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Tapa vallavalitsus korraldab 
26., 27. ja 28. aprillil 

KEVADISE 
AIAPRAHI ÄRAVEO. 

Meil on palve – ärge pange lehte-
de-okste hulka olme-, ehitus jms 
prahti. Oma soovist teatage Tapa 
vallavalitsuse telefonidel 322 9664, 
5693 7867 ja elektronposti aadressil 
jaan.joemets@tapa.ee.

Jaan Jõemets, heakorraspetsialist

15. aprillil allkirjastasid osapooled 
Jänedal hea tahte koostöölepingu 
soovist toetada omalt poolt Eestis 
üht unikaalsemat ja autentsemat 
folkloorifestivali Viru Säru. 

22 aastat tagasi ellu kutsutud Viru 
Särust on kujunenud üks sisulisem ja 
omanäolisem suurettevõtmine kogu 
Eestimaal, omamoodi pärimuskul-
tuuri rahvakool pärimuskultuurist 
huvitatuile nii Lääne-Virumaal kui 
Eestis.

„Viru Säruga on loodud eriline 
kaubamärk, mis teadvustab meid 
kaugemalegi, kui oskame arvata. 
Kõik osapooled peavad oluliseks 
Eesti esimese folkloorifestivali 
jätkumises senistest põhimõtetest 
lähtuvalt kindal regulaarsusega üle 
aasta, s.t aastal 2008, 2010, 2012 
jne,” on kirjas koostöölepingus.

Lepingule kirjutasid alla kümme 
osapoolt: Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit, Lääne-Viru maavalitsus, Tapa 
vallavalitsus, OÜ Jäneda Mõis, Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa eks-
pertgrupp, Rakvere lihakombinaat 
AS, AS Hallik, AS Viru Õlu, ajalehed 
Virumaa Teataja ja Maaleht.Festivali 
korraldamise eest vastutab Lääne-
Viru Omavalitsuste Liit. 

Viru säru toimub 5.–6. juulil 
k.a Jäneda mõisas. Viru Säru see-
kordne teema on „Raha – rikkus 
ja vaesus.” 

Hilje Pakkanen, 
L-V MV avalike suhete nõunik 

Tapa politsei selgitas välja kaks alaea-
list noormeest, kes üle-eelmisel näda-
lavahetusel sodisid linnas ettevõtetele 
ja asutustele kuuluvat vara.

Ööl vastu 13. aprilli rikuti Tapa 
kesklinnas pihustusvärvidega pal-
jude asutuste ja ettevõtete hoonete 
aknad ning uksed. Sealhulgas sai 
inetu maalingu ka Tapa linna kaa-
rt, pesumaja sein ning taksofon. 
Mitmesse kohta jättis vandaal oma 
allkirja THC ehk Tapa HardCore.

Esmaspäeva pealelõunaks tegi 
politsei kindlaks, et sodijateks osu-
tusid 16- ja 17-aastane noormees. 

Üks noormeestest tunnistas, et on 
ka varem Tapa linna oma grafititega 
kaunistanud, kuid mitte sellises mahus 
nagu sel korral. Mõte grafitite tegemi-
seks tekkis sünnipäevale minnes, kuhu 
võeti kaasa kotitäis pihustusvärve ja 
markereid. Julgust nii ulatuslikuks so-
dimiseks andis peol tarbitud alkohol. 

Politsei alustas noormeeste suh-
tes väärteomenetlust ja tänaseks on 
koostatud neile väärteoprotokollid. 
Noormehed tunnistasid oma tegu ja 
kahetsesid tehtut, lubades kõiki sodi-
tud objektid värvist puhastada.

Tapa konstaablijaoskonna komissar 

Joel Alla sõnul pole sellises mahus 
võõra vara rikkumist linnas varem 
toimunud. Samas tänab ta kõiki 
kodanikke, kes jagasid vihjeid. 

 Mari Riina Rist, 
Rakvere politseiosakonna 

juhtivspetsialist

Tapa vallavalitsus tunnustab 
Tapa politseinike tööd linna so-
dinud isikute väljaselgitamisel. 
Samuti täname kõiki inimesi, kes 
oma vihjetega aitasid kaasa sodijate 
tabamisele.

Tapa vallavalitsus

Tapa kalmistul on alanud ulatuslikud 
heakorratööd. Tapa vallavalitsus koos 
OÜ Tapa Elamuga, kes alates eelmise 
aasta detsembrist on kalmistu haldaja, 
on alustanud ulatuslikke heakorratöid 
Leina tänava kalmistul.

Sel aastal saab kalmistu Leina tä-
nava poolne külg uue aia. Aiapostide 
valikul lähtuti Muinsuskaitseameti 
soovitatud ajaloolisest algupärasest 
postist, millele on sisse valatud risti 
kujutis. Kõik postid on valmistatud 
käsitööna juba eelmisel aastal.

Aia paigalduse teostab OÜ OTO 
Ehitus Kadrinast. Kalmistu Lehtse-
poolsele küljele valmib teenindustee. 
Samuti rajatakse kalmistule juurdepääs 
Kalda tänavalt. Kalmistul ehitab teid 
OÜ Arelo Tapalt. Alustäitena kasu-
tatakse eelmisel aastal Loode tänava 
ääres lammutatud hoonete kivipuru.

Aastaid on Tapa kalmistu suurim 
probleem olnud hauaplatside hooli-
matud omanikud, kes platsi korrasta-
mise käigus tekkiva sodi on sokutatud 
kalmistu äärde. Sel kevadel teostab 
OÜ Tapa Elamu kalmistul ulatuslik-
ku prügikoristust. Vabatahtlikult on 
koristustalguid organiseerinud MTÜ 
Seeniori liikmed ja paljud teised. 

Kalmistu erinevatesse osadesse 
pannakse veel täiendavaid prügikon-
teinerid ja juurutatakse komposteeri-
misvaalud. 

