
23. augustil toimus Lehtse vastremonditud kultuurimaja hoovil Tapa valla perepäev, kus teiste seas esinesid ka Tapa seeniortantsijad oma meeleoluka kavaga. Parempoolsele pildile on 
jäänud päeva juht Samuel Golomb koos Lehtse kultuurimaja juhi Leelo Jürimaaga.
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Foto Heiki Vuntus

19. septembril toimuvad Lehtse põ-
hikooli spordiplatsil veteranide maa-
ilmamesitri ja mitmekordse vabariigi 
meistri Totti Kasekampi mälestus-
võistlused kuultõukes (kell 12 noortele 
ja kell 13 täiskasvanutele).

Võistluste käigus selgitatakse välja 
Tapa valla parimad kuulitõukajad ning 
populariseeritakse kuulitõuget kooli-
õpilaste ja tavakodanike seas. 

Võistlused organiseerib Lehtse 
põhikool ning peakohtunik on Raili 
Rooba. Iga kuulitõuke võistlusklassi 
kolme paremat autasustatakse kari-
ka ja diplomiga. Kõigile osalejatele 
soe supp. Võistlustel osalemine on 
tasuta!

Võistlustest saavad osa võtta kõik 
noored ja täiskasvanud vastavalt võist-
lusklassidele.

Registreerimine nimeliselt kir-
jalikult või telefonitsi 18. sep-
tembrini lehtse.pohikool@tapa.
ee, tel 5660 2150. Registreerimine 
ka kohapeal kell 11–11.45.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Pea kaks aastat tagasi kogunesid 
Ambla, Tapa, Aegviidu, Roosna-
Alliku ja Albu vallavanemad ja 
spordijuhid ühise laua taha ning 
otsustasid kunagisi ilusaid sport-
like mängude traditsioone jätkata. 
2007. aastal toimusid Jänedal 
Kõrvemaa talimängud, mis tõsi 
küll lume puuduse tõttu kiirelt 
lõppesid. 

Kõrvemaa sportlikke suve- või 
talimänge on peetud alati külakor-
da ehk siis alati omavalitsusjuhtide 
poolt kokkulepitud järjekorra 

alusel. Tapa vald võistles Kõrvemaa 
suvemängudel ühtse meeskonnana 
esmakordselt. 

Parimad tulemused saavutati 
poiste jalgpallis (SK Tapa) ja meeste 
võrkpallis (SK STEV). Väga hästi 
esinesid meie noored kergejõustik-
lased (SK Tapa), kellest eriti paistsid 
silma Sven Uue, Henrik-Rainer 
Lehtsalu, Alex Liivamäe, Arman 
Arutjunjan, Andres Vaher, Aivar 
Braks, Sirle Tänavots, Triin Avistu 
jpt. Täiskasvanutest “tõid kastanid 
tulest” Eda-Piret Kramm ja Raivo 

Kaegas. Siinkohal suured tänud 
kõigile Tapa valla koondislastele 
ja eriti treeneritele!

Tulemusi ja protokolle saab 
lugeda Tapa valla koduleheküljelt 
tapa.ee/uudised/...

Kõrvemaa XXIV suvemängu-
de pilte saab sirvida: www.jarva.
ee/vaata pilte/...

Ilusat sportlikku sügist teile 
kõigile soovides

Indrek Jurtšenko
Tapa vallavalitsuse 
kultuurispetsialist

Käesoleval aastal toimub 10. – 17. 
oktoobrini 11. korda Täiskasva-
nud Õppija Nädal (TÕN). TÕN-i 
eesmärk on tuua õppimisvõimalu-
sed ning informatsioon inimestele 
lähemale ning selgitada, et enese 
pidev ameti- või huvialane täien-
damine aitab elus edasi. Tunnus-
tatakse ka neid inimesi, kes juba 
on end täiendanud ning sellega 
teistele eeskuju näitavad. 

Täiskasvanud õppija nädal on 
rahvusvaheline ettevõtmine, mis 
on elujõu saanud ligi poolesajas 
riigis üle maailma. Traditsioonili-
selt toimub see Eestis igal aastal 
oktoobrikuu teisel nädalal. 2008. 
aasta TÕNI-i teema on “Erinevad 
üheskoos - kultuuridevaheline 
dialoog”.

