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Foto Alar Teras

Maailma lumepäeva 
suusamatkalt ümber 

maakera ringi tegema!

Meil on põhjust uhkust tunda

22. jaanuaril Rutka matkarajal 
toimunud maailma lumepäeva 
suusamatkal osales 43 suusatajat, 
kes oma nime ja kontaktandmed 
loosikasti jätsid.

Matka ajaks sadas maha ka 
lumi ja oosi peale oli sisse aetud 
korralik suusarada. Kell 11 starti-
nud ühismatkal osales 13 matkajat. 
Nemad on jäädvustatud juuresole-
val fotol. Suusatajate nimel tänan 
Tapa spordikeskuse rajameistreid 
ning Ivo Lõõnikut ja tema abilisi 

Ohepalu külast, kes puhastasid raja 
mahalangenud puudest.

24. veebruaril on kõik tervi-
sespordist ja liikumisest huvitatud 
oodatud tegema ringi ümber maa-
kera. Neljandat korda korraldab 
Sihtasutus Eesti Terviserajad üle-
riigilise tervisekilomeetrite kogu-
mise „Eesti terviseradadel ümber 
maakera“. Tapa vallas on ümber 
maakera ringi tegemiseks võimalik 
kilomeetreid koguda 24. veebruaril  
Rutka matkarajal suusatades.

Alates kella 9st on Tapa linnas 
Võidu pst lõpus asuva reoveepu-
hasti juures välja pandud regist-
reerimislehed. Sealt juhatavad vii-
dad matkarajale. Peale suusasõitu 
märgib igaüks lehele tema poolt 
läbitud kilomeetrid. Kilomeetrite 
kogumine kestab kuni kella 16-ni. 
Kolmel eelneval aastal 24. veebrua-
ril läbisid suusatajad Tapa lähistel 
Rutka radadel vastavalt 618, 721 ja 
332 km. Kohtumiseni suusarajal!

Alar Teras

Tapa valla juhtkond püüab anda 
oma parima selleks, et kõrgema 
tasandi rahastamismuudatuste 
tõttu teenus ei halveneks.

Neid näiteid, kus omavalitsuse-
le näpuotsaga raha juurde antakse, 
aga teisalt kamaluga ära võetakse, 
jagub ka Tapa valda. Võtame või 
hariduskorralduslikud muuda-
tused, mistõttu valitsusepoolne 
toetus meie hariduselu korralda-
misele vähenes 100 tuhande euro 
võrra. See on terve põhikooli 
õpetajate aasta palgaraha. Mui-
dugi, alati saab ja peabki püüdma 
veel paremini. Kuid ma leian, et 
meil pole põhjust tunda häbi selle 
üle, et oleme oma kodumaaga 
siinkandis halvasti ümber käinud.

Ei hakka taaskord üles lugema 
kõiki neid suurinvesteeringuid, 
mis Tapa vallas sel aastal tehakse, 
kuid niipalju kinnitan küll, et te-
gemist on ajalooliselt suurimate 
investeeringutega üldse, mis valla 
ja selle allasutuste tegevuse tule-

musena tehakse. Kahtlemata oli 
nendeks ka vajadus ja seda suurem 
on rõõm, kui need ükskord valmi-
vad. Olgem siis leplikud mõningate 
elukorralduste muudatuste suhtes, 
mis nende investeeringute valmi-
misega seotud.

Tunnen rõõmu sellegi üle, et 
oleme suutnud parandada pisutki 
nende inimeste elujärge, kelle töö-
tasu oli seni väga madal, et meil on 
võimalik juurde ehitada kergliik-
lusteid ja teisi tulevikku suunatud 
tegevusi. Ikka selleks, et parandada 
kohalike inimeste elutingimusi, 
suurendada turvalisust ja võimalusi 
tegeleda harrastustega. 

Aitäh kõigile neile, kes on oma 
projektidega aidanud Tapa valla 
ja Eestimaa arengule kaasa. Aitäh 
kõigile neile, kes on leidnud aega 
vabatahtlikuks tegevuseks või liht-
salt aidanud kedagi vastuteeneid 
ootamata. Endiselt olen ma veen-
dunud, et Tapa vald ilma inimesteta 
poleks selline, nagu me seda praegu 

teame. Meil on põhjust uhkust 
tunda oma kultuurisündmuste 
üle, oma spordisaavutuste üle ja 
kõikide heade inimeste üle, kes jul-
gevad välja näidata hoolivust teiste 
inimeste ja koduümbruse suhtes. 

Oma pöördumise lõpetuseks 
tsiteeringi Eesti Vabariigi presidenti 
Toomas Hendrik Ilvest: „Asjadesse 
vormitud väärtused tulevad ja lä-
hevad. Neis ei pea nägema midagi 
enamat kui need on. Olulisem on 
see, kuidas me oskame kasvatada 
headust ja meelekindlust. Kuidas me 
oskame seda igas ligimeses hinnata. 
Headust saab õppida igas vanuses. 
Seda saab väljendada igas ametis. Me 
kõik siin väikesel maal oleme ükstei-
sele tähtsad ja tarvilikud. Ärme seda 
meelest lase. Headus saab alguse 
lugupidamisest enda vastu, oma 
kodu, oma küla, oma rahva vastu.“ 

Ilusat vabariigi aastapäeva! 
Kohtumiseni selle tähistamise 
üritustel! 

Alari Kirt, Tapa vallavanem

Kevad tuleb 
Veera Saarega

Emakeelepäevaga 14. märtsil ning 
rea teiste kevadiste üritustega Tapa 
vallas teeme kummarduse kirjanik 
Veera Saarele tema 100. sünniaas-
tapäeval. Meie valla mitmes külas 
elanud ning õppinud kirjaniku 
looming on neist paigust põnevat 
ainest saanud. 

Emakeelepäev koolides ja Saksi 
raamatukogus viiakse läbi kirjandus-
likult ja kodulooliselt Veera Saarele 
mõeldes. Õpilaste esseekonkursiks 
saab inspiratsiooni kirjaniku mõnest 
romaanist või jutustusest, samuti 16. 
veebruaril Tapa kultuurikojas linas-
tunud „Ukuarust“. Konkursi võitjal 
avaneb suurepärane võimalus lisaks 
õpilaskonverentsile kanda oma töö 
kuulajatele ette ka 29. märtsil toimu-
val esinduslikul kirjanduskonverent-
sil Jäneda lossi saalis. 

Õpilastöid saab esitada 19. märt-
sini kõikidesse Tapa valla raamatu-
kogudesse.

Kirjanduskonverentsile „Veera 
Saar 100“ on lubanud esinema 
tulla Tallinna Ülikooli professor 
Rein Veidemann, kelle ettekanne 
kannab pealkirja „Mustikametsast 
Ukuaruni ja kaugemalegi. Veera 
Saar eesti kir janduses“. Eesti 
Rahvusraamatukogust tuleb ette-
kandega „Kellele ja kellest kirjutas 
Veera Saar“ esinema kirjandusloo-
lane Maire Liivamets. 

Päeva teine pool on pühendatud 
mälestustele. Lapsepõlve Jänedal 
meenutab Veera Saare tütar Kaja 
Põder. „Aruküla mändide all“ on 
aga V. Saare tütretütre Karin Aanja 
ettekande teema. 

Õpetajana saatis Veera Saar 
Jänedalt ellu väga mitmeid tublisid 
põllumehi. Oma õpetajat ja klassiju-
hatajat meenutavad Jäneda Põlluma-
jandustehnikumi vilistlased Arnold 
Rüütel, Ants Käärma, Einar Hiob, 
Tiiu Norden jt. Päeva juhib Georg 
Särekanno.

Juubelipäevaks avame Jäneda 
raamatukogus rändnäituse „Meie 
Veera Saar“. Kordame siinkohal 
varasemat üleskutset. Kui kellelgi 
on väärt meenutusi, fotosid, muid 
Veera Saarega seotud materjale, ka 
autogrammidega raamatuid vms., 
siis ootame neid märtsi alguseks 
Jäneda raamatukogusse. Lisame 
need näitusele ning soovi korral 
tagastame hiljem omanikule, kui 
näitus on ka Saksi, Lehtse ja Tapa 
raamatukogudes ringelnud.

Aprillikuust hakkame registreeri-
ma soovijaid mais toimuvatele eks-
kursioonidele Veera Saare radadel. 
Bussiga ja jalgsi rändame Saiakopli, 
Naistevälja, Lehtse, Sooküla ning 
Jäneda kandis.

Kohtumiseni ja osalemiseni!

Korraldustoimkond

10. veebruaril Puurmanis toimnud 
õpilasetlejate riigikonkursil 2012 
esindas Lääne-Virumaad kolm õpilast, 
kellest kaks olid Rakvere reaalgümnaa-
siumist: Elsa Triin Raidla nooremas ja 
Henrik Lainvoo keskmises vanuseast-
mes, kes võitsid Rakvere reaalgüm-
naasiumis toimunud maakondliku 
etluskonkursi. Vanemas vanuseastmes 
võitis maakondliku vooru Tapa güm-
naasiumis õppiv Maryliis Teinfeldt. 
Ta esindas ka eelmisel nädalal Lää-
ne-Virumaad riiklikul õpilasetlejate 
konkursil, kus saavutas vanemas vanu-
serühmas III koha. Maryliis Teinfeldti 
juhendaja oli Sirje Sell.

tapa.ee

Maryliis Teinfeldt 
võitis maakondliku 

etlusvõistluse 
vanemas astmes

Tartu Rahu 92. aastapäeva mälestus-
teenistuse viis läbi Kirde Kaitsering-
konna kaplan Endel Apsalon.

Lilled ja pärjad asetati Tapa lin-
na vanale kalmistule leitnant Hans 
Koiva ja kolme tundmatu sõduri 
kalmule kell 11 ning peale seda 
Tapa linna uuel kalmistul Imastu 
Sõjainvaliidide rahulale. Tapa val-
lavalitsust esindas abivallavanem 
vallavanema ülesannetes Andrus 
Freienthal, kultuurispetsialist Indrek 
Jurtšenko, vallavalitsuse liige Aare 
Palmsalu, vallavolikogu liige Rein 
Tali, Kirde Kaitseringkonna kaplan 
kapten Endel Apsalon, Eesti Kait-
seliidu Lääne-Virumaa Maleva Tapa 
Üksikjalaväe Kompanii nimel lipnik 
Jaan Viktor ja kaitseliitlane Heino 
Kitt ning Tapa valla kodanikud Ai-
gar Põder, Arne Kroonmäe ja Arvi 
Palmsalu. 

2. veebruaril 1920 allkirjastasid 
Eesti Vabariigi ning Nõukogude 
Venemaa esindajad Tartus rahule-
pingu, milles Venemaa tunnustas 
Eesti iseseisvust. Rahulepinguga 
lõpetati kahe riigi vaheline sõjasei-
sukord ning määrati kindlaks Ees-
ti ja Venemaa vaheline riigipiir. 
Riigikantselei teatel on 2. veebruaril 
lipupäev. Tartu rahulepingu aasta-
päeva puhul heiskavad Eesti lipu 
kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutused ning avalik-õiguslikud orga-
nisatsioonid. Riigilipu võivad heisata 
oma kodudele ka kõik teised. Eesti 
lipu heiskamisel tuleb jälgida, et lipp 
oleks puhas ja terve. Lipud heisatakse 
hommikul kell 8 või päikesetõusul ja 
langetatakse päikeseloojangul. Kui 
lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal 
ajal valgustada.

tapa.ee

Tartu Rahulepingu 
92. aastapäeva 

tähistamine 
Tapa vallas

Ühismatkal startinud suusatajad on jõudnud Rutka mägedesse.
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Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuni-
katsiooni Liit (ITL) koostöös partneritega 
kutsub kõiki üldhariduskoolide noori 
vanuses 14–19 aastat osalema foto- ja 
videokonkursil „Kõik on IT“. Konkurss 
toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel pro-
jekti „IKT erialade populariseerimine at-
raktiivsete teavitusürituste kaudu“ raames 
vahemikus 25. jaanuar – 23. aprill 2012.

Konkursi eesmärk on näidata, kuidas 
IT on tänapäeval kõikjal ja kõikides, 
meile vahel ka ootamatutes asjades. Oo-
tame fotosid ja videoid, mis näitaksid, 
et meie igapäevaelu ja -asjad on seotud 
IKT valdkonnaga, ning tooksid välja 
just selle tahu või olukorra, milles me 
seotust IT-ga esialgu ei pruugi märgata.

