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Tapa vallavalitsus korraldab sel-
lel aastal õpilasmaleva konkur-
si 13–18-aastastele õpilastele. 
Laagrid toimuvad ajavahemikul 
juuni teisest nädalast kuni augus-
tini, ajad täpsustuvad aprillikuu 
alguseks.

Täpsemad ajad avaldatakse 
järgmises Tapa valla ajalehe Sõnu-
med väljandes, Tapa valla kodule-
hel ja Tapa valla koolides.

Avalduse blanketid on kättesaa-
davad Tapa valla kodulehelt www. 
tapa.ee/üldinfo/kultuur, sport ja 
vaba aeg ja Tapa valla koolidest.

Korrektselt täidetud avaldused 
saab esitada kuni 4. maini Tapa 
vallavalitsusse aadressil Pikk 15. 
Õpilasmalevas tööd tehes saab 
noor töötasu 27 kr/tund. 

Õpilasmalevas töötavad noo-
red E–R neli tundi päevas, li-
saks meelelahutuslikud üritused. 
Kontaktisikud, kes avaldusi vastu 
võtavad: Tapa gümnaasiumis – 
Anne Terner-Boiko, Tapa vene 
gümnaasiumiumis – Helgi 
Tiitso, Lehtse põhikoolis – Tiiu 
Tikkerber, Jäneda põhikoolis – 
Kadri Toomingas.

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

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

25. veebruaril toimus Tapa linnas 
Männikumäel “Vastlapäev Män-
nikumäel”. Kohal käis üle 250 
liulaskja, lumelauduri ning “vastla-
päevasportlastele” kaasaelaja.
Parimad kategooriates vastavalt:
“Kõige pikem liug” – Tiia Kübar-
sepp, Feliks Toomsoo ja Renee 
Troska; “Kõige stiilsem sõidu-
vahend” – Anett Lanno, Aarne 
Kroonmäe ja Linda Tali; “Kõige 
stiilsem hüpe“– Marko Ivainen, 
Kevin Suurküla, Rasmus Paulus

Parimatele jagati meeneid ja diplo-
meid. Vastlapäevalistele jagati tasuta 
kuuma teed ja suppi! Vastlapäeva 
Männikumäel korraldasid MTÜ 
Männikumägi ja Tapa kultuurikoda.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla kultuurispetsialist

Kaks kuud tagasi kuulutas 
arenduskoja LEADER tege-
vusgrupp välja projektitaotluste 
vastuvõtu kahel teemal: meede 
1.1 “Kohaliku elukeskkonna 
arendamise investeeringutoe-
tus” ja meede 1.2 “Seltsitege-
vuse, spordi ja kultuuripärandi 
väärtustamine läbi omaalgatus-
liku tegevuse”.

Tähtajaks (16. märtsi õh-
tuks) laekus arenduskotta 49 
nõuetele vastavat rahataotlust 
(kokku 6 880 123 kr). 

Meetme 1.1 raames oli aren-
duskoja eelarves ette nähtud jaga-
da 2009. aastal 6 miljonit krooni. 
Taotlusi esitati 5 886 478 kroon 
kohta. Seega jäi reservi veel 
113 522 krooni.

Meetme 1.2 raames oli aren-
duskoja eelarves ette nähtud 
jagada 1,5 miljonit krooni. 
Taotlusi esitati 993 645 kroon 
kohta ja reservi jäi 506 355 
krooni.

I n v e s t e e r i n g u p r o j e k t e 
(meede 1.1) laekus piirkonni-
ti järgmiselt: Ambla vallast 2 
(taotluste summa 286 078 kr), 
Kadrina vallast 6 (taotluste 
summa 1 692 100 kr), Kuu-
salu vallast 5 (taotluste summa 
1 084 250 kr), Loksa linnast 2 
(taotluse summa 522 924 kr), 
Tapa vallast 5 (taotluste summa 
1 494 715 kr) ja Vihula vallast 4 
(taotluste summa 806 411 kr).

Nn pehmeid projekte (meede 

1.2) laekus piirkonniti järgmiselt: 
Ambla vallast 2 (taotluste sum-
ma 68 000 kr), Kadrina vallast 
6 (taotluste summa 209 901 kr), 
Kuusalu vallast 3 (taotluste sum-
ma 112 830 kr), Loksa linnast 3 
(taotluse summa 147 685 kr), 
Tapa vallast 9 (taotluste summa 
392 233 kr) ja Vihula vallast 2 
(taotluste summa 62 996 kr).

Protsentuaalselt kahe meetme 
peale kokku küsiti raha piirkon-
niti kõige rohkem Kadrina vallast 
(28 %). Järgnesid Tapa vald (27 
%), Kuusalu vald (17 %), Vihula 
vald (13 %), vald Loksa linn (10 
%) ja Ambla (5 %).

Kuu aja jooksul hindavad 
kaks hindamiskomisjoni laeku-
nud projektide vastavust aren-
duskoja strateegianõuetele nii 
sisult kui vormilt. Komisjonide 
ettepanekul koostab arenduskoja 
juhatus pingerea, mille esitab 
Põllumajandus Registrite ja In-

formatsiooniametile (PRIA). 
Samas teatakse tulemused ka 
taotlejatele. Positiivse tulemuse 
puhul esitab taotleja oma pro-
jekti PRIA-sse, kus omakorda 
kontrollitakse projekti juriidilist 
vastavust ja abikõlbulikkust Eu-
roopa LEADER nõuetele. Kui 
ka seal leitakse, et projektiga on 
kõik korras, teatatakse sellest 
taotlejale ja projekt saab amet-
likult “rohelise tule”. 

15. aprillini võtab arendusko-
da vastu veel taotlusi meetme-
tele 2.1 (Ettevõtluse arendamise 
toetus) ja 2.3 (Siseriikliku ja 
rahvusvahelise koostöö arenda-
mine). Nende meetmete raames 
on jagada vastavalt 2,4 ja 1,2 
miljonit krooni.

Täpsem info on olemas aren-
duskoja kodulehel aadressil 
arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus, 
arenduskoja tegevjuht 

Rakvere ja Moe piiritustehaste müük 
nurjus huviliste puudusel taas, ehkki 
hinda on alandatud juba poole võrra. 
Kohtutäitur Kristiina Feinman ütles 
Virumaa Teatajale, et Rakvere ja Moe 
piiritustehaste varade oksjon nurjus 
kolmandat korda järjest.

Seekord oli Rakvere puhul 
hinnaks 43,5 miljonit krooni ja 
Moe tehasel 51,4 miljonit krooni, 
mis on 50 protsenti alghinnast. 
„Nüüd lähevad need uuele allahinda-
misele, vara võib alla hinnata kuni 70 
protsenti. Kui palju me alla hindame, 
seda otsustab sissenõudja ja võlgnik,” 
ütles kohtutäitur.

Algab taotluste 
vastuvõtt 

Tapa valla õpilas-
malevasse 

2009

LEADER toetuste 
taotlemise 

esimene voor on lõppenud

Vastlapäev 
Männikumäel

Eesti Vabariigi sünniaastapäeval toimus Tapa kultuurikojas Tapa valla aasta tegija 2008 tänuüritus, kus selgusid laureaadid erinevates kategooriates (alates vasakult): “Äri” – MM Contra 
OÜ (esindaja Sõlve Hiiemaa), “Kunst” – Leelo Jürimaa, “Sport” – Ain Roosimägi, “Elutöö” – Alo Relli, “Aasta edukam noor” – Teno Kongi, “Haridus” – Tiiu Tikkerber, “Heategevus” – 
Benno Wachler (puudub pildilt).

Piiritustehaste 
müük ebaõnnestus 
kolmandat korda 

www.kalev.ee

Foto Heiki Vuntus
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Külaskäigult Ellen Niidu juurde saime kaasa sooja pilgu ja pühenduse auhinnaraamatusse tublile luulehuvilisele. 
Pildil Marika Rajur ja Ellen Niit.

Etluskonkurss „Ellen Niiduga Midrimaal“
Intervjuu iseendaga

Marika Rajur, kuidas tuli sel-
line hullumeelne mõte korral-
dada Tapal üleriigiline laste 
etlusvõistlus „Ellen Niiduga 
Midrimaal”?

Kust mõte tuli, on raske öelda. 
Kandsin ma seda endas mitu aas-
tat. On ju Tapa gümnaasiumiga 
seotud mitu kirjanikku: Kersti 
Merilaas, Osvald Tooming, Ilmar 
Talve, Linda Ruud, Veiko Be-
lials… Kõik nad on kirjutanud 
suurema osa oma loomingust 
täiskasvanutele. Kersti Merilaas ja 
Osvald Tooming olid Tapal ainult 
mõned kuud. Linda Ruud vajaks 
tõesti eraldi austust, kuid vanema-
tele õpilastele korraldatakse etlus-
võistlusi üpris palju: Koidulauliku 
konkurss Pärnus, Liivide luule 
lugemine Alatskivil, Betti Alveri 
päevad Jõgeval, A.H.Tammsaare 
loomingu lugemine Albus jne. 
Midagi sellist võiks ju ka Tapal 
toimuda!

No miks siis just Ellen Niit, 
kes käis Tapal koolis ainult viis 
aastat?

Jah, just Ellen Niit! Seda mitmel 
põhjusel. 

Esiteks annab see  võimaluse 
algklasside õpilaste hulgas po-
pulariseerida hea eesti lasteluule 
lugemise tava. Neil ju siiani selle 
esitamise võimalus puudus. Kuigi 
Ellen Niidul on ka väga heal ta-
semel luulet täiskasvanutele, olen 
seda isegi ette kandnud ja kon-
kurssidel esikohti saanud. Ellen 
Niidu armastusluulet esitasime 
kunagi Tapal ka koos näitleja Arvi 
Mägiga.

Teiseks on Ellen Niit just Tapal 
kirjutanud oma esimesed luuletu-
sed. Ise on ta selle kohta öelnud 
nii: „Mäletan, elasime Tapal ühes 
majas perekond Paluveega, kus 
mõlemad vanemad olid kooliõpe-
tajad. Nende kaks poissi Heino ja 
Ago hakkasid andma välja kodust 
ajakirja, et raha teenida, seda va-
nematele 5 sendi eest müüa ja selle 
eest jäätist osta. Heino kirjutas 
jutte, Ago päevasündmusi. Minule 
öeldi, et sina oled plika ja kirjutad 
luuletusi. Nii hakkasingi. Poiste 
ema, kes neid luuletusi 5 sendi 
eest oli lugenud ja kes ühtlasi oli 
mu emakeeleõpetaja Lilli Paluvee, 
ütles, et kirjuta nüüd ka koolipeo 
jaoks mõned luuletused. Nii see 
algas.”

