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Kohalik tegevusgrupp MTÜ 
Arenduskoda võtab vastu LE-
ADER strateegia meetmete 
2012. a toetuste projektitaotlusi. 

Meetme 1.1 „Kohaliku elu-
keskkonna investeeringutoetus“, 
meetme 1.2 “Seltsitegevuse, 
spordi ja kultuuripärandi väär-
tustamine läbi omaalgatusliku 
tegevuse”, meetme 1.3 „Erine-
vate elanikegruppide kaasamise 
toetus“ ja meetme 1.4 „Piir-
konna maine kujundamise toe-
tus“,  meetme 2.1 „Ettevõtluse 
arendamise toetus“, meetme 
2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi 
väärtustamise toetus“ ja meetme 

Tapa valla tasuta jagatavate ajalehte-
de Sõnumed ja Tapaskije Vesti valla-
kodanike postkastidesse toimetamist 
teostab Eesti Post. Tegemist on 
aadressita reklaami tüüpi kojukan-
dega. Postiljonid olid märgistanud 
klientide postkastid vastavalt sellele, 
mis keelset lehte kuhugi panna. 
Vaatamata mõnedele segadustele, 
siiski jaotamine toimus normaalselt.

Tänaseks on aga Eesti Posti 
korraldusel need märgistused eemal-
datud, kuna üks Tapa vallakodanik 
ei olnud sellega rahul, et tema post-
kastile on keegi mingi tähe kirjuta-
nud. Ta esitas protesti Eesti Posti 
ametnikele ja nõudis oma postkasti 
puhastamist. Seda Eesti Post ka tegi 
– lasti eemaldada kõikidelt märgista-
tud postkastidelt tähised, et vältida 
edaspidi selliseid kaebusi. 

Sellega on tekkinud valla ajalehtede 
kojukandega tõsine probleem, sest 
enam ei tea posti kojutoojad, mis 
keelset lehte kuhugi panna. Loodame 
lehelugejatelt mõistmist ja heatahtlik-
ku suhtumist sellesse segadusse.

Toimetusel on ettepanek postkas-
tide valdajatele. Palun märgistage ise 
oma postkastid, et postiljonid saak-
sid lehti vastavalt lugejate keeleosku-
sele jagada. Kes soovib eestikeelset 
lehte Sõnumed, märgistagu oma 
postkast tähega „S“ ja kes vene-
keelset Tapaskije Vestit, märgistagu 
tähega „T“ ning kes soovib mõlemat 
lehte märgistagu tähtedega „ST“. 
Tähed tulenevad ajalehtede nimede 
esitähtedest.

Meeldivat lehelugemist!
Heiki Vuntus,

Samuel Golomb 

Teade ettvõtjatele!
Kõigil, kellel on vastavalt Tapa vallas 
kehtivale „Reklaami paigaldamise 
korrale“ kooskõlastamata oma 
reklaamid, palume teha seda enne 
2. detsembrit 2011. Vastasel juhul 
ebaseaduslik reklaam teisaldatakse.

Täpsem info: www.tapa.ee või 
telefonil 322 9664
Tapa valla heakorraspetsialist Koit Kuusk

Isadepäeva üritus Kirde 
Kaitseringkonnas

Arenduskoja LEADER toetuste 
projektitaotluste vastuvõtt 

2012. aastal

Teisipäeval külastas Kirde Kais-
teringkonda isadepäeva puhul 
600 mudilast. Ajateenijatel käis 
külas Tapa valla lasteaialapsed ja 
algklasside õpilased, külalisi tuli 
mujaltki. Kokku külastas avatud 
uste päeval Kirde kaitseringkon-
na Tapa linnakut 600 külalist 
– Tapa vene gümnaasiumi I–IV 
klass, lasteaed Vikerkaar, laste-
aed Pisipõnn, Vahakulmu las-
teaed, Tapa gümnaasiumi I–IV 
klassid, Lehtse ja Jäneda lasteaia- 
ning algklasside õpilased, Sõme-
ru ja Hulja lasteaialapsed ning 
Järva-Jaani riigikaitseõpilased.

Isadepäeva puhul tegi Kirde 

Kaitseringkond 8. novembril 
Tapa linnaku väravaid lahti kõiki-
dele Tapa valla lasteaedades ja alg-
klassides käivatele lastele ja nende 
isadele-vanaisadele. Kutsuti külla 
ka koduseid põnne.

Linnakus ootasid lapsi Kirde 
Kaitseringkonna kaadrikaitseväe-
lased ja ajateenijad, kes näitasid 
külalistele Õhutõrje-, Suurtü-
kiväe-, ja Pioneeripataljonides 
kasutusel olevat tehnikat ja relvi. 
Käsitulirelvade näitusel sai katsu-
da ja käes hoida väiksemaid püsse 
ja automaate, kasarmus näitasid 
ajateenijad oma elamistingimusi, 
sõdurivarustust, mida julgemad 

said ka endale selga proovida. 
Välilaagri telkides sai hetkeks 
tunda ennast ajateenijana met-
sas ning enda nahal tunda, kui 
mugav on sõduri magamisase. 
Sõdurikodus pakuti iga sõduri 
lemmiksuppi – frikadellisuppi.

Miks me seda tegime? Põhja-
keskuses pühapäeval toimunud 
isade päev on küll põnev, aga 
paraku ei pääsenud sinna iga laps. 
Kirde KRK tahtis kinkida ilusat 
päeva ka nendele, kelle vanematel 
puudus võimalus pühapäeval las-
tega Rakverre minna.

Marina Loštšina,
Kirde KRK teavitustöö spetsialist

2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise 
koostöö arendamine, et tõsta 
piirkonna konkurentsivõimet 
tootmises ja teeninduses ”  pro-
jektitaotlusi võetakse vastu kuni 
23. jaanuarist kuni 27. jaanuarini  
2011 (kella 17-ni) MTÜ Arendus-
koja kontoris, aadressil Roheline 
19, Tapa linn. 

Arenduskoja igas liikmesoma-
valitsuses (Ambla, Kadrina, Kuu-
salu, Tapa ja Vihula vald ning 
Loksa linn) on määratud LE-
ADER projektitaotluste koosta-
mise konsulteerimiseks kohalik 
nõustaja. Taotlejatele on nõusta-
mine kohustuslik. Arenduskoda 

korraldab eelpool nimetatud 
toetustealased infopäevad 5. 
jaanuaril kell 16 Tapal aren-
duskoja ruumides, 9. jaanuaril 
kell 16 Vihula vallamajas Võ-
sul, 10. jaanuaril kell 16 Kad-
rina vallamajas, 11. jaanuaril 
kell 17 Kuusalu rahvamajas 
ja 12. jaanuaril kell 15 Loksa 
kultuurikeskuses. Toetuste ja 
nõustamise kohta saab infot, 
taotlusvorme ning juhendma-
terjali MTÜ Arenduskoja veebi-
lehelt arenduskoda.ee. 

 
Heiki Vuntus, 

arenduskoja tegevjuht

Teade  Tapa valla 
ajalehtede 
lugejatele

Liikluskorralduse 
muudatus

Alates 10. novembrist kehtib Val-
gejõe pst, Õuna ja Leina tänava 
ristmikualal kiirusepiirang 30 km/h. 
Samuti juhitakse ristmikul mootor-
sõidukijuhtide tähelepanu ohutus-
märgiga „Jalakäijad“.

 Lisaks jalakäijate intensiivsele 
liikumisele eelnimetatud ristmikul 
tingib liikluskorralduse muudatuse 
ka Lehtse suunal liiklussageduse 
suurenemine. Liiklussagedus on 
Tapa-Lehtse-Jäneda teel kasvanud 
peale tee rekonstrueerimistöid. 

Jaanus Annus,
liikluskorraldusespetsialist

Oktoobrikuu ajaleheartiklis „Lume-
tõrjetöödest“ sai avaldatud lume-
tõrjetööde hanke tulemused. Sellest  
võis lugeda, et Lehtse aleviku, Läste 
küla ja Tõõrakõrve küla piirkonnale 
ei laekud ühtegi pakkujat. Hetke 
seisuga saame kinnitada, et tänaseks 
on eelnimetatud piirkondadele töö-
võtja leitud!

Lumetõrjetööde  teostajate kon-
takttelefonid on:

Tapa linn, Karkuse piirkond, 
Moe piirkond:  töövõtja on  Tapa 
Autobussipark,  kontakttelefon  
5199 8648.

Ojaküla, Linnape, Jootme, Lehtse 
alevik ja Lehtse piirkond (Läste, 
Tõõrakõrve): töövõtja on Leht-
se Masinaühistu,  kontakttelefon 
552 7787

Jäneda piirkond:  töövõtja on 
Lehtse Masinaühistu, kontakttelefon 
510 7691.

Jaanus Annus,
liikluskorraldusspetsialist

Lumetõrjetööde 
teostajate kontaktid

Tuletame teile meelde, et tulenevalt 
Tapa valla heakorra eeskirjast on 
kinnistuomanikel kohustus pügada 
hekki ning kärpida põõsaste ja puude 
oksi, mis kasvavad väljapoole kinnis-
tu piire (kõnnitee kohal madalamad, 
kui 3 m ja sõidutee kohal madalamad, 
kui 4 m) ja varjavad liiklust regulee-
rivat tehnilist vahendit, takistavad 
jalakäija või sõiduki liiklust.

Täpsem info: www.tapa.ee või 
telefonil 322 9664
Tapa valla heakorraspetsialist Koit Kuusk

Teade 
kinnistuomanikele

Tapa vallavalitsus pakub valla laste-
aedade, koolide ja kodustele lastele 
välja võimaluse omalt poolt ja oma 
kätega kaunistada Tapa linnas asu-
vat valla jõulukuuske 24. novembril 
ajavahemikus kell 13–14. Indrek 
Jurtšenko ja Koit Kuusk on abiks 
kuusele ehete ülesriputamisel.

Eelmisel aastal kaunistasime 
esmakordselt kuuske koos. Lisaks 
olemasolevatele elektroonilistele 
kaunistustele, mis tänavugi ülesse 
pannakse ning mille kõrvale soeta-
takse ka uusi kaunistusi, riputatakse 
ülesse ka eelmisest aastast säilinud 
laste tehtud kaunistusi, kuid ka täna-
vu võiks teha mõned uued kaunistu-
sed, mille riputaksime koos ülesse.

Mida võiks teha? Erinevaid lin-
te vms analoogseid kaunistusi, 
paneksime 2,5 m kõrgusele maast 
(et "paharetid“ kätte ei saaks) ja nii 
kõrgele (olenevalt kogusest), kui 
vähegi ulatame.

Kaunistame kuuske!

Isadepäevaüritusel said lapsed lähemalt tutvuda sõjatehnikaga. 

tapa.ee



Pagaritööstuse Hagar Tapa tsehhis tutvusid õpilased saiategemise 
saladustega.
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Viimastel aastatel on Tapa vallas 
toimunud üsna mitmeid muudatusi 
noorsootöös: Moel, Lehtses ja Ta-
pal on tegutsevad noortekeskused 
ning 2010. aasta lõpul moodustati 
vabade valimiste tulemusel Noorte-
kogu. Jänedal pakub võimalusi eri-
nevate huviringidega tegelemiseks 
ja päevasel ajal ajaveetmise võima-
lust kool, aga mujal kui põhikoolis 
õppivatele noortele kooskäimise 
koht puudub.

Tulevikku on suunatud mitmed 
ettevõtmised: 2012. aastal soovime 
noortele taas töölaagreid korral-
dada, on plaanis teha ülevallaline 
noorsootöö uuring (viimati 2007), 
lisaks panustame ka enam noortega 
tegelevatesse organisatsioonidesse 
ning sama aasta lõpus toimuvad 
juba Noortekogu II koosseisu 
valimised. 

Kuid on muudatusi, millega 
saab algust teha juba täna! Ja see 
on kooliväliste tegevuste võima-
luste ehk noortekeskuse loomine 

Jäneda lossi. 
Sellega seonduvalt otsime 

julgeid ja teotahtelisi inime-
si, kes tahavad noortekeskuse 
loomisele kaasa aidata, on hu-
vitatud olema noortekeskuses 
ringijuhendajaks, noortejuhiks. 

Selleks palume teil endast märku 
anda Aivi Mustale ja Kadri Toomin-
gale, kes teie mõtted ja ideed kokku 
koguvad. Informatsiooni saab 
telefonil 389 8231 ja oma mõtted 
palume saata e-maili teel: kool@
janedakool.ee kuni 2. detsembrini 
2011, peale mida organiseeritakse 
ka kohtumine asjast huvitatuile.

Olge varmad ja julged avaldama 
oma häid mõtteid Jäneda noorte-
keskuse kohta! 

