
Tapa kultuurikoja direktor Heili Pihlak tunneb siirast rõõmu kino hea käekäigu ja kaasjasatmise üle, millesse on väga 
palju aega ja teadmisi panustanud haldusjuht Arvo Silla.  Loe ka lk 3.
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Foto Heiki Vuntus Tapa vallavalitsus korraldas riigihanke 
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
jäätmete kogumiseks ja veoks Tapa 
valla territooriumil.

Riigihankele laekus kolm pakku-
must ettevõtetelt Eesti Keskkonna-
teenused AS, Ragn-Sells AS ja OÜ 
Ekovir. Tapa vallavalitsuse 14. jaanuari 
2016 korraldusega nr 7 tunnistati 
edukaks Ragn-Sells AS-i pakkumus 
kui madalaima maksumusega pak-
kumus ning otsustati sõlmida leping 
Tapa vallas korraldatud jäätmeveo 
kontsessiooni andmiseks Ragn-Sells 
AS-le viieks aastaks.

Senine jäätmeveoperiood kestab 
lepingujärgselt 1. aprillini 2016. Või-
malikult sujuva ülemineku tagamiseks 
jäätmevaldajatele ning parima logistika 
väljaarendamiseks pikendatakse AS-i 
Eesti Keskkonnateenused veope-
rioodi kuni 1. maini 2016. Senised 
veograafikud on jäätmevaldajatele väl-
jastatud 1. aprillini 2016. Klientidele, 
kelle e-posti aadress on meil olemas, 
edastatakse aprilli veopäevad e-posti-
ga. Jäätmevaldajad, kellele siiani graa-
fikud on saadetut posti teel, peaksid 
oma aprilli veopäeva teadasaamiseks 
helistama Eesti Keskkonnateenu-
sed AS-i klienditeeninduse telefonil 
640 0800 või Tapa vallavalitsuse tele-
fonil 322 9665.

Alates 1. maist 2016 alustab Ragn-
Sells AS jäätmevedu Tapa vallas. Märt-
si lõpust hakatakse jäätmevaldajatele 
saatma uusi eeltäidetud lepingud ning 
veograafikuid. Täpsem info uue kor-
raldatud jäätmeveo tingimuste kohta 
ilmub märtsi ajalehes.

Krista Pukk

Kaitseministeerium 
tutvustab 

1. märtsil kell 17 
Tapa linnaraamatukogus 

Kaitseväe Tapa linnaku 
lähiharjutusala 
planeeringut. 

Üritus on avatud kõigile 
vallaelanikele.

Veebruar on jälle 
sünnipäevakuu 

Eestimaa jaoks vaieldamatult ühed 
tähtsamad päevad jäävad veebruari 
teise poolde. Kuigi tähtpäevi on 
veebruaris rohkem, on olulisim neist 
siiski 24. veebruar – Eesti Vabariigi 
98. sünnipäev. 

Kui meil endil või kellelgi meie 
lähedastest on sünnipäev, püüame 
ikka sünnipäevalapse soove täita, 
olla neile meele järele, talume ise-
gi sünnipäevalapse tujukust ning 
üldjuhul teeme ka kingitusi. Miks 
peaks see meie oma riigi puhul teisiti 
olema? Riigi puhul, mis koosneb 
meist endist. 

On üsna tavapärane, et lähenev 
24. veebruar muudab me mõtted 
sinimustvalgemaks: mõtleme oma 
riigi, oma kodukoha üle, miks on 
meie riik ja koduvald selline nagu ta 
on, kas võiks midagi teha paremini 
ja kui siis, mida? 

Neid mõtteid mõlgutades ei 
tohiks ära unustada, et kuna riik ja 
ka vald – need oleme me ise, siis 
ei saa ka tegija olla keegi kolmas 
kuskilt kaugelt, vaid ikka meie ise. 
Nii võime olla kindlad, et tulemus 
on meile meele järele. Seega on see 
õige aeg küsida – kas ma olen teinud 
selleks kõik, et kodu, kus ma elan, 
oleks mulle meele järele? Mida saan 
teha praegu ja millised minu otsused 
kujundavad tulevikku? 

25. jaanuaril kogunes osa aktiiv-

seid inimesi, et kaasa ja koos mõelda, 
kuidas tähistada Eesti vabariigi 100-
ndat sünnipäeva kahe aasta pärast. 
Sealt koorus välja rohkelt häid ja 
teostatavaid ideid, mida saaks ellu 
viia. Võime rajada tammiku Tapale, 
korraldada uhke balli, kus mängib 
Kaitseväe orkester ja palju muudki. 

Vallavalitsuses anname endast 
parima, et kahe aasta pärast on olu-
liselt muutunud kogu raudteejaama 
ümbrus, rajatud uued parklad, ümber 
ehitatud Valve ja Laia tänava ristmik, 
bussijaama ümbrus korrastatud, 
samuti Jaama tänava ja Grossi poe 
vaheline haljasala korrastatud ja 
Jaama tänav uue kattega ning väljanä-
gemisega. Lehtses saab valmis 2017. 
aasta suveks keskusehoone, Jänedal 
peaks juba sel aastal saama korda sis-
sesõidutee, mis viib Piibe maanteelt 
otse lossini. Viimatimainitud objekt 
on veel seepärast oluline, et see saab 
korda koostöös eraettevõttega. 

Kõige suurem projekt rahalises 
mõttes on luteri kiriku ja kultuurikoja 
ümbruse pargi põhjalik ümberehitus 
koos suurema ja korralikuma rulapargi 
rajamisega. Samuti soovime korras-
tada Tapa vene põhikooli ja Tapa 
hooldekodu fassaadid. Kultuurikoja 
rekonstrueerimine on juba käivitatud, 
mis annab võimaluse sellega paari 
aasta jooksul ühele poole jõuda. 
Kultuurikoja küsimus tekitas ümarlaual 

palju mõtteid, aga usun, et suudame 
leida kõiki rahuldava ja parima tulemi. 

Paranenud üldmulje tekitamiseks 
jääb vallavalitsuse tegemistest üksi 
väheks, üsna suure mõjuga avalikule 
ruumile on kindlasti meie korterma-
jad, eriti kesklinnas. Aga nende kõigiga 
suheldes oleme siiski lootusrikkad, et 
toimumas on muutused ka seal, ena-
mus neist majadest plaanib fassaadide 
korrastamist lähema paari aasta jook-
sul, mis oleks nende majade elanikelt 
väga heaks kingituseks vabariigi 100. 
sünnipäeva puhul. Nii endale, Tapa 
vallale kui ka Eestile tervikuna.

Aga ka erasektor on plaanimas 
suuri, avalikku ruumi mõjutavaid 
investeeringuid, Tapa Haigla terri-
tooriumil tulevad põhjalikud ümber-
ehitused ja sealne hoonestu üldilme 
muutub kardinaalselt. Endise linna-
sauna asemele Kalmistu tänaval 
tuleb korralik kaubandushoone, 
Eesti ei nõua meilt palju, ka väike 
tegu loeb. Teame ju hästi, et ilusam 
koduümbrus algab meie enda kodu 
ümbert, mistõttu kutsun üles kõiki 
andma oma võimete- ja võima-
lustekohane panus kodulinna või 
-küla parema väljanägemise nimel. 
Sünnipäevakingiks meie riigile, aga 
eelkõige iseendale – hea ja ilus vaa-
data ju, kui koju tuled. 

Alari Kirt,
vallavanem

Kohalik LEADER tegevusgrupp 
MTÜ Arenduskoda võtab vastu LE-
ADER strateegia meetmete 2016. a 
projektitoetuste taotlusi. 

Meetme 2.1 „Kogukonna inves-
teeringute toetus“, meetme 2.2 „Ak-
tiivne ja tegus kogukond“, meetme 
3.1 „Ajaloo- ja kultuuripärandi 
väärtustamise investeeringute 
toetus“ ja meetme 3.2 „Kultuuri-
pärandi hoidmine“  projektitoetuse 
taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 4. 
kuni 17. aprillini 2016. 

Meetme 1.1 „Elulaadiettevõtluse 
toetus“ ja  meetme 1.2 „Mikro- ja 
väikeettevõtete arendamine“  pro-
jektitoetuse taotlusi saab esitada läbi 
E-PRIA 12. kuni 21. septembrini 
2016.

Meetme 4.1 „MTÜ Arenduskoda 
koostöö ja jätkusuutlikkus“ voor 
avatakse 4. aprillil 2016 ja jääb jooks-
valt avatuks strateegiaperioodi lõpuni.

Arenduskojas töötab projektide 
konsultant-spetsialist, kes nõustab 
taotlejaid.
Arenduskoja LEADER-toetuste 
infopäevad kevadel 2016. a (M 2.1, 
M 2.2, M 3.1, M 3,2):
•	 Kolgaküla rahvamajas  – 

1. märtsil kell 17,
•	 Kuusalu rahvamajas – 3.  märt-

sil kell 17,
•	 Palmse külastuskeskuses  –  8. 

märtsil kell 17,
•	 Lehtse  kul tuur imajas  – 

9. märtsil kell 17,
•	 Kadrina raamatukogus  – 

10. märtsil kell 17.
Kevadvooru taotluste hindamis-

tulemuste paremusjärjestuse kinnitab 
MTÜ Arenduskoja juhatus hiljemalt 
45 päeva pärast taotluste vastuvõtu-
vooru lõpetamist (31.05.2016).

Sügisvooru infopäevad toimuvad 
augustis 2016.  Toetuste ja nõustamise 
kohta saab infot, taotlusvorme ning 
juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja 
veebilehelt arenduskoda.ee.

Arenduskoda korraldab ka äri-
plaani koostamiseks tasuta 30-tun-
nise koolituse, kuna ettevõtlust 
toetatavates meetmetes on äriplaan 
taotluse juurde nõutav lisa. Koolitus 
neile äri- ja III-sektori esindajatele, 
kes soovivad koostada ise äriplaani. 
Koolituse läbiviija on OÜ KT Eu-
roproject Management. Koolitus 
toimub Arenduskojas (Roheline 19, 
Tapa) viiel päeval (iga päev kl 10–17): 
2., 9., 16., 23., ja 30. märtsil. 

Äriplaani koostamise koolitusele 
soovijad peavad end 26. veebruariks 
registreerima e-mailil arenduskoda@
arenduskoda.ee.

 Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

Arenduskoja
LEADER projektitoe-
tuste taotluste vastu-
võtt on 4.–17. aprillil 
ja 12.–21. septembril

Swedbank pakub  
Jänedal sularaha  

väljavõtmise  
lahendust A ja O 

kaupluses
Alates 2016. a algusest on võimalik 
Jänedal A ja O kauplusest sularaha tee-
nustasuta välja võtta ainult Swedbank 
AS poolt välja antud deebetkaardiga.

Kaupmehel on lubatud sularaha välja 
maksta läbi terminali 5-kordsetes no-
minaalides, nagu 5/10/15/20/25/30/ 
35/40/45/50 eurot.

Teie Swedbank

Tapa vallas vahetub 
jäätmevedaja

Alates 04.03.2016 kuni 18.03.2016 
on tööaegadel Tapa vallavalitsuse 
(Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald) II 
korrusel avalikul väljapanekul Tapa 
vallas Tapa linnas Valgejõe pst 14 ja 
Valgejõe pst 14a kinnistu ja selle 
lähiala detailplaneering. 

Planeeringualaks on katastriüksu-
sed Valgejõe pst 14, Valgejõe pst 14a, 
Malle tn 1 ja Malle tn 3 ning katastriük-

susi piiravad tänavaalad. Ala suurus on 
28 310 m². Detailplaneeringu koostami-
se eesmärgiks on kinnistul ehitusõiguse 
määramine, hoonestusala määramine, 
liikluskorralduse määramine, haljastuse 
ja heakorrastuse määramine, kujade 
määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste 
asukoha määramine ning keskkonna-
tingimuste seadmine. Planeeringualale 
kavandatakse tervisekeskuse kompleks. 

Planeeringu koostamise eesmärk on 
kehtiva üldplaneeringu kohane.

Planeeringuga saate tutvuda ka Tapa 
valla kodulehel: http://www.tapa.ee/
koostamisel-detailplaneeringud.

Detailplaneeringu avalik arutelu 
toimub 07.04.2016 kell 17 Tapa 
vallavalitsuse III korruse volikogu 
saalis aadressil Pikk tn 15, Tapa linn.

Kairi Maasen 

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu



Tapa Valla Lastekoor esinemas Tapa kultuurikojas.

Rahvariiete valmistajate koolituse esimesed lõpetajad 16. mail 2004. aastal.

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 2 18. veebruar 2016

Foto  Eva Klaas

Foto  ERM

Meie lasteaed, pole sugugi tavaline laste-
aed, vaid kakskeelne lasteaed, kus käivad 
eesti keelt kõnelevad lapsed ja lapsed, 
kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

See on lasteaed, kus kaks keelt ja 
kultuuri käivad juba aastaid käsikäes ja 
lapsed veedavad sõbralikult argipäevi, 
mängides ja teadvustades ümbritsevat 
maailma ning saades seal oma esimesed 
teadmised ja oskused. Eesti ja vene 
õppekeelega rühmade vahel toimub 
üsna palju ühiseid üritusi. Lisaks sellele 
omandavad vene õppekeelega rühmade 
lapsed eesti keelt mitte ainult eesti keele 
õppetegevustes, vaid ka läbi lõimitud 
tegevuse muusika- ja liikumistegevus-
tes, läbi mängu ja ka igapäevases elus. 
Eestikeelne keskkond soodustab keele 
paremat omandamist nendel lastel, kes 
kodus suhtlevad muus, mitte eesti keeles. 

Kevadel 2013. a osales lasteaed kon-
kursil, mille põhieesmärgiks on pakkuda 
samasuguseid võimalusi ka eesti kodu-
keelega lastele. Ellu kutsuti kahesuunalise 
keelekümbluse programm. Kahesuunali-
ne keelekümblus toimub rühmas, kus on 
võrdselt eesti ja vene kodukeelega lapsi. 
Selline keelekümblus pakub eesti ja vene 
kodukeelega lastele lasteaias kakskeel-
set õpikeskkonda, arenemisvõimalust 
mõlemas keeles ja kultuuriruumis. Meie 
rõõmuks, valiti meid projektis osalema. 

