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lepingu üle läbi rääkima. Han-
kekomisjon otsustas tunnistada 
edukaks pakkumuseks AS Merko 
Ehitus ja Tallinna Teede AS tehtud 
ühispakkumuse kogumahuga 41,9 
miljonit krooni. Kui leping on alla 
kirjutatud, saab avalikkusele anda 
teada täpsematest tähtaegadest. 
Lepingu allakirjutamisele järgneb 
kohe projekteerimine, ehitamisega 
saab tõenäoliselt alustada alles 
2011. aasta alguses. Järgmine etapp 
Tapa linna veemajanduse korras-
tamisel on Tapa reoveepuhasti 
renoveerimise, projekteerimise ja 
ehitushange, mis on juba etteval-
mistamisel, selle jaoks on olemas 
Euroopa Liidu raha. Läbiviidud 
hanke tulemusena odavnes olu-
liselt objekti maksumus ja nn 
vabanenud vahendite arvelt, mis 
on vastavalt eeltaotlusele eraldatud 
Tapa veeprojektile, saame taotleda 
raha lisatöödeks. 

Tapa gümnaasiumi ehitus kul-
geb heas tempos ja pideva val-
lapoolse kontrolli all. Praegu 
võime kinnitada, et tööd on tehtud 
kvaliteetselt ning objekt valmib 
lõplikult 15. septembriks. Lõpp-
tähtaeg ei sega aga kooli alguse ak-
tuste toimumist ja koolitöö algab 
õigeaegselt. Loomulikult häirivad 
ehitustööd väiksemas osas mingil 
määral koolielu normaalset rütmi 
aga antud tingimustes, kus objektil 
on kaks erinevat ehitusfirmat, kes 
tegutsevad samas tiivas, on see 
parim lahendus. Loodan koolipere 
mõistvale suhtumisele, sest lõpp-
tulemus – mõnus töökeskkond 
õpilastele ja õpetajatele – on seda 
väärt.
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Kontserdisari 
“Rosaarium” 
tähistab suve 

viimase kontserdiga 
juubelit

Kutsun kõiki kontserdisarja “Ro-
saarium” kümnendale juubeli-
kontserdile, mis toimub laupäeval, 
28. augustil kell 19 Jäneda mõisa 
roosiaiaas, halva ilma korral Jäneda 
Maamajanduse Infokeskuse suures 
saalis. Esinevad Hedvig Hanson ja 
Andre Maaker.

Pilet on 75 krooni ja sooduspilet 
50 krooni. Pileteid saab osta 30 
minutit enne kontserdi algust. 

Lisainfot saab e-mailil: 
reigo.tamm@tapa.ee.

Kohtume Jänedal!
Reigo Tamm,

kontserdisarja “Rosaarium”
 idee autor ja projektijuht

Vallavalitsus jagab 
tasuta jahu,

euro-makarone ja 
kaerahelbeid

Tapa vallavalitsus annab teada, et 
ajavahemikul 9.–13. august kell 
10–14 jagavad sotsiaalkomisjoni 
liikmed Tapa kultuurikoja juures 
toiduabi Tapa linna töötutele, vä-
hekindlustatud lastega peredele, 
puudega inimestele ja pensionäridele 
(pensionäridele, kelle kuu sissetulek 
jääb alla 4000 krooni).

NB! Kaasa palutakse võtta isikut 
tõendav dokument ning vastavalt 
sihtgrupile pensionitunnistus, puuet 
tõendav dokument või töötust tõen-
dav dokument.

Vastavasisuline informatsioon 
Lehtse, Moe, Karkuse ja Jäneda 
piirkonna kohta ilmub lähiajal valla 
teeninduspunktide teadetetahvlitel.

Täiendava informatsiooni saami-
seks palume pöörduda sotsiaalnõu-
nik Ene Augasmägi poole telefonil 
325 8691.

 Tapa vallavalitsus„Kaitse end ja aita teisi“
Sellise nimega laagrit korraldavad 
institutsioonid, mis seostuvad 
meile õnnetuste ja nende tagajär-
gedega – olgu selleks siis trauma, 
tulekahju või vargus. Ehk siis 
kiirabi, päästeamet ja politsei. 
Selles laagris õpetatakse lastele, 
kuidas hädaolukorras käituda ja 
veel parem, kuidas õnnetusi välti-
da. Lastele ja noortele õpetatakse 
nii teoorias kui ka praktikas, et 
turvalisuse tagamine on igaühe 
ülesanne. 

Turvalisuse tagamisele kes-
kenduvad ka seekordsed Tapa 
linnapäevad, millega tähistatakse 
84 aasta möödumist linnaõiguste 
saamisest. Olgu siis vallapäevade 
asemel linnapäevad, tehes nii 
väikse kummarduse linnale, mis 
on valla südamena siin inimesi 
hoidnud. Meie turvalisus on 
aga kindlasti südameasi. Valla-
volikogu turvalisuse komisjoni 
eestvedamisel toimubki linna-
päevade ajal turvalisuse päev, kus 
õpetatakse märkama ohtusid ja 
võimalusel neid vältima. Teame 
ju kõik igivana tõde, et lihtsam 
on kahjusid ennetada kui tagajärgi 
likvideerida. Turvalisuse päeva 
ajendas korraldama asjaolu, et 
turvatundega seonduv on olnud 
ka vallaelanike jaoks üks tähtsa-
matest küsimustest. 

Kui nüüd taas üle lugeda loo 
esimene lõik ja mõelda nende 
kampaaniate peale, mida kiirabi, 
politsei ja päästjad on teinud – see 
kõik on ju ennetus. Paraku tuleb 
neil endiselt liiga palju tegeleda 
tagajärgedega. Liiga palju on 
liiklusõnnetusi, tulesurmasid ja 
uppunuid. Rumalaid surmasid 
on palju, nagu ütles kord üks 

kiirabiarst. Tal on õigus – paljud 
õnnetused juhtuvad meie rumalu-
sest, ükskõiksusest või üleolekust 
looduse suhtes. 

Mõelgem sellele, kuivõrd sal-
livalt suhtute oma lähedasse, kes 
pärast „üht pitsi“ või „paari õlut“ 
sõidab küla pealt koju – „tal on ju 
ainult paar kilomeetrit minna“. Kui 
ainult paar kilomeetrit, siis võiks ju 
ka jalgsi minna? Üsna „normaalne“ 
on ka, kui kõikjal liiguvad ringi 
kaaskodanikud, kel siidripurk näpu 
vahel. Mida me teame oma laste 
tegemistest – kes on nende sõbrad 
või millistel veebilehtedel nad aega 
veedavad? Neid näiteid, kus igaüks 
meist iseenda ja seeläbi kodukandi 
turvatunde suurendamisel kaasa 
saaks lüüa, on palju. Samas see kõik 
võtab aega ja seda teatavasti napib. 
Lihtsam, aga mitte lõppkokkuvõt-
tes odavam, on veeretada vastutus 
kellegi teise kaela, tahtmata tun-
nistada iseenese osa või vastutust. 
Iga inimene on Eesti jaoks tähtis. 
Eesti on nii väike riik, et me ei saa 
lubada endale elamata elusid ehk 
rumalaid surmasid. 

Seetõttu kutsun üles kõiki suu-
rendama ja tagama iseendale ja oma 
lähedastele turvalisem elu, võttes 
algatuseks osa turvalisuse päeva 
üritustest. Kava on rikkalik ning 
tegemist jätkub nii suurtele kui ka 
väikestele. 

Investeeringud ja nende val-
mimine

Tapa linna veeprojekti areng 
on lõpuks paisu tagant pääsemas. 
Vaiete esitamise viimane tähtaeg 
sai läbi ja rohkem neid 26. juuli õh-
tuks ei laekunud, seega saab asuda 
parima pakkumise tegijaga lõpuks 

Euroopa Liit on rahastanud vaba-
riigile eraldatud toiduabi, milleks 
on makaronid, kaerahelbed ja jahu. 
Kogused omavalitsustele on eralda-
tud vastavalt elanike arvule.

Tapa vallas toimus esimene jaga-
mine enne jaanipäeva. Sihtgrupiks 
olid töötud ja lastega pered. Seekord 
on abivajajate hulka lisatud puudega 
inimesed ja pensionärid, kelle pen-
sion on alla 4000 kr.

Minimaalne kogus inimese kohta 
kokku on 6 kg. Lastega peredel on 
enne kooli algust täiendavaid välja-
minekud, seega nende kogused on 
suuremad. Kuna abi kogused perede-
le tulevad suured, siis abisaaja peaks 
leidma võimaluse, kuidas see ära viia 
(ratas, käru, auto, naabrite abi jne).

Kellel endal mõjuvatel põhjustel 
ei ole võimalus abile järele tulla võib 
volitada usaldusisikut (hooldajat, 
naabrinaist jne)

Meil on olnud tagasisidet, et 
inimesed tunnevad piinlikkust tulla 
järgi nendele ettenähtud abile. Saa-
me sellest üle! Olete oodatud.

Sotsiaalkomisjoni liikmed

Seoses laskeharjutuste läbiviimisega 
on liikumine Kaitseväe Keskpolü-
gooni maa-alal piiratud järgmistel 
kuupäevadel: 3.–8., 13.–16. augustil 
kogu polügooni alal, 15.–21. augus-
til Valgejõe ja Läsna vahelisel alal. 
Lõhkeharjutusi viiakse läbi 10.–12. 
augustil ja 24. augustil. 

Eglit Talbach, 
tel 5326 4560, kvkp@mil.ee

Keskpolügooni 
teated

Reigo Tamm Foto Erik Lööper
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Ühel ilusal kevadpäeval tuli mulle 
pakkumine kandideerida maa-
noorsootöö teemalisele Leader 
õppereisile Saksamaale. Algselt pidi 
sõit toimuma juba Mai alguses kuid 
kuna Islandil tegutses väga aktiivselt 
vulkaan siis lükati meie reis edasi 
6.–9. juuli peale.

Õppereis kestis neli päeva ja Eestist 
osales kokku 21 inimest, kes tegelevad 
just maapiirkonna noortega. Lisaks 
meile oli grupis ka kolm soomlast. 
Grupijuhiks oli meil igati särav ja 
abivalmis Maaeluvõrgustiku meedia ja 
teabe juhtivspetsialist Meeri Klooren 
ning tõlgiks MTÜ Raplamaa Partner-
luskogu tegevjuht Jaak Vitsur. 

Meie õppereis viis meid Baierimaa 
põhjaossa, kus külastasime kahe Le-
ader tegevusgrupi piirkonda - LAG 
Bad Kissingeni ja LAG Z.I.E.L 
Kitzingeni. Õppereisi eesmärgiks oli 
soodustada teadmiste ja kogemuste 
vahetust maapiirkondade arengust 
huvitatud osapoolte kaasamise mee-
todi abil, seda nii kohalikul, kui ka 
liikmesriigi tasandil. Kitsamalt vaa-
dates oli eesmärgiks maapiirkonnas 
või väikelinnades noortega tegelevate 
organisatsioonide ja noorsootöötajate 
suutlikkuse tõstmine kohalikul ja 
rahvusvahelisel tasandil. Piirkond oli 
eriti kaunis selle poolest, et seal olid 
suured viinamarja istandused ja justkui 
piiritud viljapõllud.

Külastasime keskusi, mis on 
renoveeritud ja tegutsevad osaliselt 
Leader rahade eest. Esimesel õhtul 
külastasime Iphofeni ajaloolist 
keskust, kus olid säilinud kõik 
volikogu materjalid alates 1450 

aastast. Teisest päevast pool veet-
sime Schwanbergis, kus meile tehti 
lühike tutvustus Kitzinge piirkonna 
Leader kogemustest. Tutvustuse 
käigus saime ka ise oma piirkonnast 
rääkida ja arutleda, kas meie seisame 
silmitsi samade probleemidega, mis 
Baierimaa põhjaosa. Tuleb tõde 
tunnistada, et probleemid ikka 
enamvähem ühesugused. Noored, 
lõpetades põhikooli või gümnaasiu-
mi lähevad maalt ära suurematesse 
linnadesse ja tagasi tulla ei taheta. 
Põhjuseks tuuakse seda, et linnas 
on rohkem võimalusi kuid ei osata 
näha seda, et maapiirkond on tun-
duvalt kasvusõbralikum lapsele ja 
tegelikult ka teismeliseeas noorele. 