Lugupidamisega
Aivi Must ja Kadri Toomingas, 

MTÜ Jäneda Külaelu Arendamise Selts 

Indrek Jurtšenko, 
Tapa valla kultuurispetsialist

Üleskutse Jäneda 
inimestele!

Olen kuulnud rahvasuust ütlust, et 
need kes ise midagi ei tea ega teha 
oska, kipuvad teisi agaralt õpetama. 
Kas ja kui palju seal nüüd tõde 
ja tarkust sees on – raske öelda. 
Siiski kaldun kahtlema, kas ikka on 
võimalik jagada teistele seda, mida 
endalgi napib. 

Vaatamata sellele, et kõik laste-
aias töötavad õpetajad on nõutava 
erialase kvalifikatsiooniga ja oma-
vad seega pädevaid ametialaseid 
teadmisi, ei saa ometi keegi meist 
öelda, et teadmiste-kogemuste 
pagas on lõplikult ammendatud. 
Ainuüksi lapsed on juba need, 
kellelt on ikka ja alati midagi kõrva 
taha panna.

Niisiis käibki Pisipõnni lasteaias 
õppimine ja õpetamine käsikäes. 

Sel sügisel on koolieelsete rüh-
made pisipõnnid saanud osaleda 
kahes erinevas projektis. Esimene 
projekt hõlmas päästeteenistuse- ja 
teine keskkonnaalast valdkonda. 
Projektide raames saadud teadmi-
sed ei olnud lastele sugugi uued 
ja tundmatud. Laste asjakohastest 
küsimustest ja vastustest selgus, 
et nimetatud teemadest olid neil 
juba algteadmised olemas. Lisades 
uusi teadmisi juba olemasolevatele, 
õpib laps looma igapäevaseid elulisi 
seoseid. Läbi projektõpete leiavad-
ki paljud “miksid” last rahuldava 
vastuse ning aitavad samas ümb-
ritsevast maailmast terviklikumat 
ja seostatumat pilti luua.

Kõige eelneva kinnistamiseks 
on võtnud lapsed osa ka kahest 
vabariigilisest joonistusvõistlusest, 
kus ühe võistluse jaoks oli vajalik 
joonistada pilt päästeametinumbri 
“112” 20. sünnipäevaks ja teisel 
võistlusel oodati laste joonistusi 
tervest ja rõõmsast lapsest. Tervele 
ja rõõmsale lapsele on aga kindlasti 
vaja tervet, lapsesõbralikku ja aren-
davat kasvukeskkonda. Keskkonda, 
kus kujundatakse isiksust, saab aga 
luua vaid motiveeritud õpetaja, olles 
eelkõige ise kõigele uuele avatud. 

Sel sügisel on Tapa linnaraama-
tukogu pakkunud meie õpetajatele 

kaks suurepärast koolituspäeva. 4. 
oktoobril kohtusime raamatukogus 
pr Jaanika Palmiga, kes tutvustas 
uusimat lastekirjandust ja Anne 
Rudanovskiga, kes andis teadmisi 
arhidektuurilisest origamist ja õpe-
tas meisterdama ruumilist raamatut. 
3. novembril avanes võimalus osa 
saada “hirmilusast” hommikupoo-
likust, millele järgnes lasteaia saalis 
kogu personalile mõeldud loeng 
”Väärtused meis ja meie ümber”. 
Aina Alunurm, Pärnumaa Jänes-
selja lasteaia direktor, pööras oma 
loengus tähelepanu meie lasteaia 
põhiväärtustele, mida me küll ise 
teame ja tunneme, aga vahel ei oska 
igapäevatöös lihtsalt märgata ja 
hinnata. Küllap siis ongi mõnikord 
vajalik just kõrvaltvaataja pilgu läbi 
tehtule tõestust saada.

Kõiki neid saadud tarkusi ei saa 
aga vaka all hoida! Võime uhkusega 
öelda, et kui Pisipõnni lasteaed pi-
das septembris oma 10. nimepäeva, 
siis sama palju on möödas ajast, kui 
meie maja alustas Lääne-Virumaa 
lasteaiaõpetajate käeliste tegevuste 
ainesektsiooni vedamist. 10 aastat 
on Pisipõnni lasteaed jaganud oma 
oskusi ja kogemusi Lääne-Virumaa 
lasteaedade õpetajatele käeliste 
tegevuste valdkonnas. Koostööd 
oleme teinud ka erinevate maja-
väliste lektorite- ja koolitajatega. 
Siinkohal peab Tapa linna raama-
tukogu kiituseks ütlema, et alati ei 
ole vajagi kaugelt tarkust taga ajama 
minna, sest sealsel sõbralikul perel 
on alati varuks midagi uut, põnevat 
või koguni “hirmilusat”! Suur aitäh 
mõnusa koostöö eest! 

Olen Aina Alunurmega ühel 
meelel, et meil kõigil on südameso-
pis omad väärtused, kuid üldinimli-
ke väärtushinnangute kujundamisel 
on õppimine, õpetamine, koge-
muste ning teadmiste vahetamine 
küll ainuõiged ja esmajärgulised 
tegevused. Ja ikka ainult selleks, et 
meil kõigil siin ilmas hea, kindel ja 
turvaline elada oleks.

Leevi Ivainen,
Lasteaia Pisipõnn õppealajuhataja

Õpetada saab ainult 
ise õppides

Veerandi viimane päev on Jäneda 
koolis olnud ikka natuke teistmoodi. 
Oleme koos korraldanud harivaid ja 
huvitavaid tegevusi. Meil on käinud 
külalised, oleme teinud erinevaid 
töötubasid, õpioskuste viktoriine 
ja võistluseid. Selle aasta I veerandi 
lõpul, 21. oktoobril otsustasime 
külastada oma koduvalla asutusi. 

Esimene mõte oli tutvuda Tapa 
linnaraamatukoguga. Paljudel meie 
kooli lastel, kes käivad Tapal muusi-
kakoolis ja trennides, oleks hea või-
malus bussi oodates raamatukogus 
toredaid näitusi vaadata, raamatuid 
uurida, kodutöid õppida – tuleb 
ainult selle toreda kohaga tuttavaks 
saada. Pealegi oli just olnud raa-
matukogu sünnipäev, mille puhul 
mudilaskoor esitas ka tervituslaulu.

Teine koht, kuhu väga tahtsime 
minna, oli seotud leivanädalaga – 
soov oli tutvuda Tapa leivatehase 
tööde ja tegemistega. Missugune 
näeb välja tehases leiva-, saiategu 
ja pagaritöö?

Kolmas mõte – minna Tapa val-
lamajja – oli seotud 26. novembri 
kodanikupäevaga. Iga laps on ko-
danik, kes peaks teadma, kus asub 
meie vallamaja, kes seal töötavad 
ja mis tööd teevad. Otsustasime 
paluda vallavanemal ka tunnistused 
jagada. See saigi päeva tippsündmu-
seks ja rõõmsa vaheaja alguseks.

Samaks päevaks pakkus Tapa 
gümnaasium huvitavat võimalust 
võtta osa õpilaskonverentsist, kus 
abituriendid tutvustasid oma eel-
mise aasta uurimustöid. Seda käisid 
vaatamas-kuulamas meie kõige va-
nemad, 8.– 9. klassi õpilased. Peavad 
nemadki ju varsti uurimustöödega 
tegelema. Plaanid tehtud, leppi-
sime asutustega kokku ja viisime 
ka kavandatu ellu. Õpilaste muljed 
olid head. Liisa Vassiljeva 6. klassist 
võtab need kokku.

Esimese veerandi viimane päev.
Reedel, tavalise koolipäeva ase-

mel, oli meil kogunemine ja klas-
sijuhataja tund. Me jagasime laiali 
klassiõhtust ülejäänud maiustused, 

võtsime koolisööklast võileivad 
ning sõitsime bussiga Tapale. Bus-
sis olid 4.–9.klassi õpilased ja õpeta-
jad. 8.–9. klass läks kohe vallavalit-
susse, aga meie läksime kõigepealt 
raamatukokku. Raamatukogus oli 
origaminäitus. Meile tutvustati 
ruumiliste piltidega raamatuid ja 
anti käärid ja paberit, et saaksime 
ka ise meisterdada ruumilisi pilte. 
Raamatukogu töötajad olid väga 
lahked. Meie aga saime endale 
toredad näidised.

Järgmine külastuskoht oli leiva-
tehas. Meid jagati rühmadesse selle 
järgi, mis meie eesnime esimene 
täht on. Kui rühmad koos, hak-
kasime minema. Iga rühm pidi ise 
leidma kaardi järgi tee raamatuko-
gust leivatehaseni. Ja kõik jõudsidki 
õnnelikult kohale! Kas just kaardi 
järgi, aga … Leivatehases tervitati 
meid ja anti erilised kilest kaitse-
riided: müts, sussid ja mantel. Kui 
riided olid kõigil seljas, hakkasime 
uurima leivategemise tehnikat. 
Alguses vaatasime, kuidas pätse 
vormiti ja pandi küpsema. Siis me 
kõndisime ruumis, kus olid taigna 
valmistamiseks vajalikud asjad. Seal 
oli palju jahu ja suhkrut, mitu suurt 

pakki võid ja ka soola. Ja kõik 
palju suuremad pakid, kui kodus 
köögikapis. Me vaatasime suure 
kaaluga kaalumist ja läksime edasi. 
Selles saalis pandi leiba pakkidesse. 
Saime ka kingina ühe suure tüki 
saiapätsist, mis oli värskelt ahjust 
võetud ja veel soe! Ja enne lahku-
mist oli veel väike koogipaus. Kas 
olimegi enne nii maitsvat saanud? 
Nii jäidki kooli võileivad söömata. 

Edasi me aga liikusime juba 
vallavalitsusse, kus meid ootas 
vallavanem Alari Kirt. Ta rääkis 
oma tööst ja tegelikult on see päris 
raske. Siis saime kätte oma tun-
nistused ja kaasa tasuta helkurid. 
Kui olime vallavanemat tänanud, 
hakkasime liikuma tagasi bussi 
juurde. Meile jäid head mälestused 
sellest päevast.

Kokkuvõtteks: esimene vee-
rand lõppes Jäneda Koolis emot-
sionaalselt ja inforikkalt. Kohtusi-
me väga toredate inimestega oma 
vallast ja oleme selle eest väga 
tänulikud. Aitäh Tapa vallavanem, 
Tapa linnaraamatukogu, Tapa 
leivatehas ja Tapa gümnaasium!

Margit Vijar
Jäneda kooli huvijuht

Jäneda kooli 
huvitav õppepäev Tapal

Jäneda raamatukogu 90. juubeliaas-
tal on hea meel tõdeda, et lossis asu-
des on raamatukogust kujunenud 
ka hea näitustepaik. Lisaks raama-
tuväljapanekutele saavad külastajad 
imetleda ka teistsugust kunsti.

Hea alguse väljapanekute voole 
andis kunstnik ja disainer Vello 
Lillemets, kelle akvarelli- ja keraa-
mikanäitus rõõmustas vaatajaid 
augustist oktoobrini. Tänavust Ehte 
Aastat tähistasime meie oma Jäneda 
elaniku Heli Rahuoja käsitööehete 
näitus-müügiga oktoobris. Elevust 
pakkus see nii koolitüdrukutele kui 
ka soliidses eas prouadele. 22.– 23. 
oktoobril Jänedal toimunud ürituse-
ga „Ehtekojad üle maa“ paralleelselt 
panime raamatukogusse välja rahva-
rõivaste ja kirivööde näituse. Aitäh 
Luule Nurgale MTÜ-st Loometöö 
ja käsitöömeistritele Elve Nurgale 
ja Tiia Kontusele!

Alates 15. novembrist kuni det-
sembri lõpuni võib aga tulla imet-
lema selle aasta kunstinäituste 
Suurt lõpuüritust „Värvid. Vormid. 
Tunded“. See on Harald H. Grave 

maalinäitus, kus on eksponeeritud 
suured ja veel suuremad maalid. 
Ka Harald Grave on Jäneda oma 
inimene.

Tuleval aastalgi tahaks jätkata 
kunstilainel. Isegi, kui raamatuko-
gu ruumid ei ole algselt mõeldud 
kunstigaleriiks, oleme alati leidnud 

Näitusterikas sügis 
Jäneda raamatukogus

lahenduse, kuidas eksponeerida 
erinevaid huvitavaid taieseid. 
Seega, tegev- ja harrastuskunst-
nikud, olete oodatud jagama oma 
loomingut Jäneda raamatukogu 
külastajatega ka edaspidi!