Juba kolmas aasta käib lasteaias 
2016. aasta sügisel avatava kahesuu-
nalise keelekümblusrühma avamiseks 
eeltöö. Meeskond on moodustatud ja 
läbinud kahesuunalise keelekümbluse 
programmi rakendamist ettevalmistavad 
koolitused. Koolitajateks olid koolitajad 
Londonist, Šveitsist, USA-st Minnesota 
ülikoolist ja ka meie oma keelekümbluse 
koolitajad.

Kuni 2015./2016. õa-ni ainult vene 
õppekeelega sõimerühmas alustasid 
sellest õppeaastast ettevalmistustööd 
kaks keelekümblusõpetajat. Rühma 

üks õpetaja viib tegevusi läbi vene kee-
les ja teine eesti keeles, nii et sisuliselt 
kümblevad lapsed juba praegu. Ühe 
õpetaja jagatud teadmised saavad ka 
teise õpetajaga teises keeles korratud, 
kuid erinevate tegevuste abil. Mängides 
suhtleb laps endale sobivas keeles. Sellele 
otsusele tulime eelkõige tänu sellele, et 
rühma tuli päris palju eesti peredest lapsi, 
kelle vanemad soovivad, et nende lapsed 
hakkaksid vene keelt õppima ja vene pe-
redest lapsevanemad soovivad vastupidi, 
et nende lapsed õpiksid ära eesti keele. 

Siiani on läinud väga hästi. Kui algu-
ses kartsid vanemad, et äkki ei saa laps 
õpetajast aru või tekib muid probleeme, 
siis praegu lapsi vaadates on lausa rõõm 
tõdeda, kui hästi see kõik õnnestub. Lap-
sed kordavad tegevuste käigus võõrkeel-
seid sõnu, täidavad igapäevatoiminguid 
ja režiimi puudutavaid juhiseid. Mõni 
laps ütleb juba teises keeles üksikuid 
sõnu, kuigi nende emakeel on veel päris 
arenemisjärgus.

Keelekümbluses kehtib reegel – üks 
õpetaja üks keel ja lapsed on selle prob-
leemideta omaks võtnud. Nad ei palu 
eesti õpetajal mängida venekeelseid 
näpumänge või vene õpetajal laulda 
eestikeelseid laule. Lapsed teavad täpselt 
kellega on tegemist.

Esimesel septembril 2016 avame 
Vikerkaares ametlikult kahesuunalise 
keelekümbluse rühma. Selliseid rühmi 
on Eestis hetkel ainult kaks, Tartus ja 
Pärnus. Sügisel avatakse üks rühm ka 
Tallinnas.

Meil on hea meel teatada, et Viker-
kaares avatavasse rühma on veel vabu 
kohti, kuigi jah ainult valitutele. Ootame 
nii eesti kui ka vene peredest lapsi, kes 
on sündinud ajavahemikul 01.10.2012–
01.10.2013. Kutsume teid koostööle.

Küsimuste tekkimisel pöörduge 
lasteaia juhtkonna poole.

Lii Jairus

Uudiseid Vikerkaarest

BERTA (Eesti rahvakalendri tähtpäe-
vade andmebaas) ütleb, et vastlapäeva 
kombestik ja vastlatoidud on püsinud 
paljuski muutumatuna tänu lastele ja 
noortele. Kahju, et ilmataat selle ära on 
unustanud. Meie oma väikeses Jäneda 
koolis aga ilmal tuju rikkuda ei lasknud 
ning toredat üritust aia taha keerata ka 
mitte. Mõtlesime positiivselt ning kut-
susime külla toredad naabrid Tapa vene 
põhikoolist. 

Nii tõigi meie kooli Tõnn tuppa 
sireda vene Tüdruku. Olime selle üle 
hästi rõõmsad, sest Tüdruk tuli teises 
keeles sädistades, kirevaid suurrätte 
lehvitades, lauldes ja tantsides, tõi kü-
lakostiks pannkooke ja kommi. Tõnn 
oli eestimehelikult tõsine, pakkus omalt 
poolt vurrivuristamist ja vastlakuklite 
limpsimist. Vahukoore pidi Tüdruk ise 
käsitsi vahtu lööma, sest vanasti ju ka 
miksrit polnud. Tõnn mäletas küll, et 
kõva loksutamise peale võib vahukoor 
võiks minna, aga moosiga võisai maitses 
ka hästi. Vähemalt nii paistis kõigi rõõm-
sate Tapa vene põhikooli ja Jäneda Kooli 

5.–7. klasside laste silmadest. 
Eesti kirjanduses on naabrisuhete 

võrdkujudeks Andres ja Pearu. Meie 
oleme aga kogenud, et naabritega ühise 
asja ajamine pigem toob rõõmu ning 
toredat äratundmist, et räägitagu mis 
keeles tahes, aru saab hea tahtmise juures 
ikkagi! Üksteise esinemisi vaadates ja 
vastlakukleid süües pole keelt väga vajagi. 
Tõnnil olnuks üksi raske koolidevahelist 
üritust korraldada, seepärast kutsus ta 
kampa kahe kooli õpilased, õpetajad ja 
huvijuhid, keda ta kogu südamest tahab 
tänada eesti ja vene rahvakombestiku 
hoidmise ja austamise eest.

Vene kombe kohaselt tulnuks tüdruk 
peo lõpuks ära põletada. Tõnnil aga 
hakkas teisest kahju. Nüüd istuvad nad 
Jänedal kooli noortetoas ilusti kahekesi 
kõrvuti ja meenutavad toredat üritust.

Kui sinul, kallis lugeja, on soov ka 
Tõnniga koos midagi toredat ette võtta, 
helista või kirjuta meile. 

Liidia Talve,
Jäneda Kooli õpetaja

Tõnn tõi Tüdruku tuppa

6. veebruaril pidas Tapa Valla Laste-
koor juba oma 10. sünnipäeva.

Selle kümne aasta jooksul oleme 
esinenud erinevates Eestimaa paika-
des, loomulikult ka kõigil vallaüritustel 
ja muusikapäevadel. Oleme käinud 
välisreisidel Soomes ja Lätimaal ning 
võtnud osa neljast laulupeost. Koos 
on käidud 2006. aasta jaanuarikuust 
saati. Praegu on kooris ligikaudu 30 
liiget ja pea sama palju on juba ka 
vilistlasi. Enamik lauljatest on põhi-
kooliõpilased, aga on ka gümnaasiu-
miõpilasi, kes on meiega pikalt koos 
laulnud. Lapsi käib laulmas nii Tapalt, 

Jänedal suunas käsitöötegijaid 2001. 
aastast MTÜ Kesk-Eesti Käsitööet-
tevõtjate selts aadressiga Lehtse vald 
Järva maakond. 2003. a 1. jaanuarist 
alustasime rahvariiete valmistajate 
koolitusega. Koolitus päädis Käsi-
töökeskuses 16. mail 2004. a 10 lõ-
petajaga (koos Rahvakultuurikeskuse 
lõpetajatega).

Muutusid valdade ja maakonda-
de piirid ning Jäneda piirkond viidi 
üle Järvamaalt Lääne-Virumaale. 
Lehtse vald liitus Tapa vallaga. MTÜ 
Kesk-Eesti Käsitööettevõtjate selts 
otsustas oma tugipunkti viia Türile-
Paide. Kõik need muutused tekitasid 
vajaduse moodustada kohapealne 
ühendus. Tulemuslik koosolek toimus 
3. novembril 2005. aastal.  Elo Kallas, 
Kaire Ries, Eha Rehemaa ja Luule 
Nurga moodustasid uue ühenduse 
MTÜ Loometöö. Igasuguseid takis-
tusi ületades, saime sõltumatuks ja 
ametlikult registreerituks 20. märtsil 
2006. a. Selleks ajaks oli meil 10 liiget 
ja see tase on olnud siiani.

Ühendus tegutseb Rahvakultuuri-
keskuse alluvuses. Oleme senini kor-
raldanud viis rahvariiete valmistamise 

Lehtsest kui Jänedalt.
Südamlikul juubelikontserdil esi-

nesid nii lastekoor, vilistlastekoor, 
kui ka solistid. Oli väga tore, et meie 
endised lauljad, kellest suur osa 
töötab või õpib praegu erinevates 
linnades, said sünnipäeva puhul taas 
kokku, tegid proove ja esitasid koos 
mitu laulu. Ka solistideks olid nii 
praegused lauljad kui meie tublid 
vilistlased. Laulude vahele sai kuulda 
ka pillilugusid. Lastekooril tuli mõnda 
esitust lausa korrata. Pärast kontserti 
said kõik torti süüa ning külas käis 
vahva mustkunstnik. Kontsert oli 

kaheaastast koolitust, kus on valmista-
tud 58 kostüümi. Sama vana kui MTÜ 
Loometöö, on ka niplispitsi õpetamine. 
Osavõturohke on olnud kangakudujate 
koolitus. Mitmeid käsitöötehnikaid on 
õpetatud lühikursustel. Meie juures on 
käinud õppimas Ameerikast Tiiu Kera 
käsitöötegijate grupp.

27. veebruaril 2016. a Jäneda 

seega igati juubelipeo vääriline.
Täname südamest meie dirigente 

Tiiu Tikkerberi, Svetlana Kuusikut 
ja Kai Kivi nende aastate jooksul 
tehtud töö eest, sest nii väärtuslikke 
mälestusi meie koosveedetud ajast 
lustakates laagrites, reisidel ja pidu-
del, ei oleks ilma teieta olnud.

Soovin lõbusat olemist ja ilusat 
lauluhäält lastekoorile ning jõudu 
Svetale ja Tiiule ka kevadiseks reisiks 
Rootsimaale! 

Mai-Liis Volmar,
vilistlane

 

mõisa koka Mart Krimmi nimelisest 
koogivõistlusest võtab mõisa II 
korrusel osa ka käsitöömamslite nä-
putöö ja kohvituba. Seal on võimalik 
tutvuda ja kätt proovida tikkimises 
ja niplispitsis. Samas meenutame 
kohvi ja koogiga MTÜ Loometöö 
10-aastast aega. Osalege!

Luule Nurga

Tapa Valla Lastekoor pidas 
10. sünnipäeva

Loometöö saab 10 aastaseks

Jäneda naisrühm Mõisapiigad osaleb 
12. juunil Jõgeval toimuval II Eesti 
Naiste Tantsupeol MeheLugu. Nais-
rühma koosseisus on peole registree-
runud 12 tantsijat. Rühma juhendab 
Ülle Oru.

II Eesti Naiste Tantsupidu Mehe-
Lugu on lugu mehest ja naisest: sellest, 
kuidas mehed näevad naisi ja naised 
mehi. Tantsulavastuses põrkuvad kaks 

maailma – avatud ja elurõõmus ning 
suletud ja kibestunud. See on lugu, 
milles on kirge ja armastust, aga ka 
viha ja põlgust. Lugu aitavad jutustada 
Ivo Linna ja Tiit Sukk.

Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. 
aasta Eesti suurimaks rahvakultuu-
ripeoks. Etenduse lavastab mitmete 
üldtantsupidude lavastaja ja liigijuht 
Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle 

5000 tantsija enam kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on Toomas 

Lunge ja tekstide autor Heiki Vilep. 
II Eesti Naiste Tantsupidu Mehe-
Lugu toimub Jõgeva linna staadionil 
12. juunil. Kavas on peaproov- ja 
kaks kontsertetendust. Pileteid eten-
dustele müüb Piletilevi. Tulge oma 
naisrühmale kaasa elama!

Ülle Oru

Mõisapiigad osalevad naiste tantsupeol
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Jäneda raamatukogu alustas oma 
tegevust 95 aastat tagasi, 1921. aas-
tal, kui 1. Põhja-Eesti Põllutööke-
skkool asus Tallinnast ümber Jä-
nedale – põllumeestele ja põldudele 
lähemale. Algusaastail tegutsenud 
vaid õpikute koguna, hiljem ka 
külaraamatukoguna, on see ainus nii 
pikalt ja katkematult töötanud kultu-
uriasutus Jänedal.

Tänavu väärib tähelepanu nii vana 
kui uus. Esmakordselt toob raamatu-
kogu külastajate ette haruldasi aardeid 
oma väärtkirjanduse fondist – ühe osa 
Benckendorffide perekonna raama-
tukogust. Uusimat raamatut Jäneda 
viimasest mõisaprouast, pealkirjaga 
„Punane Mata Hari“, on lubanud tulla 
tutvustama selle autor Mati Laos.

Eelmise aasta sügisel korraldatud Tapa 
valla rahvaraamatukogude lugejate 
rahulolu küsitluse eesmärk oli välja 
selgitada, kui rahul on lugejad pakutava 
teenusega ja milliseid uusi võimalusi 
oodatakse raamatukogult. See oli meile 
heaks tagasisideks tehtule. Suur tänu 
kõigile vastajaile! Võimaluste piires 
arvestame pakutud ettepanekutega.

Küsitluse vastused andsid ka aimu, 
et vaja oleks raamatukogu poolt pakuta-
vaid põhiteenuseid taas lähemalt tutvus-
tada. Aeg on edasi läinud ja nii ei pruu-
gita kõigist võimalustest teadlik olla.  
Lugejate kasutuses on kõigi valla 
rahvaraamatukogude peale kokku üle 
104 000 raamatu. Ja eks raamatute 
laenutamine ongi ju meie põhiteenus. 
Raamatule tuleb täna järele tulla küll veel 
raamatukokku, aga palju toiminguid 
saab korda ajada üle veebi kodunt lah-
kumata – vaata e-kataloogi RIKSWEB 
raamatukogu kodulehel. Selle abil saab 
tutvuda raamatukogus oleva kirjanduse 
ja ajakirjade valikuga ning uudiskir-
jandusega, raamatute kohalolekuga, 
reserveerida ning pikendada. Kahe 
viimase tegemiseks otse RIKSWEB-i 

Jätkuvad ka kohalike käsitöömeis-
trite ning kunstnike näitused, samuti 
ühisüritused külaseltsi ja muuseumiga. 
Sügisel tahaksime aasta kokku võtta 
meie kogukonda ja kodupaika väär-
tustava fotonäitusega.

