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Fotod Heiki Vuntus

16.–17. mail Tamsalus toimunud IV 
vabariikliku mudilaskooride konkursi  
sai B-kooride I tasemekategooria 
(kulddiplomi kategooria) II preemia 
Tapa-Lehtse mudilaskoor, dirigendid 
Tiiu Tikkerber ja Kai Kivi. Selles 
kategoorias võitis Kuusalu Keskkooli 
mudilaskoor (dirigent Niina Esko). 

Konkurss-festivali  korraldas 
juba kolmandat korda Tamsalu 
Gümnaasium koostöös Eesti Koo-
riühinguga. Koore hindas viie-
liikmeline žürii: Merike Toro, Elo 
Forsel, Annelii Traks, Anne Kann 
ja Toomas Voll. 

Võistlustules oli kahes kategoo-
rias kokku kakskümmend kuus koo-
ri. Kuna konkurss oli pühendatud 
Gustav Ernesaksa 100. sünniaasta-
päevale, olid ka kohustuslikud lau-
lud tema loomingu hulgast valitud.

Varje Vürst, Eesti Kooriühingu
koolikooride konsultant

21. mail võttis Tapa Jakobi kirik 
vastu Järva praostkonna vaimu-
likke ja sinodisaadikuid, kes olid 
kogunenud igaaastasele töökoos-
olekule – sinodile. Tavaliselt pee-
takse sinodit kiriku ruumides, ent 
sedapuhku otsustasime kokkusaa-
mise korraldada ebaharilikumas, 
kuid meie linnale iseloomulikus 
paigas – Tapa Väljaõppekesku-
ses. Täname selle eest nüüdseks 
ametist lahkunud kolonel Urmas 
Roosimäge, kes meile korraldami-
seks lahkelt loa andis.

Sinod algas jumalateenistusega 
VÕK-i kabelis, kus teenis kaasa 
ka Tapa kiriku koor Evely Piksari 
juhatusel. Pärast jumalateenistust 
tervitas kohaletulnuid Tapa val-
lavanem Kuno Rooba. Järgnesid 
aruandlused 2007. aasta kohta. 
Peapiiskop Andres Põder mee-
nutas oma kõnes, et käesolev ja 
järgnev aasta on EELK poolt 
kuulutatud ristimise aastaiks ning 
rõhutas ristimise tähtsust inimese 
vaimulikus elus. Järva praost Teet 
Hanschmidt tegi huvitava kokku-
võtte oma praostkonna 12 kogu-
dusest. Tööde-tegemiste punktiar-
vestuses jäi meie kirik Järva-Jaani 
ja Koeru kiriku järel kolmandale 
kohale. Seda on rõõm tõdeda, sest 
näitab see ju inimeste südamehoia-
kut oma kiriku suhtes. 

Väljaõppekeskus pakkus omalt 
poolt sinodil osalejatele mitmesu-
guseid võimalusi tutvumaks sealse 
elu-oluga. Kaplan Tõnis Kark 
hoolitses meie päeva turvalise 
kulgemise eest. Kokkutulnuile 
pakuti ka lõõgastumismoment 10 
min filmi näol VÕK-i militaarsest 
tegevusest. Lõunaks said saadikud 
maitsta rammusat sõdurisööki.

Sinodilt jäi kõlama mõte, et kui-
gi väheneb koguduste liikmete arv, 
on samas suurenenud koguduse 
juurde jäänud inimeste hoolivus 
oma kiriku suhtes.

Päev oli meeldivalt korda läi-
nud. Täname selle eest kõiki vae-
vanägijaid ja ka osavõtjaid!

Kolmel suvekuul on Tapa Ja-
kobi kirik jälle avatud. Uksed 
on lahti teisipäevast reedeni kell 
12–15 ning pühapäeval kell 10–
12. Kirikus saab vaadata näitust 
„Tapa Jakobi kogudus sõnas ja 
pildis.“ Näituse baasil valmib 
Harri Allandil samanimeline raa-
mat, mis tutvustab meie kiriku 
ajalugu. Raamatu väljaandmiseks 
on teretulnud annetused. Selleks 
otstarbeks on kirikus spetsiaalne 
korjanduskarp.

Informatsioonina veel, et kuld-
leeripüha toimub 29. juunil kell 
10 Tapa Jakobi kirikus ning sur-
nuaiapüha 6. juulil kell 12 Tapa 
linnakalmistul.

Reet Eru

Jäneda Musta Täku talli ülakorrusel 
asuv näputöömeistrite müügikoht 
võib end uhkusega nimetada Eesti 
suurimal pinnal asuvaks käsitöökes-
kuseks. 15. mail taas külastajaile uksed 
avanud käsitöökeskus on endale hõi-
vanud talli lakapealsel 600 ruutmeetrit, 
kus müügil enam kui 40 käsitöötegija 
tooteid alates sepistest ja kudumitest 
klaasi ning keraamikani välja.

Juba aastaid on Jäneda käsitöö-
keskus lisaks ehtsale kodumaisele 
käsitööle pakkunud võimalust töö-
kodades ise uusi nippe õppida või 
osaleda koolitustel.