Konkursi parimad tööd valivad välja 
www.startit.ee Facebook´i keskkonna 
külastajad, hääletades like-idega enim 
meeldiva video või foto poolt. Lisaks on 
hulganisti eriauhindu ettevõtjate ja žürii 
poolt parimaks valitud tööde autoritele. 
Preemiad on info- ja telekommunikat-
sioonitehnoloogia valdkonnast. Peaau-
hinna fond on 600 eurot ning eriauhinna 
paneb välja ka Skype! Lisateave ja kon-
kursi juhend aadressil www.startit.ee. 

Tööde laekumise lõpptähtaeg on 

5. aprill 2012. Seejärel kuulutame 
välja ametliku hääletamise, mis kestab 
vahemikus 9.–19. aprill 2012 StartIT 
Facebook´i keskkonnas. Võitjad kuu-
lutab ITL välja 23. aprillil 2012. a lehel 
www.startit.ee. Žürii preemiate ning 
eriauhindade saajad teeme teatavaks 
tunnustusüritusel mais.

Eesti  Infotehnoloogia ja Te-
lekommunikatsiooni Liit (ITL) on 
üleeuroopalises DigitalEurope´i ja 
EuropeanSchoolnet´i juhitavas kampaa-
nias „E-skills week“ üks Eesti poolse-
test partneritest. 2012. a jaanuarist maini 
toimuva kampaania tegevusi viiakse ellu 
30 Euroopa riigis. Põhisõnumid, mida 
noortele edastada soovitakse on, et IKT 
on tänapäeval juba kõikjal ja sellega 
seotud oskused on vajalikud tööturul 
konkurentsivõimeline olemiseks igal 
erialal. Kampaania kulmineerub kogu 
Euroopas e-oskuste nädalaga, mis 
toimub 26.–30. märtsini 2012. E-skills 
week 2012 elluviimist toetab Euroopa 
Komisjon.

  Doris Põld,
ITL projektijuht, tel 511 44 11 

e-mail: doris.pold@itl.ee, www.startit.ee

Kutsume noori osalema 
foto- ja videokonkursil 

“Kõik on IT” 2012

Tapa gümnaasium osaleb alates 2011 
sügisest Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- 
ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ Füüsika 
Instituudi ja TÜ Teaduskooli arendavas 
programmis.

Programmi eesmärgiks on pakkuda 
õpilastele eksperimentidel ja labora-
toorsetel töödel põhinevaid lisateadmisi 
nii füüsikas, bioloogias kui ka keemias. 
Lisaks saab loodusainete õpetaja prak-
tilise erialase täienduse, mis aitab kaasa 
loodusainete õpetamisele koolitunnis. 
Tapa gümnaasium võtab osa kolmest 
erinevast õpikojast: füüsika õpikoda 
põhikoolile, gümnaasiumile ja bioloogia 
õpikoda. Osalevad õpilased alates 7. kuni 
12. klassini. Kõiki õpikodasid juhen-
davad Tartu Ülikooli loodusteaduslike 
erialade magistrandid ja doktorandid.

Õpikodasid toimub igas valdkonnas 8 
korda 4-tunniste sessioonidena. Kokku 
saavad seega lapsed osaleda valitud aine 
õpikodades 32 tundi. 

Tapa gümnaasiumis osaleb bioloogia 
õpikodades põhikooli- ja gümnaasiu-
miosast kokku 20 õpilast (optimaalne 
rühma suurus on tavaliselt 15 õpilast). 
Kokku on toimunud juba kolm õpiko-
da, kus õpilased on kokku puutunud 
inimese füsioloogia, Eesti fauna, orga-
nismi arengu ja inimesega molekulaarsel 
tasemel. Õpilaste kohalkäimine õpikojas 

on hea ning hilisem tagasiside õpilaste 
ja lastevanemate poolt on olnud väga 
pooldav ja positiivne. 

Füüsika õpikodades osaleb õpilasi nii 
Tapa gümnaasiumist kui ka Tapa vene 
gümnaasiumist. Kokku on toimunud 
kolm õpikoda, kus õpilased on tegele-
nud peeglite ja läätsedega ning viimane 
kord olid praktilised ülesanded pikkuse 
ja tiheduse mõõtmiseks. Alati eelneb 
praktilistele ülesannetele teooriaosa, kus 
tutvustatakse teemat üldiselt ja antakse 
täpsem sissejuhatus teemasse. Füüsika 
õpikoda on olnud kindlasti hea etteval-
mistus Taniel Pajule maakondliku füü-
sikaolümpiaadi paremaks sooritamiseks. 

Õpikodadega liitumine oli huvilistele 
vabatahtlik ning mitmetele õpilastele 
tegi õpikojas osalemise ettepaneku ai-
neõpetaja (Aivi Leimann, Ulrika Plats 
ja Ljudmilla Sergusina), et andekamad 
saaksid lisaks täiendavat õpet kooli-
tunnile. 

Õpikodade programmis osalemine 
on koolile ja õpilastele tasuta, seda 
aitab rahastada Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium. 

Täpsemalt saab tutvuda õpikodade 
programmiga: http://fyysika.ee/opiko-
jad/ 

Aivi Leimann,
bioloogiaõpetaja

Õpikodadest
Tapa gümnaasiumis

Mul on hea meel teada anda, 
et kontsertsarja “NOORED 
MUUSIKUD” seitsmes kont-
sert toimub sellel aastal reedel, 
9. märtsil algusega kell 19 Tapa 
kultuurikojas.

Kontserdil esinevad lootust-
andvad noored muusikud. Mõ-
ned neist on juba kuulsad ja 
tunnustatud, mõned vähem, kuid 
kõikidel neil on palju muusikalist 
potentsiaali. Eesmärk on anda 
noortele võimalus esineda ja 
Tapa publikule võimalus neid 
kuulata. Kontsertsari on kest-
nud seitse aastat ja igal aastal on 
toimunud üks kontsert. Märt-
si alguses esinevad Tapal Liis 
Lemsalu, pianist Mihkel Poll ja 
kammerkoor Collegium Mu-
sicale dirigent Endrik Üksvärava 
juhatamisel.

Eesti Kooriühing tunnustas 
kammerkoor Collegium Mu-
sicale tegevust „Aasta Koor 
2011” tiitliga. Koori dirigent 
Endrik Üksvärav sai aasta noore 
dirigendi preemia. Liis Lemsalu 
võitis 2011. aastal saate “Eesti 
otsib superstaari” ja sellel aastal 
pälvis ta Eesti muusikaauhindade 
jagamisel “Aasta naisartist” tiitli. 
Mihkel Poll on noorema põlv-
konna silmapaistvamaid pianiste, 
kes elab ja õpib Londonis ning 
annab arvukalt kontserte Eestis 
ja välisriikides. Tema repertuaar 
on ajastuliselt ja žanriliselt väga 
lai, ulatudes Bachist Ligetini, 
barokist nüüdismuusikani. Pilet 
maksab 5 eurot. Õpilased, üli-
õpilased ja pensionärid saavad 

pileti lunastada 4 euro eest. Kont-
sertsarja toetavad ja aitavad mul 
korraldada Tapa vald, Paul-Eerik 
Rummo, AS Kuma, Pubi tareke, 
Urmas Roosimägi, Tapa valla 
Noortekogu, Indrek Jurtšneko ja 
Tapa kultuurikoda.

Loodan, et esinejad tundu-
vad huvitavad ning saal tuleb 
publikut täis. Soovitan piletid 
aegsasti ära osta.

Häid kultuurielamusi soo-
vides

Reigo Tamm

Tunnustatud noored muusikud 
tulevad taas Tapale

Peidus pool
Gilda Lindmaa 

foto- ja maalinäitus

Jäneda raamatukogus 
7. veebruar – 15. märts

Olete oodatud!

Toimub 14. aprillil kell 13.
Vanuseastmed: 
1. vanuserühm 3–4aastased
2. vanuserühm 5–7aastased
3. vanuserühm 8–10aastased 
4. vanuserühm 11–13aastased
5. vanuserühm 14–18aastased
NB! Lauljate vanust arvesta-

takse seisuga 31.12.2012.
I. Võistlustingimused
1. 2.–4. vanuserühma laulja 

kannab ette ühe laulu, mis peab 
olema eestikeelne või laulja ema-
keelne ja pikkus ei tohi ületada 
3 minutit.

2. 1. ja 4. vanuserühma laulja 
kannab ette ühe laulu vabalt 
valitud keeles ja pikkuses.

3. Laulja registreerimiseks 
esitada andmed hiljemalt 5. ap-
rilliks 2012 

e-posti teel: info@kultuuriko-
da.ee või tulles kohale aadressil 
Turu tn 8, Tapa linn.

4. Registreerimisel esitada 

järgmised andmed:
1) laulu kohta:
- laulu pealkiri,
- muusika, sõnade ja/või tõl-

kija nimed
2) laulja kohta:
- laulja nimi, isikukood, aad-

ress, telefon, e-posti aadress, 
kool, klass

 3) juhendaja kohta:
- nimi, isikukood, aadress, 

telefon, e-posti aadress, töökoht 
ja amet või tegevusala, 

- laulja nimi, keda ta juhendab
- saatja nimi ja millel saadab.
4. Fonogrammide kasutamisel 

tuleb nad tuua Tapa kultuurikotta 
hiljemalt 5. aprilliks.

5. Vanuserühmadest 2., 3. ja 4. 
võib pääseda žürii otsusega edasi 
maakonna Laulukarussellile kuni 
kolm paremat lauljat. Maakondlik-
ku Laulukarusselli voor toimub 19. 
aprillil kell 10 Rakvere rahvamajas.

II. Valla lauluvõistluse eel-

sed proovid Tapa kultuuri-
kojas

Proovid toimuvad 9.–12. ap-
rill kultuurikoja saalis. Eelnevalt 
tuleb kokku leppida prooviajad 
ja seda hiljemalt 5. aprilliks 
telefonil 322 0061, info@kul-
tuurikoda.ee või tulles kohale 
tööpäeviti aadressil Turu tn 8, 
Tapa linn.

III. Žürii
Žürii, koosseisus 3–5 liiget, 

moodustab Tapa kultuurikoda. 
IV. Autasustamine
Kõigile Tapa valla lauluvõist-

lusel osalejatele on tänukiri ja 
väike meene. Iga vanuserühma 
kolme esimest võistlejat autasus-
tatakse. Lisaks antakse välja pub-
liku lemmiku aunimetus ja žüriil 
on õigus jagada eripreemiaid.

Tule laula hääl helisema ja 
päike hinge särama!

Heili Pihlak, 
kultuurikoja direktor

Tapa valla laste- ja noorte 
lauluvõistlus Tapa kultuurikojas
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rahaliselt toetanud Tapa vallavalit-
suse poolt korraldatud erinevaid 
sündmusi.

3. MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühing eesotsas juhi Ave Pappega 
on organisatsioon, kes oma tege-
vustega aitab kujundada Tapa valla 
laste- ja noorte väärtushinnanguid 
ning sisustab nende vaba aega eri-
nevate huviringide, töö- ja laste- ja 
projektlaagrite näol, lisaks tegeleb 
välismaa vabatahtlikega, pakub 
nõustamist. MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühingu majas asuvas noortekeskusel 
on väga hea aastatepikkune koostöö 
Tapa Vallavalitsusega: ta on vallas 
justkui “noorsootööd vedav väsima-
tu vedur”. Eelmisel aastal korraldati 
programm Tapa valla noorte ette-
võtlikkuse ergutamiseks ning noorte 
ideede nõustamiseks ja toetamiseks.

VII VABATAHTLIK TEGEVUS
1. Alar Teras on aktiivne vaba-

tahtlik Tapa valla spordivaldkonnas. 
Alari eestvedamisel korraldatakse 
iga-aastaselt Männikumäel hea-
korratalgud. Ta on abiks Tapa 
valla rahvajooksu korraldamisel, 
traditsioonilisel Valgejõe kanuurallil, 
erinevatel kohalikkel, maakonlikel 
ning vabariiklikel orienteerumis- ja 
suusavõistlustel. Alar Terase sü-
dameasjaks on olnud pikki aastaid 
Rutka matkaradade korrashoid, kus 

eelmisel aastal lagunes sild, mille 
kordategemist tema poolt organi-
seeriti.     
    2. Piret Pihel on ühiskondlikult 
aktiivne ja valla heaolu eest seisev. 
Ta on olnud vallavolikogu kultuuri-
komisjoni esimees, kuni tänaseni on 
ta Tapa vallavalitsuse ja kultuuriko-
misjoni liige, Lehtse Talunike Seltsi 
ja Lehtse Kultuuri Seltsi eestvedaja, 
Eesti Talupidajate Keskliidu juha-
tuse liige jne. Piret on korraldanud 
koos vallavalitsusega viis aastat Tapa 
valla muusikapäevi. Hoogla talu pe-
renaisena on ta toetanud rahaliselt 
erinevaid Tapa valla ühisüritusi ning 
kultuurikollektiivide tegevust. Piret 
on Lehtses kui “maa sool”, kelle 
vabatahtliku abita ei möödu ükski 
suurem ühisüritus. 

