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Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm 
kuulutas välja maakondliku konkursi, 
keda valida Aasta tegijaks 2007 huviha-
riduse valdkonnas.

Konkursi eesmärk on tunnustada 
maakonna inimesi, kes on saavutanud 
silmapaistvaid tulemusi huvihariduse 
arendamisel ning noorte teadmiste, 
oskuste, vilumuste ja käitumisnormi-
de kujundamisel. Samuti väärtustada 
huviharidusega tegelevaid huvikoolide 
pedagooge ning koolide, klubide ja 
mittetulundusühingute tublisid huvi-
ringi juhendajaid. 

Ettepanekuid võivad teha nii ük-
sikisikud kui organisatsioonid. 

Oma põhjendatud kirjalikud 
taotlused saata 21. sept maavalitsuse 
haridus- ja kultuuriosakonda mär-
gusõnaga ”Huvihariduskonkurss” 
(Kreutzwaldi 5 Rakvere) või elekt-
rooniliselt merle.maimjarv-mirka@

SEPTEMBER
- Hooldaja 
- Lapsehoidja 
- Plaatija
(grupikonsultatsioon 13.09.2007 
kell 10 õppeklassis 209)
- Müüja – planeeritud algus 
26.09.2007
(grupikonsultatsioon 19.09.2007 
kell 10 õppeklassis 209)
- Arvuti algkursus 

OKTOOBER
- Ettevõtlus – planeeritud algus 
08.10.2007
(grupikonsultatsioon 27.09.2007 
kell 10 õppeklassis 209)
- Tõstukijuht
- Eesti keel ja arvuti Tapal
- Arvuti (edasijõudnud)
- Tööotsingu ja arvutikursus

NOVEMBER
- Ehitusviimistleja
- Keevitaja (MIG, MAG)
- Toitlustusteenindus (abikoka ja 
ettekandja ühendatud amet)

DETSEMBER
- Tööotsingu ja arvutikursus
- Pottsepp
- Laokorraldus
Lisaks suuname individuaalõppele 
erinevate koolitajate juurde.
Info: koolituskonsultandi tel 
322 3812 Ülli Sinitamm (kab 207) 
ylli.sinitamm@tta.ee

Seoses korduvate vandalismiaktidega 
on alates 6. septembrist Tapa kultuu-
rikoja taguse rulapargi ette paigaldatud 
mootorsõidukitele sissesõidukeelu 
märk ning selle pargi tegevust jälgivad 
videokaamerad.

Rulapargis ei tohi sõita ega parki-
da mootorrattad (sh motorollerid), 
loomulikult on keelatud seal alkoho-
lijoomine ja omavoliline pargipinkide 
paigaldamine. Politseil on nüüdsest 
täielik õigus korrarikkujaid karistada. 
Täpsustatud vihjed korrarikkumiste 
kohta Tapa kultuurikoja rulapargis 
ja mujal Tapa valla territooriumil on 
teretulnud.

13. oktoobril 2007 korraldab Tapa 
vallavalitsus puuetega inimestele ja 
nende hooldajatele infopäeva “Oska 
aidata”. 

Infopäeva eesmärk on teavitada 
puuetega inimesi, nende hooldajaid 
ja lähedasi erinevate invaabi- ja hool-
dusvahendite olemasolust, nende 
kättesaadavusest ja kasutamisest. Ar-
vestades käesoleval ajal innovatiivse 
ja kiire tootearenguga on üritus vaja-
lik ka selleks, et tutvustada üldiselt, 
milliseid invaabi- ja hooldusvahendid 
üldse praegu olemas on ja millised 
ettevõtted tegelevad nende rentimise, 
müümise ja hooldamisega. 

Üritusel saab konsultatsiooni so-
biva abivahendi valimisel, näidatakse 
selle kasutamisõpetust ja kohandamist 
vastavalt puude iseärasusele. Sihtgru-
piks peavad olema lisaks puuetega 
inimestele, nende hooldajatele ja teistele 
lähedastele ka ettevõtjad, kes oleksid 
huvitatud invatoodete paigaldamisest 
nii elumajadele, uusehitistele kui ka 
renoveeritavatele objektidele

Üritusel on võimalik saada infot, 
luua kontakte, vahetada kogemusi või 
lihtsalt saada tuge, et keegi ei oleks oma 
murega üksi. Kavas on ka kontsert-
programm, kus esinevad ka puudega 
inimesed. Kohtumiseni 13. oktoobril 
Tapa spordihoones! Ilona Alla

Huvihariduse 
aasta tegija 2007

Videokaamera jälgib

Infopäev 
“Oska aidata”

Tööturukoolitus 
2007, II poolaasta

Jäneda Mihklilaat
“Talveks varud salve”

29. septembril kl 10–19

Käsitööküla laat, talutoodang, turg,  
Eesti Põrnikate Klubi, kalalaat 
(Vladislav Koržets – uusimate ret-
septidega), taimed, tehnika näitus-
müük, nõuandateenistused, Eesti 
õunasortide näitus lossi saalis (Polli 
Aiandusuuringute Keskus)

Lavategevused
Lava juhatab Allan Hook. 
Kl 10 sügispäevade pidulik ava-
mine
Kl 10.30–11.30 külakapell
Kl 12–15 Arlet Palmiste ansambel,  
Kloun Arlet, maailma kaunemaid 
klaveripalu esitab Sven Kullerkupp, 
kitarripalu esitab Ants Tedrekull
Kl 16–18 Line Dance – Kaie ja Saara

Musta Täku Tallis 
Mihklipäeva lõikuspidu kl 20–03 
Õhtu juhatavad sisse rahvatantsu-
rühmad Kakerdaja ja Mõisapiigad.
Tantsuks ansambel SuperBoys
Üksikpilet 35 kr, õpilane/pensionär 
20 kr, perepilet 70 kr
OÜ Jäneda Mõis, tel 384 9750
www.janedaturism.ee

Linnas on kodutute ja hulkuvate 
loomade probleem igapäevane, 
sest tänaval jalutav loom hakkab 
enamasti silma, eriti kui ta on 
nälginud ja räsitud väljanägemi-
sega, halvemal juhul agressiivne. 
Antud artiklis peatume pikemalt 
kassidel. 

