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11.–13. veebruaril toimub Tapa valla 
territooriumil Kirde Kaitseringkon-
na õhutõrjepataljoni taktikaharjutus. 

Harjutusel osaleb 150 kaitse-
väelast, kasutatakse 22 veoautot, 
3 maasturit ja 2 mootorratast. 
Planeeritud on kasutada vastase 
õhuründevahendi tegevuseks Len-
nubaasi kopterit Robinson, käsitu-
lirelvade paukmoona, lõhkepakette, 
suitsugranaate, signaalrakette ning 
lõhkeainet pardakahuritule ja vastase 
kaugtule imiteerimiseks. Kaevetöid 
ei teostata ja tuletegemine toimub 
ainult majutusalal.

Harjutuste läbiviimiste eest vas-
tutab Kirde Kaitseringkonna leit-
nant Priit Pikner (telefon 7172880 
ja 53020551).

tapa.ee

Tapa valla jäätmekava on valla aren-
gukava üks osa, milles käsitletakse 
jäätmehoolduse olukorda vallas, 
jäätmehoolduse korraldamise ja tõ-
hustamise eesmärke ning meetmeid 
eesmärkide saavutamiseks. Jäätme-
kava koostas AS Pöyry Entec, Lõõt-
sa 2a, 11415 Tallinn, tel 617 7430 
koostöös Tapa vallavalitsusega.

Jäätmekava eelnõuga on võimalik 
tutvuda ajavahemikul 20. veebruarist 
kuni 6. märtsini 2009 Tapa vallava-
litsuses Pikk 15, 45106 Tapa, tel 
322 9650; Tapa valla veebilehel 
http://www.tapa.ee ja AS Pöyry 
Entec kontoris Lõõtsa 2a, Tallinn, 
tel 617 7430.

Jäätmekava eelnõu kohta saab 
esitada kirjalikke ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi kuni 06, 
märtsini 2009 Tapa vallavalitsusse 
Pikk 15, 45106 Tapa või krista.
pukk@tapa.ee ja AS Pöyry Entec 
aadressile Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn 
või ular.joesaar@poyry.com.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu 
toimub 9. märtsil 2009 kell 14 Tapa 
vallavalitsuse saalis aadressil Tapa, 
Pikk 15, kolmas korrus.

Krista Pukk, keskkonnaspetsialist

Jaanuarikuu viimasel tööpäeval 
läksid väljateenitud vanaduspen-
sionile kaks Tapa valla kodanikku, 
kes on andnud väga suure panuse 
Tapa linna ja valla arengule – Tapa 
muuseumi juhataja Harri Allandi 
ja Tapa Elamu OÜ juhataja Anne 
Tõnsil. Nad on silma paistnud 
otsekohesuse, sihikindluse ning 
jäägitu pühendumisega oma tööle.

Anne Tõnsil alustas oma tööd 
kunagises Tapa linna leivakom-
binaadis. Kümme aastat töötas 
ta Tapa MEKis, pea sama palju 
aastaid ka Tapa majavalitsuses, kus 
tema ülesannete hulka kuulus kogu 
Tapa elamufondi nn riiklike majade 
haldamine.  

1994. a 1. maist töötas Anne 
Tõnsil Tapa linnavalitsuse majan-
dusosakonnas ning tegeles peamiselt 
korterite erastamisprotsessi läbivii-

jana koos Liia Suvorovi ja notar Irma 
Rahnuga. See oli märkimisväärne ja ras-
ke, kuid suurepäraselt tehtud töö. Eras-
tati üle 3000 ehitusobjekti nii, et polnud 
mitte ühtegi kohtuasja. Kõrvaltööna 
aitas ta kaasa linna heakorra arengule. 
Peale erastamisprotsesside lõppemist 
1990. aastate lõpul siirdus Anne Tõnsil 
AS Tapa Elamusse tööle, saades aastaid 
hiljem ka ettevõtte juhatajaks.

Harri Allandi on sündinud 1930. a 
ning on töötanud kogu oma elu Tapa 
linnas. Ta on olnud vagunidepoos 
peainsener, TK-s Vasar Tapa tsehhi 
ja TK-s Vasar automatiseerimis- ja 
mehhaniseerimisosakonna asejuhataja. 
On olnud 1990. aastatel Tapa linnavoli-
kogu kahe koosseisu aseesimees. Harri 
Allandi asutas 1994. a Tapa muuseumi 
ning on seda juhtinud kõik 15 muuseu-
mi tegevusaastat. 

Lisaks on ta andnud väga suure pa-

nuse Tapa linna ajaloo ja kultuuriloo 
jäädvustamisse, olles kirjutanud põ-
hitöö kõrvalt erinevaid raamatuid. 
Harri Allandi on Tapa linna ajaloo 
ja Eesti Vabariigi iseseisvuse saavu-
tamisel kaalukat rolli mänginud soo-
musrongide ajaloo raamatu “Tapal 
paiknenud soomusrongirügement 
sõnas ja pildis 1923–1940” (2007) 
autor, kirjutanud raamatud “Tapa 
linn läbi aegade” (1999), “Tapa linn 
läbi aegade II” (2002).  Praegu on 
valmimisel “EELK Tapa Jakobi 
kirik sõnas ja pildis” ja kaasautori-
na Tapa gümnaasiumi 90. juubeli 
puhul kooli almanahh.

Harri Allandit on tunnustatud 
Tapa linna “Aasta tegija 1998” 
elutöö tiitliga ning autasustatud 
ka 2004. aastal Valgetähe neljanda 
klassi ordeniga.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Lääne-Viru maavalitsus teatab, 
et alates 2. veebruarist töötab 
maavalitsuse maaosakond maa-
valitsuse suures majas I korrusel, 
kabinettides 14-16. 

Kabinetis nr 14 asub maareformi 
spetsialist Eerik Lumiste, telefon 
325 8053. Kabinetis nr 15 maaosa-
konna juhataja Sirje Kurik, telefon 
325 8050 ja 525 4341. Kabinetis nr 
16 maaosakonna spetsialist Anni 
Ainojõe, telefon 325 8051 ja hü-
poteegipidaja Leili Kaljula, telefon 
325 8052.

Arhiivimaterjali kasutamine on 
võimalik endises asukohas eelneval 
kokkuleppel, maa erastamise ja maa 
ajutise kasutamise lepingute sõlmi-
mine toimub kabinetis 15. 