Alati on raamatukogusse teretulnud 
lapsed ja noored, nii jätkuvad juba trad-
itsioonilised lasteüritused Jäneda Kooli 
õpilastega, tänavu ootame aprillikuus 
külla lastekirjanik Kätlin Vainolat.

Kõik sel aastal raamatukogus 
toimuv on juubelihõnguline ning 
uuenemas on raamatukogu kodulehel 
tapa.lib.ee olev ajaloorubriik.

Jäneda raamatukogu tänab oma 
koostööpartnereid ning lugejaid, 
väikeseid ja suuri, kes on erinevates 
hoonetes ja ruumides asunud raama-

keskkonnas on vajalik omada salasõna, 
mille saab raamatukogust. Pikendada ja 
reserveerida saab muidugi ka telefoni 
ja meili teel. Pikendamissoovi saatmise 
võimalus on olemas samuti raamatukogu 
kodulehel. Lisaküsimuste korral pöördu-
ge alati julgelt raamatukoguhoidja poole. 

Päris aktiivselt kasutatakse süsteemi-
sisest raamatulaenutust, st et me toome 
teile soovitud raamatu mõnest valla 
teisest raamatukogust. Neid trükiseid, 
mida lugejale oma kogudest anda pole, 
tellime raamatukogudevahelise laenutuse 
(RVL) süsteemi kaudu (tasuline teenus).

Esialgu me e-raamatuid ei laenuta. See 
on tulevikuteema, kuna täna on e-raama-
tute omamis- ja laenutamisprotsess veel 
nõrgalt reguleeritud. Küll aga saab meil 
juba tutvuda e-lugeritega.

Raamatukogu pakub endiselt inter-
neti kasutamise (internetiarvutid, avalik 
Wi-Fi Tapal) ning koopiate tegemise ja 
skaneerimise võimalust. Samuti saab 
raamatukogust osta Tapa valda tutvus-
tavaid trükiseid.

Oleme valmis huvilistele tutvustama 
andmebaaside ja e-kogude kasutamist 
(vajalik etteregistreerimine), olema vaja-

tukogu teed tallanud.
Loodetavasti leiate te ka nüüd, 

kiirel ja tegevusterohkel ajal, Jäne-
da raamatukogust endale sobivat 
kirjandust nii enesetäienduseks kui 
meelelahutuseks.

Kohtumiseni ja lugemiseni!
Sirje Reinula

dusel abiks mitmete internetis tehtavate 
toimingute sooritamisel. Aktiivne lugeja 
on see, kes teab, mida raamatukogult 
soovib. Raamatukogutöötajad omalt 
poolt teevad kõik võimaliku, et lugeja 
soov saaks täidetud ja küsimus ammen-
dava vastuse. 

Meil korraldatavad erinevad raa-
matu- ja teematunnid lastele, kohtu-
mised kirjanike, kunstnike ning teiste 
huvitavate inimestega, raamatuvarasid 
tutvustavad näitused, kunsti- ja laste 
loometöönäitused on heaks põhjuseks, 
miks ikka ja jälle tee raamatukogusse 
ette võtta.

Täname kõiki seniseid koostööpart-
nereid! Kui kellelgi on välja pakkuda 
teemasid, sündmusi, mis huvi pakuvad 
ja millele koos „õlg alla panna“, siis 
oleme sellistele ettepanekutele avatud. 

Lisainfot Tapa, Lehtse, Jäneda ja 
Saksi raamatukogudes pakutava koh-
ta leiate raamatukogude kodulehelt 
http://www.tapa.lib.ee. Raamatuko-
gusündmuste kohta jagame alati teavet 
ka raamatukogu Facebooki lehel ning 
vallalehes. 

Kersti Burk 

PAPA KRIMMI KOOGIKOHVIK JÄNEDA LOSSIS
27. veebruaril 2016

Tule ja müü Papa Krimmi kohvikus enda valmistatud kooke 
Presidendimatka osavõtjatele ja teistele maiasmokkadele!

Papa Krimmi kohvik ootab kooke müüma kõiki, kellele meeldib ise 
küpsetada ja kel on soov aidata kaasa meie kultuuripärandi säilimisele. 

Koogimüügi tulust on võimalus toetada Jäneda lossi teisel korrusel asuva 
Presidendi klassiruumi rõduukse renoveerimist. 

Jäneda mõisa koka Mart Krimmi nimeline koogivõistlus.
Kõik koogimeistrid on oodatud osalema koogivõistlusel. Võistlusel selgub 

kook, millest saab 2016. aasta külastusmängul „Unustatud mõisad“ 
Jäneda mõisa esinduskook. Võidukoogi valib žürii, osalejaid ootavad 

toredad auhinnad.
Registreeru osalema: 

1) telefoni teel: 389 8330, E–N kl 10–18; 2) meili teel: janeda@tapa.lib.
ee; 3) Jäneda raamatukogus E–N kl 10–18.

Registreeruda saab kuni 21. veebruarini.
Koogikohviku ajakava 

Alates kl 10 toome koogid kohale, seame end valmis. Kl 13 avame kohvi-
ku uksed koogisõpradele. Kl 14.30–15.30 Mart Krimmi nim koogivõist-
lus, kookide hindamine. Kl 16 koogivalmistajate tänamine, võistlejate 
autasustamine. Koogivõistluse peaauhinnaks on perepilet Lottemaale, 

auhindadeks on veel Jäneda eakate klubi Kõrvelill tegijalt telgedel kootud 
käsitöövaip, OÜ Jäneda Mõis poolt kinkekaart Jäneda spa-sse, värskeim, 

2015. aastal ilmunud raamat viimasest Jäneda  
mõisaprouast M. Zakrevskajast jpm. Õdusat kohvikumeeleolu aitavad 

luua muusikute esinemised. 2. korrusel on avatud MTÜ Loometöö 
„Käsitöömamslite näputöö ja kohvituba“. Ü. Linnuste ja H. Grave 

maalinäitused. Raamatukogus lastenurk, käsitöö ja raamatute müük.
Leia lisainfot https://www.facebook.com/janedaloss/

Jäneda raamatukogu 95

Kohtume raamatukogus!

1921. aastal otsustas tollane Tapa 
Noorsoo Kasvatuse Selts aluse panna 
oma raamatukogule.

Eks neid plaane oli varemgi tehtud 
ja raamatukogu vajalikkuse üle aru 
peetud. Et see samm väga tähtis ja 
vajalik oli, selle tunnistuseks on fakt, 
et raamatukogu on läbi aastakümnete 
üle elanud tulekahju, mitmeid koli-
misi, riigikorra muutusi ja on tegus 
nüüdki – 95 aastat hiljem, kesklinnas 
asuvas kenas punase katusega majas. 
Kaks korrust täis raamatuid lastele 
ja täiskasvanutele, kõrvaltiivas in-
ternetipunkt. Ammugi enam ei ole 
raamatukogu koht, kus saab ainult 
raamatuid laenutada. Ta on nagu ko-
gukonna elutuba, kuhu tullakse kokku 
saama, ühiselt aega veetma, huvitavate 
inimestega kohtuma, ajalehti lugema 
ja miks mitte ka nõu ja abi saama.

Vilgas tegevus käib siin ka sün-
nipäeva-aastal. Laste- ja noorteosa-
konnas on lapsed juba aasta algusest 
peale valinud kahe viimase aasta 
meeldivaimat kirjanikku ja kunstnik-
ku – käimas on „Nukitsa“ konkurss. 
Vahemärkusena olgu öeldud, et Tapa 
lapsed on väga tublid lugejad ja tõe-
lised raamatukogusõbrad, millest on 
aina hea meel. Kevade poole on meie 
majja oodata Tapa kunstikooli laste 
tööde näitust. Ootame külla ka Sally 
Stuudiot (kunstikool Tallinnas), kes 
toob kaasa oma näituse ja kindlasti 

on plaanis ka kunstialane ühistegevus. 
Lastel on raamatukogumajja alati asja!

Täiskasvanute teenindusosakonnas 
saab veebruarikuu lõpuni tutvuda 
Kaitseliidu muuseumi poolt koosta-
tud näitusega „Kindralmajor Ernst-
Johannes Põdder – 135 aastat sünnist“ 
ning Kaitseliidu minevikku ja tänapäe-
va kajastava näitusega „Eesti eest!“. 
Märtsikuus eksponeerime näitust 
„Arbujate aabits“. Näituse koostaja 
Vallo Kepp on andnud nõusoleku 
esineda loenguga arbujatest. 

Maikuus saab raamatukogus näha 
Elle Metsa ja Endel Annuki koosta-
tud fotonäitust „Kultuurilugu kivis“. 
Piltidele on jõudnud neljateistkümne 
tuntud eesti kirjandusklassikuga seo-
tud paigad ja objektid.

Mitu tuntud Eesti kunstnikku – 
Catherine Zarip, Anne Linnamägi, 
Viive Noor – on andnud nõusoleku 
oma isikunäitusega Tapale tulla ja 
sügisel on oodata ka Venemaa tippil-

lustraatori Igor Oleinikovi näitust. 
Augustikuus, kui toimuvad ka lin-

napäevad, on külla oodata meie sõp-
ru Soomest. Akaa käsitöömeistrid 
plaanisid kaasata ka sõpru Forssast 
ning tuua meile vaatamiseks ühiselt 
ühe suure lapitöönäituse. Mine tea, 
vahest korraldame raamatukogus 
ka ühe kirjandusliku kodukohviku. 
Mõte igatahes on.

Üleüldse otsustasime, et sellel 
sünnipäeva-aasta l  me mingit 
ülipidulikku kokkusaamist ei korral-
dagi. Iga päev on sünnipäev ja kõik 
ettevõtmised on sünnipäevamaiguli-
sed. Igatahes on meie majja erinevaid 
külalisi oodata, kuid kõik pole veel 
päris kindel ja paigas. Üks tore lahtiste 
uste päev on ka sügisel plaanis ja veel 
mõtlesime, et raamatukogu võiks ise 
oma lugejatele külla minna … 

Hoidke meie tegemistel pilku 
peal!

Ere Käärmaa
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Tapa digikino avapauk oli 3D-s ja filmi 
Star Wars saatel Tapa kultuurikojas 16. 
veebruaril, kus hommikul näidati mu-
dilastele midagi toredat. Kuid kõikide 
jaoks oli mõeldud kaks seanssi Star Warsi 
ja seda 3D-s. Digikino avamine toimus 
ametlikult kell 19 alnud seansil, kuhu tulid 
kohale ka kultuuriminister, kultuurkapi-
tali esindajad, maavanem, omavalitsuse 
esindajad ja uue kinoaparatuuri pakkuja.

Aastaid tagasi muutsid kinokantsid 
USA-s ja Euroopas oma kinopoliitikat, 
mille tuuled jõudsid Eestisse 5–6 aastat 
tagasi, kui hakati usinalt kaardistama 
asutusi, kus võiksid uued kinod asuda. 
Erasektor saab ise hakkama, kuid vaid 
suurtes linnades, kuid maapiirkonnad, 
v.a ehk maakonnakeskused, vajavad 
täiendavat hoolt. Samas, ka kõikdes 
maakonnakeskustes pole veel täisdi-
gitaalselt kinolahendust, nt Tapa on 
Lääne-Virumaal esimene ja tulevikus ka 
tõenäoliselt ainuke 3D kino ja seda suisa 
70 km raadiuses.

Üle 100 aastat vana kinotehnoloogia 
kirjutati märkamatult ajalukku ja 
suuremas osas toodetud filme hakati 
tootma digitaalsel kujul, mitte enam 
35 mm lindil. Üks ajastu sai otsa. 
Loomulikult ei toimunud üleminek 
kohe ja kõik kinokantsid ei suutnud, ega 
suudagi ajaga kaasas käia, kuid kel huvi ja 
soov on olnud, saab hakkama ka siis, kui 

koheselt pole uut kinotehnikat võimalik 
soetada, sest see maksab kümneid 
tuhandeid eurosid.

Tapal lõpetati 35 mm filmide näita-
mine 2013. aasta lõpus ja tegelikult juba 
2012. sai osa filme näidatud bluray ja ki-
nonäitamiseks kohaldatud projektoriga, 
mille võimsus on siiski kordades nõrgem, 
kui uue tehnika oma, kuid tänu sellele 
saime Tapal kino edasi näidata kuni 
tänaseni, muidu oleks 2014. aastal Tapal 
kinonäitamine täiel määral seisma jäänud.

2K ja 3D uus kinoaparatuur, koos ser-
veri ja uue ekraaniga läks maksma kokku 
ligi 57 000 eurot, töö teostaja on Hannu 
Tallinn Pro OÜ. Siinkohal sügav kum-
mardus Eesti Kultuurkapitali nõukogu 
ja audiovisuaalkunsti sihtkapitali ees, kes 
toetasid Tapa digikino projekti ligi 35 000 
euroga, lisaks tänu ka Reformierakonna-
le, kes toetas projekti 7000 euroga.

Tapa digikino projekti aitas Tapa 
vallavalitsusel vedada Tapa kultuuriko-
jast majandusjuhataja ja kinomehhaanik 
Arvo Silla, tänu kellele Tapa valda ja 
maakonda uus kinotehnika saadi. Tapa 
kinoajaloost saad lugeda ka kultuurikoja 
veebilehelt.

Head kinosõbrad, nüüd, kus kõik tõk-
ked on pea ületatud, saate näha rohkem ja 
paremaid filme, kui viimasel paaril aastal. 