Tapa vallavalitsus

Tapa vallavalitsus korraldab sel 
aastal õpilasmaleva konkursi 13–18-
aastastele õpilastele.
Õpilasmalevad toimuvad 
(ajad täpsustamisel)
9.–20.06 Tapa linnas
9.–20.06 Jäneda-Lehtse piirkonnas
28.07–8.08 Tapa linnas
28.07–8.08 Moe ja Karkuse
ja vahetuslaager 
25.06–4.07 Anijal.

Avalduse blanketid on kättesaa-
davad Tapa valla kodulehelt www.
tapa.ee üldinfo-kultuur, sport ja vaba 
aeg ja Tapa valla koolidest. Korrekt-
selt täidetud avaldused saab esitada 
kuni 2. maini Tapa vallavalitsusse 
Pikk 15.

Õpilasmalevas tööd tehes saab 
noor töötasu 27 kr/tund. Õpilasma-
levas noored töötavad E–R 4 tundi 
päevad, lisaks meelelahutuslikud 
üritused.

Kontaktisiskud, kes avaldusi vastu 
võtavad koolides: Tapa gümnaasium 
– Anne Terner-Boiko, Tapa vene 
gümnaasium – Helgi Tiitso, Lehtse 
põhikool – Tiiu Tikkerber, Jäneda 
põhikool – Kadri Toomingas.

Täiendav informatsioon tel 322 
9659, e-mail indrek.jurtsenko@
tapa.ee.

11. aprillil korraldas Sotsiaalminis-
teerium seminari „Laste vaesus. 
Lastevaesus. Kuhu lähed, Eesti?“ 

Ene Augasmägi ja Kuno Rooba 
Tapa val   lavalitsusest esinesid 
seminaril teemal “Kohaliku omava-
litsuse tegevus lastega perede kaits-
misel, vaeste perede abistamisel”   
Vallavanem ja sotsiaalnõunik andsid 
ülevaate Tapa vallas lastele ja perede-
le osutatavatest sotsiaalteenustest ja 
-toetustest ning sellest, kuidas teenu-
sed ja toetused jõuavad abivajajani.  
Järgnevalt toome lugejateni ette-
kantu. 

“Tapa vald on moodustunud 
2005. aasta oktoobris Tapa linna, 
Lehtse valla ja Saksi valla  ühine-
misel. Tapa vald on 262,8 km2 suur 
ning (01.01.2006) andmetel elab 
Tapa vallas 9448 inimest. Tähtsaim 
transpordiliik on raudteetransport 
ning valda läbib ka Pärnu-Rakvere-
Sõmeru põhimaantee ning Jägala-
Käravate-Jõgeva-Tartu maantee 

(Piibe maantee).Tapa valla Tapa linn 
on oluline riigikaitseline keskus – siin 
tegutseb Kaitsejõudude Tapa Välja-
õppekeskus ning valla põhjapiirile ra-
jatakse kaitsejõudude keskpolügooni. 
Seega Eesti Kaitseväe lokaliseerumine 
Tapal suureneb järjepidevalt.

Erineva sihtotstarbega haridust 
andvaid asutusi on Tapa vallas 12, 
gümnaasiumid, põhikoolid, erikoolid 
(Imastu ja Tapa), muusikakool ning 
lasteaiad. Lastele mõeldes on plaanis 
avada veel sellel aastal (2008) kaks 
lastepäevahoidu. Kuna lapsed on meie 
tulevik, siis püüame pakkuda neile te-
gevusi läbi mitme valdkonna – laagrid 
(näiteks: integratsioonilaagrid, puhke-
laagrid, puuetega laste laagrid, laagrid 
vähekindlustatud perede lastele jm.), 
õpilasmalevad, seiklusrada, aktiivselt 
tegutseb noortekeskus ning koolide 
juures olevad huvialaringid.

Üritusi korraldatakse väga erineva-
tele elanike huvigruppidele, arvestades 
ealisi ning ka individuaalseid iseärasusi. 

Rahvarohkemad ning tuntumad 
üritused Tapa vallas on näiteks 
Presidendi suusamatk, aia- ja lil-
lepäevad, Tapa autokrossid, Eesti 
talupäevad, Tapa linnapäevad jne.

Arendades ettevõtlikkust para-
neb perede toimetulek ning huvi 
kodukoha vastu kasvab. Püüd on 
sinnapoole, et noor tuleks tagasi 
koduvalda ning leiaks siin oma ha-
ridusele ning huvidele rakendust. 

Valla sotsiaalkindlustussüsteem 
on tugevate seas. Pakutavad tee-
nused Tapa vallas on tunnustust 
ning tähelepanu pälvinud ka üle 
vabariigi. Siiski on minna veel pikk 
tee, kuna alustatud alguseid on vaja 
targalt jätkata ning vaja on vaadata 
avala pilguga ringi, et muuta oskus-
liku tegevusega vald senisest roh-
kem ka ümbruskondade elanikele 
tähelepanu keskpunktiks.”

Kuno Rooba, Tapa vallavanem
Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

TEADE

Tapa politsei tabas 
grafititegijad

Vallaametnikud esinesid 
Sotsiaalministeeriumis

Algab õpilasmalev 

Viru Säru 
toimub Jänedal

See, millisel maal me elame, on rahva-
na meie endi kätes ja endi teha. Oleme 
võtnud eesmärgiks Eesti illegaalsetest 
prügihunnikutest puhtaks teha!
Kui tahad elada puhtamal Eestimaal:
• registreeru koristamise aktsioonile 
kodulehel www.teeme2008.ee. 
Registreeruda saab 3–15-liikmeliste 
tiimidena!
• valige enda seast tiimi juht, kes omab 
mobiiltelefoni ja töötavat e-maili aad-
ressi edasiste juhtnööride jaoks
• registreerumisel valige välja vald, 
kuhu soovite minna koristama! Esi-
mesed registreerujad saavad valida!
• jääge ootama edasisi juhtnööre!
Registreerumine prügikoristusaktsioo-
nile algas 20. märtsil!

Lisainfo: www.teeme2008.ee

13. aprilli hommikuks oli Tapa keskväljakul asuv linnaplaan, nagu mitmed teisedki läheduses asuvad hooned, 
saanud uue välimuse tänu huligaanide “kunstilembusele.”