Sirje Reinula,
Jäneda raamatukoguhoidja
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Pildil on paremalt Piret Aidulo, Mareks Lobe, Piret Pihel, Kairi Kroon, Mart Kroon ja Tõnu Linnasmäe. 
Foto  Tiina Paas

Tõõrakõrve
Lehtse kandis on rohkesti kõrve- 
nimelisi kohti nii külasid, talusid kui 
ka muid paiku. Nii on meil Kõrve-
küla, Koonukõrve, Pruunakõrve, 
Rauakõrve ja Tõõrakõrve.

Seekord Tõõrakõrvest.
Kui “kõrve” on muinasajast 

pärinev ütlemine, mis algupäraselt 
tähendas põlismetsa, suurt laant, siis 
“tõõra” tähendab omakorda kauget, 
nii et käsitletava küla nimi kaasaegses 
keeles tähendab kaugelaane(küla).

Tõõrakõrve on Tapa valla põhja-
poolseim küla, mis külgneb Kuusalu 
vallaga. Kuigi kauge laan ta ammu 
enam ei ole, on küla territoorium 
algsest palju suurem, ulatudes Soo-
külast ja Leesist Pruuna kooli ja 
selle taga olevate asunditeni, kuni 
raudteeni välja.

Tõõrakõrve külas on 25 suitsu, 
elanikke 50 ringis, suviti üle 60-
ne. Talunikke ei ole, maid antakse 
rendile. Praeguse küla keskuseks on 
Lehtse mõis, millest on säilinud torn 

ja varemed, mis võeti muinsuskaitse 
alla 1998. aastal. Esimesi teateid Leht-
se mõisa kohta on 1467. aastast, mil 
ordumeister andis sealsed maad Hans 
Lechtsele. Ta sai siin olla vaid kaks 
aastat, kuid tema nimest on pärit meie 
aleviku ja muude asutuste-ettevõtete 
nimed. Lehtse nime on tahetud ka 
ära muuta. Venestamise ajal, 1915. 
aastal kästi nimi venepäraseks muuta. 
Tänu valla volikogu kavalusele, kes 
tõestas, et “Lehtse” lehtsoost (!) välja 
on kasvanud, jäi nimi alles.

Küla korraldas 1996. aastal hea-
korratalgud, mil puhastati mõisa 
keldripealne võsast, sama korrati ka 
2007. aastal selleaegse Tapa vallava-
nema Kuno Rooba initsiatiivil. Siis 
kinnitati varemete külge ka riikliku 
kultuurimälestise tähis. Huvitava 
faktina peab lisama, et meie mõis oli 
kunagi nii ilus, et raamatule “Järvamaa 
mõisad” pandi selle digitaalselt taasta-
tud foto lausa kaanepildiks.

Nüüd korraldatakse mõisas vah-
vaid Lehtse rahva jaanipidusid, vii-

mati nime all “Jaanipäev kolhoosi 
moodi”. 

Ka Järvamaa Jahimeeste klubi 
Lehtse Jaoskonda juhib Tõõrakõrve 
mees Peeter Hallikas. Selle ameti 
sai ta Raivo Okilt, kes pidas ametit 
27 aastat.

Omaette vaatamisväärsus külas 
on MTÜ Lehtse Offroadpark-i 
suurepärane krossirada ATV-dele 
ja maasturitele Otto Kenna maadel. 
Siin on eestvedajaiks Oliver Jürimaa 
ja Juss Levin. Isegi Soomest ja Ve-
nemaalt on siin võistlemas käidud ja 
krossirada kiidetud.

“Kui arvestada, et asfalttee lä-
bib ka mõisa südame, võib rahule 
jääda” rääkis Anu Levin, paljude 
ürituste korraldaja, küla hea haldjas. 
Külavaim on Tõõrakõrve külas hästi 
tajutav, see kutsub tegutsema. 

P.S. Kutsun ka teisi külasid (küla-
vanemaid) oma küla lugu uurima ja 
kirja panema ning vallalehes avalda-
ma! Jäädvustame koos meie ajaloo. 

Jüri Freimann

Käesoleva aasta ettevõtmistest val-
lateedel ja tänavatel võiks ära tuua 
kergliiklusteede projektide valmi-
mise. Kergtee projekt hõlmab Tapa 
valla kergteede võrgustiku I. etappi. 
Kergtee kulgeb Tapa linnas Pärnu-
Rakvere-Sõmeru maanteega paral-
leelselt Lõuna tänava ristmikust kuni 
Lukoili tanklani. Samuti hõlmab 
projekt Lõuna tänavat ning Loode 
tänava Pärnu-Rakvere-Sõmeru 
maantee ja Kirde Kaitseringkonna 
parkla vahelist lõiku.

Kergtee projektiga nähakse ette 
Pikk tänaval jalakäijate liikumisva-
jaduste lahendamise ülekäiguraja ja 
kõnniteede näol. Samuti lahedatakse 
projektiga Autobaasi bussipeatuste 
olukord ning Lukoili tankla ees 
jalakäijate liikumine.

Projekt on koostatud kahes osas, 

millest esimesele osale (Pärnu-Rakve-
re mnt ja Ambla mnt ringristmikust 
kuni Lukoili tanklani) on 50% osalu-
sega kaasa aidanud Maanteeameti Ida 
regioon. Teist osa (Pärnu-Rakvere 
mnt ja Ambla mnt ringristmikust 
kuni Lõuna tänava ristmikuni) on 
valmis samuti 50% osalusega toetama 
Kaitseministeerium.

Tapa vallavalitsus on oma osalu-
sega toetanud Lehtse tee ja Leina tä-
nava ristmiku, Leina tänava ja Taara 
tänava ristmiku rekonstrueerimist nii 
ristmikualuse maa võõrandamisel, 
kui ka ristmiku projekteerimist.

Ära võiks veel märkida Tapa vene 
gümnaasiumi juures Spordi tänavale 
rajatud kõnniteelõiku ja Kooli täna-
vale ehitatud autode parkimistaskut.

Jaanus Annus,
liikluskorraldusspetsialist

Meie valla külad

2011. aastal tehtud 
töödest valla teedel

Aasta 2011 eelviimane kalendrikuu 
annab kinnitust sellele, et miski siin 
ilmas ei peatu isegi mitte viivuks. 
Kui sekundite mängu jälgida, siis 
saab see mäng kiirelt otsa. Kui mi-
nutitega püüame kaasa möllata, siis 
jääme kaotajateks ja kui tundidega 
tahame sammu pidad, siis märkame 
äkki, et möödas on päev! Aeg on 
kiire kaduma nii meie sees, kui ka 
ümber. Selleks, et aja kadumist mit-
te märgata, tuleb aja sisse põimida 
ilusat ja head. 

Kui viis aastat tagasi sündis Piret 
Pihelil idee korraldada Tapa valla I 
muusikapäevad, siis oli kohe väike 
unistus, et üritus võiks saada jär-
jepidevuse kandjaks. Tänaseks on 
muusikapäevad toimumas viiendat 
korda. Üks ilus number ja tore 
üritus, mis on kokku toonud enne 
aastalõpu askeldusi kõik Tapa valla 
inimesed, kes kultuuripärle oma 
hinges ja südames hoiavad.

Esitusele tulevad armsaks saa-
nud laulud ja tantsud, südamesse 
lauldud laulusõnumid elust ja 
lootust täis aegadest, mille väärtust 
oleme ise seni hoidnud ning tahame 
seda ka edasi pärandada nooremale 
põlvkonnale, et nemad omakorda 
hakkaksid väärtustama esivanemate 

kultuuripärandit. Sooviksime, et nad 
mäletaksid meie rahva valulikke 
sündmusi vabaks saamise teekonnal 
ja suudaksid mõistetavaks teha need 
kunagi oma lastele, sest eestlane on 
väike rahvas, aga ühte hoides ja koos 
mäletamisi edasi andes me oleme 
suured ja jõuame olemas olla.

Tänavused muusikapäevad kan-
navad nimetust „Oma maa ja omad 
viisid“ ning on pühendatud Eesti 
Vabariigi 20. taasiseseisvumise 
aastapäevale ning Tapa linna 85. 
sünnipäevale.

Muusikapäevade avaakord heli-
ses Tapa Jakobi kirikus 13. novemb-
ril, kui külas olid kontserti andmas 
Piret Aidulo (organist), Mareks 
Lobe (bariton) ja Mart Kroon (te-
nor). Südmlik ja võimas avalöök oli. 
Esinejad jäid Tapa publikuga väga 
rahule ning meeldivalt oldi üllatunud 
sooja vastuvõtu ning rohke publiku 
üle. Kava oli valitud nii, et hääled 
helisesid südametesse, orel mängis 
võimsalt ning äratas hingesügavused 
ja nii mõnelgi olid pisarad silmis, sest 
sügisvaikusest oli tunniks ajaks võitu 
saanud tundehellus tänu andekatele 
muusikutele! Aitäh!

25. novembril esinevad muusika-
päevade „Oma maa ja omad viisid“ 

raames Tapa kultuurikojas kell 18 
valla lapsed ja noored ning külalise-
sinejana astuvad rahva ette noored 
andekad muusikaharrastajad Thea 
Paluoja juhendamisel. 

26. novembril esinevad Lehtse 
kultuurimajas kell 17 valla isetege-
vuskollektiivid – puhkpill, lauljad ja 
tantsijad ning samuti külalisesine-
jad, kes jäävad üllatuseks koheletu-
lija jaoks. Peale kontserti on kõigil 
soovijatel võimalus katta omale 
meelepärane pidulaud ja osa saada 
Lehtse Kultuurimajale omasest ko-
dusest ja õdusast piduõhtust koos 
ansambliga Uba. Muusikapäevad ja 
kõik nendel toimuv on tasuta! 26. 
novembril väljub buss Tapa kesk-
väljakult kell 16.30 ja viib sinu, ar-
mas kaaslinlane Lehtse kontserdile. 
Kui soovid kohe peale kontserti 
koju tagasi tulla, siis saad jällegi 
bussiga Lehtset Tapale. Kui soovid 
jääda pidusse, siis hoolitsetud on ka 
selle eest, et sa saaksid jällegi ilusti 
koju. Transport on tasuta!

Muusikapäevade meeldiva kor-
raldustoimkonna, kuhu kuuluvad 
Tiiu Tikkerber, Leelo Jürimaa, 
Heili Pihlak, Piret Pihel, Indrek 
Jurtšenko nimel

Kairi Kroon

„Oma maa ja omad viisid“ – 
Tapa valla V muusikapäevad

Kirjanik Veera Saar on läbi oma elu 
ja loomingu väga tihedalt seotud 
praeguse Tapa valla küladega. Lap-
sena on ta elanud ja koolis käinud 
Saiakopli lähistel, hiljem Jänedal ja 
Lehtse kandis ning töötanud õpe-
tajana Jäneda Põllumajandustehni-
kumis. Neist paigust ja inimestest 
inspireerituna on sündinud ka mit-
med tema teosed. 28. märtsil 2012. 
a tähistame kirjanik Veera Saare 100. 
sünniaastapäeva. Tapa valla kultuu-
ritöötajad on sel puhul korraldamas 
mitmeid ettevõtmisi:

 - esseekonkurss gümnaasiumi- 
ja põhikooliõpilastele, „Ukuaru“ 
filmi vaatamine Tapa kultuurikojas, 
ekskursioonid Veera Saare radadel 
Tapa valla piires jm.

 - 29. märtsil toimub Jäneda lossis 
Veera Saare päev, mille sisuks on kir-
janduslikud ettekanded, meenutused 
kirjanikust ning tema loomingu 
põhjal sündinud muusikalised va-
hepalad.

 - Jäneda, Lehtse ja Saksi raamatu-
kogudes ringleb juubeliaastal näitus 
Veera Saarest ja tema loomingust.

 - Näituse koostamisel palume 
kõigi inimeste abi, kellel on mäles-
tusi, fotosid või esemeid, mis seotud 
Veera Saarega või tema loominguga. 
Näiteks Jäneda raamatukogu fon-
dis ei ole tema lasteraamatut „Sõit 
mustikametsa“. Kõik esemed saame 
omanikele soovi korral pärast näi-

tuse lõppu tagastada, samuti fotod 
ja käsikirjalised materjalid, millest 
jätaksime endale koopiad.

Kui te soovite kaasa aidata ning 
mälestuskilde jagada, siis Tapa valla 
raamatukogud (Saksi, Lehtse, Jäneda 
ning Tapa linnaraamatukogu) on sel-
le eest väga tänulikud ning ootavad 
kõike huviväärset ning põnevat.

Olete oodatud üritustel osalema. 
Kõigest toimuvast saate täpsemat 
teavet juba järgmistes pressiteadetes.

 Lisainfo: Sirje Reinula, Jäneda 
raamatukogu raamatukoguhoidja 
389 8330, janeda@tapa.lib.ee. 

