
Nr 10/310 12. mai 2007 Tasuta

LÜHIDALT LÜHIDALT

Kutsume teid kõiki 25. mail kell 
20 Tapa kultuurikotta heatege-
vuslikule kontserdile!

Esinevad Tapa erikooli poiste 
show-grupid. Peale selle astuvad 
üles ka Tapa seenior-tantsijad koos 
noorte vabatahtlikega. Teise osa 
kontserdist sisustab noor rock-band 
Kohilast, mis tegutseb eelmisest sü-
gisest saati itaalia noore vabatahtliku 
juhendamisel.

Kontserdi korraldamise ees-
märk: õppida tundma erinevaid 
rahvusi ja kultuure, vaatamata nende 
usulistele või poliitilistele tõekspida-
mistele ning lähendada kõiki, kellele 
väike Tapa on armas ja kodune. 

Ürituse on algatanud vabatahtlik 
Waldemar Maier, kes töötab selle 
aasta veebruarist alates põhikohaga 
Tapa Laste- ja Noortekodus, aga ju-
hendab õpilasi ka Tapa koolides ning 
noortekeskuses. Üritusest saadava 
tulu eest tahaks osta Tapa Laste- ja 
Noortekodu lastele uue jalgratta.

Tee väike heategu-annetus ja 
veeda meeldivalt aega ning naudi 
esinejaid!

Vabatahtlikud Waldemar, 
Colombe ja Katharina

Hei, Tapa valla 
noored ja vanad!

Tapa vallavalitsuse eestvedamisel 
käivitus  aprilli lõpus uus üheaasta-
ne ettevõtluse ja projektijuhtimise 
projekt Tapa piirkonna aktiivsetele 
ja õpihimulistele vallaelanikele! 

Liitu sinagi sellega! Projektis 
osalemine on tasuta! Projekti ra-
hastavad Euroopa Liit ja Tapa 
vallavalitsus.

Miks on projekt huvitav just 
sulle? Sul on võimalus õppida e- 
õppe vahendusel. Sul on võimalus 
saada targemaks projektijuhtimi-
se ja äriplaani koostamise vallas. 
Sul on võimalus kaasa lüüa valda 
arendavates projektides. Sul on 
võimalus koostada äriplaan või 
projekt asjatundjate juhendamisel. 
Sul on võimalus oma ideid juba täna 
realiseerima hakata.

Projektiga soovime kutsuda 
vallaelanikke üles uuteks väljakut-
seteks nii töö kui ka isikliku elu 
väärtustamisel. Aitame leida osale-
jates potentsiaali isetegevuseks ning 
elukestvate õppevõimaluste kaudu 
süstida tahet ja soovi areneda ning 
luua uusi väärtusi.

Koolitused toimuvad kolmel pea-
misel teemal: 1. ettevõtlusega alusta-
mine, sh reaalne äriplaani koostamine; 
2. projektijuhtimine, kus isiklikult või 
rühmatööna valmib projekt; 3. juhti-
mis- ja suhtlemiskompetentsid. 

Koolitused toimuvad ühe aasta jook-
sul kuni viiel auditoorsel õppepäeval ja 
ülejäänud õpe toimub e-õppekeskkon-
nas. Auditoorsed õppepäevad toimuvad 
Tapa arenduskojas. Täpsemat informat-
siooni õppepäevade toimumise kohta 
saab www.krap.ee

E-õpe on mitmetahuline, kus lisaks 
lugemisele on testikeskkond, mis või-
maldab omandatud teadmisi testida. 
Kasutatav Moodle keskkond võimaldab 
kasutada foorumit, laadida üles-alla faile, 
tutvuda teiste kursustel osalejatega ja 
saada nõu ja abi ekspertidelt. 

Osalejatele, kellel pole interneti-
võimalust, saadetakse õppematerjalid 
posti teel koju, et projektis osalemine 
oleks võimalik. Küll aga soovitame 
kasutada Tapa vallavalitsuse avalikke 
internetipunkte, mille vahendusel saab 
edukalt e-õppes kaasa lüüa. 

Edukate äriplaani- ja projekti-
koostajate hulgast valitakse välja 15 
osalejat, kes sõidavad Saksamaale 
Zwickau piirkonda, kus kohtutakse 
kohalike ettevõtjatega. Reisi eesmärk 
on kogemuse saamine ning võimalike 

koostööpartnerite leidmine. 
Tule ja osale meie projektis, loo 

lisandväärtust nii endale kui kogu 
valla rahvale! Osaleda võivad kõik 
vallaelanikud!

Tapa vallavalitsus ootab ette-
võtmisi erinevates valdkondades, 
näiteks: toitlustus; majutus; haljas-
tus-heakord; erinevad teenused; 
turismiteenused; logistika; loodus-
matkad jne. 

Projektis osalemiseks on või-
malik registreeruda otse e-õp-
pekeskkonnas. Jälgi juhist! Ava 
lehekülg http://www.e-ope.ee. 
Registreeri ennast kasutajaks, alusta 
avalduse täitmist, kõik väljad on 
olulised. Jäta meelde kasutajatun-
nus ja salasõna. Kooli puhul kasuta 
TTÜ. Sinu meiliaadressile tuleb 
teade, jälgi teadet ja käitu vastavalt 
juhisele.  Tuleb teade, et registree-
rimine on kinnitatud. Vali Tallinna 
Tehnikaülikool ja väikeettevõtluse 
õppetool. Vali Ettevõtlus ja pro-
jektijuhtimine kursus (võti küsida 
Virve Roosimägi käest).

Registreerimine projektis osale-
jaks: Virve Roosimägi, projektijuht, 
virve.roosimagi@addenda.ee, tel 
514 1296; Heiki Vuntus, heiki@
tape.ee, tel 325 8690, 5648 5208.

Virve Roosimägi

24. ja 25. aprillil käisid Tapa valla 
koolilapsed koristamas maanteekraa-
ve sinna lendunud või autodest välja 
visatud prügist. 

Prahti käidi kogumas järgmistel 
maanteelõikudel: Rakvere maantee 
Tapa linnst kuni Imastu teeristini, 
Imastu tee, Moe-Vahakulmu tee, 
Loobu tee äär raudteeülesõidust Ta-
pani, Lehtse-Käravete tee, Perila tee, 
Lehtse-Jootme tee, Lehtse-Patika tee 
ning Lehtse-Tapa tee. 

Kokku osales koristustöödel 70 
õpilast ning viis õpetajat-huvijuhti 
Tapa gümnaasiumist, Tapa vene 
gümnaasiumist, Lehtse põhikoolist 
ning Jäneda põhikoolist. Iga laps 
sai valla poolt pähe toreda noka-
mütsi. Kaks koristuspäeva olid küll 
väsitavad, kuid rõõm tehtud töö üle 
on suur. 

Vallavalitsus tänab osalemast kõi-
ki koolilapsi, õpetajaid, bussijuhti, 
Lääne-Viru Teedevalitsust ning AS-i 
Järva Teed.