Külastasime ka raamatukogu, 
mis oli uus ehitis vana veski vare-
mete peale. Raamatukogu ei olnud 
sugugi meie raamatukogude moodi. 
Kõigepealt oli selles raamatukogu 
I korrusel infopunkt ja veinidegus-
teerimise tuba ning siis alles II kor-
rusest hakkas peale raamatukogu 
ja muuseum. Samas mulle isiklikult 
tundus, et meie raamatukogus on 
tunduvalt rohkem raamatuid, eri-
nevaid mänge ja ka tegevusi, mida 
lastele ja noortele pakutakse. 

Kolmandal päeval tutvusime 
lapsehoiuteenuse osutamisega. Kuna 
olen ise lapsehoiuteenusega tihedalt 
seotud siis mulle meeldis, et saime 
veidi aimu, kuidas neil süsteem toi-
mib. Põhimõte on sama nagu meil 
ainuke vahe on selles, et kui sind 
tunnistatakse lapsehoiuteenuse osu-
tamise kõlbulikuks siis sõlmitakse 
sinuga tähtajatu leping ning siis kui 

sa enam ei soovi teenust jätkata alles 
siis võid sa ise kirjutada avalduse 
teenuse lõpetamise kohta. Küsimuse 
peale, et kuidas nad julgevad teha 
lepinguid tähtajatult öeldi, et nii saab 
teenuse osutaja olla kindel, et tal on 
rahad peal mille eest tegutseda ja 
toimetada ja kuna teenuse osutaja 
saab end usaldusväärse partnerina 
tunda siis annab ta endast ka mak-
simumi. Sellist juhust, et keegi oleks 
kuritarvitanud KOVi usaldust ei ole 
veel ette tulnud. 

Neljapäeva õhtul avanes meil 
võimalus külastada vabaõhueten-
dust, mis andis uskumatu koge-
muse just seetõttu et etendus oli 
saksakeelne. Mina isiklikult saksa 
keelt ei valda ja seega ei jäänud 
mul muud üle kui jälgida näitlejaid 
ja nende kehakeelt. Kaks tundi 
etendust lendas kui linnulennul 
ning ma ei tabanud end hetkekski 
mõttelt, et millal see juba ükskord 
lõppeb. Kindlasti oli tükki kergem 
jälgida kuna tegemist oli komöö-
diaga, mida meil on mänginud kui 
ma ei eksi siis Vanalinnastuudio. 

Neljas päev kulus puhtalt taga-
sisõidu peale. Meie tore bussijuht 
sõidutas meid läbi kauni Baierimaa 
ning meil jäi üle vaid nautida seda 
kaunist mägist vaatepilti, mis meile 
bussiaknast avanes. 

Lõpetuseks ütleksin nii, et tore 
on käia väljaspool kodukohta, 
saada teada uusi teadmisi ja kogeda 
uusi kogemusi selleks, et tulla ta-
gasi ja tunda, et siin, kus ma olen, 
on kõige parem ja siia ma ka jään. 

Ave Pappe

Üle-eelmisel nädalavahetusel Ara-
vetel toimunud Ühtelaulmise 
korraldajate koosolekul kinnitati 
ürituse dirigendid ja lõplik reper-
tuaar. Ühtelaulmise korraldustoim-
kond otsustas, et 20. augustil 2010 
toimuva üle-eestilisel Ühtelaulmi-
sel esitatakse kaheksa üldtuntud 
koorilaulu auväärsete dirigentide 
juhatusel. Laulupunkte saab re-
gistreerida aadressil www.elion.ee/
laulmine kuni 10. augustini.

20. augustil laulab kogu Eesti 
selliste tuntud dirigentide nagu 
Ants Soots, Ants Üleoja, Alo 
Ritsing, Triin Koch, Elo Üleoja, 
Raul Talmar, Kuno Areng ja Hirvo 
Surva taktikepi all eestlastele tea-
da koorilaule nagu Vinteri “Laul 
Põhjamaast”, Eespere “Ärkamise 
aeg”, Hermanni “Kungla rahvas” 
ja Sarapiku “Ta lendas mesipuu 
poole”. “Repertuaari valiku puhul 
oli oluline, et esitamisele tulek-
sid eesti rahva laulupidude lem-
miklood- ühesõnaga lood, mida 
enam-vähem iga eestlane teab ja 
oskab kaasa laulda” kommenteeris 
valikut Ühtelaulmise üks organi-
saatoritest, dirigent Hirvo Surva.

“Mul on hea meel selle üle, et 
Ühtelaulmise dirigeerimiseks on 
andnud oma nõusoleku nii vää-
rikas dirigentide koosseis” lisas 
Ühtelaulmise idee autor Arlet 
Palmiste.

 „Ühtelaulmise keskpunkt on 
Põltsamaa Sõpruse park, kus Tartu 
Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, 
Revalia Meeskoor ja Segakoori 
HUIK! laulavad kaheksat palavalt 
armastatud koorilaulu. Põltsamaalt 

kantakse pilt Kanal 2 teleülekande 
vahendusel üle kogu Eestimaa. 
Samal ajal on üle Eesti kogunenud 
sadadesse erinevatesse kohtadesse 
koorid ja lihtsalt lauluhuvilised 
seltskonnad, kes saavad reaalajas 
dirigentide taktikepi all neid lu-
gusid kaasa laulda,“ selgitas Üh-
telaulmise korraldaja ja telesaate 
produtsent Artur Talvik.

Sajast korraldajate poolt va-
litud kohast tehakse omakorda 
internetiülekanne ja kõik need 100 
akent kuvatakse Tallinnas kesksel 
väljakul suurel ekraanil. „Nii tekib 
sellele ekraanile suur Ühtelaulmi-
ne, kuhu mahuvad korraga laulma 
pea kõik lauluhimulised Eesti ini-
mesed,“ lisas Artur Talvik.

Rahva seas juba digilaulupeoks 
ristitud Ühtelaulmine on üle-ees-
tiline üritus, kuhu kõik eestlased 
kogu maailmas on kutsutud ühe-
aegselt ja ühiselt laulma, et tähis-
tada Eesti Vabariigi iseseisvumise 
taastamise päeva. Suurejoonelisel 
üritusel on ühendatud kaks Eesti 
oluliseimat kaubamärki - laulmine 
ja IT.

Nimekirja osavõtvatest diri-
gentidest ja esitamisele tulevatest 
lauludest saab vaadata Ühtelaul-
mise kodulehelt www.elion.ee/
laulmine või Facebooki leheküljelt 
Ühtelaulmine.

Tapa valla laulusõbrad on ooda-
tud ÜHTELAULMISELE Jäneda 
Musta Täku Talli.

 Ühtelaulmine on Eetriüksus 
OÜ, Kanal 2 ja Elioni koostöö-
projekt.

Arlet Palmiste
 

 

Tulge Ühtelaulmisele
Musta Täku Talli!

Õppereis Saksamaale

Osa reisiseltskonnast reisibussi taustal. Foto  Ave Pappe erakogust

Vald võttis 
kooli remondiks 

laenu
Tapa vallavolikogu erakorralisel 
istungil kiideti heaks otsus võtta 
sildfinantseerimislaenu summas 
kuni 7 050 000 krooni. Laenu võt-
mise tingis aasta tagasi alanud Tapa 
gümnaasiumi renoveerimisprojekti 
jooksvate kulude katmise vajadus.

“EAS maksab projekti toetus-
summasid vahearuannete alusel,” 
rääkis Tapa valla finantsnõunik Mati 
Kanarik ja lisas, et projekti toetus-
summadest on juba välja makstud 
ligi 3 miljonit krooni, vastavalt toe-
tuse andmise tingimustele kuulub 
ülejäänud summa tasumisele pärast 

ehituse lõppemist ja lõpparuande 
esitamist ehk tänavu detsembris. 
“Et tagada kohustuste õigeaegset 
täitmist, on ajutise laenu kasutamine 
vältimatu,” selgitas Kanarik.

Tapa gümnaasiumi renoveeri-
misprojekti kogumaksumus on ligi 
17 miljonit krooni, millest valla 
omaosalus on 42 protsenti ehk üle 
7 miljoni krooni. Koolimaja peaks 
valmis saama enne kooliaasta algust. 
Projekti rahastab Tapa vald oma 
eelarvest koos Euroopa Liidu ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondiga.

VT, 16.07.2010

Jäneda Kool tähistab tänavu oma 25. 
sünnipäeva. 20. augustil.

Jäneda Koolis algab kell 14 Jäne-
da piirkonna koolide ja lasteaedade 
endiste laste, õpilaste ja töötajate 
kokkutulek, millega tähistame Jäneda 
praeguse koolimaja 25. aastapäeva. 
Oodatud on kõik, kes on käinud ja/
või töötanud Jäneda koolis ja las-
teaias, Läpi koolis, Raudla koolis ja 
Kalijärve koolis. 

Päevakava:
Kl 14 – registreerimine
Kl 15 – kontsert-aktus
Kl 17 – puude istutamine
Kl 17.30 – spordivõistlus
Kl 19 – ühine supi söömine
Kl 20 – piduõhtu
Kogu õhtu vältel vaadatakse 

pilte ja filme. Registreerimine meili-
le kool@janedakool.ee. Osavõtutasu 
100 kr. Lisainfo www.janedakool.ee 

Kadri Toomingas, infojuht

Jäneda Kool – 25

Tapa vallas alustab augustikuus tööd 
tugigrupp töötutele ja vaimse tervise 
probleemidest taastujatele. MTÜ Eesti 
Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni 
Ühing kutsub DUO-projekti raames 
töötuid ja vaimse tervise probleemidest 
taastujaid ja nende lähedasi tugigruppi-
desse, et suurendada nende sotsiaalset 
kaasatust. Projekti “Psüühilise erivaja-
dusega inimeste ja nende lähedaste sot-
siaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja 
eneseabigruppide abil – DUO projekt” 
kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond 
(projekt nr. 1.3.0102.09-0041).
Tugigrupis käsitletakse:
- taastumise mõtteviisi ja vahendeid;
- taastumiskogemusi inimeste endi 
lugudena;

- tööelu taastumist;
- võimalusi taastujate ühisteks alga-
tusteks.
Tugigrupis toimuvad:
- huvitavat teavet sisaldavad lühi-
loengud;
- omavahelised arutelud;
- ennast ja teisi avastada aitavad mõt-
temängud;
- lõõgastavad ja ergutavad kehalised 
tegevused.
Tugigrupp aitab otsida ja leida igale 
liikmele sobiva taastumisviisi, sest:
- taastumine on iga inimese ainulaad-
ne ja sügavalt isiklik tegevus;
- iga taastuja suudab leida teavet, 
seada eesmärke ja valida vahendeid;
- grupis saab kasutada teiste kogemusi 

taastumisest ning kutseliste aitajate 
tuge;
- tugi võib olla erinev ja igaüks võib 
teha valikuid ja tegutseda oma elu 
nimel.

Tugigruppi juhendavad paaris 
kutseline aitaja ja taastumiskoge-
mustega juhendaja.

Tugigrupp koguneb igal reedel 
kell 12–14 alates 6. augustist 2010 
aadressil Õhtu pst 24, Tapa linn, 
Tapa vald.

Kontaktisik on EELK Tapa 
Jakobi koguduse õpetaja Reet Eru, 
telefonil 56904754. Üldinfo: www.
epry.ee/duo;duo@epry.ee; Külli 
Mäe telefonil 5656 2403 ja Heino 
Võrk telefonil 5814 2370.

Tugigrupp töötutele ja vaimse 
tervise probleemidest taastujatele
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Emade kätetöö klaasil.
Foto  Kertrud Juht

Kuidas leida oma elus roh-
kem rahu, rõõmu, jõudu ja 
tasakaalu? Kuidas kohaneda 
paarissuhtega ja teineteise-
ga hakkama saada? Kuidas 
konflikte lahendada? Kuidas 
vältida oma vanematelt kaasa 
saadud elumustreid, kaitsta 
lapsi pingelise õhkkonna poolt 
tekitatud kahjustuste eest. 