Sirje Reinula,
Jäneda raamatukogu raamatukoguhoidja

Aita kaasa 
Veera Saar 100 
juubeliürituste 
korraldamisel

Septembri lõpul toimusid Ole Kaa-
sas! projekti raames kasutatud arvu-
tite korrastamise talgupäevad, mille 
käigus anti uus elu enam kui 200 
arvutile. 10 arvutit neist jõudis läbi 
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikes-
kuse (SA Dharma heategevusfondi 
osalusel) lapsevanemate tugigrupis 
osalevate peredeni. 

Eelkõige rõõmustasime palju-
lapselisi, kohusetundlikke, aktiivselt 
osalenud peresid, kus pole arvutit 
või on väga vana. Samuti ei unusta-

nud vabatahtlikke, kes aitavad oma 
nõu ja jõuga igal ajal ning teevad 
seda tasuta pikka aega.

Väike-Maarja vald, Kadrina vald, 
Tamsalu vald ja Moe eneseabigrupp 
said igaüks ühe arvuti. Tapa ene-
seabigrupp sai neli ja Tapa valla 
grupid kaks arvutit. Loodame, et 
arvuti muudab perede elu lihtsamaks 
ja huvitavamaks!

Anne Terner-Boiko,
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 

juhatuse liige 

Arvutid jõudsid 
peredeni

Veera Saar
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Eelmisel neljapäeval avati Tapa 
linnas pidulikult Segers Eesti OÜ 
laohoone, mille ehitust alustati 
tänavu kevadel. Pidulikul avamisel 
lõikasid lindi läbi Segers Eesti OÜ 
tegevjuht, firma omanik ja ehitaja. 
Kohal käis ka Tapa vallavalitsuse 
esindus, kes peale kingituste andis 
pidulikult üle vastvalminud laohoo-
ne kasutusloa.

Seni kasutuses olnud kuni 
1000 m2 suurune territoorium jäi 
kitsaks ning vastvalminud 1440 m2 
suurune laohoone lisaks annab 
võimaluse ka tootmist paremini 
korraldada ning on samas ka väga 
heaks logistikakeskuseks. Tänavu 
aasta alguses seoses igapäeva töö 
ümberkorraldamisega Segers Eesti 
OÜ tootmispinnal, parendati ka 
töötajate töötingimusi tootmishoo-
ne renoveerimise näol.

Segers Eesti OÜ-s töötab 65 
inimest, mis annab tööd 63-le 
Tapa valla inimesele, toetatakse ka 
aktiivselt Tapa vallavalitsuse poolt 
korraldatud ühisüritusi ja kultuuri- 
ja spordiseltse.

Segers Eesti OÜ tegutsemis-
ajalugu (www.segers.ee)

2000. aastal alustas ettevõte 
iseseisvalt tegelemist lõigete pai-
gutuste ja tehnoloogiaga. Selleks 
õpetati välja spetsialistid kes ka 
tänasel päeval suudavad pakkuda 

klientidele valmislahendusi.
2002. aastal ostis ettevõte Kun-

da linnas Virulase õmblusvabriku, 
kus töötas 25 inimest. Seal toodeti 
triiksärgid, vestid, tuulepluusid, 
jakid.

2003. aastal toodi valmistoodete 
ladu Rootsist Eestisse ning hakkas 
toimima logistika osakond otse-
ühendusega Rootsi ning Soome 
klientidega.

2004. aastal viidi tootmine üle 
Ukrainasse, kuhu renoveeriti suur 
tehas. Segers Eesti OÜ tegeleb 
ka tänasel päeval logistika, tehno-
loogia ja paindlikkuse tagamisega 
klientide ning tootmise vahel. 

2007. aastal tunnustati Segers 
Eestit Äripäeva Rõivatööstuse 
TOP 1. kohaga.

2008. aasta lõpuks töötab Segers 
Eestis 85 inimest ning tegeletakse 
aktiivselt ametirõivaste müügiga 
klientidele.

2011. aastal renoveeriti ettevõtte 
tootmishoone parandades töötaja-
te töötingimusi.

2011. aasta kevad-suvel ehita-
takse Segersi uut laohoonet Tapa 
linnas.

10.11.2011 kell 14 avati Segers 
Eesti OÜ uus laohoone Tapa linnas

tapa.ee

Segers sai 
uue laohoone

Kellele on kohalik uudis oluline?
Eestielu.ee on nüüdseks tegut-

senud juba aasta aega, sellest poole 
oleme olnud uudisteportaal Delfi 
keskkonnas. Võrreldes eelnevaga 
tähendas Delfisse tulemine meile 
ühtlasi seda, et meie lugejate arv 
kasvas mõnelt tuhandelt ligi 70 000-
le nädalas. Ka liitunud omavalitsus-
te arv on kasvanud 55-lt 150-ni. 

Näha on, et kohalikul tasandil 
tehtav läheb korda lisaks oma 
inimestele ka teistele. See oli 
üheks meie eesmärgiks – tuua 
toredad tegemised ja inimesed 
Eesti eri paigust ühte kohta kokku 
ning jagada erinevaid kogemusi. 
Eesti on väike riik ning meil kõigil 
on lisaks oma kodukohale olulisi 
paiku mujalgi. Põlise pealinlasena 
on minu südames erinevatel põh-
justel Raasiku vallas asuv Aruküla, 
Ida-Virumaal paikevad Toila ja 
Tudulinna ning õpingupaik Tartu. 
Sündmused neis kohtades lähevad 
mulle korda siiani, sest olen neis 
paikades palju viibinud.

Usun, et samasuguseid inimesi 
on veel, kel kas lapsepõlvekodu, 
vanaema-vanaisa, sõbrad, sugula-
sed või suvila asuvad mõnes teises 
linnas-vallas. See tähendab, et koha-
likel uudistel on tarbijaid enam kui 
valla-linna enda püsielanikud. Kui 
lisame siia uudishimulikud naabero-
mavalitsuse inimesed ja välismaale 
siirdunud, saame juba päris suure 
hulga inimesi, kel on potentsiaalne 
huvi teie kodukohas toimuva vastu.

Lugejale läheb korda ka positiivne 
Igapäevased krimiuudised ja muu 
negatiivne, mis üle Eesti toimub, 
on nii või naa meie meediapildis, 
kuid eestielu.ee portaal püüab 
lugejani tuua kilde ka positiivsest 
ning ei saa öelda, et lugeja seda ei 
hindaks. Igasugused arendused, 
ehitused, renoveerimised, head 
ideed, toredad retseptid, huvitavad 
persoonid ja muu selline on saanud 

tihti ühe artikli kohta tuhandeid 
lugejaid ja kümneid positiivseid 
kommentaare. Osadel teemadel 
on tekkinud pikem arutelu, millest 
on omakorda ainest saanud uued 
artiklid.

Julge teada anda, mis kodukohas 
toimub Eestielu.ee portaalis ilmub 
praeguse seisuga umbes 400 lugu 
nädalas, neist valdav osa on selli-
sed, mis pakuvad huvi kohalikele, 
ülejäänu aga on huvitav lugemine 
laiemale seltskonnale. Mõni toime-
tajate arvates kohalik artikkel saab 

vahel ootamatult populaarseks. 
Meil ei ole vahet, kas meie kätte 
jõuab kooli kokkutuleku üleskutse 
või kohaliku mõisahoone renovee-
rimise artikkel – üks on kohalik, 
teine võib huvitada laiemat ringi 
– meie portaalist leiab mõlemad. 
Kutsume siinkohal inimesi üles 
kohalikku lehte kirjutama, vihjeid 
andma, arvamust avaldama. Kirjuta-
da ja fotosid saata võib ka otse meile 
tehes seda aadressile rahvahaal@
eestielu.ee.

Tanel Saarmann, eestielu.ee toimetaja

2008. aasta kevadel korjati Teeme Ära 
prügikoristustalgutel üle Eestimaa 
kokku rohkem kui 10 000 mitmesu-
guseid jäätmeid. Sellegipoolest ei ole 
prügi loodusest ning koduõuedest 
otsa lõppenud: hinnanguliselt ve-
deleb teist samapalju maas, millest 
märkimisväärse osa äratoomise eest 
makstakse toojale sulaselget raha. 

Kahetsusväärselt võib paljudest 
koduõuedest leida loodust risustavat 
vanarauda, vanu akusid, kodumasi-
naid ja muid jäätmeid, mille eest võib 
omanik lisaks ilusamale vaatepildile 
saada ka sadu eurosid raha. Kui veel 
kümmekond aastat tagasi maksti 
kokkuostus tonni vanametalli eest 
10 eurot, siis praeguseks on hinnad 
kerkinud 200–250 euroni tonnilt. 

Kuidas hinnata, kas asi on kok-
kuostu toomist väärt? Kui magnet 
esemele külge hakkab, siis on kindlasti 
tegemist vanarauaga, mille äratoo-
misel on lisaks esteetilisele küljele 
ka rahaline väärtus. Värvilisi metalle 
nagu vask, tina, alumiinium, messing 
magnet ei võta, kuid need on oma 
värvi ja rooste puudumise tõttu 
hõlpsasti äratuntavad. Samuti paljud 
neist ilmastiku mõjul oksüdeeruvad, 
näiteks tina muutub halliks, vask 
roheliseks jne. 

Metalleseme kaalu hindamine 
koduste vahenditega on keerulisem. 
Kui jõuate asja üles tõsta, võib see 
kaaluda 50–70 kilo, kui aga jõud 
peale ei hakka, on kaal enamasti juba 
100 kilo ligi või enam. Metallitonn 
maksab täna 200–250 eurot, seega 
saab lihtsa korrutustehte alusel teada 
asja väärtuse. 

Näiteks vana malmvann kaalub 
80-90 kilo ning sõiduauto vrakk 
1,2–2 tonni, traktor aga kuni 10 korda 
rohkem. Nii maksab sageli mõni sõi-
tev vanema põlvkonna traktor vähem 
kui kokkuostus ainuüksi vanametall, 
millest see masin koosneb. Aeda 
risustava vana autoromu äratoomine 
on iseäranis mõistlik ka seetõttu, 
et ilma ametlikku vanametalli vas-
tuvõtupunkti tõendita ei saa seda 
autoregistrist kustutada. Autovraki 
ARKi hingekirja jätmine pole aga 
mõistlik juba seepärast, et kõigile 
registris olevatele sõidukitele kehtib 
liikluskindlustuskohustus sõltumata 
sellest, kas sõidukit kasutatakse või 
mitte. Selle kohustuse pikaajaline 
eiramine võib kaasa tuua kolme-
kordse kindlustusmakse nõude isegi 
sellisele masinale, millega tegelikult 
sõita ei saa. 

Lisaks laiskusele on prügist vaba-

nemine sageli jäänud teadmatuse taha. 
Sageli ei tooda erinevaid jäätmeid ära 
seetõttu, kuna arvatakse, et lisaks 
koristamisvaevale küsitakse nende 
äraandmise eest veel ka raha. Kõige 
lihtsam näide on selline keskkonnale 
üsna ohtlik asi nagu vana autoaku, 
mida tavaprügikasti kindlasti visata ei 
tohi. Kuna akud sisaldavad enamasti 
sellist väärtuslikku metalli nagu plii, 
saab tavalise 10–12 kilogrammi kaa-
luva autoaku eest kokkuostus 5 eurot, 
suurema ja raskema traktori või veoki 
aku eest isegi rohkem. 

Ei tasu karta, et metalli kokkuostu 
viimiseks peab omanik ise vabanema 
sellistest ohtlikest lisadest nagu akus 
sisalduv hape ja muud vedelikud või 
autoromus olev kütus, õlid, pidurive-
delik jne. Kõige sellega tegeleb juba 
jäätmekäitleja ning vajadusel tullakse 
appi suuremate esemete äraviimisel. 
Lisaks pakuvad näiteks Kuusakoski 
sõiduauto järelkäru tasuta kasutamise 
võimalust. Kui metallikola järelhaagi-
sele laaditud, võib sinna koristustööde 
käigus tõsta ka autorehve, ehitusest 
järelejäänud puidukraami ning vanu 
elektroonikaseadmeid, mis samuti ko-
gumispunktis tasuta vastu võetakse. 

Marko Kippa
AS Kuusakoski juhatuse liige

Eestielu portaali lehekülg, kus kajastuvad Tapa valla uudised.
Foto  internetist

Eestielu portaal on aastane

Eesti vajab Teeme Ära 
jätkutalguid igal aastal

Segersi laohoone avamisel osales ka vallavanem Alari Kirt (paremalt 
esimene). Foto  tapa.ee
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Oktoobris esitas vallavalitsus Tapa 
vallavolikogule kinnitamiseks 2012. 
aasta vallaeelarve projekti. Järg-
nevalt kirjeldan lühidalt eelarvet, 
pikemalt selle kohta saab lugeda 
Tapa valla kodulehelt.