Indrek Jurtšenko

Tapa digikino avapauk 

MTÜ Arenduskoda LEADER projektitaotluste  
hindamiskomisjoni liikmekandidaadi leidmiseks

Hindamiskomisjoni koosseisu valitakse liikmed erinevatest organisatsiooni-
dest ja MTÜ Arenduskoda LEADER  piirkonna viiest omavalitsusest. Komis-
jonis on kuus liiget, kellest viis esindavad erinevate omavalitsuste terri-
tooriume ja üks on MTÜ Arenduskoja esindaja. Komisjoniliikmete hulgas 
võib olla kuni kaks avaliku sektori esindajat ja peab olema vähemalt üks 
kolmanda sektori esindaja ja üks ärisektori esindaja. Tapa valla piirkonna 
esindaja on vastavalt kvoodile kohaliku omavalitsuse esindaja. Kandideeri-
jate hulgast valitakse välja üks komisjoni põhiliikme ja üks asendusliikme 
kandidaat. Hindamiskomisjoni liikmed kinnitab MTÜ Arenduskoja juhatus. 
Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded:
LEADER projektitaotluste hindamine; osalemine LEADER projektitaotluste 
hindamiskomisjoni liikmete koolitustel; investeeringuobjektide külastami-
ne, taotlejate kuulamine; osalemine hindamiskoosolekul; projektitaotluste 
lugemine ja  hindamine toimub elektroonses taotlemissüsteemis; hinda-
miskomisjoni liikme tööd ei tasustata, vaid motiveeritakse muul viisil (tasu-
ta õppe-motivatsioonireisil osalemine, tasuta koolitused või muud LEADE-
Riga seotud enesetäiendused) ning vajadusel hüvitatakse sõidukulud. 
Nõuded kandidaadile:
Tunneb Leader põhimõtteid, Leader tegevusgruppide toimimist ja KTG 
reguleerivaid õigusakte, on kursis MTÜ Arenduskoja strateegia 2014–2020 
ning selle perioodi meetmetega; tunneb MTÜ Arenduskoja tegevuspiir-
konda, omab ülevaadet liikmesomavalitsustes tegutsevates MTÜ-dest ja 
äriettevõtetest. Kandideerijal tuleb esitada motiveeritud avaldus ja CV.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult meiliaadressile
vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 26. veebruariks 2016.
Täiendav informatsioon: vallavanem Alari Kirt, tel 5660 7450.
LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete konkursi reglemen-
di ja projektitaotluste hindamise ja projektitaotluse paremusjärjestuse 
koostamise organi  moodustamine ja töörühma kodukorraga on võimalik 
tutvuda Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/vabad_tookohad 
Rohkem infot LEADER tegevusgrupi tegemistest leiab MTÜ Arenduskoda 
kodulehelt http://www.arenduskoda.ee/et/.

Tapa vallavalitsus

Tapa vallavalitsus korraldab avaliku konkursi
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Jaanuari lõpust käivitus Lääne-Vi-
rumaal Euroopa Sotsiaalfondi ra-
hastusel projekt “Puudega laste tugi-
teenuste arendamine ja pakkumine”, 
mille eesmärgiks on raske ja sügava 
puudega lastele pakkuda tugiteenu-
seid – lapsehoid, tugiisik ja toetava 
teenusena transport, vähendades 
seeläbi vanemate hoolduskoormust ja 
takistusi tööhõives osalemisel.

Teenused on suunatud raske ja sü-
gava puudega 0–17-aastastele lastele, 
kelle vanemad ei saa osaleda tööhõi-
ves, kuna laps vajab ööpäevaringset 
hooldust ja järelevalvet ning on kodus 
vanema hooldamisel.

Teenuste mahuks 2016. ja 2017. aas-
tal on ette nähtud 4918 eurot ühe lapse 
kohta aastas. Raha ei saa vanemad, vaid 
sotsiaalkindlustusamet maksab tellitud 
teenuste eest otse teenusepakkujale. 
Abi ei kata tõenäoliselt kõiki vajadusi, 
kuid loodetavasti on siiski abiks.

ESFi projekti rahastusele lisaks 
jätkab riik endiselt riigi rahastatava lap-
sehoiu eest maksmist (402 eurot aastas).

Raske ja sügava puudega laste 
vanemad, kes soovivad osaleda pro-

jektis ning kelle lapsed vajavad lap-
sehoiu- ja/või tugiisiku teenust ning 
eelnimetatud teenusele sõitmiseks 
transporditeenust, saavad pöörduda 
oma piirkonna koordinaatori, koha-
liku omavalitsuse sotsiaalosakonna 
või teenusepakkuja (st. MTÜ Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskuse kontakti-
siku) poole. Neilt saab ka lähemat 
informatsiooni teenuste täpse mahu 
ja korralduse kohta.

Avalduse blankett ja vajalik lisa-
informatsioon on kättesaadav sot-
siaalkindlustusameti kodulehel www.
sotsiaalkindlustuamet.ee.

Lääne-Virumaal on sotsiaalkind-
lustusameti poolne kontaktisik/
koordinaator Kersti Suun-Deketi 
kontaktandmed – email: kersti.suun-
deket@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 
327 8371 või 5346 7887.

Lääne-Virumaa teenusepakkuja 
on MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikes-
kus, kontaktisik Ene Augasmägi, tel: 
5598 0670 või email: tapa.vabataht-
lik@gmail.com. Täiendav info MTÜ 
kodulehel: www.vabatahtlik.com. 

Ene Augasmägi

Abiks raske või sügava 
puudega lapse vanemale

24. jaanuari õhtul kell 18.45 olin 
tunnistajaks ühele sündmusele, 
mis mind väga puudutas ja sellest 
tekkinud mõtteid tahan lehe kaudu 
ka teistega jagada.

Oli pühapäeva õhtupoolik. Tegin 
sõbrannaga oma tavalist jalutuskäiku 
linnas ja enne kojutulekut astusin 
sisse veel Grossi toidupoodi Jaama 
tänaval. Rahvast oli poes hõredalt, 
neist suurema osa moodustasid 
Tapa väeosa ajateenijad, kes nädala-
vahetusel enne kasarmuse naasmist 
olid möödaminnes midagi ostma 
tulnud. Hetkel töötas kolm kassat, 
neist kaks saalis ja üks alkoholiletis. 
Saalitöötajatest oli teenindaja lihaletis 
ja puuvijla-köögivilja paigutaja oma 
tööpostil, kaupluses valitses igati 
rahulik õhkkond. Valisin omale vaja-
mineva kauba ja jäin seisma saalikas-
sa järjekorda grupi sõdurpoiste järel. 

Äkki kostis saalist valjuhäälset 
kära, saaliteenindaja tormas ühele 
keskealisele ilmsete joobetunnus-
tega meesterahvale järele, kellel 
oli käes mingi joogipudel ja põues 
poest võetud toidukaup, kuid selle 
eest maksmata kassast tuimalt läbi 
kõndis. Teenindaja püüdis igati 

“varast” takistada ja temalt kaupa 
konfiskeerida, millest näppaja kate-
gooriliselt keeldus ja oma füüsilist 
üleolekut demonstreerides lihtsalt 
kõndis edasi välisukse suunas.

Nüüd sekkusid juba sõduripoisid, 
peatasid huligaani, hoidsid teda kinni 
ja aitasid kaupluse töötajal varasta-
tud kauba tema põuest ja taskudest 
paljastada. Vaatamata varganäo 
ähvardustele ja rahvustunnetele rõ-
hutamisele “tõ mne brat, ili net” jäid 
vaprad sõduripoisid endale kindlaks 
ega lasknud näppajat minema. Nad 
toimetasid ta kaupluse tagaruumi 
ootama politseipatrulli saabumist, 
kes jõudis sündmuskohale alles 
poole tunni möödudes ja registreeris 
antud korrarikkumise.

Siinkohal tahan kiita Tapa väe-
osa vapraid ajateenijaid, kes julgesid 
sekkuda intsidenti, kartmata karis-
tust hilinemise pärast oma väeossa! 
Tore, et noored inimesed on nii 
abivalmis ja õigluse eest väljas! 
Aitähh teile poisid!

Kahjuks iga sarnane juhtum ei 
lõppe niimoodi. Õhtuti, eriti näda-
lavahetustel, pole sageli kedagi, kes 
vaestele kapulusetöötajatele appi 

ruttaks. Viimasel ajal on sagenenud 
õhtused noorte korrarikkujate rüüs-
teretked Tapa Grossi toidukaupade 
poes. Noortekambad varastavad 
ülbelt toidukaupa, söövad selle 
häbenemata samas poe eesruumis 
treppide peal ära, tõugeldes ja kärat-
sedes nagu vareseparv. Vähe sellest, 
sageli loobitakse osa toiduaineid 
laiali, määritakse seintele, tallatakse 
põrandal laiaks, taara ja pakendid 
loobitakse süüdimatult laiali. Õnne-
tud poetöötajatad ei saa aga midagi 
teha, sest korrakaitse ei jõua piisa-
valt kiiresti kohale, et karistamatust 
nautlevaid noorukeid tabada. Mind 
häirivad ja riivavad silma ka haisvad 
asotsiaalid, kes sageli ummistavad 
sama kaupluse välisukse esise või 
lihtsalt konutavd kahe ukse vahel 
nurgas ning mõnikord lausa maga-
vad seal oma õiglaseund.

Mis on valesti, miks ei suudeta 
seaduskuulelikule tavakodanikule 
pakkuda inimväärset elukeskkonda? 
Statistika näitab küll korrarikkumis-
te vähenemist, aga väikelinnades 
ja alevikes on tegelik olukord küll 
korrakaitse osas halvemaks läinud. 

Senta Malva

Sõnumete eelmises numbris ilmus 
Tapa vallavalitsuse teade, et 1. veeb-
ruarist lõpetatakse veevedu nendele 
kinnistutele, kus on võimalus ühi-
neda linna ühisveevärgiga.

Teate peale esitas voliko-
gu fraktsioon Valla arengu eest 
järelepärimise, et saada täpsemat 
informatsiooni, miks keset talve 
veevedu lõpetatakse. Siinkohal 
tänan Tapa abival lavanemat 
Andrus Freienthali väga põhjaliku 
vastuse eest. Vastusest selgub, 
et vallavalitsus on teema väga 
põhjalikult läbi töötanud ning 

Algus üle-eelmises ajalehes
Uue IAK saamiseks peab kaardi 

taotlejal olema: kehtiv arstitõend 
või rehabilitatsiooniplaan, kus on 
märgitud abivahendi vajadus ISO-
koodi täpsusega (enne 01.01.2016 
väljastatud tõendil või rehabilitat-
siooniplaanil peab olema abivahendi 
nimetus või kirjeldus); välismaal 
õppiva 18–26-a isiku puhul ka koo-
litõend; klienditeeninduses kaardi 
taotlemisel isikut tõendav dokument. 

Kehtiva IAK omanik pöördub 
abivahendi saamiseks otse abiva-
hendeid müüva või üüriva ettevõtte 
poole. Alates 2016. aastast ei ole 
maakondlikke piiranguid abivahen-
deid müüva või üüriva ettevõtte 
valimisel. Abivahendi saamiseks 
on inimesele õigus pöörduda enda 
poolt valitud abivahendeid pakkuva 
ettevõtte poole, kellega SKA on 
sõlminud lepingud. Info ettevõte-
test on kättesaadav SKA kodulehel 
alates 01.01.2016. 

Kui konkreetse abivahendi eelar-
ve on lõppenud, on võimalik ennast 
ettevõttes suulise sooviavalduse 
alusel järjekorda lisada. Järjekorra 
saabumisel saadab SKA isikule 
posti teel järjekorra saabumise 
teate. Isik peab järjekorra teate 

joogiveeta keegi ei jää.
Kuigi leheloost võis jääda ekslik 

mulje, et veevedu lõpetatakse üldse, 
siis tegelikult vahetatakse välja 
senine paakauto ning vett hakkab 
transportima valla majandusgrupp 
suuremahuliste paakidega. Vana 
auto on amortiseerunud ning tuleb 
rakendada soodsamaid.

Veeveo ümberkorraldamine 
puudutab 13 aadressi. Valdavalt 
on nende elanikud valmis saabuval 
suveperioodil vajalikud liitumistööd 
ära tegema, kuid on ka kohti, kus 
tuleb leida alternatiivsed lahendu-

saamisel 60 päeva jooksul pöör-
duma endale sobiva abivahendit 
pakkuva ettevõtte poole ning võt-
ma kaasa: saadud järjekorra teate, 
isikut tõendava dokumendi, isikliku 
abivahendi kaardi, arstitõendi või 
rehabilitatsiooniplaani. 

Ettevõte väljastab abivahendi ai-
nult järjekorra teate ettenäitamisel. 

Infot abivahendite süsteemi 
kohta, isikliku abivahendi kaardi 
ja erimenetluste kohta ning sot-
siaalministri poolt allkirjastatud 
määruse riigi poolt hüvitatavate 
abivahendite ja piirhindade kohta 
saab: E-post: info@sotsiaalkind-
lustusamet.ee ja infotelefon 16106.

Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (Abifond) 
toetab Euroopa Liidu liikmesriiki-
de meetmeid, mis pakuvad enim 
puudust kannatavatele inimestele 
materiaalset abi. Materiaalne abi 
käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse-
alaste meetmetega, mida rahasta-
takse riigieelarvest või Euroopa 
struktuurivahenditest. Sotsiaalmi-
nisteerium on koostanud toetuse 
andmise tingimused (TAT), mis 
täpsustab toiduabi jagamise kor-
raldust.

Algab abiprojekt „Erivajadus-

sed. Samuti andis abivallavanem 
teada, et mõned kinnistuomanikud 
ei plaanigi ühisveevärgiga liituda. 
See teeb küll kurvaks, kuna vald on 
teinud Euroopa Liidu toel mahukad 
investeeringud inimeste elukvalitee-
di tõstmiseks ning arusaadavalt ei 
saa veevedu autoga lõputult kesta.

Loodame, et vallavalitsus ja 
elanikud leiavad siiski optimaalsed 
lahendused nii tööde korraldamise 
kui ka finantseerimise poolelt ning 
ühisveevärgiga saavad liidetud ka 
need kinnistud.

Ene Augasmägi, fraktsiooni Valla
arengu eest aseesimees

tega inimeste eluaseme füüsiline 
kohandamine“, mis käivitub Astan-
gu Kutserehabilitatsiooni keskuse 
projekti läbi ja avalduste vastuvõtt 
kõikjalt Eestist algab 2016. aasta 
teisest poolest. Infot selle kohta 
jagatakse täiendavalt. Lisainfo pro-
jekti meeskonnalt telefonil 687 7232 
või kodukohandus@astangu.ee. 

Tõenduspõhise vanemlusprog-
rammi „Imelised aastad“ pilotee-
rimine Eestis I etapis osales Tapa 
vald venekeelsete gruppidaga, mille 
positiivse tulemusena on vähenenud 
laste käitumisprobleemid (agres-
siivne ja destruktiivne käitumine, 
sõltuvusainete tarvitamine, konf-
liktid lapse ja vanema vahel), lapse 
väärkohtlemise juhtumid, asendus-
kodusse paigutamiste arv, riskikäi-
tumisega seotud õnnetusjuhtumid, 
lapsevanema stress ja depressiooni 
sümptomid. Paranenud lapse ja 
vanema vaheline suhe, pere omava-
helised suhted, lapse enesetõhusus 
ja akadeemilised oskused. 