Tapa vallavalitsuse poole on 
pöördunud paljud inimesed mu-
rega, mida hakata peale majade 
ümber elavate ja sigivate kassidega. 
Mõne maja ümber käib inimestelt 
toitu nurumas paarkümmend kassi 
korraga. Loomade nälginud või 
räämas välimus tekitab kaastunnet, 
mis paneb meid neile süüa andma. 
Vaene loomake aga võtab toidu 
saamist märgina, et ehk ta saab siit 
veel ja jätkab samas kohas, samade 
inimeste kannul käimist. Nii teki-
vad meie seas nn „kassitädid“, kes 
annavad neile toiduülejäägid, lah-
kemad toovad turult kalagi. Kassi-
tädid võtavad enda kohustust kui 
igapäevast tavalist tegevust, kuid 
piirangud tegevusele seab pidev 
toidu kallinemine. Ja nii pöörduvad 
need kassitädid vallavalitsusse:  
mida me nüüd peale hakkame, me 
ei jaksa neid toita enam, kas neid 
hävitada või kinni püüda ei saaks, 
kes seda kõike teeks? Siinkohal 
üleskutse nn kassitädidele, palun 
andke endast teada vallavalitsuse 
heakorraspetsialistile, et saaksime 
ülevaate, kus kodutud kassid ela-
vad ning mida edasi teha. Teavet 
on võimalik anda kuu aega peale 
artikli ilmumist telefonil 322 9664 
või e-posti aadressil maris.urve@
tapa.ee.

Tapa vallavalitsusel on vastu 
võetud käesoleva aasta aprillis 
koerte ja kasside pidamise eeskiri, 
mis lähtub loomakaitseseadusest, 
veterinaarkorralduse seadusest, 

loomatauditõrje seadusest ning 
teistest loomapidamist reguleeri-
vatest õigusaktidest. 

Eeskirjas on selgitatud hulkuva 
looma mõiste – see on loom, kelle 
omanikku ei ole võimalik tuvastada 
või loomapidaja juurest lahti pääse-
nud loom, kes viibib omaniku või 
looma eest vastutava isiku juures-
olekuta väljaspool loomapidajale 
kuuluvat või tema kasutuses olevat 
maa-ala. See tähendab, et valla-
valitsus ei ole kohustatud loomi 
püüdma erakruntidel. Erakrundil 
viibivate loomade püüdmist, var-
jupaika toimetamist ja varjupaiga 
teenuste eest tasumist korraldab 
territooriumi valdaja. Kui kassid, 
kes on omanikuta, elavad või ka 
halvemal juhul paljunevad erakrun-
dil, siis selle eest vastutab ka krundi, 
rajatise või ehitise omanik. 

Kuna Tapa vallavalitsus vastu-
tab avaliku korra eest, siis avalikus 
ruumis viibivad hulkuvad loomad, 
nii koerad kui kassid, püüab ja 
toimetab varjupaika vallavalitsus. 
Avalik koht on vabaks liikumiseks 
ja üldiseks kasutamiseks avatud 
maa-ala, rajatis, ehitis või ruum, 
sealhulgas tee, tänav, haljasala, 
kaupluse, toitlustusettevõtte, kul-
tuuri-, haridus- ja lasteasutuse üld-
kasutatav ala, ühissõiduk ja elamu 
ühiskasutuses olev ruum. 

Hulkuvate ehk omanikuta loo-
made toitmine ning pidamine kor-
terelamu üldkasutatavates ruumides 
või maa-alal, kui see on vastuolus 
antud elamu kodukorraga, on kee-
latud. Kui seekordsele üleskutsele 
„kassitädid“ reageerivad ning 
annavad enda kohta meile infor-
matsiooni, siis me teie tegevust veel 
trahvima ei hakka. Kuid edaspidi 
küll. Ka teised linnakodanikud on 
teretulnud vallavalitsust teavitama 

nn „kassitädidest“.
Hulkuv loom tekib vastu-

tustundetult looma võtjal tõttu 
– alguses on kassipoeg hirmus 
armas. Mõne inimese jaoks saab 
kohusetunne otsa ning ta viskab 
looma tänavale. Ongi vastutus 
enda pealt ära lükatud, pole enam 
vaja süüa anda ja küll loom leiab 
endale uue kodu. Leiabki - tänava-
kasside seas. Tänavakassid saavad 
piisavalt süüa, et elus püsida ning 
paarituda, ka kodukassidega, kes 
on omapead välja lastud. 

Head vallakodanikud, kelle 
õuele tuuakse või kelle õuel elavad 
kodutud kassid, ärge hakake neid 
toitma, vaid viige loom varjupaika 
– lõppkokkuvõttes on see odavam 
teile ning parem lahendus loomale. 
Lihtsalt teatamisest vallavalitsusse, 
et teile on toodud loom, ei piisa, 
kuna me vajaksime tõestust ka 
selle kohta, et te pole tegelikult 
looma võtnud ja soovite temast 
lihtsalt vabaneda. 

Lähimad loomade varjupai-
gad on Rakvere Koerte Varju-
paik Lennuki 3-6, Rakvere, tel 
5591 2055; MTÜ Rakvere Kassi-
abi 510 4658.

Loomaomanikel on võimalus 
pöörduda järgmiste loomaarstide 
poole: Tapa linna ja Saksi poole 
veterinaararst on Piret Virk ning 
endise Lehtse valla territooriumil 
Maie Kommussaar ja Tapa Väike-
loomakliinik 1. Mai puiesteel.

Hulkuvate loomade püüdmise 
teenust pakuvad lähikonnas FIE 
Eva Tigane Paidest ning Rakve-
re Kodutute Koerte Varjupaik 
(püüab vaid koeri).

Täpsemat informatsiooni saab 
küsida Tapa valla heakorraspetsia-
listilt telefonil 322 9664.

Maris Urve

Kodututest kassidest

Indrek Jurtšenko

Lehtse Käsitöö Seltsingu eestvedamisel ja KOP-i projekti rahastamisel käis bussitäis Tapa valla inimesi 
Lõuna-Eestis Metsamoori Perepargiga tutvumas. Reisist lähemalt saab lugeda 2. lk-lt.
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Joseph Howardi muusika-
line etendus „Nunnad hoos“  
Lehtse kultuurimajas 29. septemb-
ril kell 18. 