Kõigepealt tuludest. 2011. aastal 
toimunud füüsilise isiku tulumaksu 
laekumise kasv jätkub loodetavasti 
2012. aastal, samas oleme oma 
prognoosides siiski tagasihoidlikud. 
Kui 2011. eeldatav kasv võrreldes 
2010. aastaga on 4,5% siis 2012. 
aastaks prognoosime ca 2%-list 
kasvu. Seega järgmise aasta tulu-
maksu prognoos on kokku 3,14 
miljonit eurot. Kokku on tulude 
kasvuks siiski esialgu tagasihoid-
lik 1,28%, kuna teiste tululiikide 
kasvu kohta ei ole kindel, kas need 
kasvavad või kahanevad. Maamaks 
jääb eeldatavalt samasse suurus-
järku, sest maksustamise määr ja 
põhimõtted järgmisel aastal veel 
ei muutu. Riigilt tulevad rahad on 
hetkel veel selgumata, teada on 
vaid et ca 40% suureneb riigi poolt 
eraldis, mis mõeldud kohalike teede 
hoiuks. Sellest tulenevalt on jäetud 
samale tasemele riigi poolt eralda-
tavad rahad hariduse toetuseks ja 
tasandusfond. Etteruttavalt võib 
veel öelda, et ka kulude pool, mis 
kaetakse nendest tuludest, on jää-
nud samale tasemele. 

2012. aastal on laenude võtmine 
planeeritud omafinantseeringu kat-
teks kolme projekti elluviimiseks:

* Tapa linna veemajanduspro-
jekti täiendav laen summas 240 437 
eurot;

* Tapa valla veemajanduspro-
jekt-Lehtse alevik ja Jäneda küla 
– 248 524 eurot;

* Tapa linna kaugküttetorustiku 
rekonstrueerimine – 781 320 eurot.

Seega kujuneb järgmise aasta 
lõpuks sellise plaani järgi valla 
võlakoormuseks 32% lubatavast 
60%-st.

Kulude osas toimub järgmisel 
aastal märgatav investeeringute

Saadud investeeringutoetuste all 
ei ole märgitud neid toetusi, mida 
saadi veeprojektide ja soojatorude 
projekti tegemiseks kuna toetus 
läheb otse AS Tapa Veele, vallavalit-
sus annab projektide jaoks vajaliku 
omaosaluse.

Hoolimata sellest, et tulumaksu 
laekumine paraneb, ei jää sellest 
eriti palju järele investeeringuteks 
ilma laenu võtmata, kuna kulude 
kasv toimub ka üsna heas tempos. 
Olulise osa sellest moodustab 
järgmisel aastal ca 45 000-eurone 
küttekulude kasv. Samuti on val-
lavalitsuse poolt esitatud eelnõus 
sees ca 120 000-eurone palgaku-
lude kasv mis hõlmab lasteaedade 
pedagoogilise personali ja nende 
töötajate palkade 10% kasvu kelle 
palk jääb alla 385 euro kuus. Samuti 
on planeeritud elektri hinnatõusust 
tulenev kulude kasv 5%.

Kui võtta kõik need kulud ar-
vesse, siis ega sealt eriti midagi üle 
ei jää, hoolimata sellest planeeri-
me järgmisele aastale rekordilist 
investeeringumahtu, kokku ca 1,5 
miljonit eurot. See on ainult oma-
osalus, kokku investeeritakse ca 8 
miljonit koos projektidest saadud 
rahaga. Sellist investeeringumahtu 
enne ei ole olnud, ei Tapa linnas 
ega nüüd ka Tapa vallas. Investee-
ringute valikul lähtutakse lihtsatest 
põhimõtetest, raha tuleb suunata 
sinna, kus vajadus kõige suurem, 
kust tuleb kõige rohkem investee-
ringu tegemisel kokkuhoidu või 
kus kasutajaid on kõige rohkem. 
Rahapuudusel jääb esialgu eelarvest 

välja suur hulk tegemisi nagu näiteks 
Tapa linna peatänavate olukorra 
parandamine, mõnede kõnniteede 
rajamine (näit Õhtu pst serva), 
mõne pargi korrastamine. Teedele 
minevatest investeeringutest on 
esialgu eelarves sees Rohelise tä-
nava Linda ja Hommiku vahelise 
lõigu korrastamine, Nooruse tänava 
Pika ja Rohelise vahelise lõigu katte 
remont, Spordi ja Veski tänavate 
pindamine ja võimalusel mõnede 
tänava või teelõikude pindamine 
veel. Investeering teedesse sõltub 
paljuski sellest kui palju talvel on 
lumetõrjele vaja raha kulutada. 

Veel mõnedest investeeringutest. 
Tapa vallavalitsus rajab koos AS 
Hoolekandeteenustega hoolekan-
deküla jaoks vajaliku soojatrassi, 
muusikakooli tagusesse parki raja-
takse uus mänguväljak LEADER 
projektirahade toel, osa Pika tänava 
tänavavalgustusest uuendatakse, 
kultuurikoda saab raha tualettide 
remondiks jpm.

Peale aastavahetuse kassajäägi 
selgumist on võib-olla võimalik 
suunata vabad vahendid samuti 
investeeringutesse – vaja on soo-
justada Jäneda spordihoone ja Tapa 
vene gümnaasiumi hoone kui kõige 
energiakulukamad hooned. Samuti 
tahaks valmis ehitada esimese etapi 
kergliiklusteedest Tapa linna piires. 

Palju saab ka nende väheste va-
henditega ära teha, aga rohkem veel 
on vaja teha, ja vallavalitsus teeb kõi-
ke, et vajalikeks investeeringuteks 
raha projektidega valda juurde tuua.

Alari Kirt,
vallavanem

Käesolevaga avalikustame Tapa 
vallavolikogu otsuse eelnõu „Ko-
hanimede määramine“, millega 
määratakse ametlik kohanimi Tapa 
linnas ja Lehtse alevikus asuvatele 
liikluspindadele, mille nime ka-
sutatakse teiste aadressiobjektide 
aadressis.

Tapa vallavolikogu otsuse 
eelnõu

Tapa, 24. november 2011 nr 
Kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 
punkt 4, § 5 lõike 1 punkt 3, § 5 
lõike 4, § 6 lõike 1 ja 2, § 8 punkt 
1 ja 2 ning Tapa vallavolikogu 08. 
novembri 2007 määruse nr 71 
„Kohanime määramise kord“ alusel:

1. Määrata Tapa vallas Tapa 
linnas liikluspindadele nimed vas-
tavalt juurdelisatud asukohaskee-
midele (skeemidega saab tutvuda 
vallamajas – toimetaja märkus) 
järgmiselt:

1. Mai puiestee, Aasa tänav, 
Aia tänav, Ambla maantee, Ambla 
põik, Autobaasi tänav, Depoo 
tänav, E. Vilde tänav, Eha tänav, 
Ehituse tänav, Ehituse põik, Espe-
ranto tänav, Hiie tänav, Hommiku 

puiestee, Ivaste tänav, Jaama tänav, 
Jaani tänav, Jaani põik, Jakobi tänav, 
Kabala tänav, Kalda tänav, Kalevi 
tänav, Kalmistu tänav, Karja tänav, 
Karja põik, Kase tänav, Kastani 
tänav, Kauba tänav, Kauba põik, 
Kesk tänav, Kevade tänav, Kiire tä-
nav, Kitsas tänav, Kivi tänav, Koidu 
tänav, Kooli tänav, Kuke tänav, Kuu 
tänav, Kuusiku tänav, Künka tänav, 
Küüni tänav, Laane tänav, Lai tänav, 
Lasketiiru tänav, Leina tänav, Lem-
bitu puiestee, Lepiku tänav, Liblika 
tänav, Lille tänav, Linda tänav, Linda 
põik, Loode tänav, Lõuna tänav, 
Maie tänav, Malle tänav, Metsa 
tänav, Metsa põik, Männiku tänav, 
Männikumäe tänav, Nooruse tänav, 
Paju tänav, Pargi tänav, Pargi põik, 
Pihlaka tänav, Piiri tänav, Pikk tänav, 
Päikese tänav, Pärna tänav, Pääsu-
kese tänav, Põllu tänav, Raba tänav, 
Rahu tänav, Rauakõrve tee, Ristiku 
tänav, Roheline tänav, Rooba tänav, 
Sauna tänav, Side tänav, Spordi tä-
nav, Spordi põik, Suve tänav, Taara 
puiestee, Tiigi tänav, Turba tänav, 
Turu tänav, Tähe tänav, Tööstuse 
tänav, Uus tänav, Vabriku tänav, 
Vahtra tänav, Vaimu tänav, Valgejõe 
puiestee, Valgejõe põik, Valve tänav, 

Valve põik, Veski tänav, Virve tänav, 
Väike tänav, Väike-Karja tänav, 
Väike-Põllu tänav, Võidu puiestee, 
Õhtu puiestee, Õhtu põik, Õie 
tänav, Õuna tänav, Ööbiku tänav, 
Ülesõidu tänav, Üleviste tänav,

2. Määrata Tapa vallas Lehtse 
alevikus liikluspindadele nimed 
vastavalt juurdelisatud asukohas-
keemidele järgmiselt:

Aasa tänav, Aia tänav, Jaama 
tänav, Keskuse tänav, Kurge tee, 
Nurme tänav, Pargi tänav, Pikk 
tänav, Põllu tänav, Raba tänav, Raja 
tänav, Roheline tänav, Rohu tänav, 
Rägavere tee, Rägavere põik, Sireli 
tänav, Tamme tänav, Turba tänav, 
Uus tänav, Vana-Ülesõidu tänav, 
Õuna tänav, Vaksali tänav.

3. Vallavalitsusel esitada koopia 
käesolevast otsusest ja asukohas-
keemidest 10 päeva jooksul riikliku 
kohanimeregistri vastutavale ja 
volitatud töötlejale. 

4. Otsus jõustub 24. november 
2011.

Urmas Roosimägi, 
vallavolikogu esimees

Kairi Maasen,
Tapa valla maakorraldaja

Kohanimede määramise eelteade

Tapa valla 2012. a
eelarve projektist

Tapa valla rahvas on kindlasti märga-
nud, et vallakeskuses käivad aktiivsed 
ehitustööd. Väga suures mahus 
rajatakse uusi joogivee- ja reoveeto-
rustikke. Uueks saavad nii joogivee 
pumplad, kui ka reoveepuhasti. 
Järgmisel aastal toimuvad tööd Tapa 
linna kaugküttetrassidega ning algab 
torustike ehitus Lehtses ja Jänedal.

Tänavad on üles kaevatud, hal-
jasalad ajutiselt rikutud jne. Valla-
kodanikule võib näida, et see kor-
ratus ei tahagi lõppeda! Samal ajal 
püüab kohalik omavalitsus veidigi 
saavutada nähtavaid tulemusi valla 
heakorras. Positiivsed tulemused on 
visad tulema!

Miks ma oma kirjatükki niisuguse 
sissejuhatusega alustasin?! Mõnede 
kinnistuomanike peades võib tekkida 
mõte, et “… mis minagi püüan, kui 
vald ei suuda korda tagada – igal pool 
üleskaevatud tänavad ja pori…“

Rõhutan – see kõik on ajutine, 
sest pärast kaevamistööde lõppu 
saavad tänavad korda ja haljasalad 
taastatud! Seega, keegi ei saa õigus-
tada korralagedust temale kuuluval 
kinnistul põhjendusega, et avalikel 
aladel valitseb ajutine (ehitustöödest 
põhjustatud) ja näiline korratus!

Heakord tekib ainult koostöös: 
kodanikud ja omavalitsus! Külad, 
asulad ja linnad koosnevad majadest 
ning maju ümbritsevast maa-alast, 
ehk kinnistutest. Mida puhtamad 
on meie õued, mida kenamad on 
meie majad, seda kaunimad on ka 
meie külad ja linnad. Valdavalt on 
kinnistuomanikud (majaomanikud) 
korralikud ning peavad auasjaks 
oma kinnistu korrashoidmist. Tapal, 
Lehtses, Jänedal ja teistes külades on 
palju väga ilusaid kinnistuid, kus kõik 
on puhas ja korras. 

Kahjuks aga ei hinda kõik vaja-
dust hoida korda ja puhtust nii enda 
õues kui ka kaugemal.

Kinnistuomaniku kohustus en-
dale kuuluvat hoonet ja maa-ala 
korras hoida ei tulene mitte Tapa 
Vallavalitsuse kapriisist, vaid on 
sätestatud vabariiklike kõrgeimate 
normatiivaktidega – seadustega!