Nädala tegevused on osale-

jatele tasuta ning toimuvad kolmel 
tasandil: vabariiklikul – avaüritus ja 
täiskasvanuhariduse foorum; maa-
kondlikul - konverentsid, seminarid, 
teabepäevad, aasta tegijate pidulik 
tunnustamine ja kohalikul - koo-
litusasutuste lahtiste uste päevad, 
töötoad, loengud, näitused, vestlus-
ringid, kohviõhtud jm. Näiteks teist 
aastat järjest külastab väiksemaid 
asulaid populaarseks osutunud 
Õpibuss, millega sõidavad kaasa 
tööturuameti ja täiendõpet pakku-
vate koolide esindajad ning teised 
spetsialistid, kes oskavad inimestele 
jagada personaalseid õpisoovitusi. 

Ajakohast informatsiooni TÕN-i 
ürituste kohta leiab pidevalt uuene-
valt aadressilt www.andras.ee. Seal 
on olemas ka kohalikke üritusi oh-
javate maakondlike koordinaatorite 

kontaktid.
Kõiki tegevusi toetavad Eu-

roopa Sotsiaalfond, Haridus- ja 
Teadusministeerium ning Ha-
sartmängumaksu Nõukogu.

TÕN-i korraldajaks on Eesti 
Täiskasvanute Koolitajate As-
sotsiatsioon Andras, mis on 17 
aastat tagasi loodud mittetulun-
dusühing. See ühendab Eesti täis-
kasvanuhariduse eri valdkondi 
ning esindab täiskasvanuharidust 
Euroopas ja mujal maailmas. 
Olles sotsiaalseks partneriks Ha-
ridus- ja Teadusministeeriumile, 
osaleb Andras täiskasvanuhari-
duse poliitika kujundamisel.

Õppida pole kunagi hilja!

Kati Käpp,
ETKA Andras meedia alaprojektijuht

Jäneda sügislaat

Kõrvemaa XXIV suvemängud 
peeti Amblas

Õpime mõnuga - 
erinevad üheskoos Totti Kasekampi 

mälestusvõistlused

Registreerime soovijaid!

Eesti keele algtaseme 
II osa kursus

Algus grupi täitumisel 
oktoobris 2008.

Inglise keele 
kesktaseme kursus

(The New Cambridge English 
Course 2)

Algus grupi täitumisel 
oktoobris 2008.

Info ja registreerimine Tapal 
Roheline 19

või telefonil 325 8690

27. sept kell 10–18 toimub Jänedal 
sügislaat “Talveks varud salve!”
Kavas: 
Kl 10–18 käsitööküla laat, turg, 
talutoodang, kalalaat, taimed, puu-
skulptuurid, nõuandateenistused: 
eesti kartulisordid, näitus Jäneda 
lossi saalis – nõuanded uute sortide 
soetamisel. 
Välilaval kl 12.30 loob mõnusat mee-
leolu ansambel Naabri Valve.
Musta Täku Tallis kl 20–03 Lõi-
kuspidu – tantsuks mängib ansam-
bel Seelikukütid. Pilet 100 kr (telli 
laud ette tel 384 9750). 
NB! Kavas võib tulla muudatusi!

Tapa linnaraamatukogus on 11. ok-
toobrini avatud Eesti tuntud kunstnike 
lasteraamatuillustratsioonide näitus. 

Oma töid eksponeerivad Kristina 
Reineller, Nestor Ljutjuk, Ülle Meis-
ter, Piret Mildeberg, Jüri Mildeberg, 
Made Balbat, Katrin Ehrlich, Maarja 
Vannas-Raid, Ede Peebo, Viive Noor, 
Silvi Väljal, Kadri Ilves, Anne Linna-
mägi-Liiva, Everi Vähi, Epp Marguste 
ja Martin Rattas.

Kersti Burk

Roheline 19, Tapa Näitus
linnaraamatukogus

Kuma foto esitleb:
Jäneda mõisa suures saalis

21. septembril kell 17
Kontsertsarja ROSAARIUM

viimane kontsert
Esinevad: Kait Tamra ning Nuku- 
ja Noorsooteatri segakoor (Kaire 

Vilgatsi juhendamisel)
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Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajatel 
on aastate jooksul välja kujunenud 
palju toredaid traditsioone ühiste et-
tevõtmiste näol. Üheks selliseks üri-
tuseks on iga aastane loomelaager, 
kus õpetajad sõna otseses mõttes 
tegelevad loomise ja loovusega, sest 
ilma nende oskusteta on lasteaia-
õpetaja ametit väga raske, kui mitte 
võimatu, pidada. Väikeste loovate 
inimeste kõrval kipub täiskasvanu-
tel, tänu oma liigagi asisele maail-
manägemusele, loovat ellusuhtumist 
napiks jääma. Ja just sellepärast ongi 
sellised üritused lasteaiaõpetajate 
seas vägagi oodatud.

