;
11. SEB hüpotkr , 12. OÜ Georam
töötasu, vallavalitsuse liikme tasu
(02.05.2011);
1. Piret Pihel, 3. vallavalitsuse
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 255.64
EUROT, 6. kinnistud Lääne-Virumaa Tapa vald: Tapa linn korteriomand kinnistu nr 2715631, elamumaa kinnistud nr 583836, 945436,
maatulundusmaa kinnistud 1660936,
3883831, 4713731, 7. kaubik FORD
2005, 8. ei ole, 9. Swedbank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve, 10.
SEB Eesti Ühispank, 25 600 eurot,
11. SWEDBANK LIISING AS
9750 eurot; 12. tulu ettevõtlusest;
(29.04.2011)

Lugupeetud lemmikloomaomanikud!
Alates 1. juunist 2011 hakkas kehtima
Tapa vallas uus „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri“ mis sätestab koerte
ja kasside pidamise nõuded Tapa valla
haldusterritooriumil.
Uue määruse väljatöötamise vajadus
tekkis eelkõige asjaolust, et haldusakt
tuleb viia kooskõlla erinevate praegu
kehtivate riiklike õigusaktidega, samuti
oli senine määrus ajale jalgu jäänud.
Eeskirjas on välja toodud mõned
uued mõisted, nagu näiteks häirimine,
varjupaik, teenistuskoer. Reguleeritud
loomapidamise nõuded, kus sätestatakse
looma pidamise territooriumiga seonduvat, kuidas toimida tema ärajooksmise
korral ning millised on nõuded looma
pidamise korral paljukorterilises elamus.
Loomaga avalikus kohas viibimise

peatükk reguleerib vaktsineerimist,
märgistamist ja registreerimist, millal
ja millisel koeral peab olema peas
suukorv ja koer ise jalutusrihma otsas,
samuti millised on tingimused loomaga
ühissõidukis viibimisekorral. Välja on
toodud eraldi peatükina ka loomapidaja
kohustused ja keelud, näiteks kuidas
toimida looma lahtipääsemise või kadumise korral või et keelatud on looma
ujutada või pesta avalikult kasutatavatel
veekogudel ja suplemiskohtades.
Kõige suurem muudatus on aga see, et
alates 1. jaanuarist 2012. aastast peab koer
kandma märgistusena tegevusluba omava
veterinaari poolt paigaldatud mikrokiipi.
Mikrokiipi ei pea paigaldama koertele, kes
kannavad hästiloetavat tätoveeringut või
registreerimisnumbrit kaelarihmal.

Kõik Tapa valla haldusterritooriumil peetavad koerad tuleb registreerida Tapa valla lemmikloomaregistris,
kasside registreerimine on soovituslik.
Registrile on juurdepääs tagatud nii
loomaomanikul endal, kui ka kohaliku
omavalitsuse vastaval spetsialistil, aga
ka loomaarstidel, politseil ja varjupaikadel. Loomade registrisse kandmine
annab ülevaate kõikidest Tapa valla haldusterritooriumil elavatest loomadest
ning aitab operatiivsemalt tegutseda
kadunud looma omanikule tagasitoimetamise korral. Looma registrisse
kandmine on täiesti tasuta.
Tulemas on tutvustus- ja registreerimiskampaaniad. Täpsem info: www.
tapa.ee/heakord või telefonil 322 9664.
Koit Kuusk,Tapa valla heakorraspetsialist
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Olge ilusad!
Olete seda väärt!
On saabunud kauaoodatud suvi.
Koos kauni ja sooja ilmaga vallutavad naisi mitmed ilumured.
Mõtleme selle peale siis, kui tekib
vajadus minna randa või panna selga
kerge kleit. Meie nahk vajab erilist
hooldust. Millised on kõige tõhusamad võimalused liigse karvkate
eemaldamiseks kehalt? Tapal alustas tööd erikabinet, kus osutatakse
elektriepileerimisteenust.
Noored naised ja neiud on katsetanud mitmeid viise, et nende
kehanahk oleks esteetiliselt sile,
kahjuks, enamik kasutatavaid võimalusi toovad endaga kaasa palju
ebameeldivusi: nahalööve, allergilised reaktsioonid, karvajuurte tugevnemine ja karvkate edasine kasv. On
juhuseid, millal epileerimine jätab
nahale selgelt nähtavad jäljed või
„punased täpid“.
Laser- või fotoepileerimine pole
aga igale naisele taskukohane. Ja pole
ka saladus, et need kallid ja moodsad
epileerimised ei lahenda karvkatemuret lõplikult. Naised ju teavad,
et ilusa ja sileda naha hooldamiseks

