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Tapa vald saab 21. oktoobril kahe 
aastaseks.

Sünnipäevale pühendatud jumala-
teenistus toimub Tapa Jakobi kirikus 
pühapäeval, 21. oktoobril kell 10.

Kell 11 toimub kultuurikojas Tapa 
valla teise tegutsemisaasta jooksul 
sündinud laste vanematele vallavane-
ma vastuvõtt.

Indrek Jurtšenko

Tapa vallavalitsus korraldas vas-
tavalt jäätmeseaduse § 67 ja Tapa 
vallavolikogu kinnitatud jäätme-
hoolduseeskirja § 6 lg10 avaliku 
konkursi, et leida jäätmevedaja, 
kellele anda kolmeks aastaks jäät-
meveo eri- või ainuõigus Tapa 
vallas. 

Konkursist võttis osa neli fir-
mat: AS Ragn-Sells, OÜ Leegever, 
AS Jõgeva Elamu, AS Cleanaway. 
Pakkumise kutsedokumentidele 
vastavaks tunnistati AS Ragn-Sells, 
AS Jõgeva Elamu ja AS Cleanaway 
poolt esitatud pakkumised. Pakku-
miste hindamise kriteeriumiks oli 
pakkujate poolt esitatud erinevate 
prügikonteinerite tühjendamise 
hinnad. 

Tapa vallavalitsuse korraldusega 
nr 435 01.08.2007 tunnistati edu-
kaks AS Jõgeva Elamu pakkumine 
kui hindamiskriteeriumite järgi 
suurima punktisumma saanud pak-
kumine. Kuna konkursi tulemused 
vaidlustati, siis on korraldatud 
jäätmeveole üleminekuprotsess 
peatatud kuni vaide lahendamiseni. 
Praegu kehtivad kõik vanad prügi-
veolepingud. 

Krista Pukk

28. septembril toimusid Lehtse 
mõisa varemetel koristustalgud. 

Ettevõtmine oli seotud Euroo-
pa Muinsuskaitsepäevade tähista-
misega. Euroopa Muinsuskaitse-
päevi tähistati sel aastal 16. korda 
ja erinevaid ettevõtmisi toimus 
üle Eesti ja ka 49 Euroopa riigis. 
Heakorratalgutel Lehtse mõisa 
varemete juures osalesid Tapa 
vallavalitsuse ametnikud, eesotsas 
vallavanemaga, Lehtse põhikooli 
õpilased ja Muinsuskaitseameti 
esindaja ning vabatahtlikud Tapa 
vallast. Varem on samas kohas 
talguid peetud 1999. a ja tööks 
oli samuti puude mahavõtmine 
ja võsa raie. 

Seekordse talgupäeva esimene 
töö oli varemete külge riikliku 
kultuurimälestise tähise paigalda-
mine. Nüüd on nii koduvalla ela-
nikele, kui ka kaugemalt tulijatele 
teada, et tegemist on Eesti jaoks 
olulise rajatisega. Edasi puhastati 

mõisatorni ümbrus ja mõisakeldri 
pealne suures osas võsast ning 
puhastati ka osaliselt Lehtse mõisa-
parki, et Lehtse mõisatorn teelisele 
paremini silma hakkaks.

Tapa vallavanem ja Raivo Perandi 
langetasid võsa ja metsistunud puid, 
vallaametnikud tassisid neid lõk-
kesse ja juhendasid koos Tapa vene 
gümnaasiumi õpetaja Raili Roobaga 
õpilaste tegemisi.

Eraldi kiidusõnu väärivad siin 
Lehtse põhikooli õpilased, kellest 
oli väga suur abi. Samuti on tore tõ-
deda, et appi tulid oma eakaaslastele 
ka õpilased Tapa linnast. Kuigi tööd 
oli palju, suutis toimekas meeskond 
erakordselt palju suhteliselt lühikese 
aja jooksul ära teha.

Talgute alguses ei tahtnud märjad 
oksad mitte kuidagi tuld võtta, kuid 
pika peale suutsid usinad lõkke-
meistrid tulele “elu sisse puhuda”. 
Siinkohal ei pea paljuks ära märkida 
kolme eriti tublide Lehtse põhikooli 

õpilaste Tarmo Silla, Aroni ja 
Teno Kongi asjalikku tegutse-
mist, kellest viimane tegutses 
vapralt talgupäeva lõpuni. 

Loodetavasti jätkub antud 
mitme osapoolega koostöö Tapa 
vallas kultuuriobjektide juures 
ka edaspidi. Siinkohal kutsukski 
ülesse kõiki seniseid tegijaid ja 
toetajaid ning teisigi asjast huvita-
tuid kodanikke, seltse ja ühinguid 
tegema ühed talgud 2008. aasta 
kevadel, et saaks kogu Lehtse 
mõisa ümbruse puhtaks. 

 Loomulikult on igati teretul-
nud vihjed Tapa valla territoo-
riumil (eriti eramaadel) leiduvate 
mälestiste ja mälestusobjektide 
kohta. Leiud ei täiendaks pel-
galt seni leitud muinsuskaitse 
all olevate objektide kogu, vaid 
aitaks ka täpsustada meie ühist 
ajalugu.

Inga Raudvasser, 
Indrek Jurtšenko

6. oktoobri südapäeval toimus 
Tapa kultuurikojas eakate sügis-
pidu. Külla tulid Rapla rahvatant-
surühm Eideratas ja naisansambel 
Meelespea.

Peo avakõnes rääkis Tapa eakate 
rahvatantsurühma juhendaja Aino 
Orgmets, kuidas tema kohtus peale 
jaanipäeva 27. juunil Rapla tantsu-
rühma Eideratas juhendajaga. See 
toimus Tallinnas sotsiaalministri 
tänuvastuvõtul, mis oli pühenda-
tud inimestele, kes on hoidnud 
ja hoiavad rahvuskultuuri. Sündis 
mõte, et Eiderataste vahel tuleb 
luua sõprussidemed, kuigi nemad 
on tegutsenud juba 28 aastat aga 
meie ainult neli aastat. Nii on meil 
nüüd “vanem õde” − lõpetas oma 
ilusa kõne meie juhendaja. 

Järgnes Rapla naiste meele-
olukas kontsert, tants vaheldus 
ansambli imeilusate lauludega ja 
vahepalasid luges Thea Paluoja 
(tuntud laulja ja noorte andekate 
lauljate õpetaja) ema.

Pidu jätkus ühises kohvilauas ja 
hiljem koos tantsu keerutades ning 
ühiseid laule lauldes.

Lahkumisel jäi kõlama: “Kohtu-
me Raplas”. Tore pidu oli!

Elvira Belials,
Tapa Eideratas tantsija

Lehtse kammerkoor etendab 21. 
oktoobril kell 16 Lehtse kultuuri-
majas Rodgers-Hammersteini muu-
sikali “Oklahoma” viimast korda.