3. Roman Tsurkan sai eelmisel 
aastal hakkama teoga, mida Moskva 
Patriarhaadi Tapa Ristija Johannese 
kiriku kogudus aastaid oli oodanud. 
Ta organiseeris sügisel kiriku rajaja 
ülempreestri Kirill Janseni koos 
abikaasaga ning ja preester Eutropi 
Šilovi ümbermatmise Tapa linna 
vanalt kalmistult uuele kalmistule, 
aidates nii kaasa ka vana kalmistu 
korrastamisele. Preester Roman 
Tsurkan pidas teenistust koos Mosk-
va patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku 
eestseisja ning Tallinna ja kogu Eesti 
metropoliit Korneliusega.

I ÄRI 
1. Segers Eesti OÜ on Tapal üle 

15 aasta tegutsenud rõivatööstusena 
ning on omal alal tunnustatud Eesti 
ettevõte. Möödunud aasta novemb-
rikuus avati suur laohoone, muutes 
tootmiskorraldust. Samas renoveeriti 
vana hoone parendades töötajate 
töö-tingimusi. Segers Eesti OÜ on 
üks kolmest Segersi nimega ettevõt-
test Rootsis, Ukrainas ja Eestis, kus 
uuest ideest saab realiseerimisvalmis 
toodang. Ettevõttes töötab hetkel 
65 töötajat, mis annab tööd 63-le 
Tapa valla elanikule. Ettevõte toetab 
aktiivselt Tapa vallavalitsuse poolt 
korraldatud üritusi, aga ka Tapa valla 
kultuuri- ja spordiseltse. 

2. Veterinaararsti Mikhail Ste-
pinini Loomakliinik on ainuke 
väikeloomakliinik Tapa vallas, mis 
teenindab kliente kõikidel töö-
päevadel ja eriväljakutse korral ka 
nädalavahetustel. Kliiniku rajas 
Mikhail Stepin oma vahenditest ning 
ilma kõrvalise toetuseta on ta suut-
nud tegutseda juba üle kuue aasta, 
pakkudes loomaomanikele tasemel 
veterinaarteenust ja nõustamist loo-
mapidamisega seotud probleemide 
korral. Lisaks on ta kompetentseks 
koostööpartneriks Tapa vallavalit-
susele erinevates loomapidamisega 
seotud küsimustes.

II SPORT
1. Asso Kesaväli on Tapa güm-

naasiumi abiturient, kelle jaoks oli 
möödunud spordiaasta edukas. 
Ta saavutas hõbemedali Euroopa 
meistrivõistlustel võistkondlikus 
24h rogainis juunioride arvestuses, 
VI koha maailmameistrivõistlustel 
suusaorienteerumise teates. Eesti 
meistrivõistlustel suusaorienteeru-
mises juunioride arvestuses I koha 
lühirajal ja II koha tavarajal. Lisaks 
sportimisele on Asso aktiivne ka 
vabatahtlikuna võistluste organisee-
rimisel ning talgutöödel osalemisel. 
Ta on kohustetundlik, usaldusväär-
ne, väga positiivse ellusuhtumisega, 
sõbralik, sihikindlalt töökas ja eesku-
juks noorematele.

2. Siim Kroonmäe on olnud 
aastaid edukas kergejõustiklane, kuid 
eelmine aasta oli noore, Tapa güm-
naasiumi lõpetanud kõrgushüppaja 
jaoks, väga tulemusrikas: Euroopa 
karikavõistlustel juunioride kategoo-
rias c-klassis I koht, Eesti meister juu-
nioride klassis sisetingimustes, Eesti 
meistrivõistlusel juunioride klassis 
välistingimustes II koht, Eesti täis-
kasvanute meistrivõistlusel II koht, 
Eesti juunioride karikavõistlustel I 
koht, Eesti klubide karikavõistlustel 
IV koht. Hetkel Siim töötab ja kogub 
raha, et minna ülikooli.

3. Tõnu Salm on töötanud Jäne-
da Koolis kehalise kasvatuse õpetaja-
na 25 aastat. Saalihokitreeningutega 
tegeleb ta alates 1998. aastast. Tema 
õpilased mängivad kümnes erinevas 
Eesti saalihoki klubis, parimad Soo-
mes ja Rootsis. Lisaks töötab osa 
neist kohtunike ning treeneritena. 
Tõnu Salm treenib kuue erineva 
vanuseklassi võistkondi, kes 2011. a 
tulid vabariigi esi- ja karikavõistlustel 
4.–8. koha sisse, kuid U-15 ja U-17 
saavutasid karikavõistlustel II koha. 
Mullu võitis Jäneda meeste võist-
kond esiliiga ja oli maakonnas kol-
mas. Tõnu Salm valiti Saalihoki Liidu 
poolt parimaks treeneriks 2011.

III KULTUUR
1. Kersti Burki iseloomustavad 

kõige täpsemalt sõnad arukus, läbi-
nägelikkus, kindlakäelisus, tolerant-

sus. Kersti töötab igapäevaselt Tapa 
linnaraamatukogu juhatajana ja seda 
juba pea veerand sajandit. Eelmisel 
aastal viis Kersti koos oma mees-
konnaga lõpule Tapa valla raamatu-
kogude ühendamise ja uuendamise. 
Lisaks tähistasid 2011. aastal Tapa ja 
Jäneda raamatukogud oma 90. sünni-
päeva, mis kulmineerusid erinevate 
üritustena aprillis ja oktoobris. 

2. Lehtse kammerkoor alustas 
tegevust 1980. aastal Lehtses. Asu-
tamisest tänaseni on põhidirigendiks 
Tiiu Tikkerber, kaasdirigendiks 
Jaanus Väljaots. Koor laulab teoseid 
vanast koorimuusikast kaasaja au-
toriteni, rahvalauludest suurvormi-
deni, milledest tasuks äramärkimist 
“Uku ja Vanemuine”, “Kalevipoeg 
Soomest lauda toomas”, muusikal 
“Oklahoma”. Eelmisel aastal toodi 
lavale Jara Beneši revüü-operett 
“Haljal aasal”, mis oli väga edukas ja 
seda ka väljaspool Lääne-Virumaad. 
Lehtse kammerkoor on andnud suu-
re panuse Tapa valla kultuurilukku.

3. MTÜ Loominguline Ühen-
dus KOIT alustas Tapa vallas toi-
metamist möödunud aasta alguses 
ning on suutnud lühikese ajaga palju 
korraldada. Eelmisel aastal osaleti 
koos laulukooriga Žuravuška Tallinn 
2011 kultuuripealinn programmist 
“Slaavi Pärg”, vabariiklikul laulu-
festivalil “Ukraina laine”, laulu- ja 
tantsufestivalil “Slaavi Valgus”. Osa 
võeti rahvusvähemuste laulupäevadel 
Kundas, Jõhvis, Rakveres, Tallinnas ja 
Tapal. Koostöös Tapa kultuurikojaga 
korraldati maslenica ja sõbrapäev, 
kontserte, salongiõhtuid. Lisaks avati 
eelmisel sügisel maakondlik Ukraina 
pühapäevakool Tapal.

IV HARIDUS
1. Tapa lasteaia Pisipõnni 

saavutused eelmisel aastal alushari-
duse ja hariduskoostöö valdkonnas: 
tunnustused rahvusvaheliselt pääste-
teenistusalaselt joonistusvõistluselt 
“112” ja üle-riigiliselt loomekonkur-
silt “Minu sõbralik poekott”, arvu-
kad osavõtud erinevatelt koolitustelt. 
10 aastat täitus sellest, kui alustati 
Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajate 
käeliste tegevuste ainesektsiooni töö 
koordineerimist. Selle aja jooksul on 
ainesektsiooni töögrupp jaganud os-
kusi ja kogemusi teistele maakonna 
õpetajatele. Tapa Lasteaed Pisipõnn 
tunnustati projekti “Eestimaa õpib 
ja tänab 2011” Õppija arengu toe-
taja kategoorias Lääne-Virumaa 
parimaks.

2. Pilvi Kangas on töötanud 
õpetajana pea 40 aastat, sellest 12 
Tapa gümnaasiumis. Peamisteks 
märksõnadeks tema õpetamises on 
individuaalne lähenemine, õpilase 
kui terviku harimine, meeskonnatöö, 
integreeritud õpetus ning lisaks suu-
repärane koostöö lastevanematega. 
Ta on aktiivne kujundava hindamis-
süsteemi väljatöötaja ja juurutaja 
algklasside tasandil Tapa gümnaa-
siumis. Väga hea ja tulemusrikas 
juhendaja õpilastele vabariiklikel ja 
maakondlikel olümpiaadidel. Samuti 
oli suureks abiks kooli arengukava 
ja ainekavade väljatöötajana ning 
on algklasside ürituste korraldaja 
koostöös raamatukoguga.

3. Maie Ainz on töötanud eesti 
keele ja kirjanduse õpetajana üle 40 
aasta, neist pooled Jäneda koolis. Ta 
on korraldanud emakeelepäeva üri-
tusi ja konverentse, aidanud koosta-
da kooli almanahhe, olnud abiks ena-
mikel kooliürituste korraldamistel. 
Maie on aktiivne Emakeeleõpetajate 
Seltsi liige ning tegus maakondlikes 

ainesektsioonides. Tema õpilased 
on olnud tulemuslikud enamikel 
maakondlikel, aga ka vabariiklikel 
olümpiaadidel, konkurssidel. Õpeta-
ja Maie käe alt on sirgunud nii eesti 
keele õpetajaid, ajakirjanikke, kui 
ka semiootikuid, kes teda eeskujuks 
peavad. 

V AASTA EDUKAS NOOR 
1. Rainer Viilveer võitis 2010. ja 

2011. aastal Eestis pea kõik autasud, 
mis kreeka-rooma maadluses võita 
andis. Tiitlid ja poodiumikohad Eesti 
meistrivõistlustel nii täiskasvanute, 
kui ka juunioride vanuseklassis, 
Eesti tähtsaimalt Kristjan Palusalu 
maadlusturniirilt, maakonna ja Ees-
timaa Spordiliidu JÕUD võistlustelt. 
Lisaks esines Rainer edukalt rah-
vusvahelistel maadlusturniiridel, on 
esindanud korduvalt Eesti koondist 
maadluses Põhjamaade meistrivõist-
lustel, Eesti-Soome maavõistlustel. 
2011. aastal valiti Rainer Viilveer 
Eesti parimaks juunioride kreeka-
rooma maadlejaks.

2. Aljona Saveljeva on pealtnäha 
täiesti tavaline gümnasistist noor 
neiu, kes tegeleb nii õppimise kui hu-
vitegevusega, eriliseks huvialaks on 
kirjandus. Eelmisel aastal üllatas ta 
kogu Tapa valla üldsust, saavutades 
Kultuuriministeeriumi ja Kodani-
kuhariduse programmi „Minu riik“ 
poolt kodanikupäevaks korraldatud 
vabariiklikul esseekonkursil „Koda-
nikuks kasvanud” II koha ja seda 
konkursile laekunud 297 töö hulgast. 

3. Madis Kivisild on noor Tapa 
gümnaasiumi ja Tallinna Vanalinna 
Hariduskolleegiumi õpetaja, õpe-
tades meediat, muusika ajalugu, 
kultuurilugu ja usuõpetust. Eelmisel 
aastal korraldas ta kõikidele soo-
vijatele Tapa gümnaasiumis tasuta 
huvireisi Põhjamaade Sümfoonia-
orkestri proovidesse, et tutvustada 
õpilastele noorte muusikute tege-
vust. Madis filmis eelmise aasta 1. 
septembri koolialguse sündmused, 
oli vabatahtlikult helirežissööriks ka 
õpilaste jõulunäidendil “Teeme jõu-
lud ära” ning abistas õpilasi koolilehe 
väljaandmisel.