Artikkel toetub Sotsiaalminis-
teeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja 
Puudealase Teabe ja Abivahendite 
Keskuse infomaterjalidele.

Karmen Kaar,
sotsiaalnõunik

Ajateenijad olid abiks 
varga tabamisel

Joogiveeta keegi ei jää

Uudised ja muudatused 
sotsiaalvaldkonnas 2016. aastast

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

2., 16. ja 30.jaanuaril kell 9–14 ILUTEENINDAJA EAKATELE 
SOODUSHINDADEGA! (maniküür, pediküür, ripsmete ja kulmude 

hooldus). Eelregistreerimine tel: 5384 3360 (Eve).

Igal kolmapäeval kell 8–14 MASSÖÖR EAKATELE SOODUSHINNAGA!
Vajalik eelregistreerimine tel: 554 7894 – Silvia.

9. märtsil kell 10–12 JUUKSUR eakatele soodushinnaga!
(juukselõikused naistele ja meestele)

elavas järjekorras (vajadusel ka kauem). 
Info tel: 5450 1102, 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee.

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
14. märtsil kell 10–14

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja 
lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva!
 Info, abi ja tellimine tel: 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Sissepääs vaba

Ootame huvilisi pangandusteemalisele loengule 
26. veebruaril kell Tapa päevakeskusesse.

Teemad:
• Telefonipanga olemus ja võimalused
• Pangakaart (kasutamine (kaart koju)
• Turvalisus pangaasjades
• Volitused, pärimine

Osalemissoovist anda teada 19. veebruariks, helistades tel 888 5344.
Kui sooviajid on vähem kui 10 inimest, siis loengut ei toimu.
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Hr Lõõniku artiklile kommentaa-
riks vast niipalju, et ettepanekuid 
tehakse valda palju ja mitte ainult 
arengukava tegemise protsessis ning 
väga paljud neist võetakse arvesse.

Arengukava valmimise protsessis 
töötles kõiki laekunud ettepanekuid 
töögrupp, kuhu kuulusid nii vallava-
litsuse kui vallavolikogu esindajad, 
kõik kes selleks soovi avaldasid. 
Järelikult ei leidnud hr Lõõniku 
ettepanekud toetust, et neid aren-
gukavasse sisse ei pandud. Kõigil 
pole samad vaated ja lahendused 
probleemidele. Ei saa seda ju ometi 
arvata et kõik, mida avaldatakse ja 
ükspuha, mis ettepanekuid tehakse, 
leiavad rakendust. Peab arvestama, 
et meil on demokraatia. 

Mis puutub artikli teise ossa, siis 
on ülimalt kummaline hr Lõõniku 
poolt Tapa valla võrdlemine just ni-
melt nende omavalitsustega. Endise 
omavalitsustegelasena peaks autor 
väga hästi teadma, millised on oma-
valitsuse võimalused rahvaarvu ja 
maksulaekumist mõjutada. Põhimõt-
teliselt võib öelda, et nii nagu kinnis-
vara puhul on ka omavalitsuse puhul 
peamine edutegur asukoht. Ehk siis 
mida lähemal sa oled Tallinnale või 

mõnele teisele suurele linnale seda 
paremini sul läheb.

Hr Lõõnik oleks võinud objek-
tiivsuse huvides võrrelda Tapat näi-
teks Tamsalu või siis kasvõi Türiga, 
mis asuvad ka raudtee ääres, oleks 
saanud ausama pildi. Kuna seda ei 
tehtud siis saab teha vaid järelduse, 
et autor hämab teadlikult faktidega 
ja teeb meelevaldseid järeldusi. Kas 
Tapa vald on võimekas või mitte 
annab kõige parema pildi tabel, mis 
on üleval rahandusministeeriumi 
kodulehel http://www.fin.ee/finant-
sulevaated. Ja siin on näha, et Tapa 
vald on viimastel aastatel jõuliselt 
arenenud ja Tapa valla arengupo-
tentsiaal on märgatavalt paranenud. 
Ja demagoogiaks pole siin kohta.

Tapa vald on 2014. aasta po-
tentsiaaliindeksi tabelis olevast 213 
vallast tublil 33. kohal. Kui võima-
likust 360 punktist oli Tallinna linn 
saanud 326 punkti, siis Tapa vallal 
oli see 200. Tahapoole jäid kõik 
Lääne-Virumaa omavalitsused, välja 
arvatud Rakvere (220 pn), Järvamaalt 
oli paremal kohal vaid Türi vald (208 
pn). Isegi Harjumaa 22 omavalit-
susest on Tapa vallast tagapool 11. 
Keskmine punktide arv on tabelis 

170. Keskmise potentsiaaliindeksiga 
omavalitsuse (Haljal vald) näitaja jääb 
Tapa vallast maha 51 omavalitsuse 
võrra. Omasuuruste omavalitsuste 
(5000–9999 elanikku) hulgas on Tapa 
14. kohal 25-st. Omavalitsuste, mille 
elanike arv on üle 5000 elaniku (oma-
valitsusi kokku 43) hulgas on Tapa 
32. kohal. Kõigile on selge, et Tallinn 
tõmbab meilt inimesi ära jätkuvalt ja 
jääbki tõmbama kuni meie palgad 
ei ole võrdsed ja kuni meil on palju 
vähem erinevaid töökohti.

Eelkõige on tähtis elukoha valikul 
töökoht ja siis tulevad alles teenu-
sed, vaba aja veetmise võimalused, 
maine, ühendused jms. Omavalitsus 
saab vaid pakkuda parimat teenust 
oma kodanikele ja ettevõtetele ja ma 
julgen väita, et me teeme parimat, 
et see nii oleks. Loomulikult ei ole 
kõik kaugeltki hästi ja arenguruumi 
on veel küllaga. Ja kui võrrelda Tapa 
valla rahvaarvu vähenemist sarnaste 
omavalitsuste omadega, siis on meie 
numbrid paremad või sarnased.

Seega nagu näha võib arvudega 
manipuleerimisega palju ära teha. 
Oleneb kuidas seda esitada ning kui 
palju teab lugeja taustast. 

Alari Kirt, vallavanem

„Mõnikord ollakse elus dilemma ees: 
ei või ausalt kirjutada, sest peale eba-
meeldivuste ei kaasne mitte midagi; 
ning samas ei või ka kirjutamata jätta, 
sest siis arvatakse, et oled igati päri, 
ja imestatakse, et näe, kuidas aastad 
mõjuvad …“ (Ülo Vooglaid). Olin 
sunnitud taaskord tõdema, et härra 
vallavanem suutis minu tõstatatud 
probleemidele keskendumise asemel 
pöörata vastuse minu isiku vastu. Ei, 
see mind ei üllatanud, on ju sellisel 
kombel reageeritud kõikidele valla 
ajalehes avaldatud probleemikäsit-
lustele. Näiteks „Hr Männiku eh-
matus on enneaegne!“ („Sõnumed“ 
10/2014) või „Lehe väljaandmine 
sel moel ei olnud probleem ka ajal, 
kui hr Rooba ja pr  Augasmägi olid 
tööl Tapa vallavalitsuses vallavanema 
ja sotsiaalnõunikuna.“ („Sõnumed“ 
2/2015) jne. 

Vallavanema sõnad on ka need: 
„Kui ka teistel on häid mõtteid, mida 
järgmistel aastatel vallas paremuse 
suunas muuta ning kuhu investeerida, 
siis palume need samuti kirjalikult 
valda edastada. Ei maksa karta, et 
ühel või teisel isikul või „klannil“ 
(nagu hr Männik vallakodanikke 
jagab) on võimu need ettepanekud 
välja jätta.“ („Sõnumed“ 11/2014). 
Esitasin minagi oma ettepanekud val-
la arengukava kvaliteedi tagamiseks 
valda kirjalikult eelmise aasta jaani-
päeva paiku. Nendele ei ole vallava-
litsus vaevunud siiani kirjalikult vasta-
ma ei üldistatud ega argumenteeritud 
kujul. Nagu selgus, esitas vaid kolm 
(!) isikut oma kirjalikud ettepanekud 
valla arengukava kohta. Miks nii 
vähe? Valla arengukavas ei ole korda-
gi kasutatud mõisteid „demokraatia“ 
või „vaba eneseväljendus“. Nende 
märksõnade puudumine ja olukorrale 
hinnangu andmata jätmine on prob-
leem, mille lahendamise analüüsimist 
tuleb alustada valla juhtkonnast. Kas 
vallajuhi selline suhtumine, nagu 
eelviidatud avalikest materjalidest 
nähtub, julgustab vallaelanikke ole-
ma aktiivsed? Või pigem lähtuma 
tõdemusest, et kui kusagil on midagi 

valesti, siis süüdlaseks ei jää see, kes 
valesti tegi, vaid inimene, kes selle teo 
oma nimega nimetab ja selle valjul 
häälel välja ütleb?

Valla üldise arengu seisukohalt 
oleme katastroofilises olukorras. 
Inimesed lahkuvad vallast jätkuvalt, 
ka 2015. aastal oli Tapa vald üks suu-
rima lahkunute arvuga omavalitsusi 
maakonnas. Kes vastutab selle eest 
Tapa vallas? Kellele läheb korda, et 
kõik 2015. aastal Lääne-Virumaal 
toimunud tapmised sooritati Tapal? 
Jah, väga lihtne on vastata, et ega 
meie vald siis üksi, teised ju ka. Aga 
kas me peame just nende teiste järgi 
joonduma või võtaks eeskuju mujalt, 
kus tulemused positiivsed? 

Näiteks, kui võrdleks Tapa valla 
arengunäitajaid teiste hea raudtee-
ühendusega Tallinnast eemal asuvate 
tagamaaomavalitsustega – Anija vald, 
Keila linn, Keila vald, Kohila vald? 
Elanike arv on 2009-2015 vähenenud 
nende omavalitsuste arvestuses kõige 
enam Tapa vallas. (Vt. tabel 1)

Füüsilise isiku tulumaksu laeku-
mise poolest kohalikku eelarvesse 
2009. ja 2014. aasta võrdluses on 
Tapa vald kõige tagasihoidlikum. 
(Vt tabel 2)

Nende andmete valguses ei näe 
mina küll põhjust rahuloluks. „Kuigi 
eelarve võib tunduda Tapa suuruse 
valla kohta tagasihoidlik ja mõnele 

isegi pessimistlik, jätame endale 
võimaluse rõõmustada lisasissetule-
kute üle, kui neid tuleb.“ (Alari Kirt, 
„Sõnumed“ 1/2015) Millegipärast 
on teised sarnased vallad suutnud 
enda tulubaasi kasvatada oluliselt 
enam, kui Tapa vald.

Seega ei ole vallavõimudel vaja esi-
tada mitte õigustusi, vaid põhjendusi, 
miks on midagi tehtud või tegemata 
jäetud ja võtta vastutus. Selleks tuleb 
märgata ja tunnistada probleeme (tun-
netatud vastuolu tegeliku ja vajaliku 
vahel). Valla arengukava tähtsustab 
mainet, aga mitte tegelike probleemi-
de tunnetamist ega neile lahenduste 
otsimist. Rahvaarvu vähenemine ei ole 
arengukavas probleemina käsitlemist 
leidnud! Valla arengu edukuse peamine 
indikaator on aga justnimelt rahvaarvu 
muutumine. Rahvaarvu vähenemine 6 
aastaga üle 10 % ja sellele reageerimata 
jätmine tähendab katastroofi!

Probleemi lahendamiseks on 
vajalik määratleda valla tulevikuvi-
sioon. Muide, valla arengukavas on 
defineeritud kasutatavat põhimõistet 
„visioon“ selliselt: „tulevikupilt, 
mida tahetakse teatud ajaks saavuta-
da ning mille nimel tehakse jõupin-
gutusi“. Visiooni ennast arengukavas 
aga sõnastatud ei ole – seega kas meil 
vallas ei taheta midagi saavutada ega 
tehta millegi nimel jõupingutusi?

Jaan Lõõnik, Tapa vallaelanik

Tapa vallavolikogu arutas 29. jaanuari is-
tungil vallavalitsuse poolt esitatud eelnõu 
„Vallavara võõrandamiseks ja ostueesõigu-
se seadmiseks nõusoleku andmine“. Ob-
jektiks oli Pruuna mõis, kus praegu asub 
Lehtse Kool. Opositsiooni fraktsioon 
„Valla Arengu Eest“ toetab plaani leida 
hoonele kasutus peale kooli ärakolimist, 
samas ei ole nõus lõpliku otsusega võõran-
dada vara otsustuskorras ja selle hinna eest, 
mille oli pakkunud potentsiaalne ostja. 

Põhjendamatuks jäi, miks tegi Tapa 
vallavalitsus ettepaneku müüa Pruuna 
mõis just nimelt otsustuskorras, aga mitte 
ei teinud ettepanekut korraldada enam-
pakkumist või ei eelistanud rendisuhet või 
hoonestusõiguse seadmist? Alternatiivsete 
lahenduste analüüs puudus täielikult. 
Müügihinnaks kujunes OÜ Indsalu (po-
tentsiaalne ostja) ettepanekul – 150 000 
eurot. Mingit hindamisakti ei tehtud, see 
oli ostja esindaja sõnul „turusituatsioonile 
vastav“ hind.

Saime vaid teada, et vallavalitsus põh-
jendas tehingut mõistega „avalik huvi“, aga 
selle mõiste tõlgendamine on kummaline. 
Et kui vallavara valitsemise korra § 34 lg 
1 p 5 sätestab “Vallavara võõrandamine 
otsustuskorras võib toimuda, kui: 5) muu-
del juhtudel lähtudes avalikest huvidest” 
ning et ajalooline hoone on vaja kohe 
kasutusse võtta vältimaks selle lagunemist 
ning inimestele on hooldekodu vaja, siis 
on võimalik pidada kinnistu võõrandamist 
OÜ Indsalule (pakkumise esitanud isik) 
kohe avalikes huvides olevaks. Viitame 
siinkohal Tallinna Halduskohtu kohtuniku 
KadriannIkkoneni artiklile 2005. aasta 
“Juridica” 3. numbris, milles ta kirjutab: 
“Juriidilises argumentatsioonis kasutatakse 
avaliku huvi mõistet enamasti põhiõiguste 
piiramise õigustusena.” Autor möönab, et 
ühest definitsiooni avaliku huvi mõistele ei 
ole ning lähenemisi on mitmeid.