Esietendus, millega tähistasime 
kammerkoori 25. aastapäeva, toimus 
30. aprillil 2006. a samas kohas. Oli-
me ise ka väga üllatunud, et see meil 
nii hästi õnnestus ja publikult väga 
sooja vastuvõtu sai. Järgnesid kutsed 
Eestimaa eri paikadesse nii täies 
mahus etendustega, kui ka laulude 
ja tantsude kavaga.

Muusikali “Oklahoma” lavale-
toomise eest omistati Lehtse kam-
merkoorile Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa ekspertgrupi poolt 
Üllatuse kultuuriauhind.

Muusikali tegevus toimub Amee-
rikas Oklahoma osariigis XX sajandi 
algusaastail. Tegelasteks on farmerid 
ja kauboid. Lugu läbivad mitmed ar-
mastuseliinid ja lõpuks saavad kokku 
õnnelikud paarid, selles on traagikat 
ja kurjust, pisut ka koomikat.

Etenduses mängivad, tantsivad 
ja laulavad kõiki osi kammerkoori 
lauljad. Etenduse lavastaja on Lee-
lo Jürimaa, muusikaline juht Tiiu 
Tikkerber, tantsud seadis Ülle Oru, 
riided ja lavakujundus valmisid kam-
merkoori liikmete kaasabil.

Olete kõik oodatud osa saama 
meie viimasest etendusest!

Pileti hind 50 kr, õpilastele ja 
pensionäridele 35 kr.

Helve Grossmann,
Lehtse kammerkoori laulja

Lääne-Viru maavanem Urmas 
Tamm kuulutab välja maakond-
liku konkursi, keda valida aasta 
noorsootöötajaks.

Konkursi eesmärk on tunnus-
tada maakonna inimesi, kes on 
saavutanud 2006.–2007. a silma-
paistvaid tulemusi noorsootöö 
arendamisel maakonnas ja/või 
üleriigilisel ja/või rahvusvahelisel 
tasandil.

Kandidaatideks võib esitada 

noorsootööga tegelevaid töötajaid 
koolidest, noorsooasutustest ja 
ühendustest, sh noortekeskuste, 
laagrite töötajaid ning noortejuhte.

Aasta noorsootöötaja kandidaate 
võivad esitada õpilased, lapsevane-
mad ja teised üksikisikud, noorte- ja 
õpetajateühendused, noorsootöö- ja 
haridusasutused, organisatsioonid ja 
kohalik omavalitsus. 

Oma põhjendatud kirjalikud taot-
lused palume saata 31. oktoobriks 

Lääne-Viru maavalitsuse haridus- 
ja kultuuriosakonda märgusõna-
ga ”Noorsootöötaja konkurss” 
(Kreutzwaldi 5, Rakvere) või 
elektrooniliselt merle.maimjarv-
mirka@l-virumv.ee.

Info tel 325 8031.
Aasta noorsootöötaja autasus-

tamine toimub noorsootöötajate 
tunnustusüritusel detsembris.

Hilje Pakkanen

Valla sünnipäev

Kanarbiku 
sügishooaja 

avapidu

Talgud Lehtse mõisa pargis

Korraldame konkursi
 aasta noorsootöötaja 

nimetusele

“Oklahoma” 
viimast korda!

Korraldatud 
jäätmevedu

Talgulised Lehtse mõisa varemetel pärast tõhusat tööpäeva.

Vallavanema
vastuvõtt!

Kutsume kõiki Tapa valla teise 
tegutsemisaasta jooksul sündinud 
laste vanemaid pühapäeval, 21. ok-
toobril kell 11 Tapa kultuurikojas 
toimuvale vallavanema pidulikule 
vastuvõtule.

Indrek Jurtšenko

TÕN
Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) 
ja Jäneda koolituse kokkuvõtete te-
gemine toimub 17. oktoobril kell 
14 Jäneda lossi II korruse õppek-
lassis. Käsitöönäitus on avatud 18. 
oktoobrini.

Luule Nurga
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Jätkugu naeru Teie silmadesse, 
jätkugu lusti Teie jalgadesse. 
Nooruslikku rahutust südamesse, 
õnne ja küllust Teie kodusse.
2. oktoobril toimus traditsiooniks 
saanud üritus, kus Tapa vallavanem 
Kuno Rooba tunnustas meie valla 
tublisid ja aktiivseid seenioreid, andes 
üle Tapa vallavalitsuse tänukirja ja väi-
kese meene järgmistele eakatele:
Hilma Lindam on positiivse ellu-
suhtumisega, osaleb aktiivselt pen-
sinäride taidlusringides. Ta on alati 
elurõõmus ning abivalmis.
Maie Raukas on aktiivne taidleja, 
käib laulmas ja tantsimas. Ta on alati 
sõbralik ja abivalmis.
Aleksei Leevik on igati tubli aed-
nik, eeskujuks kõigile aiapidajatele. 
Sõbralik ja abivalmis naaber, kes või-

malusel võtab alati osa korraldatud 
üritustest.
Lonni Saluste on olnud aastaid õpe-
tajate-pensionäride grupi eestvedaja, 
võtab aktiivselt osa üritustest, on 
sõbralik ja huumorimeelne kaaslane, 
harrastab kepikõndi.
Milvi Jõeots on klubi Meelespea 
eestvedaja, võtab aktiivselt osa kõigist 
üritustest, on alati heatujuline ja os-
kab oma eeskujuga ka teistes tekitada 
tegutsemislusti.
Virve Lomp on positiivse eluhoia-
kuga sõbralik ja heasoovlik kaaslane, 
kes võtab alati osa kõigist üritustest. 
Ta on kultuurilembene, käib palju 
teatris, kontserdil ning harrastab 
tervisekõndi.
Linda Järs on vitaalne kunstilembe-
ne kohalik poeet, kes on kirjutanud 

palju luuletusi, mis on ka kaante va-
hele jõudnud. Alati on ta valmis oma 
luuletustega üritustel üles astuma. Ta 
on “roheliste näppudega” inimene, 
kes kevadest sügiseni töötab aiamaal 
ja ta aed on alati korras. 
Leili Vaikmaa on suur käsitöö-
huviline, alati valmis midagi uut 
õppima, tema tehtud tööd on alati 
hea maitse ja täpsusega valmistatud. 
Ta võtab aktiivselt osa paljudest 
üritustest, käib ka tantsimas.
Aino Ojamäe võtab aktiivselt osa 
paljudest seenioritele mõeldud 
ringidest, on suur käsitööhuviline 
ning on alati huvitatud uutest töö-
võtetest, mida on valmis ka edasi 
andma teistele huvilistele. Ta kodu 
ning aed on väga kaunid. 

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Arne Kroonmäe sõnavõtt 2. oktoob-
ril Tallinnas eakate päeva puhul kor-
raldatud vastuvõtul sotsiaalministri 
proua Maret Maripuuga: 
“Inimene on ainuke loomaliik maa-
ilmas, kes iseennast süstemaatiliselt 
hävitab sõdadega, poomisega, suitse-
tamisega, söömisega, mõtlemisega, ki-
hutamisega, vales kohas magamisega, 
prügiga, järjepideva arstliku kontrolli 
puudumisega... Inimene elab antud 
hetkes ning ei mõtle tulevikule, kuidas 
elada tervemalt ka pensionipõlves.