VI HEATEGEVUS JA SOT-
SIAALTÖÖ

1. AS Tapa Haigla on esimene 
erastatud riigihaigla Eestis, kes on 
suutnud edukalt püsida ja organi-
satsiooni igakülgselt arendada. 2008. 
aastal viidi lõpuni suuremahulised 
tööd, kus renoveeriti nii haiglamaja 
ja abihooneid ning kujundati ümber 
kogu haigla territoorium. Järgnevatel 
aastatel mitmekesistati teenuste va-
likut selleks, et kohalik elanik saaks 
esmase meditsiinilise teeninduse 
oma koduvallast. Teenustest paku-
takse ambulatoorset eriarstiabi kuuel 
erialal, lisaks taastusravi, majutust, 
hooldusravi jne. AS Tapa Haigla 
pakub stabiilset tööd Tapa valla ela-
nikele. Eelmisel aastal lisandus puue-
tega ja eakate inimeste päevahoid. 

2. OÜ Jäneda Puit OÜ alus-
tas tegevust 1998. aastal. Aastate 
jooksul on üles ehitatud kaasaegsel 
tehnoloogial põhinev palkmajade 
tootmine, mis praegu suures osas 
realiseeritakse väljapoole Eestit. Li-
saks äritegevusele on ettevõte palju 
aastaid kaasa aidanud Jäneda külaelu 
arengule. Eelmisel aastal ehitati Jä-
neda Kooli lasteaia mängu-väljakule 
puidust mängumaja, paigutati spor-
dihoonesse tasuta nagid ja istmed. 
Lisaks jagatakse oma oskusi ja ko-
gemusi poiste tööõpetuse tundides 
Jäneda Koolis. Aastaid on ettevõte 

Aasta tegija 2011

Meil on Sulle kasulikud pakkumised:

• SEB Paketid kuueks kuuks tasuta;
• väikelaenu lepingu sõlmimine tasuta;
• Pildikaardid tasuta (v.a internetipanga kaudu tellitud 
kaardid);
• investeerimistoodete Kasvuportfell Juunior, Kasvuportfell 
Pensioniks ja Garanteeritud Pensionikindlustus lepingu 
sõlmimise tasu tavahinnast 50% soodsam.

Tule ja sõlmi leping SEB Tapa kontoris (Jaama 1). Ootame Sind 
E, K ja R 10–18 (lõuna 13.30–14.00).

Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega aadressil www.seb.
ee, täiendavat nõu saad lähimast SEB kontorist või klienditoe 

telefonilt 665 5100.
Väikelaenu krediidi kulukuse määr on 17,48% järgmistel näi-
distingimustel: laenu summa 2000 eurot, tagastamise tähtaeg 

4 aastat, lepingutasu 0 eurot, intressimäär 16%.

SEB Tapa kontori 
kodupangakuu
13. veebruar – 17. märts
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Linnape
Linnape küla paikneb endise Lehtse 
valla lõunapoolses osas, külgneb 
Ambla vallaga. Esimesed teated Lin-
nape (varem ja Linnapea, Linnapäh) 
külast pärinevad 1564. aastast. Nimi 
ise tulenevat aga muinasajal siin 
kunagi asunud linnusest (Ilumäe?). 
Tänaseks on küla üle elanud mitmed 
mõisnikud, talude aja, kolhoosid, 
osaühingu ja muutunud taas väikeste 
talukohtadega külaks.

1864. aastal ehitati Linnape mõisa 
kahekorruseline puidust peahoone, 
millest tänaseks on säilinud ainult 
kolmandik. Hoone on korrastatud, 
ehitatud puhkeruumid ja seda kasu-
tab Linnape Küla Selts ürituste kor-
raldamiseks. Nii on siin korrastatud 
mõisapargis toimunud paljud peod 
ja külarahva kokkutulekud ning 
endiste Järvamaa naistraktoristide 
kohtumine 2002. aastal.

Linnapes loodi ka 4. jaanuaril 
1948. aastal Järvamaa esimene 
kolhoos nimega Uus Elu. Külas on 

32 majapidamist, elanikke 50 rin-
gis. Ümbruskonna põllud on kõik 
haritud, tegutseb Lembit Meltsari 
piimatootmisfarm.

Külavanemaks on alates küla-
seltsi loomisest 1998. aastal olnud 
Sirje Kriisa. Linnape sümboliks, 
vapilinnuks on valitud toonekurg 
kui elu edasiviiv lind. Ja elu lähebki 
sealkandis ikka edasi.

Jüri Freimann 
 

Eeldan, et paljud linnakodanikud 
on märganud Tapa linnas aeg-ajalt 
ringiliikuvaid haigeid rebaseid. See 
ei ole ainult meie linnale omane näh-
tus, probleeme on kõikjal üle Eesti. 
Rebased ja kährikud on ravitud 
marutõvest terveks, nende arvukus 
metsades on hakanud kiiresti kas-
vama ning loomad on leidnud tee 
inimasulatesse.

Kõnealune valdkond on hetke 
seisuga täiesti reguleerimata, sest 
keegi ei tea, milline organisatsioon 
linnas hulkuvate ulukitega tegelema 
peaks. Teerajajateks selle probleemi 
lahendamisel Eestis on Kuressaa-
re, Viljandi ja Vändra kohalikud 
omavalitsused, kes teevad aktiivset 
koostööd kohalike jahimeestega.

Veebruari alguses andis Tapa val-
lavalitsus välja määruse ning sõlmis 
kohalike jahimeestega kokkuleppe, 
mille kohaselt  jäägrid tulevad ja 
aitavad meid selle probleemi la-
hendamisel. Jahimeestega teevad 
koostööd Politsei- ja Piirivalveamet 
ning Päästeamet. 

Tapa linnas hakatakse ulukeid 
püüdma puuridega, sest see on kõige 
humaansem viis neid tabada. Väliselt 

tuvastatavate haigusilmingutega 
ulukid hukatakse ja utiliseeritakse 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Puuri sattunud kassid ja koerad 
viiakse ära lemmikloomade varju-
paika Rakverre.

Linnaelanikele antakse teada ko-
haliku ajalehe ja Tapa valla kodulehe 
kaudu, millal ja kus toimuvad püüd-
misaktsioonid. Püüdmise käigus 
ei tekitata kahju inimestele, nende 
varale ja lemmikloomadele.

Üleskutse vallakodanikele: pa-
lun jälgige, et teie kinnistutel ning 
kinnistutega piirnevatel aladel ei 
tekiks kompostihunnikuid, kuhu 
paigutatakse toidujäätmeid. Mets-
loomad tulevad linna lootuses leida 
siit toidupoolist. Raskel talvisel ajal 
kõlbavad rebastele muu suupärase 
seas ka kassid! Seega, ei tohi visata 
loodusesse rebastele meeldivat sööki 
ning tuleb toas hoida oma kassid! 
Kõik see, mis toimub ja juhtub lin-
nades loomadega, on põhjustatud 
inimtegevuse poolt!

Koit Kuusk,
Tapa vallavalitsuse
heakorraspetsialist

Meie valla külad

Metsloomad linnas!

Tänapäeva inimese elu on mit-
mekülgne. Reeglina hõlmab meie 
igapäevasest ajast põhiosa töö, 
kuid kindlasti jääb aega ka puh-
kamiseks ning lemmiktegevustega 
tegelemiseks. Huvid on erinevad: 
kes läheb pärast tööd spordisaali, 
kes terviseradadele; keegi loeb 
kodus raamatuid või meisterdab 
midagi; saeb ja lõhub küttepuid või 
remondib/ehitab eluaset. Tegeleme 
ka lastega ja lastelastega. 

On aga väga suur seltskond 
inimesi, kes kõikide ülalmainitud 
tegemiste kõrval leiavad aega oma 
neljajalgse sõbra jaoks. See on üle-
maailmne nähtus – loomasõbrad! 
Reeglina on need inimesed sõbra-
likud, vastutustundlikud ning hoo-
livad. Samas, üha sagedamini põr-
kame kokku olukorraga, kus kunagi 
väga armas lemmikloom on jäetud 
üksi ja järelevalveta! Loom on jäetud 
hätta ning tulemused ei lase end kaua 
oodata. Koer või kass kas haigestub 
ja piinleb või muutub agressiivseks 
ning ohtlikuks nii oma pererahva kui 
ka teiste inimeste suhtes.

Meie laiuskraadil on põhilisteks 
lemmikloomadeks koerad ja kassid, 
aga lemmikloomaseisuses on ka 
merisead, tuhkrud, rotid, kilpkon-
nad, hobused ning paljud teised 
erinevad elukad.

Looma võtmine perre – see 
eeldab väga tõsist plaanipidamist! 
Tuleb läbi mõelda kõik kuni viimse 
pisiasjani, sest lemmikloom ei ole 
asi, mille võib käest panna, kui ära 
tüütab. Loom on nagu inimene – tal 
on tunded, ta tunneb külma, valu, 
janu ja tühja kõhtu; aga ta on ka 
ustav ja tänulik kaaslane!

Niisiis, tuleb mõelda järgmistele 
ning veel paljudele teistele mo-
mentidele.

Kas pere eelarve kannatab lem-
miklooma pidamist, sest looma ei 
saa toita toidujäätmetega, vaid talle 
tuleb osta spetsiaaltoitu! Toiduku-
ludele lisanduvad kulud erinevate, 
looma pidamiseks mõeldud, abiva-
hendite soetamiseks: mänguasjad, 
rihmad/traksid, puurid transporti-
miseks, magamiskorvid ja -asemed, 
hügieenitarbed jne. Tuleb mõelda 
ravimite peale, see aga on üsna 
kallis! Lemmikloomad kipuvad aeg-
ajalt haigestuma (nagu meiegi – ka-
hejalgsed!). Edasi, kas pereliikmetel 
on võimalik loom veterinaari juurde 
viia, kui loom on haigestunud. Iga-
aastane profülaktiline vaktsineeri-
mine võtab aega ning mõningase 
summa. Loom tuleb kiibistada ning 
registrisse kanda – taas väljaminek!

Kas meil on piisavalt aega ja 
viitsimist, et oma lemmikloomaga 
koos aega veeta: mängida ja jaluta-
da!? Kas majapidamises on piisavalt 
ruumi neljajalgse sõbra tarvis?! 
Ega perekonnas ei ole juhuslikult 
allergikuid! Juhul, kui loom elab 
väljaspool inimese eluruume (eel-
datavalt komfortsetes tingimustes), 
tuleb mõelda külmade talvede peale 
ning vajadusel loom tuppa lasta, 
kasvõi ööseks. Juhul, kui perekond 
on sunnitud pikaajaliselt kodust ee-
mal viibima, kuidas niisugusel juhul 
tagatakse lemmiklooma järelevalve 
ning tema eest hoolitsemine!?

Eramajas elavatel loomaarmas-
tajatel on lihtsam, probleemid 
kipuvad tekkima korterelamutes, 
sest alguse saab järgmine loomade-
ga seotud teema – tüli naabritega. 
Küll ei meeldi naabrile, kui teie koer 
haugub või ulub; küll lastakse kass 
või koer lihtsalt koridori lahti. 

Nagu ülalloetletust näha, kaas-

neb koos loomapidamisega terve 
rida raskusi!

Oletame, et üks (nimetu) pere-
kond on kõik läbi mõelnud ning te-
hakse vastutustundlik otsus- perre 
võetakse lemmikloom. Eeldatavalt 
on valdav enamus lemmiklooma-
omanikke seadusekuulekad ning 
korrektse käitumisega kodanikud, 
kuid kahjuks tuleb ette ka vastupi-
diseid näiteid.

Me elame demokraatlikus ühis-
konnas, kuid ma kohe rahustan 
maha need ühiskonnaliikmed, kes 
arvavad, et demokraatia ja anarhia 
vahele võib asetada võrdusmärgi! 
Demokraatia ei ole kõikelubatavus, 
demokraatial on väga ranged käitu-
misreeglid ning sellega kaasnevad 
ka sunnimehhanismid! 

Lemmikloomade pidamine on 
rangelt reglementeeritud. Tapa vald 
on kehtestanud „Koerte ja kasside 
pidamise eeskirja“ ning „Tapa 
valla lemmikloomade registri põ-
himääruse“, mis tuginevad tervele 
reale Eesti Vabariigi seadustele: 
Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadus, Loomakaitseseadus, Loo-
matauditõrje seadus. 

Ühel korrektsel, ühiskondliku 
kooselu reeglitest kinnipidaval, 
oma looma armastaval, loomasõb-
ral on kohustuslik tutvuda kõikide 
nende seadustega ning kohaliku 
omavalitsuse eeskirjadega!