Seega peab avaliku huvi olemust defi-
neerides kaaluma erinevaid aspekte. Isiku-
te põhiõiguste piiramise aspektist vaadates 
ei ole võõrandamine otsustuskorras OÜ 
Indsalule küll mitte mingisugune avalik 

huvi ning vallavara valitsemise korra § 34 
lg 1 p 5 ei saa kuidagi alusena kasutada.

Veelgi enam, kogu eelnõu oli rajatud 
pelgalt oletustele: Millegagi ei ole ju ga-
ranteeritud, et Lehtse uus keskusehoone 
saab 2017. aasta augusti lõpuks nii valmis, 
et seal on võimalik alustada õppetööga 
ning Lehtse Kool saab tõesti Pruuna mõi-
sast ära kolitud. Hetkel ei ole volikogule 
esitatud ehitusprojekti, puudub ehituse 
kontrolleelarve, rääkimata ehitushanke 
teostamisest.

Eelnõust ega lisamaterjalidest ei selgu-
nud, mis garantii on andnud OÜ Indsalu 
või mida nõudnud vald, et on tagatud 
hoolekandeteenuse osutamine. Meenuta-
me, et Tapa vallavolikogu kiitis äsja heaks 
määruse, mille kohaselt on ette nähtud 
üldised tingimused hoolekandeteenustele. 
Millised garantii on andnud OÜ Indsalu, 
et tema pakutav teenus hakkab neile tin-
gimustele vastama? 

Vastavalt Tapa valla valitsemise korrale 
§ 30 lg 2 p 2 peab ostja põhjendama, et 
miks nimetatud töö tegemine (sotsiaal-
hoolekande teenuste osutamine Pruuna 
mõisas) ilma vallavara omandamiseta ei 
ole võimalik. Vastust sellele küsimusele 
OÜ Indsalu ettepanekus ei ole.

Eelnõu läks volikogu enamushäälte 
toel läbi. Sellega on loodud väga huvitav 
pretsedent Tapa vallas. Nüüd võib igaüks 
saata vallamajja A4 paberi pealiskaudse 
jutuga, kus on konkreetsena kirjas vaid 
objekt ja summa, mida osta soovitakse 
ning vald valmistab kohe tehingu ette. 
Volikogu ei nõua mingeid garantiisid ega 
sea tingimusi. Lihtne, eks ole? Valmistu-
mine haldusreformiks Tapa valla moodi 
– anname vallavara igaks juhuks ära, mine 
tea, kellega veel liituma peab?

Eelnõu arutelu käigus oli visatud õhku 
küsimus, kas volikogu saadikud ei tunne 
„korruptsiooni lõhna“, kui objekt müüak-
se valitud firmale fikseeritud hinna eest? 
Või kõik on JOKK?

Maksim Butšenkov,
fraktsiooni Valla Arengu Eest esimees

Meenutus ajas tagasi. 2015. aasta det-
sembrikuu volikogu istungil tutvustas 
volikogu esimees volinikele Pruuna mõisa 
ostupakkumist ja volikogu arvas selle 
peale üksmeelselt, et vallavalitsus võiks 
koostada vastava eelnõu. Kui oli näha, 
et see on niivõrd kahjulik otsus vallale, 
siis miks pidi selle edasi jaanuarikuu vo-
likogusse saatma, oleks võinud ju kohe 
tagasi saata. 

Järgnevalt põgusalt motiividest, miks 
see otsus volikogu lauale tuli. Juba aasta-
kümneid on olnud Lehtse kandi inimeste 
põhiline mure kooli toomisel keskusesse, 
mõisa saatus. Keegi ei taha, et mõisahoo-
ne jääks tühjaks ja lagunema. Nüüd, kus 
on kindlalt teada, et Lehtse Keskusehoo-
ne valmib 2017. aasta suvel, kool kolib 
mõisast välja ja mõis jääks tühjaks, laekus 
vallavolikogule pakkumine mõis ära osta. 
Teha sinna hooldekodu, mis pakuks 
teenust 80–85 hooldatavale ja töökohti 
ca 20-le inimesele. Kui selline asjade käik 
pole avalikkuse huvides, siis mis veel.

Maksim Butšenkov kurdab, et miks 
ei tehtud enampakkumist. Siinkohal 
tasub vaid vaadata kinnisvara kuulutusi 
ja uurida, mis maksab üks mõis ning 
mõtiskleda selle üle, kes võiksid olla ühe 
mõisa ostjad. Üle Eesti on väga palju 
tühje mõisahooneid müügis, otsivad 
omanikke ning mitte keegi ei taha neid, 
sest nende mõisate kordategemine nõuab 
sadu tuhandeid eurosid, suurt pühendu-
must ning nende korrashoidmine aastas 

kümneid tuhandeid. Mõis ei ole miski 
kingitus. Meie lähipiirkonnas on müügil 
mõisahooneid mitmeid, Tapa vald ise 
müüb juba korduvalt Tapa mõisa. Müü-
gil on veel aastaid juba Porkuni mõis ja 
Imastu mõis. Mõisa hinda ei suuda isegi 
kinnisvara hindajad adekvaatselt pakkuda, 
sest tehinguid nendega on väga vähe ja 
hindamise faktoreid väga palju. Eelkõige 
ikkagi seepärast et turuväärtus on pigem 
emotsionaalne.

Tapa valla ja selle elanike jaoks on 
mõisa omamine samamoodi üsna suur 
rahaline koorem. Selline lahendus, kus 
mõisahoonele leitakse hea peremees 
juba enne tühjaksjäämist ja sinna tulevad 
lisaks veel töökohad, on parim lahendus 
üldse võimalikest. Eks artikli autor on 
kindlasti Tallinnas oma erakonna liinis 
õppinud, kuidas kinnisvarast võimalikult 
palju välja pigistada. Meil maal on liht-
sam mõtlemine, püüame hoonet hoida 
korras ja kasutuses ning, et see tooks tulu 
kogukonnale.

Ei ole veel sugugi hilja Tapa Valla 
Arengu eest seisjal otsida mõisale sobiv 
rakendus koos parema pakkujaga. Soovi-
me selleks edu.

Artikli autor viitab oma kirjutise lõpus 
korruptsioonile jättes täpsustamata, keda 
ta silmas peab või milles seisneb see 
korruptsioon. Seega palum, kas esitada 
avalikult tõendusmaterjal, avalikult teha 
oma sõnades parandus või vabandada.

Alari Kirt, vallavanem 

Valla arenguprobleemid
vajavad lahendamist

Mõis 150 000 euro eest...
Müüdud!

Mõis 150 000 euro eest…
EI OLE müüdud!

Omavalitsus 1.01.2009 1.01.2015 Muutus Muutus %
Anija vald 6060 5685 -375 -6,2
Keila linn 9850 9758 -92 -0,9
Keila vald 4860 5312 +452 +9,3
Kohila vald 7130 7270 +140 +1,9
Tapa vald 8640 7739 -901 -10,4

Omavalitsus 2009 (tuh. eurot) 2014 (tuh. eurot) Muutus Muutus %
Anija vald 2 717,52 3 314,00    596,48 +21,9
Keila linn 5 986,41 7 278,44 1 292,03 +21,6
Keila vald 2 656,03 3 366,44    710,41 +26,7
Kohila vald 3 449,22 4 375,73    926,51 +26,9
Tapa vald 3 254,25 3 644,83    390,58 +12,0

Vastus vallaelanik Jaan Lõõnikule

Tabel 2

Tabel 1
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Koos uue aasta algusega hakkas Eestis 
kehtima uus abivahendite korraldus, 
mis lubab abivahendi osta või rentida 
inimese enda valitud ettevõttest ja 
sobivaima hinnaga. Riik kompenseerib 
abivahendi vastavalt piirhinnale. Kalli-
mate abivahendite puhul on võimalik 
taotleda erimenetlust.

Kui inimesel on kehtiv isikliku abi-
vahendi kaart olemas, võib abivahendi 
saamiseks pöörduda otse abivahendeid 
pakkuva ettevõtte poole. Seejuures 
soovitame hinnapakkumisi nüüdsest 
küsida ettevõtetest üle Eesti, et leida 
endale sobivaima funktsionaalsuse ja 
maksumusega abivahend (ettevõtete 
nimekirja leiab Sotsiaalkindlustus-
ameti kodulehelt http://www.sotsiaal-
kindlustusamet.ee/abivahendid-3/). 
Abivahendi soetamisel ei ole inimene 
seega enam seotud elukohajärgsete 
ettevõtete ja maakonnaga – raha lii-
gub koos inimesega. Infot abivahendi 
hindade kohta võib küsida ettevõtetelt 
ka telefoni teel.

Abivahendi soodustused jäävad
Kui varasemalt kompenseeris riik 

teatud protsendi abivahendi hinnast, 
siis nüüd on abivahenditele kehtestatud 
lisaks piirhinnad, mille siseselt on kätte-
saadavad kaks kolmandiku enam kasu-
tusel olevatest abivahenditest. Piirhinna 
sees kehtib ka abivahendi soodustus. 

Kui vajalik abivahend on keerukam 
ja kallim, inimene vajab mitut abi-
vahendit või on raskusi omaosaluse 
tasumisega, tuleb esitada taotlus eri-
menetluseks Sotsiaalkindlustusametile. 
Võrreldes vana süsteemiga, kus kalli-
ma ja keerulisema abivahendi taotle-
mine võis kesta ka 8–9 kuud, on nüüd 
taotluse läbivaatamise maksimaalne 
aeg 30 päeva ja vajaduse korral kaasab 
Sotsiaalkindlustusamet eksperte.

Taotluse vorm on leitav ameti ko-
dulehelt (http://www.sotsiaalkindlus-
tusamet.ee -> blanketid -> abivahendi 
blanketid). Posti või e-posti teel taotlust 
esitades tuleb lisada koopia kehtivast 
arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani 
sellest lehest, kus on kirjas isikuand-
med ning lehest, kus on abivahendi 
vajadus kas nimetuse või kirjeldusena 
välja toodud. Taotlust saab esitada ka 
klienditeeninduses. E-posti teel tuleb 
taotlus saata aadressile abivahendid@
sotsiaalkindlustusamet.ee. Vastus saa-
detakse taotlejale posti teel ja see tuleb 
ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta 
koos isikut tõendava dokumendi ning 
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaa-
niga. Kui taotleja on avaldanud soovi 
saada otsus e-posti teel, peab ta selle 
välja printima koos kinnituslehega ja 
ettevõttesse kaasa võtma.

Uue isikliku abivahendi kaardi 
ja duplikaadi saab Sotsiaalkind-
lustusametist

Kui inimesel on esmakordselt vaja 
abivahendit, tuleb esmalt saada tõend 
pere- või eriarstilt. Abivahendi(te) 
vajadus võib olla tõendile märgitud 
nii nimetuse või kirjeldusena kui ka 
ISO koodina. Abivahendi vajadus 
võib olla välja toodud ka rehabilitat-
sioonimeeskonna poolt koostatud 
rehabilitatsiooniplaanis. 

Arstitõendi või rehabilitatsioo-
niplaani olemasolul tuleb pöörduda 
Sotsiaalkindlustusameti klienditee-
nindusse või saata taotlus isikliku 
abivahendi kaardi saamiseks posti 
või e-posti teel. Posti või e-posti teel 
taotlust esitades tuleb lisada koopia 
kehtivast arstitõendist või rehabili-
tatsiooniplaani sellest lehest, kus on 
kirjas isikuandmed ning lehest, kus on 
abivahendi vajadus kas nimetuse või 
kirjeldusena välja toodud. Posti või 
e-posti teel kaarti taotlejale saadetakse 
isikliku abivahendi kaart posti teel. 
Väljastatud kaardiga saate juba otse 
ettevõtete poole pöörduda. Ka kaardi 
duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda 
Sotsiaalkindlustusametisse. 

Abivahendite soetamisel võib esi-
neda olukordi, kus teatud abivahendite 
grupi eelarve on mõnel hetkel suletud. 
Sellisel juhul tekib Sotsiaalkindlustu-
sameti juurde üleriigiline järjekord, 
kuhu inimese suulise sooviavalduse 
alusel lisab teda abivahendeid pakkuv 
ettevõte. Järjekorra saabumisel saadab 
Sotsiaalkindlustusamet abivahendi 
soovijale sellekohase teate, millega 
tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või 
võtta ühendust endale sobiva abiva-
hendit pakkuva ettevõttega. Kaasa 
tuleb võtta: järjekorra saabumise tea-
de, isikut tõendav dokument, kehtiv 
isikliku abivahendi kaart ja arstitõend 
või rehabilitatsiooniplaan. Ettevõte 
väljastab abivahendi ainult järjekorra-
teate ettenäitamisel.

Abivahendite süsteemi muutustest 
on teavitatud ka kohalike omavalitsuste 
sotsiaaltöötajaid. Nende käest saab 
küsida nõu ning abi taotluste vormis-
tamiseks, Sotsiaalkindlustusameti ko-
dulehelt ettevõtte leidmiseks või muul 
viisil abivahendi kättesaamiseks, näiteks 
hinnapakkumiste küsimiseks ning va-
jadusel transpordi organiseerimiseks. 

Abivahendite loetelu leiab Astangu 
Puudealase Teabe ja Abivahendite Kes-
kuse leheküljelt http://www.abivahendi-
keskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/
abivahendi-teatmiku-allalaadimine/ .

Küsimuste tekkimisel tasub võtta 
ühendust Sotsiaalkindlustusametiga 
kas e-posti teel abivahendid@sotsiaal-
kindlustusamet.ee, infotelefonil 16106 
või minna enda jaoks sobivaimasse 
klienditeenindusse, mille asukohad 
leiab ameti kodulehelt http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditee-
nindused/.

Kuidas käib piirhinna arvestamine 
(näited 70% soodustuse korral)?