Nende ja paljude muude 
teemadega tegelemegi vane-
mate tugigrupis, mida pakub 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tu-
gikeskus peredele. Grupis 
võib leida tuge ja selgust oma 
igapäevaellu ning pakkuda 

oma kogemustest lähtuvat 
toetust teistele grupiliikme-
tele. Arutleme selliste teema-
de üle, nagu austuse kadu, 
majanduslikud probleemid, 
konfliktid ja nendega toi-
metulek, isiklikud ressursid 
lapsevanema või partneri 
rollis, rõõm peres, kuidas 
olla ja jääda sõbraks, karjääri 
planeerimine, toidukultuur, 
tervislik toitumine, seadus-
andlus, esmaabi jne. 

Toimuvad arutelud, vest-
lusringid, paari- ja grupitööd, 
ajurünnakud, loovharjutused 
nii isadele kui emadele üritu-

sed. Jagame informatsiooni 
ka peremudelite, käitumis-
mustrite, suhete sõltuvuse ja 
kaassõltuvuse olemusest. Kui 
algselt olin veidi kahtlev selli-
ses grupitöös, siis praegu olen 
õnnelik iseendale eraldatud aja 
üle. Teiste grupiliikmetega ole-
me saavutanud üksteisemõist-
mise ja hea suhtlemisvormi. 
Oleme juba ka julgemalt ise 
mõned ideed välja pakkunud. 
Püüame toetada teisi lastega 
peresid kui meie abi vajatakse. 

Tihti on moraalne toetus 
ja lihtsalt ärakuulamine palju 
vajalikum kui materiaalne toe-

Tapal alustas töötukassa esi-
mesena Eestis töötute nõus-
tamist Skype’i vahendusel. 
Tegemist on pilootprojektiga, 
mis tähendab, et aktiivsed 
töötud ei pea sõitma maa-
konnakeskusesse korralisele 
vestlusele.

Tapal MTÜ Jeeriko majas, 
kus kohalikud töötud on 
harjunud käima nii saunas 
kui söömas, samuti tööhar-
jutustel ning muudel kur-
sustel, on nüüdsest võimalik 
Skype’i vahendusel saada kor-
ralist nõustamist töötukassalt. 
Nimelt identifitseerib Tapa 
valla toetustespetsialist kord 

kuus toimuval Skype’i-seansil 
isiku, misjärel vestleb veebi-
kaamera vahendusel töötuga 
töötukassa nõustaja.

Suuri kulutusi teenuse 
rakendamiseks teha ei tul-
nud: nii MTÜ-l Jeeriko kui 
töötukassal olid olemas ar-
vutid ja programmid, osta 
tuli vaid veebikaamerad. 
“Iga asja jaoks ei ole vaja 
teha projekti, on võimalik ka 
oma väheste ressurssidega 
piloteerida väga head tee-
nust,” märkis Tapa valla sot-
siaalnõunik Ene Augasmägi. 
MTÜ Jeeriko juhatuse lii-
ge Angela Olt ütles, et idee 

töötute veebinõustamiseks 
tekkis sellest, et pidevalt tuli 
ühendust võtta töötukassaga 
ja paluda, et nad muudaksid 
mõne töötu vastuvõtuaega, 
sest tal ei olnud sõiduraha. 
“Kuid see oli mõlemale poolele 
tülikas. Tegime ettepaneku, et 
meie töötud saaksid oma nõus-
tamise kätte veebi teel. Töötu-
kassa ja vald olid plaaniga päri, 
palkasime IT-spetsialisti ja asi 
läks käima,” rääkis Angela Olt. 
Töötukassa Lääne-Virumaa 
osakonna juhataja Ene Kes-
ler märkis, et eesmärgiks 
ei ole nõustamise käepära-
seks tegemine, vaid inime-

Eakate või puuetega inimes-
te ja nende lähikondlaste 
igipõline mure – kas vanur 
tuleb endaga üksinda kodus 
turvaliselt toime – saab 
kõikjal Eestis uut leeven-
dust. 

Pidev muretsemine viib 
nii mõnegi sugulase mõtted 
hooldekodule, kus vanaini-
mene on hoolduspersonali 
silme all ning probleemide 
korral on abi käeulatu-
ses. Samas tõdeme sedagi, 
et inimesed hea meelega 
oma kodust lahkuda ei 
soovi ja veedaksid ka oma 
vanaduspäevi ikka oma 
armsaks saanud kodus. Te-
kibki küsimus kuidas oma 
kodus iseseisvalt elamist 
turvaliselt ja muretumalt 
võimaldada. 

Meditech Estonia on sel-
le aasta kevadest käivitanud 
üle-Eestilise sotsiaalvalve 
teenuse, mis juhatuse liikme 
Risto Eelmaa sõnul loob 
vanurite ning puuetega ini-
meste hoolekandes täiesti 
uue kvaliteedi hõlbustades 
ka koduhooldajate tööd. 

Pidevalt käeulatuses olev 
häirenupp võimaldab va-
jadusel kohe abi kutsuda 
ja end kodus turvalisemalt 
tunda. Sotsiaalvalve teenus 
aitab eelkõige eakaid ja 
puuetega inimesi, kes üht-
pidi soovivad iseseisvat elu, 
teisalt aga kindlustunnet, et 
kui inimene peaks kasvõi 
kukkuma ja ise püsti ei saa, 
on abi kogu aeg kõigest ühe 
nupuvajutuse kaugusel. 

Ka väga eakad teenu-
se tarbijad kinnitavad, et 
teenus annab juurde kind-
lustunnet, seade on väga 
lihtne ja selle kasutamist 
ei pea küll keegi pelgama. 
Süsteem koosneb tavate-
lefoni- või mobiilivõrku 
ühendatud hoolekandete-
lefonist ja randmel kanta-
vast häirenupust. Punasele 
nupule vajutades helis-
tab sotsiaalvalvesüsteem 
koheselt ööpäevaringselt 
töötavasse kõnekeskuses-
se, kus saab abi nii eesti 
kui vene keeles. Hoole-
kandetelefon võimaldab 
kahepoolset suhtlemist 
abivajaja ja kõnekeskuse 
telefonioperaatoriga ning 
võimaldab edastada abista-
jatele teate korteri või maja 
igast nurgast - eeldusel, et 
vaheuksed on avatud ning 
abivajaja kuuleb hoolekan-
detelefoni kõlari kaudu 
suhtlevat operaatorit ning 
vastupidi. Vastavalt häire 
sisule informeerib operaa-
tor kliendi kontaktisikuid, 
kelleks võib olla omavalit-
suse hooldustöötaja, lähe-
dased, naaber jt või kriiti-
lise olukorra puhul kiirabi, 

päästeametit, politseid. Kui 
aga operaator abivajajat ei 
kuule, edastatakse siiski 
häireteade kontaktisikule, 
kes läheb seejärel kohale 
asjaolusid kontrollima, 
seega ei pea inimene mu-
retsema ka juhul, kui ta 
asub hoolekandetelefoni 
kuuldeulatusest kaugemal, 
näiteks koduhoovis. 

Sotsiaalvalvesüsteemi-
ga saab siduda lisaks ka 
erinevaid andureid, mil-
lest kõige olulisemaks on 
kindlasti suitsuandur, mis 
lisaks kohapealsele häirele 
informeerib koheselt ka 
kõnekeskust, mistõttu on 
võimalik saata koheselt abi 
kohale. Seega aitab uudne 
sotsiaalvalve teenus lisaks 
tervisehädadele inimesi ka 
näiteks tuleõnnetuste või 
turvaprobleemide korral. 

Sotsiaalvalvesüsteem 
- Hoolekandetelefon ja 

randmel või kaelas kantav 
häirenupp. 

- Hoolekandetelefon 
ühendub nii lauatelefoni- 
kui mobiilivõrku. 

- Häirenupp töötab val-
veseadmest kuni 200 meetri 
raadiuses. 

- Saadaval erinevad li-
saseadmed - suitsuandur, 
kukkumisandur, liikumis-
andur jpm. 

Sotsiaalvalve teenus 
- Häirenupule vajutades 

võtab hoolekandetelefon 
ühendust ööpäev läbi töö-
tava kõnekeskusega. 

- Kõnekeskus võtab häi-
reteate vastu, püüab klien-
diga suhelda, selgitada välja 
häire põhjuse ja mure tõsi-
duse ning seejärel: 

• lahendab probleemi 
telefoni teel 

• teavitab kliendi kontak-
tisikuid - hooldustöötaja, 
sugulane, naaber vm. 

• vajadusel kutsub viivi-
tamatult välja kiirabi, pääs-
teameti, politsei vm. 

Maksumus 
Täisteenuse korral, mis 

sisaldab lauatelefonivõr-
ku paigaldatava seadmete 
renti, hooldust, mõistlikus 
mahus ööpäevaringsetele 
häirekõnedele vastamist, 
on teenuse maksumus 490 
krooni kuus. Seadmete väl-
jaostu korral 350 krooni 
kuus. Ühekordselt lisandub 
seadme paigaldustasu ühe 
kuutasu ulatuses. 

Lisainformatsioon: 
Risto Eelmaa, 
juhatuse liige 

Meditech Estonia OÜ 
Tel: +372 50 78 691 

e-post: risto.eelmaa@medi.ee

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tu-
gikeskus on saanud viie kuu 
jooksul alates veebruarist kuni 
juunini 2010 ellu viia projek-
ti “Koostöö=Lahendused” 
Euroopa Sotsiaalfondi toe-
tusel ja SA Dharma kaasabil 
Tapa valla peredele suunatud 
teenuste arendamiseks 3 va-
nemate tugigrupi näol. 

Kahes emadegrupis ja 
ühes isadegrupis osales 24 
vanemat. Ühe kuu tegevused 
sisaldasid 2 korda grupinõus-
tamist spetsialistilt erinevatel 
teemadel,1 kord grupitööd 
juhendajaga ja 1 tegevuspäe-
va. Tapa valla 7 vabatahtlikku 
tugiisikut pakkusid gruppide-
le 200 tunni ulatuses kaasabi.

Projekti eesmärgiks on 
Tapa valla perede tugi- ja 
eneseabigruppide toetami-
ne, et võimaldada tööturule 
sisenemist või tööturult väl-
jalangemise ennetamist ning 

samuti toetada sotsiaalsete 
või majanduslike probleemide 
lahendamisel.

Gruppide töö lõppemisel 
jätkub eneseabigrupi töö, 
kus lapsevanemad tegutsevad 
vabatahtlikkuse alusel, neile 
on ette nähtud vahendid te-
gevuste läbiviimiseks. Grupp 
tegutseb avatud grupina, kus 
osaleb kuni 15 inimest. Grupi 
tööd koordineerib vanema-
te grupis osalenud aktiivne 
vabatahtlik, kes suundub 
tugiisikute koolitusele.

Kuna projekt “Koostöö 
=Lahendused” kestab kuni 
1.03.2012, siis alates augustist 
2010 alustavad järjekordset te-
gevust 3 uut vanemate gruppi, 
mis jätkab tegevust viie kuu 
vältel. Alates jaanuarist 2011 
loodame käivitada ka vene-
keelse vanemate grupi. Praegu 
käivad läbirääkimised pädeva 
juhendaja leidmiseks.

Ülalnimetatud projekt on 
edukalt saanud käivituda vaid 
Tapa vallavalitsuse aktiivsel 
toetusel, koostöös sotsiaa-
lnõuniku ja mitmete valla 
asutustega, samuti nõuga abis 
olnud MTÜ-de esindajate 

“Koostöö=Lahendused”

Kuidas lisaks paremaks emaks-isaks 
olemisele leida taas iseennast?

Sotsiaalvalve 
teenus kindlustab 

abivajajale 
kiire abi

Tapa töötud käivad töötukassas 
Skype´iga

se tööellu tagasi aitamine. 
“Töötukassa tingimuseks on 
see, et kohapeal oleks aktiivne 
teenusepakkuja, kes tegeleks 
töötutega. Probleem on selles, 
et ei ole eriti palju selliseid mit-
tetulundusühinguid. Meie võ-
tame Tapal veebinõustamisele 
ainult neid inimesi, kes on Jee-
rikos tegevad,” kõneles Kesler. 
Tapa valla sotsiaalnõunik 
Ene Augasmägi leidis, et ehk 
motiveerib veebinõustamine 
kohalikke töötuid olema ak-
tiivsemad, tegutsema Jeeriko 
vahendusel näiteks heakorra-
töödel.