Sel aastal oli loomelaagri kor-
raldaja Sääse lasteaed, kes kutsus 
lasteaiaõpetajaid 23. augustil, veel 
enne uue õppeaasta algust, Porkuni 
lossiplatsile. Päev kujunes sisukaks 
ja pakkus samas ka lihtsalt mõnusat 
lõõgastust ning äraolemist. Küllap 
see lasteaiaõpetaja amet ikka üks 
väärt amet on, sest isegi ilmataat 
tegi selleks päevaks väikese möön-
duse ja lubas kohe terve pika päeva 
päikesel särada. 

Teisiti poleks see aga saanudki 
olla, sest sel päeval kõlast üle terve 
Porkuni nakatavat naeru. Naeru 
põhjustajaks oli kohale kutsutud 
naeruterapeut härra Peeter Kaber. 
Vaatamata paljude õpetajate algsele 
umbusule, on siiski võimalik ka 

naerma õppida, sest see on  jällegi 
üks nendest oskustest, mida pal-
judel täiskasvanutel on vajalik just 
laste käest õppida. 

Sellel kaunil augustipäeval saime 
vaadata veel Sääse lasteaiapersonali 
poolt esitatud teatrietendust, soo-
vijad said külastada Paemuuseumit 
ja ka ise proovida paekivi lihvimist. 
Veel oli võimalik saada teadmisi 
Porkuni lossi legendist, käija ener-
giarajal energiat ammutamas ning 
tantsida kantri-line tantsu. 

Päeva otsi kokku tõmmates pee-

geldus kõikide osalejate nägudelt 
vastu rõõm ja rahulolu. Naerute-
rapeudi härra Peeter Kaberi antud 
soovitustest jäi mulle kõrva üks 
mõttetera - naera, aga naera siiralt, 
naera iseenda üle, naera ennast 
ümbritsevate asjade üle, naera eba-
mugavate situatsioonide üle... sest 
pole olemas inimest, asja ega si-
tuatsiooni, millele siiras, heatahtlik 
naer oleks kahju toonud. Naerame 
siis ja nakatame teisigi!

Leevi Ivainen,
Tapa lasteaia Pisipõnn õppealajuhataja

21.–25. juuli oli seitsmel Tapa Laste-
kaitse Ühingu award liikumise pronk-
si tasandi noorel võimalus osaleda 
rahvusvahelises award laagris Lätis. 
Laagris olid esindatud sellised maad 
nagu Türgi, Iisrael, Venemaa, Holland, 
Läti ja Eesti kokku umbes 80 noort ja 
nende juhendajad. 

Laagripäevad olid väga pikad ja 
väsitavad, kuid samas olime väga 
rõõmsad, et meile selline võimalus 
avanes. Esimese päeva õhtul tuli igal 
riigil tutvustada oma maad. Kuna meil 
olid kaasas noored, kes võtavad osa 
erinevatest huviringidest, siis polnud 
meile ka mingi probleem panna kokku 
väikene kava, kus oli nii juttu, laulu kui 
ka tantsu. Üllatusena plaksutati meid 
tagasi ning noorte tungival soovil esi-
tasime uuesti selleaastase malevalaulu 
“Maasika Klaarika,” millele mängisid 
juurde saadet Rasmus ja Meeli. Peale 
etteasteid murdis väsimus meid kõiki ja 
uni maitses magusamini kui mesi. 

Hommik algas kell 8 võimlemisega 
ja 8.30 oli hommikusöögi aeg. Peale 
seda algasid erinevad tegevused. Meid 

jagati gruppidesse, kus oli noori igast 
eelpool mainitud riigist. Need grupid 
jäid püsima laagri lõpuni st kõikides 
tegevustes liikus grupp koos. Teisi-
päeval tegime tutvumismänge, lasime 
õhupüssidest märki, käisime merel pur-
jetamas, kanuuga sõitmas, õppisime läti 
rahvatantse/mänge ja saime teadmisi 
võitluskunstist. Kõige sügavama mulje 
jättis muidugi purjekaga mere peal sei-
lamine, sest seal oli tõsine torm.

Kolmapäeval avanes meil võimalus 
tutvuda Läti sõjaväekorraga, saime 
lüpsta kitse ja tegime kitsepiimast  võid 
ja juustu, tutvusime läti rahvalauluga 
ning õppisime puhuma flöödil kerge-
maid palu. Samuti pidi iga meeskond 
valmistama puidust kas siis tooli 
või laua, mis tuli asetada metsa alla 
kohta, kuhu see meeskonna meelest 
kõige paremini sobis. Õhtuks pidi iga 
meeskond ette valmistama kava, mille 
teema oli hommikul loosiga tõmma-
tud. Tõeliselt tore oli vaadata, kui leid-
likud ja andekad on noored inimesed.  
Eeskavad, mis valmisid, olid kõik väga 
vahvad ja igati nauditavad. 