Olen püüdnud Tapal organiseerida 
loeng-vestlusi “Miks kartul ja liha kõhus 

kaklevad?” (doktorant Aleks Jairuse 
esituses), et äratada huvi omavahel 
sobivate toitude osas. Kogu aeg on 
söödud koos, miks nüüd teisiti. Mina 
vastan alati, miks inimesed noorelt 
surevad – 40-, 50-, 60-aastasena. 

Selle aasta kevadel oli loeng-vestlus 
dotsent Eda Merisalu esituses “Stress 
kui haiguste alus”. Sobis kõigile, nii 
noorele kui vanale, lihttöölisele ja ju-
hatajatele. Osavõtt oli vähene, alla 20 
inimese, ka kaks arsti olid kuulamas. 
Üritus oli äärmiselt huvitav!

Küsimus suurele ringile ja sotsiaal-
ministrile – kuidas mõjutada inimesi 

tundma huvi oma tervise vastu, et 
elada ka pensionipõlves tervena?”

Püüa sina, tubli lugeja, leida vas-
tust sellele küsimusele ja avaldada 
seda ka teistele.

Tänan Tapa valla sotsiaalnõunik-
ku Ene Augasmäge usalduse eest, et  
tegi ettepaneku Tapa vallavalitsusele 
saata mind Tallinna eakate päeva 
vastuvõtule kohtuma sotsiaalminist-
riga. Vastuvõtt toimus 2. oktoobril 
Tallinnas õpetajate majas. Sinna olid 
kutsutud kõigist maakondadest ak-
tiivsed seeniorid (2–3 inimest).

Arne Kroonmäe, Tapa MOS esimees

1. augustil tähistas maailm skautluse 
loomise 100 aastapäeva.

30 miljonit aktiivset skauti ja 
sama palju mitte enam nii aktiivseid 
skaute kogunes üle maailma, et 
lausuda uuesti skauditõotus ning 
seeläbi väljendada oma truudust 
või lugupidamist liikumisele, mis 
vähemal või suuremal määral on 
mõjutanud nende elu. 

Skautluse eesmärk on aidata 
kaasa noorte haridusele, tuginedes 
skaudiseadustele ja -tõotusele, aidates 
seeläbi muuta maailma paremaks ja 
arendada noori vastutustundlikeks 
isiksusteks, kes on ühiskonna ak-
tiivsed ja täisväärtuslikud liikmed. 
Skautlikud meetodid kätkevad endas 
seiklust, põnevust, silmaringi avar-
damist ja paljude oluliste oskuste 
omandamist, mida koolis või kodus 
ei ole võimalik kogeda. 

Selleks otstarbeks on skautluses 
välja töötatud mitmeid programme, 
mis baseeruvad skautlikule tegevu-
sele. Programme on mitmesuguseid, 
näiteks õhuskautlus, mereskautlus, 
invaskautlus, keskkonnaskautlus ja 
palju muud. Just keskkonnaskaut-
lusega tegeleb Ökoskautide kaim-
kond. Ökoskautide kaimkonda 
kuulub ka äsja loodud Ökoskautide 
Tapa linna üksus.

Ökoskautluse liikumine Eestis 
sai alguse Tallinnast 1999. aastal, 
mil keskkonnateadlikud noored 
tegevust alustasid. Ökoskautlus 
erineb tavaskautlusest selle poolest, 

et lisaks skautlikule programmile, 
mille on välja töötanud maailma 
ja Eesti skaudiorganisatsioon, 
on lisatud keskkonnakaitse, loo-
dustundmise ja aruka tarbimise 
valdkonnad. Just loodustundmine, 
selle kaitse ning arukas tarbimine 
on need märksõnad, mis mõjuta-
vad praeguste noorte ja järgmiste 
põlvkondade elu-olu kõige rohkem. 
Noored on need, kes suudavad ja 
tahavad keskkonna heaks midagi 
ära teha.

Kutsume poisse ja tüdrukuid 
alates 9–10 elusaastast liituma 
meie tegevusega Tapa linnas. 
Kohalike elanike algatusel loodi 
Tapale sellel sügisel Ökoskau-
tide uus allüksus. Sügis-talvisel 
perioodil käiakse noortega koos 
regulaarselt kord nädalas. Kord 
kvartalis või tihemini võetakse osa 
erinevatest skautlikest üritustest 
üle kogu Eesti. Suvel matkatakse 
ning osaletakse laagrites, kus tut-
vutakse keskkonnaga ja saadakse 
iseseisvaks. Ökoskautide kohali-
kuks ringijuhiks saab pedagoo-
gilist haridust omandav kogenud 
noortejuht.

Täpsemalt meie tegevusest leiate 
infot Ökoskautide koduleheküljelt 
www.oko.skaut.ee. Küsimuste tek-
kimisel saate helistada ka telefonil 
527 5333 või kirjutada e-posti aad-
ressil oko@skaut.ee. 

Deivis Treier, 
Ökoskaudid talitlusjuht

Ilus on see Eestimaa sügis – puna-
kolla-roheline, parajalt tuuline, aja-
kohaselt vihmane ja sügiseselt soe 
ning heldelt rikkalik. 

Kõndides oma uues, vastremon-
ditud, veel värvilõhnalises majas, 
vallanduvad sarnased tunded nii 
väikeste kui suurte Pisipõnnide 
südameis. Pehmed lastesõbralikud 
värvilahendused, sirged siledad 
seinad ja mis kõige olulisem – päris 
omaenda kuu ja päike laiutamas 
keset saalipõrandat – seda luksust 
võivad endale küll vähesed lubada! 
Vähem uhked ei ole me ka oma 
õueala ja mänguväljaku üle! 

See aga pole kaugeltki veel kõik! 
Ka meie pisipere suurenes ühe 
rühmatäie põnnide võrra, mis 
omakorda andis põhjuse ka kahe 
uue lasteaiaõpetaja lisandumiseks. 
Et mitte rohkem kadedust tekitada, 
võib julgelt öelda, et pisipõnnid on 
uueks õppeaastaks täis hakkamist 
ja teotahet. 

Seda näitasid ka korraldatud 
sügispeod ja sügisnäitus “Eestimaa 
helde sügis”. Sügispidusid külastas 
seekord proua “Sügis” isiklikult 
ning temal juba jätkus sügisande nii 
kübarale, kui põllele ja loomulikult 
ka korvidesse − lastele külakostiks. 
Helde oli ta tõesti! Ka näitusel 
olid esindatud enam-vähem kõik 
meie maal kasvavad juur-, aed- ja 
puuviljad, seened, lilled, kastani- 
ja tammetõrud. Enamgi veel – ei 
puudunud ka Eesti põllul kasvatatud 

arbuus ja oma aedade viinamarjad. 
Siinkohal on päris sobilik südamest 
tänada kõiki neid, kes aitasid selle 
sügistoreduse korraldamisele kaasa. 
Suur aitäh lastevanematele nende 
vahvate ja fantaasiaküllaste sügis-
kompositsioonide eest!