VT, 09.07.2010

tus. Ikka rohkem huvitavaid 
ideid meie rõõmsameelsele 
juhendajale Annele, kes suu-
dab kuulata meie muresid 
ja oskab näha pilvede taga 
päikest, samuti tegusatele 
Urmasele ja Mailile. Kõigil 
peredel on õigus olla õnnelik, 
ka nendel peredel, kus lapsi 
kasvatab ainult ema või isa. 

Nii et kohtume kindlasti 
eneseabigrupis, kus toime-
tame projekti raames juba 
iseseisvalt! Õnnelikud lapsed 
kasvavad arenevates peredes!

Eha Lips-Juht, vanemate 
tugigrupis osalejate nimel

vahendusel.
Järjepidevus ja koostöö on 

selliste suurprojektide võt-
mesõnu.

Anne Terner-Boiko, 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikes-

kuse  projekti koordinaator

Lugupeetud linna- ja vallaelanikud!

Andke palun teada haigetest ja ohtlikest 
ning elektriliinides olevatest puudest. 

Vallavalitsusest saadud raieloa alusel saate 
soovikorral puud endale TASUTA.

Tapa valla heakorraspetsialist 
Koit Kuusk

Lugupeetud lemmikloomaomanikud! 

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et olenemata lemmiklooma 
suurusest ja tõutunnustest kehtib kõigile koerte ja kasside 

pidamise eeskiri.
Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusele, Loomakaitseseadusele ja 
Loomatauditõrje seadusele.

Täpsem info: www.tapa.ee või telefonil 322 9664

Tapa valla heakorraspetsialist Koit Kuusk
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Tapa linnapäevad toimuvad tänavu 
6.–8. augustil. Võrreldes möödunud 
aastaga on linnapäevade peop-
lats muutnud oma asukohta. Seda 
seoses esmakordselt Tapa vallas 
korraldatava turvalisuse päevaga 
ning seetõttu asub pealava koos seal 
toimuvate tegevustega muusikakooli 
taga asuval suurel muruplatsil. Laat 
toimub endiselt Tapa linna südames, 
lipuväljaku vahetus läheduses Pikal 
tänaval ja 1. Mai puiesteel.  

Tapa linn tähistab tänavu oma 84. 
sünnipäeva. Tänavuse sünnipäeva 
märksõnaks on Tapa valla turvali-
suse päev 2010, millega püütakse 
inimeste tähelepanu juhtida kultuur-
sele käitumisele tänaval ja maanteel 
liiklemises, pööratakse rõhku tule 
käsitlust puudutavale temaatikale 
kodudes, vetelpääste jagab nõu-
andeid tänavu aktuaalseks saanud 
teemal “turvaline ujumine Eesti 
veekogudes” jpm. Kohale tuuakse 
politsei, kiirabi, päästeameti, Kirde 
Kaitseringkonna, Eesti Kaitseliidu 
Viru Maleva, AS Eesti Raudtee, Ida 
Regionaalse Maanteameti poolt eri-
nevat tehnikat, mida saab kohapeal 
näha ja nendega lähemalt tutvu-
da, pakutakse ka kohapeal tehtud 
katlasuppi. 

Lisaks jagavad tarvilikke nõu-
andeid Unicef, Lastekaitseliit, Viru 
Naiste Varjupiak, Aidsi ENK, SA 

Väärtustades Elu (raseduskriisi 
nõustamine), justiitsministeerium, 
naabrivalve jpt organisatsioonid 
ning lisaks näidatakse ka tuleohu-
tustemaatikal õppefilme.

 Tapa linnapäevade ametlikul 
avamisel 7. augustil kell 11 pealaval 
sõlmitakse koostööleping Tapa 
vallavalitsuse, Tapa valla mälestiste 
komisjoni ja Kirde Kaitseringkonna 
vahel Tapa valla mälestiste halda-
mise osas, mis on uueks alguseks 
Tapa valla erinevate mälestiste 
korrastamisel.

Sama päeva õhtul jõuab kontsert-
tuuriga “Suveöö romantika” Tapa 
linna sünnipäevale maestro Olav 
Ehala ja artistid Tanja Mihhailova, 
Lauri Liiv, Alen Veziko, kes esita-
vad tasuta kontserdil populaarseid 
estraadilaule ja filmimuusikat.

Reede õhtul, 6. augustil kell 19 
Tapa kultuurikojas esitleb kõhutant-
suseltsing AZRA tantsuprogrammi 
“Elu ja Pulm Egiptuses“ ja püha-
päeval kell 15 on kõik palutud Tapa 
kultuurikotta tasuta kontserdile, 
kus esineb Soome pianist Sinikka 
Holma-Peets.

Õhtuti on avatud Tapa linnas 
toitlustusettevõtted, mis pakuvad 
meelolukaid tantsuõhtuid ansamb-
lite ja diskorite saatel. 

  
Tapa vallavalitsus

Tapa linnapäevade raames toimub 
palju erinevaid sündmusi, millega 
täpsemalt saate tutvuda aadressil 
www.tapa.ee/uudised/Tapa linna-
päevad 84  6.–8. augustil 2010.

Tapa linnapäevade raames on 
tänavu peamine teema inimeste 
turvalisus Tapa vallas. Esmakordselt 
vallas korraldatava turvalisuse päeva 
eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust 
turvalisuse temaatika kohta üldi-
semalt, aga ka jagada igapäevaseks 
eluks kasulikke näpunäiteid, kuidas 
oma argiaskeldustes edukalt, turva-
liselt toimetada ja seaduskuulekalt 
toimetada. Samuti on tervislikud 
eluviisid need, mis loovad inimese 
igapäevaseks eluks turvalise kesk-
konna. Sel puhul toimuvad Tapa 
linnapäevadel erinevad rahvasporti 
edendavad sündmused:

Reedel 6. augustil kell 18 stardi-
takse Tapa linnastaadionilt kepikõn-
nimatkale Roti metsa radadele, kus 
matka veab väljaõppinud kepikõn-
nitreener MTÜ Seeniori juhatuse 
esimees Anu Jonuks. Täpsem info 
tel 5342 2364.

Laupäeval 7. augustil kell 16.30 
toimub Valgejõe saarel kanuuralli, 
mida korraldab MTÜ Männikumägi. 
Kõiki palutakse osa võtma ja leidma 
endale paariline. Registreerimine 
toimub vahetult enne võistlust ko-
hapeal! Täpsem info tel 506 2881.

Pühapäeval 8. augustil kell 10 
stardib matk Rutka metsa radadele 
AS Tapa Vesi veepuhastusjaama 
juurest, mis asub Tapa linna piiril 
Rakvere maanteel. Matkalisi palu-
takse aegsasti kohale tulla ja varuda 
endale matkaks sobilikud jalavarjud. 
Täpsemat infot saab tel 525 5714.

Pühapäeval 8. augustil kell 12 
peetakse Tapa linna lahtiste meistri-
võistluste rannavolles 2010 IV etapp, 
kuhu on oodatud kõik mängijad, 
olenemata mänguoskusest ja prak-
tikast. Registreerida saab telefonil 
5645 8285 või kirjutades e-maili-
le info@stev.ee või enne võistlust 
kell 11–11.30.

 
Tapa vallavalitsus

Tapa vald kutsub kõiki 
tähistama 
Tapa linna 

84. sünnipäeva

Rahvaspordiüritused 
Tapa linnapäevadel 
6.–8. augustil 2010

Tapa linna koertenäitus “Tapa linna 
ilusaim krants” toimub 7. augustil 
vene gümnaasiumi taga muruplatsil 
algusega kell 13.

Linnapäevade raames juba tra-
ditsiooniliselt mitmel aastal toimu-
vale koerte näitusele on oodatud 
osalema kõik huvilised. Auhindu 
jagatakse kolmes erinevas kate-
goorias: Tapa linna parim krants, 
Tapa linna parim koer (nõutav 
tõutunnistuse olemasolu) ning 
Tapa linna parim kutsikas (nõutav 
tõutunnistuse olemasolu).

Sellel aastal erineb näitus võrrel-
des eelmiste aastatega selle poolest, 

et põhirõhk on suunatud esitletava 
koera tutvustamisele. Meie linnas 
on esindatud väga paljud erinevad 
koera tõud, kelledest mitmed on 
vähemal või rohkemal määral 
haruldased. Seega lisaks koera 
oskuste proovilepanemisele peaks 
koera omanik või tema esitleja 
olema valmis esitletava koera tõugu 
lühidalt tutvustama või krantside 
puhul rääkima mõne seiga tema 
põnevamatest juhtumitest.

Ootame näitusest osa võtma 
kõiki lemmiklooma omanikke ja 
nende sõpru! Hirmu pole vaja 
tunda, kohtunikud ei eelda tõua-

retusest teaduslikku juttu vaid ees-
märk on tänaval mõnda huvitavat 
koera kohates teada, et näiteks see 
on kelgukoer Ramilla, kelle tööks 
on raskeid koormaid vedada või 
see on Muki, kes ise on pisike, aga 
oma suure kisaga peletab eemale 
kõik vargad.

Kõiki osalejaid ootab autasu!
 
Täpsem info telefonil 322 9671 

või 5665 5666.

Kontaktisik on Ilona Alla.

“Tapa linna ilusaim krants”

Reede, 6. august

Kell 18 – Kepikõnnimatk (Tapa linna staadion -Roti mets – Tapa linna staadion)

Kell 19 – Kõhutantsuetendus Tapa kultuurikojas “ Elu ja Pulm Egiptuses”, tasuta

Kell 21 – ZIK-ZAK ja TRE.ee – “Tantsumaraton” (disko 25 kr)– klubis Zik-Zak

 

Laupäev, 7. august

Kell 8–16.30 – Laat Tapa linna keskväljakul, Pikal tänaval ja 1.Mai puiesteel

 NB! Laadainfot saab laadaisand Koit Kuuskilt telefonil: 322 9664 ja 5693 7867.

Kell 9–15 – Tapa linnaraamatukogu ees toimub vanade raamatute müük

Kell 10–16.30 – Avatud lõbustusatraktsioonid lastele

Kell 10–15 – Tapa kultuurikoja käsitööringi näitus

Kell 10–15 – Tapa muuseum avatud uute väljapanekute ja näitustega

Kell 10.30 – Esineb Tapa linna orkester – pealaval, mis asub Tapa muusikakooli taga   

 asuval suurel muruplatsil

Kell 11 – Linnapäeva avamine pealaval ja avalik mälestiste lepingu sõlmimine Tapa   

 vallavalitsuse ja Kirde Kaitseringkonna vahel

Kell 11.05–12.35 – Isetegevuslaste programm pealaval

 Lisaks toimub isetegevuslaste esinemisi Tapa kesklinna erinevais paigus, palun 

 jälgige reklaami !

Kell 11–14 – Tapa valla avatud saalihoki karikavõistlused – Tapa Spordikeskuses

Kell 12–15 – Turvalisuse päev – intervjuud ja organisatsioonide tutvustamised – 

 avatud turvalisuse päeva külaliste boksid, jagatakse kõigile tasuta suppi, teavet 

 erinevate turvalisuse valdkonnas teenust pakkuvate organisatsioonide poolt

Kell 12.55–14. 45 – Esinevad Tapa valla noorte ansamblid pealaval

Kell 13–14 – Koerte näitus Tapa vene gümnaasiumi taga muruplatsil

Kell 14.45–15.15 – Esineb Aleksander Jairuse ansambel pealaval

Kell 15.15–16.30 – MTÜ Orpheuse kontsert pealaval

Kell 16.30–18 – Kanuuralli Valgejõe saarel

Kell 19–20.20 – Kontsert pealaval programmiga “Suveöö romantika”– esinevad Tanja 

 Mihhailova, Olav Ehala, Lauri Liiv, Alen Veziko. Tasuta kontsert kõigile !