Seitsmes hooaeg toob OÜ Jäne-
da Mõis juhatuse liikme Elo Kallase 
sõnul ka veidi uuendusi. „Muutunud 
on ruumilahendus. Mõtlesime neile 
meestele, kelle kaasad uudistavad 
käsitööd ja neid oodates vajavad 
jalad puhkust – juunist avame la-
kapubi.” Kohti seal istuda ja keha 
kinnitada talli köögi maitsvate roo-
gadega jagub 30 inimesele.

Jäneda käsitöökeskuse seitsmes 
hooaeg kestab septembri lõpuni.

Signe Kalberg

1. juunil oli paljudel Tapa linna 
lastel, noortel ja nende vanematel 
ning muidugi vanavanematel või-
malus osa saada rahvusvahelisest 
lastekaitsepäevast. Askeldused 
selle päeva kordaminekuks toimu-
sid juba kuid enne ning ka ilmataat 
oli sel korral meie poolt ja tegi 
selle päeva tõeliselt kauniks. 

Lastekaitsepäeva peeti Tapa 
Laste ja Noortekeskuse ümbruses 
ning tegevusi jagus nii väikse-
matele kui ka suurematele. Oli 
võimalus batuutidel hüpata, kive 
maalida, toas multikaid vaadata, 
lihtsalt joonistada ning iga soovija 
sai omale pisikese näomaalingu 
teha lasta. Meie peol olid ka sel-
lised toredad külalised nagu Pipi 
ja Kloun, kes mängisid erinevaid 
mänge ja viisid läbi võistlusi. 

Nagu ikka oleme üritanud las-
tele sel ilusal päeval tutvustada 
päästeameti ja politsei tööd, nii oli 
ka sel korral poitseiauto ja tuletõrje 
esindatud. Kindlasti märkasid pal-
jud linnakodanikud, et õhus lendas 
palju õhupalle. Sel aastal esmakord-
selt oli lastel võimalik saada omale 
heeliumiga täidetud Lastekaitse 
Liidu õhupall, mis tekitas üllatavalt 
palju elevust. Tore oi ka see, et Tapa 
gümnaasiumi kooliraadio sai kohale 
tulla ja meie päeva muusika abil 
rõõmsamaks muuta. 

Tapa vallavalitsus ja MTÜ 
Tapa LKÜ tänavad sponsoreid 
ja tublisid abilisi, kes aitasid igati 
kaasa sellele, et Tapa valla lapsed 
said nautida päikesepaistelist las-

tekaitse päeva. Loodame, et lastele 
jagus tegevusi, nalja, rõõmu, päi-
kesepaistet, õhupalle, pannkooke, 
näomaalinguid, kommi, jäätist ja 
palju muud.
Aitäh teile:

Balbiino,
Tapa Saiaäri OÜ,
AS Leibur,
Tallinna Külmhoone,
Maanteeamet,
Päästeamet,
Politsei,
Pipi ja Kloun,
Maire Ilvese tiim,
OG Elektra Tapa Kaubandus-

keskus,
Lastekaitse Liit,

Sirje Lilienbach,
Maili Antons,
Liggi Rattasepp,
Ave Pappe,
Kairi Kroon,
Ene ja Ivar Augasmägi,
Kaili Terask,
Reigo Tamm ja Tapa güm-

naasiumi raadiosõlm.
Täname ka Tapa gümnaa-

siumi tublisid abilisi: Meeli 
Tuoppit, Mai Kroonmäed, 
Marleen Mesultsi, Kevin Suur-
küla, Kristi Raudlat, Tiiu 
Saamet, Sandra ja Rasmus 
Paulust. 

Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing

Foto Ave Pappe

Mudilaskooril 
läks konkursil hästi

Käsitöökeskusel 
algas hooaeg 1. juunil tähistati

lastekaitsepäeva

Järva praostkonna 
sinod VÕK-is

Tapal toimunud Eesti kirjakeele konverentsi 30. mail kultuurikojas ohjas Marika Rajur (4.) Tapa Kirjandus-
klubist. Keelepäeva akadeemilises osas esinesid Peeter Päll (1.) Emakeele Seltsist, Jüri Valge (2.) Haridus- 
ja Teadusministeeriumist, Urmas Sutrop (3.) Eesti Keele Instituudist, Maia Rõigas (5.) Tartu Ülikoolist ja 
Ilmar Tomusk (6.) keeleinspektsioonist.

Lastekaitsepäeval soovisid paljud end kaunistada näomaalingutega.

1. 2. 3.

4 5. 6.

2. juunil tunnustas Tapa vallavalitsu-
se Jäneda lossis Tapa valla koolide 
parimaid õppijaid ja olümpiaadidel 
edukalt esinenud õpilasi ning nende 
juhendajaid. 