Toon väljavõtte Tapa valla hea-
korraeeskirjast:

Kinnistu ja ehitise omanik on 
kohustatud:

1. hoidma korras oma kinnistu ja 
kinnistu piirdeaia ning rakendama 
meetmeid talle kuuluva kinnistu 
reostamise ja risustamise vältimiseks;

2. hoidma korras hoone fassaadi 
ja sinna juurde kuuluvad elemendid, 
st fassaadielemendid peavad olema 
terved ja hooldatud;

3. teostama heakorratöid kinnis-
tuga või ehitisega külgneval puhas-
tusalal. Kinnistu puhastusalale jääv 
kõnnitee peab olema lumest ja jääst 
puhastatud, ning vajadusel teostatud 
libeduse tõrje hommikul 7.45-ks. 
Libeduse tõrjeks võib kasutada liiva 
või pae või graniidi sõelmeid (tera 
läbimõõt 2–6 mm);

4. puhastama maa-aluse tehno-
võrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu 
jääb tema puhastusala või kinnistu 
piiresse;

5. niitma muru ja rohu, tegema 
umbrohutõrjet, pügama heki ning 
korraldama põõsaste ja puuokste, 
mis kasvavad väljapoole kinnistu 
piire (kõnnitee kohale madalamal kui 
3 m ja sõidutee kohal madalamal kui 
4 m) ja varjavad liiklust reguleerivat 
tehnilist vahendit, takistavad jalakäija 
või sõiduki liiklust, kärpimist;

6. tagama vastavalt hoonete 
ja korterite numeratsioonile õige 
numbrimärgi olemasolu vallava-
litsuse poolt kehtestatud korras, 
kindlustades tähise nähtavuse üldka-
sutatavalt teelt ka pimedal ajal;

7. tagama reovee ja fekaalide 
kogumismahuti korrasoleku, veepi-
davuse, õigeaegse tühjendamise ja 
ümbruse hooldamise;

8. omama reovee äravedu või 
kogumismahuti tühjendamist tõen-
davat dokumentatsiooni;

9. tagama ehitisega piirneva ava-
liku koha ohutuse kõrvaldades 
ehitiselt lume, jääpurikad, varisemis-
ohtlikud kivid, plaadid;

10. punktis 9 nimetatud tööd tu-
leb teostada koheselt vastavasisulise 
ohu ilmnemisel avariitööna, paigal-
dades liiklusohutuse tagamiseks töö 
ajaks ajutise püsiva piirdeaia ja teata-
des tööst vallavalitsuse üldtelefonile. 
Pärast töö lõpetamist tuleb ajutine 
piirdeaed teisaldada ja ümbrus hea-
korrastada;

11. tagama akende ja keldri val-
gusšahtide puhtuse ning puhastus-
tööde ajal tänaval ja avalikul teel ohutu 
liiklemise, piirates tööde teostamise 
koha ajutise püsiva piirdeaiaga; 

12. kasutusel mitteoleva ehitise 
omanik on kohustatud tagama ehi-
tise ja sinna juurde kuuluva krundi 
heakorra ning vältima hoone varise-
misohtlikkust, sulgema sissepääsud 
hoonesse ja krundile.

Tapa valla heakorra eeskiri on 
kehtestatud kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 6 
lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 
ning § 36 alusel.

Seega, Tapa valla heakorra eeskiri 
tugineb Eesti Vabariigi seadusele 
ning on kohustuslik täitmiseks kõi-
kidele valla territooriumil elavatele/
tegutsevatele füüsilistele ja juriidilis-
tele isikutele!

Tapa vallavalitsuse koosseisus 
töötab alates septembrist järeleval-
veametnik, kelle töö üheks osaks 
on tegelemine nende kinnistuoma-
nikega, kes ei pea lugu puhtusest ja 
ilust ning seega ei täida Tapa valla 
heakorra eeskirja.

Tapa vallavalitsuse üleskutse: 
püüdkem hakkama saada heaga 
ning teeme nii, et heakorrast saab 
meile kultus!

Jõudu tööle!
Andrus Freienthal,

abivallavanem

Heakord Tapa vallas

USK
Vahel armastus pimestab reaalsust
ja argipäev lämmatab tõe,
et elus on peamiseks väärtus
mitte olla mängukann saatuse käes.
Ja praegugi ei ole veel hilja
avastada mõnda käimata teed,
kus kohates kadunud lootust,
et usk on me eneste sees.
 

Tundehetked
JULGUS OLLA
Sa julge olla lootuse fantaasia
ja luba elustada luhtunud unelmad.
Neela endasse meeliköitvad energiad,
unustades sündsuse ja tabud.
Haara kinni illusioonist ja hetkedest,
mis toidavad su peidetud soove.
Ole see, kes sa olla tahaks
tundes elurõõmu voolamas üle keha

Luuletuste autor on Loone Astula

kasv, seda illustreerib paremini 
järgmine tabel:
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13.10.2011
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule kaks avaldus piiratud teovõi-
mega täisealisele isikule eestkoste 
seadmiseks;

- kahele puudega isikule määrati 
hooldajad ja hooldajatele hoolda-
jatoetused;

- otsustati volitada Tapa valla-
valitsuse hoolekandespetsialist Ly 
Roosi teostama eestkostetava nimel 
pangatoiminguid;

- otsustati keelduda koduteenuse 
osutamise lepingu sõlmimisest, 
kuna abivajaja lapsed suudavad ta-
gada isikule vajamineva abisaamise 
igapäevatoimingutes;

- lõpetati ühele puudega lapse 
hooldajale toetuse maksmine;

- anti välja korraldus peretoetuse 
maksmise peatamise ja jätkamise 
kohta;

- eraldati MTÜ-le Tapa Laste-
kaitse Ühingu lapsehoiuteenuse 
osutamiseks alates 01.10.2011 
– 31.12.2011 8 (kaheksa) lapse 
päevahoiuteenuse pearaha kokku 
summas 4 320 eurot;

- eraldati MTÜ-le Trönderiko-
du Lapsehoid lapsehoiuteenuse 
osutamiseks alates 01.10.2011 
– 31.12.2011 8 (kaheksa) lapse 
päevahoiuteenuse pearaha kokku 
summas 4 320 eurot;

- muudeti Tapa vallavalitsuse 
04.03.2011 korraldust nr 175 
“Hooldekodusse paigutamine“;

pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Lai 9-4 Tapa vald;

- anti välja kaks korraldust laste 
toitlustamise toetamise kohta hari-
dusasutustes;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
373.85 eurot;

- jäeti rahuldamata kaheksa 
avaldust sotsiaaltoetuste taotlemise 
kohta;

- väljastati ehitusluba üksikela-
mu rekonstrueerimiseks ja laienda-
miseks Mäerahva kinnistul Loksu 
külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektriva-
rustuse kasutusele võtmiseks Piilu ja 
Vahakulmu külades Tapa vallas;

- nõustuti Tapa vallas Piilu külas 
asuva Liini maaüksuse, ligikaudse 
pindalaga 4,74 ha, Moe külas asuva 
Kiili maaüksuse, ligikaudse pind-
alaga 2,49 ha ning Piilu külas asuva 
Kiilu maaüksuse, ligikaudse pindala-
ga 8,37 ha jätmisega riigi omandisse;

- nõustuti Tapa vallas Linnape 
külas asuva Kuivati maaüksuse os-
tueesõigusega erastamisega ehitise 
omanikule OÜ-le Arme Turvas 
suurusega 8133 m²;

- Tapa linnas Kooli 11 avaliku 
mänguväljaku ehitamise edukaks 
pakkumuseks kinnitati Fixman 
Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus.

20.10.2011
- Võeti vastu korraldus sotsiaal-

korterites üürilepingute pikenda-
miste kohta;

- nõustuti Tapa vallas Tõõrakõr-
ve külas asuva Boksi maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega ehi-
tiste omanikule suurusega 2018 m²;

- nõustuti Tapa vallas Tõõrakõr-
ve külas asuva Lauda maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega ehi-
tiste omanikule suurusega 6826 m²;

- nõustuti Tapa vallas Tõõrakõr-
ve külas asuva Uuenurme maaüksu-
se ostueesõigusega erastamisega ehi-
tise omanikule suurusega 5083 m²;

- anti välja korraldus vaba põl-
lumajandusmaa erastamise kohta;

-Jäneda külakeskusehoone piir-

dekonstruktsioonide rekonstruee-
rimise omanikujärelevalve teenuse 
edukaks pakkumuseks kinnitati 
OÜ Tapa Ehitus poolt esitatud 
pakkumus;

- hanke “Lehtse piirkonna lu-
metõrje 01.11.2011 – 31.05.2014” 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Lehtse Masinaühistu poolt esitatud 
pakkumus kui madalaima maksu-
musega pakkumus;

- võeti vastu kolm korraldust 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
perioodiliseks tühjendamiseks, 
üks korraldus ühise jäätmemahuti 
kasutamisekohta ning üks korral-
dus jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- väljastati tänava ajutise sulge-
mise luba Tapa linnas Lai tänava, 
Pääsukese tänava, Aia tänava ja 
Põllu tänava sulgemiseks;

- seoses Tapa linnas Lasketiiru 
tänava ja Laane vee- ja kanalisat-
sioonitrasside rekonstrueerimis-
töödega väljastati tänava ajutise 
sulgemise luba;

- tunnistati toetusvooru tehni-
listele tingimustele vastavaks Ha-
jaasustuse veeprogrammi 2011. a 
täiendavasse taotlusvooru laekunud 
nelja taotluste projektid kogumak-
sumusega 12 360,71 eurot.

27.10.2011
- Otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 
441.91 eurot;

- eraldati lasteaia söögisoodus-
tust;

- jäeti rahuldamata seitse aval-
dust sotsiaaltoetuste taotlemisel;

- otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust OÜ-le Häcke Aa 
Hooldekodu alates 08.11.2011 
Tapa valla ühe elaniku eest iga-
kuiselt pensionist puudujäävas 
summas 277.48 eurot ning teise 
elaniku eest igakuiselt pensionist 
puudujäävas summas 288.64 eurot;

- võeti vastu korraldus korteri-
omandi seadmise kohta;

- kinnitati Tapa vallas Tõõrakõrve 
külas asuva Teeristi elamu teeninda-
miseks vajaliku maa suuruseks 21435 
m², maksustamishinnaga 993 eurot 
ning nõustuti Teeristi korteriomandi 
seadmisega, vastavalt Korteriühistu 
Tõõrakõrve avaldusele;

- katastriüksustele määrati lä-
hiaadressid;

- anti nõusoleku OÜ Lemar-LM 
vee erikasutusloa väljastamiseks 
Suurfarmi kinnistu Jootme küla, 
Tapa vald;

- väljastati kirjalik nõusolek 
korteriühistule Jaama 4 elamu keld-
riakende kinni ehitamiseks Jaama tn 
4 kinnistul Tapa linnas;

- väljastati kirjalik nõusolek 
korteriühistule Pikk 8 elamu keld-
riakende kinni ehitamiseks Pikk tn 
8 kinnistul Tapa linnas;

- väljastati kasutusluba korte-
relamu (elamu 13-korteriline) kor-
teri 13 kasutusotstarbe muutmiseks 
eluruumiks ja mitteeluruumiks 
(õmbluskabinet; kasutusotstarbega: 
muu teenindushoone) Kesk tn 3 
kinnistul Tapa linnas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektri-
varustusele (TELE 2 Eesti mobiil-
sidemasti elektriliitumine Jäneda 
külas Tapa vallas Lääne-Virumaal) 
kasutusele võtmiseks Masti ja 
Sumina kinnistutel Jäneda külas 
Tapa vallas;

- kinnitati Tapa valla munitsi-
paalharidusasutuste hoolekogude 
koosseisud;

- anti üürile Tapa vallale kuuluv 

Tapa vallavalitsus viib läbi kirjali-
ku eelläbirääkimistega pakkumise 
Nooruse 1 asuva Tapa turu rendile 
andmiseks.

Rendile antava vara suurus ja 
koosseis.

1) Nooruse 1 asuv hoone (re-
monti vajav vana katlamaja) koos 
teenindusmaaga 3100 m2. 

2) Hoones asub WC, mida peab 
olema võimalik kasutada turu lah-
tioleku aegadel ja avalike ürituste 
toimumise ajal.

3) Asfalteeritud plats ja piirde-
aed. 

4) Üks müügikioskitest kuulub 
turule, ülejäänud on ehitatud kioski 
kasutajate poolt ja ei kuulu rendile 
antava vara koosseisu. 

Rendiperiood on viis aastat 
01.02.2012 - 31.01.2017.

Renditasu algsuurus on 60 eurot.
Pakkumisest osavõtu tingi-

mused.
Pakkumisest ei või osa võtta isikud, 

kellel on enampakkumise väljakuuluta-
mise hetkel riiklike või kohalike mak-
sude võlgnevused või Tapa valla ees 
täitmata muud lepingutest tulenevad 
rahalised kohustused.