Kell 21 – Tantsuõhtuid pakuvad Tareke – (ans Mahe, 25 kr), Vaksali Trahter – (ans 

 Tänatehtu, tasuta)

Kell 22 – Klubis ZIK ZAK “Suur Mullipidu”. Õhus lendab palju seebimulle ja head tantsu

 muusikat. Muusikad teevad TRE.EE diskorid ja LIVE´is esineb Kairi Õigemeel (25 kr)

NB! Austatud lapsevanemad!

Kell 9–15 on avatud laste päevahoiuteenus Tapa Lastekaitseühingu majas aadressil 

 Kooli 24, mis asub peoplatsi vahetus läheduses (2 tunniks korraga).

 

Pühapäev, 8. august

Kell 10 – Rutka matk – start Tapa Vee veepuhastusjaama juurest

Kell 12–15 – Rannavolle Valgejõe saarel, mis on ka Tapa linna lahtiste meistrivõistluste 

 rannavolle IV e viimane etapp.

Kell 15 – kontsert Tapa kultuurikojas “Armastuse laulud”. Esineb pianist Soomest 

 Sinikka Holma-Peets – tasuta kontsert kõigile

Täpsemat informatsiooni küsi kultuurispetsialist Indrek Jurtšenkolt telefonil 322 9659 ja 

laadainfot heakorraspetsialist Koit Kuuskilt telefonil 322 9664.

 

NB! Kavas võib tulla ajalisi muudatusi – palun jälgige reklaami!

Tapa vallavalitsus

Tapa linnapäevad 84 
kava 
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Linnapäevade raames korraldab 
Tapa vallavalitsus koostöös valla 
asutustega näitusi, vanade raama-
tute müüki ja arvukalt erinevaid 
kontsertesinemisi.

Laupäeval 7. augustil kell 19 on 
pealaval kõik Tapa linna sünnipäe-
valised palutud tasuta kontserdile, 
mille korraldab Tartu kontsertkor-
raldus: “Suveõhtu romantika”.

Suviselt kergel ja pisut nostalgi-
lis-romantilise atmosfääriga kont-
serdil kõlab paremik eesti filmi- ja 
teatrimuusikast. Kõlavad lood juba 

legendaarseteks saanud filmidest 
nagu näiteks “Viimne reliikvia”, 
“Nukitsamees”, “Need vanad armas-
tuskirjad” või “Don Juan Tallinnas” 
ja eesti teatrimuusika kullafondist 
nagu näiteks “Georg”, “Kaotajad”, 
“Romeo ja Julia”, “Ainult unistus”, 
“Burattino”, “Pipi Pikksukk” ja 
paljudest teistest armastatud lavalu-
gudest ning filmidest. Kuulamist ja 
äratundmisrõõmu peaks jätkuma igal 
juhul nii nooremale kui ka vanemale 
põlvkonnale.

Kontserdil astuvad üles Tanja 

Mihhailova (laul), Lauri Liiv (laul), 
Alen Veziko (laul ja kitarr) ning 
Olav Ehala (klaver). Kuna maestro 
Ehala on ise kirjutanud muusika 
paljudele armastatud eesti filmidele 
ja teatrietendustele ning ühtlasi tä-
histab ta ka sellel suvel oma 60ndat 
sünnipäeva, siis on see kontsert ka 
mõtteline kummardus tema loo-
mingule ja panusele eesti ekraani- ja 
lavamuusikasse. Kontserdi pikkus 
umbes 1 tund ja 20 minutit.

Tapa vallavalitsus

Seoses Tapa linnapäevadega on 7. 
augustil alates kella 6-st kuni kella 
16-ni suletud sõidukitele Pikk tänav 
(Rohelise tänava ja Pika tänava ristmi-
ku ning Pika tänava ja Koidu tänava 
ristmiku vaheline lõik). Ümbersõit 
toimub Rohelise tänava kaudu.

Samal ajavahemikul on suletud 1.Mai 
pst (Pika tänava ja 1.Mai pst ristmiku 
ning 1.Mai pst ja Kooli tänava ristmiku 
vaheline lõik). Täpsemat informatsiooni 
liikluskorralduse kohta linnapäevadel 
leiate Tapa valla kodulehelt.
Jaanus Annus, liikluskorralduse spetsialist 

 

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Aren-
duskoda võtab vastu LEADER stra-
teegia meetmete 2010. a sügisvooru 
projektitaotlusi.

Meetme 1.2 “Seltsitegevuse, 
spordi ja kultuuripärandi väärtusta-
mine läbi omaalgatusliku tegevuse” 
ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja rah-
vusvahelise koostöö arendamine” 
projektitaotlusi võetakse vastu kuni 
8. oktoobrini 2010 (kella 17-ni) 
MTÜ Arenduskoja kontoris, aadres-
sil Roheline 19, Tapa linn.

Arenduskoja igas liikmesomavalit-
suses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa 

ja Vihula vald ning Loksa linn) on 
määratud LEADER projektitaotluste 
koostamise konsulteerimiseks kohalik 
nõustaja. Taotlejatele on eelnõustami-
ne kohustuslik. Taotleja peab esitama 
eelnõustamisele täidetud taotlusvor-
mi, kas paberkandjal või elektroonili-
selt. Arenduskoda korraldab eelpool 
nimetatud toetustealased infopäevad. 

Toetuste ja nõustamise kohta 
saab infot, taotlusvorme ning ju-
hendmaterjali MTÜ Arenduskoja 
veebilehelt arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Tartu kontsertkorraldus esitleb: 
kontsertprogramm “Suveõhtu 
romantika” Tapa linnapäevadel  

Leader projektitaotluste 
2010. a sügisvoor

Linnapäevadel on 
kesklinna liiklus häiritud

„Kaitse end ja aita teisi“

Tapa gümnaasiumi staadion on lõpuks 
valmis, küll peaaegu aastase hilinemi-
sega, aga nagu öeldakse: kaua tehtud 
kaunikene. Kokku läks ehitus maksma 
4,49 miljonit krooni ja lõppsumma 
jäi etteantud eelarve piiridesse. Ehitas 
staadioni Facio AS. Staadion hõlmab 
jalgpalliväljakut, mida saab kasutada 
koolijalgpalli, noorte- ja lasteturniiride 
jt jalgpallitreeningute läbiviimiseks. 
Lisaks on staadioniovaali sisse projek-
teeritud kaks käsipalli platsi, korvpalli-, 
võrkpalli- ja tenniseväljak. Samas on 
võimalik tegeleda kergejõustikuga. 
Staadionil on neli tartaankattega jook-

surada. Jooksuradade pikkus on viidud 
270 meetrini. Staadioni Pargi tänava 
poolses küljes on jooksurajad 100 
meetri ja 110 meetri tõkete jooksmi-
seks. Ambla maantee poolsesse külge 
on ettenähtud kaks kaugushüppekasti. 
Kuulitõukesektor jääb vanale kohale. 
Tõukesektor on 25 meetri pikkune ja 
selle lõpus on graniitsõelmetest kat-
tega ala, kus asuvad turnimisredelid. 
Loodame, et vastvalminud staadion 
suurendab Tapa valla noorte spordi-
armastust ja tagab seeläbi meile tervete 
eluviisidega vallakodanikud. 

Sportlikku suve ja kohtumiseni 
Tapa linnapäevadel!

Alari Kirt, vallavanem

Algus lk 1

Tapa vallavalitsus müüb 
kirjaliku enampakkumise korras 

korteriomandi aadressiga 
Keskuse tn 8-1 Lehtse alevik, Tapa vald 

(Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna 
korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 4079031). Korteriomandi oluliseks osaks on 
1-toaline korter üldpinnaga 43,4 m². Korteriomandi müügi enampakkumise alghinnaks on 

30 000 krooni, tagatisraha 3000 krooni ja enampakkumisest osavõtutasu 100 krooni.

Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras korteriomandi 
aadressiga Keskuse tn 8-4 Lehtse alevik, Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakon-
na Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 4079331). 

Korteriomandi oluliseks osaks on 4-toaline korter üldpinnaga 80,6 m². Korteriomandi 
müügi enampakkumise alghinnaks on 45 000 krooni, tagatisraha 4500 krooni ja enam-

pakkumisest osavõtutasu 100 krooni. 

Tapa vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras korteriomandi 
aadressiga Turu tn 14-34 Tapa linn Tapa vald (Viru Maakohtu Kinnistusosakonna 
Lääne-Viru kinnistusjaoskonna korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 2715135). 
Korteriomandi oluliseks osaks on 1-toaline korter üldpinnaga 31,9 m². Korteriomandi 

müügi enampakkumise alghinnaks on 70 000 krooni, tagatisraha 7000 krooni ja 
enampakkumisest osavõtutasu 100 krooni. 

Müügi-ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
Enampakkumised esitatakse kinnises pakendis märgusõnaga „Korter“ aadressil:

Pikk 15, 45106 Tapa, Tapa vallavalitsus
Pakend peab sisaldama pakkuja kohta järgmisi andmeid: nimi, registrikood või ID kood, 

aadress
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr 

1120077103 Swedbank AS-s.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. august 2010 kell 10. Pakkumiste avamise tähtaeg ja 

koht on 18. august 2010 kell 10.05 aadressil Pikk 15 Tapa, III korrus.
Enampakkumise- ja müügitingimustega saab tutvuda Tapa vallavalitsuse kodulehel 

www.tapa.ee rubriigis „uudised/vallavara ja eelarve” või vallavalitsuse tööajal kohapeal. 
Täiendava teabe saamiseks ja korteriomanditega tutvumiseks 

helistada tel 5816 7712 (Timo Tiisler).

Tapa vallavalitsus teatab, 
et on valminud Tapa valla üldplaneeringu 

eskiislahendus ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) programm. 

Üldplaneeringu koostamise aluseks on Tapa Vallavolikogu 11. oktoobri 2007. a otsus 
nr 123, millega algatati ka üldplaneeringu KSH koostamine. Üldplaneering hõlmab 

Tapa valda, mille üldsuuruseks on 262,8 km2. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärgiks 
on Tapa valla ruumilise planeerimiskontseptsiooni loomine ja sellest lähtuva 

planeerimislahenduse väljatöötamine ning piirkonna arenguks vajalike maa-alade ja
nende kasutusfunktsioonide määramine.

KSH käigus hinnatakse üldplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid strateegilisi 
keskkonnamõjusid planeeringualal ja selle lähiümbruses. 

Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha. 
 

Üldplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Tapa vallavolikogu, üldplaneeringu koostamist 
korraldab Tapa vallavalitsus (Pikk 15, 45106 Tapa, tel: 32 29 684, e-post: imbi.mets@tapa.

ee, vallavalitsus@tapa.ee). Üldplaneeringut ja selle KSHd koostab K&H AS (Turu 45d, 
50106 Tartu, tel: 51 108 989, e-post: heiki.kalberg@askh.ee) koostöös Alkranel OÜ 

(Riia 15b, Tartu 51 010,  tel/faks: 7 366 676; e-post: alar@alkranel.ee) konsultantidega. 

Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga 
on võimalik tutvuda Tapa vallavalitsuse ruumides ajavahemikul 23.08 – 06.09.2010. 
KSH programmi ja üldplaneeringu eskiislahendust saab elektrooniliselt alla laadida 

Tapa vallavalitsuse kodulehelt http://www.tapa.ee/.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile saab esitada ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult Tapa vallavalitsusele 06.09.2010.

Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik 
arutelu toimub 06.09.2010. a Tapa kultuurikoja saalis kell 17. 

Koerte ja kasside vaktsineerimine 
marutaudi vastu Lehtse piirkonnas 
toimub: 
Teisipäeval, 10. augustil
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

Kolmapäeval 11. augustil
18.00 Raudla töökoja juures
18.20 Jänedal Musta Täku Talli 
juures
19.00 Jäneda raudteejaamas
19.40 Teokülas

Vastavalt kehtivale seadusand-
lusele tuleb kõik koerad ja kassid 
vaktsineerida marutaudi vastu alates 

kolme kuu vanusest, kordusvaktsi-
neerimine 24 kuu pärast.

Antud kogunemispunktides on 
vaktsineerimine tasuta. Koduvisii-
did palun eelnevalt kokku leppida 
soovitavalt mõnele teisele päevale 
(tasulised). Turvalisuse huvides peab 
koer olema kindla rihma otsas (soo-
vitavalt suukorviga). Kassid tuua 
soovitavalt korvis vms-s. 