Õpilasi ja õpetajaid tänas vallava-
nem Kuno Rooba ja Tapa volikogu 
hariduskomisjoni esinaine Leelo 
Jürimaa.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Tunnustati 
tublimaid
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2007/2008 õppeaasta lõpetajad:
Karl-Markus Sipria, Airika Altmäe, 
Kevin Lepanurm, Kaspar Palmsalu, 
Camilla Ševtsova, Jurgo Saapar, Ott 
Kippar, Laura Peri, Luiza Aleksand-
rova, Anton Vissak, Märt Mändla, 
Krislin Kruus, Rivo Evardi, Meriliis 
Velper, Kaidar Püss, Sandra Kärt, 
Eiko Murro, Andero Augasmägi, 
Carmen Kivistik, Daniel Sobolev, 
Jako Parra, Carmen Vaalmets, Keijo 

26. aprillil toimus Tapa kultuu-
rikojas tuluüritus Tapa Laste- ja 
Noortekodu heaks deviisi all „Igale 
lapsele jalgratas!“.

Üritus täitis suurepäraselt oma 
eesmärgi. Selle käigus koguti 22 815 
krooni ning kaks uut ja kaks vähe-
kasutatud jalgratast. Kogutud raha 
eest osteti 11 uut jalgratast, viis 
kiivrit. Nüüd on igal lapsel oma 
jalgratas!

Tänan Tapa Laste- ja Noorteko-
du rõõmsate laste nimel kõiki spon-
soreid ja esinejaid, kes aktsiooni 
kordaminekule kaasa aitasid!

Tapa Mill, AS Tapa Haigla, 
Dresdeni kirik Saksamaalt, Anna 
Follestadt Norrast, Heikki Kala, 
RR Lektus, Kummicenter OÜ, 
Hagar, Liivi Viktori Lilleäri, Tartu 
Õlletehas, Tapa vallavalitsus, Tapa 
kultuurikoda, OÜ Tanyv, OÜ 
Tapa Ehitus, Mini Linda, Marmor 
Grupp OÜ, AS Hansapank, OÜ 
Aperon Auto, OÜ Melita Äri, Al-
lodium OÜ, Tallinna Optika OÜ, 
OÜ Fenix Group, FIE Maive Suvi, 
OÜ Takom VM, Sirje Jäetma Sa-
long, Pille Okk, Senta Malva, Hele 
Ginsberg, tantsugrupp Segapidi,  

Viljandi gospelkoor, Tapa güm-
naasiumi näitetrupp Anne Terneri 
juhendamisel, Tapa gümnaasiumi 
muusikagrupp ja tantsurühm, 
välisvabatahtlikud. 

Tänu ka kõigile pealtvaatajatele, 
kes te leidsite vaba aega tulla meie 
kontserdile!

Suur tänu valla kultuurispet-
sialist Indrek Jurtšenkole minu 
juhendamise ja abistamise eest 
ürituse läbiviimisel!

Soovin teile kõigile rõõmsat 
meelt ja kaunist suve! 
Benno Wachler, EVS vabatahtlik Tapal

Maikuu viimasel laupäeval kontrol-
lis Tarbijakaitseameti peainspektor 
Tiiu Baumann Tapa kauplustes hin-
dade õigsust. Kontrolliti kaupluse 
müügisaalis kaupade juures olevate 
hindade vastavust kassades olevate-
le hindadele. Samuti hindade avalda-
mise nõuetest kinnipidamist.

Kontrolli teostati neljas kauplu-
ses. Olukorraga kauplustes Kase-
ke, Säästumarket ja Hinnapomm 
võis üldiselt rahule jääda. Kõikide 
kontrollitud kaupade hinnad olid 
ühesugused nii müügisaalis kui ka 
kassas. Hinnad on vormistatud 
korrektselt. 

Tapa Kaubanduskeskuses asuvas 
Grossi Toidukaupade kaupluses 
tekkis probleem müügisaalis olevate 
kaupade ja hindade kokkuviimisega. 
Kaubale vastavat hinda leida oli 
väga keeruline. Näiteks külmletis, 
kus olid müügil Nõo Lihatööstuse 
tooted valitses täielik segadus – kui 
oli hind, siis polnud kaupa või vas-

tupidi. Muidugi leidus ka õnnelikke 
kokkusattumisi – olid olemas nii 
kaup kui ka hinnalipik, mis kuulus 
sellele kaubale, aga need tulid enne 
üles leida ja kokku sobitada.

Praegu valitses kaupluses küll 
olukord, kus paljude kaupade müü-
gihinna teadasaamine enne kassat 
osutus praktiliselt võimatuks. Kui 
aga ostjal on piisavalt aega, et pal-
jude hindade hulgast hakata otsima 
seda ainukest ja õiget, võrrelda too-
te nimetust, koodi ja muid näitajaid, 
siis lõpuks võib-olla õnnestub ka 
õige hind leida.

Kontrollitud hindade puhul 
müügisaalis ja kassas erinevusi ei 
esinenud.

Tarbijakaitseseaduse §7 Kau-
ba hinna avaldamine lg 4 ja lg 5 
sätestavad: “Kauba müügihind ja 
ühikuhind Eesti kroonides aval-
datakse kirjalikult selgel ja loetaval 
viisil ning need hinnad peavad 
olema tarbijale üheselt mõistetavad 

ja kergesti märgatavad.”
Müügihind ja ühikuhind mär-

gitakse kaubale või selle müügipa-
kendile või pannakse välja kauba 
vahetusse lähedusse.

