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AS Tapa Vesi lõpetas Lehtse aleviku 
reoveesüsteemide esimese etapi re-
konstrueerimistööd. Tööde käigus 
ehitati uus reovee ülepumpla koos 
sellesse sisenevate torustikega ning 
reoveepuhastisse minev kõrgsurve-
torustik kogupikkuses 1,1 km.

Ehitaja oli T.A.K. Ehitus ning 
tööd algasid möödunud aasta juunis. 
Kõikide kõnealuste tööde kogu-
maksumus oli umbes 1,3 miljonit 
krooni. Töid rahastas Tapa vald 
sihtotstarbeliselt ning AS Tapa Vesi 
oma vahenditest.

Ülepumpla ehituse tegi keerukaks 
möödunud suvine kõrge pinnaveeta-
se. Kõrgsurvetorustik läbib eramaad 
ning ehituse käigus toimus hea koos-
töö maaomanikega.

Tänavuseks kevadeks jäid haljas-
tuse ja teede taastustööd ning vana 
reovee ülepumpla likvideerimine. 
Tänava pindamine tehakse ära juu-
nikuus ning vana reovee ülepumpla 
likvideerib AS Tapa Vesi käesoleva 
aasta sügiseks.

Nüüd on jäänud rekonstrueerida 
Lehtse alevikus veel reoveepuhasti, 
mis toimub Lehtse reoveesüsteemide 
rekonstrueerimise teises etapis. Selle 
etapi toimumise aeg pole praegu veel 
teada. 2006. aastal on sarnaselt ehita-
tud uus reovee ülepumpla Moe külas. 
Tapa linna joogi- ja reoveesüsteemid 
korrastatakse Tapa linna veemajan-
dusprojekti raames lähiaastatel.

Meelis Kaseväli

12. mail kinnitas MTÜ Aren-
duskoja juhatus Euroopa Liidu 
LEADER programmi raames  
eraldatavate toetuste taotluste II 
vooru hindamistulemused.

Meetme 2.1 (Ettevõtluse 
arendamise toetus) raames kin-
nitati toetuse taotlused summas 
2 368 223 kr ja meetme 2.3 (Sise-
riikliku ja rahvusvahelise koostöö  
arendamine) raames kinnitati toe-
tuse taotlused summas 574 365 kr.

Meetme 2.1 toetused said 
Tapa vallast: OÜ Jäneda Mõisa 
projekt “Jäneda Musta Täku Talli 
ja Käsitöökeskuse arendamine” 
(pingereas 3. koht, toetust eraldati 
219 000 kr, projekti kogumaksu-
mus 365 000 kr); MTÜ Kohaliku 
Arenduse Tugistruktuuri projekt 
“Väikeettevõtjate internetitu-
runduse uuring” (pingereas 7. 
koht, toetust eraldati 144 730 kr, 
projekti kogumaksumus 160 811 
kr); Lehtse Masinaühistu projekt 
“Jäneda katlamaja tasuvusanalüüsi 
ja rekonstrueerimise ehitusprojek-
ti tellimine” (pingereas 10. koht, 

toetust eraldati 234 000 kr, projekti 
kogumaksumus 390 000 kr).

 Meetme 2.3 toetused said Tapa 
vallast: MTÜ Kohaliku Arenduse 
tugistruktuuri projekt “Teabepäev 
MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonna 
noortele”“Aita saada ettevõtjaks””, 
(pingereas 3. koht, toetust eraldati 
47 194 kr, projekti kogumaksumus 
52 438 kr); MTÜ Seeniori projekt 
“Tapa ja Ambla valla omastehool-
dajate tugiisikute koolituse raames 
seminari ja õppereisi korraldamine” 
(pingereas 5. koht, toetust eraldati 
167 839 kr, projekti kogumaksumus 
186 488 kr)

Palume kõigil heakskiidetud 
taotluste esitajatel võimalikult kii-
resti tulla arenduskotta järele oma 
projekti originaalile ning taotluse 
heakskiitmise kinnituskirjale, mis 
tuleb esitada PRIAsse.

NB! Meetmete 1.2 ja 2.3 
sügisese taotlusvooru raames 
esitatavate projektide vastu-
võtmise viimane kuupäev on 
30. september 2009 (kell 17). 
Täpsem teave on arenduskoja 
kodulehel arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus, 
arenduskoja tegevjuht

Algselt oli Lääne-Virumaalt re-
gistreeritud Tallinnas 2.–5. juu-
lini toimuvale 18. üldtantsupeo-
le „Meri” 58 tantsu- ja võimle-
misrühma kokku 871 osalejaga. 
Teise eelproovi ülevaatusel käis 51 
kollektiivi. Peole pääses 35 kollektiivi 
510 osalejaga, ei pääsenud aga 16 
rühma. Enam oli kojujääjaid 3.–4. 
klasside tantsurühmi, kokku kuus 
rühma ning naisrühmadest peavad 
samuti koju jääma kuus rühma. 
C-noorte segarühmadest pää-
ses  peo le  v i i s,  t ä i skasvanu-
te segarühmi pääses peole neli,  
lisaks neile kaks nooremate ehk al-
gajate naisrühma, neli kogemustega 
naisrühma ja kaks segarühma. Viis 
tantsukollektiivis saadavad peole 
Tarvanpää seltsi tantsuõpetaja Maie 
Orav ja Kadrina rahvatantsuõpetaja 
Ivi Lehtmets.

Tapa vallast lähevad tantsupeole 
Tapa gümnaasiumi 7.–9. klasside I 
ja II tantsurühm ning Tapa kultuu-
rikoja segarühm Tulised tuulutajad.
Hilje Pakkanen, Lääne-Viru maavalitsuse 

avalike suhete nõunik 

Alates 16. maist toimub ümberis-
tumisega seonduv muudatus liinil 
nr 16 Rakvere–Tapa–Rakvere. 
Laupäeviti kell 16.30 väljuv buss 
hakkab sõitma senisest 10 minutit 
kiiremini, et garanteerida ümber-
istumine kell 17.10 väljuvale liini-

Valmis Lehtse
reoveesüsteemide 
rekonstrueerimise 

I etapp

Selgusid tantsu-
peole pääsejad 

LEADER II taotlusvooru 
projektide 

hindamistulemused

Lääne-Viru maavalitsus alustab mai 
teisel poolel maakonna bussiliini-
del sõidupiletite kontrolli. Aprillis 
võttis maavalitsus teenistusse kaks 
ühistranspordi inspektorit, kes on 
praeguseks läbinud kohtuvälise 
väärteo menetleja koolituse, valmis-
tanud ette vajalikud dokumendid 
ning teinud ka nn katsekontrollkäike 
tutvumaks nii oma tööväljaga kui 
ka üldisema olukorraga maakonna 
liinidel.

Vajadus piletikontrollide järele, 
kes kontrolliksid piletite olemasolu 
maakonnaliinidel, on olnud üle Ees-
ti pikemat aega. Sõidupileti kontroll 
hõlmab Lääne-Viru avaliku teenin-
damise lepingute alusel teenindata-
vaid liine ning maavalitsuse poolt 
väljastatud liiniloa alusel sõitvaid 
kommertsliine.

Ühistranspordi inspektorite 
ülesannete hulka ei kuulu ainu-
üksi sõidupiletite kontroll, vaid 
ka vedajate kontrollimine, kas 
nad teostavad vedusid vastavalt 
kehtivale lepingule või liiniveole. 
Nad teostavad ka liinidel reisija-
teloendusi, jälgivad ja koguvad 
informatsiooni ka bussivedudega 
seotud infrastruktuuri olukorra 
kohta jne. Seega on ühistranspordi 
inspektorid bussireisijatele ühtlasi 
heaks võimaluseks, kelle kaudu 
saab esitada oma ettepanekuid ja 
märkusi maavalitsusele bussiliikluse 
paremaks korraldamiseks.

Ühistranspordi inspektoritel 
on õigus määrata rikkumise eest 
karistus kas reisijale või vedajale. 
Loomulikult ei ole karistadasaa-
mine meeldiv, nagu ka karistuse 
määramine. 

Isikud, kel on õigus sõidusoo-
dustustele bussides, tuleb kontrol-
lida oma sõidusoodustust tõendava 
dokumendi olemasolu bussiga sõit-
ma minnes, et hiljem ei tekiks paha-
meelt ega nördimust, kui kontrolli 
käigus selgub, et antud dokumenti 
kaasas pole. 

Bussireisijatel on õigus, aga ka 
kohustus nõuda ja omada bussisõi-
dul sõidupiletit. Ainult sõidu eest 
makstes, kuid piletit mitte võttes ei 
tee nad teenet ei iseendale, bussiju-
hile ega bussiliinile, pigem vastupidi. 
Ja nii võib juhtuda, et ühel päeval 
võetakse bussiliin reisijate vähe-
susel hoopis käigust ära. Juhtudel, 
kus leitakse aga, et ühistranspordi 
inspektorid ei ole viinud läbi omi 
tegevusi korrektselt, on võimalus 
esitada kaebus Lääne-Viru maava-
nemale.

Mati Jõgi, arengu- ja planeeringu-
osakonna juhataja

Lääne-Viru maavalitsus

Maavalitsus 
alustab 

sõidupiletite 
kontrolli

Muudatus bussiliikluses
le nr 64 Tapa–Lehtse–Patika–Jäne-
da–Aegviidu. Samuti on Aegviidus 
omakorda võimalik ümber istuda 
kell 17.56 väljuvale Aegviidu–Tal-
linn rongile. Väljumine Rakverest 
toimub endiselt kell 16.30, kuid 
palume reisijatel arvestada, et buss 

jõuab Rakvere ja Tapa vahelistesse 
peatustesse senisest mõnevõrra 
kiiremini. Kadrinast väljub buss 
senise 16.55 asemel kell 16.51. 
Tapale jõuab buss senise 17.20 
asemel kell 17.10.

 Lääne-Viru maavalitsus

4. mail oli “Teeme ära” mõttetalgutel  Lehtse kultuurimajas (fotol) mõtlejaid igas eas, kokku üle 20 osaleja. 
Tapa vallas olid mõttekojad lisaks Lehtsele veel Tapal kultuurikojas ja gümnaasiumis. 
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24. aprillil toimus Tapa kultuuriko-
jas märkimistvääriv üritus. Lääne-
Virumaa lasteaedade muusikaõpe-
tajad tõid Tapa kultuurikojas lavale 
eesti rahvavaramust pärineva Fr. R. 
Kreutzwaldi muinasjutu “Vaeslapse 
käsikivi”. 

Teada-tuntud kurvapoolsest 
loost sündis laval imeline muinasjutt 
täis laulu, tantsu, rõõmu, südame-
soojust, kurbust, viha ja kadedust 
– elu. Kaks saalitäit Lääne-Virumaa 

lasteaedade lapsi elasid siiralt ja 
südamest kaasa sellele väikesele 
tüdrukule, kelle elu nii ebaõiglaselt 
karm oli. Aga nagu muinasjutus 
ikka, saab headus vääriliselt tasutud 
ja kurjus kurjasti karistatud. 

Soovin kõikidele Lääne-Viru-
maa entusiastlikele muusikaõpeta-
jatele jätkuvalt jõudu, jaksu, soovi 
ning tahet tuua laste silmadesse sära 
ja südamesse rõõmu. 

...ja võib-olla ongi õige elu mõ-

nikord muinasjutuna võtta ja ka 
ennast vahel vaeslapseks mõelda, 
teadmisega, et lõppude lõpuks 
hakkab just vaeslapsel, tänu oma 
südamesoojusele, elu ülesmäge 
veerema. Muinasjuttudes peitub 
alati elutarkuse tõetera, see tuleb 
aga igaühel endal üles leida!

Kaunist muinasjutulist kevadet!

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Mõned talvekuud on möödunud 
kiiresti ja kui jaanuaris ümarlaua 
vestlusel sai alles planeeritud, siis 
vahepeal on olnud nii mitmeidki 
üritusi projekti “Hoolida – õigus või 
kohustus” raames, kus projektiga lii-
tunud pered saavad ennast koolitada 
või pereüritusel osaleda.