 Hilje Pakkanen

27. veebruarini on Tapa linnaraama-
tukogus avatud Eesti kunstnike  F. R. 
Kreutzwaldi loomingule pühendatud 
näitus “Kullaketrajad”. Näitusega 
kaasneb Eesti illustraatorite kataloog.

26. detsembril 2003 möödus 200 
aastat F. R. Kreutzwaldi sünnist. 
Armastatud muinasjutumeistri täht-
päeva kajastati väga vähe. Et seda 
viga parandada ja võlga kultuuri 
ühe suurkuju ees veidigi kustutada, 
otsustasid Eesti illustraatorid koos-
töös Eesti Rahvusraamatukoguga 
korraldada 2008. aastal, mil kirjaniku 
sünnist möödub 205 aastat, suure-
joonelise näituse, mis pühendatakse 
Kreutzwaldile ja tema loomingule. 

Kõik tööd on loodud selle näituse 
tarvis. Näitusel Tapa linnaraamatu-
kogus osaleb 21 kunstnikku, nende 
hulgas illustraatorid Jüri ja Piret Mil-
deberg, Ülle Meister, Regina Lukk-
Toompere, Catherine Zarip, Anne 
Linnamägi-Liiva, Tiina Reinsalu, 
Viive Noor, Piret Raud, maalijana 
tuntud Juss Piho, Naima Neidre, 
Marje Üksine ja Maara Vint. 

Näituse ideest sündis raamat: 
kirjastus Tänapäev andis välja mui-
nasjutukogumiku “Lopi ja Lapi”, 
mis sisaldab üheksa kunstniku pilte 
nende endi valitud Kreutzwaldi 
juttudele. Kujunduse autor on Piret 
Mildeberg. Illustraatorite kataloog 
sisaldab 47 autori loomingut. 

Olete oodatud!
Info edastas Kersti Burk

Aastaid on Tapa linnas ja seejärel ka 
vallas elamumajandusega tegelenud 
OÜ Tapa Elamu. 

Kui 1990. aastate esimesel poo-
lel oli Tapa Elamu eelkäija õlul kogu 
linna elamumajanduse ümberkor-
raldamine, siis järgneval perioodil 
oli põhirõhk korteriühistute loomi-
se abistamisel. Tapa valla sünni järel 
laienes OÜ Tapa Elamu tegevus ka 
Moele, Vahakulmu, Saiakoplisse, 
Näosse, Lehtsesse, Tõõrakõrve 
ja Patikale – enamuses nendegi 
asulate kortermajades tegutsevad 
nüüd korteriühistud. Tapa Elamu 
hallata on jäänud praeguseks vaid 
tühine hulk kortermaju. Lisaks 
kortermajade haldamisele on OÜ 
Tapa Elamu viimastel aastatel hool-
danud Tapa linnakalmistut ning 
soojatootjaile välja rentinud Tapa 
linna kaugküttetorustikke.

Kuna elamumajanduse kogu-
maht on Tapa Elamul aasta-aastalt 
vähenenud, otsustas Tapa vallavo-

likogu ettevõtte tegevuse lõpetada. 
Tapa vallavalitsus on koos OÜ Tapa 
Elamuga leidnud, et 1. maiks 2009, kui 
Tapa Elamu lõpetab oma tegevuse, 
on kõikides kortermajades võimalik 
asutada korteriühistu.

Korteriühistu on parim viis, kuidas 
ühiselt hooldada ja majandada oma 
ühist vara – kortermaja. Tihtipeale 
on senini jäänud korteriomanikel 
arusaamatuks, kuidas nende maja 
remonditakse või hooldatakse, kuhu 
investeeritakse ja kuhu mitte. Meie 
valla edukate korteriühistute aastate-
pikkune tegevus tõestab seda igati, et 
ühistutes tunnetatakse paremini, mida 
maja haldamine tegelikult tähendab.

OÜ Tapa Elamu abistab igakülg-
selt uute korteriühistute loomisel (ma-
jade korteriomanike üldkoosolekute 
läbiviimine, asutamisdokumentide 
koostamine, korteriühistu registreeri-
mine registris jms) ning Tapa vald toe-
tab ka käesoleval aastal uute ühistute 
loomist neile otseste asutamiskulude 

tagantjärgi kinnimaksmisega.
Tihtipeale tekib küsimus, et mis 

saab peale Tapa Elamu tegevuse 
lõppemist senini kogutud remon-
difondiga. Muretsemiseks mingit 
põhjust – iga maja kogutud remon-
dirahad antakse peale ühistu asu-
tamist vastava maja korteriühistule 
üle – täpselt sellises summas, palju 
seda raha üleandmishetkel on.

Tähtis on seejuures südamele 
koputada võlgnikele – ka võlad 
ei kao kuhugi. Ühtegi võlga OÜ 
Tapa Elamu tegevuse lõppemine ei 
kustuta – nende sissenõudmisega 
hakkab tulevikus tegelema AS 
Tapa Vesi.

Senini aga soovime OÜ Tapa 
Elamu majaelanikel agarat ühistu-
te asutamist ja võlgnikel võlgade 
tasumist! Kõikide küsimustega 
palume pöörduda OÜ Tapa Ela-
mu juhataja Arvi Palmsalu poole 
(telefon 327 7450).

Teet Koitjärv, abivallavanem

Õhutõrjepataljonil 
on taktikaharjutus

Maavalitsuse 
maaosakond asub 
veebruarist maa-

valitsuse peamajas

Väljateenitud puhkusele

Tapa Elamu lõpetab tegevuse

F. R. Kreutzwaldile 
pühendatud 
suurnäitus 

Valminud on Tapa 
valla jäätmekava

Tulenevalt ühistranspordiseadusest 
on maavanem kehtestanud 2009. 
aastal Lääne-Viru maakonna avalikul 
liiniveol sõidusoodustuse 50 protsen-
ti pileti täishinnast sügava puudega 
isiku saatjale ja puudega lapse saatjale.

Soodushinnaga sõidu õigust 
tõendavateks dokumentideks on: 
puudega lastel arstliku ekspertiisi 
komisjoni otsus koos isikut tõendava 
dokumendiga; sügava puudega kuue-
teistaastastel ja vanematel isikutel 
arstliku ekspertiisi komisjoni otsus 
koos isikut tõendava dokumendiga. 
Sõidusoodustus 50 protsenti pileti 
täishinnast maakonna avalikul liini-
veol sügava puudega isiku- ja puu-
dega lapse saatjale kehtib sõitmisel 
koos saadetavaga.