Tapa kalmistul

Indrek Jurtšeko, kultuurispetsialist
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Tapa vallavalitsus korraldab laupäe-
val, 10. mail algusega kell 10 Tapal 
spordikeskuses ja selle ümbruses 
kogu pere tervisepäeva. 

Tervisepäev pühendatakse kogu 
valla rahvale, et pöörata suuremat 
tähelepanu oma tervislikele eluvii-
sidele.

Tegevust pakutakse kogu perele: 
on kepikõnni treening Anu Joonuk-
si juhtimisel, Tapa linna rahvajooks 
MTÜ Männikumägi eestvedamisel 
ja lastele viivad tegevusi läbi MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühing koos Pi-
piga. 

Tapa spordikeskuses on võimalik 
spetsialisti juhendamisel tutvuda 
jõusaalis asuvate treeningmasinate-
ga, õppida step-aeroobikat Jaanika 
Holmbergi juhendamisel ning 
osaleda line-tantsu kursusel Maire 
Ilvese juhtimisel.

Kell 10–14 on avatud spordi-
keskuse I korrusel tervisemess, kus 
kõik asjast huvitatud saavad kont-
rollida kolesterooli sisaldust veres, 
rasvaprotsenti ja vererõhku. 

Tervisemessile on tulemas eri-
nevad firmad ja ettevõtjad, kes tut-
vustavad enda pakutavaid teenuseid 
ja tooteid:

– OÜ Massuno,  kes tutvustab 
ja pakub erinevaid looduslikke 
nahahooldusvahendeid, ja unekva-
liteedi parandajat Une-Mat.”

– OÜ Jäneda Mõis, kes tut-
vustab SPA teenuseid ja jagab infot 
kogu firma tegevuste osas.

– OÜ Oriflame tuleb tervi-
sepäevale tutvustama loodulikke 
kosmeetikavahendeid.

– OÜ Kõlleste Kommimeist-
rid, kelle tegevusaladeks on me-
sindussaadustega šokolaaditoodete 
valmistamine:

•	 assortiikommid, 
•	 šokolaaditahvlid, 
•	pralineekommid, 
•	 trühvlid,
•	marmelaadikommid.
– Firma Sibylle, kes tutvustab 

ja müüb suures valikus eeterilikke, 
parfüüm- ja massaažiõlisid ning 
looduslikke kive.

– MTÜ Tapa AIDS´i EK ja 
NNK, kes tutvustavad tervislikke 
eluviise ning annavad infot, kuidas 
enda kaitsta suguhaiguste eest.

Peale eelnimetatud osalejate on 
lisaks veel kohal kaalujälgijate esin-
daja, kes tutvustab tervislikke eluvii-
se ja Koplimetsa talu, kelle käest on 
võimalik osta tervislikku mett.

Kõigil külastajatel on võimalus 
proovida ravimtaimedest tehtud 
teed, saada infot, millised on ravim-
taimede mõjud tervisele. Näha ja 
kuulda on palju huvitavat, mis kõik 
on seotud meie tervisliku eluviisi 
propageerimisega.

Tervisepäeva raames 
toimub ka Tapa rahvajooks
Tapa rahvajooksu juhend:  
1. Korraldus

Tapa rahvajooks toimub lau-
päeval, 10. mail 2008. aastal. 
Tapa rahvajooksu korraldab Tapa 
vallavalitsuse moodustatud korral-
dustoimkond.

2. Rada. Start. Finiš 
Rada kulgeb erineva kattega 

teedel ja on tähistatud. Osavõtjad 
peavad ohutuse huvides järgima 
liikluse korraldajate märguandeid.

Start ja finiš on Tapa spordikes-
kuse lähedal.

Põhijooks 10 km – start kell 11 

Noortejooks 5 km – start kell 11.05 
Lastejooksud – start kell 11.10 ja 
11.20 

Avatud rada – kepikõnd ei ole 
võistlusdistants (aega võetakse, 
tulemused finišiprotokollis esita-
takse tähestikulises järjekorras). 
Start kell 11.

3. Osavõtjad
Osaleda võivad 10 km distantsil 

11-aastased ja vanemad jooksu-
huvilised, kes on antud distant-
siks piisavalt treeninud. Jooksust 
osavõtt toimub omal vastutusel. 
Erandkorras lubatakse 10 km rajale 
ka piisavalt treenitud noori oma 
treeneri või lapsevanema kirjaliku 
loaga. 

4. Võistlusklassid, distantsid 
ja osavõtutasud
Lastejooksud 1 km
Poisid/Tüdrukud 6 (2008–2002 
sündinud) Tasuta
Poisid/Tüdrukud 10 (2001–1998 
sündinud) Tasuta
Noortejooks 5 km
Poisid/Tüdrukud 14 (1997–1995 
sündinud) 25 krooni
Põhijooks 10 km
Noormehed/Neiud (1994–1991 
sündinud) 25 krooni
Mehed/Naised (1990–1969 sündi-
nud) 75 krooni
Mehed/ Naised 40+ (1968–1959 
sündinud) 75 krooni
Mehed/Naised 50+ (1958–1949 
sündinud) 75 krooni
Mehed/Naised 60+ (1948 ja varem 
sündinud) 75 krooni
Avatud rada/kepikõnd 25 krooni

4. Registreerimine
Osavõtjate registreerimine toi-

mub kohapeal, kella 9.30–10.30.
5. Autasustamine
Autasustamised toimuvad Tapa 

spordikeskuse ees, alates kl 12.15. 
Põhijooksus autasustatakse 6 pa-
remat meest ja 6 paremat naist, 
vanuseklassides 3 paremat meest 
ja 3 paremat naist.

Välja on pandud ka eriauhinnad 
ja loosiauhinnad. 

Autasustatakse diplomi, medali 
ja meenetega. 