Käesolevas leheloos ei ole võima-
lik avaldada kogu „Koerte ja kasside 
pidamise eeskirja“ tervikteksti, toon 
vaid mõned väljavõtted sellest:

§3(1) Looma on lubatud pidada 
hoones ja piiratud territooriumil 
selle territooriumi omaniku loal või 
muu õigustatud isiku nõusolekul. 
Territoorium peab olema piiratud 
nii, et loom sealt omal tahtel välja 
ei pääseks. Loomapidajal tuleb 
välistada looma ärajooksmise ja 
inimestele või teistele loomadele 
kallaletungimise võimalus.

§3(2) Looma pidamine ei tohi 
häirida ja ohustada avalikku korda 
ega teisi loomi. Keelatud on lubada 
loomal häirida metsloomi ja -linde, 
välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

§3(4) Koera omanik kannab 
täielikku vastutust kõigi koera teki-
tatud kahjude eest, kui see tuleneb 
käesoleva eeskirja rikkumisest ega 
ole seotud olukorraga, kus looma 
kasutatakse õigusvastase tegevuse 
takistamiseks.

§3(6) Looma on keelatud hülja-
ta, vigastada, abitusse seisundisse 
jätta, tekitada valu ja välditavaid 
füüsilisi ja vaimseid kannatusi, 
põhjustada looma hukkumist või 
panna toime muud looma suhtes 
lubamatut tegu.

§4(1) Loomapidaja võib ava-
likus kohas viibida loomaga, kes 
on nõuetekohaselt vaktsineeritud, 
märgistatud ja registreeritud. Ava-
likus kohas on keelatud viibida 
nakkusohtliku ja haige loomaga, 
v.a. veterinaari juurde mineku.

§4(2) Koera avalikus kohas viibi-
misel peab koer olema jalutusrihma 
otsas ja kandma vajadusel suukorvi, 
tagades kaaskodanike ja teiste loo-
made ohutuse. Väikekoera võib 
hoida ka kinnises korvis või spet-
siaalses transportkastis või -puuris.

§5(1) Loomapidaja on kohus-
tatud tagama loomale liigikohased 
pidamistingimused ja piisavas 
koguses vett ja toitu; järgima vete-
rinaar- sanitar- ja hügieeninõudeid; 
jälgima, et koera või kassi pidamine 
(haukumine, ulgumine, näugumine, 
märgistamine jms.) ei häiriks ava-

likku korda ja teiste isikute rahu ja 
heaolu; võtma tarvitusele meetmed, 
et välistada looma ärajooksmine ja 
inimestele või teistele loomadele 
kallaletungimise võimaluse; laskma 
marutaudi vastu vaktsineerida kol-
me kuni nelja kuu vanuse looma ja 
hilisemad vaktsineerimised tegema 
veterinaararsti poolt määratud 
tähtajal.

§7(1) Alates 01.01.2012.a. peab 
koer kandma märgistusena tege-
vusluba omava veterinaararsti poolt 
paigaldatud mikrokiipi, mis kannab 
kordumatut registreerimisnumbrit. 
Käesolevat punkti ei rakendata 
koerte osas, kes kannavad hästiloe-
tavat tätoveeringut. 

§7(2) Tapa valla haldusterritoo-
riumil peetavad loomad peavad 
olema registreeritud Tapa valla 
lemmikloomade registris.

Tapa valla „Koerte ja kasside 
pidamise eeskiri“ ning „Tapa valla 
lemmikloomade registri põhimää-
rus“ on avaldatud valla kodulehel. 
Vajadusel avaldame eeskirjade ter-
viktekstid ajalehes.

Kohalik omavalitsus kehtestab 
asjakohaseid eeskirju, teavitab 
sellest kohaliku ajalehe kaudu, 
kuid ikka ja jälle peame tunnista-
ma, et probleem ei taha kaduda! 
Oleme kõik enda arvates asjalikud, 
nõudlikud ning korralikud kodani-
kud, aga mööda asulate tänavaid 
kolavad koerad ja kassid. Miks?! 
Me teame, et ei tohi loomi lasta 
omapead jooksma, aga paljud meie 
koeraomanikud praktiseerivad seda. 
Kassidest ei maksa rääkidagi!

Miks Soomes ja Rootsis pole 
hulkuvaid koeri, Rumeenias aga on 
neid tänavatel kümneid tuhandeid! 
Asi on suhtumises! Meie siin Eestis 
oleme oma suhtumisega kusagil 
vahepeal. Aga peaksime püüdlema 
skandinaavialiku korrektsuse poole!

Lugupeetud loomaomanikud, 
ärge unustage, et kui midagi juhtub 
teie loomaga, siis süüdi olete alati 
teie! Süüdi pole loom vaid looma-
omanik!

Võib juhtuda, et mingil põhjusel 
pole loomaomanikul enam võima-
lust oma lemmiklooma pidada. Nii-
sugusel juhul ei tohi looma tänavale 
ajada või looma julmal ja barbaarsel 
viisil hukata! Tuleb rahulikult läbi 
mõelda, kuidas lemmikloomast 
tsiviliseeritud ja humaansel moel 
vabaneda-püüda leida oma nelja-
jalgsele sõbrale uus omanik, kon-
sulteerida loomade varjupaikadega.

Eelöeldut lühidalt kokku võttes: 
lemmikloom peab olema toidetud, 
hoolitsetud ja vaktsineeritud; tänaval 
võib lemmikloom viibida ainult koos 
inimesega; lemmikloomal peab ole-
ma pass, sanitaarraamat, kiip ning ta 
peab olema kantud registrisse!

Tapa vallavalitsus asub lemmik-
loomadega seotud valdkonnaga 
väga järjekindlalt tegelema ning 
loomaomanikelt rangelt eeskirjade 
täitmist nõudma!

Omavalitsuse järelevalveametnik 
omab volitusi rakendada sankt-
sioone vastutustundetute lemmik-
loomaomanike suhtes! Kutsume 
kodanikke üles – olge ise head loo-
mapidajad ning teavitage kohalikku 
omavalitsust vastutustundetutest 
loomapidajatest. Kui olete vastu-
tustundlikud ja hoolitsevad looma-
omanikud, saate oma neljajalgse 
hoolealuse näol endale tõeliselt 
ustava sõbra!

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Lemmikloomade pidamine

Koerte sügelistõbi ehk maakeeli rebaste kärntõbi on nakkuslik nahahaigus, 
mida põhjustab naha parasiitlest Sarcoptes canis. Foto Mikhail Stjopin 
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Alates veebruari keskpaigast või-
vad kõik need, kes e-loendusel 
osaleda ei jõudnud või soovinud, 
hakata ootama rahvaloendaja 
külastust Üle 2000 rahvaloendaja 
alustavad tööd 16. veebruaril. 

„Rahvaloendajad hakkavad tõe-
poolest käima alates 16 veebruarist, 
kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas 
Rakvere ringkonnajuht Kristiina 
Saar. „Loendajad külastavad vaid 
neid inimesi, kes pole osalenud e-
loendusel või kui ankeet on jäänud 
lõpetamata,“ lisas Saar. 

Rahvaloendaja tunneb ära Sta-
tistikaameti poolt väljastatud pildi-
ga töötõendi, sinise kohvri ja loen-
duse logoga salli järgi. „Tõendil on 
loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti 
logo, töötõendi number ja kehtivu-
se aeg. Rahvaloendaja peab oma 
töötõendit näitama kohe uksel,“ 
selgitas rahvaloenduse välitööde 
juht Maris Post. 

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris 

on sülearvuti, kuhu ta märgib kõik 
vastused. Iga leibkonna ja inimese 
kohta avaneb arvutis ankeet, mida 
peale täitmist ja kinnitamist enam 
uuesti avada ei saa. Kõik andmed 
on loendajate arvutites krüptee-
ritud. „See tähendab, et kui rah-
valoendaja järel uks sulgub, võite 
täitsa kindel olla, et teie vastused 
on kindlalt kaitstud,“ kinnitas vä-
litööde juht. 

Kui kedagi pole kodus või 
pole vastamiseks parim aeg, jätab 
loendaja postkasti teatise oma 
kontaktandmetega. „Siis tuleks 
loendajale helistada ja leppida kok-
ku kohtumiseks sobiv aeg, pidades 
siiski silmas, et loendaja tööaeg on 
kell 9–21,“ ütles ringkonnajuht 
Kristiina Saar. 

Vastamiseks tasub valmistuda
Et loendamine läheks võima-

likult sujuvalt, tasub inimestel 
rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi 
valmistuda. Valmis tasub vaadata 
leibkonnaliikmete isikukoodid ja 

ametinimetused, sest seda sageli 
igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks 
täpsustada eluruumi ehitamise 
ajavahemik ja suurus. „Küsimu-
sed on täpselt samasugused nagu 
e-loendusel ning vajadusel rah-
valoendaja selgitab, mida täpselt 
soovitakse teada saada. Näiteks 
tervise küsimuse juures pole su-
gugi tarvis haiguslugu välja otsida, 
vaid märkida lihtsalt, kas inimesel 
esineb pikaajalisi terviseprobleeme. 
See on lihtne „jah-ei“ küsimus,“ 
selgitas ringkonnajuht Saar. 

Rahvaloendaja ei uuri üheltki 
inimeselt ka tema sissetuleku 
suurust – küsitakse vaid elatusal-
lika kohta ehk kas selleks on palk, 
pension, toetus, teiste pereliikmete 
poolne ülalpidamine vms. 

Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isiku-

andmed on igal juhul kaitstud ja 
mida keegi vastas, teab ainult tema 
ise. „Rahvaloendusel kogutud 
andmeid kasutatakse vaid statisti-
ka tegemiseks. Neid ei anta edasi 
teistele riigiasutustele. Seega ei pea 
keegi ka kartma, et muutuks tema 
sissekirjutus, sotsiaaltoetused või 
pensionimaksed,“ selgitas Rakvere 
ringkonnajuht Kristiina Saar. 

Rahva ja eluruumide loendust 

on vaja selleks, et kogu ühiskonda 
puudutavaid olulisi otsuseid tehes 
saaks tugineda värskele teabele 
ühiskonna vajaduste kohta. Võima-
likult täpsete andmete saamiseks on 
loendus kõikne – see tähendab, et 
küsitletakse igat Eestis püsivalt (ala-
liselt) elavat inimest ja loendatakse 
kõik eluruumid.

FACTBOX Rahva ja eluruu-
mide loendus 2011

31. detsember 2011: kõik rah-
valoenduse andmed kogutakse 31. 
detsembri seisuga

Küsitlusloendus: 16. veebruar – 
31. märts 2012

Rahvaloendaja näitab alati töö-
tõendit, kannab salli ja sinist kohv-
rit, Teie palganumbrit ei küsi ja 
enne 16. veebruari Teid loendama 
ei tule. 

E-loendus toimus 31. detsember 
2011 – 31. jaanuar 2012

Tulemusi avaldatakse alates 
2012. aasta maist.

Rahvaloendusel osalemine on 
kohustuslik. 

Lisainfo: www.rel2011.ee ja 
infotelefonil 625 9100 (küsitlus-
loenduse ajal E–R kell 8–18) 

Karin Volmer, 
Statistikaamet

KredEx käendas möödunud aastal 
1,15 miljoni euroga 68 ettevõtte 
stardilaenu. KredExi tugi võimal-
das alustavatel ettevõtetel saada 
pankadest rahastamist kogusum-
mas 1,54 miljonit eurot. Lääne-
Virumaal käendas KredEx 2011. 
aastal 1,2 miljoni euroga 21 ette-
võtte finantskohustusi. KredExi 
tugi võimaldas ettevõtetel kaasata 
pankadest täiendavat finantseeri-
mist summas 1,8 miljonit eurot. 

KredEx oli abiks ka kahele 
Tapa valla ettevõttele – OÜ Moe 
Saetööstus ja OÜ TL Teenused.

Moe Saetööstus OÜ – toodab 
saematerjali. Stardilaenu abil soetas 
ettevõte tootmisseadmeid, et laien-
dada pakutavat teenuste valikut. 
Ettevõte juht Kaido Kallis märkis, 
et tema firma alustas tegevust 2010.
aastal. Hetkel on rakendatud kaks 
tootmistöölist.