Soodustused 
maakonna avalikul 

liiniveol 

 Martin Keskküla

Harri Allandi Tapa muuseumi taustal.
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Hiljuti pidasime terve aasta oma 
kodumaa sünnipäeva, tähistasime 
Gustav Ernesaksa 100. sünniaas-
tapäeva, tulemas on Tapa güm-
naasiumi juubel. Aga sünnipäevi 
ei pea mitte ainult riigid, inimesed, 
koolid...

Sünnipäeva võib pidada ka maja. 
Ühte sellist juubilari, kallis kaaslin-
lane, ma tahangi sulle tutvustada.

PALJU ÕNNE, ARMAS 
VANA KOOLIMAJA, 
NOORUSE TÄNAVAL!

1935. aastal ähvardas haridus-
ministeerium Tapa gümnaasiumi 
sulgeda, kui linn ei ehita endale 
koolimaja. Rendileping raudteeva-
litsusega oli lõppenud juba varem 
ning viimane nõudis ruumide 
vabastamist. Raha saadi õpetajate, 
lastevanemate ning vilistlaste kor-
jandusest, toetasid ka asutused, 
linnavalitsus ja ka president Päts.

Helmut Elstrok on kirjuta-
nud: Õppisime siis veel vanades 
raudtee-äärsetes hoonetes. Ühel 
ilusal päeval, keset õppetunde, toodi 
klassidesse teade: kõigil koguneda 
kooli õuele! Seal rivistati kogu kool 
üles ning direktor teatas, et Vaba-
riigi president Konstantin Päts on 
andnud uue Tapa gümnaasiumi 
hoone ehitamiseks seitse miljonit 
senti. Selle tänuks tuli meil kõigest 
kõrist karjuda seitse korda „Hur-
raa!”. Kohe alustatigi koolihoone 
ehitusega.

 Uue koolimaja asukohaks valiti 
algkoolimaja vastas olev vaba ehi-
tusplats suurte kuuskede all. Koo-
limaja projekti koostas arhitekt Alar 
Kotli. (Läheneva laulupeoga seoses, 
võiks teada, et ka Tallinna laululava 
on tema projekteeritud.) Ehitamist 
alustati 28. oktoobril 1936 ning 
õppetööd alustati uues majas 1939. 
aasta jaanuarist. Avatseremoonial 
viibis Haridusministeeriumi koo-
livalitsuse juhataja, hilisem tuntud 
TÜ kirjandusprofessor Villem 
Alttoa. Tapa gümnaasiumi uus hoo-
ne kujunes lähedaseks partneriks 
Rakvere gümnaasiumile. Mõlemad 
koolimajad olid väikelinnade jaoks 
suurehitised, mistõttu hoonete val-
misehitamine nõudis tõsiseid pingu-
tusi. Mõlema koolimaja arhitektiks 
oli Alar Kotli.

Mart Kalm kirjutab raama-
tus „Arhitekt Alar Kotli” (1994) 
meie juubilari kohta: Sarnaselt 
Rakverele koosneb Tapa koolimaja 
ristuvatest ühekõrgustest saali- ja 
klassitiivast, viimasele liitub veel 
täisnurkselt madalam korteriteosa. 
Saali tuli kasutada ka võimlana, 
ruumide mõõtmetes ja materjalide 
valikus annab tunda suurem kokku-
hoid. Peasissepääsu ei asetanud A. 
Kotli siin enam nurgale trepistiku 
juurde, vaid saali alla keskele, tõstes 
seega riidehoiu esimesele korrusele. 
Sarnane lahendus meenutab H. 
Johansoni varasemaid koolimaju 
Pelgulinnas ja Lasnamäel. Kuna A. 
Kotli projekteeris Tapa gümnaa-
siumi ajal, mil Rakvere üldlahendus 
oli valmis ja jätkus projekti pidev 
täiustamine, siis paistab käesolev 
koolimaja mõneti läbimõelduma 
ruumiprogrammiga. Juurde on 
tulnud muuseum, raamatukogu, 
organisatsioonide tuba, mitmeid eri-
klasse jt ruume. Et ruumiprogram-
mi keerustumine toimus väiksema 
ehitusmahu tingimustes, puudub 
siin siseruumide proportsioonides 
suurejooneline rahulik avarus. Tapal 

omab suuremat tähendust trepis-
tik, sest tiivad liituvad omavahel 
poolekorruselise kõrgusvahega, 
ent siin pakub A. Kotli kohmaka-
võitu lahenduse. Nimelt lisab ta 
trepistikule nagu külge kleebitult 
viiekülgse ärkli, mis annab trepi 
marsivahedele vaid väikese niši. 
Saali akende kohal on karniisid, 
mida ühendavad dekoratiivsed 
liistud, sellises pinnadekooris võib 
näha hüpertrofeerunud hammas-
riba, sest lubas ju 1930. aastate 
dekoratiivsete kujundite süsteem 
üsna vaba klassikaliste motiivide 
interpretatsiooni.

Kuigi Tapa gümnaasium omab 
mahtude vaba paigutusega põhili-
selt funktsionalistlikku iseloomu, 
mõjub ta veidi tuimalt, mida ei 
päästa ka traditsionalistlike elemen-
tidega elavdamine. Nüüdseks on 
koolimaja külge kerkinud temast 
suuremgi juurdeehitus (arh Lii Kari, 
proj 1979–80, valminud 1983).

Tapa gümnaasiumi 20. lennu 
vilistlane Leonhard Vernik mee-
nutab raamatus „Tapa gümnaa-
sium 1919–1999”: Pidulik nurgaki-
vipanek toimus ühel ilusal ja soojal 
sügispäeval kogu kooli ja linnarahva 
osavõtul. Nurgakivi (metallsilinder 
dokumentide ja tollal käibel olnud 
rahade näidistega) asetas torni 
vundamendi õnarusse ja müüris 
kinni tolleaegne haridusminister 
kolonel A. Jaakson. Piki alusmüüre 
metsapoolsel küljel seisid vanemate 
klasside poisid sini-must-valgete 
lippudega. Ehitustööd edenesid 
jõudsalt ja ümberkolimine uude 
koolimajja toimus aastavahetusel 
1938–39. Enne õppetöö algust pi-
das vastse koolimaja saalis esimese 
üritusena oma aastakoosoleku Eesti 
Skautide Malev eesotsas oma pea-
vanema N. Kannuga.