Neljapäev oli see tore päev, kus iga 
grupp pidi jalgsi läbima 16 kilomeet-
rit. Kõik grupid valisid erinevad teed. 
Otsustasime läbida 16 km mööda 
rannikut ja me ei pidanud seda ka-
hetsema, sest väljas oli soe ja päike 
paistis ning meretuul oli just see, mis 
sellisel matkal mööda külgi maha ei 
jooksnud. Igal juhul kestis meie matk 
kokku kaheksa tundi ning läbi käisi-
me tegelikult umbes kakskümmend 
kilomeetrit. Rajale oli meile kaasa 
antud kotike, kus olid kellaaegadega 
erinevad ülesanded, mida pidi mees-
konnaga koos lahendama enne kui 
edasi saime liikuda. Hiljem laagris 
olles olime väga rõõmsad ja rahulole-
vad, et matka edukalt läbisime. Õhtul 
toimus lõkkeõhtu, lahkumispidu ja 
öine matk pimedas metsas. 

Igal juhul jäi meie seltskond 
laagriga väga rahule. Saadi palju eri-
nevaid kogemusi, teadmisi, oskusi ja 
muidugi sõpru, kellega ka edaspidi 
loodetakse award laagris kohtuda. 

Ave Pappe

Algus ajalehes nr 15
Olulised telefoninumbrid ja veebi-
lehed:

112 Häirekeskus – 24 tundi/
ööpäevas – eluohtlike ja kiiret abi 
vajavate terviseprobleemide korral.
www.rescue.ee

1220 Perearsti nõuanne – 24 
tundi/ööpäevas – lihtsamate (mitte 
eluohtlike) terviseprobleemide korral, 
juhised esmaseks abiks.www.1220.ee

Vigastuste ennetamise ja ohutus-
alast teavet ja ülevaadet erinevatest te-
gevustest selles valdkonnas järgmistelt 
kodulehtedelt:

Tervise Arengu Instituudi Tervise-
info portaali eesmärk on aktuaalse info 
edastamine tervise edendamise valdkon-
nas toimuvast. Portaal pakub huvitavat ja 
ajakohast lugemist nii noortele kui ka las-
tevanematele ja erinevate valdkondade 
spetsialistidele kõikidest inimese ja tema 
tervisega seotud küsimustest, sealhulgas 
vigastuste ennetamisest.http://www.
terviseinfo.ee/web/ 

2004. aastal loodud ohutusportaal 
annab ülevaate erinevatest vigas-
tuste tekke ja ennetamisega seotud 
valdkondadest, mõningaid suuniseid 
ennetamiseks ja esmaabiks ning selles 
vallas tegutsevatest ametkondadest.

http://www.ohutusportaal.ee
Eesti Punase risti veebiportaal an-

nab lisaks organisatsiooni tegevusele 
ja korraldavatele koolituskursustele 
infot ka esmaabi põhimõtetest, s.h 
pildi- ja videomaterjalina http://www.
redcross.ee/et/firstaid.html

Tallinna Kiirabi koduleheküljelt 
leiab nõuandeid traumade enneta-
miseks ja esmaabiks http://www.
tems.ee
MÕTELGE JÄRELE
Kas annate oma käitumisega lapsele 
eeskuju?
Kas olete veendunud et teie last ümb-
ritseb turvaline keskkond?
Kas olete jälginud oma lapsega kok-
kulepitud ohutusnõuete täitmist ning 
tuletanud neid jätkuvalt meelde?
Kas olete oma lapsega kokku leppi-
nud lubatud ja mittelubatud käitumise 
nii kodus kui väljaspool kodu? 
Kas olete muretsenud vajalikud tur-
vavahendid?
Kas lapsevanemana teate esmaabi 
põhireegleid?
Kas olete selgitanud lapsele tegutse-
mist hädaolukorras? Kas laps teab 
kuhu õnnetuse korral helistada ja 
kuidas toimida?

www.terviseinfo.ee

Nendele Jäneda Mõisa OÜ töö-
tajatele, kellel oli võimalus tulla 8. 
augustil kell 6.30 külalistemajja, jääb 
see hetk kauaks meelde. 

Pakkisime toidumoona kaasa 
ning asusime teele Jäneda Linnamäe 
poole. Liikusime mööda oosi siht-
kohta, nautides ilusaid loodusvaateid 
ja trotsides tibutavat vihma.