Tiina Leevand, OÜ TL Teenu-
sed juht tõdes: „KredExi abi oli 
eelkõige virtuaalne. Turismifirmad 
peavad omama garantiikapitali, mis 

on kindluseks klientide turvalisel 
reisimisel. KredEx võimaldas OÜ-
le TL Teenused vabastada osa oma 
vahendeid muuks tegevuseks“. 
2006. aastal moodustatud ettevõtte 
korraldab turistidele reise Egip-
tusesse, Türki, Taisse ja Indiasse. 
Tegelikult reisikohtade ja muude 
teenuste nimistu OÜ-l TL Teenu-
sed on märksa pikem.

Stardilaen on mõeldud alustava-
tele ja kuni kolm aastat tegutsenud 
väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning füüsilisest isikust 
ettevõtjatele investeeringuteks ja 
käibevahenditeks. KredExi käen-
dusega stardilaenu saab taotleda 
kuni 64 000 euro ulatuses.

“Stardilaen on aidanud küm-
netel ettevõtjatel oma teenuste ja 
toodetega turule tulla. Uuringute 
kohaselt on ettevõtlusega alustami-
sel üheks suurimaks probleemiks 
algkapitali leidmine. Samuti ei ole 
alustavatel ettevõtjatel üldjuhul 
pangalaenu saamiseks piisavalt 
tagatisi. Sellises olukorras on abiks 

KredExi laenukäendus, mis maa-
ndab panga riske ning võimaldab 
alustaval ettevõtjal laenu saada,“ 
ütles KredExi ettevõtlusdivisjoni 
juht Lehar Kütt.

Stardilaenu väljastavad Swed-
bank, Nordea Pank, SEB Pank, 
Krediidipank ja Marfin Pank. 
Stardi- ja mikrolaenu käenduse 
programmi rahastatakse aastatel 
2008–2013 Euroopa Liidu Sotsiaa-
lfondist summas 6 miljonit eurot.

Autor tänab KredEx´i kommu-
nikatsiooni spetsialisti Tarmo Selist 
artikli materjalide ja kontaktide 
eest. 

Samuel Golomb

Vabariigi Keeleinspektsioon on 
teinud Tapa vallavalitsusele ettekir-
jutuse seoses avaliku teabe keeleka-
sutusega, ehk teisisõnu vaadati üle 
meie tänavanimesildid. Probleem 
seisneb selles, et Tapal on veel väga 
palju kakskeelseid tänavanimesil-
te, seda nii avalikel aladel kui ka 
erakinnistute piirdeaedadele ning 
hoonetele kinnitatult.

Eesti Vabariigi Keeleseaduse § 20 
lõike 1 kohaselt lähtutakse kohanime 
kirjutamisel EV Kohanimeseaduses 
sätestatust. EV Kohanimeseaduse § 
9 lõike 1 kohaselt on Eesti kohani-
med eestikeelsed ning § 10 lõike 1 
kohaselt dokumenteeritakse need 
eesti-ladina tähestikus. 

Kohanimeseaduse § 16 lõike 2 
kohaselt võib tänavanimesildil ära 
jätta tänavanime liigisõna tänav, kuid 
mitte teisi tänavanimest lahku kirju-
tatavaid liigisõnu ( puiestee, maantee, 
põik jms). Näiteks ei vasta eeltoodud 
nõuetele kohanimesildid, kus on kir-
jas ainult Valgejõe, Õhtu, Hommiku 
ja lisaks maja number, puudub aga 
liigisõna puiestee. Avalikul sildil võib 
liigisõna lühendada näiteks pst = 
puiestee, mnt = maantee jne. 

Selleks, et viia kooskõlla tänava-
nimesildid kehtiva seadusandlusega, 
tuleb Tapa linnas hulk tänavanime-
silte välja vahetada. Tänavanimesilti-
de kaardistamise tulemusena selgus, 
et olukord selles valdkonnas ei ole 
Tapa linnas tõepoolest just kõige 
parem. Välja vahetada tuleb ligikau-
du 150 kakskeelset ja ligikaudu 50 
tänavanimesilti, mis ei vasta mingil 
muul põhjusel kohanimeseadusele.

Tapa vallavalitsusel on plaanis 
korrastada tänavanimesildid 2013. 

aasta suve lõpuks, milleks käesole-
val aastal on eelarvesse planeeritud 
3000 eurot. Samas kohustab Tapa 
valla heakorraeeskiri majaomanikke 
tagama vastavalt hoonete ja korterite 
numeratsioonile õige numbrimärgi 
olemasolu. Vallavalitsusel on ko-
hustus korrastada tänavanimesildid.

Tänavanimesiltide vahetusel või 
uute paigaldusel on oluline tänava-
siltide ja majanumbrite üldine vi-
suaalne pilt, soovitav oleks kasutada 
ühtset vormi- ja värvilahendust, (vt 
joonist). Samuti on oluline, et ma-
janumbritel ja tänavasiltidel oleksid 
ühesugused mõõdud. Majanumbrite 
paigutusega hoonel tuleks arvestada 
võimalust paigaldada majanumber 
tänava või õuevalgusti lähedale, et 
number oleks nähtav ka pimedal ajal. 

Vana sildi eemaldamisel on hea, 
kui see saaks koheselt asendatud 
uuega. 

Terve rida tänavanimesilte on 
tänavate ristumiskohtades paigalda-
tud erakinnistute piirdeaedade või 
hoonete seinte külge. Need vahetab 
välja Tapa vallavalitsus, uute siltide 
paigaldamine kooskõlastatakse 
kinnistuomanikega. Juhul, kui kin-
nistuomanikel on seadusest tulenev 
kohustus või isiklik soov paigaldada 
Eesti Vabariigi Keeleseadusega ja 
Kohanimeseadusega vastavuses 
olevaid tänavanimesilte, tuleb see 
kooskõlastada Tapa vallavalitsusega. 
Palun kõikide vastavasisuliste tekki-
da võivate küsimustega pöörduda 
Tapa vallavalitsuse poole.

Jaanus Annus,
Tapa vallavalitsuse

liikluskorraldusspetsialist
 

Rahvaloendajad alustavad tööd 

Tänavanimesildid
vajavad vahetust 

KredExi stardilaenu käenduse 
toel investeerisid ka 
kaks Tapa ettevõtet

Tapa linnas on kasutusel ühtsed tänava- ja majasildid, mis on musta ja 
valgega ning Windsor kirjatüübiga. Graafika Liina Kald
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12.01.2012
Kolmele puudega inimesele 

keelduti hooldaja määramine, kuna 
nende abivajadus on tagatud;

lõpetati kahe puudega inimese 
hooldamine ja hooldajatele toetuse 
maksmine seoses hooldatavate 
surmaga;

ühe abivajajaga sõlmiti kodutee-
nuse osutamise leping;

lõpetati üks koduteenuse osuta-
mise leping;

pikendati sotsiaalkorteri üüri-
lepingut aadressidel Karkuse 1-3, 
Tapa vald ning Uus 14-2, Tapa linn;

otsustati teha Virumaa Pen-
sioniameti Rakvere osakonnale 
ettepanek lõpetada peretoetuse ja 
vanemahüvitise maksmine laste 
eest, kuna lapsed on paigutatud 
lastekodusse;

pikendati puudega lapsele hool-
daja määramist ja hooldajale toetuse 
maksmist;

väljastati kaks korraldus ühise 
jäätmemahuti kasutamise kohta, üks 
korraldus korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta ning 
kümme korraldus jäätmemahuti 
perioodiliseks tühjendamiseks;

otsustati tunnistada hanke „Tapa 
vallale kuuluvate hoonete ja vara 
kindlustusteenus 04.02.2012–
03.02.2015” edukaks pakkumuseks 
BTA Insurance Company SE Eesti 
filiaal poolt esitatud pakkumus kui 
madalaima maksumusega pakkumus;

otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linnas Jaama pargi rekonst-
rueerimine“;

otsustati tunnistada Saiakopli 2 
korstnate rekonstrueerimise edu-
kaks pakkumuseks OÜ Borkholm 
Ehitus poolt esitatud pakkumus;

määrati projekteerimistingimu-
sed müügikioski ja vajalike müügi-
lettide ehitusprojekti koostamiseks 
Nooruse tn 1 maa-alale Tapa linnas 
Tapa vallas

väljastada ehitusluba OÜ-le Eesti 
Energia Jaotusvõrk elektrivarustuse 
ehitamiseks (Kalleküla TP F1 pin-
geparandamine: komplektalajaama, 
liitumiskilbi, 10 ja 0,4 kV kaabelliini 
paigaldamine, 0,4 kV õhuliini re-
konstrueerimine) Saiakopli külas 
Tapa vallas;

kinnitati 06.01.2012 toimunud 
Tapa vallale kuuluva korteriomandi 
Keskuse tn 8-1 Lehtse alevik Tapa 
vald, korteriomandi aadressiga Pikk 
tn 23-30, Tapa linn, Tapa vald ja 
maatulundusmaa kinnistu aadressil 
Olleri, Patika küla, Tapa vald kir-
jaliku enampakkumise tulemused;

muudeti Tapa vallavalitsuse 27. 
jaanuar 2011 korralduse nr 57 punk-
ti 9 ja sõnastati see järgnevalt: „9. 
Rendihindu ei kohaldata Tapa valla 
munitsipaalkoolide õppekavas ette 
nähtud kehalise kasvatuse tundide 
läbiviimisel ning üritustel, mille 
korraldajaks on Tapa vallavalitsus.“

19.01.2012
Otsustati esitada Viru Maakohtule 

avaldus erieestkostja seadmiseks;
eraldati MTÜ-le Trönderiko-

du Lapsehoid lapsehoiuteenuse 
osutamiseks alates 01.01.2012 
– 31.03.2012 8 (kaheksa) lapse 
päevahoiuteenuse pearaha kokku 
summas 4 320 (neli tuhat kolmsada 
kakskümmend) eurot;

eraldati MTÜ-le Tapa Laste-
kaitse Ühingule lapsehoiuteenuse 
osutamiseks alates 01.01.2012 
– 31.03.2012 kaheksa lapse päeva-
hoiuteenuse pearaha kokku summas 
4 320 eurot ja ühe lapse päevahoiu-
teenuse pearaha kokku 540 eurot;

eraldati koolides õppivatele las-

tele toitlustuse toetust;
jäeti rahuldamata üheksa aval-

dust sotsiaaltoetuse saamiseks;
otsustati korraldada Tapa vallas 

ajutine tasuline töö, mis ei eelda 
kutse-, eri- ega ametialast etteval-
mistust kuni 20-le (kahekümnele) 
töötule kuni 31.05.2012;

Lääne-Virumaa Vähihaigete 
Ühendusele eraldati 2012. a töö 
toetamiseks 180 eurot;

kinnitati alates 01. veebruarist 
2012 abivajaja kaardi, koduteenuste 
osutamise hooldamiskava, kodutee-
nuste osutamise lepingu ja avalduse 
vormid;

väljastati üks korraldus korral-
datud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta ning 14 korraldus 
jäätmemahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks;

väljastati FIE Heiki Allika ka-
sutuses olevale sõidukile Volvo 
V 70, registreerimismärgiga 009 
BDD, taksoveoloa nr 01/09 alusel 
sõidukikaart kuni 14.01.2014;

väljastati ehitusluba Kaitsemi-
nisteeriumile tehnika varjualuse 
ehitamiseks (Tapa Väljaõppekes-
kuse tehnikapargi hoone pos 5-4, 
5-5), eriotstarbelise lao ehitamiseks 
(Tapa Väljaõppekeskuse tehnika-
pargi hoone pos 3), estakaad-vä-
lipesula ehitamiseks (Tapa Välja-
õppekeskuse tehnikapargi hoone 
pos 2), garaaži ehitamiseks (Tapa 
Väljaõppekeskuse tehnikapargi 
hoone pos 4-1, 4-A, 4-B), pääsla-
hoone ehitamiseks (Tapa Väljaõp-
pekeskuse tehnikapargi hoone pos 
1), laohoone ehitamiseks (PVC 
kerghall 1, 2), remondihalli ehita-
miseks (Tapa Väljaõppekeskuse 
tehnikapargi hoone pos 7), tehnika 
varjualuse ehitamiseks (Tapa Välja-
õppekeskuse tehnikapargi hoone 
pos 5-1, 5-2, 5-3) Tapa linnaku 
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

kanti maha Tapa valla bilansis 
arvel olevad põhivara objektid;

anti Mittetulundusühingule 
MTÜ MC Panter tasuta kasutada 
avalikuks otstarbeks hoone koos 
teenindusmaaga asukohaga Karja 2 
Tapa linn Tapa vald tähtajaga kuni 
31.12.2019;

lubati puhkusele vallavanem 
Alari Kirt 01.–17. veebruar 2012.