6. Protestid
Kõik protestid võistlustule-

muste, määruste rikkumiste jne 
kohta esimese 50 lõpetaja osas 
tuleb esitada 1 tunni jooksul pä-
rast 50. võistleja lõpetamist, teiste 
osavõtjate kohta 30 minuti jooksul 
pärast finiši sulgemist. Protesti 
tasu on 200 krooni, mis tagasta-
takse ainult protesti rahuldamisel. 
Kõik võistlustega seotud protestid 
lahendab võistluste žürii, kuhu 
kuuluvad jooksu peakorraldaja, 
peakohtunik ja rajameister. Juhen-
dis käsitlemata juhud lahendatakse 
korralduskomitee poolt jooksvalt.

7. Üldinfo
Osavõtjatele kindlustatakse rada, 

rinnanumber, infoleht, ajavõtt, tu-
lemus lõpuprotokollis, teenindus 
finišis, autasustamine, diplom nime 
aja ja kohaga, vajadusel esmaabi 
kogu raja ulatuses, katkestajate 
transport finišisse.

Tule osale ise ja võta sõber ka  
kaasa!

kell 12.45–13.45 – Tapa spor-
dikeskuse I korrusel võimalik 
osaleda line-tantsu tutvustaval 
kursusel
kell 11–14 – Lastele üritused 
Tapa gümnaasiumi ees koos 
Pipiga
kell 10–14 – Tapa spordikeskuse 
I korrusel avatud tervisemess

Päevajuht on Samuel Golumb

NB! Vallasiseselt sõidab 
tasuta buss:

kell 9.00 – Jäneda Meieri poe 
eest
kell 9.10  – Lehtse teenindus-
punkti eest
kell 9.25 – Jootme bussipeatus

kell 9.05 – Näo küla
kell 9.10 – Karkuse küla
kell 9.20 – Vahakulmu bussipea-
tuse eest
kell 9.30 – Saksi küla
kell 9.35 – Moe bussipeatuse 
eest
kell 9.40 – Imastu koolkodu 
parkla
 
Tagasi koju tervisepäevalt:

kell 14.15  – Jootme, Lehtse, 
Jäneda suunas
kell 14.15  – Imastu, Moe, Va-
hakulmu, Saksi, Karkuse, Näo 
suunas

Korraldaja: 
Tapa vallavalitsus

Tapa spordikeskuses ja selle 
ümbruse 10. mail algusega 
kell 10
Tervisepäev ja rahvajooks

Päevakava:

kell 10 – Aeroobika kõigile Tapa 
gümnaasiumi kõrval asuvas park-
las
kell 11 – Rahvajooks
kell 12 – Kepikõnd Tapa gümnaa-
siumi juures asuvas pargis
kell 11–14 – Tapa spordikeskuse 
jõusaal on avatud ja võimalus 
spetsialistilt nõu küsida
kell 11.30–12.30 – Tapa spordi-
keskuse I korrusel võimalik osa-
leda step-aeroobikat tutvustaval 
kursusel

Foto  Heiki Vuntus

Tervisepäeva ajakava

Tapa valla tervisepäev 
10. mai 2008

logo tuleb, panen 
teisipa õhtul - tei-

ses arvutis

Tapa vallavalitsus

ÜKS PILT

Tapa muuseumis on avatud Tapa Seenioritoa tarbekunstiringi kevadnäitus.

8. aprillil käis Trabijakaitseameti 
peainspektor Tiiu Baumann Tapal. 
Seekord oli vaatluse all olukord Sääs-
tumarketis, Tapa Kaubamajas, kpl 
Baseilo ning kohvikus Evidence.

Säästumarketis kontrollisime hin-
dade õigsust, võrdlesime müügisaalis 
kauba juures olevate hindade vastavust 
kassas olevatele hindadele. Erinevusi 
ei avastanud. Müügisaalis on hinnad 
kauba vahetus läheduses. Hinnalipi-
kud on korrektselt vormistatud – on 
olemas kauba nimetus, müügihind, 
kood, samuti on ühikuhind välja 
toodud. Puu- ja köögiviljade puhul 
on olemas päritolumaa ning klass. Al-
kohoolsete jookide puhul liik ja nimi. 
“Parim enne” tähtaja ületanud kaupu 
kaupluses ei müüda. Realiseerimisaja 
ületanud kaupu müügilt ei avastatud. 
Puu- ja köögivilja kvaliteedi kohta 
pretensioone ei olnud, kaup vastas 
nõuetele. Müügil olnud külmutatud 
kala märgisus oli nõuetekohane. Sea-
dus näeb ette, et peab olema märgitud 
tootenimetus, tootmismeetod ja püü-
gipiirkond. Mahlade, mahlajookide ja 
siirupite puhul võrdlesime pakendil 
oleva nimetuse vastavust hinnasildil 

olevaga. Rikkumisi ei avastatud. 
Alkohoolsete jookide müügil olid 

hinnad vormistatud õigesti, kanged 
alkohoolsed joogid olid varustatud 
maksumärkidega. Kaupluses kasu-
tatavad kaalud olid taadeldud. 

Tapa Kaubamajas on “Parim 
enne” kuupäeva ületanud kaubad 
müügil eraldi ja juures on vastav tea-
ve. Samuti on teave ”Täna viimane 
müügipäev” juures kaupadel, mille 
realiseerimisaeg hakkab läbi saama. 
Puu- ja köögivilja kvaliteedi suhtes 
pretensioone polnud. Müügilolevad 
kaubad on varustatud nõuetekohase 
hinnateabega. Hinnad on kauba juu-
res. Kauba märgistuse kontrollimisel 
rikkumisi ei avastanud. Kaalud olid 
taadeldud. 

Kaupluses Baseilo olid kontrol-
litud kaubad (muruniidukid, saed jt) 
varustatud eestikeelsete kasutusju-
henditega, kaubad olid varustatud 
hinnateabega. Mõnel kaubal aga 
puudus eestikeelne teave. Seadus 
näeb ette, et kui tootja on andnud 
toodet puudutava selgituse siis peab 
see teave olema ka eesti keeles aval-
datud ja kindlasti samas ulatuses, 

ei piisa ainult eesti keelse nimetuse 
väljatoomisest. Seekord piirduti suulise 
hoiatusega firma esindajale. Puudused 
tuleb aga kohe kõrvaldada. 