Pakkumise osavõtutasu on 100 
eurot (tagastamatu), mis tasutakse 
Tapa vallavalitsuse arveldusarvele 
1120077103 Swedbank enne pak-
kumise esitamist.

Pakkumine tuleb esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Tapa turg“ 
Tapa vallavalitsusse, Pikk 15 kantse-
leisse hiljemalt 15.12.2011 kell 14.00.

Pakkumise lisatingimus.
Rentnik kohustub korraldama 

turukeskkonna uuendamise aren-
dus- ja ehitustöid ning investeerima 
nendesse vastavalt eelläbirääkimiste-
ga pakkumise tulemustele ja lepingu 
tingimustele.

Pakkumise dokumendid ja 
sisu.

Pakkuja avaldus pakkumisel osale-
miseks kehtestatud tingimustel (välja 
toodud pakkuja kinnitus riiklike ja 
kohalike maksude ning Tapa linna 
ees muude võlgnevuste puudumise 

kohta; lisatud pakkuja nimi, regist-
ri/isikukood, elu/asukoht, e-posti 
aadress ja telefoninumber, volituse 
korral esindaja nimi ja allkiri).

Dokumendi koopia osavõtutasu-
tasu tasumise kohta.

Turukeskkonna uuendamise idee 
– jätkusuutlik tegevuskava viieks 
aastaks, milles on eraldi välja toodud:

1) turutegevuse strateegia ja 
üldkirjeldus, tegevuste tsoonid ja 
kaubagrupid, võimalikud teenused, 
logistika jne;

2) koostöö huvigrupid, üritused 
turunduse arendamiseks, reklaam;

3) pakkuja kinnitus oma majan-
duslikust ja tehnilisest valmisolekust 
turu ülevõtmiseks alates 01.02.2012 
ja vastavate tegevuste kava;

Pakkuja poolt turutegevustesse, 
inventari, hoonetesse ja rajatistesse 
tehtavate investeeringute kirjeldus, 
tähtajad ja orienteeruvad maksumu-
sed ning rahastamise allikad.

Pakutava rendi suurus ühes kuus 
(numbrite ja sõnadega).

Eelläbirääkimised.
Eelläbirääkimistele kutsutakse 

nõuetele vastava pakkumise esitanud 
pakkujad.

Eelläbirääkimiste ajal tagatakse 
kõigi pakkujate võrdne kohtlemine, 
läbirääkimised on konfidentsiaalsed, 
nende sisu avalikustamisele ei kuulu. 

Eelläbirääkimiste käigus käsitle-
takse turukeskkonna uuendamise 
ideid, nende teostamise võimalusi, 
turutegevuse strateegiat, investeerin-
guid ja muid olulisi tingimusi.

Kui eelläbirääkimistel selguvad 
vallale sobivad ja reaalsed ideed, 
siis vajadusel täpsustatakse lõpliku 
pakkumise tingimusi ja pakkujatele 
tehakse ettepanek esitada lõplik 
pakkumine.

Pakkumiste hindamine.
Pakkumisi hinnatakse turukesk-

konna uuendamise idee ja seda 
toetava investeeringu suuruse ning 
rendisumma alusel. 

Täpsem info Tapa valla kodule-
hel www.tapa.ee → uudised → Tapa 
turu rendileandmine.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Tapa turu
rendikonkurss

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

korter aadressil Tapa vald Tõõra-
kõrve küla Teeristi maja korter nr 2;

- otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luv korteriomand aadressil Pikk tn 
23-30 Tapa linn Tapa vald ning Tapa 
vallale kuuluv maatulundusmaa 
asukohaga Lääne-Virumaa, Tapa 
vald, Patika küla, Olleri pindalaga 
4,24 hektarit;

- moodustati Tapa vallale kuu-
luva korteriomandi ja maatulun-
dusmaa kirjaliku enampakkumise 
korraldamiseks komisjon.

03.11.2011
- Kolmele puudega isikule mää-

rati hooldajad;
- sõlmiti üks koduteenuse osuta-

mise leping;
- otsustati esitada Tartu Maa-

kohtule avaldus isiku paigutamiseks 
tugevdatud järelvalvega erihooldus-
asutusse;

- otsustati korraldada lihthange 
“Tapa vallavalitsuse ja AS Tapa 
Vesi 2011–2013 majandusaasta 
auditeerimine”;

- otsustati korraldada eelläbirää-
kimistega pakkumine Nooruse 1 
Tapa turu rendile andmiseks;

- määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva laohoone-varjualu-
ne lammutamiseks ja selle asemele 
uue soojustatud tootmishoone 
ehitamiseks ehitusprojekti koosta-
miseks Paide mnt 86 Tapa linnas 
Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused piirdeaia ehitamiseks ehi-
tusprojekti koostamiseks Tapa 
raudteejaama kinnistule Tapa linnas 
Tapa vallas;

- otsustati piirata Valgejõe puies-
tee mootorsõidukite liikumiskiirust 
alates Päikese tänava ja Valgejõe 
puiestee ristmikust kuni Valgejõe 
puiestee ja Leina tänava ristmikuni 
30 km/h liiklusmärgiga 351 „Suu-
rim kiirus“;

- otsustati piirata Leina tänaval 
mootorsõidukite liikumiskiirust 
alates Leina 5 kinnistu mahasõidust 
kuni Leina ja Valgejõe puiestee rist-
mikuni 30 km/h liiklusmärgiga 351 
„Suurim kiirus“;

- otsustati piirata Õuna tänaval 
mootorsõidukite liikumiskiirust 
alates Õuna tänava ja Kuke tänava 
ristmikust kuni Õuna tänava ja Val-
gejõe puiestee ristmikuni 30 km/h 
liiklusmärgiga 351 „Suurim kiirus“;

- väljastati tänava ajutise sulge-
mise luba Tapa linnas Leina tänaval, 
Õhtu pst-l ja Tähe tänaval;

- tunnistati alates 09. novembrist 
2011 kehtetuks Tapa vallavalitsuse 
23.12.2010 korraldus nr 846 “Tapa 
Muuseumi tasuliste teenuste kinni-
tamine“;

- Tapa Linna Orkestrile eraldati 
500 eurot tuuba York ostuks;

- määrati AS Tapa Vesi nõuko-
gu liikme tasu järgnevalt: Andrus 
Freienthal, nõukogu esimees – 128 
eurot kuus, Vjatšeslav Suvorov, 
nõukogu liige – 83 eurot kuus, 
Mati Kanarik, nõukogu liige – 83 
eurot kuus;

- kinnitati Tapa valla 2011. a 
teise lisaeelarve tulude laekumine 
tegevusalade ja majandusliku sisu 
järgi ja kulude jaotus tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi;

- võeti vastu üks korraldus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- õeti vastu üks korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti ühi-
seks kasutamiseks;

- otsustati esitada Viru maakoh-
tule avaldus eestkostetava nimel 
pärandist loobumiseks.

27.10.2011
Võeti vastu järgmised otsused:

Nõusoleku andmine hanke kor-
raldamiseks (“Jäätmete kogumis-
punkti haldamine 2012–2013”);

Nõusoleku andmine hanke kor-
raldamiseks (“Elektripaigaldiste käi-
dukorralduse teenus 2012–2014”);

Nõusoleku andmine teenuse telli-
miseks maksumusega alla riigihanke 
piirmäära (Tapa valla ja AS Tapa 
Vesi auditeerimiseks 2011–2013 

majandusaastaks);
Hariduskomisjoni koosseisu 

muutmine (Arvata välja haridus-
komisjoni koosseisust Kristina 
Asuküla, kinnitada hariduskomisjoni 
koosseisu Lii Jairus);

Vallavalitsuse liikmele töötasu 
määramine (Määrata vallavalitsuse 
liikmele Herki Kübarseppale töö-
tasuks 255,65 eurot kuus tagasiula-
tuvalt juuli ja augusti kuu eest 2011. 
aastal).

Tapa vallavalitsus 
müüb kirjalikul enampakkumisel:

Korteriomandi aadressiga Pikk tn 23-30, Tapa linn, Tapa 
vald (2-toaline korter üldpinnaga 38,5 m², katastritunnus 

79101:011:0001). Korteriomandi alghinnaks on 2500 eurot, 
tagatisraha 250 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Maatulundusmaa kinnistu aadressiga Olleri, Patika küla, Tapa vald 

(sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindalaga 4,24 ha, 
katastritunnus 40001:003:1070). 

Kinnistu alghinnaks on 6000 eurot, tagatisraha 600 eurot ja 
enampakkumisest osavõtutasu 60 eurot.

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Korter“ Tapa 
vallavalitsuse aadressil Pikk tn 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald, 

Lääne-Virumaa hiljemalt 25. november 2011 kell 10.00.
Täpsem info Tapa vallavalitsuse kodulehel www.tapa.ee rubriigis 

„valla juhtimine/varade müük” või 
telefonil 58 167 712 (Timo Tiisler).



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 718. november 2011

et huvilisi saab olema rohkem. See-
pärast pöördun veelkord Tapa valla-
valitsuse nimel Tapa kortermajade 
korteriomanike ja korteriühistute 
juhtide poole.

Energiakandjad (gaas, nafta, 
kivisüsi, puit jt) kallinevad üha 
kiirenevas tempos. See omakorda 
tõstab kortermajade (aga ka era-
mute) elanike kulutusi toasoojale. 
Meil kõigil ei jää muud võimalust 
energiasäästuks (ning oma rahaliste 
vahendite kokkuhoiuks) kui asuda 
elamuid soojustama! Kortermaja 
välispiirete (seinad, soklid, katused) 
soojustamine, kütte- ja õhuvahetus-
süsteemi korrastamine avaldavad 
otsest mõju elamu energiatarbele. 

Tapa vallavalitsuse ettepanek ja 
üleskutse korteriühistutele: asuge 
oma maju soojustama! Nagu ees-
pool öeldud, on rahalise toetuse 
taotlemine üsna aeganõudev prot-
sess. Seepärast tuleb kohe alustada, 
et, nagu öeldakse, „rongist mitte 
maha jääda“!

Loomulikult tekib korteriühistute 
juhtidel sellega seoses hulgaliselt 
küsimusi. Toon siin mõned kontak-
tandmed (need kõik on olemas ka 

KredExi kodulehel www.kredex.ee). 
Aare Vabamägi – kohalike oma-

valitsuste arendustegevuse projek-
tijuht aare.vabamagi[at]kredex.ee,  
667 4143.

Anu Holmberg – toetuste pro-
jektijuht (energiaauditi- ja kodu-
toetus) anu.holmberg[at]kredex.ee, 
667 4110.

Kersti Saar  – toetuste hal-
dur (energiaauditi- ja kodutoe-
tus) kerst i .saar[at]kredex.ee, 
667 4109

KredExi esindajad on lubanud 
osaleda korteriühistute koosole-
kutel ning anda tasuta temaatilist 
konsultatsiooni.

Korteriühistute juhatuste liik-
med: valmistage palun ette ühistu 
üldkoosolek ning võtke ühendust 
KredExiga! Kutsuge oma koosole-
kule nende konsultant, kes jagab 
täpseid selgitusi kogu protsessi 
kohta. Teil seisab ees pingeline 
töö, kuid see tasub ennast ära: maja 
saab soojaks ning hoone välisilme 
kauniks!

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Juunis juhtus minuga suur õnnetus. 
Tulin Tartu rongiga Tallinnast, oli 
väga lämbe päev. Lehse jaama juures 
olin sunnitud astuma vaguni eesruu-
mi. Seal aga ma kaotasin teadvuse. 
Alles pärast ma tundsin, et keegi viib 
mind kätel vagunist välja. Pärast sain 
aru, et olen juba Tapal.

Veidi hiljem nägin, et minu 
kõrval on kuus noort inimest – 

noormehed ja neiud. Arvan, et need 
on eesti kooli 12.klassi õpilased. 
Noored rääkisid oma vahel eesti 
keeles. Minu abistajad kutsusid 
kiirabi ja olid minu kõrval seni, kui 
arstiabi saabus.

Jaama perroonilt toimetati mind 
reanimatsiooni. Oma päästjatele 
jõudsin ma vaevu ja läbi pisarate 
öelda: “Tänan!”

Kallid noored inimesed! Palun 
andestust, et minu tänusõnad jõua-
vad teieni nõnda hilja! Olen eriti 
tänulik teie vanematele! Ma teen 
järelduse, et teie peredes ei tehta 
vahet rahvustel, teie südametes ei 
ole ükskõiksust! Soovin teile ja teie 
vanematele tervist ja õnne!

Tamara Kravtsenko, 
Tapa eakas elanik

Tänan, Teie päästsite minu elu!