Odavam abivahend:
müügihind: 20,00 piirhind: 27,80
riigi poolt ülevõetav osa: 20,00 x 

0,70 = 14,00
kasutaja omaosalus: 20,00-14,00 

= 6,00
Kallim abivahend:
müügihind: 35,00 piirhind: 27,80
riigi poolt ülevõetav osa: 27,80 x 

0,70 = 19,46
kasutaja omaosalus: 35,00-19,46 

= 15,54
Merlin Veinberg,

Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste 
üksuse abivahendite nõunik

1. jaanuarist kehtib uus abi- 
vahendite teenuse korraldus 07.01.2016

- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 
eraldati raha lapsehoiuteenuse osu-
tamiseks;

- volitati Tapa vallavalitsuse sot-
siaalnõuniku Karmen Kaar välja 
võtma viie Tapa valla lapse Euroopa 
ravikindlustuskaardid Eesti Haige-
kassa Harju osakonna Tallinna klien-
diteenindusbüroost;

- Tapa linnakalmistu hoone remon-
di edukaks pakkumuseks tunnistati 
OÜ Istrup poolt esitatud pakkumus 
kui ainus esitatud ning vastuvõetava 
maksumusega pakkumus;

- võeti vastu korraldus, millega 
loeti 31 kinnistut korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks alates 07.01.2016 
kuni 20.01.2017;

- Tapa linnas asuva Tapa valla 
jäätmejaama maaüksuse koha-aad-
ressiks määrati Lääne-Viru maakond, 
Tapa vald, Tapa linn, Loode tn 32;

- võeti vastu korraldus sihtotstar-
beliste eraldiste lisamise kohta Tapa 
valla 2016. aasta eelarvele.

14.01.2016
- Riigihanke „Kontsessiooni and-

mine korraldatud jäätmeveoks Tapa 
vallas“ edukaks pakkumuseks tun-
nistati Ragn-Sells AS pakkumus se-
gaolmejäätmete, paberi ja papi ning 
biolagunevate köögi- ja sööklajäätme-
te mahutite 1m3 ühekordsete teenus-
tasude summaarse kogumaksumusega 
4,95 eurot ilma käibemaksuta kui 
madalaima maksumusega pakkumus;

- kinnitati Tapa valla 2016. aasta 
hankeplaan;

- võeti vastu korraldus, millega 
loeti 28 kinnistut korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks alates 14.01.2016 
kuni 20.01.2017;

- väljastati ehitusluba ehitise (puur-
kaevu rajamiseks) püstitamiseks 
Tapa vallas Karkuse külas Rägastiku 
kinnistul;

- väljastada ehitusluba ehitise (ela-
mu) püstitamiseks Tapa vallas Kuru 
külas Madise kinnistul;

- väljastati ehitusluba TA-Konsult 
OÜ-le ehitise (büroohoonele var-
jukatuse rajamiseks) laiendamiseks, 
ehitisregistri kood 108018263, Tapa 
linnas Leina 14 kinnistul;

- väljastati ehitusluba ehitise (elamu 
küttesüsteemi muutmiseks) ümber-
ehitamiseks, Tapa linnas Õhtu pst 16 
kinnistul;

- väljastati ehitusluba ehitise (ela-
mu) laiendamiseks Tapa linnas Tähe 
22 kinnistul;

- väljastati ehitusluba Deni KÜ’le, 
ehitise ehitise (fassaadi soojustami-

seks) ümberehitamiseks, Tapa linnas 
Valve tn 20 kinnistul.

21.01.2016
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule avaldus ühele piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks ning teisele isikule ajutise 
eestkoste seadmiseks;

- volitati Tapa vallavalitsuse hoo-
lekandespetsialist teostama eestkos-
tetava nimel kõiki pangatoiminguid 
(E-teenuse ja arveldusarve avamine, 
pangakonto väljavõte, lepingute 
sõlmimine, sularaha väljavõtmine, 
maksta arveid ja teha ülekandeid) 
Swedbank AS-is;

- Võeti vastu korraldus raha eral-
damise kohta tervishoiu ja sotsiaalse 
kaitse kuludeks;

- Otsustati toetada kuue lapse 
toitlustamist lasteaias;

- Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 521.37;

- Jäeti rahuldamata neli avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- Anti luba MTÜ-le Eesti Sport 
Chanbara Liit kolme projektlaagri 
(suvine spordi treening- ja kul-
tuurilaager) läbiviimiseks ajavahe-
mikel: 24.06 – 03.07.2016; 05.07 
– 17.07.2016 ja 20.08 – 28.08.2016, 
asukohaga Jäneda Kool ja Jäneda 
Mõis OÜ territooriumil Jäneda külas 
Tapa vallas;

- Moodustati Tapa vallavalitsuse 
ajutine komisjon, mille eesmärk on 
hinnata ja välja selgitada Tapa valla-
valitsuse hallatavate haridusasutuste 
tegevuste tulemuslikkus, tegevus-
kulude ning investeeringute tegelik, 
optimaalne ja mõistlik kasutamine;

- võeti vastu korraldus, mille-
ga loeti 21 kinnistut korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks alates 
21.01.2016 kuni 20.01.2017;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa vallavalitsusele Tapa valla 
Tapa kesklinnas Jaama tänava, Sauna 
tn ja Ambla mnt rekonstrueerimise 
tehnilise projekti koostamiseks;

- tunnistati 15.01.2016 toimunud 
Tapa vallale kuuluva kinnistu Loode 
7, Tapa linn, Tapa vald, pindala-
ga 1972 m² eelläbirääkimistega 
enampakkumine nurjunuks, kuna 
enampakkumisele ei esitatud ühtegi 
pakkumist;

- riigihanke „Investeerimislaenu 
võtmine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati Danske Bank A/S Eesti 
filiaal pakkumus kui madalaima mak-
sumusega pakkumus;

- otsustati korraldada avatud han-
kemenetlusega riigihange „Ambla 

mnt, Jaama tn ja Sauna tn rekonst-
rueerimise eel- ja põhiprojekti koos-
tamine“;

- pikendati mitteeluruumi üürile-
pingut;

- kanti maha Tapa valla bilansis 
arvel olevad loetletud põhivara ob-
jektid Tapa gümnaasiumis ja Tapa 
kultuurikojas;

- võeti vastu korraldus lootusetute 
nõuete bilansist väljakandmise kohta.

28.01.2016
- Eraldati üks sotsiaalkorter ning 

ühes sotsiaalkorteris pikendati üüri-
lepingut;

- otsustati esitada Viru-Maakohtule 
kaks avaldust Tapa vallavalitsuse kui 
eestkostja ametiaja pikendamiseks 
kuni füüsilisest isikust eestkostja 
leidmiseni;

- volitati Tapa vallavalitsuse hoo-
lekandespetsialist teostama eestkos-
tetava nimel kõiki pangatoiminguid 
(E-teenuse ja arveldusarve avamine, 
pangakonto väljavõte, lepingute 
sõlmimine, sularaha väljavõtmine, 
maksta arveid ja teha ülekandeid) 
Swedbank AS-is;

- ühele puudega isikule määrati 
hooldaja ning hooldajale hooldaja-
toetus;

- otsustati pikendada ASga Eesti 
Keskkonnateenused (sõlmimise het-
kel AS Veolia Keskkonnateenused) 
01.02.2011 sõlmitud korraldatud 
jäätmeveolepingut Tapa vallas kuni 
30.04.2016;

- otsustati anda Ragn-Sells ASle 
teenuste kontsessioon korraldatud jäät-
meveoks Tapa vallas alates 01.05.2016 
viieks (5) aastaks kuni 30.04.2021 ning 
sõlmida vastav leping;

- pügikastide ostmise edukaks 
pakkumuseks tunnistati Streetfurn 
OÜ poolt esitatud pakkumus;

- võeti vastu korraldus, millega 
loeti 20 kinnistut korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks alates 21.01.2016 
kuni 20.01.2017;

- otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luvad elamumaad asukohaga Lääne-
Virumaa Tapa vald Tapa linn Üleviste 
tn 17, Künka tn 4, Künka tn 6, Lehtse 
alevik Aia tn 4, Näo keskus 2-1 Näo 
küla, Üleviste 12-12 Tapa linn;

- otsustati tunnistada kehtetuks 
riigihanke nr 170518 „Ambla mnt, 
Jaama tn ja Sauna rekonstrueerimise 
eel- ja põhiprojekti koostamine“ han-
kemenetlus;

- otsustati korraldada lihthange 
„Ambla mnt, Jaama tn ja Sauna tn 
rekonstrueerimise eelprojekti koos-
tamine“. 

28.01.2016
- Moe külas, Patika ja Näo külas 

asuvatele viiele katastriüksustele 
määrati sihtotstarbed;

- otsustati taotleda Tapa valla 
munitsipaalomandisse maa-ala Tapa 
vald, Tõõrakõrve küla, Pruuna mõis, 
pindalaga 4,66 ha, maakasutuse siht-
otstarbega ühiskondlike ehitiste maa;

- otsustati taotleda Tapa valla 

munitsipaalomandisse maa-ala Tapa 
vald Tapa linn Eha tn 19, pindalaga 
6017 m², maakasutuse sihtotstarbega 
üldkasutatav maa;

- otsustati taotleda Tapa val-
la munitsipaalomandisse maa-ala 
Tapa vald, Tapa linn, Loode tn 32, 
pindalaga 38200 m², maakasutuse 
sihtotstarbega tootmismaa;

- otsustati teha Tapa vallavalitsusele 

ülesandeks sõlmida leping Pruuna mõi-
sale ja õpetajate majale ostueesõiguse 
seadmiseks OÜ INDSALU kasuks;

- kinnitati sotsiaalkomisjon järg-
mises koosseisus: esimees Ene Au-
gasmägi, aseesimees Riina Niibo, 
liikmed: Aivi Must, Arina Mürk, Jaan 
Lõõnik, Julija Rõbalko, Katrin Kuu-
sik, Lilli Strõnadko, Sandra Paulus, 
Siiri Klasberg, Tiina Evardi.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

HEAOLUTUBA

Klassikaline massaaž 90 min 25€

                                 60 min 18€

                                 40 min 13€

Tselluliidi massaaž 23€

Champi India peamassaaž 13€

Mai pst 12                    Külli 55556735

Tapa kultuurikojas 13.03. kell 13.00

VASTLAPÄEV

- käsitöötoodete näitus ja müük
- laste joonistuste konkurss
- vastlatondi põletamine
- pannkookide konkurss
- kontsertprogramm
- hernesupp
- lasteturg



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 718. veebruar 2016

7. veebruaril jagati Lehtse kultuurimajas 
juba üheksandat korda valla meis-
tritiitleid lauatennises. Mitmendat aastat 
on võistlused avatud ja tänu sellele on 
nii mõnigi kord absoluutarvestuses 
turniirvõit rännanud vallast välja, kuid 
mitte tänavu.

Võistlejaid oli turniiril kokku 25, 
kelle seas peeti arvestust seitsmes 
erinevas vanuseklassis, lisaks selgitati 
ka valla absoluutne meister. Topelt 
miinusringisüsteemis mängisid koos nii 
mehed kui naised, vaid väikesed poisid 
ja tüdrukud mängisid eraldi.

Tapa valla lauatennise absoluutseks 
meistriks tuli meeste vanuseklassist 
kunagine Sankt-Peterburgi mitme-
kordne lauatennise juunioride meister 
Mikhail Vasiletc, kes elab Tapal, õpib 
usinalt eesti keelt ja treenib meie valla 
noori. Hõbeda võitis Paidest pärit vet-
eranmängija Voldemar Tusis, kes tegi 
suurepärase mängu poolfinaalis paari 
aasta taguse valla absoluutse meistri ja 
kunagise NSVL noortemeistri Alek-
sey Kizilovi (Tapa) vastu, mille võitis 
seisuga 3:2. Tegemist oli päeva ühe 
kõige huvitavama matšiga, millega 
samaväärne oli tuline heitlus pronksi 
eest, kus Aleksey Kizilovi vastu mängis 
Kadrinast Jaanus Lokotar. Seekord 
seisuga 3:1 jäi peale just Tapal elav Alek-
sey Kizilov, kes on ka rahvusvahelise 
taseme lauatennise kohtunik.

Indrek Jurtšenko 

1. Elamumaa aadressil Üleviste 17, 
Tapa vald, Tapa linn, pindalaga 4074 
m2. Alghind on 2650 eurot, tagatis-
raha 200 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 50 eurot.

2. Elamumaa aadressil Künka 4, 
Tapa linn, Tapa vald, pindalaga 3280 
m2. Alghind on 2450 eurot, tagatis-
raha 200 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 50 eurot.

3. Elamumaa aadressil Künka 6, 
Tapa linn, Tapa vald, pindalaga 1840 
m2.  Alghind on 1650 eurot, tagatis-
raha 100 eurot ja enampakkumisest 
osavõtutasu 50 eurot.

4. Elamumaa aadressil Aia 4, Leht-
se alevik, Tapa vald, pindalaga 2105 

m2. Alghind on 2000 eurot, tagatisraha 
200 eurot ja enampakkumisest osavõ-
tutasu 50 eurot.

5. Korteriomandi aadressil Näo 
keskus 2-1, Näo küla, Tapa vald 
(3-toaline eluruum üldpinnaga 59,80 
m2). Alghind on 600 eurot, tagatisraha 
50 eurot ja enampakkumisest osavõ-
tutasu 25 eurot.

6. Korteriomandi aadressil Üleviste 
12-12, Tapa linn, Tapa vald (2-toaline 
eluruum üldpinnaga 40 m2). Alghind 
on 1750 eurot, tagatisraha 100 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa 
Vallavalitsusele kinnises ümbrikus 
hiljemalt 29. veebruar 2016 kell 11.00 

aadressil Pikk tn 15, Tapa. Ümbrikul 
peab olema märgusõna „kinnistu“ või 
„korter“ ja pakkuja andmed.

Pakkumuste avamine toimub 29. 
veebruar kell 11.05 Tapa vallava-
litsuse III korruse saalis Pikk 15.

Osavõ tu t a su  j a  t a g a t i s r a -
ha peab olema eelnevalt laeku-
nud Tapa vallavalitsuse arvele nr 
EE722200001120077103 Swedban-
kis või Tapa vallavalitsuse kassasse 
enne pakkumise esitamist.