Kohvikul Evidence aadressil Pikk 
tn 19 on olemas registreering. Olemas 
teave lahioleku aegade kohta. Kohvi-
kus ei suitsetata. Suitsetatakse väljas, 
sest vastav ruum puudub. Toitude 
hinnad avaldatud seinal asuval tahvlil. 
Alkohoolsete jookide hinnad on me-
nüüs. Kanged alkohoolsed joogid on 
varustatud maksumärkidega.

Sellised olid lühidalt seekordse kont-
rolli tulemused. Olukorraga Säästumar-
ketis ja Kaubamajas võib igati rahule 
jääda. Meie toidupoodides kõige sage-
damini esineva puudusega – realiseeri-
misaja ületanud kaupade müügiga, me 
seekord kokku ei puutunud. 

Samuti ei olnud etteheiteid hinna-
majanduse kohta. Hinnad olid vor-
mistatud arusaadavalt ja asusid kauba 
juures. Paraku on aga segadus hinda-
dega kujunenud tarbijatele mõnedes 
kauplustes suureks probleemiks.

Helle-Anne Org

Tarbijakaitse reid
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Alates 12. märtsist kehtib üle 
Eesti tuleohtlik aeg ning kulu 
põletamine on kõikjal rangelt 
keelatud. Tuleohtlikul ajal on 
metsa ja muu taimestikuga kaetud 
aladel keelatud ka lõkke tege-
mine ja suitsetamine. Kevadise 
prahi (põhk, oksad, lehed jms.) 
põletamisel lõkkes tuleb järgida 
kohalike omavalitsuste õigusakte 
ja tuleohutusnõudeid. 

Kulu põletamine on kõikjal 
Eestis keelatud!

Soojad kevadpäevad on sulata-
nud lume ning toonud nähtavale 
kuivanud rohu, ahvatledes inimesi 
seda põletama. Igal kevadel saavad 
päästjad hulgaliselt väljakutseid 
kontrolli alt väljunud kulu- ja 
prahipõlengutele, mis on alguse 
saanud tuleohutusnõuete eira-
misest. 

Eelmisel aastal registreeriti 
Eestis ligi 2000 kulupõlengut, mil-
le tagajärjel hukkus üks inimene 
ning süttis 40 hoonet. Põlengutega 
kaasnenud kahjud ulatuvad küm-
netesse miljonitesse kroonidesse. 
Virumaa regioonis leidis aset 536 
metsa/maastikupõlengut, neist 
431 Ida- ja 105 Lääne-Virumaal. 
Tuli lõõmas kokku enam kui 400 
hektaril. Õnneks meie regioonis 
inimohvreid ei olnud, kuid roh-
kem kui viie hektari suuruseid 
metsa/maastikupõlenguid regist-
reeriti Ida-Virumaal kokku 14.

Kõige laiaulatuslikum kulupõ-
leng leidis möödunud aastal aset 
10. aprillil Ida-Virumaal Narva-
Jõesuus, kui tuli haaras 25 hektari 
suuruse maa-ala, tuleroaks langes 
ka 1,5 hektarit erametsa. Tuleku-
radiga võitlemiseks kulus opera-
tiivkorrapidajal ja päästjatel koos 
nelja päästeautoga viis tundi. 

Lääne-Virumaal mullu õn-
neks tõsisemaid põlenguid ei 
olnud, suuremalt osalt jäid need 
ühe hektari piiridesse. Kõige 
suurem metsa/maastikupõleng 
oli 9. augustil Rakvere vallas, kus 
Karivärava külas viljapõllul oli 
põlenguala suurus 4,5 hektarit. 27. 
märtsil põles Tapal Paide mnt kulu 

2,5 hektaril ja 6. juunil Kadrina 
vallas Läsna külas oli tules sama 
suures ulatuses männimetsaalune 
pinnas.

Tänavu 14. aprilli seisuga on 
päästjad Virumaal kustutanud 
juba 56 kulutulekahju.

Kulu põletamise kahjulikkus 
on ilmselge – kahju keskkonnale, 
oht inimestele ja nende varale on 
peamised põhjused, mis peaksid 
inimesi enne tikutõmbamist või 
hõõguva suitsukoni hooletut 
äraviskamist panema mõtlema 
võimalikele tagajärgedele. Tule-
kahjujärgne pilt näeb välja üsna 
trööstitu ja seda nii hoonetes kui 
ka looduses aset leidnud põlen-
gute korral. Tuli hävitab oma teel 
kõik elusorganismid. 

Tuleb arvestada, et kulupõlen-
gutega kaasneb ka hädaabikutsete 
arvu suurenemine, mille tulemu-
sel häirekeskusesse helistajate 
jaoks pikeneb kõne ooteaeg, ras-
kendades sellega nii päästjate kui 
ka kiirabi kohale kutsumist. 

Samuti peab iga inimene tead-
ma, et kulupõletamise keelust 
üleastujaid ootab ees rahaline 
trahv kuni 18 000 krooni ning 
lisaks tuleb tasuda ka keskkonnale 
tekitatud kahju.

Päästeteenistuse hinnangul on 
parim lahendus, kui maaomanik 
suudab oma maad niimoodi 
hooldada ja harida, et ohtlik ku-
lupõletamine ei oleks üks tema 
kevadtöödest.

Lõkke tegemisel tuleb järgida 
kohalike omavalitsuste õigusakte 
ja tuleohutusnõudeid.

Igakevadine probleem on ka 
prahi ning okste põletamine lõk-
kes, mis võib tuleohutusnõudeid 
eirates põhjustada ohtu hoonetele 
ja metsale. Samuti võib lõkkest al-
guse saada kulupõleng, mis levib 
soodsa tuule korral väga kiiresti 
ning vahel ka mitmes suunas, kii-
resti kontrolli alt väljudes.

Tuleohtlikul ajal on metsa ja 
muu maastikuga kaetud aladel 
lõkke tegemine ja suitsetamine 
keelatud (välja arvatud selleks et-
tenähtud lõkkekohad, näit RMK 

puhkekohtadel). Kui kohaliku 
omavalitsuse heakorraeeskirjades 
toodud sätted seda lubavad, siis 
võib lõket teha vaid oma maja 
krundi piires juhul, kui on tagatud 
ohutud vahemaad ehitistest ning 
metsast.