Ja kolmandaks põhjuseks on, 
et Krõll, see väike suli, on Tapalt 
just pärit! Ellen Niit on ise öelnud 
selle kohta, et oli sõjaaeg, veebruar 
ja isa sünnipäev lähenemas. Toidu-
aineid oli raske saada, aga emal oli 
üht-teist varutud: jahu, rosinaid…
Ja ema hakanud isale sünnipäeva-
kringlit tegema. Kui ta aga läinud 
rosinakotist rosinaid võtma, mär-
ganud, et kott  pooltühi. Ema öel-
nud siis isale, et üks krõll on nende 
koti kallal käinud. Isa võtnud siis 
koti ja öelnud, et paneb selle nii 
ära, et krõll teinekord ligi ei pää-
seks. Panigi, ja järgmine kord, kui 
jälle rosinaid vaja oli, neid enam 
üles ei leitud. Alles siis, kui Tapalt 
ära koliti, ilmusid rosinad välja. 
Ellen Niit on aga praegugi veel 
tänulik, et tema vanemad nii head 
ja mõistlikud olid ning kogu see 
värk Krõlli kaela läks!

Miks toimub Ellen Niidu 
luule lugemine Tapa vene güm-
naasiumis? 

Ütleme nii, et luule lugemine 
toimub Nooruse tänava koolis, 
mis sai just jaanuaris 70-aastaseks  
ja mille sisseõnnistamine toimus 
24.veebruaril. Selles koolis õppis 
ka viimasel aastal Ellen Niit ja lu-
ges ise luuletusi samalt lavalt, kust 
lugesid tema luuletusi 16. märtsil 
üle Eesti kokku tulnud lapsed.

Ellen Niit on ise öelnud, et 
esimene arhitektuurielamus oli 
talle Tütarlaste Kommertskooli 
hoone Tallinnas, praegune Inglise 
Kolledž, ja teine suur arhitektuuri-
elamus oli Tapa linna uus gümnaa-
siumihoone. Sellest majast räägib 
ta suure soojusega siiani.

Oma kirjas Harry Allandile 
(1986) kirjutab ta: „…kuid pean 
ütlema, et kõige kaunim ja ka kõi-
ge kõrgetasemelisem kool, kus ma 
kunagi olen käinud, oli kahtlemata 
Tapa gümnaasium. Juba arhitek-
tuuriliselt õilistas selle uus ja vii-
mistletud sisekujundusega hoone 
iga tuimemat ja tömbimatki last. 
Just selles hoones õppimise ajal sai 
mulle selgeks arhitektuuri suur es-
teetiline, aga ka eetiline tähendus, 
selle toime inimese filosoofilise 
maailmapildi kujunemises.”

Kas hirmu ei olnud, kuidas 
selline suur ettevõtmine õn-
nestub?

Alguses oli, aga kui su selja taga 
on nii tugev meeskond, siis kaob 
hirm ära.

Tapa linnaraamatukogust ja val-
la kirjandusklubist on õla alla pan-
nud ürituse heaks õnnestumiseks 
Margit Lättemägi, Ere Käärmaa, 
Mae Mitt, Vahur Saaremets, Kersti 
Burk ja Indrek Jurtšenko. 

Sama meeskond korraldas ka 
Tapa kirjakeelekonverentsi juubeli. 
Hästi korraldas!

Margitiga käisime 15.veebruaril 
Ellen Niidul külas. Tervitusi oli 
palju edasi anda. Eriti rõõmustas 
ta Roman ja Tatjana Kutsjuba 
tervituste üle. Romaniga oli ju 
neil väga hea koostöö, mille tu-
lemuseks imeline raamat „Sügis-
peeglimäng” ja veel teinegi raamat 
„Seitse väikest kuulujuttu”. Ellen 
Niit rõõmustas ka Tanja näituse 
üle, mis kaunistab märtsis Tapa 
linnaraamatukogu.

Saime Ellen Niidult kaasa arm-
sa pühenduse, mis jääb kaunistama 
auhinnaraamatuid. Raamatud on 
muidugi Ellen Niidu loomingust. 
Iga laps saab kingiks ka toreda jär-
jehoidja, kus peal Midrimaa logo 
ja ilus luuletus Ellen Niidu sulest. 
Ürituse logo ja kiidukirjade kujun-
duse tegi kunstnik Piret Mildeberg 

11.märtsil külastasime  Arvo 
Sillaga uuesti Ellen Niitu ja lin-
distasime tema armsa tervituse. 
Seda tervitust on võimalik lugeda 
nüüd ka Tapa linnaraamatukogu 
kodulehelt.

Mind saadab siiani Ellen Niidu 
ääretult soe ja armas pilk, millega 
ta meid vastu võttis ja ka teele 
saatis. See pilk annab jõudu!

Kuidas luulepidu õnnestus?
Suurepäraselt! Tahan süda-

mest tänada mulle toeks olnud 
supermeeskonda! Nad tegid ära 
fantastilise töö!

Elas kord laps, kes teadis,
kus asub Midrimaa.
Ta ennast valmis seadis
ja kutsus teised ka…

Üleriigilise etluskonkursi “Ellen Niiduga Midrimaal” tulemused

Olete kõik ikka ja jälle oodatud 
Ellen Niiduga Midrimaale igal aas-
tal kevadise koolivaheaja esimesel 
esmaspäeval!

Marika Rajur,
Tapa valla kirjandusklubi

16.märtsil toimunud üle-eestilisest  
etluskonkursist „Ellen Niiduga Mid-
rimaal” võttis osa 22 õpilast viieteist-
kümnest koolist ja viiest maakonnast. 

Esimese üle-eestilise Ellen Niidu luule lugemise võitjad. Foto  Kersti Burk

Foto  Margit Lättemägi
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Arvutigraafiline töö “Akordion”, autor Tanja Kutsjuba

Võrus sündinud ja tänagi seal 
elav ning tegutsev kunstnik Tanja 
Kutsjuba astub Tapa linnaraama-
tukogus üles ligi 70-st arvutigraa-
filisest tööst koosneva näitusega 
″Valikute labürint″. Näitusepildid 
koonduvad omakorda kuude sarja: 
″Eluvalikute labürint″, ″Pillide 
müsteerium″, ″Taevaredel″, ″Liilia 
aroomi rütmid″, ″Lilleparadiis″ ja 
″Loodus″. Tanja tööd on kaunid ja 
sügava tähendusega, igal pildil on 
jutustada oma lugu. Eriti õnnelik 
on see inimene, kes lisaks kunstni-
ku enda jutustustest osa saab. 

Tanja on seotud ka meie ko-
dulinnaga, olles siin peale ülikooli 
lõpetamist üksteist aastat töötanud 
– neist seitse aastat vene ja eesti 
keele õpetajana.

Tanja Kutsjuba on endast kir-
jutanud:

„Olen elupõline võrumaalane. 
Lõpetanud Pedagoogilise Insti-
tuudi. Esimesed katsed väljendada 
oma mõtteid kujundlikus vormis 
jäävad 90-ndate aastate algusesse. 
1993. aastal toimus minu esimene 
näitus Võru koduloomuuseumis. 
Viimasel ajal on mind hakanud 
paeluma arvutigraafika ja tema 
tohutud võimalused. Selle kaudu 
olen ma leidnud sobiva väljun-
di oma mõtete, suhtumiste ja 
emotsioonide realiseerimiseks. 
Korraldades näitusi, on mul mit-
meid kordi olnud vajadus avada 
neile, kellel on tekkinud huvi minu 
tööde vastu, tööde ″peidetud″ lu-
gusid ning jutustada oma unistuste 
maast. Armastan välja töötada 
piltide sarju. See annab mulle või-

maluse lahata sama teemat värvi ja 
vormi kaudu uuest vaatenurgast.“

Lisaks tänasele näitusele saab 
Tanja Kutsjuba loomingut näha 
Võru kunstigaleriis Avatud Ateljee, 
kus on suurim valik Tanja töid. Lau-
päeviti võib seal kunstnikku ennast-
ki kohata. Võru linna polikliinikus 
on aga üleval tema arvutigraafika 
püsiekspositsioon. Tanja pilte saab 
vaadata ka internetis aadressilt 
www.kunst.usk.ee.

Kunstikollektsionääridel on hea 
võimalus oma kogusid täiendada, 
sest huvilised saavad kohapeal ka 
Tanja töid osta.

Näitus Tapa linnaraamatukogus 
jääb avatuks 30. märtsini. Olete 
oodatud!

Reedel, 1. mail teeme ära mõt-
tetalgutes! 

Aasta tagasi juba tegime ühes-
koos Eesti puhtamaks. Nüüd on 
käes aeg võtta kokku 100 000 
pead, et mõelda Eesti heaks näiteks 
miljon suurepärast mõtet. Sellise 
juhtmõttega tahab Teeme ära vastu 
minna uuele kevadele.

Tegemist on Teeme Ära Minu 
Eesti algatusega, mis kutsub üles 
looma üheskoos üle Eesti vähe-
malt 400 mõttekoda.

Lääne-Viru maakonna koordi-
naator on Riho Kokk, kes võttis 
selle rolli endale vabatahtlikult, 
kuna tundis, et tahab ja et ta ajab 
õiget asja. „Kui see idee välja käi-
di, siis tundsin, et see puudutab 
mind isiklikult ja võtsin Tallin-
naga ühendust ja rääkisin oma 
soovi ära. Mind pandi kirja ja nii 
see läks!” räägib Riho Kokk oma 
initsiatiivist. 

Nii algatuslik ettevõtmine 
eeldab ulatuslikku korraldust 

Üks esimesi korralduslikke 
küsimusi on leida ja registreerida 
mõttekodade kojavanemad. Need 
võiksid olla inimesed, kes suht-
levad kogukonna inimestega, kes 
avavad 1.mai hommikul mõtte-
talgulistele uksed, pakuvad teed-
kohvi, aitavad vajadusel talgujuhti. 
Umbes kella kolmeks pärastlõunal 
peaks olema mõttetöö kojas ühel 
pool. Ja nagu talgud vanastigi, võib 
ka see päev lõppeda ühise peoga.

Kohtadeks sobivad kohad, 

kuhu inimesed on harjunud koos 
käima – rahva- ja külamajad, koo-
limajad jmt. 

Mõttetalguid toimuvad avatud 
ruumi meetodil ja seda tulevad 
läbi viima inimesed – talgujuhid 
väljastpoolt. 

Kojavanemate registreerimi-
ne on lõpukorral

Veel selle nädala lõpuni saab 
Riho Kokale oma soovist teada 
anda telefonil 5668 9629, e-posti 
aadressil k.riho@neti.ee.

Riho Kokale on end teada and-
nud mitmed aktiivsed külakohad, 
kuid Lääne-Virumaal on veel val-
geid laike. Andke endast teada! 

Tähtaeg 1. aprill ei tähenda Riho 
Koka sõnul veel, et pärast seda 
enama mõttekodasid luua ei saa. 
Need mõttekojad registreeritakse 
mitteformaalsetena, kuid arvesta-
ma peab, et neile ei pruugi jaguda 
talgujuhti.