Maris Urve

Nagu varasematel aastatel nii ka sel 
aastal toimub Lääne-Virumaa oma-
valitsuste liidu ja Lääne-Viru maa-
valitsuse koostöös „Kauni kodu” 
heakorraalane konkurss. 

Sellelgi aastal võivad konkursil 
osaleda väikeelamud, korterelamud, 
talud, suvekodud, tootmisobjektid, 
majade grupid, tänavad, pargid, me-
rerannad, koolid, klubid, külamajad, 
külad jm eeskujulikult korrastatud 
objektid.

Ettepanekuid konkursil osalemi-
seks võivad teha kohalikud omavalit-
sused, aga ka  inimesed ise: naabrid, 
pereliikmed, külaseltsid, külavanemad. 
Kirjalikud ettepanekud konkursil 
osalevate objektide kohta on oodatud 
hiljemalt 25. maiks aadressil Virumaa 
Lootus, Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere 
või e-posti aadressil virumaalootus@
hot.ee, kontaktisik on kodukaunista-
mise Lääne-Virumaa piirkonnajuht 
Hilma Männik (324 0166). 

Maakondlik töögrupp selgitab 
välja neli parimat heakorrastatud ob-
jekti, mis esitatakse edasi presidendi 
kantseleile. Parimate heakorrastatud 
objektide omanikud kustutakse 
augustikuus Jõgevamaal toimuvale 
Vabariigi Presidendi vastuvõtule.

Maakondlik töögrupp alustab 
objektide ülevaatamist 28. maist. 
Lugupidamisega

 Hilma Männik, 
Kodukaunistamise 

Lääne-Virumaa piirkonnajuht 

Heakorrakonkurss 
„Kaunis kodu” läheb 

kümnendale 
aastaringile

Maanteeäärte 
koristusaktsioon 

Tapa vallas

Tapa vallavalitsus organiseeris Tapa 
valla territooriumilt aiaprahi ära-
vedu. 

Sellekohane informatsioon oli 
31. märtsi ning 14. aprilli valla 
ajalehes. Tähtis oli ennast lehtede 
äraveoks registreerida, mida kah-
juks mõned inimesed ei teinud 
ning seega on siin-seal veel lehe-
kotte aedade taga. Elanikel, kes 
ei saanud ennast mingil põhjusel 
registreerida, palume helistada 
oma prügi äravedavale firmale ning 
paluda lehed ära viia, kahjuks küll 
juba oma raha eest.

Kuigi aktsioon oli mõeldud kogu 
valla jaoks, olid registreerujad vaid 
Tapa linna elanikud. Kokku viidi 
lehti ja oksi linnast ära 12,68 tonni. 
Prahi vedas Rakvere prügilasse AS 
Cleanaway. Siinkohal suur aitäh 
töömeestele. 

Tapa vallavalitsus tänab kõiki õi-
geaegselt registreerunud inimesi!

Maris Urve

Rotimetsa ning 
Elektrivõrgu metsa 

koristusaktsioon
Tapa vallavalitsuse liikmed korralda-
sid 26. aprillil heakorraürituse Tapa 
linna metsades – Rotimetsas ning 
Elektrivõrgu metsas. 

Eesmärk oli vähendada metsa alla 
visatud prügi hulka nii metsa alt kui 
metsaradadelt. Vallavalitsusega tegid 
koostööd RMK ning Tapa pensionä-
rid. Esindatud oli ka vallavolikogu. 
Suur aitäh kõigile osalenutele. 

Maris Urve

Lehtede äravedu

Tapa vallavalitsus ja  MTÜ Tapa Las-
tekaitse Ühing korraldavad Käsmus 
ajavahemikus 11.-16. juuni Tapa valla 
puuetega lastele suvelaagri. Seda ra-
hastavad Eesti Noorsootöö Keskus, 
Hasartmängumaksu Nõukogu ja 
Tapa vallavalitsus. 

Laagrisse on oodatud Tapa 
valla erivajadusega lapsed. Lastele 
on laager tasuta. Kui laagris tahab 
osaleda lapsevanem, siis tema osa-
lemistasu on 500 kr. Laager toimub 
looduskaunis kohas ja tegevused 

vahelduvad meelelahutusega.
Laste laagriaja sisustamine näeb välja 

järgmiselt: 1. Pakutakse erivajaduste-
ga lastele erinevate tegevuste kaudu 
meelepäraseid tegutsemisvõimalusi; 
2. Süvendatakse harjumust arvestada 
kaaslastega, märgata abivajajat, pakkuda 
temale vajadusel abi; 3. Laiendatakse 
laste silmaringi, pakkudes emotsionaa-
lseid elamusi, andes teadmisi Eestimaa 
erinevatest looduskaunitest kohtadest 
(ekskursioonid, matkad).

Tegevusvaldkonnad on kunst, 

muusika, sport, mäng ja ekskur-
sioonid nii Käsmus kui ka selle 
lähipiirkonnas. 

Soovi korral laagris osaleda 
tuleb võtta ühendust vallavalitsuse 
sotsiaalnõunikuga ning hiljemalt 
22. maiks on vaja täita ankeet 
laagrilapse kohta. Kiirustage, sest 
kohtade arv on piiratud. Täpsemat 
informatsiooni saab Ene Augas-
mägi, e-mail: ene.augasmagi@tapa.
ee, tel: 325 8691.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Algas ettevõtluskursus

Puuetega laste laager

Eelmisel nädalavahetusel toimunud Tapa messil olid oma kaupa pakkumas ja ühingut reklaamimas MTÜ 
Seeniortoa ettevõtlikud naised. Messist lähemalt saab lugeda järgmises ajalehe Sõnumed numbris.

Foto Heiki Vuntus
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Mäletan selgesti, kui esimest korda 
1999. aastal Jänedale ratsutama tulin. 
Oli talv ning pidin jalgsi Nelijärvelt 
mitu kilomeetrit läbi põlvini lume 
sumpama. Väljas hakkas juba hämar-
duma. Eemalt jäi pisike 1907. aastast 
pärinev tallihoone teiste majade varju, 
kuid selle übruses asuvates koplites 
olevaid hobuseid oli võimatu mitte 
märgata. 

Tookord sõitsin ühe noore märaga 
ning kuna ma ise ratsutamises alles 
algaja olin, tuli trennist üks paras sega-
dus. Kuid siiski oli kogemus vahva ja 
seda talli ma ei unustanud. Mõni aasta 
hiljem juhtusin taas sinna ratsutama 
ning edaspidi hakkasid minu teed selle 
paigaga üha enam ristuma. Nüüd, ka-
heksa aastat hiljem olen Jäneda talliga 
tihedalt seotud. 