Tarbijakaitseseadus §12 lg 1 on 
kirjas: “Kauba või teenuse pakkumi-
ne või müük tarbijale peab toimuma 
häid kaubandustavasid arvestades 
ning tarbija suhtes ausalt. Kauba või 
teenuse pakkumist tuleb kavandada 
ja teostada sel viisil, et tarbijale oleks 
selge selle äriline eesmärk.” 

Nende nõuete vastu oli Tapa 
Kaubanduskeskuses asuvas toi-
dupoes eksitud. Kaupluse juhataja 
Tiina Kaskema karistuseks jäi ra-
hatrahv suuruses 300 krooni. 

Sellised kontrollreidid jätku-
vad. Lisaks hindadele pööratakse 
erilist tähelepanu ka kaupade 
märgistusele ning eestikeelse teabe 
olemasolule. 

Helle-Anne Org

Kevadest hakkab tasahilju kauaoo-
datud suvi saama. Pikad päevad on 
täis sooja päikesesära. Loodame, 
et sel suvel saab see ka tõesti nii 
olema. 

Kui tibusid loetakse sügisel, siis 
pisipõnne kevadel. Järjekordne lend 
pisipõnne on kooli saadetud. Eks iga 
lennu lahkumine jätab õpetaja süda-
messe tühja nukrusetunde. On ju iga 
laps omaseks ja lähedaseks saanud. 
Õnneks on aga lasteaiaõpetaja ameti 
juures plussiks see, et nukrutsemi-
seajast aitavad üle saada juba uued 
väikesed särasilmad.

Iga lend on eriline ja meeldejääv. 
Meeldejäävad on ka nende tegemi-
sed ja ettevõtmised. Päikesejänkude 
rühm tegi sel aastal oma lõpuekskur-
siooni Võsule Mamsli mängumaale. 
See päev oli täis põnevust ja üllatusi. 
Iga hetk võis muinasjutu metsarajal 
midagi juhtuda või midagi leida. 
Ja uskuge või mitte, isegi kommid 
kasvasid metsa all sambla sees, nagu 
seened sügisel. Kujutate siis ehk 
isegi ette missugusesse võlupaika me 
olime sattunud. Kui käsitöömamsli 
juures sai iga laps oma puust välja-
lõigatud kala kaunistatud ja viimaks 
veel lõkkel küpsetatud viinerid kar-
tulisalati kõrvale ära söödud, olid 
lapsed küll väsinud, kuid rõõmsad, 
rahul ja muljetest pungil.

Päiksekiired käisid aga Rakve-

res. Kõigepealt vaadati Rakvere 
teatrihoonet. Sealt suunduti edasi 
Fr. R. Kreutzwaldi mälestussamba 
juurde, mis lastele sugugi võõras ei 
olnud, sest Kalevipoeg oli neile juba 
tuntud tegelane. Vallimäel pakkus 
loomulikult kõige enam huvi uhke ja 
suursugune Tarvas, aga ka Vallimäe 
mägedes ronimine tekitas lastes suurt 
elevust. Ekskursioon lõppes Neeru-
tis mõnusa piknikuga. Ja muide, Ka-
levipojast rääkides, istub ta endiselt 
Neeruti järve kaldal, pilk kauguses. 
Ekskursioon küll lõppes, aga mitte 
Päiksekiirte päev. Sel päeval juhtus 
nii, et päiksekiired ei läinudki koju. 
Emmed tulid õhtul ainult selleks 
lasteaeda, et lastele midagi suupärast 
tuua. Seda põnevust vist ei suudagi 
kirjeldada, seda peavad asjaosalised 
ise rääkima. Tean vaid, et aardejahil 
leiti sulaselgeid kuldrahasid, mängiti 
palju ja loomulikult ei saanud selline 
päev lõppeda ilma korraliku pad-
jasõjata. Mis kell see päev lõppes, 
selle jätame emmede-isside eest igaks 
juhuks saladuseks. 

Eks ole ju, on mida ka aastate 
pärast meenutada nii lastel, kui laste-
aiatöötajatel. Tulevastele koolilastele 
soovime tuult tiibadesse ja ärge meid 
päris ära unustage, kinnitan, et meie 
teid küll ei unusta!

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Tapa vallavalitsus koos MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühinguga korraldavad 
4.–7. augustini Käsmus Tapa valla 
puuetega lastele suvelaagri. Laagris 
toimuvad kunstilised tegevused, 
meelelahutusprogramm ja matkad.

Laagrisse saab registreerida kuni 

30. juunini Tapa vallavalitsuse sot-
siaalosakonnas  sotsiaalnõuniku 
juures, aadressil Tapal Roheline 19, 
e-mail teel: ene.augasmagi@tapa.ee 
või telefoni teel 325 8691. Kohtade 
arv on piiratud.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Benno Wachler koos laste-  ja noortekodu kasvandikega, kes tunnevad rõõmu tuluürituse annatuste eest 
muretsetud jalgratastest. Foto  Benno Wachleri erakogust

Pisipõnni  õppeaasta 
on lõpusirgel

Puuetega laste 
suvelaager

Täname annetajaid

Tarbijakaitsereid nelja kauplusse

Hüvasti nüüd, 
lasteaed, ruttu läks 

siin kõigil aeg...