Veebruaris alustas psühholoog-
pereterapeut Pille Murrik lapseva-
nematega loenguid, mis käsitlevad 
aktiivset kuulamist, probleemide en-
netamist, enesekehtestamist ja konf-
liktide lahendamist. Maikuus ootab 
lapsevanemaid uus teemasari, kus 
jagatakse teadmisi pereväärtustest, 
seadusandlusest ja narkosõltuvusest.

Et vahepeal saaks tarkuste oman-
damise kõrval ka lastega koos vaba 
aega nautida, siis sai otsustatud 
minna vastlapäeval värskesse õhku 
Õnnela puhketalusse. Lapsed said 
liugu lasta ja vanemad pannkoogi-
jooksu teha. Ka sai proovitud tu-
baseid mänge ja lõpetati karaokega.

1. aprillil sai pereüritusel koos olla 
juba oma peretoas – see on kauaaeg-
ne perede unistus. Üks kena tuba 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu ma-
jas, kus projektis ettenähtud teenuse 
raames on võimalik peredel esmas-
päeviti kell 18–20 saada hingehoidu. 

Teenuse eesmärgiks on aidata vane-
matel toime tulla probleemidega, mis 
mõjutavad pere heaolu. Samuti saab 
teoks samal ajal meisterdustund, kus 
vabatahtlik tugiisik tegeleb noorte 
ja/või vanematega. Väike tee või 
kohv käib ikka asja juurde. 

Igal kuul on peredele planeeri-
tud ühisüritus, kus üks vabatahtlik 
tegeleb ka noorte muusikahuvilis-
tega. Samuti pakub lastekaitseühing 
projekti raames ja koostöös vallaga 
veel tugiisikuteenust peredele, kus 
on kaasatud ka palju vabatahtlikke. 
Kord nädalas jätkab oma tegevust ka 
vanemate tugigrupp, kus juhendaja abil 
saavad lapsevanemad tuge ja leiavad 
oma sisemised jõuvarud, et suudaksid 
tagada pere hea toimetuleku ja laste 
eakohase arengu. Samas julgustavad 
ja toetavad vanemad üksteist.

Ja ei saa me siin elus ikka meesteta 
hakkama. Et oleks rohkem mehe-
likku tegevust ja meie noormehed 
ei vannuks elule alla ega satuks 
pahuksisse seadustega, on kokku 
kutsutud meeste ümarlaud, millest 
naised omakorda ideid ammutavad 
edasiseks tegevuseks.

Anne Terner-Boiko,
projekti koordinaator

anne.ternerboiko@tapa.ee

“Vaeslapse käsikivi” Tapa kultuurikoja laval. Foto lasteaia Pisipõnn arhiivist

Lääne-Virumaa lasteaedade 
muusikaõpetajate etendus 

Tapa kultuurikojas

Hoolida –
õigus või kohustus

Haapsalus valmistusid ratas-
toolitantsijad jälle suviseks line-
tantsu festivaliks. Seekordsel, 
kümnendal, festivalil on plaanis 
Guinessi rekordi üritus varasemast 
erinevalt kahes vastastikuses rivis 
kontra-line-tantsu.

Line-tantsu on Eestis viljeldud 
juba üle kümme aasta. Ratastooli 
line-tantsijad alustasid Pärnus veidi 
üle viie aasta tagasi. Seekordses tant-
sulaagris osales 31 ratastoolitantsijat 
Põlvast, Tartust, Tallinnast, Pärnust, 
Tapalt, Jõhvist ja Haapsalust. 

Tapa vallas on ratastoolitant-
su harrastatud juba kaks aastat. 
Oleme käinud nüüd juba mitmes 

tantsulaagris oma oskusi lihvimas 
ja osalesime ka eelmisel suvel 
Guinessi rekordi püstitamisel ühe-
kordses tantsurivis. Ka sellesuvisest 
tantsulaagrist on plaanis Tapa ratas-
toolitantsijatel osa võtta. Kevadel 
esinesime Lehtse Lämakal koos 
Paide ratastoolitantsijatega. See oli 
tore üritus ja paljud nägid seda-
sorti tantsimist esimest korda oma 
silmaga. Siinjuures tänan Lehtse 
kultuurimaja, kes meid esinema ja 
ennast näitama kutsus.

Minu õnneks on ratastoolitantsi-
jad väga positiivsed inimesed. Neile 
meeldib tantsida ja ka esinemas 
käia. Meie tantsutunnid toimuvad 

üks kord nädalas ja tantsijate jaoks 
on see mitte ainult trenn, vaid ka 
suurepärane vaba aja veetmise 
võimalus. Meie tantsijatel on mo-
tivatsioon millegagi tegeleda. Po-
sitiivseid inimese on tore ja lihtne 
treenida. Aga eks suure osa tööst 
teevad ju ära ka neid ümbritsevad 
abistajad ja kasvatajad igapäeva-
selt, kes on ka tantsutunnis alati 
olemas ja toetamas igal vajalikul 
momendil. Sest just neil inimestel 
on olemas suur süda ja väga vajalik 
töötahe. 

Tulge meie esinemisi vaatama – 
kohtumiseni tantsuplatsil!

Maire Ilves

Ratastoolitantsijad 
jälle Haapsalus

Jäneda käsitöökeskus on Musta 
Täku talli teisel korrusel tegutsenud 
juba seitse aastat. Kuna ülakorrusel 
puudub soojustus, mis võimaldaks 
käsitöökeskusel olla avatud aasta-
ringselt, siis on tavaks saanud avada 
uksed külastajaile maikuu esimesel 
päeval ja sulgeda septembris.

Tänavu alustas Jäneda käsitöö-
keskus kaheksandat tegevusaastat 
20. mail ehk üheksa päeva enne X 
aia- ja lillepäevi, mis on tavapärase 

juunikuu alguse asemel nihkunud 
maikuu lõppu. „Käsitöökeskuse 
avamise mai teisel poolel tingis 
jahe kevad. Külastajaile on talli üla-
korrus avatud kuus päeva nädalas, 
puhkepäev on esmaspäeval,” sõnas 
OÜ Jäneda Mõis juhatuse liige Elo 
Kallas. 

Käsitöökeskuses olid eelmisel 
hooaja müüdavamateks kaupadeks 
keraamika, kudumid ning kadakast 
tehtud puittooted. Ühtekokku 

müüs Jänedal oma tooteid ligi vee-
randsada käsitöömeistrit üle Eesti.

Käsitööhuvilistele on ka uuel 
hooajal võimalik oma uusi tead-
misi ja oskusi lihvida nii kanga-
kudumise või niplispitsi töötoas. 
Jätkuvad ka rahvariiete valmista-
mise kursused, nende vedamise 
on enda kanda võtnud MTÜ 
Loometöö.

 Signe Kalberg

Käsitöökeskuse uus hooaeg 
algas 20. mail

2009. aastaks on Sotsiaalkindlus-
tusamet sõlminud halduslepingu 
75 rehabilitatsiooniteenust osutava 
asutusega. See on rohkem kui 
möödunud aastal. Samas rahalisi 
vahendeid on võrreldes möödunud 
aastaga tunduvalt vähem. 

Tänavune eelarve on veidi üle 84 
miljoni krooni, mis jaotub võrdselt 
puudega täisealiste ja puudega laste 
vahel – mõlemale grupile 42 miljonit 
krooni.

Laste eelarve sisaldab ka eelmisel 
aastal rehabilitatsiooniteenuseks 
kasutamata jäänud raha ning kõik 
senised taotlused on rahuldatud. 
Kahjuks ei saa sama öelda täisealiste 
kohta. 

Täisealistele puudega inimestele 
osutati rehabilitatsiooniteenust eel-
misel aastal ligi 66 miljoni krooni 
eest. Sellel aastal on raha tunduvalt 
vähem. See võib tähendada re-
habilitatsiooniteenusele soovijate 
kauakestvaid järjekordi ja võimalik, 
et ootaja kannatus katkeb.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab.
Inimene, kes on end regist-

reerinud rehabilitatsiooniteenuse 
järjekorda, kuid kellele rehabilitat-
siooniasutus teatab, et planeeritust 
väiksemate võimaluste tõttu talle 
kokkulepitud ajal teenust osutada 
ei saa, võib:

° leppida teadmisega, et järjekord 
niipea ei saabu ja jääda ootele sama 
teenuseosutaja juurde;

° pöörduda sama, juba olemas-
oleva suunamiskirjaga teise reha-
bilitatsiooniasutusse, kus on lühem 
järjekord.

Rehabilitatsiooniteenuse järje-
korra andmed on kättesaadavad 
sotsiaalkindlustusameti kodulehel 
www.ensib.ee ja neid uuendatakse 
üks kord kuus. Informatsiooni saab 
ka infotelefonil 16106.

Kui suunamiskirjal märgitud 
kalendriaasta jooksul rehabilitatsioo-
niteenust järjekorra pärast kasutada 
ei saa, siis kehtib sama suunamiskiri 
kuni teenuse saamiseni. Kulu kae-
takse selle kalendriaasta rahast, millal 
teenust tegelikult osutati.

Elve Tonts, Sotsiaalkindlustusameti 
avalike suhete juht

Täiskasvanute rehabili-
tatsiooniteenuseks on 
sel aastal vähem raha

Päiksekiirte rühmast lähevad 
kooli: Sigrit Altmäe, Alex-Sander 
Arisalo, Egert Kotkas, Ragnar 
Rooba, Meriliis Muusik, Laura 
Leppik, Gerlin Leemet, Tanel 
Kari ja  Artur Morgenson.

Rüblikute rühmast lähevad kooli: 
Anna-Liisa Alla, Karina Terts, 
Viljo Pärtel, Kea Põder, Maksim 
Krõnin, Gert Alliksaar, Rosanna 
Kevade, Aleks Rööpmann, Leeni 

Lõsov, Fred-Markus Rüü, Käty 
Vildek, Ortvin Vinter, Jako-Kaa-
rel Härm, Romet Matsiselts, 
Allan-Deivid Ševtsov, Kirke Laht, 
Kirke Jäetma, Maarja Vällmann, 
Igor Aldõbajev ja Rainer Pajuri. 

Vahakulmu Sinilille rühmast 
lähevad kooli: Sirelyn Eermann, 
Mari-Liis Kurvits, Alver Lillepea, 
Kai-Ly Reinboom, Marlen Serbin 
ja Katriin Ots.

Tapa lasteaia Pisipõnn 
lõpetajad 2009
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Arenduskojas lõppevad maikuus töötute 350-tunnised eesti keele kursused. Praktilise keeleõpetuse raames 
õpetas Anu Jonuks (vasakult teine) õppuritele siidimaalitehnikas sallide valmistamist. Foto  Heiki Vuntus

MTÜ Arenduskoja LEADER 
tegevuspiirkonda külastas Soome 
Tampere piirkonna tegevusgrup-
pide Pirkan Helmi ja Pomoottori 
13-liikmeline delegatsioon. 

Arenduskoja liikmed on Soo-
mes samas piirkonnas käinud 
LEADER tegevust õppimas 2007. 
ja 2008. aastal. Pirkan Helmi LE-
ADER piirkonna tegevuses osaleb 

ka Tapa sõpruslinn Akaa. 
17. aprillil külastati Tapa val-

da (MTÜ Arenduskoda, MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühing ja Leht-
se kultuurimaja). Pärastlõunal 
toimus Jänedal ühisarutelu tu-
levaste koostöövõimaluste üle. 
18. aprillil tutvuti LEADER te-
gevusega Kadrina vallas (Kadri-
na kultuurimaja ja Kuusiku loo-

dustalu) ja Vihula vallas (Palmse 
külastuskeskus, Võhma seltsi-
maja ja Käsmu meremuuseum). 
Külaskäik lõppes 19. aprillil Loksa 
linna (mitmed erinevad objektid 
ning Kuivoja puhkekeskus) ja Kuu-
salu valla (Artur Talviku rändkino 
ning Leesi rahvamaja) väisamisega.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Alates maist 2009 võimaldab Tapa 
vald kõikidele 6. klassi tütarlastele 
vaktsineerimise inimese papilloo-
miviiruse (HPV) poolt põhjustatud 
emakakaelavähi vastu. Sihtrühma 
valikul, kellele vaktsineerimine kom-
penseerida, lähtuti Eesti Naistearsti-
de Seltsi poolt välja antud juhendist 
“Emakakaela vähieelsete seisundite 
diagnoosimine, jälgimine ja ravi”. 
Vaktsiin kompenseeritakse valla 
elanikeregistris olevatele tütarlastele, 
kelle vanemad selleks soovi avalda-
vad. Vallavalitsus kompenseerib sel 
aastal ühe süsti maksumuse peredele.