Jäneda talli lähem ajalugu ulatub 
aastasse 1998, mil kaks ettevõtlikku 
hobusehuvilist Sirje Kiilits ja Taivo 
Keller osaühingule Jäneda Hobuse-
kasvandus aluse panid. Üheksa aas-
taga on aga nii mõndagi muutunud. 
Praeguseks kuulub omanike ringi 
Helle Persitski, Maire Taska, Kert Vei-
per ja asutajaliige Sirje Kiilits. Hobuste 
arv on kasvanud viielt kolmekümne 
ringi, kellest 10 on rendihobused. 
Olulised muutused talli arengus on 
toimunud aastal 2006. Tehti suured 
investeeringud, osaledes riigivara 
enampakkumisel, soetati juurde üks 
loomakasvatushoone ja rohkesti 
põllumajandusmaid. Lähiaastatel on 
plaan loomakasvatushoone renovee-
rida ning laiendada. Renoveeritud 
tall saab olema koduks umbes sajale 
hobusele. Nende hulgas ka ohus-
tatud tori tõugu hobustele. Nimelt 
on talli üks eesmärke kasvatada ja 
aidata kaasa selle üle 80 aasta vanuse 
tõu säilimisele. Talli uhkus on tori 
tõugu litsentseeritud täkk Agarus Ise 
(sünd 2001. a), kelle üks esimestest 
järglastest osaleb käesoleval aastal 
noorhobuste ülevaatusel.

Talli käsutuses olevatel maadel on 

plaan kasvatada heina ja kaera ning 
loomulikult saavad seal laiuma avarad 
karjakoplid. Rohumaid on piisavalt pal-
ju, et pakkuda soovijatele hobubokside 
rentimise võimalust koos karjamaade 
kasutamisega.

Tallitööga iga päev seotud Hel-
le, Maire, Sirje ja Urve teenivad 
hobuseid nii mõnigi kord lausa en-
nastohverdavalt. Kevadel on täiesti 
tavaline, et ööpäev ringi keegi tiinuse 
lõppjärgus olevate märade järele 
valvab. Unevajadus jääb sel perioodil 
tagaplaanile. Esmatähtis on märal 
pidevalt silm peal hoida ning valmis 
olla mis tahes hetkel loomale abi osu-
tama. Teinekord tuleb jällegi ette, et 
on vaja hilisõhtul kliente teenindada. 
Hommikuti pikalt voodis vedelemi-
sest ei ole juttugi, sest juba varakult 
nõuavad hobused heina, kaera, vett 
ning iga viimne kui kabjaline on vaja 
õue lasta. Isegi kodueesel Jassi, kes 
viie aasta eest Tallinna loomaaiast 
kohale toodi. Tema tervis ei olnud 
tol ajal kiita, kuid värske maaõhk 
mõjus loomale kosutavalt ning endi-
selt võib vanapoissi aeg-ajalt talli ees 
galopeerimas ning uljalt tagant üles 

löömas näha. 
Juba niigi kirevale tallielule lisavad 

veelgi värvi trennilapsed. Ilma nendeta 
tegelikult siinset elu ette ei kujutakski. 
Peale tavapäraste ratsatreeningutel 
osalemise on neil siin muidki tege-
misi. Iga külastuse ajal vaatavad nad 
üle oma lemmikud ning arutavad 
isekeskis, milline hobune ikkagi kõige 
armsam on ja kes trennis paremini 
kuuletub. Lisaks on tüdrukud talli-
tööde juures suureks abiks, eriti suve-
perioodil, kui võistlustel lisakäsi tarvis 
läheb. Ühesõnaga on nad asendamatu 
osa talliperest. 

Tulevikuplaanid on suured ning 
nende elluviimine nüüd vaid mõne 
sammu kaugusel. Ehk hakkab õige 
varsti siinsamas Jänedal asuma üks 
uhkemaid talle Eestis. Praegu on see 
veel unistus, kuid võib-olla ka juba 
millegi suure algus. Kuskilt peab kõik 
algama. Nii nagu ühest suurepärasest 
ideest sündis Jäneda tall, ühest minu 
talveõhtusest ratsutamisplaanist tutvus 
selle paigaga ning, kes teab, võib-olla 
aitab see artikkelgi leida mõnel hobu-
sesõbral tee Jäneda talli.

Eliis Veiper

Saal hämardus ning peagi rajasid 
pimedusse teed videoprojektori 
kiired, mis joonistasid 13. aprilli 
õhtul kultuurikoja kinoseinale 
üllatava pildirea segakoori Leetar 
15-aastasest värvikast tegevusest. 
Peatselt särasid prožektorid taas, 
koor tuli lavale ja pildiridade asemel 
täitus saal helidereaga, mis kuulajad 
tasahilju lummusesse viis...

Aastaid mõlemat koori juhata-
nud Ahti Raias jätkas sama tööd 
15 aastat tagasi segakooriga. Kui 
maestro A. Raiasel täitus 30 aastat 
Tapal kooridega töötamisest, siis an-
dis ta taktikepi üle Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia üliõpilasele Marge 
Laurile, kes on kooriga oskuslikult ja 
nõudlikult tegelenud juba tänaseks 
üle aasta. 

Koori ees seisab oma noore 
vanuse kohta imestamapanevalt 
autoriteetne ja järjekindlate nõud-
mistega dirigent: „Kui ma peaae-
gu poolteist aastat tagasi Leetari 
dirigendiks sain, oli mul kindel 
nägemus, mida ma ühelt koorilt 
nõuaksin, kuhupoole püüdleksin. 
Koostöö hakkas algusest peale hästi 
sujuma. Nüüd võin öelda, et tänu 
lauljate kannatlikkusele, usaldusele, 
abivalmidusele, avatusele ja positiiv-
sele pealehakkamisele on minu töö 
kulgenud eriliste vaevadeta. Suur 
tänu Kairile ja Lembitule, kes on 
koorielu edendamise heaks ütlemata 

palju ära teinud. Soovin oma koo-
rile jätkuvat rõõmsat meelt, jõudu 
ja tahet edaspidiseks!”

Dirigendi ülesanne pole kerge, 
sest temast oleneb, milline on koori 
helikeel. Tapa vallarahvas peab 
olema õnnelik, et valla kooride ees 
seisavad inimesed, kes pühendu-
muse ja kirega oma tööd teevad. 
Leetar, Tapa ja Lehtse kammerkoor 
on need meie koorikultuuri tugi-
sambad siin Tapa vallas.

Kairi meenutused oma vana-
isast: “Mäletan oma vanaisa Juhan 
Krooni, kes oli samuti Tapal muu-
sikaarmastuse sümboliks, ikka ja 
jälle kordamas, et kindel nägemus 
ja järjekindlus nõudmistes on edu 
võtmed.”

Kairi jätkab: “Aeg viib inimesed, 
aga nende väärtushinnangud õn-
neks elavad edasi teistes tulijates. 
Siinkohal on sobiv rääkida mitte 
nii palju kontserdimelust ja sellele 
järgnevast, kui hoopis sellest, kui 
suur üksmeel ja kambavaim valit-
seb Leetaris vaatamata sellele, et 
vanuseline erinevus lauljate vahel 
on küllaltki kõikuv. Sügav tänu-
kummardus kuulub kõigile meie 
ühises Leetari-peres!