Minimaalne lõkke kaugus ehi-
tistest on 15 ja metsast 30 meetrit. 
Lõkke tegemisel tuleb arvestada 
tuule kiirust (ohutuks peetakse 
kuni 1,5 m/sek) ja suunda, sa-
muti tuleb lõkke alus puhastada 
põlevast taimestikust ning ümb-
ritseda mittesüttiva pinnasega 
(muld, liiv, savi jms). Arvestama 
peab ka lõkkest lenduda võivate 
sädemetega. 

Enne tule süütamist veendu, 
et tekkiv suits ei segaks liiklust 
ega kaaskodanikke. Võib juh-
tuda, et häiritud kaaskodanikud 
võivad hinnata ohtu valesti ning 
teatada sellest häirekeskusesse 
ja päästekorraldaja saadab välja 
päästeautod.

Häirekeskuse (tel 112) või muu 
päästeasutuse teavitamine või loa 
küsimine ei anna õigust tuleoht-
likul ajal kulu- või prahipõleta-
miseks. Samuti koormab selline 
teavitamine põhjendamatult Häi-
rekeskuse telefoniliine ja töötajaid, 
kes tegelevad õnnetusteadete 
vastuvõtmise ja abi saatmisega 
sündmuskohale.

Põlevat lõket ei tohi hetkekski 
jätta järelevalveta. Käeulatusse 
tuleb varuda tulekustuti või vähe-
malt ämber veega ja esmased tu-
lekustutusvahendid (näit labidas, 
kustutusluuad, märjad oksad jne). 
Pärast põletamist tuleb lõkkease 
hoolikalt kustutada vältimaks hili-
semat uuestisüttimise võimalust.

 Ida-Eesti Päästekeskus kutsub 
kõiki inimesi üles ettevaatlikku-
sele, vältimaks tulest tekkivaid 
ohte ning kergendamaks päästjate 
tööd. Võib juhtuda, et kulupõ-
lengut kustutavad päästjad ei 
jõua seetõttu õigel ajal tegelike 
abivajajateni. 

Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse 

koordinatsiooniteenistuse juht

Jäätmed 
(järg) 

24. jaanuaril lõpetan kirjade 
vahetamise Peeter Eekiga. Saa-
dan viimase kirja: 

„Kahjuks rääkisime teine-
teisest mööda  ja vististi ei 
mõistnud ka teineteist lõpuni! 
Mulle on üks asi päevselge 
– kõik arusaamatused ning 
üksteise süüdistamised (vald 
– riik – vald – inimesed) saavad 
alguse seaduse paragrahvidest, 
mis on elukauged ja mitmeti 
tõlgendatavad. Elu aga kulgeb 
oma rada! Jõudu tööle!“

Ärgitan veelkord volikogu 
esimeest, informeerides ka teda 
laekunud nappidest selgitustest, 
teadmata, et ta on haiguselehel: 
„Ma arvan, et mu eelmised 
kirjad on Teil säilinud. Nüüd 
on siis kriis käes! Rahvas on 
tige! Kõik valla kinnistuoma-
nikud on saanud prügivedajalt 
(AS Jõgeva Elamu) graafiku. 
Olgu olla! Regulaarselt, aga 
mitte vastavalt vajadusele! Kas 
olmeprügi on, kas konteiner 

on, kas leping on – kõik see 
pole oluline. Arved hakkavad 
tulema! 12 korda aastas ja kop-
sakad. Milline meeletu paberi 
ja tööjõu kulu! Ja kuidas saab 
leping olla ühepoolne? Olid ja 
on metalliärikad, nüüd tekkivad 
prügiärikad, prügimiljonärid. 

Samal ajal kuhjatakse val-
lavalitsus üle sadade kodanike 
avaldustega, mis kõik vajavad 
kontrollimist ja otsustamist ja 
vastamist. Ning kõik hakkab 
korduma aastast aastasse.

Samal ajal kirjutab Kesk-
konnaministeeriumi jäätme-
osakonna juhataja Peeter Eek: 
“Segajäätmete konteinerite 
tühjendamissagedus on sätes-
tatud jäätmeseaduses ainult 
tiheasustusaladel ja Tallinna 
l innavalitsuse ettepanekul. 
Siiski, kui see on omavalitsuste 
valdav ja selge arvamus, siis 
võib ka seda seaduse muuda-
tusena arutada, seni aga midagi 
sellist omavalitsuste poolt seni 
esitatud ei ole.” 

Ja mulle jääbki arusaama-

tuks, miks vallad seda vigast 
ja meie oludesse sobimatut 
“käsuliini” nii truult jälgivad? 
Ning omapoolseid parandus-
ettepanekuid ei tee? Rääkige 
inimestega!“ 

Mis teha? Tundub, et kurja 
juureks, arusaamatuse võtme-
sõnaks on kujunenud „tiheasus-
tusala.“ Iga mõiste peab olema 
täpselt lahti mõtestatud! Küsi-
mus Keskkonnaministeeriumile 
(3. veebr 2008):

 „Palun mulle vastata, kui-
das on juriidiliselt täpselt de-
fineeritud järgmised mõisted: 
tiheasustusala...“

5. veebruaril vastab referent 
Evelin Nool: “ Tiheasustusala 
– mõiste on pärit planeerimis-
seadusest, kuid defineerimata. 
Tiheasustusala/hajaasustusala 
mõistet kirjeldatakse selgemalt 
kohaliku omavalitsuse detailpla-
neeringus.“

Seega iga vald võib teha, mis 
tahab! 

(järgneb) 
Lembit Joorits

16. aprill 2008
•	Võeti vastu määrus “Toimetuleku-

toetuse määramise kontrolli komisjoni 
põhimäärus”. Määrust rakendatakse 
alates 21.04.2008.