Mitu pead on mitu pead
„Inimesed, kes mõttetalgutele 

tulevad, peaksid olema seda meelt, 
et me saame ise midagi ära teha. 
Almuste kerjamise aeg on läbi ja 
see ei vii meid ka edasi. Võtame 
ise vastutuse teha midagi meie 
Eesti, minu Eesti heaks,” räägib 
Riho Kokk. “Prügi korjamisega 
tegime puhtaks koduümbruse ja 
looduse, nüüd on aeg teha sama 
oma peades, otsides välja head 
mõtted ja lahendused.” 

Mitte ükski mõte ei lähe kadu-
ma, kõik pannakse kirja. Kiiresti ja 

lihtsasti teostatavad ideid saavad 
väljamõtlejad ise ellu viia. Ideedele, 
mis vajavad suuremat mõtlemist 
ja plaanimist, aitab toimkond 
leida vajalikul hulgal ärategijaid 
ja lahendada teisi elluviimiseks 
vajalikke küsimusi. 

Mõttetalgutele tulevad appi 
analüüsima ja lahendusi välja 
pakkuma ka teadlased. „Idee järgi 
peaksid kõige tugevamad ideed 
saama valitsusele täitmiseks,” ütleb 
Riho Kokk, kuna kogu algatuse 
taga on rahvas. 

Pane vaim valmis ja tule 
kohale! 

Kõige olulisem ongi jätta peäv 
vabaks, panna vaim valmis ja tulla 
1. mail kohale, teeme koos Eesti 
paremaks! Paremaks mõttetööks 
on Teeme Ära Minu Eesti kodule-
hel http://www.minueesti.ee/ ära 
toodud teemad: 

Kodu, pere ja järelkasv, Eluter-
ve vanadus, Turvalisus ja hoolivus, 
Stressiga toimetulek, Tervis, sport 
ja sisukas vaba aeg, Ettevõtlus ja 
töökohad, Eesti maine, Ühiste-
gevus ja koostöö, Usk endasse, 
usaldus ja positiivsus, Väärtused ja 
kultuur, Haridus ja elukestev õpe , 
Loovus, avatus ja uuendusmeelsus, 
Valitsemiskultuur, Loodusväär-
tused, Mobiilsus ja transport, 
Linnaelu, Maaelu, Loodusvarade 
kasutamine.

Hilje Pakkanen 
Lääne-Viru maavalitsuse 

avalike suhete nõunik 

Meil on oma ilus emakeel. See seob 
meie rahvast ja loodame, et side kes-
tab läbi aegade. 

Pole mõtet mugavuse või kes 
teab mille nimel keelt moonutada. 
Mind häiris väga vabariigi aastapäeva 
pidulikul aktusel aasta tegijate kon-
kursi teema käsitlusel üha korduv 
arvude käänamata jätmine. Näiteks 
“kaks tuhat kaheksa” aastal. Seda 
annaks veel parandada öeldes “aas-
tal kaks tuhat kaheksa”, kuid seda 
ei vaevutud. See motiiv kordus üha. 

On see väljenduslik abitus või keele 
vägistamiskatse? Niimoodi ei saa 
uuendusi teostada. Uuendus tuleb 
keeleteadlaste eestvõttel rahva poolt 
läbi arutada, et teda sisse viia. Igaüks 
ei saa hakata oma suva järgi purssima.
Või veel – see ja see on puhkusel teine 
juuli kuni kolm(as?) august. Või nagu 
kooli aastapäeval kuulsime – null 
kolm null viis, mis pidi tähendama 
kolmandat maid. Austagem emakeelt! 
Meie emakeel on väga ilus, seda tuleks 

Tapa vaksalihoone ideekonkurss 
kukkus sisuliselt läbi - tähtajaks 
laekus vaid üks töö ja vallava-
litsus ei välista uue konkursi 
korraldamist. 

Vallavanem Kuno Rooba kin-
nitusel vaadatakse ainus ideekon-
kursile laekunud töö selle nädala 
jooksul vallavalitsuses läbi, kantakse 
selle plussid-miinused tabelisse ning 
saadetakse koostööpartner EVR 
Infrale edasi, kirjutab nädalaleht 
Kuulutaja.

“Eks me otsusta, kas võidupree-
miaks lubatud 3000 krooni kuulub 
väljamaksmisele või mitte,” lisas ta. 
“Võimalik, et välja tuleb kuulutada 
uus täiendav konkurss.”

“Meie peades mõlgub Okupat-
sioonimuuseumi filiaal,” kinnitas 
Intellektuaalia eestvedaja Koppel 
ja lisas et hooned ja interjöör on 
selleks väga sobivad, aga muuseum 
on eravalduses ning eraisik ei jõuaks 
üksinda kõike finantseerida. “Riik 
peaks appi tulema,” lisas ta.

Vaksalihoone ideekonkursi 
kuulutasid Tapa vallavalitsus ja 
hoone omanik EVR Infra välja 
10. veebruaril, et leida lagunevale 
vaksalihoonele kasutusfunktsioon 
koos investeeringute rahastusallika 
ja ülalpidamiskulude katmisallika 
näitamisega.

www.kalev.ee

Maaomanikud ja -kasutajad on 
märtsikuu alguses saanud alalise 
elukoha aadressile või siis e-posti 
aadressile (kui on tellitud e-makus-
teade) Maksu- ja Tolliameti väljas-
tatud maamaksuteate.

Maamaks tuleb tasuda kas kogu 
summana 15. aprilliks või 1/3 
suuruste osadena 15. aprilliks, 15. 
juuliks ja 15. oktoobriks. 

Maamaksu ei määrata ja maksu-
teadet ei väljastata, kui maksusum-
ma on alla 20 krooni.

Maksumaksja, kes ei ole mak-
sustamisaasta maamaksuteadet 
15. aprilliks kätte saanud, on ko-
hustatud sellest 30 päeva jooksul 
teavitama maa asukohajärgset 
Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku 
struktuuriüksust.

Maamaksumäära Tapa vallas 

alates 2006. aastast muudetud ei ole. 
Tapa vallas on maamaksust 

vabastatud represseeritu ja repres-
seerituga võrdsustatud isik tema 
kasutuses oleva elamumaa osas, kui 
isik ei saa maa kasutusõiguse alusel 
rendi- või üüritulu.

Palun kõikidel maaomanikel 
kinni pidada maksuteatel märgitud 
tähtpäevadest, vastasel juhul tuleb 
tähtpäevaks tasumata summalt ta-
suda intressi 0,06% päevas! 

Maksu- ja Tolliameti infotele-
fonilt 8800 816 on võimalik saada 
andmeid maksuvõla ning võlalt 
arvutatud intresside ja nende tasu-
mise kohta. Ka e-maksuametis on 
võimalik kontrollida oma maksuko-
hustuse täitmist.

Kairi Maasen,
Tapa valla maakorraldaja

Tanja Kutsjuba arvutigraafika 
näitus Tapa linnaraamatukogus

Tapa vaksalihoone 
ideekonkurss kukkus 

sisuliselt läbi

Teeme ära!

Maamaksu tasumisest

Tanja Kutsjuba

Foto  erakogust

Ei saa mitte vaiki olla

REPLIIK

Tapa vallavalitsus korraldas 
riigihanke Valve tänaval asuva 
sauna ja kõrvalhoone rekonst-
rueerimiseks. 

“Tegemist pole suure linnasauna, 
vaid raudtee vanade tervisekontrolli 
hoonetega,” ütles vallavanem Kuno 
Rooba ja lisas, et hoonekompleks 
pole vähemalt viimased 7-8 aastat 
kasutuses olnud, kirjutab ajaleht 
Kuulutaja.

“Pärast rekonstrueerimist avatak-
se seal väike saun, mis hakkab teenin-

Vana saunahoonet 
hakatakse rekonstrueerima

dama eeskätt vähekindlustatud või 
kindla elukohata tapalasi. MTÜ Jeeri-
ko jääb rentnikuks ja haldajaks edasi, 
kui aga linnasaunaga peaks millalgi 
asi kriitiliseks minema, siis saab need 
ruumid võtta ka avalikku kasutusse.” 
Parima pakkumise tegi Tapal tegutsev 
ehitusettevõte OÜ RAM Builder, 
lepingu summa on 1 176 763 krooni. 
Saun ja kõrvalhoone rekonstrueeri-
takse projekti “Terve pere keskus” 
raames.

www.kalev.ee

Kersti Burk

Tapalane
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42 ujulapääset, 15 perepizzat 
ja suur kamp poisse

“Tere õhtust! Poisid on jalg-
pallist väsinud ja tahavad ujuda: 
palun 42 pääset spaasse,” kuulsid 
üllatunud Aqua Spa töötajad 31. 
jaanuaril poisteklubi korraldaja 
soovi. See oli eelviimane poiste-
klubi üritus, mis toimus seekord 
Rakveres. Tapalt oli kohale 
tulnud 30 noormeest. Pärast 
sportimist ja mõnusat ujumist 
siirduti koos Rakvere poisteklubi 
poistega Karmeli kirikusse, kus 
söödi pizzat ja arutleti elu mõtte 
ja vastutuse võtmise üle. Pärast 
seda sõitis kurnatud, aga õnne-
like nägudega poistekamp tagasi 
Tapale – tänane poisteklubi jääb 
pikaks ajaks meelde. 

Lõpp hea – kõik hea
Hasartmängumaksu Nõu-

kogu toetatud Tapa ja Rakve-
re poisteklubi projekt jõudis 
lõpusirgele pühapäeval,  22. 
veebruaril, kui Tapa kultuuri-
kotta kogunes 65 noort Tapalt 
ja Kohilast, et kaasa elada Ewert 
Sundja rockibändile, süüa pizzat 
ja mõtiskleda koos Mart Metsala 
ja Juko-Mart Kõlariga elu täht-
sate valikute üle. 

Juko-Mart rõhutas noores 
eas langetatud valikute olulisust, 
näidates, et täna langetatud vali-
kutel on otsesed tagajärjed pikas 
plaanis kogu ülejäänud eluks. 

Pastor Mart Metsala jagas 
praktilisi kogemusi ja selgitas 
külvamise ja lõikamise põhimõ-
tet: kõik see, mida inimene teeb 
ja milliseid otsuseid langetab, 

tuleb talle varem või hiljem 
ringiga tagasi. Kultuurikoja 
üritusele järgnes jalgpalliturniir 
Tapa spordihallis, kus võtsid 
mõõtu Tapa JK, Tapa poiste-
klubi ja Kohila poisteklubi. Juba 
enne lepiti kokku, et auhinnad 
lähevad jagamisele poisteklubi-
de vahel, kuna Tapa JK võistleb 
neljandas liigas, aga poisteklu-
bide eest mängivad alles asjaar-
mastajatest koolipoisid. 

Rohkearvulise Kohila publi-
ku lakkamatu hõiskamise saatel 
tuli Tapa poisteklubil Kohila 
eakaaslastele 7:3 alla vanduda. 
See pani punkti 2008/2009 
aasta poisteklubi projektile; 
osalejatele jagati klubi logoga 

auhinnasärgid ja külalised saa-
deti rõõmsalt teele. 