On aga veel üks uudis, mida ei 
tahaks kuidagi vaid enda teada jätta. 
Nimelt, meie Päikesekiirte rühma lap-
sed võtsid osa Kalevi kommivabriku 
joonistusvõistlusest. Info sellest üritu-
sest tõi rühma üks agar lapsevanem. 
Suur aitäh talle! Õpetaja Kairi haaras 
mõttest ja rakendas kibekiirelt kogu 
rühma tegevusse. Osavõtuks oli vaja 
joonistada igal lapsel pilt kommidraa-
konist. Ühiselt saadeti pildid Kalevi 
kommivabrikusse. 

Mõne aja pärast selgus, et kõik 
kommidraakonid meeldisid kom-
mivalmistajatele nii väga, et peagi 
jõudis lasteaeda tänukiri koos suure 
karbiga. Pole vist eriti keeruline 
ära arvata mida see karp sisaldas 
– loomulikult palju draakonikomme. 
Väikestel päikesekiirtel on nüüd suu 
magus kohe pikemat aega. Nii et, 
teotahet meil jagub! 

Kõik sellised ideed ja mõtted on 
Pisipõnnis vägagi teretulnud. Andke 
aga julgelt teada, sest üheskoos suu-
dame oma põnnide lasteaiapäevad 
veelgi mitmekesisemaks ja põneva-
maks muuta. Värvikirevat ja kaunist 
Eestimaa sügist kõigile!

Leevi Ivainen,
lasteaia Pisipõnn õppealajuhataja

Tapa vallavalitsuse tänukirjad said 
4. oktoobril kultuurikojas toimunud 
õpetajatepäeva pidulikul aktusel järg-
mised pedagoogilise töö tegijad:
Henry Kallaste – (eesti keele aren-
damise eest Tapa VG-s), Valentina 
Ozerova – (kauaaegse kohusetundli-
ku töö eest Tapa VG-s), Eve Allsoo 
– (eesti keele arendamise eest Tapa 
VG-s), Lea Koitjärv – (eesti keele 
arendamise eest Tapa VG-s), Eve 
Kasekamp – (eesti keele arendami-
se eest Tapa VG-s), Marina Maiste 
– (tubli raamatukoguhoidjat Tapa 
VG-s), Anželika Morozova – (edu-
ka sekretäritöö eest Tapa VG-s), 
Jaak Keskla – (eduka ja tulemusrik-
ka töö eest Tapa G-s), Ursula Palts 
– (väga eduka ainealase tegevuse eest 
Tapa G-s), Raili Rooba – (eesti 
keele arendamise eest Tapa VG-s), 
Pilvi Kangas – (kohusetundliku ja 
pühendunud õppetöö eest Tapa G-
s), Elle Kivisoo – (kohusetundliku 

ja pühendunud õppetöö eest Tapa 
G-s), Helle Koitjärv – (kauaaegse 
(55 a) õpetamise eest Lehtse PK-
s), Malle Raunmägi – (eduka 
ja tulemusrikka töö eest Jäneda 
PK-s), Maie Ainz – (eesti keele ja 
kirjanduse arendamise eest Jäneda 
PK-s), Juhan Tomingas – (eduka 
ja produktiivse huviringitegevuse 
eest Jäneda PK-s), Lia Denissova 
– (kohusetundliku töö eest Tapa 
MK-s), Salme Novikov – (pika-
ajalise sisuka pedagoogilise töö 
eest Tapa MK-s), Taimi Vainjärv 
– (suurepärase koostöö eest laste-
aias Sinilill), Svetlana Zahharova 
– (suurepärase koostöö eest laste-
aias Sinilill), Karin Hiis – (eduka 
pedagoogilise töö eest Tapa lasteaias 
Pisipõnn), Tea Välk – (pikaajalise 
(30 a) pedagoogilise töö eest alus-
hariduse valdkonnas), Triinu Uutar 
– (vastutustundliku ja suurepärase 
koostöö eest lasteaias Vikerkaar), 

Autasustatud eakad koos vallavanema ja sotsiaalnõunikuga tähtsat päeva ajalukku jäädvustamas.
Foto  Heiki Vuntus

Sügisesed tegemised 
lasteaias Pisipõnn

Õpetajatepäeval tänati tublimaid

Sotsiaalministri vastuvõttMillest algab 
elukestev seiklus?  

Loomulikult 
ökoskautlusest

Vallavanem tunnustas seenioreid

Elena Varavina – (vastutustund-
liku ja suurepärase koostöö eest 
lasteaias Vikerkaar), Jelena Ste-
panova – (eduka ja tulemusrikka 
töö eest Tapa EK-s), Ala Jarmak 
– (eduka ja tulemusrikka töö eest 
Tapa EK-s), Iljana Selihhova 
– (eduka ja tulemusrikka töö eest 
Tapa EK-s), Tatjana Lavronenko 
– (eduka ja tulemusrikka töö eest 
Tapa EK-s), Maret Jürgenson 
– (pikaajalise sisuka pedagoogilise 
töö eest erivajadustega lastega), 
Leeve Vahtramäe – (õpilas-
te poolt armastatud aktiivset ja 
elurõõmsat muusika õpetajat), 
Anne Evisalu – (pühendunud ja 
kauaaegse Mihkli kooli juhtimise 
ja erivajadustega laste õpetamise 
eest), Irja Roodla – (suurepärase 
koostöö eest Lehtse lasteaias), 
Tiina Sillandi – (suurepärase 
koostöö eest Jäneda lasteaias).

Indrek Jurtšenko
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Tänavuste raamatukogupäevade 
moto on “Olgem avatud raamatute 
rahvas”. See mõte pärineb Lennart 
Merilt ja kutsub meid üles talleta-
ma ja väärtustama nii enese kui ka 
järgmiste tulijate tarbeks kõiki neid 
aegumatuid väärtusi, mis aitavad 
ühel rahval kestma jääda. Olgu 
tegemist teaduse-, tehnika- või kul-
tuurivaldkonnaga, sest samavõrd, kui 
filosoofiline mõtisklus avardab meie 
mõttepilti, võivad kümme luulerida 
hinge soojendada…

Kuigi raamatukogupäevad kes-
tavad ametlikult 20.–30. oktoobrini, 
on valla raamatukogudes terve ok-
toobrikuu tegemisi täis. Nii toimuvad 
raamatukogutunnid Tapal, Jänedal 
ja Lehtses. Jänedal tähistatakse 
ettelugemispäeva katkenditega A. 
Lindgreni loomingust, Lehtses ja 
Saksis tulevad külla lasteaialapsed, 
et raamatutega tutvust teha. Saksis 
saavad algklasside lapsed viktoriinis 
osaleda. Lisaks veel raamatuväljapa-

nekud Karl Ristikivi (Jänedal, Lehtses, 
Tapal), Astrid Lindgreni (Jänedal) 
Leida Kibuvitsa loomingust(Lehtses), 
Virumaa kirjanduspreemia saanud 
teostest (Saksis).