Kui keegi soovib oma loomale 
kompleksvaktsiini (koerte katk, 
parvo, adenoviroos, marutaud, lep-
tospiroos – tasuline), palun öelda 
seda vahetult enne looma süstimist. 

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

Info tel 521 1152
Maie Kommusaar,

volitatud veterinaararst 

Marutaudivastane 
vaktsineerimine

 Austatud Tapa valla seeniorid!

Tapa vallavalitsus korraldab teile Rahvusvahelise eakate päeva 
puhul 1. oktoobril ekskursiooni AEGNA SAARELE

Väljasõit Tapa linna keskväljakult kell 8, Lehtse teeninduspunk-
ti eest kell 8.15, Jäneda bussijaamast kell 8.35, Koju jõutakse 

orienteeruvalt kella 20-ks. Ekskursioonile registreerimine alates 
1. septembrist 2010 aadressil Tapa, Roheline 6-1 (Seeniortuba). 

Osalustasu on 120 krooni inimene. Kohtade arv piiratud.
Täiendavat informatsiooni annab sotsiaalnõunik Ene Augasmägi 

telefonil 5649 5435.
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Alates 5. juulist töötab Tapa vallava-
litsuses heakorraspetsialistina Koit 
Kuusk, kes teostab valla heakorraalast 
järelvalvet, sh. teeb ettekirjutusi ja et-
tepanekuid maaomanikele, vajadusel 
korraldab sanktsioonide rakendamise. 
Tegeleb aktiivselt väärkoheldud ning 
hulkuvate koduloomadega. Korraldab 
üldkasutatavate alade projekteerimi-
seks ja ümberkujundamiseks andmete 
kogumise ning projekteerimise. Val-
mistab ette avalike haljasalade hool-
duslepingud ja peab läbirääkimisi hool-
dajatega ning kontrollib regulaarselt 
hoolduslepingute täitmist. Nõustab 
kodanikke oma pädevuse piires. Osa-
leb valla keskkonna säästva arengukava 
väljatöötamisel. Korraldab heakor-
raalaseid kampaaniaid ja teabepäevi. 
Väljastab raielubasid mittemetsamaale. 

Koit Kuusk on sündinud 25. veeb-
ruaril 1976. a Kavastus Rakvere 
rajoonis. Tapa linnaga on seotud 
alates 1980. aastast. 1996. aastal lõ-
petas Rakvere Reaalgümnaasiumi, 
Rakvere Spordikooli ja NORAX-i 
(täiendõpe). 1999. aastal lõpetas Jäne-
da Õppe- ja Nõuandekeskuse aia- ja 
maastikukujundaja eriala. 2000. aastal 
läbis sõjaväelise väljaõppe. Aastatel 
1999–2009 tegeles eraettevõtlusega 
pakkudes sadadele inimestele võima-
lust oma kodud kauniks muuta. Paljud 
tema rajatud koduaiad on vabariiklikul 
tasemel auhinnatud. 

Vabal ajal tegeleb oma maja 
renoveerimisega Tapa linnas, kus 
elab alaliselt. Hobideks on korv- ja 
võrkpall, lauatennis, male, laulmine 
ning hobikokandus, milles on samuti 
ametliku tunnustuse pälvinud, võites 
„Rakvere Vorstifestival 2010“ oma 
valmistatud grillvorstiga I koha.

Vastuvõtuajad Tapa vallavalitsu-
ses (Pikk 15, II korrus) on esmaspäe-
viti 10–12 ja neljapäeviti 13–17.30.

08.06.2010
- Kinnitati avatud hankemenet-

lusega riigihanke “Tapa õpilasliinid 
2010-2012” kvalifitseerimise tingimu-
sed ja hankedokumendid;

- määrati projekteerimistingimu-
sed puurkaevu projekteerimiseks 
Saarevälja kinnistule Patika külas 
Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Koidu tn 31 
kinnistul Tapa linnas ning Põldmäe 
kinnistul Tõõrakõrve külas;

- väljastati kasutusluba Eesti Ener-
gia Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse 
kasutusele võtmiseks Jaani tn 39 kin-
nistul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastada kasutusluba puurkaevu 
kasutusele võtmiseks Soone kinnistul 
Loksu külas Tapa vallas;

- anti massiürituse korraldamise 
luba MTÜ-le Moe Külaselts Moe 
pargis Jaanisimmani korraldamiseks 
23.–24. juunil 2010 ajavahemikus 
19–3;

- anti tasuta kasutada MTÜ-le 
Seenior ruumid Tapa vallale kuuluvas 
hoones Jäneda lossis Jäneda külas 
Tapa vallas;

- MTÜ-le Loometöö eraldati 
Leader projekti „Ambla kihelkonna 
vana aja riietuse uuringud II osa“ 
omaosaluse katteks projektitoetust 
summas 2500 krooni;

- Lehtse Talunike Seltsile eraldati 
Leader projekti „Telgi ja välilava 
ostmine“ omaosaluse katteks pro-
jektitoetust summas 19 057 krooni;

- nõustuti lasteaia Vikerkaar per-
sonali koosseisu muudatusega alates 
1. septembrist 2010 jättes välja “pe-
supesija 1,0“ ja “pesulaohoidja 0,5” 
ametikohad.

15.06.2010
- Neljale puudega isikule määrati 

hooldajad ning kahe abivajajaga 
sõlmiti koduteenuse osutamise le-
pingud;

- muudeti Tapa vallavalitsuse 1. 
juuni 2010 korraldust nr 389;

- pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Karkuse 1-2, Karku-
se, Tapa vald;

- eraldada Jäneda 4H “JAH” 
klubile 3560 krooni noortelaagri 
toidukulude katteks;

- väljastati sõidukile VOLKSWA-
GEN GOLF registreerimismärgiga 
529 TGM, taksoveoloa nr 05/08 
alusel sõidukikaart kuni 12. novemb-
rini 2010;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehituse AS-le 
330 kV Rakvere-Kiisa kõrgepinge 
õhuliini L506 masti nr 225 asenda-
miseks kõrgema mastiga projekteeri-
miseks Raja kinnistul Näo külas Tapa 
vallas nõuetega vastavusse viimise 
eesmärgil;

- määrati projekteerimistingi-
mused suvemaja projekteerimiseks 
Saarevälja kinnistule Patika külas 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehituse AS-le 
elektrivarustuse projekteerimiseks 
Imastu ja Loksu külas Tapa vallas 
Lehtla maaüksuse liitumise ja pinge 
parandamise eesmärgil;

- väljastati kirjalik nõusolek AS-le 
Hoolekandeteenused Imastu Kool-
kodu tehnosüsteemide muutmiseks 
(elektripaigaldise kaasajastamine) 
Koolkodu kinnistul Imastu külas 
Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba üksikelamu 
ja abihoone ehitamiseks Jaani tn 39 
kinnistul Tapa linnas, välikohviku 
ehitamiseks Krammi kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas, üksikelamu laienda-
miseks Lembitu pst 9 kinnistul Tapa 

linnas, Jäneda Mõis OÜ-le olemas-
oleva hoone „ehitusmaterjalide ladu“ 
rekonstrueerimiseks Viinavabriku 
kinnistul Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Tapa valla-
valitsusele õppehoone (spordihoone) 
kasutusele võtmiseks Jäneda külas 
Tapa vallas.

- võeti vastu kaks korraldust maa 
ostueesõigusega erastamise kohta;

- võti vastu üks korraldus kinnistu 
jagamise kohta.

22.06.2010
- Võeti vastu korraldus volituste 

andmise kohta eestkostjaülesannete 
täitmiseks;

- pikendati hooldajatoetuse määra-
mist puudega lapse hooldamise eest;

- võeti vastu korraldus peretoetus-
te määramise kohta;

- eraldati üheksale lapsele lasteaia 
söögisoodustust;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 11 600 
krooni;

- pikendati sotsiaalkorterite üüri-
lepinguid aadressidel Roheline 6-3 
Tapa ning Roheline 6-4 Tapa linn;

- maksti FIE-le Tiit Pihlak kokku 
summas 12 724,50 krooni Tapa valla 
raske või sügava puudega lastele 
transporditeenuse osutamise eest;

- maksti MTÜ-le Spordiklubi 
Tapa toetust 4200 krooni (ühe lapse 
kohta 600 krooni), Tapa valla laste 
eest SK Tapa noormaadlejate su-
velaagris (4. –8. august 2010, Tartu-
maal, Lähtes) osalemise omaosaluse 
tasumiseks;

- määrati projekteerimistingimu-
sed ELTEL NETWORKS AS-le 
fiiberoptilise sidekaabli projektee-
rimiseks Eha ja Üleviste tn nurgalt 
Loode ja Lõuna tn nurgani Tapa 
linnas;

- pikendati Facio Ehituse AS-ga 
Tapa gümnaasiumi staadioni re-
konstrueerimiseks sõlmitud töövõ-
tulepingut kuni 14.07.2010;

- võeti vastu kolm korraldust 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks ning kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- Tapa valla Kurge-Pruuna tee 
pindamistööde edukaks pakkumu-
seks tunnistati AS Virumaa Teed 
poolt esitatud pakkumus;

- Tapa linna Ülesõidu tänava kõn-
nitee rekonstrueerimistööde edukaks 
pakkumuseks tunnistati AS Lasila 
Betoon poolt esitatud pakkumus;

- eraldati Tapa valla reservfondist 
3000 krooni MTÜ-le Spordiklubi 
Tapa seoses noorte käsipallurite 
osalemisega 6–13.08 2010 Ungaris 
rahvusvahelisel käsipalliturniiril.

29.06.2010
- Anti välja korraldus volituste 

andmine eestkostjaülesannete täit-
mise kohta;

- pikendati perekonnas hoolda-
mise lepingut;

- lõpetati üks koduteenuse osuta-
mise leping;

- lõpetati alates 1. juulist 2010 
Tapa vallavalitsuse poolt moodusta-
tud eeskoste kontrolli komisjoni töö;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa erikooli kinnistule, Linda 
10 Tapa linn Tapa vald koolihoone 
rekonstrueerimisprojekti koosta-
miseks;

- anti nõusolek seoses Tapa linna-
päevade korraldamisega Pikk tänava 
(Hommiku ja Koidu tänava vaheline 
lõik), 1. Mai pst (Kooli ja Pikk tänava 
vaheline lõik), Kooli tänava (1. Mai 
pst ja Nooruse tänava vaheline lõik) 
Nooruse tänava (Spordi ja Kevade 

tänava vaheline lõik) ajutiseks sulge-
miseks 7.08.2010 kell 7–21;

- anti välja korraldus maa ostuees-
õigusega erastamise kohta;

- anti välja korraldus Tapa linnas 
Jaani tn 4 ja Roheline tn 28 katast-
riüksuste piiride muutmise kohta;

- tunnistati riigihanke „Tapa valla 
õpilasliinid 2010–2012“ Tapa õpi-
lasliini osas edukaks pakkumuseks 
AS Järve Bussipark poolt esitatud 
pakkumus;

- võeti vastu korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks;

- lubati puhkusele vallavanem 
Alari Kirt 5. juulist kuni 23. juulini 
2010.

06.07.2010
- Väljastati ehitusluba Kaitseväe 

24f  side valguskaabli ehitamiseks 
Ambla mnt – Paide mnt, Tapa linnas;

- väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Voore kinnistul 
Jäneda külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed puurkaevu projekteerimiseks 
Kuusiku kinnistule Vahakulmu külas 
Tapa vallas;

- lõpetati koduteenuse osutamise 
leping;

- anti välja korraldus puudega 
isikule hooldaja määramise kohta;

- Tapa gümnaasiumi direktori 
ametiauto kasutusrendi edukaks 
pakkumuseks tunnistati Swedbank 
Liising AS poolt esitatud pakkumus;

- Tapa gümnaasiumi garderoobi-
kappide ja pinkide edukaks pakku-
museks tunnistati Instrument-R OÜ 
poolt esitatud pakkumus. 