•	Määrati neljale puudega inimesele 
hooldaja. Otsustati sõlmida koduteenuse 
osutamise leping vastavalt II paketile. 
Eraldati AS-le Tapa Haigla 150 768 
krooni hooldekodu teenuse osutamise 
eest Tapa valla elanikele. Ühele inimesele 
otsustati maksta küttetoetust summas 
1000 krooni. Virumaa Pensioniameti 
Rakvere osakonnale tehti ettepanek 
maksta peretoetus pärast ema surma 
lapse arvele.

•	Nõustuti Tõõrakõrve külas asuva 
Arme kinnistu jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks – Arme ja Arme tee.

•	Nõustuti Pruuna külas asuva 
Kangro kinnistu jagamisega kolmeks 
eraldi katastriüksuseks – Kangro, 
Kangro põllu ja Kangro tee; Kartuli-
hoidla kinnistu jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks – Kartulihoidla ja 
Kartulihoidla tee ning Uustalu kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastriüksu-
seks – Uustalu ja Uustalu tee.

•	Anti nõusolek Tapa vallas Saia-
kopli külas asuva Sõbra maaüksuse 
ostueesõigusega erastamiseks ehitise 
omanikule.

•	Moodustati enampakkumise ko-
misjon ja määrati enampakkumise 
toimumise aeg.

•	Määrati projekteerimistingimused 
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks 
kuuele maaüksusele Nõmmküla külas 
ning kaheksale maaüksusele Saksi kü-
las.

•	Võeti vastu korraldused loa andmi-
se kohta jäätmemahuti harvemaks tüh-
jendamiseks ja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta – kokku 
22 korraldust.

9. aprill 2008
•	Anti nõusolek alaealise perekonnani-

me muutmiseks. Virumaa Pensioniameti 
Rakvere osakonnale tehti ettepanek pe-
retoetuste ja vanemahüvitise maksmise 
peatamise kohta, kuna ema on seadnud 
laste elud ohtu ja jätnud lapsed hooletusse. 
Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus 
eestkoste seadmiseks kahele lapse üle 
ja määrata eestkostja. Kahele inimesele 
määrati hooldaja, sõlmiti koduteenuse 
osutamise leping vastavalt II paketile.

•	Laste hoolekande komisjoni esimehele 
määrati hüvitist komisjoni juhtimise eest.

•	Sotsiaaltoetusi eraldati 46le vallako-
danikule, lasteaia söögisoodustust eraldati 
ühele vallakodanikule. Jäeti rahuldamata 
viie vallakodaniku avaldused sotsiaaltoe-
tuste saamiseks.

•	Kinnitati Tapa hooldekodu koosseis 
ja struktuur.

•	Anti nõusolek hanke korraldami-
seks emakakaelavähivastase vaktsiini 
ostmiseks.

•	Jäätmekava koostamise edukaks 
pakkumuseks tunnistati AS Pöyry Entec 
poolt esitatud pakkumus.

•	Otsustati korraldada riigihange 
Punamäe tee ja Lehtse mõis – Põrnu tee 
rekonstrueerimiseks.

•	Määrati projekteerimistingimused 
põlenud üksikelamu taastamiseks aadressil 
Paide mnt 22 Tapa linn.

•	Nõustuti Tapa linnas asuva Ambla mnt 
49, Tapa vallas Saiakopli külas asuva Kalda, 
Räsna külas asuva Koeru teeristi ja Moe külas 
asuva Moe sigala maaüksuste ostueesõiguse-
ga erastamisega ehitise omanikele.

•	Nõustuti korteriomandi seadmisega 
Tapa vallas Vahakulmu külas Veski 1.

•	Võeti vastu korraldused loa andmise 
kohta jäätmemahuti harvemaks tühjen-
damiseks ja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta – kokku 13 
korraldust.

10. aprill 2008
•	 Võeti vastu määrus “Jäneda kooli 

põhimäärus.”
•	 Määrati sihtotstarbed kaheksale 

katastriüksusele.
•	 Anti nõusolek riigihanke korralda-

miseks Tapa gümnaasiumi ja Tapa vene 
gümnaasiumi toitlustaja leidmiseks.

•	 Otsustati müüa Tapa vallale kuuluv 
korteriomand aadressil Allika Jäneda küla.

•	 Otsustati võtta rahaline kohus-
tus kümneks aastaks ning osta OÜ-lt 

ARELO avaliku bussijaama kasutamise 
teenust kinnistul aadressiga Sauna tn 1 
Tapa linn.

•	 Toimus volikogu määruse eelnõu 
“Tapa valla munitsipaalharidusasutustes 
töötavate spetsialistide toetamise või 
toetavate teenuste osutamise tingimused 
ja kord“ 2. lugemine.

•	 Kuulati kultuuri-, haridus-, majan-
dus- ja sotsiaalkomisjoni ning eelarve- ja 
arengukomisjoni 2007. aasta tegevusaru-
andeid.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDKulu panin, maja läks ...

Katkeid avaldamata kirjadest

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Valitsus kiitis 10. aprilli istungil heaks 
eelnõu, millega hakatakse hambaproteese 
hüvitama ka töövõimetuspensionäridele. 
Samuti kehtestatakse omaosalus medit-
siiniseadmetele, see ei tohi ületada 50% 
seadme hinnast. 

Eelnõu vastuvõtmisel laiendatakse 
hambaproteesihüvitise saajate ringi – ham-
baproteesidele kuluvat summat hakatakse 
hüvitama ka töövõimetuspensionäridele. 
Praegu saavad hüvitist riiklikud vana-
duspensionärid ja üle 63-aastased. Sot-
siaalminister Maret Maripuu sõnul tuleb 
töövõimetuspensionäre kohelda võrdselt 
vanaduspensionäridega. „Eesti ligi 62 000 
töövõimetuspensionäri vajavad toimetule-
kuks sarnaseid teenuseid kui vanaduspen-
sionile jäänud. Hambaproteeside hüvitami-
ne on kindlasti väga oluline teenus.”  