Endine Tapa gümnaasiu-
mi õpetaja ja hilisem direktor 
(1941–43) Arnold Niitmäe kir-
jutab oma mälestusteramatus 
„Neli kooli”: Kogu Tapa kooli-
pere huvi koondus nüüd koolimaja 
valmimisele, kus käisid veel sisemi-
sed silumistööd. Kooli mööbel pidi 
saama uus. Raha pani kokku mitu 
organisatsiooni, samuti ümbruse 
vallad. Tehti kingitusi tervele klas-
sile korraga. Klassi mööbliks oli ro-
helise linoleumiga kaetud laud ka-
hele ja toolid. Tellimused sai Rooba 
puidutööstus juba varakult. Uude 
koolimajja koliti aastavahetusel. 
Raskemad esemed toodi hobuveo-
kil, kuid enamik kanti õpilaste enda 
poolt käsitsi. Seda sipelgate moodi 
edasi-tagasi sõelumist oli palju. Uus 
koolimaja oli kahekorruseline, kol-
mandaks veel keldrikorrus, kus oli 

köök, majapidamisklass, keemia ja 
füüsika kabinet. Avarust ja valgust 
oli uues majas esialgu harjumatult 
palju, nautisime seda kõik. 

Tapa gümnaasiumi 19. lennu 
vilistlane ja hilisem õpetaja 
Ellen (Kütt) Randoja meenutab 
raamatus „Tapa gümnaasium 
1919–1999”: Uus ajakohane, ruu-
mikas ja valge koolimaja sisendas 
meisse aukartust, olime uhked ja 
hoidsime maja väga.

24. veebruaril oli koolimaja 
õnnistamine ja pidulik avamine.

Uus koolimaja tõi olulisi muu-
tusi ka igapäevasesse kooliellu: 
pärast kehalise kasvatuse tunde oli 
võimalus end duši all pesta, koolis 
oli võimalus lastevanemate abiga 
saada sooja einet, koolis oli suur 
võimla spordivõistluste korralda-
miseks, oli statsionaarne näitelava 
koos garderoobiga ja ruume klas-
siväliste ürituste korraldamiseks.

Tapa gümnaasiumi 39. len-
nu vilistlane, Tallinna muu-
sikagümnaasiumi ja EMA 
õpetaja Ene Metsjärv kirjutab 
kooli 80. sünnipäevaks välja 
antud raamatus: Pikemalt tahan 
peatuda aga hoopis minu toredal 
koolimajal ja seda sellepärast, et 
on väga masendav näha, mis on 
saanud sellest kenast hoonest.

Selles Eesti Vabariigi ajal ra-
jatud funktsionalistlikus kooli-
hoones oli avarust ja valgust. Seal 
polnud kusagil liigset toretsemist. 
Kõik ruumid olid harmoonilistes 
proportsioonides, otstarbekad ja 
tervikuna oli see kõik lihtsalt ilus. 
Kaunis oli ka koolimaja ümbrus. 
Klasside akendest paistis park põ-
liste kuuskedega, maja peasissekäi-
gu ees sügiseti värvikad lehtpuud 
ja koridoride akendest võis näha 
hästi korras muru, kiviktaimlat ja 
hõbekuuske.

Usun, et koolihoone mõju sel-
les õppivale noorele on osa koolist 
saadavast kasvatusest. Tollel ajal 
lisandus sellele ka nagu osasaami-
ne Eesti Vabariigi aegsest elust ja 
turvalisust sisendav järjepidevuse 
tunne.

Minu jaoks on selle koolimaja 
ümberehitus ja mittekuulumine 
eesti koolile võrdne juurte läbi-
lõikamisega.

Lõpetuseks ütlen sulle, kallis 
kaaslinlane, et hea on tunda oma 
linna ajalugu, aja jälge kivis ja 
inimeste samme ja hingust maja-
des… Sest ilma mäluta oleme me 
oma enda linnas migrandid või 
mankurdid või koguni mõlemad 
korraga!

 Marika Rajur, Tapa gümnaasiumi 
51. lennu vilistlane

Päästeamet koostöös kohalike pääs-
teasutustega kuulutavad välja pääs-
teteemalise loominguvõistluse. Selle 
eesmärgiks on arutleda tuleohutuse 
ja päästeala teemadel, samuti popu-
lariseerida päästetöötaja elukutset 
ning sellele omaseid väärtusi.

Loomevõistlus annab ilmeka 
pildi peamiselt laste ja noorte ohu-
käsitlusest, tõekspidamistest ning 
väärtushinnangutest. Samuti annab 
see ennetustöötajatele ka palju ideid, 
kuidas päästeala ennetustööd ela-
nikkonna hulgas paremini ellu viia.

Võisteldakse viies vanuseastmes: 
koolieelsed lasteasutused, algklassi-
de, põhikooli ja gümnaasiumi õpi-
lased ning täiskasvanud. Võistlus-
töödeks võivad olla nii joonistused, 
maalid, kollaažid, esseed, luuletused, 
meisterdused, videod kui ka helisal-
vestised.

Maakondlike võistluste parimad 
tööd saadetakse Päästeametisse, kus 
valitakse igast vanusegrupist välja 
parimad tööd, mille autorid saavad 

auhinnad ja kutsed Päästeameti 
peadirektori vastuvõtule.

Päästealal loominguvõistlust 
korraldatakse seitsmendat aastat. 
Eelmisel aastal esitati konkursile ligi 
6000 loometööd, sealhulgas Ida-Vi-
rumaalt 538 ja Lääne-Virumaalt 247.

Päästeala loominguvõistluse tee-
mad on: 1. Kujundan endale ägeda 
suitsuanduri, 2. Veeohud suvel ja 
talvel, 3. Aurupritsist päästeautoni, 
4. Ka mina võin olla päästja, 5. Kui 
pomm plahvatab on juba hilja, 6. 
Miks ma helistan numbrile 112? 
7. Tegime koos Nubluga, 8. Minu 
kodukoha riskid.

Võistlustööd tuleb toimetada 
hiljemalt 16. märtsiks lähimas-
se päästekomandosse. Päästeala 
loominguvõistluse juhendi leiab: 
http://www.rescue.ee/20873 

Lisainformatsioon: Lääne-Viru-
maal juhtivspetsialist Milvi Kompus, 
322 5852, 5345 6665.

Eve Ojala, Ida-Eesti Päästekeskuse 
avalike suhete büroo juhataja

Jäneda lõõgastuskeskuses teeb 16.–
20. veebruaril energeetilist massaaži 
Raivo Õige, kel on sel alal rohkem 
kui 10-aastane kogemus. Vajalik 
eelregistreerimine tel 384 9753. 

45-minutilise protseduuri hind 
on 400 krooni.