Tore, et kultuurielu linnas väär-
tustatakse ja asi tüürib ainult üles-
mäge. Soe tunne oli peale kont-
serti koos külaliste ja sõpradega 
ühes ringis olles tõdeda, et meid 

olid austama tulnud minu teada 
küll kõikide kultuurikollektiivi-
de esindajad Tapa vallast koos 
vallavanema Kuno Roobaga ja 
kultuurikomisjoni esimehe Piret 
Piheliga. Eks ikka käiakse, aga 
hoopis olulisem oli õhkkond. 
Kõik olid rõõmsad, sõbralikud ja 
pilkudes säras soojus. Leetar tänab 
oma sõpru! Abivalmidus ürituste 
korraldamisel ning toetus tekita-
vad vahest sellise tunde, et mingi 
koht või keegi on väga omaks ja 
koduseks saanud. Sageli on sõna 
AITÄH kujundlik mõiste, sest 
viie tähe taha ei mahu sugugi ära 
see tänu, mis hinges ja südames. 
Meie koorile on väga koduseks 
saanud Tapa kultuurikoda, sest 
alati on vastutulelikkus ja toetus 
just selle maja rahva hinnatavam 
väljendusviis.”

Kairi sõnade taga kumab selgelt 
ühe tubli Eesti koorilaulja soov 
laulda südamest ning arendada 
eesti koorilaulu.

Nüüd, kus meil on uus kultuuri-
minister, hariduselt kooridirigent, 
on lootust, et koorid Eestis enam 
toetust leiavad ning maakondades, 
valdades, väikelinnades alarahas-
tatuse all kannatavad koorid taas 
õitsele puhkevad. 

Kairi Kroon,
Indrek Jurtšenko

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

Lasteaia Pisipõnn lõpetajad 
2007:

Birgit Gulbis, Kristjan Bugera, 
Karina Suspanova, Erki Ojalill, Vik-
tor Aldõbajev, Sten Liiva, Jekaterina 
Znobitseva, Kristiin Gildemann, 
Vahur Oolup, Betty Abel, Andre 
Paas, Andro Mardim, Meriliis Vald-

lo, Rainis Kiili, Anete Luste-Itchev, 
Evelin Jaago, Liiso Raudvassar, 
Robert Hiiemaa, Anna-Liis Voogla, 
Raimond Himma, Milena Konova-
lova, Gerda Staal, Anna Mitsevich, 
Airika Altmäe, Kevin Pispea, Ka-
tariina Vipper, Maiken Hermsalu, 
Robin Klasberg, Marten Saar, Ales-
ander Suspanov, Anna-Diana Sool, 
Kert Kähari, Siim Puulmann, Simo 
Prosso, Sander Matveev, Marek 
Oras, Brigita Sooaru, Artur Alekse-
jev, Kerttu-Liis Kornilova

21. aprilli pärastlõunal suri Soomes 
Turu haiglas pärast rasket haigust 
88-aastasena kogu Põhjamaade 
piirkonnas tuntud kirjanik ja rahva-
teadlane dr Ilmar Talve.

Ilmar Talve elukäiku – kui see ei 
sisaldanuks nii palju kaotusi ja traa-
gikat, millest vahest kõige paremini 
aitas üle saada tema isikupärane 
piibumehe huumor – võiks võrrelda 
seiklusromaaniga. Sõda ja okupat-
sioonid, osalemine soomepoisina 
otseses sõjategevuses, kutsed mitme 
riigi armeeteenistusse, sakslaste 
poolt vangistatuna pääsemine Lää-
nemerel põhja lastud konvoilaevalt 
Nordstern, illegaalsed piiriületami-
sed teel sõjalõpu Saksamaalt Rootsi 
ja igaks juhuks antud vale sünnikoht 
isikutunnistuses. Sest miks taotleb 
üks Ingerimaal sündinud põgenik 
asüüli Rootsis? See kõik pakuks 
piisavalt ainet romaaniks. Kelmiro-
maan oligi tal kunagi kavas, ent see 
jäi poolikute tööde hulka ja pärast 
polnud enam antud piisavalt aega. 
Valminud tööd kultuuriloo, kirjan-
dusloo ja kirjanduse vallas aga sai 
sellestki hoolimata tehtud mitme 
mehe eest (Sirp 27.04.2007).

Ilmar-Aleksander Talve (aastani 
1936 Thalffeldt) sündis 17. jaanuaril 
1919 Ingerimaal Petrogradi kuber-
mangus Mga alevis metsatööde juha-
taja pojana. Perekond asus Eestisse 
elama aastal 1920. Alguses peatuti 
ema venna juures Saksi vallas asunud 
Arukülas, seejärel põigati lühikeseks 
ajaks Lõuna-Eestisse Otepääle. Kui 
isa 1922. aastal Põhja-Eestisse tagasi 
toodi, elati algul Moe külas ja seejärel 
Tapa linnas, mis jäigi vanemate elu-
kohaks kuni nende surmani. Varsti 
osteti Tapale ehituskrunt ja 1924. 
aasta lõpust alates elati juba oma 
majas Ambla mnt. 17.

Ilmar Talve kuulub sugupõlve, 
kes elas oma nooruse iseseisvas Ees-
tis. Ta kasvas üles ja käis koolis meie 
kodulinnas, seega on ta üks meie 
kuulsamaid kodulinlasi. Tapal elatud 
perioodist on I.Talve väga huvitavalt 
kirjutanud oma 3-st raamatust koos-
neva autobiograafia 1. köites 

„Kevad Eestis“ (1997).
Hea kaaslinlane, kutsun sind koos 

Ilmar Talvega põgusale ajaloolisele 
rännakule meie kodulinnas!

Alustame oma teekonda aad-
ressil Ambla maantee 17.

„Mu ema oli käsitöö-inimene, 
sest ta oli oma nooruses õmblejaks 
õppinud. Ta õmbles kõik enda riided 
ja tegi neid ka sugulastele ja mõni-
kord võõrastelegi. Peale selle tegi ta 
igasuguseid muid käsitöid: heegel-
das palju pitse, pitslinu ja -rätikuid, 
õmbles tikandeid ja monogramme 

linadele ja käterättidele, ilustas 
värvilise lõngaga vaipu ja tegi meie 
vatitekid. Ja varrastel kudus ta kõik 
meie kindad ja sukad ning sokid.

 Ema teine tegevuspiirkond oli 
muidugi toiduvalmistamine, mille 
juurde aga kuulus ka konserveerimi-
ne.. Ema tegevusväljaks oli seetõttu 
ka meie aed: juurviljapeenarde tege-
mine kevadel, külvamine, umbrohu 
kitkumine ja sügisel õunte, marjade 
ja juurvilja kogumine. Ema armastas 
ka väga lilli, ja neid peenraid oli tal 
mitu ümber meie maja, niihästi õuel 
kui ka aia poolel ja veranda ees vastu 
tänavat. Käsitöö ja toiduvalmistami-
se vastu oli emal rohkemgi huvi, sest 
nagu ma vanadest ajalehtedest olen 
näinud, võttis ta juba 1920. aastatel 
osa mitmetest kursustest, mida Ta-
pal korraldati. Ta oli ka pidev naiste 
ajakirjade tellija.