Eelmise aasta septembris oli valga-
lastel meeldiv võimalus nautida Lehtse 
kammerkoori etendust „Oklahoma“. 
Nüüd, aasta hiljem oleme valmis 
omalt poolt pakkuma vastukülaskäi-
ku muusikalise etendusega „Nunnad 
hoos“. Lehtse ja Valga kooride sõprus 
sai alguse tänu toredale dirigendile Tiiu 
Tikkerberile ning Tapalt pärit Rõõmu 
koori dirigendi soovile endisesse ko-
dukanti esinema tulla. Valga koori diri-
gent Sirje Päss, neiupõlvenimega Raik, 
on Tapal sündinud, keskkooli ja muu-
sikakooligi siin lõpetatud 1967. aastal.  
Samas on alati hea tunne kodulinna 
külastada. Hea, et siia on jäänud mu 
parim sõbranna Heemi ja kooliõde 
Silvi. Nüüd avaneb eriline võimalus 
kooriga siiakanti tulla. Kuna kodulin-
nas kahjuks teatrilava ei ole, pakume 
Valga segakoori Rõõm esituses vaa-
tamiseks ja kaasaelamiseks naljalugu, 
Lehtse ja Tamsalu kultuurimajas.“  
Toredate kohtumisteni! 

Valga segakoori Rõõm dirigent 
Sirje Päss-Raik

Etenduse sisukokkuvõte: 
Naljaloo peategelaseks on 

omanäoline mustanahaline naine. 
Üsna kergekaaluline komöödia 
pakub meeldivaid muusikahetki.  
Deloris Van Cartier on kolmanda 
järgu ööklubi lauljatar hasartmängu-
linnas Renos. Ühel päeval juhtub ta 
nägema pealt mõrva. Tema maffia-
bossist armuke laseb reetmishirmus 
tappa oma autojuhi. Politsei on sun-
nitud Delorist varjama kuni kohtuni.  
Nii saabki lauljatarist Mary Clarence’i 
nimeline nunn ühes San Francisco 
kloostris, kus tema tegelikku isi-
kut teab vaid abtiss. Et aga Deloris 
oma ülekeeva isiksusega üsna vähe 
nunna meenutab, tuleb tal istuda 
oma toas ning tema ainsateks suht-
lemishetkedeks ülejäänud nunna-
dega kujunevad koorilauluproovid.  
Peagi teeb Deloris koorist tipptasemel 
laulukoori, kelle esituses, tõsi, mee-
nutavad kirikulaulud pigem poplaule. 
Kloostri kirikusse toovad nunnakoori 
uudsed laulud hulgaliselt kuulajaid. 
Koori kuulsus levib kulutulena, nii 
et lausa paavst ise soovib kontserdist 
osa saada. Seda suursündmust kipub 
varjutama aga maffia… 

 

Alates 1. septembrist on muusika-
kooli direktoriks Ilmar Kald.

Olen sündinud 20. jaanuaril 1974. 
aastal Tapa linnas. Mul on armastav 
naine Liina ja imearmas kuuekuune 
tütar Laura-Liisa.

1992. aastal lõpetasin Tapa I Kesk-
kooli ning asusin õppima Viljandi Kul-
tuuriakadeemiasse, esialgu levimuusika 
erialale, alustades kitarriõpinguid. Õige 
pea aga avastasin enda jaoks rahva-
muusika. Kuna olin Tapal õppinud 
laste muusikakoolis viiulit, siis oli eriala 
vahetamine lihtne. See samm sai mää-
ravaks minu edaspidises elus. Vaevalt 
kaks kuud peale akadeemiasse astu-
mist lõime koolikaaslastega ansambli, 
mis tegutseb siiani ja tähistab tänavu 
15. oktoobril oma 15. tegevusaastat. 
Ansambli nimeks on Untsakad ja 
paljud nädalavahetused on endiselt 
hõivatud pillimänguga. Alates sellest 
aastast saab ansambel uhkustada kolme 
muusikakoolide direktorist liikmega. 
Akadeemias oli minu viiuliõpetajaks ka 
Indrek Kalda, kellega on tänaseni hea 
läbikäimine ja aeg-ajalt õnnestub koos 
musitseerida.

Aasta pärast kooli lõpetamist ela-
sin Tallinnas vabakutselise muusiku 
elu. Kuid kuna mul oli soov hakata 
renoveerima vanaisa-vanaema maja 
Tapal, siis otsustasin tulla tagasi kodu-
linna. Tööle asusin Tapa kultuurikotta 
kunstilise juhina. Oma suurimateks 
kordaminekuteks sellel ametipostil 
pean mitme traditsioonilise ülelinna-
lise ürituse algatamist, nagu näiteks 
aastategija valimine, laste lauluvõist-
lus, jaanitule kolimine kesklinnast 
Valgejõe saarele ning nüüdseks juba 
unustusehõlma vajunud noorteüritus 
“Laul-mood-tants”. Pärast neli aastat 
kestnud tööd kultuurikojas otsustasin 
hakata oma pillimänguoskusi jagama 
ka lastele. 2001. aastast töötan Tapa 
muusikakoolis. Lisaks viiulile õpetan 
ka mandoliini. 

Kuna isal oli kindel plaan pensio-
nile jääda, siis mõlgutasin mõtteid 

direktorikohale kandideerimiseks ja 
tegin vaikselt plaane juba eelmisel 
õppeaastal. Heaks nõuandjaks oli 
sõbrast Kiviõli kunstide kooli direk-
tor Jaanus Põlder. 

Kui uue direktoriga kaasnevad alati 
ka muudatused, siis minu puhul on 
need pigem seotud võimaluste laien-
damise ning paremate õpitingimuste 
loomisega, sest meeldiv töökollektiiv ja 
toredad õpilased olid juba ees ootamas. 
Mõned aastad tagasi sai linn hakkama 
suure tööga, andes koolimajale väga 
ilusa välimuse. Järgmine suurem töö 
lähima paari aasta jooksul võiks olla 
maja kapitaalremont seestpoolt. See 
annaks juurde klassiruume ja lahendaks 
ruumide läbikostvusprobleemi, mis 
segab täna osade tundide läbiviimist. 
Õppetööst saaks osa rohkem huvilisi, 
sest ka siin mängib suurt rolli praegune 
ruumikitsikus. 

Hea meel on selle üle, et juba teist 
aastat on koolis võimalik õppida n.ö 

pop-suunitlusega muusikat oma 
kooli vilistlasest õpetaja Andrus 
Kurvitsa juures. Seda küll natuke 
piiratult, sest asi on alles käivitamise 
järgus ning napib õpetajaid. Plaanis 
on  luua ka ettevalmistusklass neile, 
kel soov astuda muusikakooli. 