- AS-ga Koger & Partnerid sõl-
miti Tapa gümnaasiumi hoone 
rekonstrueerimise lisatööde leping 
maksumusega 521 202 krooni (si-
saldab käibemaksu);

- anti avaliku ürituse luba FIE 
Tsatiašvili´le laada korraldamiseks 
Tapa linnas kaubamaja ja Pikk 12 
vahelisel platsil 10. juulil 2010 (kell 
8–16).

13.07.2010
- Sõlmiti üks koduteenuse osuta-

mise leping;
- lõpetati üks koduteenuse osuta-

mise leping;
- otsustati esitada avaldused kol-

mele piiratud teovõimega täisealisele 
isikule eestkoste seadmiseks;

- otsustati eraldada Tapa valla 
reservfondist 8115 krooni Viru 
Maakohtu kohtuotsuse alusel Tapa 
vallavalitsuse eestkostel oleva lapse 
eest menetluskulude katteks;

- pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Allika krt 2 Jäneda 
külas;

- otsustati anda otsustuskorras 
kasutada OÜ-le Jäneda Mõis ajava-
hemikul 1.04.2010 kuni 1.04.2013 
ruumid Tapa vallale kuuluvas hoones 
asukohaga Jäneda küla, Jäneda mõis 
I ja II korrusel;

- otsustati võtta sildfinantseeri-
mislaenuna arvelduskrediiti limiidiga 
5 000 000 krooni projekti „Tapa 
gümnaasiumi renoveerimine“ jooks-
vaks finantseerimiseks, mis vastavalt 
regionaalministri 22. oktoobri 2007. 
a määruse nr 8 „Meetme „Kohalike 
avalike teenuste arendamine“ tin-
gimused ning perioodi 2007–2013 
kohaliku omavalitsuse investeeringu-
toetuste kava koostamise kord“ alu-
sel sai toetust summas 9 984 604,77 
krooni;

- anti avaliku ürituse luba OÜ-le 
Jäneda Mõis “Eesti XIX Talupäe-
vade” korraldamiseks ajavahemikus 
24.–25.07.2010.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

20.07.2010
- Otsustati maksta täiendavat 

sotsiaaltoetust ravimikulude hüvita-
miseks ja abivahendite soetamiseks 
summas 1600 krooni;

- võeti vastu korraldus hooldus- ja 
põetustoetuse maksmise kohta;

- otsustati esitada Viru Maakohtu-
le avaldus piiratud teovõimega täis-
ealisele isikule eestkoste seadmiseks;

- eraldati sotsiaalkorteri aadressil 
Ehituse 7-3, Tapa linn;

- otsustati suunata alates 3. august 
kuni 3. november 2010 MTÜ-s 
Jeeriko asuvasse päevakeskusesse 
iseseisvale toimetulekule suunatud 
sotsiaalteenusele 16 toimetuleku-
toetuse saajat;

- väljastati ehitusluba korterelamu 
rekonstrueerimiseks (välisseinte ja 
vundamendi soojustamine) KÜ-le 
korteriühistu Lembitu pst 16 Lem-
bitu pst 16 kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektriva-
rustuse kasutusele võtmiseks Moe ja 
Lokuta külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed CORLE OÜ-le fiiberoptilise 
sidekaabli projekteerimiseks riigi-
maantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõme-
ru servas ja Tapa linnas Tapa vallas;

- eraldati MTÜ Moe Külaseltsile 
Saiakopli külapäevade läbiviimiseks 
3000 krooni;

- MTÜ-le Moe külaselts anti 
tasuta kasutada tähtajaga kuni 13.07–
16.08.2010 ruumid Tapa vallale 
kuuluvas Saiakopli mõisas;

- MTÜ-le Moe Külaseltsile eral-
dati Moe 1 maja korrashoiuks ja 
noortele mänguvahendite soetami-
seks 1800krooni;

- Spordiklubile Tapa eraldati 
5000 krooni seoses noormaadleja 
Elari Piksar osalemisega 4–9.08 
2010 Sarajevos Euroopa kadettide 
meistrivõistlustel;

- muudeti 20.04.2010 Tapa val-
lavalitsuse korraldusega nr 298 
kehtestatud liikluskorraldust.

27.07.2010
- Anti välja korraldus alaeelarvete 

taotluse vormide ja esitamise tähtae-
gade kinnitamise kohta;

- otsustati anda üürile üheks 
aastaks Tapa vallale kuuluv Tapa 
linnas 1. Mai pst 34 kõrvalhoones 
asuv garaaž;

- OÜ-le Sirke anti rendile mit-
teeluruumid aadressil Rägavere tee 
19 Lehtse alevik Tapa vald;

- kinnitati Tapa valla eelarvest 
kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noor-
sootööalase tegevuse jaoks rahalise 
toetuse saamiseks esitatava taotluse 
vorm ning eraldatud tegevustoetuse 
kasutamise kontrollimiseks esitatav 
aruande vorm;

- kehtestati ajutiste kaubandus-
pindade rendimäärad;

- määrati Tapa vallas Vahakulmu 
külas Mäetalu kinnistu uueks koha-
aadressiks Jõekääru;

- määrati projekteerimistingimu-
sed abihoone ehitusprojekti koosta-
miseks Eilakse kinnistule Läpi külas 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Põllu tn 1 kiinistule olemasoleva 
korterelamu rekonstrueerimiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Tapa 
linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Kaitsemi-
nisteeriumile sidevarustuse kasutuse-
le võtmiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- anti avaliku ürituse korralda-
miseks luba Saiakopli külapäeva 
korraldamiseks Saiakopli Mõisa 
territooriumil 14.08.2010 kell 12–22.

Koit Kuusk 
on valla uus 

heakorra-
spetsialist

10.06.2010
Võeti vastu määrus “Tapa valla 

teede ja tänavate teehoiukava aasta-
teks 2010 –2013 ning teede ja täna-
vate ehitus- ja rekonstrueerimiskava 
aastani 2017 kinnitamine”.

Katastriüksustele määrati siht-
otstarbed.

Võõrandati vallavara otsustus-
korras.

Kinnitati Tapa muusikakooli 
hoolekogusse esindajana Tapa val-
lavolikogu liige Neeme Külmallik.

Kinnitati Tapa valla konsolidee-
ritud 2009. aasta majandusuaasta 
aruanne.

VALLAVOLIKOGU 
ISTUNG
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11 aastat tagasi Jänedal poolesaja 
taime- ja lillemüüjaga algust saanud 
suve alguse suurim laat tõi kokku 
aia- ja lillehuvilisi igast ilmakaarest.

Kuigi võrreldes eelmise aasta 
laadaga oli külastajaid seekord kol-
mandiku võrra vähem, võib ürituse 
igati kordaläinuks tunnistada. Sellist 
meeletut tunglemist, mis oli neli 
aastat tagasi aia- ja lillepäevadel, kui 
külastajaid arvutati kokku 35 000, 
tänavu polnud. Kui reedel muret-
sesid kauplejad, et ostjaid on vähe-
võitu, siis laupäeval polnud müüjate 
juurde pääsemiseks vaja järjekorras 
seista ja liikumisruumigi oli lahedalt.

Reede hommikul olid esimesed 
ostjad mitte kohalikud, vaid hoopis-
ki soomlased. Nad mekkisid värsket 
hapukurki, passisid uueks hooajaks 
taas avatud käsitöökeskuses pähe 
kootud mütse ja uurisid kangas-
telgede ehitust.Värskel hapukurgil 
laskis hea maitsta ka nelja-aastane 
Karmel Jänedalt. „On küll hea,“ 
kinnitas ta. 

 Lillede värvikirevus rõõmustas 
silma ka halli ilma kiuste, taimede 
seast leidis nii traditsioonilisi kui 
ka erilisi, mis koduaia uhkuseks 
võis kaasa viia. Leedust Utenast oli 
oma taimedega teist aastat Jänedal 
kauplemas Vitautas Neliupsis. Ta 
rääkis, et on juba 30 aastat kasvata-
nud dekoratiivtaimi, kes on ühtlasi 
ka eksootiliset ja huvitavate taimede 
kollektsionäär. Tema pakutavatest 
taimede seast Audrust omavalitsuste 
heakorraseminarile sõitnud Enel 
Käär ja Alge Kiiup kirjulehelise 
iirise ja lisaks sellele panid kotti ka 
maasikvaarika taimed. Eriti kiitsid 
naised omavalitsuse heakorraspet-
sialistidele mõeldud seminari, mis 
olevat hea võimalus oma teadmisi 
nii teoorias kui praktikas täienda-
da. „Veendusime oma silmaga, et 
Jäneda aia- ja lillepäevadel pakutakse 
tõesti suurimas valikus kõikvõi-
malikke lille ja ilutaimi, teist sellist 

üritust ei teagi, kus see valik nii suur 
oleks olnud,“ ütlesid Enel ja Alge. 

Kui mullu uudistasid külastajad 
kirjuks värvitud kalosse, siis tänavu 
tekitavad nostalgiat puukotad. Silvia 
Jakobsonil on neid pakkuda nii 
Rootsis kui Taanist tehtuid. „Ligi 
70 aastane vanapapi Egon valmis-
tab Taanis neid tellimise käsitööna, 
puukingad on jälle moes, kuna nad 
on jalale tervislikud ega karda vihma 
või pori,“ selgitas Jakobson. Lepat-
riinude ja lillepiltidega kaunistatud 
puukingad jäid hinnalt alla pooletu-
hande krooni, aga selle vastukaaluks 
võis mõelda nende vastupidavusele. 

Kõige enam huvitas külastajaid 
mõistagi taimemüük, varasemad 

aastad on kinnitanud, et aia- ja 
lillepäevadel on taimede-istikute 
valik suur, müüjad usaldusväärsed 
ja asjatundjad. On neid, kes käinud 
Jänedal oma toodangut pakkumas 
aia- ja lillepäevade algusaastatest 
peale, on ka uustulnukaid. „Ainuüksi 
taimemüüjaid oli tänavu üle 70,“ 
ütles aia- ja lillepäevade korralda-
ja, OÜ Jäneda Mõis turundus- ja 
müügijuht Aini Sildvee. Puukoolid 
lähedalt ja kaugemalt peavad juba 
endast mõistetavaks olla Jäneda 
aia- ja lillepäevadel kohal, sest olgu 
tegu masuga või mitte, kuid aiapidaja 
lubab endale meelepärase taime 
ostmist ikkagi.              

Signe Kalberg

Põhja-Eesti Regionaalhaigla vere-
keskus korraldab Tapal järgmise 
doonoripäeva esmaspäeval, 30. 
augustil kell 10.30–15 Tapa kultuu-
rikojas (Turu 8, Tapa).

Tapa doonorite abiga sai eelmisel 
doonoripäeval veebruaris kogutud 
enam kui 30 liitrit verd kümnete ja 
kümnete patsientide tervise ja elu 
päästmiseks. Verekeskus tänab ja 
rõõmustab järgmiste kohtumiste üle.

Need, kes kultuurikotta 30. au-
gustil tulla ei saa, on augustis teretul-
nud osa võtma doonoritelkide üri-
tustest üle Eesti. Näiteks Rakveres 
seatakse doonoritelk püsti 23. –24.
augustil ning lisaks vereloovutusele 

saab seal toimuma veel palju muud 
head-paremat.

Toimumiskohtade ja ajakavade 
info on saadaval verekeskuse kodu-
lehel www.verekeskus.ee

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

keskmiselt 72 tunni jooksul.
Verekeskus soovitab tutvuda 

lisainfoga www.verekeskus.ee
Tule doonoriks, kui oled: * terve, 

ei põe hetkel mõnda viirushaigust 
ega tarvita ravimeid; * puhanud ja 
söönud; * kehakaaluga üle 50 kg;  
* 18–60aastane

Viimasest vereandmisest peab 
olema möödunud meestel 60 päeva 
ja naistel 90 päeva. Kui sul on olnud 
nõelravi, tätoveerimisi või naha 
augustamisi, saad verd loovutada 
6 kuu möödudes. Vereloovutusele 
tulles võta kaasa pildi ja isikukoodiga 
isikuttõendav dokument. 