Päikesejänkud Võsul Mamsitoas. Foto  lasteaia Pisipõnn arhiivist

Evard Kask, Agneliis Pilt, Anastasia 
Kiljušik, Georg Kokk, Mia-Marii 
Tedrekull, Laura Roodvee ja Alari 
Suun
Õpetajad: Valda Rüü, Kairi Kroon, 
Urve Kukk, Laire Leitsmann ja Pille 
Viirg
Õpetaja abid: Monika Herr ja Liina 
Neemela
Juhataja asetäitja: Leevi Ivainen
Juhataja: Tea Välk

1958. aasta 13. juulil  õnnistati  
Ambla Maarja kirikus 52 leerilast. 
Neile  lisandus veel enne ja pärast 
põhileeri kümme konfirmeeritut. 

Vaatamata sellele, et teist aastat 
korraldati Paide rajoonis noorte 
suvepäevi, oli kiriklikust leerist 
osavõtt siiski rohkearvuline. Kiri-
ku- ja usuvastane töö oli tollal alles 
tuure juurde kerimas. Rahva hing ja 
vaim suutis veel mõnda aega vastu 
panna hoogustuvale ateistlikule 

kihutustööle. Osadel leeriskäinutel 
katkes hiljem side oma kodukiriku-
ga, teised jäid ustavateks koguduse 
liikmeteks häbenemata oma usulisi 
veendumusi ja tõekspidamisi.

Mitmed tollased leerilapsed on 
avaldanud soovi tulla taas kokku 
oma leeri juubelitähtpäeval ning 
tähistada seda ühise jumalateenistu-
sega kirikus. Sealhulgas on ka mõ-
ned, kelledel täitub juba 60 aastat 
oma leeriõnnistamispäevast.

Seoses sellega toimub kuld-
leerist osavõtjatele 13. juulil 
kell 11 pastoraadis kohvilaud ja 
seejärel kell 12 ühine jumalatee-
nistus kirikus Osavõtuks saab 
end registreerida koguduse te-
lefonidel 3834 033 ja 5647 1859 
või e-posti teel: ambla@eelk.ee.

Olete oodatud, kohtumiseni
Tõnu Linnasmäe,
koguduse õpetaja

Kuldleer Ambla kirikus
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21. mail 2008. a algatati Tapa valla-
valitsuses detailplaneeringu koos-
tamine korraldusega nr 1489 Tapa 
vallas Tapa linnas asukohaga Taara 
pst 35. Detailplaneeringu peaees-
märgiks on 1877 m² maa-alal uue 
väikeelamu ehitamine ja olemasoleva 
hoone otstarbekaima funktsiooni 
väljaselgitamine.

28. mail 2008. a võeti vastu Tapa 

linna „Tapa sõjaväelinnak“ maa-ala 
määratlemise detailplaneering kor-
raldusega nr 1535. Detailplaneerin-
guga käsitletav maa-ala on 549 557,5 
m ² suurune. Detailplaneeringuga la-
hendatakse hoonestusalad, haljastus, 
teed, platsid ja liikluskorraldus. 

Detailplaneeringu avalik välja-
panek toimub 9. juunist kuni 25. 
juunini 2008. a  Tapa vallavalitsuse 

II korruse fuajees (Pikk 15, Tapa 
linn), kust on kättesaadav kogu 
detailplaneeringu menetlemist puu-
dutav informatsioon, mis on Tapa 
Vallavalitsuse käsutuses.

Avaliku arutelu toimumise ajast 
teavitame vähemalt ühe nädala ette.

Täiendav info: Tapa vallavalitsuse 
planeerimisspetsialistilt Katri Ruut 
katri.ruut@tapa.ee, tel 322 9684.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Teade detailplaneeringust

Peaaegu igas Eestimaa suuremas 
või väiksemas paigas on meil kõigil 
võimalus minna igamehe panka 
– Postipanka. Nagu nimigi ütleb, on 
Postipanga puhul tegemist nii post-
kontori kui ka pangaga, kusjuures 
teenuste valik on pea sama lai kui 
päris pangas. 

Postiasutusi on Eestis ligi 500 
– samapalju on ka Postipanku. 
Neist 173 on elektroonilised, teised 
esialgu mitte. Erinevus on selles, 
et elektroonilises Postipangas saab 
tehinguid teha kõikide pankade 
pangakaartidega, teistes kaardite-
hinguid teha ei saa. Väliselt tunneb 
elektroonilise Postipanga ära Pos-
tipanga kaubamärgi kujundusega 
valguskasti järgi (uutel avatavatel 
elektroonilistel postipankadel võib 
esialgu valguskast puududa, kuid see 
paigaldatakse lähemal ajal). 

Alates 22. maist töötab ka Jäne-
dal elektrooniline Postipank. Seega 
kõik, kellel on vaja arveid maksta, 
raha välja võtta või pangalepinguid 

sõlmida, saavad oma aega ja sõidu-
raha kokku hoida ega pea minema 
Tapale SEB pangakontorisse. Reaal-
ajas pangateenuseid saab kasutada 
siinsamas, Jäneda postkontoris. 