Meie koolis toimuvad traditsioo-
nilised õpilaskontserdid, kuid lisaks 
neile tahame vähemalt kord veeran-
di jooksul kutsuda kooli esinema 
erinevaid muusikastiile tutvustavaid 
professionaalseid muusikuid. Esi-
mene kontsert peaks toimuma juba 
selle kuu lõpus ning külla tuleb he-
lilooja ja elektriviiuldaja Tiit Kikas, 
kes lisaks pillimängule räägib, kuidas 
ja millega ta oma muusikat teeb.

Plaane ja ideid on veel teisigi, 
kuid eks aeg näitab, milliseid neist 
ja kui kiiresti teostada jõuab. Jõudu 
kõigile õpetajatele, visadust õpilaste-
le ja abistavat kätt lapsevanematele!   

  Ilmar Kald

luses on tekkinud probleem. Kust 
alustada, kelle poole pöörduda?

Kõigepealt proovige viisakaks ja 
rahulikuks jäädes leida lahendus teid 
teenindanud klienditeenindajaga. 
Kui see teil ei õnnestu, pöördu-
ge kaupluse juhataja poole. Tihti 
piisab suulisest pöördumisest ja 
probleem saabki lahendatud. Tarbija 
ja kaupleja vaheline vaidlus lahen-
datakse võimaluse korral tarbija ja 
kaupleja kokkuleppel. Kui vaidluse 
lahendamine suulise kokkuleppe 
alusel ei ole võimalik, esitab tarbija 
pretensiooni kirjalikult, märkides 
selles oma nime ja kontaktandmed, 
kaebuse esitamise kuupäeva, kauba 
või teenuse puuduse ja kauplejale 
esitatava nõude. Viidatakse tehingu 
sooritamist tõendavale dokumendile 
või lisatakse asjakohane dokument 
või selle koopia. Kaupleja peab kae-
buse läbi vaatama 15 päeva jooksul 
selle saamisest ja teavitama tarbijat 
kaebuse võimalikust lahendusest. 
Kaebus tehakse kindlasti kahes ek-
semplaris- koopia jätke endale.

Kui tarbija keeldub kaebust 
lahendamast või tarbija ei ole nõus 
kaupleja pakutud lahendusega ja 
leiab, et tema õigusi on rikutud või 
on kahjustatud tema huve, siis on tal 
õigus pöörduda Tarbijakaitseameti 
vastava ametniku, tarbijakaebuste 
komisjoni või kohtu poole. 

Helle-Anne Org

Septembri algul oli Tarbijakaitseameti 
peainspektor Tiiu Baumann taas 
Tapal. Seekordse külaskäigu tingis 
tarbija kaebus – põhjuseks segadus 
hindadega Grossi Toidukaupade 
Tapa kaupluses.

Kontrollimiseks tehti kontrollost. 
Osteti järgmised kaubad: paberrätik 
Lotus – hind müügisaalis 16.80, kas-
sas 16.80; Santa Maria kiluvürts 30g 
– hind müügisaalis 7.50, kassas 8.40; 
Jäätis Premia Super maasikatäidisega 
200 ml – hinnateave puudus, kassas 
6.40; Vau maasikaplombiir 500ml 
– hind müügisaalis 18.40, kassas 
18.40; kokku 49.10, kassas 50kr.

Kontrollostuga selgus, et ostjalt võeti 
rohkem 90 senti. Kassas arvestati kilu-
vürtsi hinnaks 8.40 tegeliku 7.50 asemel. 
Tarbijal on kauba hindades raske orien-
teeruda, need kas pole vahetult kauba 
juures või puuduvad hoopiski.

Tarbijakaitseseadus § 7 näeb ette, 
et kauba müügihind ja ühikuhind 
Eesti kroonides avaldatakse kirjali-
kult selgel ja loetaval viisil ning need 
hinnad peavad olema tarbijale üheselt 
mõistetavad ja kergesti märgatavad. 
Müügihind ja ühikuhind märgitakse 
kaubale või selle müügipakendile 
või pannakse välja kauba vahetusse 
lähedusse.

Veel avastasime müügilt kolm 
kooki, mille viimane müügikuupäev 
“kõlblik kuni” oli möödunud, s.t 
realiseerimisaeg oli lõppenud ja sellist 

kaupa ei tohi enam müüa. Sel teemal 
on palju räägitud, on karistatud, aga 
ikka leidub veel müüjaid, kes proo-
vivad mittekõlblikku kaupa maha 
müüa. 

Eelmisel korral probleemiks ol-
nud valesti arvestatud ühikuhinnad 
olid korda tehtud. Samuti jäime rahu-
le müügil olnud puu- ja köögiviljade 
kvaliteediga.

OÜ Rameene Keskuse kaupluses 
kontrolliti eestikeelsete kasutamis-
juhendite olemasolu. Kontrollitud 
kaupadel olid nõuetekohaselt vor-
mistatud kasutusjuhendid olemas.

Melita Äris Turu tänaval puudusid 
tarbekeemia- ja kosmeetikatoodetel 
ühikuhinnad. Kontrollitud valmisriie-
tel märgistusega probleeme polnud. 

Tapa apteek aadressil Pikk tn 12. 
Vaatluse all oli ühikuhindade aval-
damine. Kontrollitud kaupadel olid 
ühikuhinnad olemas.

Kohvik aadressil Pikk tn 19. kont-
rolliti toitlustusettevõtete ruumides 
suitsetamiskeelust kinnipidamist. 
Ruumides ei suitsetata. Veel kont-
rolliti kangel alkoholil maksumärke. 
Rikkumist ei avastatud.

Sellised olid lühidalt seekordse 
reidi tulemused. Ilmnenud rikkumis-
te kohta alustati Tarbijakaitseameti 
poolt väärteomenetlusi. Tulemustest 
järgmisel korral.

Lõpetuseks annan mõned näpu-
näited, kuidas toimida siis, kui kaup-

Tapa vallavolikogu määruse 14. det-
sembrist 2006 nr 39 “Tapa valla tun-
nustusavalduste andmise korra” alusel 
palume Tapa valla elanikel esitada oma 
ettepanekuid Tapa valla aasta tegija 
nimetuse saajate kandidaatide kohta 
hiljemalt 28. septembriks.