Tapa raamatukogu täiskasvanute 
teenindusosakonnas on väljas raa-
matunäitus “Eesti mõttemustrite 
loojad”, mis tutvustab raamatusarja 
“Eesti mõttelugu” autoreid ja teoseid 
ning väljapanek “Mees eestikeelsest 
igavikust” (Karl Ristikivi elust ja 
loomingust). Lasteosakonnas on 
vahva laulude, laulumängude ja näi-
dendiraamatute näitus “Laula või 
ise”. Lisaks esimestele klassidele, 
kes raamatukogu kasutamise nippe 
omandamas käivad, on varsti külla 
oodata ka algklasside õpetajaid. 
Nemad juba teavad, kuidas raama-
tukogus käituda ja olla, seepärast tut-
vustame neile hoopis uusi põnevaid 
raamatuid, millega saab õppeprotsessi 
huvitavamaks muuta, või mida on 
lihtsalt tore lugeda. Ühtlasi kohtume 

kunstnik Kristina Reinelleriga, kelle 
näitust võib kuni novembrikuu kesk-
paigani raamatukogu teisel korrusel 
uudistamas käia.

Ja kui raamatukogupäevad saavad 
läbi, jätkub raamatukogu argipäev, 
kuid ikka raugematu hooga. Kuna 
Astrid Lindgrenil on tänavu 100. 
sünniaastapäev, siis on plaanis kor-
raldada lauamängude meisterdamise 
võistlus ja päris kindlasti peame ka 
sünnipäevapidu.  

Detsembrikuus hakkavad meie 
raamatukogu ilmestama kunstnik 
Piret Mildebergi, kunstnikunimega 
Pirrus, tööd. Kohale lubas tulla ka 
kunstnik ise ning arvata võib, et 
sellest kujuneb üks lustakas kok-
kusaamine, sest Pirrus juba oskab! 
Ja üldse on detsembrikuus raama-
tukogus veidi teistmoodi olla, sest 
siis on akna taga lund ja piparkoogi 
lõhna ninas….

Aga see kõik on veel ees.
Ere Käärmaa

Alates 2. oktoobrist saab Tapa 
muuseumis näha kunstiklubi sügis-
näitust. 

Tööde motiivistik on pidevalt 
realistlik. Vaike Ülesoolt näeme kahte 
heledataustalist lillemaali. Enno Org 
esineb nelja kodukandi maastikuga. 

Vanameistrite Helmut Elstroki ja 
Lembit Vahtre töid tunneme ära juba 
nende koloriidist. Helmut Elstrokilt 
näeme kaht maali looduskaunitest 
paikadest, Lembit Vahtrelt koguni 
viis vaadet tema kodu ümbrusest. 

Urve Laiduselt kaks merevaadet 
akrüülis ja kaks akvarelli maali. Viiu 
Valdlo esineb nelja tööga õlis, ka-
sutades kontrastseid hele-tumedate 
toonide kõrvutamist koos pehmete 
üleminekutega. 

Signe Kaleviku viies akvarellis 
näeme ümbritseva looduse vaatlust 
lüürilise alatooniga. Temalt neli vaadet 
merele ja üks lillemaal. Helgi Uibolt 
oskuslikult läbimaalitud pindadega 
kolm maastikku: punane päikese-
loojang, mets õitseva kanarbikuga ja 

tormine meri. 
Rauni Kentsilt Valgejõe vaade 

ja lillemaal akrüülis ning Tapa linna 
plaan, millel märgitud meie tuntu-
mad ja olulisemad asutused ja kohad. 
Laual mitmed portselanimaalid ning 
-taldrikud sodiaagi märkidega. Meie 
32 tööga näitus on klubi liikme-
te eneseväljendus värvide kaudu. 
Näitus jääb avatuks 3. novembrini. 
Ootame kaaskodanike külastust!

Rauni Kents,
Tapa kunstiklubist

Kui looduse üks ring on lõppemas ja 
teine algamas, on maarahval pühad 
– jõulud.

Jõulud on tähtis aeg. Sellest, mida 
inimene nüüd teeb või tegemata jä-
tab, sõltub tema ja ta majapidamise 
hea käekäik järgmisel aastal. 

Kuna jõulude ajal on kõik tööd 
peale hädavajalike keelatud, siis on 
aega jõude olla. Jääb aega koos pere-
ga jõulumänge mängida, käia jõulu-
etendusi vaatamas ja jõulukontserte 
kirikus kuulamas.

18. detsembril algusega kell 16 
korraldab Tapa vallavalitsus juba 
traditsiooniks saanud paljulapseliste 
perede jõulupuu Tapa kultuurikojas 
(peres kasvab kolm ja enam last).

Jõulupuu on mõeldud kõigile Tapa 
valla paljulapselistele peredele. Ürituse 
eesmärk on lastes kasvatada kultuu-
rilisi traditsioone, et need meie kiires 
elutempos ei ununeks. Lapsevanema-
tel on ideaalne võimalus tulla koos 
perega välja ja nautida koosolemist.

Tore oleks näha paljulapselisi peresid 

ühisel jõulupuul, kus nauditakse koos 
lastega toredaid jõuluteemalisi laule 
ning näitetrupi mängitavat etendust. 
Jõulupuule tuleb kindlasti kaugelt 
põhjamaalt Jõuluvana koos abilistega, 
kes jaotavad kommipakke tublidele 
lastele, kel salmid pähe õpitud.

NB! Tänavu on kommipakkide 
saajatel vanuse piirang 13 eluaastani 
ja neid saavad ainult lapsed, kes 
osalevad üritusel.  Kohtumiseni 
paljulapseliste perede jõulupeol!

Jaanika Kirs, lastekaitsespetsialist

26. september 2007 
•	 Kolmele puudega inimesele mää-
rati hooldajad.
•	 Otsustati maksta Tapa valla eelar-
vest toimetulekutoetust septembris 
48 209 krooni.
•	 Toimetulekutoetusega kaasnevat 
200-kroonist täiendavat sotsiaaltoe-
tust otsustati maksta summas 1000 
krooni.
•	 Rahalise kingitusena eraldati maa-
kondliku pensionärid pidupäeva pu-
hul viiele inimesele á 1000 krooni.
•	 Üksikelamu projekteerimiseks 
väljastati projekteerimistingimused 
aadressil Suuresoo katastriüksusele.
•	 Väljastati ehitusluba ehitise re-
konstrueerimiseks aadressil Veski 
18, Tapa linn.
•	 Kümnele inimesele anti nõusolek 
maa tagastamise tähtaja pikendami-
seks.
•	 Kinnitati hanke tulemused Tapa 
linnas Eha 14 ja Ivaste 5 asuvate 
hoonete lammutamiseks ja utili-
seerimiseks. Edukaks tunnistati AS 
Floccosa pakkumine. Leping sõlmi-
takse summas 495 600 krooni.
•	 Anti nõusolekud kahe kinnistu 
jagamiseks (Tänavotsa ja Kallaste 
katastriüksused).
•	 Nõustuti Tapa linnas Lepiku 6 
asuva maaüksuse ostueesõigusega 
erastamisega ja määrati maa sihtots-
tarve.
•	 Kinnitati Lehtse alevikus Kesku-
se 3 hoone teenindamiseks vajaliku 
maa suurus ja maksustamishind ning 
sihtotstarve.
•	 Õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastatakse kolmele inimesele.
•	 Eraldati eelarve osast „Muu 
energia ja soojamajandus“ põhivara 
sihtfinantseerimiseks OÜ-le Tapa 