Otsus seda valla poolt kom-
penseerida on Tapa valla üheks 
tervisekaitsealasest tegevusest ja 
pöörata tähelepanu oma valla ela-
nike tervisele.

Maikuu jooksul edastatakse 

Tapa valla koolide 6. klasside tütar-
lastele ja nende vanematele vastavat 
temaatikat tutvustav informatsioon, 
et inimesed saaksid piisavalt infot 
otsuse langetamiseks. Peale info-
saamist on igal lapsevanemalt õigus 
kirjutada kirjalik avaldus, mille 
alusel arst vaktsineerib tütarlapsed. 
Lastevanemate poolt kirjutatud 
avaldused edastatakse Tapa valla-
valitsuse sotsiaalosakonda.

Vaktsiinikuur koosneb kolmest 
doosist, millest esimese vaktsiini 
kompenseerib vallavalitsus.

HPV vaktsiin:
- on esimene vähivastane vaktsiin 

maailmas;
- on HPV inflektsiooni, emaka-

kaela vähki ärahoidev vaktsiin;
- manustamine 3 doosi 6 kuu 

jooksul intramuskulaarselt;

- sihtgrupp vanuses 10–26 (55) 
aastat;

- vaktsineerimine ei asenda 
tavapärast PAP testi. Regulaarne 
kontroll peab jääma ka peale vakt-
sineerimist;

- kaitseb HPV onkogeensete 
tüüpidega nakatumise eest, kuid 
ei kaitse teiste seksuaalsel teel 
levivate haiguste eest;

- on näidustatud emakakaela 
vähi profülaktikaks. 

 Kallid lapsevanemad, teil on 
võimalus oma lapse terviserikkeid 
ennetada ja lasta oma lapsi vakt-
sineerida.

Täiendava info saamiseks palun 
võtta ühendust sotsiaalnõunik Ene 
Augasmägiga tel 325 8691, või e-
maili teel: ene.augasmagi@tapa.ee

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Tapa vaksalihoone 
funktsiooni leidmise 
ideekonkursi tingimused
Korraldajad: Tapa vallavalitsus koos 
AS-iga EVR Infra.
Konkursi objekt: 
1. Konkursi objektiks on Tapa 
vaksalihoone ning konkursi käigus 
otsitakse ideelahendust vaksalihoonele 
kasutusfunktsiooni leidmiseks 
koos investeeringute rahastusallika 
ja ülalpidamiskulude katmisallika 
näitamisega.
2. Ideekavand peab katma Tapa 
vaksalihoone kasutamise enamikus 
mahus (vähemalt 467 m²).
Konkursi üldtingimused:
1 .  Ko n k u r s s  o n  a va l i k  j a 
osavõtumaksuta.
2. Konkursist võib osa võtta eraisikud, 
mittetulundusühingud ning seltsingud 
ning eraisikutest moodustatud grupid, 
kes on teadlikud konkursi tingimustest.
3. Konkursis osalev isik või isikute 
grupp võib esitada mitu tööd.
4. Idee esitamiseks on vaja esitada 
ideekavand koos investeerimisallika 
ja ülalpidamist katva tegevusplaaniga 
aadressil Pikk tn 15, Tapa, märksõna 
“Tapa vaksalihoone ideekonkurss” 
Peale ideekavandiga tutvumist 
saadetakse ideekavand edasi žüriile 
tutvumiseks.
5. Ideekavand peab arvestama, et 
vaksalihoone omanikuks on AS 
EVR Infra, võimalik on pikaajaline 
üürileping Idee teostajaga.
6. Idee peab olema kooskõlas 

raudteeohutuse kriteeriumitega. 
7. Rahastamise ja ülalpidamiskulude 
kajastamisel peab lähtuma nende 
kulude reaalsel kaetavusel. EL 
s t r uk tuur fond ide  j a  muude 
projektrahastamisallikate puhul 
näidata ära programm ning vajadusel 
selle abikõlblik alamprogramm.
8. Konkursi võitjad on kohustatud 
avalikustama oma isikuandmed.
9. Konkursi korraldajal on õigus ideid 
konkursi lõppedes avalikustada.
10. Sobivate tööde puudumisel on 
komisjonil õigus kuulutada konkurss 
nurjunuks.
Ajakava:
4.05.2009 – konkursi väljakuulutamine
1.06.2009 – ideekavandite esitamise 
tähtaeg
16.06.2009 – avalikustatakse ideed 
kõigile tutvumiseks ja hindamiseks 
1.07.2009 – avalikustatakse konkursi 
tulemused
Parimate selgitamine:
- Žürii on viieliikmeline
- Hindamisel lähtutakse sellest kui 
uuenduslik, reaalselt rakendatav ja kui 
huvitav, originaalne või silmapaistev 
on idee.
- Žürii valib endi seast esimehe. 
Žürii hindab ideid 10-palli süsteemis. 
Juhul kui punktide summa on võrdne 
langetab otsuse esimees.
-  Ideekonkursi  võit ja  saab 
3000-kroonise preemia ja õiguse 
alustada idee teostamist.

Lääne-Viru Pensionäride Liit kutsub 
teid reisima ja kauneid paiku avasta-
ma. Kaasa võib võtta ka pereliikmeid.

 7.–14. juunil toimub reis Ungari-
Slovakkia-Poola. Hind koos hom-
mikusöökidega 3980 krooni, millele 
lisandub tervisekindlust vastavalt eale.

 10. –19. septembril toimub reis 
Horvaatiasse – Sloveeniasse.

Reisi maksumus 4590 krooni, mil-

lele lisandub kindlustus vastavalt eale.
Informatsiooni saab telefonil 

322 3071 ja 5695 2282. Tasuda saab 
ka panka. Täpsed reisikirjeldused saab 
Veski 4.

Ootame meeldivaid reisikaasalasi 
kogu maakonnast. Püüame selles 
tänapäeva murelikus maailmas ühiselt 
ka veidi rõõmu leida.

Vireni Haho, 
Pensionäride Liit

Arenduskoja tegevuspiirkonda 
külastasid partnerid Soomest

Tapa vaksalihoone 
funktsiooni leidmise 

ideekonkursi 
täiendava voor

Vallavalitsus rahastab tütarlaste 
HPV vastast vaktsineerimist

Lp eakas rahvas!

See, mis nähtud, käib üle silma-
de, mis tehtud, üle südame. 
Kahe õppeaasta jooksul oleme Teie 
siirast südamesoojust tunda saanud. 
Olete olnud 2. a klassi 19 õpilasele 
nagu oma vanaemad. 

Iga tantsuproov ja esinemine on 
olnud oodatud. Ikka on meid ko-
sutanud soojad paid ja kiidusõnad. 
Seda õppeaastat jäävad meenutama: 
mitmed esinemised kultuurikojas, 
Rakvere klubi Hämarik üritus, esi-
nemine Rapla rahvamajas, Ellen 
Niidu 80. sünnipäeva tähistamine 

Aitäh Eideratta rahvatantsijatele! 
Tapa gümnaasiumi aulas ja linnaraa-
matukogus, lustakas kadripäev vene 
gümnaasiumis, tantsupäev “Lehtse 
Lämakas”, väljasõit Ohepallu. 

Erilised tänusõnad kuuluvad Aino 
Orgmetsale. Nii palju elutarkust ja 
optimismi! Aitäh nii neile, kes meie 
tegemistele rahaliselt kaasa on aida-
nud kui ka neile, kes meile soojade 
tänusõnadega ja suurte aplausidega 
innustust andnud. Tervist ja tantsulusti 
ka edaspidiseks soovivad 

lapsed, lapsevanemad ja 2. a klassi 
õpetaja Elle Kivisoo.

Nii suur on meie tantsuring 
ja kõigil rõõmust särab hing. 

Memmedel on nimeks Eideratas, 
palju uhkeid tantse tantsuvakas. 

Punane seelik ja valge pluus, 
tantsu ajal laulusõnad suus. 

Kõik lõbusalt tantsime koos, 
jalad hüppavad tantsuhoos. 

Lisbel Serbin

ÜKS PILT

MTÜ Mesilinnu jaoks on algav aasta 
olnud väga huvitav. Toimunud on õpet-
likke koosolekuid, koolitus ja ühisüritusi. 
Kuid kõige olulisem on see, et meie 
ühing on väga palju suurenenud. Meiega 
on liitunud palju uusi peresid, mille üle 
on meil väga hea meel.

Jaanuaris otsustasime, et selle aasta 
pühendame tervislikkusele ja enda eest 
hoolitsemisele. Parim ema on enesekin-
del, terve ja tugev ema! Sellega seoses 
otsustasime lisada igakuulistele koosole-
kutele ühe õpetliku loengu. Jaanuaris kü-
lastas meid firma GNLD esindaja, kes 
rääkis looduslikest puhastusvahenditest, 
toidulisanditest ja kosmeetikast, samuti 
külastasime Rakvere Teatrit. 

Veebruaris pidas Kadi meile loengu 
kasulikest ja kahjulikest toiduainetest 
ning nende mõjust meie kehale. Märtsist 
algas Gordoni perekool, et lisada lap-
sevanematele kindlustunnet ja õpetusi, 
kuidas oma lapsi paremini kasvatada. 
Aprillis külastas meid valla lastekaitse-

töötaja, kes tutvustas meile uut hooldaja 
toetuse määrust, lisaks otsustasime teha 
väikese võistluse meie MTÜ tervislike-
ma eluviisidega inimese tiitlile.

23. aprillil toimus südamenädala 
raames käsitöö üritus peredele, et vane-
matel oleks võimalus aeg maha võtta ja 
pühenduda veidi iseendile ja oma lastele. 
Üritus läks väga hästi. Kohale tuli palju 
lapsevanemaid ja lapsi. Huvi ja tegutse-
mislust oli suur ühtemoodi nii suurtel kui 
väikestel. Valmisid käevõrud, kaelakeed 
ja kõrvarõngad. Suur tänu Merlele, kelle 
abi ja nõuta see päev poleks toimunud.

Kõik uued ja vanad huvilised on 
oodatud meiega ühinema meie suve-
päevadel 6.–7. juunil Mädapea külas. 
Lisainfo telefonil 5699 9984 või e-mailil 
mtu.mesilind@gmail.com

Suur tänu Ene Augasmäele ja An-
gela Oltile, kelle toe ja abita poleks meie 
MTÜst saanud selline meeldiv koht, 
kuhu kõigil on tore tulla. 

Kersti Suun-Deket

Pisike Mesilind tegutseb
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Anne Kivisoo, Helve Lamus, Helle 
Sild;

Asendusliikmed: Lea Mahlberg, 
Maie Kull. 

1.3 Jaoskonnakomisjon nr 3
Komisjoni esimees: Maie Kas-

temäe;
Komisjoni liikmed: Alli Kalavus, 

Silva Kalavus, Ülle Lilleberg, Kadri 
Toomingas;

Asendusliikmed: Tiina Sillandi, 
Eha Vilpuu.

1.4 Jaoskonnakomisjon nr 4
Komisjoni esimees: Eva Vain-

järv;
Komisjoni liikmed: Viivi Kallis, 

Virve Krasnova, Tiina Talvik, Reet 
Palmsalu; 

Asendusliikmed Anne Raava, 
Reet Johanson .