Stresside, ülepingete tagajärjel 
tekivad inimese kehas paiknevates 
energiakanalites energia tõkestu-
mised, kuhjumised, põhjustades 
vereringe ja energia liikumises 
häireid. Inimene tunnetab seda kui 
ebamäärast raskus- ja ebameeldi-
vustunnet, meeleolu langust, valu, 
ahistust, apaatiat jms.

Energeetilise massaažiga mõju-
tatakse kehapiirkondi, kus asuvad 
energiakanalid. Massaažiga puhas-
tatakse energeetilised kanalid, et 

ravida blokeeringuid, mis tekitavad 
valusid ja ebameeldivaid tundeid ke-
has. Ühtlasi stimuleeritakse energia 
liikumist kehas, taastatakse harmoo-
nilist liikumist ja eemaldatakse selle 
teele tekkinud tõkkekohti. Jääkained 
hakkavad kiirelt liikuma ja väljuma. 
Inimene tunneb tavaliselt muutust 
juba vahetult peale esimest protse-
duuri. Paremate tulemuste saamiseks 
ja keha nö “käimalükkamiseks” võib 
olla vajalik kolm kuni viis protse-
duuri., mida võib teha ühe nädala 
jooksul.

Energeetiline massaaž sobib igas 
eas inimestele, ei sobi aga rasedatele 
– naise energia on siis juba seotud 
tulevase maailmakodanikuga ja sel-
lesse ei ole eetiline sekkuda.

Signe Kalberg

Algab päästeala 
loominguvõistlus

Energeetiline 
massaaž

Sünnipäevad on toredad 
ja oodatud! Eriti juubelid!

Esimene etapp korralistest valimis-
test EELK Ambla Maarja kogu-
duses toimus 14. detsembril. Sellel 
päeval valiti uus koguduse nõukogu. 
Kahest ja poolesajast koguduse liik-
meannetajast oli nimekirja kantud 
144 hääleõiguslikku liiget (kes lisaks 
liikmemaksule käinud viimase aasta 
jooksul ka armulaual). 

17-ne liikmelisse koguduse nõu-
kogusse kandideeris 22 inimest. 
Nõukogusse osutusid valituiks: Reet 
Riispap, Jaak Truu, Tanel Kum-
pas, Olev Kents, Mery Kodavere, 
Kalev Kullerkupp, Meelis Tiige-
mäe, Silvi Kauge, Mati Veersalu, 
Kaisa Kivila, Lea Visnap, Toivo 
Riispap, Kaire Peedov, Kaja Kivi-
la, Toomas Raaper, Kersti Saame 
ja Aarde Inglist. 

Nõukogu varuliikmeteks jäid: 
Eda Adamson, Kalev Kangro, 
Urmas Prosso, Maido Tarendi ja 
Vilma-Viive Melder.

Teine etapp koguduse juhatuse, 

revisjonikomisjoni ja sinodisaadi-
kute valimistega toimus 18.jaanuaril. 

Juhatuse esimeheks valiti Tanel 
Kumpas (38), aseesimeheks valiti 
tagasi Meelis Tiigemäe (44) ning 
juhatuse liikmeteks Reet Riispap 
(60), Jaak Truu (56) ja Toivo Riis-
pap (64). 

Revisjonikomisjon valiti koossei-
sus: Kalev Kullerkupp (42), Kersti 
Saame (47) ja Toomas Raaper (49).

Sinodisaadikuteks valiti Tanel 
Kumpas ja Olev Kents ning asemi-
keks Kalev Kullerkupp ja Jaak Truu.

Valimised lõppesid koguduse 
uue koosseisu usaldusisikute ühise 
õhtusöögiga Õnnela külalistemajas. 

Tänan südamest kõiki kes hoo-
le ja armastusega koguduses seni 
täitnud valitute ülesandeid ning 
soovin rohket Jumala õnnistust, 
jõudu ja head kordaminekut uuele 
koosseisule. 

Tõnu Linnasmäe,
koguduse õpetaja

Kordaläinud 
valimised 

Ambla koguduses
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Riigikogu võttis 28. jaanuaril 
vastu seaduse, millega liide-
takse Tööturuamet ja Eesti 
Töötukassa üheks avalik-õi-
guslikuks asutuseks. 

Riik ja sotsiaalpartnerid sõl-
misid töölepingu seaduse eelnõu 
ettevalmistamisel 24. aprillil 2008 
kokkuleppe tööturuinstitut-
sioonide ümberkorraldamiseks. 
Kokkuleppe kohaselt liidetakse 
Tööturuamet ja Eesti Töötukas-
sa, liitmise tulemusena koondub 
ühte organisatsiooni kogu töö-
turgu puudutav tegevus. Tööd 
otsiva inimese jaoks muutub olu-
kord selgemaks - tema murede 
ja vajadustega tegeleb üks asutus. 
Ühendasutus jätkab eelnõu ko-
haselt Eesti Töötukassa nime all. 

Sotsiaalministeeriumis töö-
ala asekantsler Egle Kääratsi 
sõnul jääb Tööturuameti ja 
Töötukassa teenuste ja toe-
tuste valik samaks. „Jätkuvad 
töötutoetuse ja töötuskindlus-
tushüvitise maksmine, samuti 
pakutakse endiselt koolitusi 
ja karjäärinõustamist”, ütles 
Käärats. 

„Nii Töötukassa kui Töö-
turuamet peavad täna hoolt 
kandma selle eest, et tööandja ja 

tööotsija kokku viia. Tulevikus te-
geleb sellega üks asutus. Ühenda-
sutuse konsultandid keskenduvad 
konkreetse inimese probleemide 
lahendamisele ja aitavad tal uut 
tööd leida. Sel ajal, kui inimene 
tööd otsib, saab ta samast asutu-
sest ka hüvitised - töötutoetuse 
ja töötuskindlustushüvitise -, et 
tal oleks kindel sissetulek. Samas 
peab töötu ise aktiivselt tööd ot-
sima ja olema valmis kohe tööle 
asuma,” lisas ta. 

Ümberstruktureerimine toob 
kaasa ka selle, et tulevane Töötu-
kassa ei jätka oma tööd avaliku 
teenistuse seaduse alusel. Kõigi 
töötajatega tuleb sõlmida töö-
lepingud. Seetõttu on eelnõu 
kõige suuremad kulud seotud 
Tööturuameti ametnike koon-
damisega. Kindlasti on uuel 
asutusel vaja heade kogemuste 
ja oskustega spetsialiste. Kõik 
tänased ametnikud võivad kan-
dideerida tööle ühendasutuses. 