Isale ja emale oli mõlemale ühi-
ne, et nad niihästi töötegemisel kui 
ka kõiges muus armastasid korda. 
Igal asjal, igal esemel ja tööriistal oli 
koduses majapidamises oma kindel 
koht, kust see, kui vaja, ilma mingi 
otsimiseta võeti ja pärast tarvitamist 
sinna jälle ka tagasi pandi. Selle pi-
dime ka mina ja vend ära õppima. 
Kui me midagi vajasime, tuli küsida, 
ja kui olime seda kasutanud, tuli see 
õigele kohale tagasi panna. Kui seda 
tegime, saime järgminegi kord seda 
kasutada, kui me selle aga lohakile 
jätsime, siis oli asjatu küsidagi.

 See oli üks õppimisviis, kuid 
kõike jälgides õppisime me muud-
ki. Ehk oli kõige olulisem see, et 
me nägime, kuidas töösse suhtuti. 
Seda tehti ikka mingi sisemise 
kohusetundega, mis oli iseenesest 
selge, ja ikka niihästi kui osati, ikka 
parimat tulemust sihiks seades ja 
vaeva mitte põlates. Sest töö oli 
midagi, mis kuulus elu juurde, see 
oli elu sisu. Seepärast oli mõelda-
matu ülesannete täitmata jätmine, 
hoolimatus ja lohakus. Seda ei väl-
jendatud sõnades, kuid vanemate 
töö ja tegevuse kaudu vahendus ka 
kõige eetiline tagapõhi, kuigi need 
sõnadki mu vanematele võõrad 
oleksid olnud. Lohakas ja laisk 
inimene oli peaaegu kõige pahem, 
mis ette tuli, isegi jumalasalgajatest 
pahem. Mu vanemate eetose põh-
jaks oli muidugi kristlik nägemus ja 
arusaamine. Inimene peab tegema 
seda tööd, mis Jumal talle teha on 
andnud, tegema seda nii hästi kui 
võimalik, sest siis oli Jumal sinuga 
rahul ja su tööl ja tegemistel oli ka 
edu ja Jumala õnnistus” (Kevad 
Eestis, lk 36).

Hobuvankriga saab Jänedal põnevaid lõbusõite korraldada.

Jäneda talli uus tulek

Leetar pidas oma 15. sünnipäeva

Lasteaia Pisipõnn
lõpetajad 2007

Jalutades Tapa linnas 
koos Ilmar Talvega

Järgneb
Marika Rajur

Foto  Kert Veiper
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Tapa vallavalitsus kuulutas välja 
konkursi korraldatud jäätmeveo 
ainuõiguse andmiseks Tapa valla 
veopiirkonnas kolmeks aastaks. 

1. maist 2004 kehtima hakanud 
jäätmeseadus pani omavalitsus-
tele kohustuse hakata 2005. aasta 
algusest korraldama korraldatud 
jäätmevedu. Korraldatud jäätme-
veoks nimetatakse olmejäätmete 
kogumist ja vedamist määratud 
piirkonnast määratud jäätmekäit-
luskohta (prügilasse või sortee-
rimis- ja ümberlaadimisjaama) 
kohaliku omavalitsuse korraldatud 
konkursi korras valitud ettevõtja 
(jäätmevedaja) poolt.

Seaduse kohaselt määravad 
kohalikud volikogud oma haldus-
territooriumil või koostöös teiste 
omavalitsustega veopiirkonnad, 
jäätmeveo teenustasu piirmäärad, 
vedamissagedused ja aja. Kohalik 
omavalitsus korraldab iseseis-
valt või koostöös teiste kohalike 
omavalitsustega jäätmeveo ainu-
õiguse andmiseks konkursi. Igas 
piirkonnas konkursi võitnud ve-
dajale antakse kuni viieks aastaks 
jäätmeveo ainuõigus. Ainuõiguse 
võitnud jäätmevedaja kohustub 
konkursil pakutud hindadega 
piirkonnas jäätmeid vedama ning 
jäätmeveo hinda saab tõsta üksnes 
kohaliku omavalitsuse nõusolekul, 
kui ilmnevad sellised asjaolud, 
mis oluliselt mõjutavad jäätmete 
käitlemiskulusid (saastetasu tõus 
või kütuse märkimisväärne kalli-
nemine).

Olmejäätmete korraldatud veo 
korraldamise kaudu soovib seadus-
andja saavutada suuremat kvaliteeti 
jäätmehoolduses. See tähendab, et 
riigi igale piirkonnale, kus elanike 
arv ei ületa reeglina 10 000 elanik-
ku tekib olmejäätmete kogumise 
ja äravedamise eest vastutav isik. 
Siiani on vastutus lasunud igal 
jäätmevaldajal eraldi, kelle tege-
vust ei suuda omavalitsused aga 
vajalikul määral kontrollida. Paljud 
majaomanikud on aastaid üritanud 
jäätmekäitlusele kuluvat raha säästa 
ning jätnud prügiveolepingud sõl-
mimata. Oma jäätmed sokutavad 
nad võõrastesse konteineritesse, 
haljasaladel olevatesse prügikasti-
desse või viivad lihtsalt metsa alla 

reostades nii loodust. Korraldatud 
jäätmeveo rakendumisel on prügi-
veoga liitumine seadusejärgselt väl-
timatu ning kõigil jäätmetekitajatel 
tuleb prügiveo eest maksma hakata. 
Seetõttu kaob taolistel “prügijänes-
tel” majanduslik motiiv oma prügist 
ebaseaduslikult vabanemiseks.

Jäätmevaldaja loetakse korral-
datud jäätmeveoga liitunuks elu- 
või tegevuskohajärgses jäätmeveo 
piirkonnas. Kõik piirkonnas asu-
vad jäätmevaldajad, nii eramajade 
omanikud, korteriühistud, garaa-
žiühistud, aiandusühistud kui ka 
ettevõtjad, loetakse jäätmeseaduse 
alusel korraldatud jäätmeveoga 
liitunuks alates sellest hetkest, kui 
ainuõiguse võitnud vedaja alustab 
piirkonnas jäätmete vedamist, see 
tähendab jõustub tema korralda-
tud jäätmeveoks antud luba ning 
omavalitsuse ja vedaja vahel sõl-
mitud leping. Jäätmevaldaja antud 
tähenduses on ka suvila, elu- või 
äriruumina kasutatava ehitise või 
korteri omanik 

Kohalikud omavalitsused on 
kohustatud korraldama oma hal-
dusterritooriumil olmejäätmete 
kogumise ja veo. Korraldatud olme-
jäätmevedu võib hõlmata ka teisi 
jäätmeliike, kui selleks on vajadus. 