Meid oli kokku 11 ning samapalju 
ka muistseid sõdalasi-puukujusid, kes  
ootasid omale kaaslast. Ka selles oli 
oma maagia sellel päeval. Igaüks leidis 
oma sõdalase ning seejärel läksime 
püstkotta,  kus süütasime vana kombe 
kohaselt lõkke. Kinnitasime keha ja 

vestlesime mõnusalt – aeg möödus 
lennates, täpselt kell 08.08.08 võtsime 
puukujude vahele lõkkeplatsile Päi-
keseringi. Koos saime osa maagilise 
kuupäeva ja kellaaja taevasest lõputust 
energiast, sest kui number 8 külili kee-
rata saab temast lõpmatusemärk.

Tegime muistsete esivanemate 
kombekohaselt päikeseringe – päri- 
ja vastupäeva. Soovisime tervist ja 
edu oma lähedastele, kaaslastele 
ning kõigile, kellega koos siin Maal 
elame. See oli üks väga meeldejääv 
maagiline hetk ning andis edaspidi-
seks palju energiat. 

Gilda Lindmaa

Keskkond meie ümber on põhjusta-
nud kiire elutempo – alati on kuhugi 
kiire, kuid alati ei jõua kõike. Uskuge, 
see on paratamatu. Samas avaldab 
see mõju ümbritsevale liiklusele, 
muutes selle ohtlikuks sõidukijuhile 
endale kui kaasliiklejatele. Viimast 
väidet toetab ka liiklusõnnetuste sta-
tistika ning analüüs – ilmselgelt on 
olemas põhjuslik seos kiirustamise 
ja liiklusõnnetuse vahel. 

1. septembrist algas Maantee-
ameti ja politsei koostöös ohutu 
sõidukiiruse kampaania. Seekordse 
kampaania sihtrühmaks on sõidu-
kijuhid, kelle hoolivam käitumine 
liikluses hoiaks ära soovimatuid 
tagajärgi. Suve lõpp ja sügise al-
gus toob tagasi liikluspilti lapsed. 
Paratamatult on väikese liikleja 
ohutunnetus teine ning mitte alati 
ei käituta ootuspäraselt, vastavalt 
liikluseeskirjadele. Tähelepanelik 
ja viisakas juht on võimeline an-
destama teistele liiklejatele nende 
võimalikud tahtmatud vead ja ei aja 

alati taga oma õigust. 
Vähemtähtis ei ole eeskuju näi-

tamine. Täiskasvanud kujundavad 
lapse väärtuste ja tabude süsteemi. 
Kujunemiseas omandamata jäänut 
on hiljem raske kompenseerida, 
teadvuse süvakihtidesse ladestunud 
ja kinnistunud väärarusaamu on 
peaaegu võimatu ümber korraldada. 
Paraku näeme tihti, kuidas lapseva-
nem koos lapsega ületab teed foori 
keelava tule ajal või sõidutab last 
turvavarustust kasutamata.

Nagu ikka on politsei kooliaasta 
alguses tänavatel suurema isikkoos-
seisuga kui igapäevaselt. Peamine 
eesmärk sel perioodil on politseil 
siiski liiklejate tähelepanu tõstmine, 
õpetamine ja soovituste jagamine. 
Samas suuremate rikkumiste osas 
alustame menetlust ja oleme karis-
tamisel resoluutsed. 

Tarmo Tammiste,
Ida Politseiprefektuuri 

korrakaitseosakonna preventsiooni- ja 
patrullitalituse ülemkomissar

Naera terviseks!

Mida võiks tähendada 
numbrikombinatsioon 

08.08.08 08.08.08?

Ka kiirustamata jõuab

Rahvusvaheline award laager Lätis

Soovitused lapsevanematele 
traumade ennetamiseks

Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajad 
loomelaagris Porkunis

Tapa valla noored award laagris puhkehetkel. Foto  Ave Pappe

Foto  Pisipõnni arhiivist
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
28. mai 2008 nr 8

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hindade kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 30 lg 3, ühisveevärgi ja kanali-

satsiooni seaduse § 14 lg 2, Tapa 
vallavolikogu 14.09.2006. a määruse 
nr 34 „Tapa valla ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni eeskiri“ ptk 4 ning 
Tapa vallavolikogu 08.05.2008. a 
määruse nr 93 „Tapa valla ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava kinnitamine“ alusel ja koos-
kõlas AS Tapa Vesi 21.05.2008. a 
taotlusega.