Ühendasutuse majandamis- 
ja personalikulud kaetakse 
kokkuleppe kohaselt töötus-
kindlustusmaksest. Seega ei teki 
riigieelarvele kulutusi.

Ühendasutuste juhtimises 
osalevad võrdsetel alustel nii 

riik kui ka tööandjate ja töötaja-
te esindajad. Sotsiaalpartnerid 
esindavad asutuse nõukogus 
Eesti Tööandjate Keskliit ja 
Eesti Ametiühingute Keskliit. 

Eelnõu näeb ette Tööturu-
ameti ja Eesti Töötukassa 
liitmise 1. maist 2009.

Lisainformatsioon:
Tööturuamet teavitab töö-

turu olukorrast, tegeleb töö-
vahendusega, pakub tööturu-
koolitust, karjäärinõustamist, 
tööpraktikat, avalikku tööd, 
tööharjutusi, palgatoetusi, 
toetusi ettevõtluse alustami-
seks, annab nõu tööruumide 
ja -vahendite kohandamiseks, 
annab töötamiseks vajaliku 
abivahendi tasuta kasutusse, 
abistab tööintervjuul ja tugisi-
kuga töötamisel, jagab töötu-
toetusi, stipendiume, sõidu- ja 
majutustoetust. 

Töötukassa maksab praegu 
järgmisi hüvitisi: töötuskind-
lustushüvitist, hüvitist töö-
lepingute kollektiivse ülesüt-
lemise korral ning tööandja 
maksejõuetuse korral.  

Eli Lilles,
Sotsiaalministeeriumi 

pressiesindaja

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Töö leidmisel hakkab 
abistama Eesti Töötukassa

Rohkem kui 94 000 pensio-
näri ja toetuste saajat, kes 
enne said oma pensioni või 
toetuse postkontorisse või 
koju, saavad pensioni või 
sotsiaaltoetuse alates veeb-
ruarist oma pangakontole. 

Seni oma pensioni, toetuse 
või hüvitise postkontorist või 
kojukandega saanud ja nüüd 
pangaga liitunud inimesed 
on harjunud raha postkonto-
rist kätte saama kokkulepitud 
pensionipäeval. Soovitame 
pensionäridel ja toetuste saaja-

tel minna panka või Postipanka 
raha välja võtma seni harjunud 
päeval alates 5. kuupäevast.

Perepoliitika ja sotsiaala-
la asekantsler Riho Rahuoja: 
„Kutsun eakaid mõtlema sel-
lele, kui palju tal sularaha vaja 
on – näiteks arveid saab maksta 
ülekandega. Väga tähtis on 
turvalisuse küsimus. Tervet 
kuupensioni pole mõistlik kaa-
sas kanda. Samuti peab olema 
väga ettevaatlik pangakaardi 
PIN koodidega – need ei tohi 
võõraste pilkude alla sattuda.”

Need inimesed, kes tänaseks 
ei ole oma otsust teinud ega aval-
dust esitanud, peavad uue välja-
makseviisi siiski lõpuks valima. 
Veebruaris nad oma pensionist 
või toetusest siiski ilma ei jää, see 
makstakse välja varem kehtinud 
kuupäeval endisest kohast. Enne 
raha saamist peab täitma aval-
duse, kus inimene peab valima, 
kuidas ta tahab oma pensioni 
või toetust edaspidi kätte saada.

 Jana Zdanovitš, 
Sotsiaalministeeriumi 

meedianõunik

Pensioni saab pangast kätte 
alates viiendast kuupäevast

21.01.2009
Kolmele puudega inimesele määrati 

hooldaja.
Kahe abivajajaga sõlmiti koduteenuse 

osutamise leping ning kahe abivajajaga lõ-
petati koduteenuse osutamise leping, seoses 
hooldusvajaduse suurenemise tõttu.

Anti välja korraldus raha eraldamise 
kohta hooldekodu teenuse ostmiseks.

Väljastati kirjalik nõusolek abihoone 
ehitamiseks Hommiku pst 28 kinnistul 
Tapa linnas.

OÜ-le Jaotusvõrk väljastati ehitusluba 
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks Nur-
me alajaama 10 kV haruliini ehitamiseks 
maakaabliga Pikal tänaval Lehtse alevikus 
Tapa vallas.

Tapa gümnaasiumi II korruse WC 
remonditööde edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ OTO Ehitus poolt esitatud 
pakkumus.

Hanke “Tapa gümnaasiumi õppesõi-
duauto liisimine” edukaks pakkumuseks 
tunnistati AS-i SEB Liising poolt esitatud 
pakkumus.

Anti välja korraldus lihtmenetlusega 
riigihanke korraldamiseks Tapa linna 
Ülesõidu 8 asuva jäätmete kogumispunkti 
haldamiseks.

Võeti vastu korraldused loa andmise 
kohta jäätmemahuti harvemaks tühjendami-
seks ja korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise kohta – kokku 9 korraldust.

Anti välja kolm korraldust kinnistu 
jagamise kohta.

Nõustuti Tapa vallas Piilu külas asuva 
Samblajuure maaüksuse, ligikaudse pind-
alaga 18 487 m2, jätmisega riigi omandisse.

Kinnitati Tapa valla eelarvest kultuu-
ri-, spordi-, külaelu- ja noorsootööalase 
tegevuse jaoks eraldatud tegevustoetuse 
kasutamise kontrollimiseks esitatav aru-
ande vorm.

Võeti vastu korraldus vallavara maha-
kandmise kohta.

Vabastati alates 1. veebruarist 2009 
Tapa muuseumi direktor.

Valiti Tapa Elamu OÜ juhatuse liikmeks 
Arvi Palmsalu ja kinnitati tema töötasu.

Tapa valla reservfondist eraldati Rak-
vere Orienteerumisklubile 3000 krooni 
Ain Roosimägi osalemiskulude katteks 
suusaorienteerumise juunioride maail-
mameistrivõistlustel Rootsis Orsas Eesti 
koondise koosseisus ning Eesti Saalihoki 
Liidule 2000 krooni Kristi Lööperi osale-
miskulude katteks saalihoki maailmameist-

rivõistluste kvalifikatsiooniturniiril Slovee-
nias Idrijas Eesti koondise koosseisus.