Eva Maimre

Aia- ja lillehuvilised kohtusid Jänedal

Doonoripäev Tapal

moodustada tervisele ja keskkonnale 
veelgi kahjulikumaid ühendeid, mis 
võivad inimestel põhjustada ägedaid 
haigusi või isegi surma ning tekitada 
keskkonda sattudes suuri loodus-
kahjustusi

Ohtlike jäätmete kogumiseks on 
parimad nende toodete originaal-
pakendid.                                                                                                                              

Enamlevinud ohtlikud jäätmed 
majapidamises:

1. Kasutatud õlid ja õlifiltrijäät-
med nagu õlifiltrid ja õlipakendid

2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, 
nende pakendid ning nende ainetega 
määrdunud töövahendid

3. Lahustid, nagu näiteks tärpen-
tin, atsetoon ja tehniline bensiin

4. Taimekaitse- ja putukatõrjeva-
hendid 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 

Ohtlike jäätmete hulka tuleb 
kindlasti lugeda ja ohtlike jäätmete 
kogumispunkti viia kõik pakendid, 
mille peal on üks järgmistest kemi-
kaali ohumärgistest:

Ohtlikud jäätmed

Silvia Jakobson ja puukotad. Foto  Signe Kalberg

Ohtlikud jäätmed on oma omadus-
telt inimeste tervisele ja keskkonnale 
kahjulikud jäätmed, mis nõuavad 
erimenetlust nende käitlemisel.

Ohtlikud ja mürgised ained põh-
justavad jäätmetena alati probleeme. 
Sageli võib pealtnäha tühisest vahe-
juhtumist (metsa alla jäetud akud, 
Hg-lambid, õlijäägid jms) tekkida 
tõsine oht loodusele. Üheks oluli-
seks ohuks elukeskkonnale on toksi-
liste jäätmete sattumine looduslikku 
ringkäiku, s.o toiduahelasse. Mürgid 
ei kao ega hävine, vaid liiguvad aste-
astmelt üha kõrgemale toiduahela 
tippu. Kahjustatud saavad kõik: 
kemikaalidega vahetult kokkupuu-
tunud taimed, neid söönud linnud 
loomad ja sageli ahela viimane 
lüli – inimene. Mitmed mürgised 
ühendid lahustuvad vihmavees ning 
võivad läbi pinnase jõuda põhjavette 
ja rikkuda joogivee. Katkisest päe-
vavalguslambist vabanev elavhõbe 
muundub looduses metüülelavhõ-
bedaks, mis põhjustab raskekujulisi 
närvisüsteemi häireid.

 Ohtlikke jäätmeid tuleb koguda 
mitte üksnes eraldi tavajäätmetest, 
vaid eraldi liikide kaupa. Liikide 
kaupa kogumine on vajalik, kuna eri-
nevat liiki ohtlikud jäätmed võivad 
sisaldada spetsiifilisi komponente, 
mis omavahel reageerides võivad 

Plahvatusohtlik Väga tuleohtlik Oksüdeeriv Väga mürgine Ärritav

Mürgine Eriti tuleohtlik Kahjulik Sööbiv Keskkonnaohtlik

Ohtlike jäätmete kogumise eest 
elanikkonnalt vastutab kohalik oma-
valitsus. Kohalikud omavalitsuse 
organid korraldavad oma halduster-
ritooriumil kodumajapidamises tek-
kivate ohtlike jäätmete kogumist ja 
nende üleandmist jäätmekäitlejatele, 
välja arvatud probleemtoodete osas, 
mille kokkukogumine ja käitlemise 
korraldamine on tootja kohustus. 
Tapa vallas asub statsionaarne oht-
like jäätmete kogumise punkt Tapa 
linnas, Ülesõidu 8. 

Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti 
ei ole võimalik paigutada igasse 
väiksesse asulasse ega iga maja õuele. 

Seetõttu on Tapa vallavalitsus kor-
raldanud  igal aastal ohtlike jäätmete 
kogumisringe, mille käigus sõidab 
ohtlike jäätmete kogumisauto mööda 
kokku lepitud marsruuti ning kogub 
elanikkonnalt kokku ohtlikud jäätmed. 

18. septembril 2010 aastal toi-
mub Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse (KIK) toetusel Tapa valla 
territooriumi hajaasustusega piir-
kondades ohtlike jäätmete ning 
elekti- ja elektroonikajäätmete 
kogumisring. Täpsed peatuskohad 
ja kellaajad ilmuvad 3. septembri 
ajalehes Sõnumed..

Krista Pukk

Pioneerid varistavad maja 
28. juulil toimus Tapal Üleviste tä-
naval asuva kortermaja varistamise 
peaproov – Kirde Kaitseringkonna 
pioneeripataljoni kaadrikaitse-
väelased lõhkasid viiekorruselise 
majakarbi keldris vaheseinu.

“Me tahtsime veenduda selles, 
et eelnevalt tehtud arvestused on 
õiged ning samas vaadata, kuidas 
lõhkelaengud toimivad. Täna sai-
me oma plaanile kinnitust,” ütles 
proovilõhkamise läbiviija noo-
remleitnant Urmas Tonto ja lisas, 
et tema teada nii mahukaid varis-

tamistöid pole Eesti kaitseväelased 
seni teostanud.

Palve lammutada ligi 20 aastat 
tühjalt seisnud maja tuli Tapa valla-
võimudelt talvel. Maja ettevalmis-
tamine varistamiseks algas tänavu 
veebruaris, mil pioneeripataljoni 
ajateenijad ning kaadrikaitseväela-
sed puurisid hoone sisse ligi kolm 
tuhat auku, kuhu vahetult enne n-ö 
nupule vajutamist paigaldatakse 
spetsiaalsed laengud.  

Viiekorruselise maja varistamine 
toimub 10. septembril.  

Tapa linnas asuva maja varis-
tamist viivad läbi kõrgeima, ehk 
D-kategooria lõhkajad, kelle kom-
petentsi kuulub ka tsiviilhaldusalal 
olevate objektide varistamine ning 
lõhkamine.

12. augustil algusega kell 20 toi-
mub maja varistamisega seotud info-
päev Üleviste 9 esisel platsil, kus Kir-
de Kaitseringkonna pioneeripataljoni 
ning Tapa vallavõimude esindajad 
räägivad maja lammutamisest ning 
vastavad linnaelanike küsimustele.  

Marina Loštšina



 

 

 

 

 

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 6. august 2010

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.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 üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

"Trønderheimeni" lastekodu Tapal vajab 
uut JUHATAJAT. 

Kandidaadilt eeldame erialast väljaõpet 
sotsiaal-, lastekaitse- ja/või pedagoogika-

valdkonnas. CV saata 12. augustiks e-postile 
piretpihel@hot.ee. Info 53498967

Tooma jalatsiparandus on avatud  
E–R kell 11–17 aadressil 1. Mai pst 44.

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

R, 6. aug kell 19  Kõhutantsuetendus „Elu ja pulm Egiptuses” 
L, 7. aug kell 10  Käsitöönäitus- kultuurikoja käsitööring
P, 8. aug kell 15  Klaverikontsert „Armastuse laulud.”
Pianist Soomest – Sinikka Holma-Peets. Kavas: Albenitz, Corelli, 
Chopin, Rahmaninov, Sibelius. Kontsert on kõigile tasuta.
E, 30. aug kell 10.30 Doonoripäev

NB! Kultuurikoja fuajees Tapa kunstiklubi maalide näitus.
Keldrikorruse saalis kunstnik Sergey Razqudaevi personaalnäitus.

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt www.
kultuurikoda.ee ja www.kultuuri.net

14. augustil 2010. a 
SAIAKOPLI KÜLAPÄEV!

Hea inimene! Tule kaema, kui tunned, et 
oled või olid Saiakopli küla ja selle 

lähiümbruse ning mõisa elu-oluga seotud.
Kaasa piknikukorv ja vanu fotosid.

Alustame kell 12 keskpäeval 
Saiakopli mõisa saalis!

Kohalikud pillimehed ja murumängud!
Avatud puhvet

   Info Sirje Jäetma 53 82 64 52 või 
Tiina Talvik 55 66 52 66

Rauker OÜ teostab järgmisi töid:

· Üldehitus
· Välis- ja sisetrassid 
            (kanalisatsioon ja vesi)
· Pinnasetööd ja haljastus
· Aluste ja platside valmistamine
· Kõnniteekivide paigaldamine
· Lammutustööd
· Transporttööd kaubikuga
· Mulla müük

Kontakt: +372 5634 0375, 
e-mail: rauker@hot.ee

Ostan remontivajava ekskavaatori 
ja roomiktraktori (buldooseriga). 

Pakkuda võib ka teisi vene päritolu masinaid, 
seadmeid ja haakeriistu. Tel 507 8478

e-mail heino@ruumen.ee

Müüa mugavusteta korter Tapal Õuna 5-1. 
Kahekordne puumaja, korter remontimata, WC 

koridoris. 1 tuba (20 m2) ja köök (12 m2) . 
Sissekäik eraldi. Hind 40 000.
Tel 5346 5511 (eesti keeles), 

5346 0303 (vene keeles).

Müüa korter Hiie 2, Tapal. 
Puuküttega 2-korruselises majas, korteril vaheta-

tud aknad, vesi sees, hind kokkuleppel. 
Tel 518 9295

Müüa 2-korruseline maja Lääne-Virumaal Tapal 
Pikk tn 57.Krundi suurus 1224 m², köögi suurus 

15 m², magamistubade arv 5, vannitubade arv 1.
Üldpind 160 m². Hind 780 000 kr

Kontakt: Urmas Saarmets, 511 0478, 
urmas.saarmets@pindi.ee

MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing 

avaldab kaastunnet 

Linda-Endla Valdmale 

ABIKAASA 

surma puhul.

Alates 1. juulist 2010 asub
 

Lehtse postkontor uuel aadressil 
Rägavere tee 19 

ja 
alates 1. augustist 2010 

muutub ka lahteoleku aeg: 
E,T,K,R kell 8–13

Lehtse kultuurimajas algab 5. septembril kl 12 pinksi 9. hooaeg!

Lehtse 1. pinksi pühapäev
Osa võtma oodatud kõik huvilised! Mäng toimub turniiridena 
eraldi gruppides: mehed, naised, poisid, tüdrukud ja algajad.

Täiskasvanutel osamaks 20 kr

Kaaniravi, 
Denas teraapia (elu ilma valuta), 

massaaz (klassika-, mee -, tselluliit).
   helistada tel 552 1946

JÄNEDA  SPA-s võtab vastu
KOSMEETIK

Hooldused Gerard`si ja Babori toodetega
Vaata  hinnakirja - www.iluteenused.pri.ee

Telli  e-posti teel - yllet@hot.ee  või 
mob 5563 0080

- Näohooldused ja -massaaž
- Ripsmete ja kulmude värvimine
- Kulmude modelleerimine
- Maniküür
- Pediküür
- Depilatsioon kuuma vahaga
- Klassikaline üldmassaaž
- Laavakivimassaaž

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.

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Alates 10. augustist on avatud 

juuksuriteenust pakkuv Sireti Salong 

Lehtses, Rägavere tee 19 II korrusel 
T, K, R 9–19

N, L ülenädala 10–18 
Info ja registreerimine mob 520 9553 

Iga kümnes lõikus tasuta.

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.

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ja teenuste tingimustega
www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga
või küsige lisainfot telefonil 6 310 310.

Jäneda mõisas peatub pangabuss üks 
kord kuus teisipäeviti kell 9.00–10.30
(III ja IV kvartalis: 24. august, 28. september,
26. oktoober, 23. november, 28. detsember)

Lehtse kultuurimaja platsil ja ümbruses
21. augustil algusega kell 16

Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud
Pidupäev perega

Kell 16–21 – kontserdid igas eas inimestele tapa valla 
isetegijailt ja külalistelt.

Võistlused, mängud, atraktsioonid, jõukatsumised, köieveod, 
sops jms. Tegevused kõigile!

Kaitseliidu Viru maleva Tapa kompanii tegevused
Mudilastele mänguväljak

Kell 21süttib vabaduse lõke 
Tantsuks ansambel WHB

Kultuurimajas näitused ja erinevad töötoad
Päeva juht on Samuel Golomb. Üritus on kõigile ja tasuta!

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja 
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3

Telefon 501 3862

OÜ MULTI VARIUS

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr. 

Info telefonil 504 5632