§ 1.  Kinnitada AS Tapa Vesi 
poolt osutatavate vee- ja kanalisat-
siooniteenuste hinnad kroonides 
koos käibemaksuga alljärgnevalt:

27.08.2008
• Üks kodanik paigutati hooldeko-
dusse.
• Otsustati eraldati sotsiaalkorter.
• Nõustuti kinnistu jagamisega ka-
heks eraldi katastriüksuseks Jäneda 
ja Raudla külas.
• AS-le OG Elektra väljastati kasu-
tusluba kaubanduskeskuse kasutusele 
võtmiseks aadressil Jaama tn 1 Tapa 
linn (konstruktsiooni muutmine). 
• OÜ-le Jaotusvõrk väljastati kasu-
tusluba Kalmistu tn 16 maaüksuse 
elektrivarustusega liitumisele Vaimu 
tänaval ja Kuu tn 8 liitumisele Kuu 
tänaval Tapa linnas ning Pikk tn 12 
maaüksuse elektrivarustusega liitu-
misele Pikal tänaval Lehtse alevikus 
Tapa vallas.
• Väljastati ehitusluba 1. Mai pst 14 
Tapa linn kinnistul asuva kaupluse 
täielikuks lammutamiseks.
• Määrati projekteerimistingimu-
sed Karla kinnistule olemasoleva 
üksikelamu laiendamiseks ehitus-
projekti koostamiseks Kuru külas 
Tapa vallas.
• Võeti vastu kolm korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta.

• Otsustati asuda pärima kahe Tapa 
linnas elanud isiku pärandit.

03.09.2008
•  Seoses hooldusvajaduse suurene-
misega lõpetati koduteenuse osuta-
mise leping kahe abivajajaga.
• Kahele puudega inimesele määrati 
hooldaja.
• Lõpetati perekonnas hooldamise 
leping.
• Pikendati sotsiaalkorteri üürilepin-
gut aadressil Ehituse 7-6 Tapa linn 
ühe aasta võrra.
• Seoses töid takistanud vihmaste 
ilmadega pikendati OÜ-ga Moreen 
töövõtulepingut 30. septembrini 
2008 Tapa linna kõnniteede ehituseks 
ja asfalteerimistöödeks.
• Otsustati küsida hinnapakkumusi 
Ambla mnt – Valgejõe pst viadukti 
tehnilise projekti koostamise eksper-
tiisi teostamiseks.
• väljastati kolm korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta.
• muudeti Tapa vallavalitsuse kor-
raldust 18.06.2008 nr 1626 “Tapa 
spordikeskuse rendimäärade keh-
testamine.”

Ohtlikud jäätmed ja 
suurjäätmed 

Tapa linnas Ülesõidu 8 asuva 
ohtlike jäätmete konteineri lahti-
olekuajad muutuvad.

Ohtlike jäätmete ja suurjäät-
mete konteinerite uued lahtiole-
kuajad: esmaspäev kl 9–17, reede 
kl 9–17, laupäev kl 9–14.

Lisaks ohtlikele jäätmetele võe-
takse konteineris vastu ka elektri- 
ja elektroonikajäätmeid. Täpsem 
loetelu vastuvõetavatest jäätmetest 
artikli lõpus. Samuti saavad samas 
kohas eraisikud ära anda vanu 
sõiduautode rehve.

Tapa linnas Ülesõidu 8 on 
avatud ka suurjäätmete konteiner, 
kuhu Tapa valla eraisikud saavad 
ära anda vana mööbli, WC-potte 
ja kraanikausse.

Nii ohtlikke jäätmeid, elektri-, 
elektroonikajäätmeid kui ka rehve 
saavad Ülesõidu 8 asuvas jäätmete 
kogumise punktis ära anda tasu-
ta ainul eraisikud. Suurjäätmete 
kogumispunktis võetakse vastu 
suurjäätmetest ainult mööblit, 
kraanikausse ja WC-potte. Teisi 
suurjäätmeid(nt autoosad, jalgrat-
tad jne),vanu riideid ning olme-
jäätmeid kogumispunktis vastu 
ei võeta. 

Selleks, et kogumispunkti oma 
eelpool nimetatud jäätmeid ära 
anda, tuleks pöörduda Ülesõidu 
8 asuvasse Maskhone taarapunkti. 
Taarapunkti töötaja avab kontei-
neri ukse. Kogumiskohta viidavad 
rehvid palume korralikult virnas-
tada. 

Jäätmed palume viia kogumis-
punkti ainult lahtiolekuaegadel, 
konteineri kõrvale jäätmete pane-
mine on keelatud.

Kogumispunkti viidavad elekt-
ri- ja elektroonikaromud peavad 
olema jäätmetest tühjad ning ei 
tohi olla lammutatud.