Täpsem info valla kodulehel 
http://www.tapa.ee/vallavara-
muuk või korterite kohta telefonil 
5657 7163 (Eha Altmäe) ja kinnis-
tuste kohta 322 9672 (Kairi Maasen).

Selgusid valla laua-
tennise meistrid

Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:
KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

19. veebr kl 19  Muusika Eestimaale. Kontsertlavastus „Diiva“. 
Annaliisa Pillak- sopran, Siim Sellis – klaver, lavastus Paavo Piik. 
Pilet 5 €.

20. veebr kl 19 Komöödiateatri etendus „Orav ja Ilves“. Autor And-
rus Kivirähk. Osades Andrus Vaarik ja Kaspar Velberg. Jant ühes 
vaatuses, kestab üle ühe tunni. Pilet 14 € ja 12 €.

22. veebr kl 18 Jaanika Saare lillemantlite ja lapivammuste näituse 
avamine. Näitus avatud kuni 3. märtsini.

24. veebruaril Eesti Vabariigi 98. aastapäev.
 kl 7.30  Pidulik lippude heiskamine Tapa linna keskväljakul.
 kl 8 Hommikukohv vallavanemaga Tapa kultuurikojas.
 kl 14 Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Tapa   

valla tänuüritus, „Aasta Tegu“ auhindade üleandmine.
25. veebr kl 9.30–15.30  Verekeskuse doonoripäev
1. märts kl 16; 18; 20 Uus eesti mängufilm „Klassikokkutulek“- 

Alla 14 a keelatud! Pilet 4 € ja 2 € (pensionärid, ajateenijad).
8. märts kl 16; 20 Draama, seiklusfilm „Mees, kes jäi ellu“ Alla 14 a 

keelatud! Pilet 4 € ja 2 € (pensionärid, ajateenijad).
11. märts kl 19 „Muusika Eestimaale“, kontsert „Oled olemas“. Raul 

Vaigla- basskitarr, Robert Vaigla (kitarr), Marie Vaigla (vokaal). 
Mis võiks olla kaunim – laval kohtuvad isa, tütar ja poeg, kes 
esitavad unplugged rokkmuusika klassikat. Pilet 5 €.

13. märtsil Maslenitsa
15. märts kl 17; 20 Action, kriminull „Murdepunkt „ 3D – Alla 12 a. 

mittesoovitav. Pilet 4 € ja 2 € (pensionärid, ajateenijad) + 3D 
prillid 1 €.

17. märts kl 13 Eakate päev „Muinasjutt muinasjutus“. Nukueten-
dus täiskasvanutele. Laval Karin-Kristel Hansson. Sissepääs prii.

18. märts kl 21 Tantsuõhtu ansambliga Just. Üllatsukülaline. Õhtu 
domineeriv värv on kollane! Avatu minibaar. Pilet 5 €.

22. märts kl 16; 18; 20 Koguperefilm „ Alvin ja koopaoravad: ora-
vad rattas“. Pilet 4 €, sooduspilet 2 € (koolieelikud, pensionärid, 
ajateenijad).

23. märts kl 13 Eakate kevadkontsert. Esinevad Sirje ja Rein Kurg. 
Pääse 2 €.

24. märts kl 19 Vana Baskini Teatri etendus Eric Assous „Meie nai-
sed“. Lavastaja: Eero Spriit. Osades: Tõnu Kilgas, Raivo Mets, 
Eero Spriit. 

28. märtsil Kuressaare Linnateater.
 kl 11 Lasteetendus „Killu ja mürakas“ . Lavastaja Aarne Mägi. 

Osades Kati Ong, Hannes Prikk, Aili Salong, Mati Talvistu. Pilet 4 €.
 kl 19 „Eesti mees ja tema naine“. Tegemist on omamoodi jät-

kuga Sepo Seemani eelmisele monoetendusele „Eesti mees ja 
tema poeg“, mille autoriks oli Peep Pedmanson, seekord on tükk 
kahasse kirjutatud lavastaja Tiit Paluga. Piletid hinnaga 10 ja 12 
€ müügil Tapa kultuurikoja kassas ja Piletimaailmas.

29. märts kl 17; 20 Draama, kriminull „Kood 999“. Pilet 4 € , soo-
duspilet 2 €.

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

20. veebr kl 20 Kantripidu kõigile “Lehtse Liinirahavas 10 aastat 
kindlalt liinil!”. Õhtut sisustab Lehtse Liinirahvas. Tantsuks män-
gib Virumaa parim kantribänd ansambel DETAIL. Oodata mitmeid 
külalisesinejaid. Registreerimine laudadesse 19. veebruarini, siis 
pääse 7 € (peoõhtul kallim ja mugav koht pole garanteeritud!). 
Tunned end kindlasti hästi, kui tuled hobusega ja riietud kant-
ristiilis! Võid tuua liinirahvale sünnipäevakinke! (Aga see pole 
kohustuslik.) Info: 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee.

22. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus – EV sünnipäeva tähistamine. Loe-
me isamaalist luulet ja laulame laule Eestimaast. Mälutreening, 
viktoriin Eestist. Ilusaid pilte Eestimaast – slaidiprogramm. 
Riietus soovitavalt lipuvärvides (pole kohustuslik).

23. veebr kl 10.30–12 Lehtse Lasteaia pidu “Palju õnne, Eesti!”
6. märts kl 10 Lehtse 7. pinksi pühapäev. Jätkub PPP XIV hooaeg. 

Registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, 
õpil tasuta. 

7. märts kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kõigile – Naistepäeva 
pidu. Soovi korral riietus (pole kohustuslik!): daamid – pikk 
tualett + kübar, parukas või soeng vms; härrad – pidulik riietus, 
lips, kiki, kaabu vms. Kaasa: kodukohast, Eestist või maailmast 
pärit “Lugu naisest, kes ei unune…”. Pista paar eurot taskusse 
peolaua osamaksuks!

8. märts kl 10.30 Mudilashommik “Millest on tehtud väikesed tüd-
rukud?”

9. märts kl 17 Arenduskoja LEADER infopäev.
13. märts kl 12 Lehtse Külakilb 7. mäng – jätkub 14. hooaeg! Osa-

maks täisk 2 €, õpil tasuta.
13. märts kl 16 Kuusalurahva Teater esitleb Marcel Ayme`komöödia 

kahes vaatuses “Teise mehe pea”. Lavastaja Tõnu Tamm. Pilet: 
5 €; õpil, pens 4 € (Saadaval 0,5 tundi enne etenduse algust) 
P.S. Etendus kestab koos vaheajaga 2,5 tundi.

15. märts kl 10.30 Mudilashommik “Mu kaunis emakeel”.
17. märts Kevadpühade üritus “Muna nii ja muna naa…”. 
 kl 10–12 mudilastele ja kl 13 – koolilastele. Korraldavad Lehtse 

Käsitööseltsing ja kultuurimaja. Mitmekesine meisterdamine, 
munade värvimine, temaatilised tegelused. Mängu- ja joonistus-
tuba, munamängud jpm. 

19. märts kl 20 XII MMM-õhtu ehk Mõnusate MuusikaMeeste pidu. 
NB! Esinemissoovist vaja ette teatada! Teid tantsitavad an-
samblid Kolm Soovi  Pärnumaalt ja UBA Lehtsest, MEELIS-BAND 
Eestist. Peole on oodatud ka tantsuhimuline publik, kes valib 
esinejaist oma lemmiku. Publikule laudadesse registreerimine! 
Pääse: 7 € 18. märtsini; peopäeval kallim ja mugav koht pole 
garanteeritud. Info: tel 521 8398; e-meil: info@lehtsekultuu-
rimja.ee. 

21. märts kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused. Kevade alguse tähista-
mine. Eakate liikumine. Mälutreening. 

2. aprill kl 18 Lehtse Kammerkoori 35. juubeli tähistamine – Ste-
phen Schwartzi muusikal “Pagariproua” kahes vaatuses. Esi-
etendus. Laulab, mängib, tantsib Lehtse kammerkoor. Piletite 
eelmüük algab 7. märtsil. Jälgige reklaami! Info: tel 521 8398; 
e-meil: info@lehtsekultuurimja.ee.

16. aprill kl 18  Stephen Schwartzi muusikal “Pagariproua” kahes 
vaatuses. Kordusetendus. Piletite eelmüük algab 7. märtsil

Näitused:
Endla Lääne tikitud pildid (veebr – märts).
Kristjan Kurg – Loodusfotod (veebr – märts).
Lehtse kammerkoor 35 (aprill – mai).

Kõrvemaa II lauatennise karikavõist-
lused on poole peal, ees on otsustavad 
etapid. Tänavu teistkordselt toimuvad 
Kõrvemaa II lauatennise karikavõistlu-
sed on täpselt poole peal, neljast etapist 
on peetud kaks ning võimalus karikate 
eest võidelda on veel paljudel.

Hetkeseisuga on meeste osas esi-
kolmik 8 punkti sees, juhib Voldemar 
Tusis, tema kannul on Vambola Annilo 
ja kolmandat kohta hoiab Riho Lööper. 
Naistest, hoiab liidrikohta täiseduga 
Helga Vasemägi. Neiud 18 osas on õed 
Kaidy ja Keidy Kaasik juhtimas, noor-
mehed 18 osas aga on suveräänne liider 
Artur Vyurtts. Tüdrukute seas (kuni 
13) on liider Valeria Vyurtts ja poiste 
seas (kuni 13) on kahepunktise vahega 
liiderduo Enrice Eslas ja Varmo Ivask.

6. märtsil toimub Lehtses III etapp 
ja Aravetel 17. aprillil aga IV ehk fi-
naaletapp, arvesse läheb kolm paremat 
etappi, osa saavad võtta kõik soovijad. 
Etappide algus on kell 10, võistlusele 
eelnev registreerimine algab 1 tund enne 
võistluse algust kohapeal ja lõpeb 10 
minutit enne turniiri algust. Kontakt ja 
info: Riho Lööper (peakohtunik) riho.
looper@tapa.ee, tel 5340 4904.

Indrek Jurtšenko, Kõrvemaa II lauatennise 
karikavõistluste peakorraldaja

Kõrvemaa II 
lauatennise 

karikavõistlus

 



Mälestame kauaaegset Tapa Liikumispuudega 
Inimeste Ühingu liiget

Linda-Endla Valdmad 
ja avaldame kaastunnet lähedastele.

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

Mälestame pikaaegset majanaabrit 
Eevi Sallastet

ja avaldame kaastunnet omastele.

KÜ Lehtse Keskuse 10
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

    

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides
     (ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja  
     pesumasinate paigaldus)
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine      
     tervikuna
- erinevaid ehitustöid

Tel: 508 2716, E-mail: info@nomiaska.eu

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5699 7000, +372 5650 0368.

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus

Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

FIE Uno Lees 
Treimis- ja freesimistööd. 

Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone) 
Tel 5664 9956.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

Tel 5343 7995, e-post: tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Torutööd
- Talvel katustelt lume       
  koristamine

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

Müüa Tapa linnas ja vallas
erinevas suuruses ja seisukorras

korterid ning majad.
Täpsem info: mob 511 0478, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee,
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.

Võtan müüki teie korteri või maja. Aitan teid
kinnisvara müümisel ja ostmisel, abi kolimisel.

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

MTÜ Eluaken (Valve 30) 
lahtiolekuajad: E, T, N, R kell 9–15

Tasuta – süstlavahetus, nõustamine,  
rasedustestid, kondoomid, infomaterjalid, jook  

ja kerge eine!
Igal teisipäeval kell 10–13 võimalik B-,C-hepatiidi 

ja HIV-testimine tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või  

tapa.ennetuskeskus@gmail.com.

AVADEM OÜ pakub raamatupidamisteenuseid.
E-mail: avadem@mail.ee ja

 tel 5344 6315 või 327 7344.

Soe Pann OÜ
Müüa 50 ja 35 cm pikkuseid küttepuid. Lepp, kask, 

okaspuu, tamm ja okaspuupindu.
Pakkuda ka 50 liitristes kottides leppa ja  

40 liitristes kaske. Puud on kuivad,
hinnad alates 30 € ruum. Tel 553 3663, Raul Kõll.

Anda üürile või müüa heas seisus (renoveeritud) 
2-toaline ahjuküttega korter Tapal.  

Info tel 5620 7027.
Hea sõber!

MEELIS BAND (80–90ndate aastate eestikeelne hoogne
tantsumuusika ) on meelsasti nõus osalema teie üritustel. 

Kui läheb tellimiseks oleks meeldiv, kui saaksime meie pakkumisele kir-
jaliku vastuse/kinnituse, olgu see siis positiivne või äraütlev. Täname!
NB! MEELIS BAND – ei ole seoses kellegi isiku nimega, lihtsalt soovi-
me esitada publikule lugusid, mis on paljudele tuttavad ja meeldivad.

Kohtumiseni, MEELIS BAND. Tel +372 5649 8152

1.–31. märtsil seoses kevade saabumisega on 
kaupluses Melita Äri (Turu 3, Tapa) kogu kaup 

-20%. Avatud E–R 9–18, L 9–15, P suletud.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

Müüa 3-meetrist kûttepuud. Lepp, sanglepp, kask 
ja okaspuu 19–26 €/ruum. Ostan raieõigust ja  

metsakinnistuid. Tel 5638 9588.

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.  
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Koorem 6 ruumi.  

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

Müüa Tapa linnas, Kooli 9 renoveeritud ühetoaline 
korter. Korter asub 5. korrusel. Tel 5302 2493.

Ostan maja Tapale 80–110 m², renoveeritud või võib 
vajada vähest tegemist. Tel 507 3104.

Raamatupidamisteenused
Telefon 5331 0664.

Soodsalt müüa kõigi mugavustega 3-toaline korter 
Üleviste 7, Tapa. Aknad, uks vahetatud, toad eraldi, 

interneti võimalus igas toas, suur rõdu, maja ees laste 
mänguväljak. Kauplused, bussi- ja rongijaam lähedal. 

Hind 5750 eurot. Tel 327 7907 või 5840 9350.

K&S Torutööd OÜ teostab:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Tel: +372 5565 6506

Pakun pikaajalist koostööd individuaalõmblejale Tapal.
Helistada 5662 7231. Marika.