Kokkuvõttes läks Tapa ja 
Rakvere poisteklubi igati korda. 
Hoolimata väikestest vahejuhtu-
mitest suvelaagris ja kanuumat-
kal on osalejate tagasiside olnud 
positiivne ja huviga oodatakse 
järgmisi ettevõtmisi. Kümne 
kuu jooksul osales poisteklubi 
üritustel üle 200 noore. 

Projektijuht Juko-Mart Kõlari 
sõnul tekkis juhendajatel poiste-
ga usalduslik side ja ühisüritusi 
toimub ka edaspidi, hoolimata 
sellest, et ametlik projekt on 
selleks korraks läbi. 

Mihkel Kivisild

Portaal on mõeldud eelkõige 
erivajadustega inimestele, kuid 
ka kõik teised inimesed on 
oodatud.

Portaali www.edukas.invainfo.ee 
kaudu on tööandjatel võimalik 

leida endale sobivat tööjõudu 
ning tööotsijatel hõlpsam lei-
da tööd. Samuti on portaalis 
mitmesugust informatsiooni 
käimasolevate koolituste kohta, 
kus saavad osaleda ka erivaja-

dustega inimesed.
Portaali kasutamine on tasuta. 

Info portaali kohta saab telefonil 
5347 8422 või e-maili teel kylli-
ki@think.ee

Külliki Bode

Poisteklubi jalgpallivõistlus Tapal.
Foto  Mihkel Kivisild

Poisteklubi võimas lõpp

On valminud töö- ja 
koolitusportaal 

EDUKAS!

KUHU  MINNA?
LEHTSE KULTUURIMAJAS

4. aprillil kl 12 4. LEHTSE LÄMAKAS  
 Tantsurühmade, -ringide jm liikumiskollektiivide  
 suur koostantsimine
 Peo nimetus pärit ajaloost: XX saj algul korraldati 
 Lehtse kandi külades simmanilaadseid tantsupidusid, 
 mida hüüti „Lehtse Lämakas“
 Osa võtavad nii noored, keskmised kui vanad, 
 st kõik, kes liiguvad Mitmeid erinevaid stiile, 
 üllatusesinejad. Pääse 20 kr, lapsed, õpilased tasuta!

5. märtsil kell 12 7. PINKSI PÜHAPÄEV 
 VII hooaja lõpetamine! 
 Kokkuvõtete tegemine – selguvad hooaja võitjad. 
 Mäng turniiridena: mehed, naised, poisid, tüdrukud,  
 algajad. Osamaks täisk 15 kr

9. aprillil kell 10–15 Lehtse Käsitöö Seltsing, lasteaed ja 
 kultuurimaja korraldavad kevadpühade ürituse 
 „MUNA NII JA MUNA NAA!“ 
 Munade värvimine, kaartide ja kaunistuste 
 valmistamine, pühadejänku joonistamine, munamängud 
 kell10–12 ootame mudilasi, kell 13–15 koolilapsed  
 jt huvilised! Tulge meiega meisterdama!

11. aprillil kell20 5. MMM-ÕHTU (Mõnusate MuusikaMeeste 
 pidu) Tantsuks mängima ja ennast näitama on 
 oodatud mitmed kunagised ja praegused pillimehed 
 lähemalt ja kaugemalt! Muusikat seinast seina. 
 Peole on oodatud mõnus ja tantsuhimuline publik. 
 Publik valib lemmikud! 
 Pillimeestel palume endast enne teada anda! 
 Publiku eelregistreerimine laudadesse 9. aprillini!  
 Pääse 75 kr (Peoõhtul kallim!) Tel 383 3350, 
 521 8398; e-meil: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee
 Tule hooaja viimasele tantsupeole – vihud tallad alt!

18. aprillil kell 10–15.30  IV PÄRLITÖÖ PÄEV
 Tulla võib kogu selle aja jooksul. Pärlid ja tamiil 
 müüa kohapeal, valik väga suur. Võta kaasa: käärid, 
 peened õmblusnõelad, raha pärlite ostmiseks, 
 midagi endale näksida (kohv-tee olemas) ja terav 
 silm. Osamaks täisk 20 kr, õpil 10 kr. 
 Oodatud oskajad ja algajad, vanad ja noored!

19. aprillil kell 12   LEHTSE KÜLAKILB VII hooaja 6. mäng ja 
 LÕPETAMINE
 Selguvad hooaja üldvõitjad! Osamaks 15 kr

NÄITUSED:
15. aprillini – Valeria Trummari isikunäitus, tikitud pildid jm 
käsitööd 
Samal ajal ka Irina Tarassova isikunäitus pärlitööd
18. apr – 31. mai on avatud  Lehtse Käsitöö Seltsingu ke-
vadnäitus 
Jätkub Irina Tarassova laiendatud isikunäitus pärlitööd ja 
süstikpits

Nb! Jälgige reklaame! Info ka Tapa valla kodulehel – 
www.tapa.ee

seadete suuruse kohta on tänaseks 
ammugi ellu viidud! Osaliselt on sellele 
ratsettepanekule reageerinud ka Ede-
laraudtee, kelle üksikud mootorrongid 
liiguvad koguni 3 (so 2+1) vaguniga.

Ühelt poolt olin rõõmus, teiselt 
poolt aga kurb, sest aasta tagasi, 
täpselt 12. juunil suri minu ema. See 
teadmine ja mälestus koormas mind 
kogu päeva, alates veel enne projekti 
kaitsmist.

Instituudi kogu 6-aastase aja jook-
sul olin tutvunud uute kolleegidega 
ja sõpradega nii Eesti raudteelt kui 
ka väljastpoolt Eestit. Pensionini oli 
jäänud veel 13,5 aastat ja raske oli 
siis uskuda, et selles samas ametis 
ning töös olen tegev kuni pensionile 
minekuni. Selliseks aga minu tööpõld 
ja saatus kujuneski.

Pärast 6-aastast pingelist elu, mis 
oli seotud õpingutega ja igapäevase 
tööga, oli saabunud aeg, kus mul oli 
lõpuks võimalus elada ja tegutseda 
oma isiklike huvide ning vajaduste 
järgi. Juba mitu aastat järjest ma ei 
olnud harjunud niisuguse elurütmiga 
ja elukorraldusega, kus ma võiksin 
tööst vaba aega valida ja kasutada 
oma isiklikes huvides.

Otto Lahi

Diplomitöö kaitsmine
Ja hakkaski lähenema 12. juuni 1967 
– diplomitöö kaitsmise päev. 

Sel ajal, kui eelmine student kaitses 
oma projekti, panin mina ülesse oma 
joonised, graafikud, skeemid. Algaski 
ettekanne. See läks soravalt, selgelt 
ja põhjendatult. Mitmeliikmeline 
eksamikomisjon alustas küsimuste 
esitamisega. Millegipärast ei olnud 
küsimused keerulised või rasked. Vist 
sellepärast, et minu juhendajaks oli 
ju komisjoni esimees M. Osintsev – 
instituudi direktor! Loeti ette, et olen 
oma diplomitööd kaitsnud hindega 5 
(отлично). Oma diplomitöös ma olin 
teinud ratsionaliseerimisettepaneku: 
lühendada Tallinna vaksalis elektri-
rongide pöördepunkti seisuaega 4-5 
minutile, mille tulemusena on võima-
lik ringluses olevate koosseadete arvu 
vähendada kuni 2 võrra. See oli suur 
majanduslik kokkuhoid. Keskpäeva-
tundidel aga vähendada elektrirongi 
koosseade suurust 3-4-le vagunile. 

Panin ette linnalähedasi reisironge 
teenida ainult brigadiri isikus, pöörde-
punktis aga aitab vaguneid puhastada 
ka kohaliku vaksali või jaama koristaja. 
Te mõelge vaid – minu aastakümnete-
tagune ettepanek elektrirongide koos-

Otto Lahi raudteelugu
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Marika Uussalu. Foto  päästekeskuse arhiivist

Tänases päevas, kui kõigini on läbi 
erinevate meediakanalite jõudnud 
kulutulena informatsioon, et 
maailma riikide majandus seisab 
kuristiku äärel ja Eesti kihutab 
neist mööda, on tekkinud paljudes 
kaasmaalastes tunne, et nad on 
jäetud üksi oma muredega ja riik 
tegeleb kõige muuga aga mitte 
oma kodanike aitamisega.

Tegelikus on hoopis teine. Riik 
ei tegele otse indiviidi probleemi-
dega eraldi, vaid kogu riigi kestma 
jäämisega. Iga kodanikuga eraldi 
tegeleb kohalik omavalitsus- valla 
või linnavalitsuse vastavad ametni-
kud, sealhulgas ka vallavanemad, 
linnapead ja volikogud. Nende 
hooleks on riik ja seeläbi ka meie 
ise andnud volitused ja võimu 
toimida nii, et iga kodanik tunneks 
ennast hästi ja turvaliselt. Seda 
eriti siis kui ei lähe just kõige 
paremini.

Mida on omavalitsus teinud 
oma kodaniku heaks?

2008. a esitas MTÜ Jeeriko 
EAS-ile projekti “Terve pere 
keskus”, et saada rahastus läbi 
Norra EMP tõukefondide. Pro-
jekt “Terve pere keskus” tunnis-
tati edukaks ja sai rahastuse 2,86 
miljonit krooni. 

Projekti eesmärgiks on pakku-
da raskustesse sattunud inimes-
tele just sellist abi ja tuge nagu 
nad vajavad. Koolis õpetatakse 
keelt ja ajalugu ning palju muid 
väga vajalike teadmisi, samas ei 
õpetata aga koolis kuidas oma- ja 
pereeluga toime tulla ja hakka-
ma saada. Pereelu ja toimetulek 
nõuavad inimeselt väga suuri 
oskusi, teadmisi ja head tahet. 
Kui eeldatavasti tahe on meil 
kõigil, siis teadmised ja oskused 
toimida edukalt perena- need 
jõuavad enamikuni läbi isikliku 
otsimise, vaeva ja valu. Tihti on 
õigete vastuste ja tegude otsin-
gus kannatajaid rohkem kui üks. 
MTÜ Jeeriko projekt ”Terve 
pere keskus” ongi mõeldud abi 
ja tuge andma kohe algusest, et 
”omad vitsad” ei oleks nii kibe-
dalt valusad. 

MTÜ Jeeriko teeb koostööd 
seitsme Lääne-Virumaa (Vin-
ni, Tapa, Rakvere, Tamsalu, 
Väike-Maarja, Kadrina valla, 
Rakvere linna) ja ühe Järvamaa 
omavalitusega(Ambla vallaga). 
Nimetatud omavalitsused pa-
nustavad projekti “Terve pere 
keskus” läbiviimisse 30 000 
krooni omavalitsuse kohta ning 
osalevad aktiivselt projekti töös 
tehes ettepanekuid ja täiustades 

teenuseid. Seda kõike selleks, et 
luua oma kodanikele võimalused 
saada abi ja ennast turvaliselt 
tunda.