Jäätmete kogumispunktis 
võetakse vastu järgmiseid oht-
likke jäätmeid:
1. Kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed 
nagu õlifiltrid ja õlipakendid
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nen-

de pakendid ning nende ainetega 
määrdunud töövahendid
3. Lahustid, nagu näiteks tärpentin, 
atsetoon ja tehniline bensiin
4. Taimekaitse- ja putukatõrjeva-
hendid ning nende pakendid
5. Vanad akud ja akuvedelikud
6. Leeliselised ja pesuained
7. Kasutamata jäänud või aegunud 
ravimid ja farmaatsiatooted
8. Elavhõbedakraadiklaasid
9. Päevavalguslambid
10. Patareid

Kogumispunktis võetakse 
vastu järgmiseid elektri- ja 
elektroonikajäätmeid:
1. Suured kodumasinad (külmikud, 
pesumasinad, elektripliidid, mik-
rolaineahjud, elektriradiaatorid, 
kliimaseadmed, ventilaatorid jms)
2. Väikesed kodumasinad (tolmu-
imejad, õmblusmasinad, röstrid, 
kellad, kaalud, kohvimasinad jms)
3. IT- ja telekommunikatsioo-
niseadmed (raalid, sülearvutid, 
telefonid, mobiiltelefonid, auto-
maatvastajad, printerid jms)
4. Tarbeelektroonika seadmed 
(raadiod, televiisorid, videokaa-
merad ja -magnetofonid, muusi-
kariistad jms)
5. valgustusseadmed (luminofoor-
lampide valgustid, sirged lumino-
foorlambid, kompaktlambid)
6. Elektritööriistad (va suured 
paiksed tööstuslikud tööriistad)

Kogumispunktis võetakse 
vastu järgmised suurjäätmeid:
1. mööbel
2. WC-potid
3. kraanikausid

Lehtse alevikus Pikk 13 ja Jäne-
da külas vanas postkontorihoones 
on võimalik ära anda eelpool 
nimetatud ohtlikke jäätmeid ning 
elektri- ja elektroonikaromusid.

Lehtses Pikk 13 asuv kogumis-
punkt on avatud iga kuu teisel ja 
neljandal laupäeval kell 14–17.

Jäneda kogumispunkt on avatud 
iga kuu teisel ja neljandal reedel 
kell 15–18.

Krista Pukk, keskkonnaspetsialist

VALLAVALITSUSE MÄÄRUS 

§ 2.  Vallavalitsusel avaldada 
käesolev määrus kaks korda nä-
dalase vahega ajalehes Virumaa 
Teataja ning vähemalt üks kord 

ajalehes Sõnumed ja Tapaskije 
Vesti vähemalt 90 päeva enne 
hinna kehtima hakkamist.

§ 3.  Määrus jõustub alates 

kuupäevast 01.06.2008.

Kuno Rooba, vallavanem
Piret Treial, vallasekretär

Tapa õpilasliini sõiduplaan Tapa-Näo-karkuse -Moe-Tapa
Liin on käigus koolipäevadel                                                                                         Kehtib alates 02.09.2008

Lehtse õpilasliin 
Liin on käigus koolipäevadel                                                                                         Kehtib alates 02.09.2008

Jäneda õpilasliin 
Liin on käigus koolipäevadel                                                                                          Kehtib alates 02.09.2008

Tapa valla koolibusside 
sõiduplaan
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  KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

OÜ Puusõber müüb aasta läbi 
KÜTTEPUID 

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

pikaajaline küttepuude tootmise kogemus. 
Tel 5660 7450

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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. 

Raske või sügava puudega lapse 
vanemad!

Tapa vallavalitsus koos SA Dharmaga 
korraldavad 7. oktoobril 2008. aastal Saka 
mõisa konverentsikeskuses teile koolituse 
teemal “Puudega lapse perele osutatavad 

teenused, tegevusteraapiad.” 
Koolitusele minnakse ühiseelt, tellitud 

transpordiga, ja koolitus on teile tasuta.
Lapsevanemad, kes on huvitatud koolitusel 

osalemisest, palume end registreerida
 e-mailile: ene.augasmagi@tapa.ee, 
helsitada telefonile 5649 5435 või 

tulla kohale aadressil Roheline 19, Tapa linn, 
Tapa valla sotsiaaloskaond.

Kohtade arv on piiratud.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Tapa vallavalitsus kutsub: 
Teisipäeval, 16. septembril kell 16 

kesklinna detailplaneeringu eskiisi 
tutvustusele ja arutelule Tapa kultuurikotta!