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

18. nov kl 18 – Loomingulise ühenduse Koit kirjanduslik-muusika-
line salongiõhtu „Laulame koos“. Imelised laulud ja luuletu-
sed 20. sajandi 50.–70ndatest aastatest! Pilet eelmüügist 5€, 
kohapeal 7 €.

22. nov kl 12 – Kuressaare Linnateater kogupereetendus „Värviline 
kummut”. Autor ja lavastaja: Aarne Mägi. Kostüümikunstnik: 
Anna Andreste-Sui. Mängivad: Liisa Saaremäel, Hannes Prikk 
ja Rauno Kaibiainen. Etenduse pikkus u 55 min. Sihtgrupp 
lapsed 5–15 aastat. Pääse 3.50 € 

22. nov kl 19 – Kuressaare Linnateater Harold Pinter „Petmine”. 
Stseenid ühest abielurikkumisest. Osades: Emma – Piret Lau-
rimaa (Teater Endla), Jerry – Raivo E Tamm, Robert – Sepo 
Seeman (Teater Endla). Pääse 10 €, sooduspilet 8 €. 

25.–26. nov – Tapa valla muusikapäevad “Oma maa ja omad 
viisid”. Pühendatud Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 20. aas-
tapäevale ning Tapa linna 85. sünnipäevale.

25. nov kl 18 – Laste- ja noortekontsert Tapa kultuurikojas. 
Esinevad Tapa valla lapsed ja noored, külalised Thea Paluoja 
laulustuudiost .

26. nov kl 17 – Täiskasvanute kontsert Lehtse kultuurimajas. Pea-
le kontserti tantsuks ansambel UBA. Kontserdid tasuta.

27. nov “Äratame jõuluime” – I advendi tähistamine Tapal
 Kl 14.30 Tapa kirikus Kehra Kunstidekooli plaatpilliansambli 

Xilofono jõulukontsert. Tasuta.
 Päikeseloojangul tõrvikutega protsessioon kirikust keskväl-

jakule. 
 Kell 15.36 Jõulurahu väljakuulutamine ja jõulutule jagami-

ne.
28. nov kl 19 – Tapa linna mälumängu II voor. Tere tulemast kaa-

sa elama! Igas voorus ka auhinnaline suure ringi küsimus.
29. nov kl 18 ja 20 – Animafilm “Karupoeg Puhh”.
3. dets kl 9–15 – Tapa kultuurikoja ees ja sees päev väikesele ja 

suurele „Jõulud on vaid aastas ühed“. Piparkoogituba, kodu-
leivategu, kingipakkimise kiirkursus, käsitöölaat, nokitsemis-
nurgake, laste mängula jne. Tule osalema või oma näputööd 
müüma! Müügiplats prii!

10. dets kl 14 – Tapa Linna Orkestri ja Orkester Türi jõulukontsert 
11. dets kl 11.30 – III advent Tapa kirikus. Segakoori Leetar 

jõulukontsert
12. dets kl 14 – Aastalõpu kontsert „Aeg annab kõik“ eakatele. 

Heidy Tamme ja Vladimir Krieger. Pilet eakatele 2 €, tavapilet 
3 €.

16. dets kell 19 – Eesti Filharmoonia Kammerkoori jõulukontsert. 
Tasuta.

18. dets kell 11.30 – IV advent Tapa kirikus. Tapa kammerkoori 
jõulukontsert

19. dets kl 10.30–15 – Doonoripäev 
1. jaan kl 00.30 – Aastavahetusepidu. Söök-jook ise kaasa,   

head-uut-aastat-šampanja kultuurikoja poolt. Info ja koh 
tade broneerimine tel 322 0061 või e-mailil info@kultuuri 
koda.ee. Pilet eelmüügist 5 €, kohapeal 7€.

20.  nov kl 12 – Lehtse külakilb 3. mäng. Jätkub X hooaeg. Osa-
maks täisk 2 €, õpil tasuta.

21. nov kl 13 – Klubi Ehavalguse Kadri-Mardi pidu. Külas uued 
sõbrad Sõmerult! Teeme elu huvitavamaks ja ennast uhke-
maks – seega on oodatud ka kostüümid! Mekime mardihane 
– võta osamaks kaasa.

26. nov kl 17 – Tapa valla V muusikapäevade “Oma maa ja omad 
viisid” II kontsert. Esinevad Tapa valla täiskasvanute kollek-
tiivid, oodata üllatuskülalisi. Peale kontserti võimalik seada 
oma seltskonnale laud ja selle peale võtta ise üht-teist kaasa. 
Tantsuks ans UBA. Üritus tasuta!

28. nov kl 13 – Klubi Ehavalguse Huvitavate kohtumiste klubi. 
Külaliseks Samuel Golomb koos oma põnevate kollektsiooni-
dega. Istume kohvilauas

4. dets kl 10 – Lehtse 4. pinksi pühapäev. Jätkub X hooaeg. 
Registreerimine mängudeks algab 9.30 ja lõpeb 9.55. Eraldi 
algajad, kelle mängud algavad kl 9. Täiskasvanuil osamaks 3 
€, õpilased tasuta.

5. dets kl 13 – Klubi Ehavalguse muuseumipäev – seekord Räga-
vere ja Linnape küladest.

9. dets kl 12 – Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel „Taaskasutuse 
põnev maailm“ 2. õpituba. Juhendab Maili Antons. Kui sa 
eelmisel korral ei käinud, siis nüüd tule kindlasti, sest taaska-
sutuseks on tuhandeid võimalusi! Osamaks 1 €.

11. dets. kl 11-14 Lehtse jõululaadake
 kl 12 - Advendikontsert - esinved Tapa valla lastekoor ja 

Tapa muusikakooli õpilased. Müügil käsitööd, ehted ja mit-
mesugune jõulunänn kinkimiseks. Laste heategevusmüük. 
Oodatud ka jõultoitude (liha, vorst, kapsas jne.) pakkujad. 
Müügisoovi korral võtta ühendust kultuurimajaga!

12. dets kl 13 – Klubi Ehavalguse mälutreening, jutu- ja laulutuba 
“Varsti jõulud käes!”

18. dets kl 12 – Lehtse külakilb 4. mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil 
tasuta.

19. dets kl 13 – Klubi Ehavalguse jututuba “Kunstnik Silvia Raud-
vee lood”, laulutuba jõulumeeleolus. 

24. dets kl 17 – Lehtse kammerkoor laulab Ambla Maarja kirikus

Lehtse kultuurimaja näitused
Kunstnik Natalja Novakovskaja maalid (kunstnikunimi – Natanova).
Tordinäitus – välja on pandud Viljandi huvikooli kunstiringi õpilaste 
tööd. Näitused avatud argipäeviti kl 10-st ning ürituste, trennide, 
proovide jms ajal. Info: 383 3350, 521 8398, e-meil info@lehtse-
kultuurimaja.ee

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Tapa vallavalitsus koostöös Siht-
asutusega KredEx korraldas 3.no-
vembril infopäeva Tapa valla 
korteriühistutele. Infopäeva ees-
märgiks oli anda maksimaalselt 
informatsiooni, et korterioma-
nikud mõistaksid energiasäästu 
vajalikkust. Samuti anti infopäeval 
selgitusi kortermajade korrastami-
seks vajaliku toetuse ja rahastamise 
võimaluste kohta. 

Infopäeval esines teemakohase 
ettekandega Sihtasutuse KredEx 
Kohalike omavalitsuste aren-
dustegevuse projektijuht Aare 
Vabamägi.

KredExil on käsil projekt, mille 
käigus korteriühistutele võimal-
datakse taotleda rahalist toetust 
majade soojustamiseks. Kõnealune 
projekt kestab veel kaks aastat. 
Need korteriühistud, kes võtavad 
asja tõsiselt käsile, jõuavad plaa-
nitud tööd õigeaegselt teostada. 
Üks aasta kulub energiaauditi 
koostamiseks, taotluse esitamiseks 
ning projekteerimiseks. Teine aasta 
jääks tegelikeks ehitustöödeks.

Infopäeval osalejaid oli ligikau-
du 30 inimest, kuigi me eeldasime, 

Korterelamud 
soojaks ja nägusaks!

2001. aasta novembris ilmus Sõ-
numetes lühike lugu koos pildiga 
sellest, et Rutka oosi algusesse 
ehitasid suusa- ja matkahuvilised 
silla üle Valgejõe. Tol korral oli 
eelmine sild aasta varem metsa-
tehnika raskuse all kokku vaju-
nud. Kümne aasta jooksul jõudis 
sild ära vajuda ja piisavalt ära 
pehkida ning kahjuks lõhuti seda 
mitmeid kümneid kordi. Seega 
ei jäänudki muud üle kui ajalugu 
korrata ning selle tulemusel saime 
oktoobri viimasel pühapäeval 
avada põhjalikult renoveeritud 
Rutka silla. 

Paarkümmend vabatahtlikku 
panustasid selleks oma varudest 
erinevaid ehitusmaterjale, isiklik-
ke tööriistu, tegid kolmel nädala-
vahetusel kolm pikka talgupäeva, 
kogusid veidi raha puudu jäänud 
materjalide soetamiseks ning 
mis kõige kallim – loovutasid 
oma vaba aega kõigiks nendeks 
tegevusteks. Tahan rõhutada 
asjaolu, et silla renoveerimiseks 
ei kasutatud raha avalikest allika-
test s.t riigilt, omavalitsuselt või 
fondidest.

Kõiki talgulisi ja toetajaid 
sain tänada personaalselt e-posti 
teel ja silla avamisel. Leheruumi 
kokkuhoidmiseks ei hakka ma 
nimesid üle kordama, kuid siin-

kohal sügav lugupidamine ja suur 
tänu teile kõigile selle hea teo eest!

Matkajad, jalutajad ja suusatajad 
on Rutka radadele alati oodatud. 
Tapal Võidu pst lõpus on nende 
radade alguspunkt. Kõik mis seal 

Rutka sild on 
taas avatud

on – purded, sild, viidad ja pingid 
on tehtud ja ehitatud priitahtlike 
töötegijate poolt. Palun ärge lõh-
kuge seda, mis on kõigile kasuta-
miseks loodud!

Alar Teras

Taastatud sild üle Valgejõe. Foto  Alar Teras
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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: 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

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

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-pai-
galdus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid 

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!!! 

3. detsembril 
Jõulueelne Paunvere koos Jüri Tüliga

Tapa-Siimusti-Palamuse-Voore-Jõgeva-Tapa

Kava:
Siimusti Keraamika tehase kaupluse külastus, 

koolitunnid Palamuse vanas koolitoas, 
lõuna Voore külalistemaja kõrtsis, 

peatus Jõuluvana juures Jõgeval ja kojusõit.
Hind sõltuv inimeste arvust 20–25 eurot

Tasuda 28. novembriks, registreerimisega alustada kohe.
OÜ Tapa Buss Pikk 10 kella 8–12

Tel 322 0019, 5650 9619

Südamlik kaastunne lähedastele
Jevgeni SvJATTšenKo

surma puhul.
 

Töökaaslased
LEONHARD WEISS RTE AS-ist

Õmblustöökoda MARIKA ÄRI
Uues asukohas Kesk tn 3, Tapa
Sissepääs maja vasakult küljelt.

Telefon 5662 7231

TAPA EHITUS OÜ 
teostab soodsalt järgmisi 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

Alates 11. novembrist  avatud taas 
salong “MARi” Pikk 29, Tapa (I korrus)

Esmaspäev, Reede kl 10–18
Info tel 516  9286 või 5663 9779

Ootame vanu ja uusi kliente.
Teostame pediküüri, maniküüri, depilatsioo-
ni, geelküünte panekut ja hooldust, geellak-
kimist, ripsmepikenduste paigaldust, kulmu-

de ja ripsmete töid.

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad!
Küsi lisa!

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

ostan vanaaegse riidekapi 
(aastakäik kuni 1940). Hind kokkuleppel.

Pakkumised telefonile 5559 5461 
või e-mailile heipi@hot.ee.

Müüa küttepuid (segapuu) lõhutuid ja 
3 meetriseid. Telefon 524 1249

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

Üld  TEL  324 3002
Eesti keeles  GSM 504 8954
Vene keeles  GSM 502 9105
E-post:rakvere@securitas.ee

Securitas eesti AS pakub tööd
TuRvATööTAJALe 

Sa ei näe? Samamoodi ei näe sind ka autojuht, 
kui sul helkurit pole. Pimedal maanteel ellu jää-
miseks pead sa nähtav olema. Kinnita helkur 

paremale poole põlve kõrgusele. Maanteel 
kõnni alati vasakpoolses ääres. Kõigile nõuetele 
vastava helkuri saad osta omale, saata sõbrale 
või sugulasele lehekülje helkur.ee vahendusel. 

Sinu helkur võib päästa elu. www.helkur.ee

OÜ Autoport
müüb Tapal MASTER talverehve

tel 502 5273