15.01.2009
Võeti vastu järgmised otsused:
Katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Nõusoleku andmine hanke korralda-

miseks
Maakonnaplaneeringu teemaplaneerin-

gu kooskõlastamine
Kooli hoolekogusse esindaja määramine
OÜ Tapa Elamu ühendamine AS-ga 

Tapa Vesi
Jätkati määruse eelnõu “Tapa valla 2009. 

aasta eelarve kinnitamine” esimest lugemist.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Naistemaadlus
-35 kg: 1. Marily Nüüd (SK Tapa), 2. 
Annabel Piksar (SK Tapa), 3. Greeta Staal 
SK Tapa
-42 kg: 2. Diana Rõnkevitš (SK Tapa) 
-50 kg: 1. Ingrid Müürisepp (SK Tapa)
Üle 58 kg: 1. Anzelika Babitševa (SK 
Tapa), 3. Anna-Liisa Volf  (SK Tapa)

Kreeka-rooma maadlus.
-23 kg: 2. Ortvin Vinter (SK Tapa)
-26 kg: 3. Jegor Sahno (SK Tapa), 4. Ott 
Kippar (SK Tapa), 5. Sergei Bezlepkin 
(SK Tapa)
-29 kg: 1. Jegor Jakovlev (SK Tapa), 2. 
Kairo Kivilo (SK Tapa), 3. Kert Kähari 

Lääne-Virumaa õpilaste MV 
maadluses 31.01.2009 Väike-Maarjas

(SK Tapa), 6. Ülo Põder (SK Tapa)
-35 kg: 2. Tervin Vinter (SK Tapa), 3. 
Kaspar Aupaju (SK Tapa), 6. Marten Saar 
(SK Tapa)
-38 kg: 1. Edgar Peepmaa (SK Tapa), 3. 
Vitalik Grigorjev (SK Tapa), 6. Georg 
Jakimainen (SK Tapa)
-42 kg: 1. Ivan Belikov (SK Tapa), 3. 
Kaur Kivilo (SK Tapa), 4. Eduard Põkalo 
(SK Tapa)
-47 kg: 2. Vidrik Buš (SK Tapa), 5. Arvi 
Freiberg (SK Tapa)
-53 kg: 6. Joan Taaniel Ševtsov (SK Tapa)
-59 kg: 1. Aleksis Kattai (SK Tapa)
Peakohtunik: Sergei Sahno
Peasekretär: Allan Vinter

SPORT-SPORT-SPORT

Iga lapsevanem arvab oma last 
tundvat. On ta ju sündimisest 
peale olnud meie silmarõõm ja 
uhkus. Eks nii, nagu iga ema on 
oma lapse jaoks kõige ilusam 
maailmas, nii ka iga laps on oma 
vanematele parim. Ja oma last 
peabki armastama ja hoidma. 
Kes siis veel?

Aga kas me teame, millised 
on meie lapsed väljaspool turva-
list kodu, teiste laste seltskonnas? 
Millised on nad koolis, tänaval, 
trennis, peol? Igal ühel on siis 
oma roll täita ja seda rolli, mida 
kantakse omaealiste pundis, 
tihtilugu vanem ei näe. Ei oska 
isegi ette kujutada.

Kuidas suhtuda signaali, et 
minu laps on millegagi hakkama 
saanud. Mitte kõige paremas 
mõttes. On suitsetanud, varas-
tanud tarvitanud alkoholi, liigub 
kahtlases seltskonnas, on öösel 
väljas, tarvitab narkootikume 

Toetav perekond ja koostöö 
on kõige alus, et last aidata

… Esimene reaktsioon on ei 
see ei olnud minu laps; minu 
laps ei ole selline. Ja järgmise 
sammuna hakatakse koheselt 
süüdlasi otsima. Kindlasti on 
halvad sõbrad, miks ametni-
kud ei taga järelvalvet lastele, 
miks mind süüdistatakse, 
mina ei saa midagi teha, kui 
laps läheb õhtul minema ko-
dust…. jne. 

Lapsevanema arvates on 
kogu ühiskond täis halbu sõpru, 
saamatuid ametnikke, kes ei taga 
kõigile lastele kodus viibimise, 
kuid ometigi unustame ära, et 
esmane roll on toetav perekond  
ja hea tutvusringkond. Kas ei 
peaks lapsevanem siiski olema 
tänulik sellise informatsiooni 
eest, et kohe jaole saada ning ha-
kata koostööd tegema? Kui laps 
on saanud väiksema eksimuse 
eest õiglaselt karistada, jäävad 
suuremad eksimused ära.

Oma lühikese looga tahangi 
panna vanematele südamele, et 
oleme ikka ka tähelepanelikud 
ja hoolime mitte ainult oma 
lastest, vaid ka teistest lastest 
– meie tuttavate lastest. Ja kui 
midagi on valesti, siis ärgem 
mõelgem – pole minu laps, pole 
minu asi või oma ala spetsialis-
tid peavad teie lastele tagama 
järelvalve.

Ja kui ilmnevad probleemid, 
siis saavad lapsevanemad teha 
omavahel koostööd, et neid 
enam ei tekiks. Kindlasti teha 
koostööd kooliga – on ju siin 
ametis oma ala spetsialistid – 
sotsiaalpedagoog, psühholoog 
ja muidugi õpetaja ning vallava-
litsuse lastekaitsespetsialist, kes 
tunnevad last isegi vahest sama 
hästi kui oma vanem.

Ene Augasmägi,
lapsevanem  ja sotsiaalnõunik 

29.01.2009
Otsustati maksta Tapa valla eelarvest 

toimetulekutoetust 2009. aasta jaanuaris 
summas 158 647 krooni ja sellega kaasne-
vat 200 kroonist täiendavat sotsiaaltoetust 
summas 3200 krooni.

Tunnistati hanke “Ülesõidu 8 asuva 
jäätmete kogumispunkti haldamine” edu-
kaks pakkumuseks AS Jõgeva Elamu poolt 
esitatud pakkumus.

Võeti vastu korraldused korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ja 
olemjäätmete harvemaks äraveoks nõus-
oleku andmise kohta. Kokku 5 korraldust.

Lõpetati alates 1. jaanuarist 2009 eluruu-
mi üürileping Tapa vallale kuuluva korteri 
(asukohaga Eha tn 15-26, Tapa linn, Tapa 
vald) kasutamiseks.

Võeti vastu korraldus perekonnas hool-
damise lepingu pikendamise kohta.

Anti välja korraldus lapsehoiuteenuse 
rahastamise taotluse vormi, nõutavate 
dokumentide loetelu, lapsehoiuteenuse 
rahastamise lepingu vormi ning lapsehoiu-
teenuse statistilise kvartaliaruande vormi 
kinnitamise kohta.