Detailplaneeringu koostamine jätkub erinevatel 
teemakoosolekutel lahendi täpsustamise, kinnitamise, 

kooskõlastamise ja hiljem vastuvõtmisena.
 Eskiisiga on täiendavalt võimalik tutvuda 
17. septembrist kuni 1. oktoobrini Tapa 

vallavalitsuse II korruse fuajees ja 
kodulehel: www.tapa.ee.

Tapa gümnaasiumi õpilased, kes kasutavad 
hommikul kodust kooli sõiduks järgmist 

marsruuti Tapa-Näo-Karkuse-Saiakopli-
Vahakulmu-Moe-Moe tee-Tapa 

gümnaasium, saavad sõita tasuta kooli 
samal liini sõitva koolibussiga (Karkuse liin).

Teistele bussidele, mis sõidavad 
eelnimetatud liinil tasuta sõidukaarte 

hommikul kodust kooli sõiduks ei väljastata. 

Jaanus Annus,
liikluskorralduse spetsialist

TOOMA jAlATSIPARANDUS
Oleme avatud: 

E–R kl 9–17, L kl 9–14
Pikk 7, Tapa

Tapa gümnaasium registreerib 
1. oktoobrini 

2009/2010 õppeaastal 1. klassi tulevaid lapsi 
(õppealajuhataja kabinetis või kantseleis). 

Kaasa võtta lapse sünnitunnistus. 
Oktoobris alustab tööd ka 

koolieelikute ettevalmistusrühm.

Tapa  vallavalitsuse  sotsiaalnõuniku  
vastuvõtuajad

Kolmapäeviti  kl 13–16
Neljapäeviti kl 13–16.

T, 16. september kell 20  film “Mamma Mia”
    ”Mamma Mia!” on hoogne kinoversioon ABBA surematutele    
    lugudele rajatud hittmuusikalist, mida on käinud vaatamas   
    enam kui 30 miljonit külastajat üle maailma. Pääse 40 kr

N, 2. oktoober kell 19 Vana Baskini Teater komöödia kahes 
    vaatuses “Kes aevastas?” 
    Väga kuulus ja väga rikas bulvarikirjanik on surnud. Seda   
    konstateerib majanaabrist kirurg, kes ihub hammast 
    vabaneva korteri järele, selle üle rõõmustavad omaksed, 
    kelle majanduslik seis vajab kiiret parandamist, selle üle  
    rõõmustab ka liiakasuvõtja, kes loodab pärandiga tagatud 
    kiirlaenu pealt kopsakaid protsente lõigata... Ettevalmistused 
    matusteks jõuavad kulminatsiooni, kui äkki... Kes vaatama 
    tuleb, saab teada! Pääsmed 135 kr ja 110 kr

Müüa 4-toaline korter Tapal 
Valve 20, I korrus, üldpind 72,9 m2 .

Hind: 350 000 kr. Otse omanikult. 
Kontakt tel 688 3807, 5810 6 277

Müüa 2-toaline korter Põllu tn. 
Kontakt tel 5386 4892

Müüa 2-toaline ahiküttega korter 
Tapa kesklinnas. Hind: 250 000.-

Helista ja tingi! Kontakt tel 688 7553, 5824 0440

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

Anda üürile 1-toaline pliidiküttega korter Tapal. 
Kontakt tel 322 0106, 511 0478

Sinu hääl ei kosta kodus
kärmed käed ei toimeta
meie rõõmud Sinu olid
meie mured, valud ka
nüüd Sa puhkad
 – puhka rahus

meie armas isa ja vanaisa

AlEKSANDER NAlVISTE´T mälestab
100. sünniaastapäeval 

21. septembril

Võimlemisklubi “PIRUETT”
võtab vastu uusi lapsi TAPA 

filiaalis
- mudilaste võimlemine 3–5 a
- iluvõimlemine 6–9 a
- tantsuline võimlemine 9–10 a 
(rühmvõimlemine)
Tunnid toimuvad 

Tapa vene gümnaasiumis
Info: 526 4710, Diana

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, 

transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Kui sinu pildikogus leidub 
mõni hästi õnnestunud foto 

sügisest, too see Lehtse 
raamatukogusse või saada 

e-maili aadressile: 
lehtse@tapa.lib.ee, 

et osaleda 

SÜgISfOTO KONKURSIl. 

Fotodele lisa kindlasti oma 
nimi ja kontaktandmed. 

Parematest fotodest paneme 
raamatukokku üles näituse. 

HEI fOTOHUVIlINE!

Enim hääli saanud fotole auhind! Ära hoia ilu vaka all!
Ootame töid 22. septembrini 2008. a.

Lisainfo telefonil 383 3388