Aasta tegija nimetuse saaja valitakse 
seitsmes kategoorias: haridus, kunst, 
sport, äri, elutöö, aasta edukam noor 
ja heategevus. Otsuse langetab Tapa 
vallavalitsuse moodustatud 7-liikmeline 
komisjon. Esitatud kandidaadi kohta 
palume koostada lisaks avaldusele ka 
lühike selgituskiri, miks kandidaat on teie 
arvates aasta tegija nimetuse vääriline.

Aasta tegija tiitli andmise ettepaneku 
võivad teha vallavolikogu liikmed, valla-
volikogu alalised komisjonid, vallavalitsus 
ja Tapa valla elanikud.

Tuletame meelde, et avaldusi Tapa 

valla teenetemärgi kandidaatide kohta 
ootame igal aastal 15. augustiks ja 15. 
detsembriks ning avaldusi Tapa valla 
aukodanike kohta igal aastal 30. juuniks. 
Aukodaniku nimetuse saajat(id) autasus-
tatakse üks kord nelja aasta jooksul (21. 
oktoobril). Teenetemärgiga autasusta-
takse 21. oktoobril, 24. veebruaril või 
mõnel muul Tapa valla poolt korralda-
tud pidulikult sündmusel. Aukodaniku 
nimetuse ja teenetemärgi saajad otsustab 
Tapa vallavolikogu.

Kõikide kandidaatide kohta oo-
tame lisaks avaldusele ka lühikest 
selgituskirja. Avaldused ja selgituskir-
jad saata aadressil Tapa vallavalitsus, 
Pikk 15, 45106 Tapa või tuua samal 
aadressil tööpäeviti kell 8–16.30. Info 
telefonil 322 9659 või e-maili teel: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee

Indrek Jurtšenko

Tapa muusikakooli direktor Ilmar Kald koos pisitütre Laura-Liisaga.
Foto  erakogust

Tarbijakaitsest

Valime aasta tegijaid! Tapa muusikakoolil on uus direktor

„Nunnad hoos“

11. augusti varahommikul alustasime 
sõitu Lehtsest Põlvamaale Met-
samoori juurde. Reisi korraldasid 
Lehtse Käsitöö Seltsingu tublid nai-
sed ning kaasa võeti ka teisi huvilisi 
ümbruskonnast. Ilm tõotas ilus tulla 
ja kõik olid rõõmsat elevust täis.

Tasase maaga harjunud inimestele 
oli toredaks elamuseks juba Lõuna-
Eesti vahelduv maastik. Metsamoori 
andis otsida, aga tänu tublile bussiju-
hile ja tema abilisele jõudsime ikkagi 
õigeks ajaks kohale. Metsamoori 
Perepargis võttis meid vastu Irja 
koos väga toreda ja karvase koeraga. 
Metsamoor uuris meilt kohe, kus on 
meie “hing” ja rääkis meist endist. 
Seejärel ronisime mäe otsa, nautisime 
nn lainetust kaunil maastikul. Istusime 
ringis pinkidel, koos meiega sisalikud, 
kes tekitasid oma ilmumisega parajat 
elevust, ja õppisime vastu võtma kos-
milist energiat. Seejärel saime huvitava 
ülesande- tuli minna kinnisilmi sada 
sammu mäest alla näidatud märgi 
suunas.See oli väga huvitav kogemus, 
sest tuli kasutada kõiki teisi meeli 
peale nägemise. Pärast Irja rääkis 

meile, mida tähendab see, kuhu keegi 
välja jõudis, keda milline ajupoolkera 
juhib.Oli ka neid, kes läksid otse või 
tegid lausa ringi. Siis suundusime 
puudesallu, kus Metsamoor rääkis 
erinevate puude mõjudest ja usku-
mustest meie esivanemate juures. 
Ringkäigu lõpetasime Perepargi õues, 
käisime loitsu kuulamas, tutvusime 
ravimtaimede peenraga,kus kuulsime 
ja saime tarkusi taimravist. Eraldi rää-
kisime tänapäeva E-de rikkast toidust 
ning selle mõjust meie tervisele. Väga 
kasulik oli teave sellest, et looduses on 
nii palju tervist andvaid taimi. Lõpuks 
jõime tervistavat taimeteed ning 
saime osta Metsamoori valmistatud 
trvisetooteid, vaadata huvitavaid ku-
jusid ning proovida näiteks haavapuu 
tervendavat mõju.

Metsamoori Perepark on väga 
tore koht, seal saab aja maha võtta ja 
endasse süüvida. Lahkudes oli väga 
hea ja mõnus olemine. Täpsemat tea-
vet saab ise vaadata internetist. Edasi 
sõitsime Antslasse Hauka laadale.

Suur tänu huvitava reisi eest! 
Gilda Lindmaa

Reis Metsamoori 
Pereparki
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Inimene on nagu kass – leiab endale 
mugava koha, võtab hea asendi sisse 
ja... ongi kõik. Istub kodus, mõlgutab 
oma kurbi mõtteid ja kapseldub üha 
enam. Kõik, mis väljaspool kodu, 
tundub võõristust tekitav ja etteaima-
matu. Kodu tagab turvatunde, kuid 
kahjuks ei muud.

Miks ma seda kirjutan? Sellepä-
rast, et olen oma töös näinud palju 
väga kenasid ja meeldivaid inimesi, 
kes on enesesse kapseldunud ja irdu-
nud koduvälisest keskkonnast. Vahel 
on üksi olla päris mõnus, aga kui 
üksindus kujuneb elustiiliks, maitseb 

ka parim mahl kui äädikas ja inimene 
tunneb end ka rahvast täis toas üksi-
kuna. Pole vaja! Iga inimene on eriline, 
kuid mured, mis neid vaevavad, on pea 
kõigil ühed ja samad, järelikult on vaja 
inimestega rääkida ja leiad abi ka oma 
murele. Nii lihtne see ongi.

Kui teil midagi teha pole, tulge Jee-
rikosse! Siin on alati võimalik suhelda, 
tegeleda kaisuteraapia, meelepärase 
näputöö (ka mehed), ajalehtede ja 
raamatute lugemise, Netis surfamise 
ja muuga. Ka on võimalus ise teha et-
tepanekuid , mis võiks olla see, millega 
tahaks veel tegeleda.

Ohtlike jäätmete konteiner asub 
aadressil Ülesõidu 8 (Kasekese poe 
taga). Konteiner avatud E, T, K, R  
9-17, L  9-14, N ja P suletud.

Konteinerisse saavad eraisikud 
tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmeid ja sõiduautode rehve.