Anti välja korraldus OÜ Häcke Aa 
Hooldekodule raha eraldamise kohta.

Pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut 
aadressil Uus 16-3 Tapa linn.

Anti välja korraldus Tapa vallavalitsuse 
21.01.2009 korralduse nr 57 “Raha eralda-
mine hooldekodu teenuse ostmiseks ” p 2 
muutmise kohta.

Kinnitati aasta tegija komisjoni poolt 
“Aasta tegija 2008” valitud tulemused.

Anti välja kirjalik nõusolek Olimp 
Grupp OÜ-le osavausmängu “Sõidu-
rada“ korraldamiseks OÜ MM-Contra 
baaris asukohaga Sauna 1 Tapa linn kuni 
31.12.2009.

Kinnitati Jäneda kooli hoolekogu.
Otsustati edastada vallavolikogule 

otsuse eelnõu “Peremehetute ehitiste hõi-
vamine ja vallavara tasuta võõrandamine 
otsustuskorras“, “Tapa vallavolikogu 09. 
augusti 2007 otsuse nr 113 p 1.1 tühis-
tamine ja peremehetu ehitise hõivamise 
menetluse lõpetamine“, “Assigneeringute 
sulgemise otsustamine“.

Otsustati edastada vallavolikogule muu-
datusettepanekud valla 2009. aasta eelarve 
eelnõu I lugemisele ja informatsioon Tapa 
valla 2008. a eelarve täitmisest.
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TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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. 

Üürile anda osaliselt möbleeritud 1-toaline 
kõigi mugavustega korter Tapal Ülesõidu 7. Sa-

mas müüa kasutatud mööblit (Rootsi) -
sekretärikapp, nurgakapp, diivan 3+2+1.

Helistada telefonil 5379 5105

L, 7. veebr kell 19 Vana Baskini Teater etendusega 
 „Minu sõbratar maksuamet”    
 Pääse 150 kr ja 125 kr. Pääsmed eelmüügis.
T, 10. veebr kell 20 Film „RocknRolla”, action /alla 12 a 
 keelatud/ Pääse 40 kr
R, 13. veebr kell 10.30 Teatrikese etendus lastele „Kolm 
 soovi” pääse 25 kr /reserveeritud lasteaiale/ 
R, 13. veebr kell 13 Teatrikese etendus lastele „Kolm soovi” 
 pääse 25 kr 
T, 17. veebr kell 20 Film „ Kõigele „Jah””, komöödia. 
 Pääse 40 kr
E 23. veebr kell 19 VAT Teatri etendus „Kevadtalv 1918”. 
 Osades: Ago Soots, Meelis Põdersoo, Tanel Saar, 
 Tõnu Oja,  Elina Pähklimägi, Maria Lee Liivak. Autor 
 Indrek Hirv. Eesti omariikluse sünnilugu kajastav 
 lavastuse pealkiri iseloomustab hästi seda segast 
 aega, millesse näitemäng publiku kaasa viib. 
 Pidupäeva hind kõikidele 50 kr, pääsmed eelmüügis
T 24. veebr kell 7.29 Lipu heiskamine Tapa linna keskväljakul
  kell 8 hommikukohv vallavanemaga 
  kell 12 Tapa valla aasta tegija 2008 väljakuulutamine 
  kell 15 Film „Detsembrikuumus” /alla 12 a mitte
 soovitav/ Pääse 20 kr
Info tel 322 0061 

Inglise keele kesktaseme kursus 
(The New Cambridge English Course 2)

algab 9. veebruaril kell 18 arenduskojas.

Registreerime soovijaid 
Eesti keele algtaseme II osa kursusele.

Algus grupi täitumisel veebruaris 2009.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3 . Transpordi võimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

SÕIDAME TEATRISSE!

20. veebruaril kell 19 Rakvere teatris 
Ugala  teatri etendus  Andrus Kivirähk 

“Vanamehed seitsmendalt”. Osades Arvo 
Raimo , Peeter Jürgens, Meelis Rämmeld, 
Kata-Riina Luide ja Arvi Mägi. Piletihinnad: 

täispilet 170 kr, pensionärid, õpetajad, õpila-
sed 136 kr, sõit 40 kr (väikese bussiga). 

Viimane rahamaksmise päev on 
10. veebruar, teatada nii ruttu kui võimalik.  

16. märtsil kell 19. Rakvere teatris       
Vanamuise teatri etendus “Loss”. Osades 

Marika Barabanštšikova, Alina Karmazina, 
Maarja Mitt, Kais Adlas, Külliki Saldre, Ragne 
Pekarev, Margus Jaanovits, Hannes Kaljujärv, 
Jüri Lumiste, Riho Kütsar, Raivo Adlas, Tanel 

Jonas, Markus Luik. Piletihinnad  160 kr, 
sooduspilet 112 kr,  sõit 40 kr (väike buss)

Viimane rahamaksmise päev on  
4. märts,teatada nii ruttu kui võimalik.  

31. märtsil kell 19  Rakvere teatri 
väikese maja kolakambris “Üks joodik 

sõitis rongiga”. Osades Erik Ruus, 
Volli Käro, Anneli Rahkema, Silja Miks, Heigo 
Teder ja Indrek Apinis (külalisena). Piletihind 
135 kr (kõik üks hind, ilma kohtadeta), sõit 
40 kr (väike buss). Viimane rahamaksmise 

päev on  19. märts.

5. mail kell 19 Rakvere teatri väike saal 
“Teisel pool”.  Osades Erni Kask, Ülle 

Lichtfeldt, Peeter Rästas, Toomas Suuman ja 
Velvo Väli. Piletihind 275 kr, sõit 40 kr (väike 
buss). Tasuda 21. aprilliks. Pileti hinnas eten-
dus ja iiri õhtu koos lugude, söögi ja joogiga. 
Raha tasuda Tapa Bussi kontorisse Tapal Pikk 

tn 10 kell 8–12, tel 322 0019, 5650 9619.
Kõikidele etendustele väljasõit kl 18.15 

Tapa keskväljakult. 

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon. 
Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

Üürin 1–2-toalise korteri Tapal.
 Tel 511 0478 või 322 0106

SOODUSTUSED AUTOKAUpLUSES
Tapal Leina tn 1

Autoakud -30%, rehvid -30%
Mootoriõlid -30%, autokeemia,

Varuosad ja tarvikud -30% kuni –50%
Soodushinnad kehtivad MÄRTSI lõpuni

Info: 
Tapa Roheline 19 või 

telefonil 325 8690