Projekti “Terve pere keskus” 
eesmärgid on:

Norra EMP toetusrahade ja 
omavalitsuste ning MTÜ Jeeri-
ko osalustasudega renoveerida 
MTÜ Jeeriko saun, et inimesed, 
kellel pole kodus pesemisvõima-
lust, saaksid oma hügieeni eest 
harjumuspäraselt hoolitseda. 
Tervis algab enesehügieenist, 
samuti eneseväärikus ja rahul-
olutunne.

Projekti käigus renoveeritak-
se ja sisustatakse tegevustoad 
kus saab tegeleda meelepäraste 
ettevõtmistega – näputööga 
jne, samuti kuulata erinevaid 
lektoreid ning osaleda interak-
tiivsel loengutel. Inimene ei saa 
korraga kõiges tark ja pädev 
olla – vaja on pidevalt juurde 
õppida ja teadmisi koguda, see 
parandab toimetulekut ja ei lase 
hättasattunul tunda ennast üksi 
ning tõrjutuna. 

Mis mured meie inimesi vae-
vavad? 

MTÜ Jeeriko on teinud hoo-
likat informatsioonikogumist 
ja analüüsi koostöös valdade 
sotsiaaltöötajatega, kuid mis 
veelgi tähtsam, on küsitud nõu 
inimestelt, millest nad puudust 
tunnevad, selle abil on välja 
selekteeritud peamised mureal-
likad: 

1. Töötus – kuidas olla kui 
ühel päeval enam tööle minna ei 
saa- oled koondatud või lihtsalt 
tööst ilma.

2. Alkoholism/narkomaania 
– mida teha kui oled ise või on 
sinu lähedane hakanud alkoholi/
narkootilisi aineid tarbima.

3. Toimetuleku probleemid 
– kuidas toime tulla vähesega? 
Kuidas hakkama saada ilma, et 
langeks ka sotsiaalne staatus-

4. Vanglast vabanenud ini-
mesed – mis saab edasi kui pole 
tööd, sõpru ega peret.

5. Psüühikahäiretega inimeste 
päevakeskus – puhkust ja võima-
lust vajavad ka lähedased.

6. Võlanõustamine – kuidas 
toime tulla üle pea kasvanud ko-
hustuste ja tekkinud võlgadega.

7. Riskigruppidele probleemi-
de korral – toetuse ja arenguabi 
pakkumine.

8. Noored lapsevanemad – 
kes aitaks nõuga ja jõuga kui 
lapsed saavad lapse.

9. HIV/AIDS – toetavate 

eneseabigruppide arendamine, 
info jagamine.

10. Meeste vaimne ja füüsiline 
tervis – mehed elavad oma mu-
red läbi endas, ei jaga tekkinud 
raskusi vaid püüavad ise nendega 
hakkama saada. Sellest tulenevad 
tervisehädad jm. Loodavas kes-
kuses saavad mehed abi meestelt.

Miks kõik need teenused 
koondati Tapal tegutsevasse 
MTÜ Jeerikosse? 

Vastus on lihtne – Jeeriko tegi 
valdadele ettepaneku luua koos 
keskus, kus saavad abi paljud 
inimesed ja kuhu on koondunud 
head spetsialistid. Igal vallal eral-
di ei ole rahalisi- ja inimressursse, 
et luua sellist keskust. See on 
väga kallis ettevõtmine. Samas, 
koostööd tehes saab pakkuda aga 
parimat ja ka rahaline vastutus 
on jagatud. 

Paljudele probleemidele saab 
abi MTÜ Jeeriko Terve pere kes-
kusest. Meil on teadmisi, oskusi 
ja head tahet omavad spetsialistid 
ning materiaalne ressurss aidata 
iga inimest kes meie poole pöör-
dub. Projekt “Terve pere keskus 
on loodud just selleks, et iga 
inimene kellel on tekkinud mure 
saaks asjatundliku abi, toetust ja 
häid emotsioone. 

MTÜ Jeeriko Terve pere kes-
kuse klientidele on kõik teenused 
tasuta. Arutusel on ka see, kuidas 
kindlustada inimestele võimalus 
käia Tapale abi saamas – kas tasu-
da tema transpordikulud nt. osta 
kuupilet või siis organiseerida 
tasuta transport.

Vinni, Tapa, Rakvere, Tam-
salu, Kadrina, Väike-Maarja, 
Ambla valla ja Rakvere linna 
juhid on loonud hea ja turvalise 
võimaluse oma kodanikele – saa-
da kvaliteetset abi, et raskustest 
paremini ja kiiremini välja tulla. 

Anda inimesele pisut raha on 
lihtne ja suhteliselt odav võima-
lus, samas ei anna see pikaajalist 
tulemust, raha kulub ju kiirelt ja 
oskusi ning teadmisi see juurde 
ei kasvata. Terve pere keskuse 
projekti rahastamises osalejad 
ei ole läinud kergema vastupanu 
teed vaid on valinud raksema, 
kuid samas tulemuslikuma mu-
deli aitamaks oma kodanikke kes 
on raskustesse sattunud. Hooliv 
on abi pakkuda, raskustesse 
sattunul on tark pakutud abi ka 
vastu võtta!

Angela Olt,
MTÜ Jeeriko juhataja,

projekti ”Terve pere keskus” 
projektijuht

Tänavu kahe kuu jooksul on Ida-
Eesti Päästekeskusel teada juba seit-
se juhtumit, kus suitsuandur päästis 
inimeste elu ja vara. Suur osa selles 
oli ka tähelepanelikel naabritel, kes 
suitsuanduri häält kuuldes kiiresti 
sellest häirekeskusesse teatasid.

Mõned õpetlikud näited Lääne-
Virumaalt. Tamsalu vallas Uudekü-
las põhjustas elumaja kööginurgas 
tulekahju pliidile jäetud toiduõli. 
Majas rakendus tööle suitsuandur 
ning päästjate kohalejõudmise ajaks 
olid elanikud juba tulekustutiga põ-
lengu likvideerinud. Ka Vihula vallas 
Oandu külas olid elanikud päästjate 
saabumise hetkeks mahakukkunud 
suitsukonist alguse saanud põlengu 
juba ise kustutanud. Tulekahjust andis 
märku naabri suitsuandur. 

 Ühest korterist kuulsid suit-
suanduri häält ka majaelanikud 
Rakveres Võidu tn, mispeale nad 
häirekeskusesse helistasid. Päästjate 
kohale jõudes selgus, et korteripe-
remees oli toidu pliidile valmima 
jätnud ja ise magama jäänud. Tänu 
suitsuandurile ja tähelepanelikule 
naabrile päästeti inimese elu ja 
hoiti ära tulekahju tekkimine. Suit-
suandur rakendus toidu kõrbemise 
peale tööle ka Tapal Hommiku tn 
korteris, kus samuti inimesed ega 
nende vara kannatada ei saanud.

Tänavu kahe kuuga hukkus 
Eestis tulekahjudes kümme inimest, 
eelmisel aastal samal ajal oli see 
arv 27. Lääne-Virumaal hukkus 
eelmisel aastal sel perioodil kuus, 
tänavu mitte ühtegi inimest. Anduri 
olemasolu paljudes kodudes on 

kindlasti aidanud kaasa tulekahjude 
ja hukkunute arvu pidevale vähe-
nemisele. 

Teame, et tuli levib tavatin-
gimustes väga ruttu, juba mõne 
minutiga muutub ruumis viibimi-
ne mürgiste gaaside kiire leviku 
tõttu eluohtlikuks. Viis minutit 
põlenguvingu hinganud inimese 
elu ei ole enam võimalik päästa. 
Valjuhäälselt märku andes teavitab 
meie väike abimees suitsuandur põ-
lengust selle algusjärgus, mil ohutu 
evakueerumine ja parimal juhul ka 
tule kustutamine on tavainimesele 
käepäraste vahenditega jõukohane.

Alates tänavu 1. juulist on suit-
suanduri kohustuslikkus sätestatud 
ka seaduslikult, kuid eelkõige tuleb 
see lihtne ja odav investeering teha 
oma kodu ja lähedaste turvalisuse 
eesmärgil. Tulekahju puhkemise 
korral ühes korteris on suitsuan-
duri puudumisel ohustatud ju mitte 
ainult sama korteri elanike, vaid ka 
naabrite elu ja vara. Naabrivalve 
tõhus toimimine aga näitab, et 
tulesurmade ja -kahjude vähenda-
mine on saanud meie kõigi ühiseks 
eesmärgiks. 

Muretse suitsuandur juba täna! 
See on eluliselt tähtis abimees, kui 
tuli ohustab sinu elu ja vara!

Kui sul tekib suitsuanduri valikul 
või paigaldamisel küsimusi, siis 
helista ööpäevaringselt töötaval 
päästeala infotelefonil 1524. Kasu-
likku informatsiooni leiad ka veebi-
leheküljelt: www.kodutuleohutuks.ee 
Marika Uussalu, Ida-Eesti Päästekeskuse

ennetustöö büroo juhataja.

Kes aitab inimest?

Suitsuandur päästis 
mitu elu ja vara

Alates 1. märtsist on Jäneda SPA 
Saunamaailmas võimalik kasuta-
da soodushinnaga saunateenust. 
„ Külasaun” on avatud igal pü-
hapäeval kell 17–20.

Saunamaailmas on leilisaun ja 
aurusaun, väike mullidega bas-
sein, eraldi dušširuumid naistele 
ja meestele, võimalus üleriided 
jätta riietusruumi.

Etteregistreerimist ei ole 
vaja, lisainfot saab tel 3849 753, 

Pühapäevane 
„ Külasaun” Jänedal

384 9770. Infot leiab ka internetist 
aadressil www.janedaturism.ee.

Peale pesemisvahendite on 
soovitav kaasa võtta ujumisrii-
ded. Samuti on võimalus soovi 
korral osta lisaks protseduure.
„Külasauna” lahtiolekuajad:

Pühapäeviti kell 17–18 nais-
tele

Pühapäeviti kell 18–20 se-
gasaun

Hinnakiri: Täiskasvanu 1 h 
100 kr iga  järgnev tund 50 kr

Laps/pensionär 1 h 50 kr iga 
järgnev tund 25 kr.

Lapsed kuni 13 a (ka) ainult 
koos täiskasvanud saatjaga (bas-
sein on sügav 1.50 m). Kliendi-
kaardi soodustus „ Külasaunale” 
ei kehti. 

Puhta ja puhanuna uude nä-
dalasse!

Jäneda SPA
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11.02.2009
Tapa vallavalitsusele väljastati 

ehitusluba Jäneda suusaraja ja par-
kimisplatsi valgustuse rajamiseks 
Jäneda külas Tapa vallas.

Väljastati ehitusluba ehitise re-
konstrueerimiseks hoone osalise 
kasutusotstarbe muutmisel haigla-
välise arstiabi hooneks (hambaravi 
ja proteesimine) Pikk tn 29 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas.