2. Tapa vallavalitsuse kantseleil 
avalikustada otsus Tapa valla vee-
bilehel ja ajalehes Sõnumed. 

3. Otsus jõustub teatavakste-
gemisest. 

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

VALLAVOLIKOGU OTSUS

Tapa
14. mai 2009 nr 196

Jaoskonnakomisjonide 
moodustamine 

Aluseks võttes Euroopa Parla-
mendi valimise seaduse § 9 lõike 2 
ning § 15 lõiked 2 ja 3 ning arves-
tades vallasekretäri ja erakondade 
ettepanekuid:

1. Moodustada 7. juunil 2009 
toimuvate Euroopa Parlamendi 
valimiste läbiviimiseks Tapa vallas 
4 jaoskonnakomisjoni ning  nime-
tada nende esimehed, liikmed ja 
asendusliikmed alljärgnevalt: 

1.1 Jaoskonnakomisjon nr 1
Komisjoni esimees: Arvo Silla;
Komisjoni liikmed: Kristi Aim-

la, Marina Annus, Juta Pihlak, Tiiu 
Saluste, Kaia Silm, Kaja Sviridova; 

Asendusliikmed: Astrid Valdre, 
Juta Kruusmaa.

1.2 Jaoskonnakomisjon nr 2
Komisjoni esimees: Malle Ti-

mak;
Komisjoni liikmed: Elly Born 

piisavate andmete saamisest teeb 
pensioniamet püsiva töövõimetuse 
ning puude raskusastme ja lisaku-
lude tuvastamise või tuvastamata 
jätmise otsuse. Eelnevalt kaasatakse 
sellesse protsessi ekspertarst, kelle 
ekspertarvamus on otsuse tegemisel 
ülimalt tähtis.

° hiljemalt viieteistkümne päeva 
jooksul arvates ekspertiisiotsuse 
tegemisest teavitab pensioniamet 
otsusest nii isikut kui ka tervisesei-
sundi kirjelduse esitanud arsti.

Erisus: Kui isik on taotluse esita-
mise päeval haiguslehel, siis tehakse 
otsus kiiremini – hiljemalt viie töö-
päeva jooksul. Otsusest teavitatakse 
hiljemalt viie päeva jooksul.

Ülaltoodud ajagraafik peab paika 
juhul, kui kogu esitatud informat-
sioon on ekspertiisi tegemiseks pii-
sav. Kui aga andmeid või dokumen-
te on vaja täiendada, siis selleks on 
kehtestatud oma tähtajad, mistõttu 
kogu protsess pikeneb.

Niisiis: ° kui esitatud tervisesei-
sundi kirjeldus on puudulik, siis hil-
jemalt kümne päeva jooksul pärast 
ebapiisavate andmete saamist küsib 
pensioniamet arstilt isiku kohta 
täiendatud terviseseisundi kirjel-
duse või andmeid või dokumente;

° hiljemalt järgneva kümne päeva 
jooksul esitab arst täiendatud tervi-

seseisundi kirjelduse või puuduvad 
andmed või dokumendid;

° puuduvate andmete või doku-
mentide esitamiseks või arsti vastu-
võtul käimiseks annab pensioniamet 
ekspertiisi taotlejale tähtaja, mille 
määramisel arvestatakse asjaoluga, 
et arsti vastuvõtule pääsemiseks 
võib olla pikk järjekord;

° mõnel juhul lisandub ka aeg 
puude ekspertiisiks vajaliku rehabi-
litatsiooniplaani koostamiseks. 

Pensioniameti poolt määratud 
tähtaegadest tuleks kindlasti kinni 
pidada, sest täiendavaid andmeid 
ei küsita asjata. Neid õigeaegselt 
saamata menetlus lõpetatakse. Et 
seda vältida, peab kindlasti meeles 
pidama, et kolme kuu jooksul enne 
ekspertiisitaotluse esitamist tuleb 
käia pere- või raviarsti vastuvõtul. 
Nii on arstil teie tervise kohta piisa-
valt andmeid ja ka ekspertiisitaotluse 
menetlemine ei veni talumatult 
pikaks.

Pikenenud menetluse tõttu ini-
mene rahas otseselt ei kaota, kuid 
korduvekspertiisi korral võib tek-
kida vahe pensioni või toetuse iga-
kuises maksmises ja raha makstakse 
välja tagantjärele.

Elve Tonts, 
Sotsiaalkindlustusameti 

avalike suhete juht

Püsiva töövõimetuse ja puude 
ekspertiisi tegemise aeg 
on kuni poolteist kuud

Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskonnad 
Tapa vallas

Alates 1. oktoobrist 2008 muutus 
püsiva töövõimetuse ja puude 
ekspertiisi tegemise kord. Seoses 
sellega pikenes ekspertiisitaotluste 
menetlemise aeg.

Püsiva töövõimetuse tuvastamist 
ning puude raskusastme ja sotsiaal-
toetuste määramist taotlev tööealine 
inimene (16-aastane kuni vanadus-
pensioniealine) peab täitma mahuka 
ja üksikasjaliku ekspertiisitaotluse 
vormi ning esitama selle elukoha-
järgsele pensioniametile. 

Kehtiva korra järgi ja rohkem kui 
pooleaastasele kogemusele toetudes 
võib öelda, et enamikul juhtudel 
kulub ekspertiisi tegemiseks kuni 
poolteist kuud.

Miks nii kaua? 
Sotsiaalministri määrustega on 

kehtestatud kindlad tähtajad, mille 
jooksul tehakse rida erinevaid vaja-
likke toiminguid:

° hiljemalt kümne päeva jooksul 
arvates ekspertiisitaotluse saami-
sest küsib pensioniamet taotluses 
viidatud arstilt isiku terviseseisundi 
kirjelduse; 

° hiljemalt järgneva kümne päeva 
jooksul koostab arst nõutud tervi-
seseisundi kirjelduse ja saadab selle 
pensioniametile;

° hiljemalt viieteistkümne töö-
päeva jooksul arvates ekspertiisiks 

-  Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 
-  Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastiku-

registrisse kantud valla või linna täpsusega 

Valimisjaoskond nr 2

Valimisjaoskond nr 3

Valimisjaoskond nr 4

Tapa vallavalitsus korraldab ohtlike 
jäätmete ning elektri- ja elektroo-
nikaromude kogumisringi. Kogu-
misring toimub 6. juunil 2009. 
Kogumisringil võetakse elanikelt 
tasuta vastu ohtlikke jäätmeid, 
elektri- ja elektroonikaromusid.

NB! Ohtlikud jäätmed, elektri- ja 
elektroonikajäätmed tuleb otse üle 
anda vedajale. 

Kategooriliselt on keelatud tuua 
ja vedelema jätta kogumiskohtades-
se suurjäätmeid ja olmejäätmeid. 
Kogumiskohad, kuhu tuuakse ja 
ladestatakse jäätmeid, mida nime-
kirjades ei ole, jäetakse järgmistest 
kogumisringidest välja.

Elektri- ja elektroonikajäät-
med on:

1. Suured kodumasinad (külmi-
kud, pesumasinad, elektripliidid, 
mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, 
kliimaseadmed, ventilaatorid jms);

2. Väikesed kodumasinad (tol-
muimejad, õmblusmasinad, röstrid, 
kellad, kaalud, kohvimasinad jms);

3. IT- ja telekommunikatsioo-
niseadmed (raalid, sülearvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, auto-

maatvastajad, printerid jms);
4. Tarbeelektroonika seadmed 

(raadiod, televiisorid, videokaa-
merad ja -magnetofonid, muusi-
kariistad jms);

5. valgustusseadmed (lumi-
nofoorlampide valgustid, sirged 
luminofoorlambid, kompakt-
lambid);

6. Elektritööriistad (va suured 
paiksed tööstuslikud tööriistad);

Ohtlikud jäätmed on:
1.Kasutatud õlid ja õlifiltrijäät-

med nagu õlifiltrid ja õlipakendid
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, 

nende pakendid ning nende aine-
tega määrdunud töövahendid

3. Lahustid, nagu näiteks tär-
pentin, atsetoon ja tehniline 
bensiin

4. Taimekaitse- ja putukatõr-
jevahendid ning nende pakendid

5. Vanad akud ja akuvedelikud
6. Leeliselised pesuained
7. Kasutamata jäänud või aegu-

nud ravimid ja farmaatsiatooted
8. Elavhõbedakraadiklaasid
9. Päevavalguslambid
10. Patareid

Kogumisautode peatuspaigad ja 
ajad on järgmised:
Tapa linnas: 
Taara ja Võidu pst rist 9–9.20
Nurga äri (Decora) parkla Ambla 
mnt ja Paide mnt nurgal 9.35–9.50
Lukoil bensiinijaama tankla 10.05–
10.25
Karkuse piirkond:
Näo korruselamu juures 10.45–11
Karkuse klubi 11.15–11.30
Saksi piirkond:
Saiakopli mõis 11.40–11.55
Moe korrusmajad 12.05–12.25
Imastu 11 korterelamu 12.40–12.55
Lehtse piirkond:
Jootme korruselamud 13.25–13.45
Linnape küla 14–14.15
Rägavere küla (Rägavere mõis) 
14.30–14.45
Lehtse teeninduspunkti ees parklas 
15–15.20
Jäneda piirkond
Läpi-Aru rist 15.35–15.50
Jäneda A ja O poe parkla 16. 05–
16.30

Peatuspaikade ajad võivad veidi 
nihkuda, palume varuda aega ja 
kannatust.

Ohtlike jäätmete ning elektri- ja 
elektroonikaseadmete 

kogumisring Tapa vallas

Tapa vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel 5. juunil 2009 kell 10.00 Tapa vallale 
kuuluva korteriomandi aadressil Valgejõe pst 16-3 Tapa linn Tapa vald Viru Maakohtu 

Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa 
nr 4064331 (316/1999 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 

31,60 m²); kell 10.30 Tapa vallale kuuluva korteriomandi mitteeluruum aadressil Keskuse tn 8-4 
Lehtse alevik Tapa vald Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna 

korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 4079331 (806/11426 mõttelist osa kinnistust 
ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 80,60 m²).

Enampakkumised toimuvad Tapal Pikk tn 15 III korrus. Enampakkumise läbiviimise tingimustega ja 
müügitingimustega saab tutvuda veebilehel www.tapa.ee rubriigis uudised / vallavara ja eelarve. 

Korteriomanditega tutvumiseks ja täiendava teabe saamiseks helistada tel 5657 7164 
Alar Teras
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Järgnevad majanduslike huvide dek-
laratsioonid esitasid ametiisikud kor-
ruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 
5 alusel vallavolikogu poolt määratud 
komisjonile. Deklaratsioonid aval-
datakse seaduse § 15 lõike 3 alusel 
seaduse lisana kinnitatud ametiisiku 
majanduslike huvide deklaratsiooni 
vormi järgi: 

I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalgaaste ja ametipalk. [Aval-
datakse koos asutusest makstavate 
lisatasudega] 

II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraama-
tusse kandmiseni ka ehitised ja nende 
osad, deklareeritakse ka pooleliolevad 
ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva 
vara puhul näidatakse ametiisiku 
osa selles): otstarve, asukoha maa-
kond, vald, linn, kinnistuspiirkond, 
kinnistu number. [Asukoha aadressi 
näitamata]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja 
õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väl-
jalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpabe-
rid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, 
koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja 
nende arv). 

III. Andmed varaliste kohus-
tuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele era-
õiguslikele isikutele, kui võla suurus 
ületab eelmise kuue kuu ametipalga 
või 50 000 krooni, kui ametikohal 
ametipalka ei maksta: võlausaldaja, 
võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille 
suurus ületab deklareerimise ajal eel-
mise kuue kuu ametipalga või 50 000 
krooni, kui ametikohal ametipalka ei 
maksta (liisingud, käenduslepingud, 
hüpoteegid jms). 

IV. Andmed muude tulude 
kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk 
ja lisatasud põhitöökohal, kui ame-
tiisikul puudub ametipalk, näidates 
nende suuruse; kompensatsioonid, 
sh nõukogudest saadavad hüvitised, 
nimetades nõukogu ja näidates hü-
vitise suuruse; intressid; pensionid; 
töövõtust ning teadus- ja õppetööst 
saadavad tasud; autoritasud; muud 
tulud või tuluallikad, näidates ära, 
mis liiki tuludega on tegemist). [Tulu 
suurust näitamata] 

V. Andmed maksustatava tulu 
ja dividenditulu kohta 

[Ei kuulu avaldamisele] 

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
VI. Andmed abikaasa, vanema-

te ja laste kohta 
[Ei kuulu avaldamisele] 

Vastavalt korruptsioonivastase 
seaduse § 14 lõikele 4 esitavad valla-
volikogu esimees Aleksander Sile, 
vallavanem Kuno Rooba ja vallavo-
likogu liige, Ambla vallavanem, Alari 
Kirt deklaratsioonid siseministrile 
ning nende deklaratsioonid avalikus-
tatakse Riigi Teataja Lisas. 