Jäätmete kogumispunktis võe-
takse vastu järgmisi ohtlikke jäät-
meid:
1.Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed, 
nagu õlifiltrid ja õlipakendid;
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nen-
de pakendid ning nende ainetega 
määrdunud töövahendid;
3. Lahustid, nagu näiteks tärpentin, 
atsetoon ja tehniline bensiin;
4. Taimekaitse- ja putukatõrjeva-

hendid ning nende pakendid;
5. Vanad akud ja akuvedelikud;
6. Leeliselised pesuained;
7. Kasutamata jäänud või aegunud 
ravimid ja farmaatsiatooted;
8. Elavhõbedakraadiklaasid;
9. Päevavalguslambid;
10.Patareid.

Kogumispunktis võetakse vastu 
järgmisi elektri- ja elektroonikasead-
mete jäätmeid:
1. Suured kodumasinad (külmikud, 
pesumasinad, elektripliidid, mikro-
laineahjud, elektriradiaatorid, klii-
maseadmed, ventilaatorid jms);
2. Väikesed kodumasinad (tolmu-
imejad, 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 (luminofoor-
lampide valgustid, sirged lumino-
foorlambid, kompaktlambid);
6. Elektritööriistad (v-a suured 
paiksed tööstuslikud tööriistad);

Elektri- ja elektroonikaseadmed 
tuleb kogumispunkti tuua kom-
paktsetena. Jäätmed tuua kogu-
mispunkti ainult lahtiolekuaegadel, 
ukse taha palun mitte panna!

Lisainformatsiooni saab telefo-
nilt 322 9665.

Alates 1. septembrist tõstis Kuusa-
koski komplektsete romude kokku-
ostuhinda üle seitsme korra – senise 
200 kr asemel hakatakse romusõi-
duki toojale maksma 1500 krooni 
tonnist. „Tõstame hinda seepärast, 
et inimestel oleks motivatsioon oma 
keskkonnaohtlik romu komplektselt 
meile tuua,” põhjendab kampaaniat 
AS Kuusakoski klienditeenindusjuht 
Kaido Aettik. „Praegune praktika 
näitab, et väga paljud tilgutavad 
romus olevad õlid ja bensiini su-

valisele pinnasele, rehvid ja istmed 
loobitakse metsa alla ning vanametalli 
kokkuostu jõuavad puhastatud kered, 
mille eest saab kõrgemat plekihinda,” 
kirjeldab Aettik olukorda. Nüüd, kui 
puhta pleki ja komplektse romu hin-
navahe on minimaalne, võime loota, 
et keskkonna reostamine väheneb. 
Lisaks kõrgemale hinnale pakuvad 
AS Kuusakoski koostööpartnerid 
kõikidele komplektse romu toojatele 
võimaluse osta uuem auto soodus-
tingimustel. „Meil on kokkulepe 

kuue kasutatud autode müüjaga, 
kes pakuvad keskkonnasäästlikult 
käitunud inimestele võimaluse osta 
uuem auto soodsama hinnaga,” 
räägib Aettik. Ta lisab, et kasutatud 
autode müüjad valiti partneriks see-
tõttu, et üldjuhul ei soovi ega jaksa 
vanade romude omanikud endale 
päris tuttuut sõidukit muretseda. 
Soovi korral väljastab AS Kuusakoski 
romu toojale ka lammutustõendi 
ja kustutab romu ARKi registrist. 
Need teenused on kliendile tasuta. 

29. august 2007 

• Anti nõusolek alaealisele kuuluva 
vara võõrandamiseks.
• Kinnitati perekonnas hooldamise 
leping.
• Väljastati ehitusluba kaksikelamu 
püstitamiseks aadressiga Valgejõe 
pst 25 ja kaugküttetorustiku ehitu-
seks Eha tänav, 1.Mai pst, Hommi-
ku tänav, Tapa linn.
• Määrati AS-ile Eesti Raudtee 
kuuluva ladu-olmehoone uueks 
aadressiks Kalmistu 9a, Tapa linn.
• Tagastati maa Tamme maaomandi 
taastamiseks Tõõrakõrve külas.
• Otsustati välja maksta ühele isiku-
le Nõmmküla kolhoosi tööosak.
• Anti üürile üheks aastaks Tapa 
vallale kuuluv korter.
• Kinnitati Tapa valla 2007. aasta 
eelarve kulude jaotus tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi.
• Anti massiürituse luba Cirkus 
MARCELile tsirkuseetenuduse 
korraldamiseks 5., 6. ja 7. sep-
tembril.
• Otsustati mitte rahuldada AS-i 
Cleanaway vaiet vallavalitsuse kor-
ralduse tühistamiseks.
• Kinnitati sotsiaalmaja korterite 
üürimäärad Karkuse piirkonnas.
• Vaadati läbi volikogu otsuse eel-
nõu katastriüksustele sihtotstarvete 
kinnitamise kohta.
• Otsustati edastada volikogule 
otsuse eelnõu müüa Tapa vallale 
kuuluv korteriomand Keskuse 9-
2, Lehtse.

5. september 2007 

• Tunnistati edukaks pakkumiseks 
Metallex Est OÜ poolt esitatud 
pakkumine Tapa kalmistu piirdeaia 
rajamiseks.

• Määrati projekteerimistingimu-
sed puurkaevu projekteerimiseks 
kinnistule Karkuse külas, ener-
gia tootmise ettevõtte rajamiseks 
30 000 l ööpäevas piiritust tootva 
tehase praaga baasil ja jääkprodukti 
keemilis-bioloogilise puhastus-
kompleks projekteerimiseks Moe 
külas ja viilhalli projekteerimiseks 
kinnistule Kõrvekülas.
• Väljastati 3 ehitusluba:
 o OÜ-le Jaotusvõrk Pirsu ala-
jaama fiider-3 rekonstrueerimiseks 
Raudla külas.
 o OÜ-le Jaotusvõrk alajaama 
Raudla fiider-1 rekonstrueerimiseks 
Jäneda külas.
 o OÜ-le Jaotusvõrk Linnape 
alajaama fiider-2 rekonstrueerimi-
seks Linnape külas.
• Anti nõusolek KLG Viru OÜ-le 
Tapa linnas 1. Mai pst ajutiseks 
sulgemiseks.
• Anti nõusolek AS-ile Küte ja 
Ehitus Tapa linnas Hommiku pst ja 
Pika tänava ristmiku sulgemiseks.
• Kahe isikuga pikendati sotsiaal-
korterite üürilepingud.
• Kolmele isikule hakatakse osuta-
ma koduteenust.
• Otsustati esitada Viru maakohtule 
avaldus eeskoste seadmiseks.
• Ranitsatoetust otsustati maksta 
kogusummas 95 000 krooni.
• Määrati korteriomandi Tapa 
linnas Üleviste 10 ja 12 ning Moe 
külas katastriüksuse suurused ja 
maksustamishinnad.
• MTÜ-le MaraLeA-le anda tasuta 
kasutada Tapa vallale kuuluvas 
hoones olevad ruumid Lehtse 
alevikus Rägavere tee 19 tähtajaga 
kuni 30.07.2008.
• Otsustati vastu võtta surnud isiku 
pärandvara Lehtse alevikus.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tulge külla!