26.01.2012
Otsustati maksta hooldus- ja 

põetustoetust;
pikendati MAXIMA Eesti OÜ-

le Tapa vallavalitsuse 23.12.2010 
korraldusega nr 851 väljastatud 
välireklaami paigaldamise luba 
Tapa linna Valgejõe pst ja Ülesõidu 
ristmiku ning Pikk 5 teemaa alale 
kuni 31. detsembrini 2013;

tunnistati lihthanke „Tapa linnas 
Rohelise tänava rekonstrueerimise 
tehnilise projekti koostamine“ 
edukaks pakkumuseks SKA In-
seneribüroo OÜ poolt esitatud 
pakkumus kui madalaima maksu-
musega pakkumus;

lõpetati lihthanke „Tapa linnas 
Jaama pargi rekonstrueerimine“ 
hankemenetlus seoses kõigi pakku-
muste tagasi lükkamisega;

väljastati üks korraldus korral-
datud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta, üks korraldus ühise 
jäätmemahuti kasutamise kohta 
ning üheksa korraldus jäätmema-
huti perioodiliseks tühjendamiseks;

määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva elamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Hiie tn 1 Tapa linnas;

määrati projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehituse 

Tapa vallavolikogu 26.01.2012 ot-
susega nr 125 algatati Tapa vallas, 
Tapa linnas, Pikk tn 33, Pikk tn 33a 
ja Pikk tn 35 kinnistutel ja lähialal 
detailplaneering ning otsustati jätta 
algatamata keskkonnamõju stratee-
giline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on 
rajada Pikk tn 35 katastriüksusele 
parkla, mis teenindaks Pikk tn 33 
katastriüksusel asuvat Maxima X 
kaubanduskeskust. Planeeringuga 
soovitakse laiendada ka Tapa val-
lavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 
37 kehtestatud detailplaneeringus 
määratud hoonestusala. Planeerin-
guala suurus on 6500 m². 

Keskkonnamõju strateegilist 

hindamist ei algatatud, kuna kavan-
datava tegevusega ei kaasne olulist 
negatiivset keskkonnamõju, mis 
võiks ületada tegevuskoha keskkon-
nataluvust, põhjustada keskkonnas 
pöördumatuid muutusi või seada 
ohtu inimese tervist ja heaolu.

Otsusega on võimalik tutvuda 
Tapa valla kodulehel www.tapa.ee 
valiku Valla juhtimine-Planeeringud-
Koostamisel detailplaneeringud all.

Eelnimetatud detailplaneeringu 
eskiislahendi tutvustus toimub 21. 
veebruaril kell 16 Tapa vallavalitsuse 
III korruse volikogu saali.

Kairi Maasen,
maakorraldaja,

planeerimisspetsialisti ülesannetes

VALLAVOLIKOGU 
ISTUNG

Detailplaneeringu 
algatamine

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

AS-le elektrivarustuse projekteeri-
miseks (Mõisa alajaama 0,4 kV fiidri 
F-3 rekonstrueerimine) Tõõrakõrve 
külas Tapa vallas;

määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva elamu laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks 
Pargi kinnistul Jäneda külas Tapa 
vallas;

määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa vee ja kanalisatsioonisüs-
teemi täiendavate tööde ehituspro-
jekti koostamiseks Tapa linnas;

väljastati kirjalik nõusolek seire-
puurkaevu rajamiseks Valve tn 29 
kinnistule Tapa linnas Tapa vallas;

väljastada ehitusluba OÜ-le Eesti 
Energia Jaotusvõrk Loode tn 12 
kinnistule elektriliitumise ehitami-
seks Tapa linnas;

väljastati ehitusluba Elering 
AS-le olemasoleva hoone „Tapa 
110/35/10 kV alajaama 11“ laien-
damiseks Roheline tn 51 kinnistul 
Tapa linnas;

väljastada ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le olemasolevate hoonete – pu-
hastusseadmete olmehoone ja pu-
hastusseadmete töökoda, rekonst-
rueerimiseks ja üheks tehnohooneks 
kokku ehitamiseks Võidu pst 28 
maaüksusel Tapa linnas;

väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
AS-le Tapa linna küttetrasside re-
konstrueerimiseks Tapa linnas;

eraldati Tapa valla 2012. aasta 
eelarve osast 08400 „religiooni- ja 
muud ühiskonnateenused” rahaline 
toetus kogusummas 3000 eurot, 
eelarve osast 08209 „seltsitegevus” 
rahaline toetus kogusummas 17 400 
eurot, eelarve osast 8107 Noorsoo-
töö ja noortekeskused tegevustoe-
tus kogusummas 36 186 eurot;

eraldati raha Tapa valla 2012. 
aasta eelarvest spordiklubidele;

määrati Tapa valla poolt MTÜ 
Arenduskoda LEADER projektide 
nõustajateks Ilona Alla ja Vahur 
Leemets;

otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luv korteriomand aadressil Jootme 
keskus 2-8 Jootme küla Tapa vald 
ning tootmismaa aadressil Lääne-
Viru maakond Tapa vald, Tapa linn 
Lembitu pst 14. Pakkumiste esitami-
se tähtajaks kinnitati 27. veebruar 
2012 kell 10.00;

moodustati Tapa vallale kuuluva 
kinnisvara kirjaliku enampakkumise 
korraldamiseks komisjon;

anti Jäneda Spordiklubile tasuta 
kasutada tähtajaga kuni 31.12.2019 
kinnistu Jäneda mängude plats asu-
kohaga Jäneda küla Tapa vald;

anti Jäneda Külaelu Arendamise 
Seltsile tasuta kasutada tähtajaga 
kuni 31.12.2019 osa kinnistust suu-
rusega 2000 m² Jäneda staadionil 
asukohaga Jäneda küla Tapa vald;

anti üürile munitsipaaleluruum 
aadressil Valgejõe pst 16-3.

26.01.2012
Võeti vastu järgmised otsused:
Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine;
Detailplaneeringu koostamise al-

gatamine, lähteseisukohtade andmine 
ja keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine (Tapa linnas 
Pikk tn 33, Pikk tn 33a ja Pikk tn 35)

Tapa Vallavolikogu 10.12.2009 
otsuse nr 19 “Volikogu komisjonide 
koosseisu kinnitamine” muutmine 
(Arvata välja eelarve- ja arengukomis-
joni koosseisust Toomas Kaukvere).

Maa omanikud ja maa kasutajad 
saavad veebruari kuus Maksu- ja 
Tolliametilt maksuteate tasumisele 
kuuluva maamaksu kohta. Maksu- ja 
Tolliameti e-teenuse kasutajale, kes 
on teatanud oma e-posti aadressi, 
toimetatakse maksuteade kätte 
elektrooniliselt e-maksuameti kau-
du, teistele saadetakse maksuteade 
postiga alalise elukoha aadressil.

Maamaksu maksab isik, kes 1. 
jaanuari seisuga on kinnistusraamatu 
andmete kohaselt kinnisasja omanik, 
hoonestaja või kasutusvaldaja. Kui 
maakasutust ei ole vormistatud, 
maksab maamaksu isik, kes maad te-
gelikult kasutab. Maa omandamisel 
aasta keskel säilib eelmise omaniku 
maamaksu kohustus aasta lõpuni 
ning uue omaniku maksukohustus 
tekib maa omandamise aastale järg-
neva aasta 1. jaanuarist.

Kuni 64-eurone maamaks ta-
sutakse ühe korraga 31. märtsiks. 
Maamaksust, mis ületab 64 eurot, 
tasutakse 31. märtsiks vähemalt 
pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. 
Ülejäänud osa maamaksust tasutak-
se hiljemalt 1. oktoobriks.

Maamaksu ei määrata ja maksu-
teadet ei väljastata, kui maksusumma 
on alla 5 euro.

Maksumaksja, kes ei ole mak-
sustamisaasta maamaksuteadet 
25. veebruariks kätte saanud, on 
kohustatud sellest 30 päeva jooksul 
teavitama Maksu- ja Tolliameti piir-
kondlikku struktuuriüksust.

Maamaksumäära Tapa vallas 
alates 2006. aastast muudetud ei ole 
ja sellega seoses ei ole muutunud ka 
maamaks. 

Tapa vallas on maamaksust va-
bastatud represseeritu ja repres-
seerituga võrdsustatud isik tema 
kasutuses oleva elamumaa osas. 
Maksuvabastus antakse tingimusel, 
et isik ei saa maa kasutusõiguse alu-
sel rendi- või üüritulu. 

Aastast 2013 on maamaksust 
vabastatud maa omanik tema ka-
sutuses oleva elamumaa või maa-
tulundusmaa õuemaa kõlviku osas 
tiheasustusega alaks määratud alal 
kuni 1500 m² ning mujal kuni 2,0 
ha ulatuses, kui sellel maal asuvas 
hoones on tema elukoht vastavalt 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
andmetele.

Palun kõikidel maaomanikel 
kinni pidada maksuteatel märgitud 
tähtpäevadest, vastasel juhul tuleb 
tähtpäevaks tasumata summalt ta-
suda intressi 0,06% päevas! 

Infot maksustatava maa and-
mete ja maksumäära kohta saab 
maakorraldajalt telefonil 322 9672, 
infot maamaksu tasumise kohta aga 
Maksu- ja Tolliametist, helistades ta-
vatariifiga maamaksu infotelefonile 
880 0816. Ka e-maksuametis on 
võimalik kontrollida oma maksuko-
hustuse täitmist.

Kairi Maasen,
maakorraldaja

Maamaksu tasumisest

Tapa vallavalitsus müüb 
kirjalikul enampakkumisel:

Korteriomandi aadressil Jootme keskus 2-8, Jootme küla, 
Tapa vald (3-toaline korter üldpinnaga 51,20 m², 

katastritunnus 40002:002:0351). 
Korteriomandi alghinnaks on 1 000  eurot, tagatisraha 
100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Tootmismaa kinnistu aadressil Lembitu pst 14, Tapa linn, 
Tapa vald (sihtotstarve 100% tootmismaa, pindalaga 140 m², 

katastritunnus 79101:010:0019). 
Kinnistu alghinnaks on 600 eurot, tagatisraha 60 eurot ja 

enampakkumisest osavõtutasu 10 eurot.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kinnistu“ 
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk tn 15, 45106, 

Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Virumaa 
hiljemalt 27. veebruar 2012 kell 10.00.

Täpsem info Tapa vallavalitsuse kodulehel 
www.tapa.ee rubriigis „valla juhtimine/varade müük” 

või telefonil 5816 7712 (Timo Tiisler).
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5. veebruaril toimusid Tapa val-
la avatud 5. meistrivõistlused 
lauatennises ning Lehtse Pinksi 
Pühapäevad X hooaja 6. osavõist-
lus ühe turniirina. Kokku osales 
populaarseks saanud võistlusel 38 
võistlejat Lääne-Virumaa erineva-
test omavalitsustest.

Üldturniiri esikoht jäi Tapa 
valda. Hiljuti siia elama asunud 
Aleksei Kizilov, kes seekord esma-
kordselt võistles ja turniiri võitis, 
on kuulunud ka Venemaa Föde-
ratsiooni lauatennise koondisesse. 
Turniiri teise koha saavutas Mihkel 
Niinemets ja kolmanda koha Tai-
mo Jullinen.

Ühtekokku peeti meistrivõist-
lused 9 erinevas kategoorias, kus 
algajad mängisid eraldi ja ülejäänud 
lauatennisistid üldturniiri süstee-
mis. Esmakordselt tunnustati ka 
turniiri põhjal absoluutarvestuses 
kolme Tapa valla parimat laua-
tennisisti, kelleks olid: 1. Aleksei 
Kizilov, 2. Riho Kivisoo ja 3. Veiko 
Aron

Tulemused kategooriate kaupa:
Noored 2000 sündinud ja 

nooremad neiud: 1. Kätlin Aron 
2. Greete Riiberg.

Noored 2000 sündinud ja 
nooremad poisid: 1. Markus 
Lõhmus

Noormehed 1997–1999: 1. 

Johannes Ruuto 2. John-Erik Juht 
3. Sten Vahtras.

Noormehed 1996–1994 1. Vei-
ko Aron 2. Alvar Roos

Meesveteranid 40–59 1. Riho 
Kivisoo 2. Avo Seidelberg 3. Jaanus 
Lokotar.