1. Marina Annus, 3. vallavolikogu 
liige, sotsiaalkomisjoni esimees, 4. 
Tapa vallavolikogu, 5. 1500 krooni, 
6. Kinnistu Tapa linnas, nr 1233431, 
7. sõiduauto AUDI A4 AVANT, 8. 
-, 9. Swedbank, sularaha arve 2, 10. 
Swedbank, laenuleping , 11. - ; 12. 
palk AS Eesti Raudtee; 

1. Svetlana Družkova, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa vallavoliko-
gu, 5. 1300 krooni, 6. Abikaasade 
ühisvara korteriomand Tapa linnas, 
nr 3483331, 7. -, 8. -, 9. Swedbank, 
arveldusarve, 10. -, 11. - ; 12. palk 
Tapa lasteaed Vikerkaar, autoritasu 
Tallinna Ped Seminar; 

1. Leelo Jürimaa, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1500 
krooni, 6. Kinnistud Tapa vallas, 
nr 2494, nr 16825, 7. Abikaasade 
ühisvara sõiduauto KIA Pride 273 
KMC 1998, 8. -, 9. Swedbank arvel-
duskonto 2, Swedbank krediidiarve 
2, SEB Ühispank arvelduskonto, 10. 
laenuleping Swedbank, 11. -, 12. palk 
Lehtse kultuurimaja, Lehtse lasteaed; 

1. Viivi Kallis, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300 
krooni, 6. ühisomandis korter Tapa 
vallas, nr 2528931, elamu Saksi külas 
7. -, 8. -, 9. Swedbank hoiuarve, SEB 
hoiuarve, 10. -, 11. käendusleping 
SEB; palk OÜ Saksi Mets;

1. Toomas Kaukvere, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1300 krooni, 6. maatulundusmaa 
Jäneda külas Tapa vallas katastritun-
nus 40001:002.0033, katastritunnus 
40001:002.0034; 7. sõiduauto TOYO-
TA-COROLLA 1,4XLi 1996, 8. OÜ 
Casa Consulting, osa, 600, 100 EEK, 
60 000 EEK; Swedbank Pensioni-
fond K2, V+ Swedbank Pensioni-
kindlustus, Swedbank Fondifond 100 
E-osak, 241,55, 5,9357 EUR, 1433,77 
EUR, 9. Swedbank arvelduskonto, 
Swedbank väärtpaberikonto, Swed-
bank tähtajalise hoiuse konto,10. -, 
11. hüpoteek Eesti Vagariigi kasuks 
summas 228712,00 EEK, 12. palk 
Maamajanduse Infokeskus, AS Eesti 
Vanglatööstus;

1. Elmu Koppelmann, 3. vallavo-

likogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1300 krooni, 6. kinnistu Tapa linnas, 
nr 546531, 7.sõiduauto Citroen C3, 
2002, Toyota Corolla, 8. -, 9. Swed-
bank arveldusarve, SEB arveldusarve, 
10. -, 11. -, 12. palk Tapa gümnaasium, 
AS Viru Press; 

1. Katrin Kuusik, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1500 krooni, 6. korteriomand Tapa 
linnas kinnistu nr 2713431, maatu-
lundusmaa Peipsiääre vallas, nr 2535 
(1/2 kaasomandist), 7. -, 8. AS Tapa 
Haigla, 8 aktsiat, 15000.-, 120 000.-
, Tallink Grupp, 250 aktsiat, 422, 
1055.-, OÜ Tapa PAK, 13 osakut, 
1000.-, 13000.-, Hansa Pensionfond 
K3, 9. Swedbank arvelduskonto, 
SEB väärtpaberikonto, Nordea pank 
arvelduskonto, Sampo Panga arvel-
duskonto, 10. Swedbank, laenuleping, 
112 000 krooni 11. - ; 12. töötasu OÜ 
Tapa PAK, AS Tapa Haigla; 

1. Andres Mandre, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1500.-krooni, 6. kinnistu Tapa vallas, 
nr 71601:006:0120, 7. -, 8. Swedbank 
Pensionifond K3 osakud 1570.146, 
12.00, 188842.69, SEB pank PRG 
Pensionifond osakud 368.115, 11.54, 
4248.42 9. Swedbank hoiuarve, SEB 
pank hoiuarve, Sampo pank hoiuar-
ve, Swedbank väärtpaberiarve, SEB 
Ühispank väärtpaberi arve, Sampo-
pank väärtpaberi arve, 10. -, 11. SEB 
Ühisliising, sõiduauto kasutusliising; 
12. vanaduspension, FIE Andres 
Mandre Service;

1. Riina Niibo, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1275 
krooni, 6. korteriomand Tapa vallas, 
nr 1730236, 7. sõiduauto Volkswa-
gen Polo 2003, 8. Pensionifondi III 
sammas, 9. Swedbank arvelduskonto 
2, 10. -, 11. -; 12. perearsti töötasu;

1. Raivo Okk, 3. vallavoliko-
gu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1500.-krooni, 6. elamumaa kinnistu 
nr 1172636; 7. UAZ-31512 1990, 
Ford 1997, Toyota Carina E 1996, 8. 
OÜ Raudvara osa 1, 40000, 40000, 
9. Swedbank, 2 arveldusarvet, 10. 
Swedbank, võlajääk 282589, 11.-; 
12. ettevõtlustulu FIE Raivo Okk, 
Sotsiaalkindlustusamet pension;

1. Arvi Palmsalu, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1300.- krooni, 6. korter Tapa vallas, 
nr 38124, 7. sõiduauto Ford Mondeo 
1997, 8. -, 9. Swedbank arvelduskon-
to, 10. -, 11. -, 12. OÜ Tapa Elamu 
töötasu;

1. Mart Peedo, 3. vallavoliko-
gu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1500.- krooni, 6. kinnistu Tartu 
vallas, nr 112404 (1/2 kaasoman-

dist) ja korteriomand Tapa linnas, 
nr 15614, garaažboks garaažiühistus 
“Valgejõe” reg nr 80113445, 7. -, 8. 
Tallinna Kaubamaja aktsiad 200, 10 
EEK, 2000 EEK, Tapa PAK osak 13, 
1000 EEK, 131000 EEK, 9. lihtarve 
Swedbank 10. -, 11. -, 12. palk Tapa 
Perearstikeskus OÜ, pension, palk 
Tapa Haigla AS, maarent;

1. Piret Pihel, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1500.- 
krooni, 6. kinnistud Tapa vallas korter 
kinnistu nr 2715631, elamumaa kin-
nistu nr 583836, põllumaad kinnistud 
945436, 1660936, 3883831, 4713731, 
7. -, 8. -,9. Swedbank arveldusarve, 
SEB Ühispank arveldusarve, Sampo 
pank arveldusarve, 10. SEB Ühispank, 
686250.-,11. Järva Maavalitsus hüpo-
teek 36000, Hansa Liising 195305.-, 
12. tulu põllumajandusest;

1. Mart Pihlak, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300 
krooni, 6. kinnistu Tapa vallas, nr 
629231, garaažiboks Tapa linnas, reg 
nr 1743131, ½ korteriomandist Tapa 
vallas nr 2364731, 7. Audi A6 2003, 
8. -, 9. Swedbank arvelduskonto, 
investeerimishoius, SEB pank arvel-
duskonto, investeerimishoius, Sampo 
Pank 3 tähtajalist hoiust, 10. -, 11. -, 
12. pension, AS Tapa Vesi nõukogu 
liikmetasu;

1. Kalju Soomeri, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300.- 
krooni, 6. -, 7. Suzuki Carry 1982, 
sõiduauto VW-PASSAT 1991, 8. -, 
9. Swedbank arveldusarve, 10. -, 11. 
-, 12. pension;

1. Lilli Strõnadko, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1300.- krooni, 6. kinnistu Tapa linnas, 
nr 280831, hooneühistu garaažiboks 
nr 19, 7. -, 8. -, 9. SEB jooksevarve, 
10. -, 11. -, 12. pension, töötasu;

1. Vjatšeslav Suvorov, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1995.- krooni, 6. Autogaraaž Tapa 
linnas (1/2 ühisomandist), elamu-
maa Tapa linnas (1/2 ühisoman-
dist), korter Tapa linnas, kinnistu nr 
2713131(1/2 ühisomandist), 7. Sõi-
duauto Opel-Omega 1984, sõiduauto 
Opel-Omega 1994, 8. -, 9. Swedbank 
lihtarve, SEB pank lihtarve, 10. -, 11. 
-; 12. palk AS Eesti Raudtee, AS Tapa 
Vesi juhatuse liikme tasu;

1. Tatjana Tamm, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1995.- krooni, 6. elamumaa Tapa 
linnas, kinnistu nr 909631, 7. -, 8. osa-
kud, 50%, 20000 krooni; 9. Swedbank 
2 arvelduskontot, 10. Swedbank, 
175806.-, 11. -; 12. töötasu TANYV 
OÜ, KÜ Pikk Kask, KÜ Roheline 12;

1. Kalle Valdlo, 3. vallavolikogu 

liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300 
krooni, 6. elamumaa Tapa linn nr 
108931, nr 109131, elamumaa Tapa 
vallas nr 407431, 1/3 maatulundus-
maa Kadrina vallas nr 2804531; 7. 
-, 8. Tapa Mill OÜ, osad 5%, 2000 
EEK, Pension Hansa K2 20533.28, 
11.05, 226853.62 EEK, Pensionifond 
Hansa V3, 2140.37, 10.4929, 22458.69 
EEK, 9. arveldusarve Swedbank, 
arveldusarve SEB, 10. -, 11. Hansa 
Liising: sõiduauto Mazda 3 v.a. 2006, 
sõiduauto Ford Focus v.a. 2006, 12. 
Tapa Mill OÜ juhatuse liikme tasu;

1. Marju Bugri, 3. vallavalitsuse 
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 4000.- 
krooni, 6. korteriomand Tapa vallas, 
kinnistu nr 3796031, garaažiboks Tapa 
vallas, 7. -, 8. -, 9. SEB arvelduskonto, 
10. -, 11. -, 12. töövõimetuspension, 
toitjakaotuspension, lastetoetus;

1. Teet Koitjärv, 3. vallavalitsuse 
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. aste 91, 
palk 22 000.- krooni, 6. korteriomand 
(1/2) Tapa linnas, nr 1239731, elamu-
maa Järve-Jaani vallas, nr 2381036; 7. 
-, 8. Sampo Pank pensionifond, osak, 
2649,410 tk, 10000 kr/tk, 26494,10 
kr, Swedbank pensionifond, osak, 
2634,274 tk, 10,00 kr/tk, 26342,74 
kr, 9. Swedbank 2 arveldusarvet, 1 
väärtpaberikonto, Nordea Pank 2 
arveldusarvet, SEB Pank 1 arvel-
dusarve, 10. -, 11. SEB Liising auto 
kasutusrent, tasumata osamaksed: 
124 733.89 kr , 12. AS Tapa Vesi, 
Nõukogu esimehe tasu;

1. Tõnu Lepik, 3. vallavalitsuse 
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 4000.- 
krooni, 6. kinnistud Tapa vallas, 
maatulundusmaa nr 4390, maatu-
lundusmaa nr 3959931, 7. sõiduauto 
Volkswagen Passat 1993, sõiduauto 
Volkswagen Universaal 1994, veoau-
to GAZ-51A 1968, traktor T-25A3 
1990, traktor MTZ-82L 1987, 8. 
-, 9. arveldusarve Swedbank, 10. -, 
11. kinnistu 4390 hüpoteek Eesti 
Vabariigi kasuks, kinnistu 3959931 
hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks, 12. 
ettevõtlustulu;

1. Alar Teras, vallavalitsuse liige, 
4. Tapa vallavalitsus, 5. palgaaste 80, 
ametipalk 18 500.- krooni, 6. kinnistu 
Tapa linnas, nr 631631, korteriomand 
Tapa linnas, nr 1548231 7.- 8. AS 
SEB Elu- ja pensionikindlustus SEB 
Progressiivse pensionifondi osak, 
5984,802, 10kr, 59848,02 kr, 9. Nor-
dea Pank arvelduskonto, SEB Pank 
arvelduskonto, SEB Pank kaardikon-
to, SEB Pank kasutushoius, Swedbank 
arvelduskonto, 10. -, 11. - ; 12. arvel-
duskontode ja hoiuste intressid.