Tunnistati hanke “Valve 30 asuva 
sauna ja kõrvalhoone rekonstruee-
rimine” edukaks pakkumuseks 
OÜ Ram Builder poolt esitatud 
pakkumus.

Anti välja kaks korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta.

Ühele puudega inimesele määrati 
hooldaja ning ühe abivajajaga sõlmiti 
koduteenuse osutamise leping.

Lõpetati puudega inimesele hool-
daja määramine ning koduteenuse 
osutamise leping.

Virumaa Pensioniameti Rakvere 
osakonnale tehti ettepanek peatada 
peretoetuste maksmine lapse isale 
ja jätkata maksmist lapse emale, kui 
lapse tegelikule kasvatajale.

Anti välja korraldus pärima asu-
mise kohta ja pärandvara vastuvõt-
mise kohta.

Anti välja korraldus Tapa valla 
eelarvest kulude tegemise ajutise 
piiramise kohta.

Vallavanem lähetati 25.–27. veeb-
ruaril õppevisiidile Norra Kuningriiki.

18.02.2009
Lõpetati puudega inimesele hool-

daja määramine.
Laste hoolekande komisjoni esi-

mehele määrati juhtimise eest hüvitis.
Anti välja korraldus peretoetuste 

maksmise lõpetamise ja jätkamise 
kohta.

Eraldati sotsiaalkorterid aadressi-
del kalmistu 15-9 Tapa linn ja Allika 
krt 2 Jäneda küla Tapa vald.

Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 48 033 kr.

Üks inimene paigutati hoolde-
kodusse.

Ühele lapsele eraldati lasteaia 
söögisoodustust.

Otsustati tasuda puudega lastele 
transporditeenuse osutamise eest.

Määrati projekteerimistingimu-
sed elektrivarustusega liitumiseks 
Lehtse tee 4b kinnistul.

Väljastati kasutusluba OÜ-le Jao-
tusvõrk “Linnape” alajaama fiider-2 
rekonstrueerimisel Linnape külas 
Tapa vallas.

Väljastati kasutusluba osalise ka-
sutusotstarbe muutmisel haiglavälise 
arstiabi hooneks Pikk tn 29 kinnistul 
Tapa linnas.

Kehtestati detailplaneering asu-
kohaga Taara pst 35 Tapa linn.

Võeti vastu kaks korraldust 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks ja üks 

korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta.

Anti välja korraldus õigusvasta-
selt võõrandatud maa kompensee-
rimise menetluse alustamise kohta.

Nõustuti Tapa vallas Läste külas 
Tihase maaüksuse ostueesõigusega 
erastamisega ehitise omanikule.

Tunnistati kehtetuks Tapa linna-
valitsuse 07.01.2003 korraldus nr 3 
“Maa ostueesõigusega erastamise 
tingimused”.

Reservfondist eraldati 3000 
krooni kaupluse Decora kinkekaa-
rdi soetamiseks, mis loositi välja 
2008. aasta detsembris Tapa valda 
elukoha registreerinud isikute vahel.

MTÜ-le VASK Plekikiisu anti 
luba massiürituse korraldamiseks 
28.02.2009 Tapa autokrossirajal 
Karja tn 28 Tapa linnas.

Väljastati luba ilutulestiku kor-
raldamiseks 23.02.2009 Tapa linnas 
Veski tn 20a kinnistul. 

25.02.2009
Otsustati maksta Tapa valla 

eelarvest toimetulekutoetust 2009. 
aasta veebruaris summas 182 393 
krooni ja koos toimetulekutoetu-
sega kaasnevat 200-kroonist täien-
davat sotsiaaltoetust summas 3800 
krooni.

Kinnitati kaks perekonnas hool-
damise lepingut Tapa vallavalitsuse 
kui hoolekandeasutuse ja alaealise 
hooldaja vahel.

Jäeti rahuldamata üks avaldus 
sotsiaaltoetuse taotlemiseks.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi 
maksta kokku summas 4720 krooni.

Anti välja korraldus elukoha 
aadressandmete muutmise kohta.

OÜ-le Jaotusvõrk väljastati ehi-
tusluba elektrivarustuse liitumise 
ehitamiseks Lehtse tee 4B Tapa 
linnas Tapa vallas ning Tapa val-
lavalitsusele väljastati ehitusluba 
kultuurimaja rekonstrueerimiseks 
Lehtse külas Tapa vallas.

Võeti vastu kaks korraldust 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta ning 
kaks korraldust jäätmemahuti tüh-
jendussageduse muutmise kohta.

Anti välja korraldus õigusvasta-
selt võõrandatud maa eest kompen-
satsiooni määramise kohta ja maa 
riigi omandisse jätmise kohta.

Tunnistada hanke “Eha tänava 
Paide mnt ja Üleviste vahelise lõigu 
rekonstrueerimise projekteerimine” 
edukaks pakkumuseks Tarvaprojekt 
OÜ poolt esitatud pakkumus.

Valiti Osaühing TAPA audiito-
riks 2008. ja 2009. a majandusaasta 
aruande auditeerimiseks vannuta-
tud audiitor Mare Soovik.

Võeti vastu määrus “Tapa valla 
munitsipaalkoolide ja huvialakooli 
õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku 
maksumuse kinnitamine ühe õpilase 
kohta 2009. aastal ning Tapa valla 
koolieelsete lasteasutuse majanda-
miskulude, personali töötasu ja 
sotsiaalmaksu ning õppevahendite 

kulu arvestusliku maksumuse kinni-
tamine ühe lapse kohta 2009. aastal”.

4.03.2009
Otsustati: edastada vallavoliko-

gule määruse eelnõu “Tapa valla-
volikogu 14. 02.2008 määruse nr 
85 “Tapa valla munitsipaalkoolide 
pedagoogide töötasustamise alused“ 
muutmine“

Otsustati korraldada avatud 
hankemenetlusega riigihange “Tapa 
gümnaasiumi hoone rekonstrueeri-
mine“ ja “Tapa gümnaasiumi staa-
dioni rekonstrueerimine”.

Anti välja korraldus kasutusval-
duse seadmisele kuuluvate vabade 
põllumajandusmaade maatükkide 
nimekirja kinnitamise kohta.

Anti välja korraldus vallavara 
tasuta kasutusse andmise kohta.

11.03.2009
Neljale puudega inimesele mää-

rati hooldajad.
Otsustati esitada Viru Maakohtu-

le üks avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste sead-
miseks ja kaks avaldust alaealistele 
lastele eestkoste seadmiseks.

Tapa vallavalitsuse lastekaitsespet-
sialist Jaanika Kirs volitati vormista-
ma Virumaa Pensioniameti Rakvere 
osakonnas toitjakaotuspensioni.

Anti välja korraldus peretoetuse 
maksmise lõpetamise ja jätkamise 
kohta.

Otsustati tühistada Tapa valla-
valitsuse korraldused 25.02.2009 nr 
157 ja 158 “Perekonnas hooldamise 
lepingu kinnitamine”.

Lääne-Virumaa Pensionäride 
Ühingule eraldati 2200 krooni, 20. 
märtsil 2009. aastal toimuva maa-
kondliku pensionäride pidupäeva 
„Kui hing on noor“ korraldamiseks.

Anti välja korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta.

Väljastati ehitusluba Tapa val-
lavalitsusele Jäneda spordihoone 
rekonstrueerimiseks Jäneda külas 
Tapa vallas.

Väljastada ehitusluba korterela-
mu rekonstrueerimiseks (välisseinte 
ja vundamendi soojustamine) KÜ-le 
Turu 3 Turu tn 3 kinnistul Tapa 
linnas.

Määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva üksikelamu laienda-
miseks ehitusprojekti koostamiseks 
1. Mai pst 24 kinnistule Tapa linnas.

Määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva üksikelamu laienda-
miseks ehitusprojekti koostamiseks 
Piiri tn 20 kinnistule Tapa linnas.

Määrati projekteerimistingimu-
sed puurkaevu projekteerimiseks 
Põllu tn 3 kinnistule Lehtse alevikus 
Tapa vallas.

Anti välja korraldus OÜ Kadrina 
Hooldekodule raha eraldamise kohta.

Anti tasuta kasutada tähtajaga 
kuni 11.03.2014 ruumid Tapa val-
lale kuuluvas hoones Karkuse küla 
klubihoones Tapa vallas.

12.02.2009
Kuulati informatsiooni MTÜ 

Tapa Lastekaitse Ühingu tegevuse 
kohta.

Kuulati informatsiooni Tapa val-
la 2008. aasta eelarve täitmise kohta 
ja reservfondi kasutamise aruande 
kohta seisuga 31.12.2008.

Jätkati volikogu määruse eelnõu 
“Tapa valla 2009. aasta eelarve kin-
nitamine” esimest lugemist.

Võeti vastu järgmised otsused:
Tapa muuseumi ja Lehtse kodu-

loomuuseumi tegevuse ümberkor-
raldamine;

Lehtse lasteaia ja Lehtse põhi-
kooli ümberkorraldamine;

Assigneeringute sulgemise ot-
sustamine;

Tapa vallavolikogu 9. augusti 
2007 otsuse nr 113 p 1.1 tühistami-
ne ja peremehetu ehitise hõivamise 
menetluse lõpetamine;

Peremehetute ehitiste hõivami-
ne ja vallavara tasuta võõrandamine 
otsustuskorras.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Kasutusvaldusesse 
antav maa Tapa vallas

Tapa vallavolikogu algatas AS Hoo-
lekandeteenused taotluse alusel Tapa 
linna, Loode tänava ja Paide maantee 
vahelisele maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk
Kruntide moodustamine ja uue 

hoonestuse kuuest kuni kahek-
sast peremajast ja ühest tegevus-
majast koosneva hoolekandeküla 
rajamiseks 60 kuni 80 psüühilise 
erivajadustega hoolealuse jaoks 
lõunapoolsel osal planeeritavast 
alast. Põhjapoolsel alal 80 inimesele 
hooldekodu ja ausamba rajamine 
(kapten Anton Irv) ning planee-
ritaval alal linnalikuma keskkonna 
kujundamine.

Detailplaneeringu eesmärgi la-
hendamiseks tuleb käsitleda kõik 
planeerimisseaduses § 9 lg 2 toodud 
detailplaneeringu eesmärk-ülesannet. 

Olemasoleva olukorra kirjel-
dus, vallavalitsuse nägemus

Detailplaneeringu ala asub Paide 
maantee, Loode ja Lõuna tänavate 
vahel. Planeeritava ala vahetusse lä-
hedusse jääb Paide mnt 81 krunt, mis 
on Eesti Vabariigi omanduses. Valla 
arengukavas on kokku lepitud ala ser-
vas kulgev kergliiklustee, kuid see on 

Tapa vallavolikogu 
algatas hoolekande-

küla planeeringu
üldplaneeringu tasandil kehtestamata. 
Tapa linna generaalplaani alusel asub 
detailplaneeritav maa-ala tootmismaal 
(krundi kasutamise sihtotstarbe tähis 
üldplaneeringus TT), väljakrunditav 
ala peaks muutuma tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekande asutuse maaks 
(krundi kasutamise sihtotstarbe tähis 
detailplaneeringus AT) ning haljasala 
maaks (krundi kasutamise sihtotstarbe 
tähis detailplaneeringus HP). Tegemist 
on olemasoleva Tapa linna üldplanee-
ringu maakasutuse juhtfunktsiooni 
ulatusliku muutmisega.

