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Fotod Liina Kald

Aastate jooksul on 1964. aastal 
valminud Tapa gümnaasiumi hoo-
nel teostatud erinevaid ja vajalikke 
parendusi. Selle aasta suvel ja sügi-
sega viiakse aga kogu koolimaja seni 
renoveerimata ruumides läbi põh-
jalik uuendus, mille tulemusel saab 
kool lõplikult korda. Tööde käigus 
uuendatakse klassiruumid ja kori-
dorid. Vahetatakse välja koolimaja 
küttesüsteem. Ehitatakse lõpuni 
sundventilatsioon. Lisaks saab kogu 
maja automaatse tuletõrjesüsteemi. 
Oluliselt muutub ka koolihoone 
väljanägemine. Hoone peasissekäik 
laieneb ja välisfassaadi osa soojus-
tatakse ning värvitakse, mille tule-
musel moodustub üks tervik Tapa 
spordihoonega.

Loomulikult kaasneb mahukate 
töödega ka ebameeldivusi. Koo-
limajas olevaid õppevahendeid ja 
mööblit on vajalik kooliperel mitmel 
korral ümber paigutada, ning tolmu 
eest kaitsta. Samuti võib juhtuda, et 
III korruse klasse ei saa septembri 
esimestel nädalatel õppetööks kasu-
tada. Vallavalitsus ja kooli juhtkond 
on valmis õppetegevust vajadusel 
ümber korraldama.

Tööde teostamiseks läbiviidud rii-
gihanke võitis AS Koger & Partnerid 
ja lepingu mahuks on 8,5 miljonit 
krooni. Gümnaasiumi hoone reno-
veerimise projekti on koostanud AS 
KEK Invest. Omanikujärelevalvet 
teostab OÜ Tarva Projekt. Ehitust 
rahastab Tapa vald oma eelarvest 
koos Euroopa Liidu ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondiga.
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Tapa linn tähistas eelmisel näda-
lavahetusel oma 83. sünnipäeva. 

Kolmele päevale oli planee-
ritud rohkelt erinevaid üritusi. 
Kaunis suveilm ja rohke osa-
lejaskond aitasid linnapäevade 
õnnestumisele igati kaasa.

Pealava paigutus nn lipuvälja-
kule oli teadlik ja kontseptuaalselt 
läbi mõeldud tegu, samuti laada 
paigutus ümber pealava andis 
kõigile sünnipäevalistele piisavalt 
tegevus- ja hingamisruumi. See te-
kitas koosolemise tunde ehk nagu 
kõlas tänavune üldlaulu- ja tant-
supeo motogi – üheshingamise. 

Reedene õhtupoolik oma ke-
pikõnnimatka, armsa kontserdi-
ga kirikus ja Harri Allandi uue 
raamatu “Tapa Jakobi kirik sõnas 
ja pildis” tutvustamisega, öökino 
ning tantsuõhtuga andsid tegusa 
avalöögi sünnipäevaks. Külasta-
jaid jagus kõikjale.

Laupäevane muusikamaraton 
pealaval, kus esinesid valla taidle-
jad, noored uued ansamblid nagu 
Koolibänd 2009 Tapa gümnaasiu-
mist ja Zero (Tallinn), ansambel 
WHB koos laululastega, Alek-
sander Jairuse ansambel, MTÜ 
Orpheuse korraldatud kontsert 
jpt. Maraton lõppes Koit Toome 
kontserdiga, kuid sai Vaksali Trah-
teris jätku ansambli WHB saatel 
tantsuõhtuga, mis kestis varajaste 
hommikutundideni. 

Vahvaid tegemisi ja rahvast jagus 
kõikjale: erinevad näitused kultuu-
rikojas ja muuseumis, lastele mõel-
dud atraktsioonid, võistlus “Tapa 
linna ilusama krants”, saalihoki 
miniturniir spordikeskuses, Valge-
jõe saarel rannavolle, rannamaadlus 
ja kanuuralli ning sporditäika. Pü-
hapäevane Kihnu Virve esinemine 
koos Järsumäe pereansambliga oli 
mõnusaks finessiks, millega ühtlasi 
ka Tapa linna sünnipäevapidu mär-

kamatult lõppes.
Tänan vallavalitsuse nimel üri-

tuste korraldajaid erinevate ideede 
ning nende teostamise eest. Täna-
me esinejaid ja linnapäevade korral-
damisega liitunud ettevõtjaid. Vak-
sali Trahteri ja Pubi Tarekese linna-
päevade korraldamisega liitumine 
andis suure panuse. Tänan Tapa 
vallavalitsuse ametnikke ja Tapa 
kultuurikoja toimekat meeskonda, 
kes olid väga headeks partneriteks 
peo korraldamisel. Suur-suur tänu 
veelkord kõigile tegijatele !