Elamu viis miljonit krooni.
•	 Reservfondist eraldati Tapa güm-
naasiumi kuldmedaliga lõpetanule 
3000 krooni.
•	 Anti luba massiürituse korralda-
miseks Jänedal (Mihklilaat).
•	 Reservfondist eraldati Jäneda 
spordiklubile 12 000 krooni toetust 
kulutuste osaliseks katmiseks seoses 
Jäneda SK 3 noormängija ja treeneri 
osalemisega Šveitsis toimuvatel U-19 
saalihoki maailmameistrivõistlustel 
Eesti U-19 koondise koosseisus.

3. oktoober 2007
•	 Tagastati ühele inimesele maa 
Tapa vallas Räsna külas.
•	 Väljastati kaks ehitusluba.
•	 Kinnitati Tapa valla avalike 
mänguväljakute uute elementide 
ostmiseks OÜ Vivocard Plus hin-
napakkumine ja Tapa linna rulapargi 
elemendi (täisramp) ostmiseks OÜ 
Brendalor hinnapakkumine.
•	 Kahele perekonnale otsustati 
jätkata peretoetuse maksmist.
•	 Ühele inimesele otsustati välja 
maksta Nõmmküla kolhoosi töö-
osak.
•	 Otsustati anda üürile Tapa vallale 
kuuluv korter Tähe kontori majas 
Tõõrakõrve külas.
•	 Kinnitati Tapa valla 2007. aasta 
eelarve kulude jaotus tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi.
•	 Reservfondist eraldati 4000 
krooni tantsuklubile ERME TANTS 
Tapa vene gümnaasiumi õpilasele 
võistlusriietuse soetamiseks.
•	 Muudeti Tapa vallavalitsuse 20. 
veebruari 2007 määrust nr 4 „Isik-
liku sõiduautode ametisõitudeks ja 
ametiautode kulude hüvitamise kord 
2007. a.“

Seoses kütteperioodi algusega tu-
letab päästeteenistus inimestele 
meelde, et tuleks üle kontrollida küt-
teseadmed ning pühkida korstnad. 
Korrast ära kütteseadmed, nende 
vääriti kasutamine, hooldamata ja 
järelevalveta jätmine jms tuleohutus-
nõuete rikkumine võib põhjustada 
raskeid tuleõnnetusi. 

Mullusel kütteperioodil (sep-
tembri algusest 2006 kuni mai lõpuni 
2007) leidis Ida-Virumaal aset 28 ja 
Lääne-Virumaal 26 kütteseadmetest 
tingitud tulekahju, milles hukkus 
Lääne-Virumaal kolm ja kannatada 
sai kaks inimest ning Ida-Virumaal 
hukkus samuti kolm ja kannatada sai 
üks inimene. 

Lääne-Virumaal süttis suitsu-
lõõris nõgi kuuel korral, kahel 
korral lendusid korstnast sädemed, 
kütteseadmete valest kasutamisest 
puhkes viis ja nõuetele mittevastava 
kütteseadme tõttu samuti viis tule-
kahju ning kolmel korral põhjustas 
põlengu rike kütteseadmes. Kütte-
materjali vales kohas (pliidi ja seina 
vahel) hoidmise tõttu leidis tänavu 
aprilli lõpus Tapal aset traagiliste 
tagajärgedega lõppenud tulekahju, 
milles hukkus kolm ning vigastada 
sai kaks inimest. 

Ida-Virumaal puhkes eelmisel 
kütteperioodil kütteseadmete vää-
riti kasutamisest kümme, nõuetele 
mittevastavast kütteseadmest ka-
heksa ja rikke tõttu kütteseadmes 
11 tulekahju. 

Taas kord võiks meelde tuletada 
järgmist:

− hoone korsten ja suitsulõõrid 
tuleb hoida pragudeta ja puhtad;

− pliiti, maja- ja/või saunaahju 
tuleb kütta mõõdukalt, tootjapoolse 
kasutajajuhendi olemasolul vastavalt 
sellele;

− kütteseadme ostmisel tuleb 
veenduda selle kasutamisjuhendi 
olemasolus ning selle puudumisel 
seda müüjalt nõuda;

− kütte- ja soojendusseadmeid 
ei tohi jätta järelevalveta;

− küttekollete läheduses ei tohi 
hoida küttematerjali ega muid ker-
gestisüttivaid materjale.

Kütteseadmeid tuleb hooldada 
regulaarselt, sest puhastamata korst-
nates/lõõrides koguneb tahm ja 
nõgi, mis süttides võivad põhjustada 
tulekahju. 

Kindlasti tuleks koju paigaldada 
ka suitsuandur, mis tekkivast ohust 
aegsasti märku annab.

Korstnapühkimist reguleerib 
siseministri määrus nr 7, 04.05.1998 
„Kütteseadmete puhastamise tule-
ohutusnõuded“ ja selle hilisemad 
täiendused. Määrus kehtestab küt-
teseadmete ja lõõride puhastamise 
korra ja sageduse vastavalt hoone 
otstarbele (hooajaline, aastaringne). 

Vastavalt päästeseadusele ka-
ristatakse tuleohutusnõuete rik-
kumise eest rahatrahviga kuni 200 
trahviühikut, so 12 000 krooni 
ning tulekahju tekkimisel 300 trah-
viühiku, so 18 000 krooniga.

Täiendavat infot korstnapüh-
kimise kohta saab päästeala info-
telefonilt 1524 ja veebileheküljelt 
http://www.korsten.ee.