Sarnaselt ravimitega kehtestatakse 
erineva otstarbega meditsiiniseadmetele 
omaosalusmäärad, mis pannakse paika 
seaduses. Seni olid need reguleeritud hai-
gekassa ja müüjate vaheliste lepingutega. 
Meditsiiniseadme soodustus patsiendile 

Töövõimetuspensionärid 
saavad hambaravihüvitist

võib olla 90% ja 50%. Tavakasutaja vajab 
meditsiiniseadet näiteks haiguste jälgimi-
seks või vigastuste leevendamiseks. 

Olulise muudatusena tekib välisriigis 
viibivatel haigekassa kindlustatutel õigus 
hooldus- ja lapsendamishüvitisele. Põ-
hiliselt puudutab see välissaatkondade 
töötajaid, kes on kolinud teise riiki koos 
perega. Praegu on välisriigis viibivatel 
kindlustatutel õigus hüvitisele ainult hai-
guse või vigastuse korral ning raseduse- ja 
sünnituse korral, aga puudub õigus saada 
hooldus- ja lapsendamishüvitist. 

Vastavad summad on olemas Eesti 
Haigekassa 2008. aasta eelarves: töö-
võimetuspensionäride hambaproteesi 
hüvitistele kulub täiendavalt 80 miljonit 
krooni aastas ning välisriigis viibivatele 
kindlustatutele hooldus- ja lapsendamis-
hüvitisteks on planeeritud 148 000 krooni 
ja lapsenduslehtedele 46 000 krooni. Me-
ditsiiniseadmete osas seaduse rakendami-
ne täiendavaid kulutusi kaasa ei too.

 Eli Lilles,
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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

Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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. 

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

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

Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa, 
metsamaad ja raieõigust.

Tel 5301 8893

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid 

transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Otsin teavet oma sugulaste kohta, 
kes elasid Tapal. 

Marie Vaga (10.07.1885–15.12.1973) ja 
Peeter Vaga (10.03.1908–26.11.1979). 

Peeter Vaga oli vaksalikorraldaja. 
Kui keegi teab ja mäletab, palun võtke 

ühendust, telefonil 43 58 777 või 52 88 353. 
Vaevatasu! 

Kadri Crossland

Kui helistad 112, siis 
ÜTLE SELGELT JA RAHULIKULT

Mis juhtus:
· kas inimesel on haigushoog, minestus, 
verejooks, trauma, õnnetus jne;
· kas inimene on autosse, ukse taha, kae-
vu, millegi alla või vahele kinni jäänud jne;
· kas midagi põleb või ajab suitsu välja, 
kas kinnise ukse taga on toit tulel jne;
· kas on midagi kokku varisenud või vari-
semas või kukkumas pähe jne;
· kas tegemist on reostuse, metslooma, 
gaasileke, pommi, liiklusõnnetusega vms.
Kuhu on abi tarvis:
· täpne aadress või asukoht, koha tunnus 
(mis värvi maja, mitmes trepikoda vms);
· kuidas ligi pääseda;
· kas on turvauks;
· kas keegi saab vastu tulla, teed näidata;
· mitmes korrus.
Kas on kannatanuid:
· kui palju neid on;
· kas neile pääseb ligi;
· kas nad pole kinni jäänud.
Ole kuuldel:
· ära katkesta kõnet enne kui päästekorral-
daja seda lubab;
· vasta küsimustele selgelt ja rahulikult;
· ütle, mis numbril saab sulle tagasi helis-
tada;
· hoia liin vabana, et sind kätte saaks;
· kui olukord muutub oluliselt, helista 
uuesti häirekeskusesse ja selgita muutunud 
olukorda.

Kaitseväe keskpolügoonil toimuvad 
7.–9. mail suurtükiväegrupi laskeharjutused, 

mille käigus on alale 
kehtestatud juurdepääsupiirangud.

Ehitusega tegelev ettevõte RAM Builder 
OÜ teostab järgmisi töid:

Trepikodade remont-viimistlus, plaatimine, 
elektritööd jne

Viil- ja lamekatuse paigaldus
Akende ja uste paigaldus

Santehnilised tööd
Fassaaditööd
Elektritööd

Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Eelmisel laupäeval valiti 
Lääne-Virumaa 

sotsiaaldemokraatide piirkonna 
uueks esimeheks Indrek Saar, aseesimeesteks said 

Karl Mäesepp, Urmas Leesnurm ja Anne Terner-Boiko. 
SDE volikokku valiti Lääne-Virumaa piirkonnast 

Rannar Vassiljev ja Kairit Pihlak, 
asendusliikmeteks Angela Olt ja Kuno Rooba.

Internetist

15. aprillil kell 17 
sõitis punast värvi auto, mille roolis oli 

vanem meesterahvas sisse tumesinisele 
Fordile, mille roolis oli noor naisterahvas. 

Ford peatus ülekäiguraja ees, 
et jalakäija üle teed lasta. 

Kannatanu palub võtta ühendust 
tollel autojuhil, kes õnnetuse põhjustas. 

Õnnetus toimus Pikal tänaval 
tankla UnoX juures. 

Tel 5342 0046

Ahula külas,Albu vallas 
Rakvere-Pärnu mnt ääres on avatud 

SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUSPUNKT
E–R 9–18 Lõuna 12–13

L, P suletud
Tel 387 4008,510 7698, 

Margus Vellama

TAPA VALLAVALITSUS MÜÜB 
SUULISEL ENAMPAKKUMISEL 

20. mail 2008 kell 10 
Tapa vallale kuuluva korteriomandi 

mitteeluruumi M45-52 
aadressil Allika, Jäneda küla, Tapa vald 

(Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna 
korteriomandi kinnistusregistri registriosa nr 1809736; 

katastritunnus 40001:002:0290).

Enampakkumine toimub Tapal Pikk tn 15 III korrus. 
Enampakkumise läbiviimise tingimustega ja müügitingimustega 

saab tutvuda veebilehel
www.tapa.ee rubriigis uudised/vallavara ja eelarve.

Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava teabe saamiseks
 helistada alates 5.05.2008 
tel 5657 7164 (Alar Teras)

Va pensionärid ja Invaühingu liikmed! 
Ootame teid 29. aprillil 2008 kell 14

Tapa gümnaasiumi aulasse! 
Teile esinevad algklasside õpilased.