Nende jäätmevaldajate jaoks, 
kellel on jäätmekäitlusleping olemas 
ja prügivedu on ka seni regulaarselt 
toimunud, korraldatud jäätmevedu 
olulist muutust kaasa ei too. Pa-
rimal juhul võib jäätmeveo hind 
odavamaks muutuda. Vedaja poolt 
konkursile esitatav teenustasu ei 
tohi ületada omavalitsuse poolt 
kehtestatud piirhinda. Muutus on 
oluline just nende jäätmetekitajate 
jaoks, kellel tänaseni jäätmehool-
duseeskirju rikkudes pole veel 
jäätmekäitluslepingut ühegi prügi-
vedajaga sõlmitud. Sellest ka üks 
korraldatud jäätmeveo eesmärke 
– haarata kogu elanikkond jäätme-
veo süsteemi.

Omavalitsuste ja vedajate vahe-
lise lepingu jõustumisel kaotavad 
kõik ülejäänud jäätmevedajad õi-
guse selles piirkonnas olmejäätmeid 
vedada, seega kaotavad kehtivuse 
kõik senised jäätmeveolepingud. 
Piirkondades ainuõiguse võitnud 
jäätmevedajad võtavad jäätmeval-

dajatega ühendust jäätmekäitlus-
lepingute sõlmimiseks. Nendele 
jäätmevaldajatele, kes ei soovi või 
ei pea vajalikuks jäätmekäitlusle-
pingu sõlmimist, hakkab piirkonna 
vedaja osutama jäätmeveo teenust 
vastavalt korraldatud jäätmeveo 
rakendamise korraga kehtestatud 
minimaalsele tühjendamise sage-
dusele. Lepingu mittesõlmimisel 
tühjendatakse jäätmemahuteid 
vastavalt üldisele korrale ning 
vastavalt miinimumpaketile esitab 
vedaja jäätmevaldajale ka arve. 
Arve esitatakse ka neile, kellel ei 
ole konteinerit, sest kõik liituvad 
automaatselt jäätmeveoga. 

Erandjuhul on võimalik taot-
leda korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemist. Valla- või 
linnavalitsus võib erandkorras 
teatud tähtajaks jäätmevaldaja 
lugeda jäätmeveoga mitteliitunuks 
tema põhjendatud avalduse alusel, 
kui ta korraldab jäätmekäitlust 
ise, jäätmevaldaja elab ajutiselt 
väljaspool korraldatud jäätmeveo 
piirkonda, inimese kellel on jäät-
meluba või keskkonnakompleks-
luba või kui jäätmeveoki ligipääs 
kinnistule on halbade teeolude 
tõttu ajutiselt takistatud. Iga aval-
duse vaatab vallavalitsus eraldi üle, 
kontrollib kohapealset olukorda 
ning selle põhjal teeb oma otsuse. 
Arvestama peab sellega, et need, 
kes jäätmekäitlust ise korraldavad, 
peavad seda tegema tõesti ise, 
mitte kasutama konkureeriva firma 
teenuseid ning samuti peavad nad 
esitama igal aastal omavalitsusele 
veenvalt põhjendatud selgitused 
oma jäätmete käitlemise kohta.

Tapa vallas väljakuulutatud 
konkursi lõpptähtaeg on 26. juuli 
2007. Pärast konkursi võitja selgi-
tamist, võtavad ettevalmistustööd 
hinnanguliselt veel paar kuud aega. 
Seega võiks reaalselt korraldatud 
olmejäätmevedu hakata toimima 
Tapa vallas alates oktoobrist, 
novembrist 2007. Korraldatud 
olmejäätmete vedu Tapa vallas 
reguleerivad järgmised õigusaktid: 
“Jäätmehoolduseeskiri”, “Tapa 
vallas korraldatud jäätmeveole 
üleminekukord ja korraldatud jäät-
meveo rakendamise juhend”

Krista Pukk

1. juunil kell 9–15 nõustab taaskord 
Inkotoa õde-nõustaja Tapa Seenio-
ritoas (Roheline 6-1) inimesi, kellel 
on probleeme uriinipidamatusega. 
Lisaks tutvustab tänapäevaseid 
mähkmeid, nahahooldusvahen-
deid.

Iga kümnes Eesti elanik (iga 
kolmas naine!) puutub kokku uriini-

pidamatusega. Pidamatuse astmeid 
on mitmeid: on inimesi, kellele teeb 
muret paari tilga tulemine püksi, kuni 
eaka voodihaigeni, kellel tühjeneb 
põis täielikult. Kerge pidamatuse kor-
ral võib saada abi erinevatest harju-
tustest. Raske pidamatuse korral saab 
säilitada väärikust, kasutades sobilikke 
pidamatus-hooldusvahendeid. Tule ja 

küsi nõu meie õde-spetsialistilt!
Inimestel, kes juba kasutavad 

mähkmeid, on võimalik liituda 
meie uue teenusega: mähkmete 
tellimisel Inkotoa kaudu toome 
teile tooted otse Tapale kohale. 

Lisainformatsioon: MTÜ Inko-
tuba, tel 322 3922, 5813 2989 

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

10. aprill 2007 

• Määrati projekteerimistingimused 
veiselauda uusehituseks Vahakulmu 
külas Tuuleveski talus ja elamu uus-
ehituseks Patika külas.
• Anti kirjalik nõusolek suvemaja 
ja sauna püstitamiseks Kõrvekülas 
Liiva talus.
• Tunnistati Tapa valla kruusakat-
tega teede hankele esitatud pakku-
mistest edukaks Moreen OÜ poolt 
esitatud pakkumine.
• Korraldatakse hankemenetlus 
lasteaedade mänguväljakute raja-
miseks.
• Eraldati MTÜ Jeeriko hoone II 
korruse remondiks 150 000 kr.
• Eraldati MTÜ-le Seenior tegevus-
toetust 128 000 kr.
• Eraldati 4000 kr pensionäride 
pidupäevatoetuseks.
• Lastekaitseühingule eraldati 81 000 
kr.
• 14 inimesele maksti ravimitoetust. 
6 inimesele keelduti toetuse maksmi-
sest kuna nad ei kuulu vähekindlus-
tatud isikute hulka.
• Loeti lõppenuks Tapa vallava-
litsuse ja OÜ Samrutimi vaheline 
rendileping.
• Vallavanem Kuno Rooba käis 
Moskvas haridusameti õppepäeva-
del 15.–20.aprillil 2007.

16. aprill 2007 

• Ühele isikule väljastati ehitus-
luba elamu püstitamiseks Valge-
jõe pst 19.
• Määrati projekteerimistingimused 
kinnistule Tähe 11.
• Seltsitegevusteks eraldati 39 000 
kr. Ühele puudega inimesele määrati 
hooldaja. 5 aastaks anti üürile Tapa 
vallale kuuluv korter.
• Võeti vastu kingitusena korteri-
omand.
• 6 peremehetut ehitist võeti arvle.

• Linnaraamatukogule eraldati 
18 256 kr ja spordiklubile 6000 kr.