peab laser- või fotoepileerimist
kasutama eluaeg. See on tõesti kallis
teenus. Elektriepileerimine on aga
taskukohane igale naisele.
Elektriepileerimine on tõhus ja
täiesti ohutu võimalus eemaldada
keha erinevalt kohtadelt mittevajalike karvu. Ja need kaovad alatiseks!
Naised soovivad karvade eemaldamist elektriepileerimise käigus
kulmudelt, ülemisel huulel, põskedelt, lõualt, kaelalt ja õlgadelt. Eriti
palju muret valmistavad 40-aastastele naistele karvad ülemisel huulel,
see on hormonaalsete muutuste
mõju. On võimalik eemaldada
karvkatet seljal, rinnal, kõhul, kätel,
jalgadel ja bikiinipiirkonnas.
Tapal avatud kabinet on keskendunud just elektriepileerimisteenuse osutamisele. Kabinet asub Valgejõe pst. 14, Tapa haigla ruumides,
esimesel korrusel. Konsultatsioon
ja epileerimise esimesed 10 minutit
on tasuta. Rohkem infot on võimalik hankida portaalist: http://
sharmsalon.ucoz.com/.
Julia Skrõpak

Tapa valla
ehitusmäärusest
Alates 1. juunist 2011. aastast kehtib Tapa vallas uus ehitusmäärus,
millega on võimalik tutvuda Tapa
valla kodulehel www.tapa.ee. Tapa
valla ehitusmäärus on kehtestatud
14. aprillil 2011. a Tapa vallavolikogu
poolt määrusega nr 45 ja muudab
kehtetuks senised Tapa linna ja
Lehtse valla ehitusmäärused.
Tapa valla ehitusmääruse ülesanneteks on kohalikke olusid arvestava
valla ruumilise planeerimise, ehitusliku projekteerimise ja ehitamise üldiste põhimõtete ja reeglite seadmine ning Tapa vallavolikogu ja Tapa
vallavalitsuse sellealaste ülesannete
jaotuse määramine.
Tapa valla ehitusmäärus puudutab
kõiki neid kodanikke, kellel on plaanis Tapa vallas ehitada või rekonstrueerida hooneid ning rajatisi. Ka
sellised tegevused nagu katusekatte,
hoone välisvoodri, akende, välisukse
vahetus ja uue aia ehitamine on tegevused, mis vajavad kas kirjalikku

nõusolekut või kooskõlastamist Tapa
vallavalitsusega. Samuti vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ühendamine,
mida seoses uute trasside rajamisega
Tapa linnas tuleb lähiajal väga paljudel teha. Olgu siinkohal öeldud, et
kooskõlastamine on tasuta toiming
ja selle eesmärgiks on olla kursis ja
vältida ehitustegevusi, mis hiljem
võivad kaasa tuua ettekirjutuse või
väärteomenetluse. Ei tasu peljata,
et kooskõlastamise protseduur on
keeruline ja tülikas. Tapa vallavalitsuse ehitusspetsialistid aitavad teid
meeleldi oma pädevuse ulatuses.
Omalt poolt kutsub vallavalitsus üles kõiki tutvuma Tapa valla
ehitusmäärusega ja planeeritava
ehitustegevuse osas vallavalitsuse
ehitusspetsialistidega konsulteerima, et olla kindlad oma tegevuse
seaduslikkuses.
Kaunist suve kõigile soovides
Tarvo Nõlvak,
Tapa vallavalitsuse ehitusspetsialist

17. juuni 2011
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid
ning 3-toaline korter.
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid
ning majad.
Hinnad korteritel alates 2000 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.

Müüa odavalt garaaž, Tapal Leina tänaval.
5809 5106, 5825 2920.