Ala lõunapoolsel osal (3,419 
ha) on AS Hoolekandeteenused 
huvitatud 6 kuni 8 peremajast ning 
1 tegevusmajast koosneva hoole-
kandeküla rajamisest 60 kuni 80 
psüühilise erivajadusega hoolealuse 
tarbeks. Alast põhjapool soovib 
Tapa vald rajada 1,5 korruselise 
hooldekodu kuni 80 inimesele. 
Maantee ning sõjaväelinnakusse 
viiva Loode tänava ristmikul olevale 
haljasalale tahame leida ausamba 
püstitamiseks sobivaima asukoha 
liikumissuundi ja kuritegevuse riske 
võimalikult arvestaval moel.

tapa.ee

Tapa vallavalitsuse teade

Tapa vallavalitsus kehtestas 18. veebruari 2009. a kor-
raldusega nr 145 Tapa vallas Tapa linnas Taara pst 35 

detailplaneeringu. 
Täiendav info: Tapa vallavalitsuse planeerimisspet-
sialistilt Katri Ruut katri.ruut@tapa.ee, 322 9684

 

12.03.2009
Otsustati algatada detailplaneering 

Tapa linnas Loode tn ja Paide mnt va-
helisel 3 ha suurusel alal hoolekande 
küla ja hooldekodu rajamiseks;

Võeti vastu Tapa muuseumi põ-
himäärus;

Võeti vastu määrus Tapa vallavolikogu 
14. veebruari 2008 määruse nr 85 “Tapa 
valla munitsipaalkoolide pedagoogide 
töötasustamise alused“ muutmise kohta;

Lõpetati Tapa valla 2009. aasta 
eelarve esimene lugemine.

Tapa vallavolikogu 12. veebruari otsusega nr 180 
otsustati liita alates 1. septembrist 2009 

Lehtse koduloomuuseum Tapa muuseumiga.

Tapa vallavolikogu 12. veebruari otsusega nr 181 
otsustati kujundada alates 1. septembrist 2009 
Lehtse põhikool ümber lasteaed-põhikooliks ja 

määrata nimetuseks Lehtse kool. 
Liita alates 1. septembrist 2009 
Lehtse lasteaed Lehtse kooliga.

Tapa vallavalitsus teatab, et maareformiseaduse § 
23³ alusel kasutusvaldusesse antavate vabade 

põllumajandusmaade plaanide ja registreerimisle-
he avalik väljapanek on Tapa vallavalitsuses 
asukohaga Pikk tn 15, Tapa linn Tapa vald ja 

Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/ 
12. märtsist kuni 13. aprillini 2009. 

Avaldusi saab esitada 
14. aprillist kuni 14. maini 2009.

Avaldusi võivad esitada avalduse esitamise päe-
vaks äriregistrisse kantud füüsilisest isikust 
ettevõtjad, kes tegelevad põllumajandusliku 

tootmisega maa asukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse haldusterritooriumil või põllumajan-

dusliku tootmisega naaberomavalitsuse 
haldusterritooriumil ja kelle maaomand piirneb 
kasutusvaldusesse antava maaga, või avaldu-

se esitamise päevaks äriregistrisse kantud Eesti 
eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle põhiliseks 
tegevusalaks on põllumajanduslik tootmine maa 

asukohajärgse kohaliku omavalitsuse 
haldusterritooriumil.

tapa.ee
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Peeter lahkub kontorist kell viis 
ning jalutab kodu poole. Oma 
korterelamule lähenedes märkab 
ta Toruabi autot maja ees ja mõt-
leb, et ilmselt on kellelgi korteris 
veetoru purunenud. 

Korteri ust avades silmab ta 
suurt veeloiku oma esiku põ-
randal. 

Vastavalt Swedbanki poolt 
läbiviidud uuringule on 17% 
korteriomanikest läbi elanud 
sarnase juhtumi. Peale veeloigu 
likvideerimist tuleb hinnata, mis 
on täpsemalt kahjustada saanud. 
Heal juhul lõppeb õnnetus pu-
hastust vajava vaibaga, halvemal 
juhul tuleb remont ette võtta või 
kallis tehnika asendada. Mida 
sellises olukorras teha?

Kui õnnetus on juba juhtunud, 
siis tuleb tagajärgedega leppida. 
Küll on sellises olukorras või-
malik probleeme ennetada, kui 

sõlmida oma kodu kaitseks kind-
lustusleping. Swedbanki uuringust 
selgus, et seda võimalust on kasu-
tanud 16% klientidest. Eelpool 
nimetatud uuringus osales üle 
800 korteriomaniku. Järeldus - iga 
viies korter on kindlustatud. 

Klientide vajadusi silmas 
pidades pakume Eesti kindlus-
tusturul uudset toodet - korte-
rikaskot.

Kõige lihtsam viis enda või lä-
hedaste kodu kindlustamiseks on 
Korterikasko, mis annab laialdase 
kindlustuskaitse. See tähendab, et 
kindlustatud on nii korteri sisevii-
mistlus, korteris olevad asjad, kui 
ka Teie rahaline vastutus naabrite 
ees, kellele olete kahju tekitanud. 
Kaitstud olete loomulikult ka 
murdvarguse ja tulekahju eest. 
Korterikasko teeb eriliseks kind-
lustussumma puudumine. Lepin-

guga on garanteeritud, et kui Teie 
korteriga peaks midagi juhtuma, 
siis taastatakse Teie kodu selliselt 
nagu see oli enne kindlustusjuh-
tumit. Selline lähenemine välistab 
võimalikud vaidlused kindlustus-
summa määramisel. Praktikas on 
asi lihtne - kliendil tuleb esitada 
remondiarved, mis hüvitatakse. 
Murdvarguse korral hüvitatakse 
varastatud esemete väärtus.

Korterikaskoga on teie kor-
ter kaitstud kõikvõimalike juh-
tumite eest. Kindlustusmakse 
suurus sõltub vaid korteri 
tubade arvust – ja nii lihtne 
see ongi!

Korterikasko on Hansa Va-
rakindlustuse toode – lepingut 
on võimalik sõlmida kõikides 
Swedbanki kontorites.

Eleriin Reinmann

Niinimetatud Big-Bag tüüpi ko-
tid on valmistatud tugevast plas-
tikkangast. Need sobivad hästi 
ehitus-, lammutus-, bio- (aia ja 
pargi) ja miks ka mitte segajäät-
mete kogumiseks. Koti maht 
on 1 m3 ja sinna võib panna 
kuni 1250 kg jäätmeid. Ühe koti 
hind on 190 krooni (koos km). 
Kotid saab täis laadida vastavalt 
vajadusele. 

Täis Big-Bagid saab laadida 
ja transportida konsoolkraana-
ga varustatud autoga. Ära jääb 
näiteks multiliftkonteineri puhul 
transpordikulu konteineri toomi-
sel, samuti võib raske konteiner 
rikkuda muru või pehmet pinnast. 
Kotid on varustatud tõstesanga-
de nii alt kui ülevalt, seega saab 
neid hoolikalt tühjendades uuesti 
kasutada.

NB! Tähtis, et täis pandud 
kotid asuksid kohtades, kust tõs-
tekraanaga (konsoolkraanaga) va-
rustatud auto need kätte saab. 

Kotte saab osta Väätsa Prü-
gilast ja suurema koguse korral 
korraldab prügila ka transpordi.

AS Väätsa Prügila

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus korraldab Tapa 
Kultuurikojas (Turu 8) teisi-
päeval, 31. märtsil kell 10.30 
– 15.00 doonoripäeva. 

Doonorlus on heategevus, 
mis ei nõua palju aega ega vaeva, 
kuid aitab paljusid inimesi meie 
keskel.

Annetatud verd kasutatakse 
iga päev rasketel operatsioo-
nidel, sünnitustel, patsientide 
raviks verejooksu, raske trauma, 
aneemia, leukeemia, vähi- ja 
maksahaiguste, põletuste ja pal-
jude teiste haiguste puhul. Lisaks 
on doonorivere abil võimalik 
teha iga päev paljusid plaanilisi 
operatsioone, mida muidu ei 
saaks suure verekaotuse kartuses 
sooritada.

Doonoripäeva külastamiseks 
tuleks varuda umbes 45 minutit, 
millest vereloovutus võtab 5 kuni 
10 minutit ning ülejäänud aeg 
kulub ankeedi täitmisele, me-
ditsiinilisele läbivaatusele ning 
väikesele puhkusele pärast vere-
andmist. Vereandmine on valutu 
ja ohutu protseduur, mille käigus 
võetakse doonorilt 450 ml verd. 
See moodustab kõigest 8% kogu 
täiskasvanu inimese verest. Vere 
maht taastub kohe, vererakkude 

arv keskmiselt 72 tunni jooksul.
Loovutades verd saame olla 

kindlad, et Eesti haiglate vereva-
rud on piisavad. Verepuudus on 
meie kõigi ühine mure, sest abi-
vajaja rolli võivad õnnetu juhuse 
tõttu sattuda ka meie sõbrad, 
lähedased ja tuttavad ning doo-
norivere olemasolust võib ühel 
päeval sõltuda ka meie enda elu.

 
Tule doonoriks, kui oled:

* terve, ei põe hetkel mõnda 
viirushaigust ega tarvita ravimeid 

* puhanud ja söönud 
* kehakaaluga üle 50 kg
* 18-60 aastane

Viimasest vereandmisest peab 
olema möödunud meestel 60 
päeva ja naistel 90 päeva. Kui 
Sulle on tehtud nõelravi, tätovee-
rimisi või naha augustamisi, saad 
verd loovutada 6 kuu möödudes.

Vereloovutusele tulles võta 
palun kaasa pildiga isikut tõendav 
dokument. 

Verekeskus soovitab tutvuda 
lisainfoga www.verekeskus.ee

Tule doonoriks – Sina saad 
aidata!

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus

www.verekeskus.ee

Teadmiseks kortermaja 
elanikele

Big-Bag kotid

31.märtsil doonoripäev Tapal
Pühenda heateoks 

45 minutit!

Päev enne naistepäeva peeti Tapal 
Kirde Kaitseringkonna võimlas 
Eesti meistri-võistlused kreeka-
rooma maadluses ja naistemaad-
luses õpilaste vanuseklassile. 
Edu saatis Lääne-Virumaa noori 
maadlejaid, kes suutsid koju jätta 
pooled väljamängitud 14-st meist-
ritiitlist.