Eesti Posti ja SEB koostöös sün-
dinud Postipanga eesmärgiks ongi 
pakkuda igale inimesele pangateenu-
seid just temale kõige lähemal asuvas 
postkontoris. Seda on üheskoos 
edukalt tehtud juba kümme aastat.

Elektroonilistes Postipankades 
saavad sularahatehinguid ja sularahata 
arveldusi teha kõikide pankade klien-
did. Siiski tasub avada Postipangas 
SEB arvelduskonto ja võtta deebet-
kaart, sest SEB klientidele on sularaha 
väljavõtt ja oma kontole sissemaks 
tasuta. SEB arvelduskonto omanikud 
saavad Postipangas tasuta sõlmida ka 
Internetipanga, otse- ja püsikorralduse 
ning telefonipanga lepinguid. 

Arvelduskonto avamine koos 
deebetkaardiga on Postipangas 
tasuta. Soovi korral on võimalik 
vormistada Postipanga kaart, mille 

saab kohe kätte. Postipanga kaart on 
tavaline deebetkaart, millel on küll 
mõningal määral vähem funktsioone 
(kaupluses ei saa ostude eest maks-
ta), kuid see-eest puudub kaardil 
kuuhooldustasu. 

Postipanga teenuseid ei saa kasu-
tada ajal, mil postkontor on suletud. 
Seega on vajalik teada postkontori 
lahtioleku aega. Jäneda postkontor pa-
kub Postipanga teenuseid teisipäevast 
reedeni kell 8–14.30 ning esmaspäeval 
ja laupäeval kell 8–11.30.

Veel saab Postipanga teenuste 
kohta lugeda SEB ja Eesti Posti 
kodulehekülgedelt: www.seb.ee ja 
www.post.ee 

Meeldivate kohtumisteni Jäneda 
Postipangas!

 Jäneda Postipank sai 
elektroonilise sisu 

21.05.2008
•	 Otsustati maksta toimetuleku-
toetust summas 89 197 kr ja sellega 
kaasnevat 200-kr-st täiendavat 
sotsiaaltoetust kokku 1600 kr;
•	 Pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut ühe aasta võrra;
•	 Sõlmiti koduteenuse osutamise 
leping vastavalt esimesele paketile;
•	 Otsustati teha Virumaa Pensio-
niameti Rakvere osakonnale ette-
panek jätkata peretoetuse maksmist 
kahe lapse eest nende emale;
•	 Algatada detailplaneering asuko-
haga Tapa vald, Tapa linn, Taara pst 
35 uue hoone püstitamiseks;
•	 Määrati projekteerimistingi-
mused Pikk tn 12 kinnistule ole-
masoleva abihoone asemele uue 
abihoone ja elektrivarustusega 
liitumise projekteerimiseks Lehtse 
alevikus Tapa vallas, Kalmistu 
tn 16 ja Ambla mnt 32 kinnistu 
elektrivarustusega liitumise projek-
teerimiseks Tapa linnas;
•	 Otsustati väljastada kasutusluba 
Tapa vallavalitsusele lasteaia Vi-
kerkaar (Ülesõidu tn 3) ja lasteaia 
Pisipõnn (Nooruse tn 11) kasutu-
sele võtmiseks Tapa linnas Tapa 
vallas;
•	 Anti nõusolek MTÜ-le Tapa 
Lastekaitse Ühing seoses lastekait-
sepäeva ürituse korraldamisega 
Tapa linnas Kooli tänava ning 
Nooruse ja Kooli tänava ristmiku 
osaliseks sulgemiseks 1. juunil 2008 
kella 10.45-st kuni 16-ni ning mas-
siürituse luba Jäneda Mõis OÜ-le 
Aia- ja Lillepäevade korraldamiseks 
30. maist kuni 1. juunini 2008;
•	 Kinnitati suulise enampakkumi-
se tulemused;
•	 Otsustati arvele võtta kaheksa 
Tapa valas asuvat peremehetut 
ehitist;
•	 Nõustuti korteriomandi seadmi-
sega Räsna külas asuva Kurumõisa 
ja Tapa linnas Valgejõe pst 26 ka-
tastriüksustel;
•	 Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks ja korral-
datud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta – kokku 23 korral-
dust.

28.05.2008
•	 Otsustati pikendada kodu-
teenuse osutamise lepingut ühe 
isikuga ja teise isikuga lõpetada 
leping seoses isiku hooldekodus-
se paigutamisega;