Ohtlike jäätmete kogumisest

Algas keskkonnaohtlike autoromude kogumiskampaania

Tapa vallavalitsus 
võtab teenistusse 

ajutiselt äraoleva ametniku asendajana 

HEAKORRASPETSIALISTI
Sooviavaldus ja CV saata või 

tuua hiljemalt 20. septembriks 2007 
Tapa vallavalitsusse 

Pikk 15, 45108 Tapa linn, Tapa vald. 
Lisainfo www.tapa.ee, tel 322 9656 
või e-postiga piret.treial@tapa.ee.   

Meie hulgas eksisteerib terve eraldi 
liik kaaskodanikke, kes igast tasuta 
antavast võimalusest soovivad teha 
enesele tuluõhtut. 

See tähendab, et kui antakse 
tasuta sitta (vabandust!), siis võtan 
kohe kolm suur koormat õuele, mis 
sest, et ropult haiseb ja pole jalatäit 
põllumaad, kuhu seda laotada. Selle 
nimel, et midagi tasuta saada, ollakse 
valmis jalge alla tallama enesevääri-
kust ja käituma loomariigi seaduste 
järgi: kes kõvemini ja roppusi kasu-
tades suudab nõuda ja karjuda ning 
jagajaid alandada, see peaks eelduste 
kohaselt ka võidumees/makaronisa-
aja olema. 

Uskumatu, milliseid intiimseid 
üksikasju ma oma ema ja iseenda 
kohta teada sain! Ja need tundmatud 
kohad, kuhu mind ja teisi Jeeriko töö-
tajaid saadeti! Naljakas oli see, et kui 
inimene pole rahul ja otsustab oma 
rahulolematust verbaalselt väljenda-

da, siis kasutab ta selleks vene keelt. 
Ja räiges vormis. Miks küll?

Võiks ju tsiteerida klassikuid ja va-
nasõnu – nende kõikide kindel sõnum 
on see, et ära tee teistele seda, mida sa 
ei taha, et sulle endale tehtaks. Kuid 
mul on tunne, et need, kes loevad 
klassikuid ja teavad vanasõnu ei käitu 
kui prügikasti kassid.

Samas oli väga meeldiv, et inimesed, 
kes neid makarone tõesti vajasid, olid 
nii lahked ja mõnusad, lausa rõõm oli 
suhelda! Sõnad tere, palun ja tänan olid 
nendega suheldes erilise sooja alatoo-
niga. Kunagi ei öelnud nad: “Kuule, 
tulin oma makaronidele järele, kus nad 
on?” või “Minu naaber sai, mina tahan 
ka, tegelikult pole mul neid raisku vaja, 
aga kui antakse, tahan ka!” 

Makaronid olid mõeldud Euroopa 
Liidu sekkumisvaruna, tasuta jagami-
seks puudustkannatavatele inimestele. 
MTÜ JEERIKO ja Eesti Punane 
Rist tegid makaronide jagamisel 

Makaron kui 
inimväärikuse etalon?

Aastas suunab AS Kuusakoski taaska-
sutusse umbes 12 000 vana sõidukit. 
Kõik AS Kuusakoskisse jõudnud 
keskkonnaohtlikud romud läbivad 
ohutustamise protsessi, mille käigus 
lastakse vedelikud spetsiaalsesse kü-
tuse- ja õlipüüdurisse, võetakse maha 
aku, rehvid, klaasid. Seejärel söödetakse 
puhastatud romu kere metalliveskis-
se, kus eraldatakse värviline ja must 
metall ning muud jäätmed. Iga päev 
purustatakse metalliveskis ca 40 tonni 
romusid, mis teeb ca 50 sõiduautot 

(romusõiduk sisaldab ca 75% ula-
tuses metalle). Oskusliku ja õige 
töötlemise korral on ühest romust 
võimalik taaskasutada kuni 85% ning 
seeläbi säästa looduslikke ressursse. 
Keskkonnaohtlikke romusid võivad 
vastu võtta ja käidelda litsentseeritud 
ettevõtted, kellel on ohtlike jäätmete 
käitluslitsents. AS Kuusakoski võtab 
autoromusid vastu 12 osakonnas üle 
Eesti. Infot saab Kuusakoski üle-ees-
tilisest infotelefonist 625 8666.

www.kuusakoski.ee

koostööd: EPR hankis makaronid 
ja JEERIKO jagas need Tapa valla 
elanikele. Mingit tasu Jeeriko selle 
eest ei saanud, kuigi see tõi kaasa 
palju lisatööd (laadimine, jagamine, 
aruandlus), mida tuli teha põhitege-
vuste kõrvalt.

Jeerikol ei olnud mingit eraldi ni-
mekirja, kellele jagada, kellele mitte. 
Uskusime inimest, kui ütles, et on 
üksik vanur – järelikult on. Kui ütles, 
et puudegrupiga – järelikult on jne.  
Meil puudub ressurss iga inimese 
kontrollimiseks. Pealegi, mina usun 
inimese aususesse.

Lõpetuseks: kui keegi, kes ma-
karonidest ilma jäi, tõesti nälga 
kannatab, siis võite alati tulla MTÜ 
JEERIKO supikööki sööma. Igal 
tööpäeval 12–13.30 on võimalus 
kõht täis süüa. Toidud on maits-
vad ja pererahvas sõbralik. Nagu 
näete, kõigele on mõeldud. Tervist 
soovides, 

Meil käib psühholoog ja sot-
siaalpedagoog, kelle käest võib ka 
hingetuge saada. Samuti toimub 
meil pidevalt huvitavaid kohtumisi 
põnevate inimestega. Ja palju muudki 
sellist, mida kodus istudes ja üksin-
dust tundes ei kuule ega näe.