Meesveteranid 60+ 1. Väino 
Stoltsen 2. Heldur Nermann 3. 
Ardi Lohvart.

Naised 1. Lairi Einmaa.

Naisveteranid 1. Ülle Vilba 2. 
Helga Vasemägi.

Võistlused korraldas Lehtse kul-
tuurimaja koostöös Tapa vallava-
litsusega, peakohtunikuks oli Riho 
Kivisoo, abikohtunikud-korraldajad 
olid: Lairi Einmaa, Helga Vasemägi, 
Leelo Jürimaa ja Indrek Jurtšenko. 
Võistluste kokkuvõtet saab vaadata: 
www. lehtsekultuurimaja.ee.

tapa.ee

Tapa valla noored maadlejad osa-
lesid eelmisel nädalavahetusel 4. 
veebruaril Jõgeval täiskasvanute 
Eesti meistrvõistlustel kreeka-
rooma maadluses. 12. veebruaril 
jagatakse Eesti MV tiitleid vaba-
maadluses ja naistemaadluses.

Kõige paremini läks maadlejatel 
120 kg kaalukategoorias, kus nii 
Elari Piksar kui Mihkel Allikmäe 
võtsid kolmanda koha, selle kaa-
lukategoorias võitis Heiki Nabi. 
Kuni 55 kg meeste seas saavutas 
tiitlikaitsja Rainer Viilveer seekord 
III koha. Kuni 74 kg ja 96 kg mõ-
lemas kaalukategooria eraldi käis 

maadlusmatil kaks maadlejat, kellest 
vastavalt Teet Roosimägi saavutas 
V koha ja Kaarel Aupaju VIII ning 
Andrei Bitjutski VII ja Alik Tseiko 
X koha. Punktikohale jõudis veel 
Tapalt Teet Roosimägi. Lääne-Vi-
rumaa meeskond oli kokkuvõttes 
II ja SK Tapa klubide arvestuses V.

Läinud kuul 21. jaanuaril peeti 
Kohtla-Järvel XXXII Avo Talpase 
mälestuvõistlusi kreeka-rooma 
maadluses. Noortest võitis Jegor 
Jakovlev kuni 38kg kategoorias ja 
Georg Jakimainen oli kuni 46kg seas 
II ning täiskasvanute osas saavutas 
kuni 96 kg seas Andrei Bitjutski II 

koha ning kuni 120 kg kaalukate-
goorias olid Elari Piksar ja Roman 
Sviridov vastavalt III ja V.

Ülemöödunud nädalavahetusel 
võistlesid kaks Tapalt pärit noort 
maadlejat Soomes Porvoos klubide 
vahelisel maadlusvõistlusel, kus ühte-
kokku võistles 17 klubi, 58 maadlejat 
ja peeti 75 maadlusmatši. Elari Piksar, 
kes esindas Eestimaa Sporiliit Jõud´i, 
oli täiskasvanute ja noorte seas II ning 
Roman Sviridov, kes esindas Eesti 
Spordiseltsi Kalev, vastavalt IV ja III.

Loe maadlusuudiseid: www.
maadlusliit.ee

tapa.ee

Tapa gümnaasiumi poisid võitsid maakonna saali-
jalgpallis 6.–9. klasside arvestuses III koha. Osavõ-
turohkest turniirist võttis osa tänavu 10 võistkonda, 
kelle seas oli Tapa vallast veel Tapa gümnaasiumi 
II võistkond VIII kohaga ja Tapa erikool X ko-
haga. Pronksise autasu saavutanud võistkonda 
kuulusid: Ailar Puhasmets, Marek Puieräst, Martin 
Adamson, Rain Varblane, Andreas Reinula, Andres 
Alla, Andri Nael, Gert Trofimov ning juhendaja 
Elmu Koppelmann.

tapa.ee

Tapa valla meistrivõistlused 
lauatennises

Tulemusi Eesti meistrivõistlustelt 
kreeka-rooma maadluses

Tapa 
gümnaasiumi 
poisid võitsid 

maakonna 
saalijalgpallis 
6.–9. klasside 

arvestuses III koha
Kolm Tapa valla saalihokimängijat aitasid Eesti 
koondise MM-ile. Tänavusel hooajal esindavad Eesti 
koondist kolm Tapa vallast pärit mängijat, kes oma 
mängijateed alustasid Jänedal treener Tõnu Salmi käe 
all: Oskar Salm (Rootsi I liiga klubi Kais Mora), Rando 
Kramm (Soomes AIF klubis) ja Carol Viiding(Eestis 
TTÜ meeskonnas). Eesti koondis võitis kõik kvalifi-
katsioonigrupimängud: vaata tulemusi: www.saalihoki.
ee/uudised. Viimases mängus alistas Eesti saalihoki 
meeskond Slovakkia meeskonna tulemusega 6-4 (4-1; 
2-1; 0-2).

Saalihoki uuidseid loe: www.saalihoki.ee/uudised ja 
SK Jäneda tegemiste kohta loe siit: http://janedashk.
wordpress.com/.

tapa.ee

Kolm Tapa valla 
saalihokimängijat 

aitasid 
Eesti koondise 

MM-ile

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

18.02. kl 9–13.00  Kirbuturg – müüa võib kõike, mis 
kappides liigsena tundub. Platsi hind 1 €. 

 Tule kohale, müügikoha saab igaüks!
21.02. kl 20 Kino „Sõjaratsu”, alla 12 a mittesoovitatav. 

Pääse 3€ (eelmüügist kuni kella 16-ni 2.50)
24.02.  Iseseisvuspäeva üritused
 kl 7.30  Lipu heiskamine lipuväljakul
 kl 8  Hommikukohv vallavanemaga
 kl 14  Aasta Tegija 2011
26.02. kl 13  Vastlapäev. Võistlused ja konkursid. Konkurss 

degusteerimine „Ämma pliinid”, laste joonistusvõistlus. 
Esinevad erinevad kollektiivid kogu Eestist. Tasuta her-
nesupp.

27.02.  Tapa linna mälumäng IV voor.
28. 02. kl 20  Kino „Rummipäevik” Komöödia. Peaosas 

Johnny Depp. Pääse 3€ (eelmüügist kuni kella 16-ni 2.50)
6.03. kl 20 Kino „Millest mehed veel räägivad” 
 Pääse 3€ (eelmüügist kuni kella 16-ni 2.50)
9.03. kl 19  Kontsert „Noored muusikud”.
 Esinevad: Liis Lemsalu, pianist Mihkel Poll ja 
 kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik 
 Üksvärava juhatamisel. Pääse 5 €, sooduspilet 4 €.

Tapa valla avatud 5. lauatennise meistrivõistlused 2012 – veteranid 40+ 
parimad: Avo Seidelberg, Riho Kivisoo ja Jaanuas Lokotar.

19.02. kl 12  Lehtse külakilb 6. Mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil 
tasuta.

20.02. kl 13  Klubi Ehavalguse laulutuba ja mälutreening
25.02. kl 20  Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu kõigile. Õhtut 

aitab sisustada Lehtse kammerkoor ja sõbrad. Tantsuks 
Andrus Kurvits. Registreerimine laudadesse 24. veebr, siis 
pääse 5 €. Peoõhtul kallim! (6,5 €). 

27.02. kl 13  Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi
1.03. kl 10  Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel savitöö meist-

rituba. Juhendaja Tiina Evard. Osamaks 1 €. 
3.03.  kl 11–13 Kirbukas. Palume müügi soovi korral kultuuri-

majale teatada ja laud broneerida! 
4.03.  kl 10  Lehtse 7. pinksi pühapäev. Algajad eraldi kell  9. 

Täiskasvanute registr 9.30–9.55! Täiskasvanuil osamaks 
3,50 €, õpil tasuta.

5.03.  kl 13  Klubi Ehavalguse muuseumipäev.
9.03.  kl 10  I maalaste muusikapäev. L-Virumaa väikekoolide 

laste ansamblite päev. Info Tiiu Tikkerber (558 5587).
12.03.  kl 13  Klubi Ehavalguse jututuba, mälutreening ja 

liikumistund
17.03.  kl 16  Jara Beneši revüü-operett “Haljal aasal” kolmes 

vaatuses. Lehtse kammerkoori esituses viimast korda! Pi-
let 5 €, pens ja õpil 3 €. Eelmüük ja info Lehtse kultuuri-
majas 383 3350; 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee.

19.03. kl 13  Klubi Ehavalguse tegelused
18.03. kl 12  Lehtse külakilb 7. mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil 

tasuta.
23.03. kl 10  Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel kirivöö 

kudumise päev. Juhendaja Elve Nurk (tel 5561 4491). 
Osamaks 1€.

24.03. kl 19 VI Lehtse lämakas. Esinevad Tapa valla kõik 
muusika saatel liikuvad jõud. Tantsuks Silveri Poisid Viru-
Nigulast. Registreerimine laudadesse 23. märtsini, siis 
pääse 5 €. Peoõhtul kallim (6,5 €).

Info tel 521 8398, 383 3350, info@lehtsekultuurimaja.ee.

LEHTSE  KULTUURIMAJAS



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 17. veebruar 2012

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

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. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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), tur-

babriketti ja kivisüsi
4. Transport
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 

RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240

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

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 

ning majad. 
Hinnad korteritel alates 2000 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 . Tel: 5647 7432 või 327 7139 
 Hinnad soodsad!!! 

SILMADE KONTROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

8. märts 2012. a KELLA 10-st
TAPAL ARENDUSKOJAS

Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40 €. 
Prillitellijale on kontroll TASUTA.

INFO ja etteregistreerimine
telefonil: 325 8692

u

TAPA EHITUS OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid: 

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd

Omaniku järelvalve
Torutööd

Haljastustööd
Aedade ehitamine

Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt lume koristamine 

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust 
kontrollida nägemisteravust ja 
tellida vastavalt sellele prille.

Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40€.
Prillitellijale on kontroll TASUTA

 Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.

PAKUME
Prilliraamid:

*plastikraamid alates 15.90€ 
*metallraamid alates 54.90€ 

Prilliklaasid:
*mineraalklaasid alates 26.90€ 

*plastikklaasid kõvapinnaga alates 26.90€   
*plastikklaasid arvutikaitsega alates 39.90€  

*õhendatud plastikklaas alates 59.90€ 
*bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90€ 

Pensionäridele prillide tellimisel 
hinnasoodustus -10%

Prillid saadame kahe nädala jooksul posti 
teel. Postikulu maksame meie.

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad!
Küsi lisa!

Telef +372 5699 7000
E post: primatecapital@gmail.com

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Müüa Tapa linnas kõigi mugavustega korterid: 
3-toaline korter Lembitu tänaval ja 2-toaline Üle-

viste tänaval. Info telefonil 526 1593.

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narko-
nõustamiskeskus, asukohaga Valve 30, Tapal 

ootab vanu ja uusi kliente!
Oleme avatud T 9–14, N 13–16, R 9–13

TASUTA süstlavahetus, nõustamine, rasedustestid, kondoomid, 
soe jook ja kerge eine!

Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 
või tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Läste küla elanikud avaldavad tänu teede lahtilükkajatele 

Mati Vaarikule ja Arno Bäärdile.

Küttepuud Simunast! Mõõdud 30, 40 ja 50 cm.
Okas-, sega- ja lehtpuu, märg või kuiv.
Hinnad alates 29 €/rm. Tel 515 7741

Avaldame kaastunnet Kerstile ja Kristile
abikaasa ja isa 

JÜRI LIIVAKU

kaotuse puhul

Töökaaslased

Autoremont, keevitustööd.
Avatud iga päev. Tapa Pikk 69.

Tel 5630 6415, 5349 0659.

IX Presidendimatk
toimub 25.veebruaril.

Matka programm on traditsiooniline, kõiki 
osalejaid ootab Musta Täku Tallis soe supp ja 

mõnus muusika. Kõigi kaelakaardi (2€)
ostnute vahel loositakse välja erinevaid 

auhindu ja meeneid toetajatelt. Kaelakaarte 
saab osta matkapäeval Aegviidus ja Jänedal.
Simmanisõltlased võivad Jäneda Külaliste-
majas või Nelijärve Puhkekeskuses öömaja 
broneerida, sest kell 20 avab Musta Täku 

Tall oma ukse kõikidele
simmanisõltlastele, keda tantsitab ansambel 

SHANON (simmanipilet 7 €).
Kohtumiseni juba 25.02.2012  kell 11.30 

Aegviidu raudteejaamas