•	 Kahele isikule määrati hoolda-
jad;
•	 Eraldati sotsiaalkorter aadres-
sil Kalmistu 15-7 Tapa linn kuni 
28.09.2008;
•	 Otsustati eraldada toimetule-
kutoetuse jääkidest MTÜ-le Lää-
ne-Virumaa Puuetega Inimeste 
koda 20 000 kr heategevusepro-
jekti “Soe süda” toetuseks;
•	 Nõustuti nelja vaba maaüksu-
se erastamisega asukohaga Läpi, 
Raudla, Rägavere ja Räsna külas 
Tapa vallas;
•	 Võeti vastu „Tapa sõjaväe-
linnaku“ maa-ala määramise 
detailplaneering asukohaga Tapa 
linn, Loode tänav 35”;
•	 Tunnistati hanke “Toitlus-
tamisteenuse osutamine Tapa 
gümnaasiumis ja Tapa vene 
gümnaasiumis” hankemenetlu-
sel vastavaks OÜ Inrada, Vaiko 
Auto AS, OÜ Stadnik Toitlustus 
ja Virumaa Suurköök OÜ esita-
tud pakkumused kui hankedo-
kumentides esitatud tingimustele 
vastavad pakkumused;
•	 Väljastati üks ehitusluba Kõr-
veküla külas Tapa vallas;
•	 Otsustati eraldada reservfon-
dist 19 800 kr Tapa valla edukate 
noorsportlaste ja nende juhen-
dajate tunnustamiseks nende 
poolt ajavahemikul 1.09.2007 
– 30.05.2008 saavutatud tule-
muste eest;
•	 Kinnitati alates 2. augustist 
2008 Jäneda kooli direktori 
ametikoht ning kooskõlastati 
personali koosseis;
•	 Anti avaliku ürituse luba MTÜ-
le Tapa Lastekaitse Ühing ürituse 
Lastekaitsepäeva korraldamiseks 
1. juunil 2008 Tapa linnas Kooli 
24 hoonega külgneval tänaval;
•	 Otsustati edastada vallavoli-
kogule määruse eelnõu “Tapa 
vallavolikogu 13. detsember 2007 
määruse nr 79 “Tapa muusika-
kooli põhimäärus“ muutmine“ 
ning “Tapa muusikakooli õppe-
tasu kinnitamine“;
•	 Otsustati vastu võtta valla-
valitsuse määrus nr 8 “Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hindade 
kehtestamine“;
•	 Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks ja 
korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise kohta – kokku 
11 korraldust.

Peremehetu vara
Tapa vallavalitsus teatab, et on pere-
mehetu varana arvele võtnud järg-
mised Tapa vallas asuvad ehitised:

1. Tapa vallas Nõmmküla külas 
Lehmamäe kinnistu ja riigimaantee 
T-17143 Moe-Nõmmküla vahel 
asuv laohoone (väetiseladu), mil-
le viimane teadaolev omanik oli 
Nõmmküla kolhoos; 

2. Tapa vallas Saksi külas Kar-
ja-Aadu ja Matsi kinnistute ning 
riigimaantee T-17146 Lasila-Saksi 
vahel asuvad saun (vare, ehitis-
registri kood 120299857) ja abi-
hoone (vare, ehitisregistri kood 
120299851), endine Tätamängu talu, 
mille viimane teadaolev omanik oli 
Karl Pürgla;

3. Tapa vallas Saksi külas Kii-
gemäe kinnistu ja riigimaantee 
T-17146 Lasila-Saksi vahel asuv 
elamu (vare, Heinmetsa maja), 
mille viimane teadaolev omanik oli 
Gustav Heinmets;

4. Tapa vallas Tapa linnas Õuna 
tn ja Ülesõidu tn ristmiku juures 
asuv veetorn, mille viimane tea-
daolev omanik oli VKTK Rakvere 
Rajooni jaoskond;

5. Tapa vallas Rägavere külas 
Karro, Küüni, Nõmme, Uustalu, 
Jairuse, Rätsepa kinnistute ja riigi-
maantee T-15147 Käravete-Lehtse 
vahel asuvad elamu ja laut, endine 
Hiie talu, mille viimane teadaolev 
omanik oli Elvi Vikat;

6. Tapa vallas Rägavere külas 
Kiltri talu moodustataval katastri-
üksusel asuv laut (endine kanala), 
mille viimane teadaolev omanik oli 
Lehtse kolhoos.

Kõigil, kellel on vastuväiteid 
loetletud vara peremehetuks tunnis-
tamise kohta, esitada need kirjalikult 
kahe kuu jooksul, arvates teate 
avaldamisest väljaandes Ametlikud 
Teadaanded, Tapa vallavalitsusele 
aadressil: Pikk tn 15, Tapa 45106.

Korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete
konteinerite regulaarse tühjendamise hinnad 

koos käibemaksuga kohalike 
omavalitsusüksuste ja vedajate lõikes

Allikas: veebilehed www.jogevaelamu.ee; www.ragnsells.ee; www.radix.ee; www.cleanaway.ee

Koerte ja kasside  vaktsineerimine 
marutaudi vastu Lehtse piirkonnas 
toimub: 
Teisipäeval 17. juunil
17.30 Rägavere teerist
17.45 Lehtse vallamaja juures
18.30 Lehtses üle raudtee Kurge 
teeristis
19.20 Linnape külas
19.50 Jootmel töökoja juures
20.10 Räsna külas
Kolapäeval 18. juunil
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 ala-
tes kolme kuu vanusest  üks kord 
aastas.

Antud kogunemispunktides on 
vaktsineerimine tasuta. Koduvisii-
did palun eelnevalt kokku leppida 
soovitavalt mõnele teisele päevale 
(loomaomanikul tuleb tasuda trans-
pordi eest). Turvalisuse huvides 

peab koer olema kindla rihma otsas 
(soovitavalt suukorviga). Kassid 
tuua soovitavalt korvis vms-s. 