Meie tegevusjuhendajad on täis 
särtsu ja pealehakkamist. Ei ole täh-
tis, kui vana oled, kui tahad kodust 
välja pääseda – oled Jeerikos teretul-
nud ja oodatud! Kui teil tekkis huvi, 
siis saate alati infot juurde küsida tel 
5667 9937 Karis.

Angela Olt, MTÜ Jeeriko

Angela Olt,, MTÜ Jeeriko
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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

Roheline 19, Tapa

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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

Üürile anda osaliselt möbleeritud 1-toaline korter 
Ülesõidu tänaval. Helistada telefonil 5379 5105

Vajatakse C ja E KaTEgOORIa aUTOjUhTI. 
Tasu perioodiline. Tel 520 7473

Tapa Apteek, Pikk 12
E–R 8–18 L 8–14

Pensionärist kliendikaardi omanikule 
kõik ravimid ja muud tooted 

5% odavamad!
Veresuhkru mõõtmine K, N 10–14 hind 15 kr, 

kliendikaardiga 10 kr.
Vererõhu mõõtmine iga päev tasuta!

KLIENDIKaaRT TaSUTa!
TULE MEIE aPTEEgI PÜSIKLIENDIKS!

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

Südamlik kaastunne Aivarile perekonnaga 
isa, äia ja vanaisa 

aLEKSaNDER TUVIKU 
surma puhul.

Anatoli, Urve, Galina, Vendo ja Maie

1.–3. klassi poisid: 
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 15.30 

– treener Sergei Sahno
1.–3. klassi poisid: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.30 

– treener Allan Vinter
4.–8. klassi poisid: esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti

 kell 16.30 – treenerid Allan Vinter ja Sergei Sahno
tüdrukud: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.30 

– treener Martin Piksar
Treeningud toimuvad Tapa spordikeskuse maadlussaalis.

Treeninggruppides osalemise tasu on 50 krooni kuus. 
Uutele õpilastele september tasuta!

Täpsem info telefonidel 528 7800 – A. Vinter, 
5341 3537 – M. Piksar, 5568 4008 –S. Sahno

SK TaPa KUTSUB 
MaaDLUSTRENNI!

eesti keele algtaseme kursusele. 
Algus grupi täitumisel oktoobris 2007. 

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 
või telefonil 325 8690. 

OÜ Multivarius müüb 
tooreid ja kuivi küttepuid transpordi võimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Müüa tooreid ja kuivi küttepuid, 
kogused täpsed ja igas mõõdus. Tel 5342 6318

Kopateenus: esilaadur ja kaevekopp. 
Masina asukoht Jänedal. Telefon 525 4858

Tapa gümnaasium 
registreerib kooli kantseleis 1.–30. septembrini 

2008/2009. õppeaastal 
1. klassi tulevaid õpilasi 

(saavad 1. oktoobriks 2008 7-aastaseks).
Kaasa võtta lapse sünnitunnustus.
Koolieelikute vanematele toimub 

lastevanemate koosolek 3. oktoobril 2007. a 
kell 18 kooli aulas.

Õppetöö algab 10. oktoobril kell 14.

aegviidu suuna rongiaegade 
muudatused septembris ja oktoobris

Seoses algavate infrastruktuuri 
remonttöödega Raasiku - Lagedi raudtee-

lõigul kehtinud muudatused Aegviidu suuna 
elektrirongide sõiduplaanis. 

Muudatused on sõiduplaanis alates 
17. septembrist kuni 12. oktoobrini 

(kaasa arvatud) igal 
esmaspäeval, kolmapäeval ning reedel. 

Suurim muudatus puudutab 
Aegviidu-Tallinna elektrirongi 411, 

mis väljub Aegviidust 
tavapärasest 5 minutit varem 

ehk kell 13.26. 
Mustjõe peatusesse jõuab rong kell 13.34, 
Vikipalu 13.38, Kehra 13.43, Parila 13.48, 
Raasiku 13.53, Aruküla 14.00, Kulli 14.07, 
Lagedi 14.13, edasi Tallinnani põhiplaani 

järgi.

Elektriraudtee AS 
vabandab ebamugavuste pärast!

21. septembril toimub Lehtse põhikooli 
juures Pruuna pargis 

TOTTI KaSEKaMPI NIMELINE MÄLESTUS-
VÕISTLUS KUULITÕUKES. 

Võistluse algus õpilastele kell 14 ja 
täiskasvanutele kell 15.

 

Mida pakub hansapank lastele?
Hansapanga Koolikaart 6- kuni 12-aastastele lastele.

Miks on lapsele vaja pangakaarti? 
Kooli minek on lapse elus suur muutus. Koolis käimine on 

väikese inimese töö, mis tähendab, et ta peab õppima ka oma 
rahaasju ise korraldama. Päris oma pangakaardi saamine on 

lapsele väga tähtis sündmus. Kaart toob ühelt poolt kaasa vas-
tutuse, teiselt poolt  teadmise – olen juba suur.

Koolikaardi omanikele on kokku pandud ka tore veebileht aad-
ressil www.hansa.ee/kool, kus lapsed saavad puslet kokku pan-

na, multikat vaadata ning koolikaardi kohta lähemalt lugeda. 

Hansapanga NPNK noortekaart alates 13. eluaastast
Selle kaardiga makstes saab koguda punkte ja võita toredaid 
auhindu. Samuti on noortekaardi omanikel meie partnerite 

juures palju soodustusi. Vaata lähemalt www.npnk.ee. 

Kas Sinu lapsel on juba pangakaart? 
 Kallid lapsevanemad, ootame teid Hansapanga kontorisse! 

Igale pangakaardi saajale ka kingitus. 

Eva Ruudi, Tapa ja Väike-Maarja kontori juhataja, Hansapank

Palju õnne kõigile Tapa valla 
lastele ja lapsevanematele 

uue kooliaasta puhul!
Meie igapäevaelu on tihedalt 
seotud pangateenustega ning 
need teenused ei ole mõeldud 

mitte ainult suurtele.

Registreerime 
soovijaid

Võimlemisklubi PIRUETT
võtab vastu uusi lapsi TAPA filiaalis

 - mudilaste võimlemine 2–4-a
 - iluvõimlemine 5–6-a
 - tantsuline võimlemine 7–10-a (rühmvõimlemine)

Tunnid toimuvad Tapa vene gümnaasiumis

Info 526 4710 Diana