Kojutoomisega värsked seakondid 3€ 20 kg ja
seakamar 10€ 20kg kast. Võimalik ka ½ kasti.
Tellige ka valmistoodangut! 5359 6544

Müüa küttepuid (segapuu) lõhutuid ja
3-meetriseid. Telefon 524 1249
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).
Tel 504 5632
M-Make Up
Päevameik • Peomeik • Õhtumeik
Kooli lõpetajatele -10%.
Registreerida telefonil – 5632 9027

Tapal, Leina 5 avatud
AUTOREMONDI TÖÖKODA
* DIAGNOSTIKA * REMONT * REHVITÖÖD
Täiendav info – www.hot.ee/tikuteenused,
mob 5352 7924

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
5.Hinnad 16 € m3
Telefon 501 3862

Takom Transport OÜ
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.

18. juunil kell 9–13 toimub Tapa
				
vanas vaksalis kirbuturg.

Müügiplatse saab broneerida telefonil
322 0061 või e-mailil info@kultuurikoda.ee
Müügipinna hind on 1€.
Palume müügilaua ise kaasa võtta!
Müüa võib kõike – kirbust kuukulgurini.
Tulge uudistama ja ostma, müüma, vahetama!
Heili Pihlak

Moe jaanisimman 22. juunil
Tantsuks mängib ansambel Mesipuu.
Esinemised algavad kell 20, laulavad ja
tantsivad Pisipõnni lapsed ning külalisesinejad.
Jaanituli süüdatakse kell 21.
Saab osta süüa-juua, murumängud ja
jõukatsumised.
Info 5566 5266

Kas teile teeb muret ebasoovitav
juustekarvade kasv?
Vastavatav
kosmeetikasalong, mis pakub
elektriepilatsiooni teenust,
võimaldab teil igaveseks
lahti saada sellest probleemist.
1. Täpne kulmude korrigeerimine.
2. Karvade eemaldamine:
- näol
- jalgadel
- bikiinipiirkonnas
Konsultatsioon ja proovuuring on esimesed 10 minutit tasuta.
Kontaktandmed: mobiil 5564 3074 (vene), 5620 3582 (eesti)
aadress Tapa, Valgejõe pst 14
Täpsem informatsioon http://sharmsalon.ucoz.com

Marutaudivastane vaktsineerimine
				
Koerte ja kasside vaktsineerimine

marutaudi vastu toimub:
27. juunil, esmaspäeval kell 18 Jänedal
Musta Täku talli juures ja kell 19.30 Lehtse
vallamaja juures.
1. juulil, reedel kell 18 Tapal Hommiku pst
ja Pika tänava parkimisplatsil.
Vaktsineerimisele kuuluvad loomad alates
3 kuu vanusest, kordusvaktsineerimine
24 kuu pärast. Palun kaasa võtta
vaktsineerimisraamatud.
Koerte vaktsineerimiseks kompleksvaktsiiniga registreerida eelnevalt 27. juuniks.
Info telefonil 5656 9869
Volitatud vetarst Piret Virk

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
505 8683, lepiku.auto@mail.ee

RAUKER OÜ teostab:
Sise- ja välistrassid
külma- ja soojaveetorustikud
vee- ja kanalisatsioonipüstakud
Santehnilised tööd
vee- ja kanalisatsiooni rikete kõrvaldamine
Haljastus/muruniitmine
Kõnniteekivide paigaldamine
Septikute müük ja paigaldus
Veoteenused kaubikuga
Kodumasinate remont (528 1002 )
KÜSI INFOT! Kuulutus ei aegu!
Kontakt: e-mail: rauker.oy@eesti.ee
mobiil: 5691 2330

5. Palkide ost.

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

KÜ Pikk 12 elanikud mälestavad
Tõnu Eisot
ja avaldavad kaastunnet
lahkunu omastele.

Südamlik kaastunne Mait Eisole
kalli isa kaotuse puhul.
Silberauto kollektiiv

teostab järgmisi töid:
Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne
Soojustamistööd – katusealused, seinad,
vundamendid
Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müükpaigaldus
Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide tootmine ja paigaldus
Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd
Samas on võimalik meilt tellida soodsate hindadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Valmistame hauakive, -plaate.
Uued tootmisvahendid, uus kvaliteet, lai valik.
Hinnad soodsad.
Jõgisoo tee 2, Ambla
Ants Tedrekull 511 4835
Nikolai Sereda 5672 7134

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.