Kehakaalu -32 kg finaali jõud-
sid kaks Väike-Maarja poissi. Klu-
bisiseses tulises finaalis oli Jevgeni 
Hamidzanov pisut kindlam kui 
Aigar Kriel ning tuli esmakordselt 
Eesti meistriks.

Kehakaalus -38 kg tuli juba nel-
jandat aastat järjest Eesti meistriks 
Taaniel Piiskoppel (Kadrina) 
Finaalis alistas ta kindlalt Märja-
maa maadleja Markos Merisalu. 
Pronksid selles kehakaalus kuu-
lusid Tapa maadlejatele Edgar 
Peepmaale ja Devid Leichnerile.

Kehakaalus -42 kg tuli esma-
kordselt Eesti meistriks Ivan Be-
likov (Tapa). Tasavägises finaalis 
alistas ta Luunja poisi, eelmise 
aasta Eesti meistri Rannart Grau-
bergi. Suurüllatuse sepistas keha-
kaalus -47 kg Kadrina poiss Kevin 
Baumann, alistades üksteise järel 
mitu temast tugevamaks peetud 
poissi ja finaalis kolmeperioodili-
ses kohtumises ka Haapsalu poisi 
Lauri Leieri ning tuli esmakordselt 
Eesti meistriks.

Kehakaalus -53 kg tuli samuti 
esmakordselt Eesti meistriks 
Aleksis Kattai (Tapa), kõik viis 
kohtumist võitis ta kindla ülekaa-

luga. Selles kehakaalus oli enim 
võistlejaid-21.

Kehakaalus -35 kg jõudis finaali 
Martin Pajussaar (Kadrina) kuid 
pidi seal tunnistama Maardu poisi 
Indrek Kivimaa paremust.

Kehakaalus -73 kg jõudis sa-
muti finaali Rivo Olvet (Kadrina), 
kuid kaotas siin Kermo Jänesele 
Martnast.

Kehakaalus -66 kg sai kolman-
da koha Kalev Karp (Kadrina).

 Võistkondlikult oli 24 klubi 
konkurentsis parim SK Kadrina, 
teine SK Tapa ja neljas Väike-
Maarja RSK.

Naistemaadluses tul i  kaks 
meistritiitlit, mõlemad läksid Sa-
kura klubi tüdrukutele.

Kehakaalus -44 kg oli parim 
Tuule Sireli Mäe alistades kõik 
oma vastased kindlalt. Kolmanda 
koha sai selles kehakaalus Iren 
Petrovskaja (Tapa).

Kehakaalus -52 kg tuli Eesti 
meistriks Karin Kallas, alistades 
finaalis Põltsamaa tüdruku Taivi 
Naritsa. Kolmanda koha selles 
kehakaalus sai Ingrid Müürisepp 
(Tapa).

Kehakaalus -62 kg jõudis esi-
kohakohtumiseni Lisbeth Vinter 
(Tapa) kuid pidi seal tunnistama 
Põltsamaa tüdruku Katre Ulpi 
paremust ja sai teise koha.

 
Allan Vinter,

Spordiklubi Tapa juhatuse esimees
maadlustreener

Lääne-Virumaa 
õpilastele seitse 

meistritiitlit 
maadluses

Aprilli esimesel nädalal tähista-
takse Aravete kultuurimajas teat-
rikuud. Kava on tihe ja loodame, 
et kõikjale jagub publikut.

2. aprillil kell 19 Aravete kultuu-
rimajas Raadioteater. Fotosid näi-
tab, laseb põnevaid lõike valminud 
lavastutest ja valmistab ka kohapeöa 
väikse kuuldemängu raadioteatri 
vanemtoimetaja Virko Annus.
3. aprill, kell 19 Aravete kultuu-
rimajas Rakvere Teater mängib 
Urmas Lennuki näidendit “PÄE-
VA LÕPUS”
4. aprill Harrastusteatrite Päev 
SÄÄSKÜLA HUVITEATER
Sääsküla Huviteatris teevad kaasa 
noored ja energilised inimesed. 
2008 a. jõuludeks valmis lastela-
vastus „Rolle ja Tolle jõuluootus“, 
mida mängiti kõikjal Eestis.

Käesoleval aastal valmib Arlet 
Palmiste etendus „Jäneda poiste 
pajatused“, mis jutustab Jäneda 
põllutöökooli õpilastest ja tege-
mistest.

AMBLA NÄITERING 
Ambla Näitering on juba aas-

taid tegutsenud ja lavale toonud 
erinevaid etendusi. 

Sedapuhku mängitakse trupi 
oma liikme Ain Küti etendust 
“Operatsioon Pritsumaja”
ALBU NÄITERING

Albu Näitering on osaleb meie 
teatripäeval teist korda. Seal on 
väga tegus trupijuht Tiit Tamm-
leht, kes on välja toonud mitmeid 
lavastusi ja on omad näitlejad alati 
ka meie koolituspäevadele saat-
nud. Sel aastal mängitakse Hans 
Luiki etendust „Poiss põleval 
laevalael“.
VÕHMA NÄITERING

Vihula valla Võhma rahvamaja 
näitering külastas ka eelmisel aas-
tal Aravete teatripäeva. Toolest 
ajast on säilinud head kontaktid 
ja nad on andnud ka mujal vallas 
etendusi ja osalenud ja meie koo-
lituspäevadel. Seekord mängitakse 
V. Osila näidendit „Kosjakontor“.

Arlet Palmiste

Teatrinädal 
Aravetel

SPORT-SPORT-SPORT

TEATER



    

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 20. märts 2009

KUHU  MINNA?
TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub 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.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja                 
 sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja          
 kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

TEENUS – saen ja lõhun küttepuid 
traktoriga (virnastatud küttepuu) 

diameeter 8–37 cm. Piirkond: Tapa ja Kadrina.
MÜÜA – lõhutud küttepuid

Kontakt tel 5662 7535 

EELK TAPA JAKOBI KOGUDUSE TEATED

Märts 2009 

Laupäeval, 21. märtsil kell 17
KONTSERT, laulab Kaljo Johannson, 

orelil Külli Erikson;

Pühapäeval, 22. märtsil, kell 10
4. paastuaja pühapäev, MISSA, kaasa 
teenivad Malle Ruuth (trompet, laul) ja 

Risto Ruuth (laul);

Pühapäeval, 29. märtsil kell 10
5. paastuaja pühapäev, MISSA

Koguduse õpetaja Reet Eru tel 5690 4754 

Tapal on avatud PLEKITööKODA 
Õuna tn 15 , plekikantimine, profiilpleki ja 
vihmaveesüsteemide müük ning paigaldus. 

Tel 5383 8759, 5663 6282

24. märts kell 20 Kino – ajalooline põnevusdraama 
 „Operatsioon Valküür”, pääse 40 kr
31. märts kell 10.30–15   Doonoripäev
31. märts kell 20 Kino – komöödia „Pruutide sõda”, pääse 40kr 
7. aprill kell 20 Kino – draama „Mässajate tänav” 
 pääse 40 kr (film on kolme Oscari nominent, 
 Kuldgloobuse võitja – Kate Winslet, parim naispeaosa),  
 alla 12-aastastele keelatud.
12. aprill kell 16 Ukraina tsirkus lastele, pääse 50 kr
13. aprill kell 19 Vana Baskini Teater etendusega „Mu kallis 
 lift”. Lavastaja Eino Baskin, autor Bengt Ahlfors, 
 kunstnik Jaak Vaus. Osades: Lembit Ulfsak. 
 Pääse 150 kr ja 125 kr, täpsem info www.kultuurikoda.ee
14. aprill kell 20 Kino – põnevusfilm „Rahvusvaheline”, 
 pääse 40 kr, alla 12-aastastele keelatud.
18. aprill kell 12 Tapa valla laste ja noorte lauluvõistlus,  
 pääse 25 kr
18. aprill kell 18 Tapa valla laste ja noorte lauluvõistlus,  
 pääse 25 kr
21. aprill kell 20.00 Kino – koguperefilm „Koerte hotell”,  
 pääse 40 kr. Lustakas seikluskomöödia,mille tegemisel 
 osales üle 60 koera..
24. aprill kell 10 Etendus „Vaeslapse käsikivi” 
 (reserveeritud lasteaedadele)
 kell 12 Etendus „Vaeslapse käsikivi” 
 (reserveeritud lasteaedadele)
26. aprill kell 16 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert
28. aprill kell 20 Kino – õudusfilm „Reede 13”, pääse 40 kr, 
 alla 14-aastastele keelatud.

Tulge vaatama Tapa Kunstiklubi uut kevadnäitust!
 
NB! Jälgige meie tegemisi meie uuelt kodulehelt 
www.kultuurikoda.ee (rituste kava, kassa lahtioleku ajad, ringide 
tegevus, filmide ja etenduste sisukirjad ja palju muud infot)

OÜ Multivarius müüb TOOrEID JA KUIVI 
KÜTTEPUID, alates 5m3 Transpori võimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Müüa Tapa linnas ja vallas 
erinevas suuruses ja seisukorras 

1–4-toalisi korterid ning majad. 
Hinnad korteritel alates 75 000 kr.

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 odavaid 
LõhUTUD KÜTTEPUID. 
Müüme ka 3-meetriseid. 

Tel 5342 6318

2-liikmeline ehitusfirma otsib tööd: 
üld-, sise-, välis- ja muud remonditööd 

(korter, trepikoda). Ehitusalane kogemus 
10 aastat nii Eestis kui ka välismaal 

(kõik vajalikud tööriistad on olemas). 
Tel 554 4107

AS Jõgeva Elamu võtab tööle 
osalise tööajaga Tapa linna 
jäätmete kogumispunkti 

klienditeenindaja.
Nõutav arvuti kasutamise oskus 

(Word, Exel, Internet).
CV saata:  elamu@jogevaelamu.ee.  

Info tel 776 6936

Üürin 2-toalise korteri Tapal.
Tel 5591 2503

Müüa toidukartulit “Printsess”. 
Kontakt tel 523 2401

Lehtse koduloomuuseumis
Näitus Lehtse hariduselust

Oleme avatud K ja L kell 11–16
Muudel aegadel kokkuleppel 

telefonidel 383 33465 või 5394 2366

Tapa vallavalitsus korraldab 

25. ja 26. aprillil kevadise aiaprahi 
äraveo. Meil on palve, ärge pange lehtede-

okste hulka olme-, ehitus jms prahti. 
Kottidesse võite panna väiksemaid oksi, 

suuremad hunnikusse, soovitavalt 
kinniseotult. Oma soovist teatage 

Tapa vallavalitsuse telefonidel 
322 9664, 5693 7867 ja 
elektronposti aadressil 
jaan.joemets@tapa.ee.

Jaan Jõemets, heakorraspetsialist

TEADE
Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond palub 

pöörduda neil lastevanematel, kes said seisuga 
veebruar 2009 Virumaa Pensioniametist 

puudega lapse hooldajatoetust, lastekaitse-
spetsialisti vastuvõtule hiljemalt 27.03.2009.a.

Jaanika Kirs, Tapa VV lastekaitsespetsialist