Turvalist kütteperioodi!
Rivo Neuhaus, Ida-Eesti Päästekeskuse 

menetlusbüroo juhataja

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa kunstiklubi sügisnäitus

“Olgem avatud raamatute rahvas”

Küttekolded korda!Paljulapseliste perede jõulupuu

27.08. – 1.09. varastati Üleviste tn maja 
juures seisnud sõiduauto Fiat Tempra. 
Sõiduauto leiti 1.09 kl 20.45 ajal Jaama 
tn 4 maja hoovist.
29.–31.08. murti Virve tn asuvasse 
elumajja ja kuuridesse. Majas paisati 
kõik asjad segamini. Kuuridest varastati 
ketaslõikur, elektriline lehtsaag ja naiste-
jalgratas. Kahju 6600 kr.
29.08. kl 21.20 paiku varastati Veski tn 
asuva maja hoovist lukustamata jalgratas 
väärtusega 2894 kr.
30.08.–2.09. tungiti läbi seina Laial tn 
asuvasse kuuri, kust varastati metalltoru-
sid. Vargusega tekitati kahju 1000 kr. 
19.09. kl 18. kuni 24.09. kl 10 murti 
Kalevi tn asuvasse eramajja, kust va-
rastati televiisor PHILIPS, kolm 50 kg 
suhkrukotti ja alkoholi. Kahju väljasel-
gitamisel.
3.09. kell 20 kuni 4.09. kl 8 tungiti 
Linnape külas asuvasse töökojaruumi-
desse. Varastati mitmesuguseid elektrilisi 
tööriistu ja värvilist metalli. Kahju kokku 
14 350 kr.
6.09. kl 14.–14.15 vahel varastati  Lem-

bitu tn 15 maja juures asuvast lukustama-
ta sõidukist Moskvitš aku ning CD-pleier. 
Kahju 1100 kr. 
10. –11.09. tungiti Valgejõe pst asuvasse 
ehitusfirma laohoonesse, kust varastati 
tööriistu, katuseplekki ja laminaatparketti. 
Esialgne kahju 5000 kr. 
17.09. lõi Valeri (s 1952) Uus tn asuvas 
korteris olmetüli käigus oma elukaaslasele 
Olgale (s 1966) kirvega pea piirkonda.
16.–17.09. tungiti Näo külas asuvasse 
laohoonesse, kust varastati 100 m 
pikendusjuhet, veoauto radiaator, selja-
kott koos kalapüügitarvetega, karbitäis 
reklaamkleebiseid ning samas lõhuti ära 
neli ukselukku. Kahju 6500 kr.
17.–19.09. murti  Õuna tn asuvasse 
eramusse, kust varastati elektriline mu-
rutrimmer, elektriline mahlapurustaja, 
tungraud, õlleankur, 40 m pikendusjuhet, 
kokkukäiv laud ja teisi esemeid. Esialgne 
kahju 3820 kr. 
Ööl vastu 20.09. murti Rooba tn asu-
vasse garaaži, kust varastati elektrikäärid, 
autolaadimisjuhet ja värvilist metalli. 
Esialgne kahju 5000 kr. 

23.09. kl 6.22–9.20 sooritas tundmatu 
isik Tapa elaniku, 46-a Yurii pangakaa-
rdiga oste 6905 krooni väärtuses. Yurii 
kaotas kaardi Aramise baaris. 
25.09. kl 11.20 juhtus liiklusõnnetus 
Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 147. km, 
kus sõiduauto Nissan Primera, mida 
juhtis 43-a Irina, sõitis seni kindlaks 
tegemata põhjustelt teelt välja ja rullus 
üle katuse. Liiklusõnnetuse tagajärjel sai 
vigastada auto juht. 
17.–23.09. murti Õhtu pst asuvasse 
eramusse, kust varastati arvutiprot-
sessor, kruvikeeraja, nagid ja raadio. 
Samas oli ära on lõhutud veneaegne 
automaatpesumasin ja neli akent. Kahju 
10 000 kr. 
24.–26.09. tungiti köögi akna kau-
du Pikal tn asuvasse eramusse, kust 
varastati arvuti, kaust koos erinevate 
dokumentidega, voodipesu, õhupüss, 
triikraud, kaks juukselõikamismasinat, 
raadioteel juhitav puldiga auto ja teisi 
asju. Kahju 3050 kr.

Mari Riina Rist, Rakvere 
politseiosakonna pressiesindaja

POLITSEIINFO



 

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 13. oktoober 2007

OÜ Puusõber müüb aasta läbi 
KÜTTEPUID 

lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja 
mõõdetavad, puud koormasse laotud. Firmal on 

pikaajaline küttepuude tootmise kogemus. 
Tel 5660 7450

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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. 

Vajatakse C- ja E-kategooria autojuhti. 
Tasu perioodiline. Tel 520 7473

HanSaPanK annab TEaDa

“Tähed särama” II voor on alanud
 Hansapanga korraldatud konkurss 

“Tähed Särama” jagab 1 000 000 krooni 
noorteprojektidele.

Esita oma hea idee! Konkursile ootame kõiki 
projekte, mis muudaksid noorte elu, oleksid 

noorte loodud ja kasulikud neile endile – 
mis tahes valdkonnast. Meie piiranguid ei sea!

Saada oma idee! Projekti saad esitada 
NPNK veebis www.npnk.ee kuni 1. novembrini. 

Esmakordselt kuulutame välja 
ka eriprojekti “Põnev koolipäev”

Ootame põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastelt 
kirjalikult vormistatud ideid, kuidas lisada 
koolipäevale põnevust ja vürtsi, nii et see 
kaua meeles püsiks. Laske oma fantaasial 
uljalt lennata! Parimate projektide vahel 
jagatakse välja 100 000 krooni. Projekti 
saab esitada NPNK veebis www.npnk.ee 

kuni 1. novembrini 2007.
Noor, tule ja taotle!

neile, kes on sündinud 1971–1973
Teil on jäänud loetud päevad liituda pensioni II 

sambaga (31. okt-ni) – ära maga maha!!!
Kallid kliendid, 

päikselist sügist ja ootame teid kontorisse !

Eva Ruudi, Tapa ja Väike-Maarja kontorite juhataja

Tapa vallavalitsus tänab 
1. oktoobril toimunud eakate päeva ürituse õnnestumisel 

valla rõõmsameelseid seenioreid, OÜ Tapa Buss bussijuhte, 
FIE Tiit Pihlakut, MTÜ Seeniorit, Ave Pappet, Kairi Krooni ning 

kaasrahastajat hasartmängumaksu nõukogu.

pindalaga 267 m², katastritunnus 40001:002:0042; 
Viru maakohtu kinnistusosakonna Lääne-Viru 

kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 4230531. 
Enampakkumine toimub Tapal Pikk tn 15 III korrusel. 

Enampakkumise läbiviimise tingimustega ja müügitingimustega 
saab tutvuda veebilehel 

www.tapa.ee rubriigis uudised / vallavara ja eelarve.

Tapa muuseumis 
avatud Tapa kunstiklubi aastanäitus.

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Lahingutoetusüksuste 
väljaõppekeskus 

Tapa Väljaõppekeskus otsib

aUTOJUHTI
(töölepinguline ametikoht, netopalk katseajal 

alates 3800 kr) Väljaõppekeskuse tagalakeskuse 
transpordi- ja tehnikavahendite juhtimine ning 
vajalike vedude teostamine. nõuded: B- ja C-

kategooria juhiload. Kasuks tuleb: E-kategooria 
juhiluba. Pakume: stabiilne palk.