25. aprill 2007 

• Kinnitati AS-de Tapa Elamu ja 
Tapa Vesi majandusaasta aruanded.
• Anti nõusolekud kuuri lammu-
tamiseks aadressil Paide mnt 7a ja 
Küüni 18. Anti nõusolek elamu 
lammutamiseks aadressil Küüni 18. 
Väljastati samale aadressile ehituslu-
ba elamu püstitamiseks.
• Väljastati ehitusluba korterelamu 
rekonstrueerimiseks. 
• Väljastati ehitusluba 0,4 kV elektri 
õhuliini püstitamiseks asukohaga 
Lepiku talu Patika küla.
• Puudega inimesele määrati hool-
daja. Üks inimene paigutati hool-
dekodusse. Maksti välja toimetule-
kutoetusi.
• Lääne-Viru Maakohtule saadeti 
avaldus ühele inimesele eeskoste 
seadmiseks.
• Võeti vastu määrus „Eeskosteasu-
tusele eeskostja aruande esitamise 
kord eeskostetava vara valitsemise 
kohta.
• Kuulutati välja riigihange „Tapa 
valla õpilasliinide teenindamine“ ja 
„Sülearvutite kasutusrent“.
• Kinnitati linnaraamatukogu inter-
netipunkti ehitamise hinnapakkumi-
ne ja Lokuta silla rekonstrueerimise 
hanke tulemused.
• Jagati kinnistuid osadeks. (Räsna 
külas asuv Õilme kinnistu jagamine 
kaheks eraldi katastriüksuseks Epli-
ko ja Õilme).
• Asuti pärima Vello Leppa pä-
randit.
• Eraldati Eesti Eriolümpias osalevate 
kahe õpilase toetuseks raha. Toe-
tati ühe õpilase osalemist Järvamaa 
Poistekoori koosseisus Soome-Eesti 
laulupeol ja õpilaste osalemist roheliste 
rattaretkel „Kuidas elad, Matsalu?“

Seda näeme praegusel Tapa muu-
seumis avatud näitusel: Ilme Loik 
– maalid ja portselan “Kohtumine 
Neerutiga.”

Ilme Loik (Pärnoja) sündis 1939 
Vahastus Raplamaal. Lõpetas Tartu 
Kunstikooli 1968 dekoraatorina, 
1974 Eesti Riikliku Kunstiakadee-
mia keraamikuna. Töötas kunstnik-
dekoraatorina Tallinnas Kohvikute-
Restoranide Trustis, kunstnikuna 
kunstikombinaadis ARS portse-
lanimaalis. Käesoleval ajal tegeleb 
vabakunstnikuna maali ja portselani 
alal. Näitustega esinenud Eestis ja 
Soomes. Praegusel näitusel koosneb 
põhiline ekspositsioon enam kui 
sajast esemest – imekenad maalid 
tassidel, topsidel, alustel, vaasidel, 
huvitavad mustrid kullasärastel 
serviisidel. On nii geomeetrilisi 
kujundeid kui ka motiive loodusest, 
loomi, kalu, lilli, isegi koopamaale. 
Seintel näeme õlimaale – 2 pastelli 
ka – põhiliselt Neerutist, Tapalt ja 
mujalt kauni vaatega kohtadest. 

Näitusel on nurgake kunstniku 
abikaasa Enn Loiku kohta. Näeme 
tema portreed nooremast ja vane-
mast east, ta artikleid ajalehtedest, 
fotosid ja raamatukest. Enn Loik on 
sünnilt neerutoloog.

Saame tutvuda Neeruti kandiga 
kultuuriloolisest aspektist. Tapa 
rajooni aega meenutavad fotod ja 
ajalehtede artiklid Neerutis toimu-
nud Tapa laulupäevadest. 

Kunstnik Ilme Loik oli ise kohal 
5. mail. Ta jutustas kohale tulnud 
rahvale maalide valmimisega seotud 
seikadest. Saime teada mitmete töö-
de teostumise tagamaid. Kunstnik 
vastas portselanmaalide tehnika 
alastele küsimustele. 

Näitusel esitatud portselanmaa-
le saab ka osta. Hinnad soodsad. 
Vaatamas saab käia mai lõpuni. Kes 
jätab näitusel käimata, jääb ilma 
kaunist elamusest.

Rauni Kents

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

12. aprill 2007
 
• Kinnitati lasteaedade põhimäärused 
(Vikerkaar, Pisipõnn, Sinilill, Lehtse 
lasteaed).
• Võeti vastu kolm määrust – Tapa 
valla heakorra eeskiri, raieloa andmi-

se kord, koerte ja kasside pidamise 
eeskiri.
• Toimusid Tapa valla põhimääruse 
ja Tapa valla arengukava aastateks 
2007–2015 lugemised.
• Kuulati ära eelarve- ja arenguko-
misjoni aruanne.

Tapale tuleb Inkotoa nõustaja

MTÜ Inkotoa ja Tapa Seenioritoa 
koostööprojekt – info uriinipidama-
tuse ja abi saamise võimaluste kohta, 
tasuta nõustamine, pidamatus-hool-
dusvahendite tutvustused.

27. aprillil nõustas Inkotoa kon-
tinetsusnõustaja tasuta kohalikke 
elanikke Tapa Seenioritoas (Roheli-
ne 6-1), kel mureks uriinipidamatus 
ja tutvustas tänapäevaseid mähk-
meid, nahahooldusvahendeid.

Viimastel aastatel on kallinenud 
bussipiletid ja sageli jääb sõit maa-
konnakeskusesse ära nii raha, ajakulu 

või ka tervise tõttu. Et pidamatusega 
inimestele mõeldud info ja teenused 
oleksid kättesaadavad, otsustasid 
kahe toa esindajad teha koostööd. 
Nõustaja võttis Seenioritoas vastu 4. 
ja 11. mail ning võtab vastu ka 1.juunil 
kell 9–15. Sügisel on plaanis koostada 
kindel graafik.

Meil on hea uudis abivahendi-
kaardi omanikele, kes juba kasuta-
vad pidamatus-hooldusvahendeid: 
mähkmeid on võimalik tellida 
kohapeale Seeniorituppa. Säästate 
sellega aega ja raha! Abivahendi 

kaart annab õiguse osta mähkmeid 
riigipoolse soodustusega ja see 
laieneb pensionäridele ja tööealis-
tele isikutele, kellel on määratud 
puue või töövõimetus alates 40%-
st. Abivahendi kaardi väljastab ko-
halik sotsiaalhoolekande osakond 
arstitõendi alusel.

Lisainformatsioon: Rakvere 
Inkotuba, Tatjana Dorogan, tel 
322 3922, Tuleviku 1, Rakvere, 
avatud E, K 9–18 ja N 8–15.

Pirjo Vaarmaa
MTÜ Inkotuba tegevjuhi kt

Aitab MTÜ Inkotuba

Rohkesti säravat ilu

Korraldatud olmejäätmeveost



    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8

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. 