16. mail möödus 50 aastat, mil Tapale 
moodustati Autotranspordibaas nr 21. 
Aja jooksul arenes see Tapa suurimaks 
ettevõtteks, andes aastakümneid tööd 
ja teenistust Tapa, Tamsalu, Rakke ja 
nende ümbruses elavatele sadadele 
inimestele.

Te olite pikki aastaid minu lugu-
peetud kaastöötajad-kolleegid, teiega 
koos jagasime nii rõõme kui muresid. 
Aeg on teinud oma töö, osa meie 
hulgast on lahkunud, keda mälestame 
tänutundega. Paljud elavad, koha-
nenud kiiresti muutuva elutempoga, 
leidnud oma koha elus, nostalgiaga 
meenutavad autobaasi aegu. Kallid en-
dised töökaaslased, õnnitlen teid kõiki 
autobaasi olulise tähtpäeva puhul, 

Mälestusi-meenutusi 
Tapa autobaasist

tänan meeldiva koostöö eest, soovin 
kordaminekuid teie ettevõtmistes. 
Sama kuulub autobaasi endistele 
klientidele ja koostööpartneritele.

Soov oma mõtteid kirja panna 
keerles peas juba mõnda aega, seda 
varjutasid kõhklused-kartused. Samas 
leidsin, et vaikides mööda minna nii 
olulisest tähtpäevast oleks kurjast. Nii 
sündiski minu kirjutis viimasel hetkel, 
järgnev ootab veel kirjapanemist. 

Tolleaegse Tapa rajooni TSN Täi-
tevkomitee aseesimehe, hilisema 
kauaaegse Autotranspordibaasi nr 21 
direktori Rudolf  Toimi meenutustest 
kuulsin, et kaalumisel oli kaks seisu-
kohta. Kas rajada autobaas Tapale või 
Tamsalusse. Nimelt toimus sel ajal 

Tamsalu jõusöödatehase projekteeri-
mine, mille kogu toodang oli ettenäh-
tud välja vedada tsentraliseeritud autot-
ranspordiga. Antud tootmispiirkonnas 
asusid Tamsalu ja Rakke autokolonnid 
ja ettevõtted vähese arvu autodega. 
Samal ajal oli päevakorras väikeste 
autoettevõtete ühteliitmine, autode 
otstarbekama kasutamise eesmärgil.

Otsus langetati Tapa kasuks, mis 
oli tol ajal rajooni keskus. Siin olid 
soodsamad võimalused kaadri komp-
lekteerimiseks, kollektiivi elukondli-
kuks, kaubanduslikuks, meditsiinili-
seks ja kultuuriliseks teenindamiseks, 
lisaks muid eeliseid. ATB-21 juhtkond kevadel 1970: ees vasakult Ilme Allandi (plaaniosakonna 

juhataja), Rudolf Toim (direktor), Asta Jaksen (pearaamatupidaja); taga-
reas vasakult Ilmar Müür (ekspluatatsiooniosakonna juhataja), Lembit 
Vomm (peainsener). 

Järgneb
Lembit Vomm Foto Lembit Vommi erakogust
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16.04.2009
Kinnitati 25.03.2009 toimunud 

45. istungi protokoll.
Võeti vastu järgmised otsused:
Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine;
Katastriüksuste sihtotstarvete kaas-

ajastamine ja lähiaadresside määramine;
Geoloogilise uuringu loa and-

mine Raufarm OÜ-le Maleva III 
uuringuruumis;

Geoloogilise uuringu loa and-
mine Raufarm OÜ-le Maleva IV 
uuringuruumis;

Vallavara võõrandamine otsus-
tuskorras.

Võeti vastu järgmised määrused:
Hooldajatoetuse maksmise kord 

puudega lapse hooldajale;
Puudega lapse hooldajale hoolda-

jatoetuse määra kehtestamine;
Sotsiaaltoetuste määramise ja 

maksmise kord Tapa vallas;
Valla eelarvest makstavate toetus-

te määrade kinnitamine;
Tapa Vallavolikogu 08.11.2007 

määrus nr 73 „Riigi rahastava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamise kord“ ja Tapa 
Vallavolikogu 12.01.2006 määrus 
nr 13 “Tapa valla sotsiaalkorterite 

eraldamise ja kasutamise kord“ 
muutmine;

Lehtse kooli põhimäärus.

14.05.2009
Kinnitati 16.04.2009 toimunud 

istungi protokoll.
Võeti vastus otsus “Katastriüksu-

sele sihtotstarbe määramine”.
Otsustati mitte anda AS-le Vest-

man Varahaldus geoloogilise uu-
ringu luba Maleva kruusamaardla 
Maleva V uuringuruumis.

Võeti vastu määrus “Tapa valla 
jäätmekava 2009–2013 vastuvõtmine”.

Võeti vastu määrus “Tapa valla-
volikogu 11. jaanuar 2007 määruse 
nr 42 “Tapa valla jäätmehooldusees-
kiri” muutmine”.

Kinnitati Tapa valla 2008. aasta 
majandusaasta aruanne.

Võeti vastu otsus “Vallavara 
võõrandamine”.

Võeti vastu otsus “Lehtse valla-
volikogu 29.09.1998 otsuse nr 32 
p 1.1. kehtetuks tunnistamine ja 
vallavara võõrandamine”.

Võeti vastu otsus “Kasutusvalduse 
lepingute tingimuste kinnitamine”.

Võeti vastu otsus “Jaoskonnako-
misjonide moodustamine”.

16.04.2009
Anti välja korraldus raha eral-

damise kohta spordiklubidele valla 
2009. aasta eelarvest.

Ühele puudega isikule määrati 
hooldaja.

Anti välja kaks korraldust puu-
dega inimesele hooldaja määramise 
lõpetamise kohta ja üks korraldus 
koduteenuse osutamise keeldumise 
ning lõpetamise kohta.

Otsustati maksta täiendavat sot-
siaaltoetust summas 1000 krooni.

Väljastati ehitusluba korterelamu 
korterite nr 2 ja 3 rekonstrueeri-
miseks (ümberehitamiseks ja kasu-
tusotstarbe muutmiseks mitteelu-
ruumiks) Jaama tn 4 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas.

Väljastati kasutusluba külma-
veetorustiku kasutusele võtmiseks 
Luhametsa kinnistul Saiakopli külas 
Tapa vallas.

Anti välja korraldus jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta.

Kinnitati Tapa valla 2009. a eel-
arve kulude jaotus tegevusalade ja 
majandusliku sisu järgi.

Tapa valla reservfondist eraldati 
MTÜ-le Jäneda Spordiklubi 4000 
(neli tuhat) kahe Tapa valla noore 
osalemiskulude katteks U-19 saaliho-
ki maailmameistrivõistlustel Soomes 
Eesti U-19 koondise koosseisus.

Tapa valla reservfondist eraldati 
MTÜ-le Jäneda Saalihoki Naiskond 
1000 (tuhat) krooni sõidukulude kat-
teks seoses osalemisega Eesti meistri-
võistluste finaalis Tallinnas 18.04.09.

22.04.2009
Otsustati maksta Tapa valla eelar-

vest toimetulekutoetust 2009. aasta 
aprillis 23 2491 krooni ja sellega 
kaasnevat 200-kroonist täiendavat 
sotsiaaltoetust summas 3800 krooni.

Lõpetati puudega isiku hoolda-
jaks määramine.

Ühele isikule eraldati koht Tapa 
hooldekodus.

OÜ-le Häcke Aa Hooldekodu 
otsustati eraldada alates 21.04.2009.a 
igakuuliselt hooldustasu hooldekodu 
teenuse osutamise eest Tapa valla 
elanikule.

Seoses isiku hooldekodusse pai-
gutamisega lõpetati sotsiaalkorteri 
üürileping.

Tunnistati kehtetuks Tapa val-
lavalitsuse 11.03.2009 korraldus nr 
182 „Avalduse esitamine Lääne-Viru 
Maakohtule eestkoste seadmiseks“.

MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 
eraldati riigi poolt rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
2007., 2008. aasta ülejäägist 15 200 
krooni Tapa valla sügava puudega 
lapsele puudega lapsele isikliku 
abistaja teenuse osutamise eest 
ajavahemikus veebruar–märts 2009.

Kinnitada avatud hankemenetlu-
sega riigihanke “Tapa gümnaasiumi 
hoone rekonstrueerimine” hanke-
dokumendid.

Anti välja korraldus maa ostuees-
õigusega erastamise kohta ning maa 
ostueesõigusega erastamise kohta 
plaanimaterjali alusel.

Nõustuti Tapa vallas Loksu külas 
asuva Rätsepa kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks.

Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva üksikelamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Männiku tn 27 kinnistule Tapa linnas.

Määrati projekteerimistingimused 
Kallaste-1 (tulevikus Sambla) kinnis-
tule üksikelamu projekteerimiseks 
Jäneda külas Tapa vallas.

OÜ-le Jaotusvõrk väljastati ehi-
tusluba elektrivarustusega liitumise 
ehitamiseks Kensa kinnistule Jootme 

külas Tapa vallas.
OÜ-le Jaotusvõrk väljastati kasu-

tusluba Lepiku talu elektrivarustuse-
ga liitumisele Patika külas Tapa vallas.

Anti väljakorraldus Tapa linna 
tänavate liikluskorralduse ajutise 
muutmise kohta.

Osaühingule Männiku Oil eral-
dati Tapa valla 2008. a eelarve osast 
06604 „saunad” rahaline toetus 
summas 108 000 krooni.

Optiline Grupp OÜ-le anti 
nõusolek Prillipood Ratastel ränd-
kaupluse peatumiseks Tapa valla 
territooriumil.

Anti luba Jõhvi gümnaasiumile 
projektlaagri (keelelaager) läbi-
viimiseks 10.08.2009–19.08.2009 
Kõrveküla Puhkekeskus aadressil 
Kõrveküla küla Tapa vald Lääne-
Virumaa.

Anti luba Kalev Salustele pro-
jektlaagri (moe-, kunsti- ja tantsu-
laagrid) läbiviimiseks 12.06.2009–
10.08.2009 Kadaka talus (Kõrve-
küla Puhkekeskus) Kõrveküla Tapa 
vald Lääne-Virumaa.

29.04.2009
Anti välja määrus “Tapa valla-

valitsuse 16.04.2008 määruse nr 7 
“Toimetulekutoetuse määramise 
kontrolli komisjoni põhimäärus“ 
kehtetuks tunnistamine”.

Kolmele puudega isikule määrati 
hooldaja.

Sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping.

Eraldati üks koht Tapa hool-
dekodus.

Lõpetati toimetulekutoetuse 
määramise kontrolli komisjoni töö 
lõpetamine.

Väljastati ehitusluba saun-pesu-
maja ehitamiseks Okka kinnistule 
Jäneda külas Tapa vallas.

Väljastati kirjalik nõusolek su-
vemaja ehitamiseks Maarja maa 
kinnistul Saksi külas Tapa vallas.

Moodustati sotsiaaltoetuste 
määramise komisjon.

Võeti vastu kokku neli korral-
dust loa andmise kohta jäätmema-
huti harvemaks tühjendamiseks ja 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise kohta.

Anti välja korraldus raha eral-
damise kohta Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi kommunaalkulude 
katteks.

Anti välja korraldus pärima asu-
mise kohta.

Anti nõusolek Osaühingule 
Tapa Elamu korteriomandite tasuta 
võõrandamiseks ja korteriomandite 
tasuta vastuvõtmine Osaühingult 
Tapa Elamu.

Otsustati suurendada Aktsiaselt-
si Tapa Vesi aktsiakapitali.

06.05.2009:
Kinnitati AS Tapa Vesi ja OÜ 

Tapa Elamu 2008. aasta majandus-
aasta aruanded ja kasumi jaotamine.