PLEKKSEPP-KEEVITaJaT
(töölepinguline ametikoht, netopalk katseajal 

alates 3800 krooni) Väljaõppekeskuse 
keskpolügoonil vajalike metallitööde teostamine. 

Töö teostamise asukohaks Läsna. 
Transport tööle ja tagasi väljaõppekeskuse poolt. 

nõuded: vähemalt keskharidus, eesti keele 
oskus heal tasemel. Kasuks tuleb: erialane 

haridus, eelnev erialane töökogemus.
Pakume: stabiilne palk.

KORISTaJaT
(töölepinguline ametikoht, miinimumpalk)
Väljaõppekeskuse keskpolügoonil sellele 

kuuluvate hoonete väli- ja siseterritooriumi 
korrashoid ning suurpuhastuse õigeaegne 

läbiviimine. Töö teostamise asukohaks Läsna. 
Transport tööle ja tagasi väljaõppekeskuse 

poolt. nõuded: vähemalt põhiharidus, 
eesti keele oskus heal tasemel.

Kasuks tuleb: eelnev erialane töökogemus.
Pakume: stabiilne palk.

InFOTEHnOLOOGIaSPETSIaLISTI
(vanemametniku ametikoht) Väljaõppekeskuse 
sisese kodulehekülje arendamine ja kasutajatoe 
tagamine. nõuded: PHP&MYSQL programmeeri-
mise kogemus, baasteadmised UNIXi operatsioo-
nisüsteemidest, baasteadmised TCP/IP võrkudest 

ja võrguseadmetest, spetsialisti tasemel Win-
dows operatsioonisüsteemi ja kontoritarkvara 

tundmine, inglise keele oskus.
Kasuks tuleb: grupitöötarkvara kasutamise 

kogemus, fototöötlus ja vektorgraafika tarkvara 
kasutamise oskus, autojuhiload.

Pakume: erialane täiendkoolitus, avalikust tee-
nistusest tulenevaid soodustusi.

InFOTEHnOLOOGIaSPETSIaLISTI
(vanemametniku ametikoht)

Väljaõppekeskuse majandustarkvara 
administreerimine ja kasutajatoe tagamine.
nõuded: baasteadmised laomajandusest ja 

raamatupidamisest, spetsialisti tasemel Windows 
operatsioonisüsteemi ja kontoritarkvara tundmi-
ne, baasteadmised TCP/IP võrkudest ja võrgu-

seadmetest, riistvara remondi ja 
komplekteerimisoskus, inglise keele oskus.

Kasuks tuleb: Windows serveri platvormide 
tundmine, algteadmised UNIX 

operatsioonisüsteemidest, autojuhiload.
Pakume: erialane täiendkoolitus, avalikust 

teenistusest tulenevaid soodustusi.

avaldus kandideerimise kohta ja CV 
(elulookirjeldus) saata 

märgusõnaga „Kandideerimine“
 Loode 35, Tapa 45106, Lääne-Virumaa või 

meili teel e-post kristi.randla @mil.ee
Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. oktoober 

2007. a. Kontaktisik Kristi Randla, tel 717 2812 

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

Tel 501 3862

Neli väikest emast kolmekuust saksa lambakoera kutsikat 
otsivad endale uut kodu. Kui sul on tahtmist, siis üks neist 

kutsikatest (tasuta) võib saada sinu kodu heaks valvuriks või 
lihtsalt väga heaks paremaks sõbraks. Tegemist on nelja emase 

kutsikaga. Kutsikad asuvad Kadrina vallas Uku külas, 
Tapa linnast 18 km kaugusel.

Ole hea ja helista telefonil 5366 9812 Maarjale.

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

Jumalateenistused 
EELK ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 14. oktoobril kell 12
LÕIKUSTÄNUPÜHA armulauaga 

Pühapäevakoolitöö  algus

Pühapäeval, 21. oktoobril kell 12 
21. pühapäev pärast nelipühi armulauaga 

Pühapäeval, 28. oktoobril kell 12
22. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

Pühapäeval, 4. novembril kell 12
USUPUHASTUSPÜHA armulauaga

Piiblitunnid Ambla pastoraadis neljapäeviti kell 18.
Hardushetk Aravete hooldekodus 

31. oktoobril kell 14.

Heale sõbrale Kaidole 
ja tema perele sügav kaastunne 

Marjult ja Jaanuselt 
venna RaIT LannO 

kaotuse puhul!

Erivajadustega laste vanemad!! 
Alustame uuesti koos käimist! Saame kokku 18. oktoobril kell 18. 

Kuid seekord saame kokku arenduskojas (Roheline 19, kus 
asub ka sotsiaalosakond). Kevadel suutsime läbi viia esimese 
projekti, et ennast paremini harida, nüüd siis jätkaks seda. 

Sügisel hakkame kohe koos lastega ujumas käima ja tulemas 
on ka jõulud. Mõtleme, kuidas ellu tuua veidi rõõmu, lusti 

ja arenemisvõimalusi endale ja kuidas luua oma lastele parimaid 
võimalusi arenemiseks meie koduvallas. 

Oodatud on nii vanad käijad kui ka uued huvilised!  
Täiendav info 5699 9984 (Kersti)

Ootame teid 9. detsembril kell 13 pidulikule
JÕULULÕUnaLE Jänedale Musta Täku Talli

Osavõtust palume teatada 19. novembriks aadressil 
Tapa Roheline 19 (Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond) 

või tel 325 8691, 325 8692 või 325 8693. 
Sõit Jänedale vallavalitsuse tellitud transpordiga.

Busside väljasõit: kl 12 Tapa Keskväljak ja  
kl 12.20 Lehtse teeninduspunkti eest.

Vajadusel tullakse inimesele kodule lähemale.

Tapa vallavalitsus

MTÜ Tapa Saalihokiklubi 
ootab klubiga seotud, saalihokis edukaid ja klubi liikmetele 

oma teadmiste ja oskustega eeskujuks olevaid inimesi 
stipendiumile. 

Käesoleval aastal alustatud konkursi kohaselt antakse 
32 000 kroonine toetus hooajaks 2007/2008 inimesele, 

kes on klubi liikmetele oma teadmiste ja oskustega eeskujuks 
ning omab valmisolekut anda oma teadmisi edasi 
Tapa piirkonnas saalihokist huvitatud inimestele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 26. oktoobriks 2007 
esitada vormikohane taotlus aadressil 
MTÜ Tapa SHK, Koidu 37, 45206 Tapa.

Taotlusavalduse vorm ja stipendiumi statuut on kättesaadav 
MTÜ Tapa SHK koduleheküljel www.gurud.ee/shk

Tapa vallavalitsus müüb 
suulisel kordusenampakkumisel 30. oktoobril 2007 

kell 9 Tapa vallale kuuluva kinnistu 
Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse masuudihoidla 

(Jäneda mõisa sepikoda)

Jõuluaja küünlaleek
las räägib meile kauni loo, 
jõulurõõmu, jõulurahu
see las Teie hinge toob…

austatud 80-aastased 
ja vanemad 
Tapa valla 
elanikud!