Takom VM OÜ

28. aprill 2007

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

OÜ Puusõber müüb aasta läbi 
KÜTTEPUID 

lõhutud ja sobivas mõõdus. 
Kogused täpsed ja mõõdetavad, 

puud koormasse laotud. 
Firmal on pikaajaline 

küttepuude tootmise kogemus. 
Tel 5660 7450

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa kesklinnas müüa 4-toaline mugavustega 
korter. Tel 327 1074, 512 9497

Müüa 2-toaline korter Tapa kesklinnas 
(san. remont, uued aknad, uks) tel 501 4046.

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas. 
Tel 553 7422

Alates 2. maist 2007 on 
Moe teeninduspunktis vallasekretäri abi 

vastuvõtu ajad järgmised: 
E, T, N ja R kell 8–12

K kell 12–16
Ümberkorraldused on seotud Moe 
teeninduspunkti vallasekretäri abi 
tööle asumisega 0,5 ametikohale.

Moe teeninduspunkti sotsiaaltöötaja 
vastuvõtuajad on

E, R kell 8–12; T kell 12–15

Maria Lastekeskusesse vajatakse KOKKa. 
Tel 509 7982

Las küünlavalgus mälestusi 
paitab ja kaotusvalu 

leevendada aitab. Kallist 
Katrin Voronovi 

21.02.1992–04.05.2006 

mälestavad 
1. surma-aastapäeval 

ema, vanaema, Tanja ja 
Riina peredega

Soovin osta maad Jootme külas ja 
selle lähiümbruses.

Helistada telefonil 5810 4397

UUED POSTIInDEKSID

Alates 1. aprillist 2007 muutusid Eesti Posti 
sihtnumbrid enamuses Tapa valla asustatud 

punktides välja arvatud 
Tapa linnas, Lehtse alevikus ja Jäneda külas.

Uuued sihtnumbrid: 
Imastu 45001, Karkuse 45002, Loksu 45003, 
Lokuta 45004, Moe 45005, Nõmmküla 45006, 

Näo 45007, Piilu 45008, Saiakopli 45009, 
Saksi 45010, Vahakulmu 45011, 

Räsna 73614, Kõrveküla 73605, Läpi 73607, 
Patika 73609, Raudla 73612, Jootme 73603, 
Kuru 73604, Linnape 73606, Läste 73608, 

Pruuna 73610, Rabasaare 73611, 
Rägavere 73613, Tõõrakõrve 73615.

KUMMICEnTER-aUTOKaUBaD

Rehvide müük ja paigaldus, auto remont, 
varuosade müük, uste, tõstegaraažiuste ja 

ajamite müük ja paigaldus.
Ostes meilt 1000 krooni eest kaupa, 

saad õlivahetuse tasuta!
E–R  10–18, L 9–15

P tel 777 7712 Leina 1, Tapa

Müüa angaar 10x12 m.  Telefon 509 7982

Üürin 2-toalise korteri Tapa linnas.
Telefon 5645 2804

Valmistame vastavalt kliendi soovile erinevaid 
täispuidust tooteid: 

aiamaju, grillkodasid, saunasid jne 
(freesprussi seina paksus 45 mm). 

OÜ Riganal, Ambla mnt 58d, Tapa, tel 506 0487

Komöödiateater esitleb - ÜRGMEES
Rahva soovil kordusetendus 
esmaspäeval, 21. mail kell 19. Pääsmed 100 kr ja 80 kr
Kiirustage!

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
 sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Ka kasutatud sõiduauto rehvide müük 
5. Haljasalade niitmine 
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük. 
 Kivisöe müük.
7. Palkide ost

OÜ VECTOR PLUSS (pankrotis) 
pankrotihaldur kutsub kokku 

võlausaldajate üldkoosoleku 
17.05.2007 kl 16 aadressil Roheline tn 19 

Tapa linnas (Arenduskoda). 
Päevakorras on võlgniku juhataja 

Marko Tõnts poolt esitatud
kompromissettepaneku läbivaatamine 

tsiviilasjas nr 2-05-19438. 
Kompromiss puudutab kõiki 
võlausaldajaid, kelle nõue on 

tunnustatud pankrotimenetluses. 
Täiendav info tel 626 2082, 

oliver@cavere.ee

Simmanid 2007  Musta Täku Tallis

12.05. Eurovisioon suurelt ekraanilt
19.05. Simman Lament 
01.06. Aia- ja Lillepäevade Simman Seelikukütid 
02.06. Aia- ja Lillepäevade Simman Marko Matvere ja VLÜ
16.06. Simman Supernova
24.06. Jaanipäeva Simman Tuulest Viidud
14.07. Simman Compromise Blue 
28.07. Talupäevad Simman Ummamuudu
11.08. Simman Uno Kaupmees
25.08. Simman Terminaator
15.09. Simman Smilers
29.09. Sügislaada Simman Super Boys
13.10.Simman Airi Ojamets and The Band
17.11.Simman Mait Maltis

Simmanite algus kell 20
Simmani pilet 100 kr

Simmanilaudade broneerimine 384 9750
Majutuse broneerimine 384 9770

www.janedaturism.ee

Tapa vallavalitsus teatab, et on 
peremehetu varana arvele võtnud 
järgmised Tapa vallas asuvad ehitised:

1. Tapa vallas Pruuna külas asuv kuivati. 
Kuivati viimane teadaolev omanik oli Lehtse 
kolhoos.

2. Tapa vallas Lehtse alevikus Rägavere tee 
1a asuv hoone (pesuköök). Hoone viimane 
teadaolev omanik oli Otto Latt.

3. Tapa vallas Patika külas asuv Aru puur-
kaev. Puurkaevu viimane teadaolev omanik 
oli Jäneda sovhoostehnikum.

4. Tapa vallas Tapa linnas Männikumäe 2 
asuvad hooned (elamu vare). Hoone viimane 
teadaolev omanik oli Olga Schmidt.

5. Tapa vallas Tapa linnas Lembitu pst 14 
asuv tuletõrje veehoidla. Tuletõrje veehoid-
la viimane teadaolev omanik oli kombinaat 
„Ogonjok”.

6. Tapa vallas Tõõrakõrve külas asuvad Leht-
se mõisa varemed. Mõisa varemete viimane 
teadaolev omanik oli Eesti Vabariik.

7. Tapa vallas Patika külas Kalju ja Liivaväl-
ja kinnistu vahel paiknev hoone (suvemaja 
vare). Hoone viimased teadaolevad omani-
kud olid Arnold (Arno) Vorman, Ellen Vor-
man, Luule Horn (Vorman).

Kõigil, kellel on vastuväiteid loetletud 
vara peremehetuks tunnistamise kohta, 
esitada need kirjalikult kahe kuu jook-
sul, arvates teate avaldamisest, Tapa 
vallavalitsusele aadressil: Pikk tn 15, 
Tapa 45106.

19. mail kell 11   MÜÜK – kasutatud rõivad, jalatsid.  
 Hinnad soodsad!

28.–31. mai  LEHTSE LASTE KEVADPÄEVAD
  *Matkapäev *Meisterdamise päev 
 *Spordipäev *Peopäev – rongkäik, 
 kontsert, näitus, mängud.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi küttepuid, 
transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862