Anti välja korraldus vaba põl-
lumajandusmaa kasutusvaldusesse 
andmise kohta.

Määrati projekteerimistingimu-
sed elektrivarustuse ümberprojek-
teerimiseks Pargi, Moe-Tööstuse, 
Moe elamute alajaama ja jätkuvalt 
riigiomandis olevatel maaüksustel 
Moe külas Tapa vallas.

Muudeti Tapa vallavalitsuse 
poolt 06.02.2008 välja antud pro-
jekteerimistingimuste määramise 
korraldust nr 101.

Väljastati ehitusluba üksikela-
mu ja abihoone ehitamiseks Silve 
kinnistule Jäneda külas Tapa vallas.

Väljastati ehitusload Tapa güm-
naasiumi staadioni ehitamiseks ning 

koolimaja rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Jao-

tusvõrk elektrivarustuse rekonst-
rueerimiseks Hommiku alajaama 
F1, F2 ja F3 liinidel 0,4 kV maakaab-
liga Rohelise, Nooruse ja Linda tn-l 
Tapa linnas Tapa vallas.

Väljastati kirjalik nõusolek sau-
na ehitamiseks uuesauna kinnistul 
Raudla külas Tapa vallas.

Muudeti Tapa linnas Lembitu 
puiestee liikluskorraldust kehtesta-
des Lembitu tänaval 1. Mai puiestee 
ja Õhtu puiestee vahelisel lõigul 
parkimise keeluala.

Lõpetati alates 1. maist 2009 
eluruumi üürileping Tapa vallale 
kuuluva korteri asukohaga Valge-
jõe pst 16-3 Tapa linn Tapa vald 
kasutamiseks.

Anti välja korraldus Veski tn 16 
Tapa korterelamu valitseja nimeta-
mise ja hooldustasu määra kehtes-
tamise kohta.

Otsustati eemaldada perest lap-
sed ja esitada avaldus kohtule.

Lõpetati perekonnas hooldamise 
leping.

Lõpetati peretoetuste maksmine, 
kuna laps on paigutatud kriisitoa-
teenusele.

Kinnitati sotsiaaltoetuste aval-
duste ning puudega lapse hooldaja-
toetuse vormid.

Eraldati raha hooldekoduteenuse 
ostmiseks.

Tapa hooldekodus eraldati koht.
Anti välja korraldus avalduste 

rahuldamata jätmise kohta.
Maksti täiendavaid sotsiaaltoetusi 

kokku summas 8464 krooni.
MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 

eraldati 8000 krooni sügava puudega 
lapse isikliku abistaja puudega lapse-
le teenuse osutamise eest.

FIE-le Tiit Pihlak maksti 10 498 
krooni Tapa valla puudega lastele 
osutatud transporditeenuse eest.

Eraldati lasteaiasöögisoodustusi.
Eraldati sotsiaalkorter aadressil 

Uus 16-5 Tapa linn.
Anti välja massiürituse luba elava 

muusikaga õhtu korraldamiseks 
Vaksali Trahteri territooriumil Amb-
la mnt 3 tapa linn

13.05.2009
Väljastati kirjalik nõusolek alaea-

lise abiellumisekohta.
Väljastati kaks korraldust loa and-

misekohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ja eelneva korral-
duse kehtetuks tunnistamise kohta.

Väljastati ehitusluba Hommiku 
puiestee ja Rohelise tänava ristmiku 
rekonstrueerimiseks Tapa vallas 
Tapa linnas.

Anti väljakorraldus maa ostuees-
õigusega erastamise kohta.

Nõustuti kinnistu jagamisega 
neljaks eraldi maaüksuseks.

Katastriüksustele määrati koha-
aadressid.

Anti välja korraldus maa erasta-
mise kohta korteriomandi seadmise 
kohta.

Muudeti Tapa vallavalitsuse 
04.03.2009 korraldusi nr 174 ja nr 
175 “Vallavara tasuta kasutusse 
andmine”.

Tapa vallavalitsuse ja Suurmaa 
Grupp OÜ vahel sõlmiti töövõtu-
leping Tapa kalmistu hooldamiseks 
01.05.2009-31.12.2009.

Väljastati ehitusluba Tapa val-
lavalitsusele staabihoone rekonst-
rueerimiseks aadressil Valve 30 
Tapa linn.

Sotsiaaldemokraatlikule Erakon-
nale ja Eesti Keskerakonna tapa osa-
konnale väljastati luba massiürituse 
korraldamiseks.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

VallaValiTsuse Teade

Tapa vallavolikogu otsusega nr 185 
algatati 12. märtsil 2009. a 

detailplaneeringu koostamine Tapa linnas 
Loode tn ja Paide mnt vahelisele 3 ha suurusele alale.
Detaliplaneeringu eesmärk on kruntide moodustamine, 

hooldekodu ja hoolekandeküla ehitamine, ausamba raja-
mine kapten Anton Irv´ile ning planeeritaval alal 

linnalikuma keskkonna kujundamine.

Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotle-
jate nimekirja avalikustamine 

Tapa valla haldusterritooriumil asuvate 
vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse taotlejate 
nimekirjaga saab tutvuda 15.–25. maini Tapa vallava-

litsuses (II korruse stendil) asukohaga Pikk tn 15, Tapa 
linn, Tapa vald. 

Lisainformatsioon telefonil 322 9672.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Ilma registreeringuta majan-
dustegevuse registris kauba või 
teenuse pakkumine müügiks on 
keelatud!

Ettevõtja, kes omab registree-
ringut majandustegevuse registris, 
peab igal aastal esitama kinnituse 
registreeringu õigsuse kohta hilje-
malt 15.aprilliks

Registreeringu õigsuse kinnitami-
se eest ei tasuta riigilõivu.

Kinnitamata registreeringud 
peatati 15.04.2009. Kinnitamata 
peatatud registreeringud kustu-
tatakse registrist automaatselt 1. 
novembril 2009 (majandustegevuse 
seadus § 26).

Kinnitamata peatatud registree-
ringuid saab veel aktiveerida. 

Taotlus esitatakse posti teel aad-
ressil Tapa vallavalitsus Pikk 15 Tapa 
linn 45106 või kohaleviimisega või 
e-posti teel (digitaalallkirjastatult) 
vastavale seadusega määratud asu-
tusele järgmiselt:

Tähelepanu Tapa 
vallas tegutsevad 

ettevõtjad! 
Valla- või linnavalitsusele: valla-

valitsus@tapa.ee 
· kaubanduse valdkond (jae- ja 

hulgikaubandus, toitlustamine, tee-
nindus, kaubanduse korraldamine); 

· majutusteenus. 
Majandus- ja Kommunikatsioo-

niministeeriumile aadressil Harju 11, 
15072 Tallinn või digiallkirjastatud 
kinnitus e-posti aadressil: register@
mkm.ee.

· turism (reisiettevõtjana tegut-
semine); 

· ehitus (ehitamine, projekteeri-
mine, ehitusgeoloogilised ja –geo-
deetilised uuringud, ehitusprojek-
tide ekspertiiside tegemine, ehitiste 
ekspertiiside tegemine, ehitusjuh-
timine); 

Registreerimistaotluse ja regist-
reeringu muutmise taotluse vormid 
ning juhendid on registri veebilehel: 
http://www.mkm.ee/mtr

Kaia Silm
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Lõpuks tuli ka täiskasvanute arves-
tuses võistkondlike saalialade Eesti 
meistritiitel meie valda. Kui veel 
eelmisel aastal saavutasid tublid 
Jäneda saalihoki tüdrukud U-19 
klassis meistritiitli ja praktiliselt 
sama koosseisuga täiskasvanute 
meistrivõistlustel hõbeda, siis sel 
aastal vahetati see ihaldatud tiitli 
vastu. 

Võidukasse naiskonda kuuluvad 
Cärol Kalavus, Ingrid Lööper, 
Kaarin Kalavus, Kätlin Kala-
vus, Kristi Lööper (valiti Ees-
ti meistrivõistluste parimaks 
mängijaks), Liina Lööper, Liisa 
Kalavus, Maret Must, Merit Ka-
lavus, Rita Kreevan, Siiri Nork, 
Siret Soidla, Sirli Nellis, treener 
Juhan Toomingas.

Finaalseeria oli ülipingeline 
ja võit vormistati alles viimase 
viienda mänguga. Mängude kulgu 
arvestades oli otsustavaks pöörde-

punktiks kolmas mäng (esimesed 
kaks kaotati 6:7 ja 3:4), mis võideti 
pullititega pärast viigiga lõppenud 
normaal- ja lisaaega 8-7. Neljas 
mäng võideti juba suhteliselt kind-
lalt 9:5 ja finaalis (19.04.2009) oldi 
Saku Fortuuna naiskonnast üle 5:2.

Kui nüüd võrrelda kahe fina-
listi võimalusi, siis Saku Fortuuna 
naiskonnas on 22 mängijat (2 naist 
Soomest) ja 2 treenerit (1 Soomest) 
meie 13-ne nimekirjas oleva mängija 
ja ühe treeneri vastu. Seda hinnata-
vam on tõsiasi, et nii mängijad kui 
treener elavad Jänedal. Osad meie 
mängijatest said töö jm. kohustuste 
tõttu osaleda vaid paaris mängus, 
seega sai treener reaalselt kasutada 
vaid üheksat-kümmet mängijat. 

Lapsevanemana tänan kõigepealt 
Juhanit, kes vaatamata pea olema-
tule töötasule on leidnud aega ja 
tahtmist kõik need kuus aastat nais-
konnaga tegeleda. Suur-suur tänu 

kõikidele vanematele, kellest eraldi 
tuleb mainida Voldemar Nellist ja 
Aivar Norki. Ilma teie kõigi abi ja 
toeta poleks meie lapsed nii kaugele 
jõudnud. Lisaks tänud Rein Talile 
ja ka Tapa vallavalitsusele, kes kee-
rulisele majanduslikule olukorrale 
vaatamata leidis vahendeid Jäneda 
naiskonna toetamiseks. Hurraa kõi-
kidele kaasaelajatele, teie pasunad, 
trummid, vaimukad (mis sest, et 
vahest pisut liiga vürtsikad) laulud 
andsid võitu väga olulise panuse. 

Augustis osaletakse Eesti esinda-
jatena Euro Cup-il (Euroopa riikide 
meistrite karikavõistlused) Lätis 
ning mitmed Jäneda mängijad Eesti 
koondise liikmetena detsembris 
maailmameistrivõistlustel Rootsis.

Hinnakem siis Tapa valla väikese 
Jäneda suuri võitjaid ja katsugem 
ikka sporti au sees hoida.

Toredat kevadet kõigile.
Riho Lööper

Tapa valla III rahvajooks ja kepi-
kõnnimatk toimus 9. mail. 

Rahvajooksu ja kepikõnnimatka 
korraldas Tapa vallavalitsus koos 
MTÜ Männikumägi ja MTÜ See-
nioriga. Jooksu toetasid Tapa val-
lavalitsus, Lääne-Viru maavalitsus 
ja OÜ Tapa Mill. Halvale ilmale 
vaatamata võttis jooksust ja kepi-
kõnnimatkast osa 71 harrastuss-
portlast, mis on kokkuvõttes enam 
kui eelmisel aastal. 

Kolmandat aastat järjest oli rah-
vajooksul kiireim mees Elar Vulla, 
kes oli ka kõige kiirem jooksja 
rajal. Palju õnne parimatele! 

Tapa valla III Rahvajooksu 2009 
võitjad on: P6 – Kristofer Sooaru, 
T6 – Kirke Laht, P10 – Viktor 
Aldõbajev, T10 – Kelly Vildek, 
P14 – Kermo Uue, T14 – Anastasia 
Frolova, noormehed-juuniorid – 

Janek Õiglane, mehed – Elar Vulla, 
naised – Jaanika Eisan, mehed 40+ 
– Jaan Õiglane, naised 40+ – Terje 
Õiglane, mehed 50+ – Tarmo 
Tambik, naised 50+ – Tiina Idavain, 
mehed 60+ – hr Tuvikene.