Kui keegi soovib oma loomale 
kompleksvaktsiini (koerte katk, par-
vo, adenoviroos,  marutaud, leptos-
piroos - tasuline), palun öelda seda 
vahetult enne looma süstimist .

Palun võtke kaasa loomade vakt-
sineerimisraamatud või eelmise 
aasta vaktsineerimistõendid.

Info tel 521 1152

Volitatud veterinaararst Maie Kommusaar

Marutaudivastane vaktsineerimine



    

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 6. juuni 2008

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.

RASEDUSKRIISI NÕUSTAMINE TAPAL

11. juuni kl 15–18,  25. juuni kl 10–14
9. juuli kl 15–18, 23. juuli kl 10–14

Registreerumine
Leie Klaar tel 5552 2596
Kaidi Ilvik tel 5552 2597

Valve 30, MTÜ Jeeriko maja II korrus
www.rasedus.ee  Nõustamine on tasuta!

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

Müüa 2-toaline korter Tapal Korteriühistu Valve 
24 majas, II korrus, 45,5 m2, soojaveeboiler, tel, 

kaabel TV, lodža, keldriboks.
Hind 310 000 krooni omanikult. 

Kontakt tel 527 9126.

Müüa 2-toaline korter Tapal, Ülesõidu 5A, 
I korrus. Hind 230 000 krooni. 

Kontakttelefon 52 39 210

Muudatused OÜ Tapa Buss väljumistes 
liinil 16 Rakvere – Tapa

 
Alates 1. juunist kuni 31. augustini ei toimu 

OÜ Tapa Buss teenindatavad väljumised 
kell 7.25 ja 14.30 Tapalt Rakverre ning 
kell 12.00 ja 16.55 Rakverest Tapale.
Väljumised hakkavad toimuma alates 

1. septembrist

ja soovivad tugevat tervist ning elulusti 
veel paljudeks aastateks 

abikaasa Konstantin ja poeg Aleksander.

JUMALATEENISTUSED 
EELK AMBLA MAARJA KIRIKUS

P, 8. juunil kell 12
4. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

P, 15. juunil kell 12
Ristimispüha armulauaga

P, 22. juunil kell 12
6. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

P, 29. juunil kell 12
7. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

R, 4. juulil kell 18
Ambla II kihelkonnapäevade avamine ja 

Hortus Musicuse tasuta kontsert 
Andres Mustonen´i juhatusel

P, 6. juulil kell 12
8. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

P, 13. juulil kell 12
KULDLEER armulauaga

*Palvused Ambla kirikus teisipäeviti kell 9.30
*Kirik avatud 1.06–3 .08 reedel 15–18, laup ja 

pühap 11–18

SURNUAIAPÜHAD:
SIPELGA KALMISTUL 24. juunil kell 12

AEGVIIDU VANAL KALMISTUL 20. juulil  kell 14
AMBLA KALMISTUL (KIRIKUS) 3. augustil kell 12

Avaldame kaastunnet 
Irja Roodlale perega 
äia ARNOLD ROODLA 

surma puhul. 
Töökaaslased Lehtse lasteaiast

AS Tapa Haiglas avatud 
hambaravi kabinet: 

T, N  kell 8.30–17, töötab kaks arsti
E, K, R kell 9–17, töötab üks arst

Võib pöörduda ka valutava hambaga, 
soovitav ette helistada telefonil 325 8826.

Kui registreeritud ajal pole võimalik tulla, siis 
tuleb teiste patsientide huvides sellest tingi-
mata eelnevalt võimalikult varakult teatada.

Arvutiabi annab igale arvutile abi!

 · arvutite hooldus ja remont
 · väljasõidud kliendi juurde
 · tark- ja riistvara uuendamine
 · viiruste ja nuhkvara eemaldamine
 · arvutivõrgud

Õuna 15, Tapa, tel 501 3912, 5346 8512

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

13. juunil kell 18–19 toimub 
Tapal, Hommiku pst ja Pika tn nurgal 

asuval parkimisplatsil 
koerte ja kasside vaktsineerimine 

marutaudi vastu. 
Koerte vaktsineerimiseks kompleksvaktsiiniga 

registreeruda tel 5656 9869 
veterinaararst Piret Virk

Kallist abikaasat ja 
ema 

ZINAIDA SPET´SI 
õnnitlevad 

70. sünnipäeva puhul

SÕBER, KOHTUME MOE JAANITULEL, 23. JUUNIL! 
Tantsuks mängib ansambel WHB

Õnneloos, võistlused lastele ja peredele (võrkpall, köievedu jm.),
pannkoogijooks, sangpomm (reg lõpeb 21.15)

Üllatused!
Ole kindlasti kohal!

Inimene, kes te tõite oma mustad ja katkised 
riided 2. juuni õhtul Jeeriko ukse taha, 

tulge oma asjadele järele. 
Need on nüüd puhtad ja parandatud.

Tervitades MTÜ Jeeriko pere