Täpsed tulemused jooksu ja ke-
pikõnnimatka kohta leiate aadressil: 
www.tapa.ee/uudised/Tapa valla 
III Rahvajooksu tulemused...

Suur tänu tublidele toetajatele, 
korraldajatele: Tapa vallavalitsusele, 
Lääne-Viru maavalitsusele, OÜ Tapa 
Millile, Ida Politseiprefektuurile, 
Riigimetsa Majandamise Keskusele, 
kauplusele Decora (Nurga äri), Kirde 
Kaitseringkonnale, MTÜ Männiku-
mägi korraldusmeeskonnale (pea-
kohtunik Kuno Rooba, Raili Rooba, 
Alar Teras, Simar Tuula, Riho Löö-
per (Tapa spordikeskuse juhataja), 
Anu Jonuks (MTÜ Seenior), Kaido 

Lanno, Andurus Koemets (suu-
nanäitaja ATV-l), Jaanus Vahesalu, 
Vivika Linnasmäe, Urmas Jaanimets, 
vallavalitsuse ametnikud Jaanus 
Annus ja Kairi Maasen, tublid kons-
taablid Tapa konstaabli osakonnast 
koosseisus Joel Alla, Ivar Augasmägi 
ja Valdimir Kirillov (Jõhvi), tublid 
vabatahtlikud-rajakohtunikud (Tapa 
vallavalitsuse noorsootöötaja Diana 
Rohtmaa eestvedamisel: Moonika 
Lootus, Kristin Bugri, Kristi Talv, 
Tiina Peri, Kätlin Talv)). 

Täname head linnarahvast ja 
teisi liiklejaid mõistmise eest, seoses 
liikluskorralduse ajutisel muutmisel 
Tapa linnas kaasnenud ebameeldi-
vuste tõttu ! 

Järgmiste jooksmisteni!
 Indrek Jurtšenko,

Tapa valla III rahvajooksu peakorraldaja, 
vallavalitsuse kultuurispetsialist

 

Eesti meistrid saalihokis!

Tapa valla III rahvajooks ja 
kepikõnnimatk 2009

KeVadine KorisTus soodushinnaga

AS Jõgeva Elamu osutab ehitus-ja suurjäätmete 
äraveoteenust veoautoga Volvo FM, mis on varustatud multilift 

süsteemiga. Saame paigaldada teile 15 m3 konteinereid, 
kuhu saab panna ehitus-ja suurjäätmeid.

Auto on varustatud tõstukiga, vajadusel saame laadida 
ehitus- ja suurjäätmeid haaratsiga. 

Hinnad: 13 krooni/km, konteineri üür päevas 50 krooni, 
laadimistööd 250 kr/tund. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Jäätmete veo korral lisandub hinnale ladestushind 
prügila hinnakirja alusel.

Tellimine tel 776 6933; 525 6943 või clarika@jogevaelamu.ee
Sooduskampaania ajal so kuni 30. juunini k.a on jäätmete 

laadimine tasuta.
Meeldivat koostööd soovides,

AS Jõgeva Elamu

MaruTaudiVasTane VaKTsineeriMine

Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu 
lehtse piirkonnas toimub: 

Teisipäeval 2. juunil
17.30 Rägavere teerist
17.45 Lehtse vallamaja juures
18.30 Lehtses üle raudtee 
 Kurge teeristis
19.20 Linnape külas
19.50 Jootmel töökoja juures
20.10 Räsna külas

Vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb kõik koerad ja 
kassid vaktsineerida marutaudi vastu alates kolme kuu 

vanusest üks kord aastas.
Antud kogunemispunktides on 

vaktsineerimine tasuta. Koduvisiidid palun 
eelnevalt kokku leppida soovitavalt mõnele teisele 

päevale(loomaomanikul tuleb tasuda transpordi eest). 
Turvalisuse huvides peab koer olema kindla rihma otsas 

(soovitavalt suukorviga). Kassid tuua soovitavalt korvis vms-s. 
Kui keegi soovib oma loomale 

kompleksvaktsiini (koerte katk, parvo,
 adenoviroos, marutaud, leptospiroos – 

tasuline), palun öelda seda vahetult enne 
looma süstimist.

NB! Palun võtke kaasa loomade vaktsineerimisraamatud või 
eelmise aasta vaktsineerimistõendid.

Info tel 521 1152
Volitatud veterinaararst Maie Kommusaar

Tapa Maja omanike selts kutsub

laupäeval 23. mail kell 11
Tapa linnaraamatukogu II korrusel (sissepääs tagauksest) 

doktor aleks Jairuse loeng-vestlus teemal:
Keskmise- ja vanemaea kooselu rõõmud ja ohud

Pidevalt räägitakse noorte omavahelistest suhetest, unustatakse 
ära aga vanemad inimesed. Seekord tulebki juttu just 
keskealistest ja vanematest inimestest ning nende 

igapäevastest omavahelistest suhetest, lntiimelust ning suhete 
tagajärgedest ning võimalikest lahendustest.

Sissepääs 10 krooni
Loengut korraldab MOSi esimees A. Kroonmäe

Tule välja oma teadmisi täiendama

Buss looTuse FesTiValile väljub Tapalt 29., 30. ja 31. mail 
kell 16 Kooli tn 1, spordihoone eest. Registreerumine ja 

lisainfo tel 5354 7167 ja 5669 0732
Buss LASTE FESTIVALILE 30. mail väljub kell 10. 

Registreerumine ja lisainfo tel 327 1030, 562 14433 
Üritused toimuvad Saku Suurhallis Tallinnas. Sõit on TASUTA.

endised aTB-21 töötajad, saame kokku 
12. juunil  kell 18 Õnnela Külalistemajas.

Registreeruda saab kuni 8. juunini. Tel 327 0332, 327 0349 ja 
56 72 1015. Osavõtutasu 200 kr

Buss väljub kell 17.30 keskväljakult.

Algatusrühm

Jäneda saalihokinaised.
Foto internetist

Tapa JaKoBi KiriKu TeaTed

Juuniküüditamise mälestuskontsert 
“Me ei näinud teda enam kunagi” 

toimub reedel, 19. juunil kell 19 kirikus, 
esineb ansambel TALLINN BAROQUE 

Kuldleeripüha jumalateenistus armulauaga toimub 28. juunil 
kell 10, ootame 1959. a leerilapsi kell 9.30 kiriku käärkambris. 

Võimalusel palume eelnevalt teatada
 tel 5690 4754 

Surnuaiapüha jumalateenistus toimub Tapa linnakalmistul 
5. juulil kell 12

Kolmapäeval 3. juunil
18.00 Raudla töökoja juures
18.20 Jänedal Musta Täku Talli 
juures
19.00 Jäneda raudteejaamas
19.40 Teokülas

1. Tapa gümnaasium (kollane) 
– 7.27,53
2. Tapa gümnaasium (punane) 
– 7.35,57
3. Tapa gümnaasium (roheline) 
– 7.37,80 

Jäneda Jüripäeva jooksu 
tulemused
4. Jäneda kool (sinine) – 7.39,24
5. Jäneda kool (punane) – 7.47,88
6. Tapa gümnaasium (oranž) – 
7.49,50
7. Tapa vene gümnaasium – 7.58,64 
8. Aegviidu põhikool – 8.03,22

9. Lehtse põhikool – 8.12,53

Täname kõiki osalejaid, kohtume 
jälle 23. aprillil 2010 kell 13.

Indrek Jurtšenko



    

    

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 22. mai 2009

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 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 toime-
tuses 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. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

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

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Jäneda mõisas peatub pangabuss üle 
nädala kolmapäeviti kell 9.00–10.00

(27. mai, 10. juuni, 8. ja 22. juuli, 5. ja 19. august,
2., 16. ja 30. september, 14. ja 28. oktoober,

11. ja 25. november, 9. ja 23. detsember)

Üürile anda 
kõigi mugavustega 2-toaline korter. 

5-korrulise maja II korrus.
Tel 5591 2503

Tapal on avatud plekitöökoda 
Õuna tn 15 , plekikantimine, profiilpleki 

ja vihmaveesüsteemide müük ning paigaldus. 
Tel 5383 8759, 5663 6282

odavad küttepuud 
lõhutud ja sobivas mõõdus. 

Koormad mõõdetavad. 
Tel 5301 8893, e-post: alari@puud.ee

oÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3 

Transpordivõimalus. Kuulutus ei aegu. 
Tel 501 3862

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 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 saetud ja lõhutud küttepuid (LEPP). 
Hind koos transpordiga 430 krooni m3.

Kontakt telefon 5693 6303

Müüa majaosa Tapal 
(eraldi sissepääs, 3 tuba, köök, veranda) 

Tel 322 0106 või 511 0478

Müüa või anda üürile 1-toaline korter Tapal. 
Tel 322 0106 või 511 0478

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel!

Kontakttelefon 524 1249

Müüa 3-toaline korter Tapal, Ülesõidu 6. 
Hind 160 000 krooni. 

Helistada telefonil 327 7013 või 5646 3740

Müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter 
Lembitu 15. (II korrus, 38m2) 

Samas müüa garaaž kanaliga ja kelder ja
kasutatud sõidukorras Lada 2105.

Kontakttelefon 5690 2215.

1. juuni kell 13–16 korraldavad 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing koos 

Tapa vallavalitsuse ja Tapa kultuurikojaga 
Tapa Laste- ja Noortekeskuses (Kooli tn 24) 

ja selle ümbruses 
lasTeKaiTsepäeVa.

Ootame rohket osavõttu!!!

Korraldusmeeskond

30. mail kell 11–15 toimub 
MTÜ Jeeriko maja hoovis (Valve 30, Tapa)

heaTegeVuslaaT „hea Tegu“.
Laada kaubaks on omavalmistud 

käsitööesemed!

Laadal saad:
- meisterdada erinevates käsitöötubades

- lüüa kaasa seltskonnamängudes
- teha pakkumisi heategevusoksjonil 
- küsida ennustaja-kaardimoorilt nõu

- lastele batuut
- õnneküpsise loterii

Meeleolu eest hoolitseb Ilja Golomb ja 
päevajuht on Samuel Golomb.

TULE VAATAMA  JA VÕTA KAASA SÕBER 
NING HEA TUJU!

Kõik huvilised, kes soovivad omameisterda-
tud kraamiga laadal kaubelda, palun võtke 

meiega ühendust hiljemalt 25. maiks. 

Info:
tel 5334 1185, e-mail: mtu.jeeriko@mail.ee

Firma teostab laadur-ekskavaatoriga 
kaeve- ja planeerimistöid. 

Masina asukoht Jänedal. Tel 525 4858

4. juunil algusega kell 16 
toimub arenduskoja õppeklassis 

ÕPPEPÄEV KORTERIÜHISTUTE 
ALGAJATELE JUHTIDELE.

Kavas on rääkida korteriühistute 
igapäevasest majapidamisest ning juriidilis-
test probleemidest, mis üles kerkida võivad.

roheline 19
Tapa

gurud oÜ otsib raamatupidajat 
ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks

Edukal kandideerijal on järgmised omadused:
* Usaldusväärsus

    * Tahe tegeleda raamatumidamise ja raama-
tupidamisteenusega

    * Põhjalikud teadmised raamatumidamisest
    * Eesti keele oskus väga heal tasemel

    * Inglise keele lugemisoskus
Pakume

* Meeldivat töökeskkonda
    * Palju tööd

* Palka 11 000 krooni bruto
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 28.05.2009 

aadressile info@gurud.ee
Lisainfo telefonil 504 7043

soodsalt ära anda 3-kuune isane kutsikas. 
Tel 528 7800

JuuniKÜÜdiTaMise MälesTusKonTserT
"Me ei näinud teda enam kunagi"

eelK Tapa Jakobi kirikus 19.juunil kell 19

Esinevad: Liina Saari,(vokaal, Soome) Raivo Tarum (zink, 
barokktrompet), Tõnu Jõesaar (fiidel ja vioola da gamba) 

ja Imbi Tarrum (klavessiin). 
Kontserti toetavad: EV Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, 

Tapa vallavalitsus, Eesti Memento Liit ja Nädaline OÜ.
Sissepääs tasuta !

ahJud – pliidid – KaMinad
http://aahi.onepagefree.com/

Tel 5354 0168, Veiko