Ettepanekuid ja tähelepanekuid 
aga järgmisteks linnapäevadeks 
ootame sügiseks, kui paneme 
kokku järgmise aasta tegevuste 
kava. Palume saata oma ideed koos 
kontaktandmetega aadressil: Tapa 
vallavalitsus/Tapa linnapäev 84, 
Pikk 15, Tapa 45106 või e-maili 
teel: indrek.jurtsenko@tapa.ee . 

Kohtumisteni juba järgmistel 
augustikuu suvesündmustel: 21. 
aug kell 19 Jänedal Rosaariumi 
kontserdil  ja 22. aug kell 16 Leht-
ses, kus toimub “Pidupäev Perega”!

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Tapa vallavanema Kuno 
Rooba kommentaar linnapäe-
vadele:

 
“Selle aastase linnapäevade 

juures paistis silma, et paari vii-
mase aasta jooksul läbiproovitud 
linnapäevade kontseptsioon töö-
tas laitmatult. Eriline heameel 
on aga tõdeda, et oleme linna 
saanud kaks väärikat söögikohta, 
kes linnapäevade korraldamisel 
sellel aastal aktiivselt ka ise kaasa 
lõid. Vaksali Trahteri sünniks 
võib kaudselt pidada kahe aasta 
taguseid linnapäevi. Võideti 
tollal ju Põhja-Eesti parima supi 
konkurss. 

Mõlema söögikoha väljaaren-
damisel võime näha, et ettevõtlikel 
inimestel, tehes oma tööd pühen-
dudes ja kaasaegselt, õnnestub 
võita klientide poolehoid. Sama 
võib öelda ka linnapäevade ree-
dese kontserdi kohta. Meie omad 
noored mehed andsid Jakobi kiri-
kus kauni kontserdi. Seega üles-
kutse kõigile  – ärge kartke riskida, 
ettevõtlikkus ja oma tegemistele 
pühendumine toob edu!”

Ole Kaasas! projekti raames toimu-
vad augustikuus Tapal tasuta arvuti ja 
Interneti ning ID-kaardi, Mobiil-ID 
ja e-teenuste kasutamise koolitused. 

Koolitusi läbiviiva Heiki Vuntuse 
sõnul on tegemist väga tänuväärse 
ettevõtmisega ja ta loodab, et Tapa 
inimesed kasutavad neile pakutavat 
suurepärast võimalust.

“Koolitustel seni osalenud inime-
sed on olnud üllatunud, et interneti-
maailm ning ID-kaardi ja Mobiil-ID 
kasutamine tegelikult nii lihtne on 
– koolitus annab vajalikud teadmised 
ja tõuke nende võimaluste aktiivse-
maks kasutamiseks oma igapäevastes 
asjatoimetustes,” selgitab Vuntus.

Maikuust alates on üle Eesti läbi-
nud Ole Kaasas! tasuta koolituse üle 
4000 inimese. Koolitusel osalenutel 
on projekti raames võimalus osta 
arvuti ning liituda internetiühendu-
sega soodushindadega. Ole Kaasas! 
koolitusi kaasrahastab Euroopa Re-
gionaalarengu Fond infoühiskonna 
edendamise meetme raames. 

Vt ka artiklit lk 3 
 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
juhatuse otsus 30. juulist andis rohe-
lise tee Tapa vallavalitsuse projektile 
Jäneda keskusest Kalijärve randa 
viiva tee ja Jända suusa- ja liikumis-
radade valgustuse väljaehitamiseks. 
EAS toetab valgustuse väljaehita-
mist 522 047 krooniga.

Vallavalitsus on projekti teosta-
misse kaasanaud ka SA Eesti Tervi-
serajad, kelle kaasrahastamine aitab 
valgustada kergliiklusteega külgneva 
Jäneda 1,5 km suusa- ja liikumisraja. 
Teise kaasrahastajana osaleb projek-
tis OÜ Jäneda Mõis, kelle raha aitab 
muuta valgeks Jäneda keskuses oleva 
parkla ja sealt suusaradade alguseni 
kulgeva lõigu. 

Tööde teostamiseks läbiviidud 
hanke võitis AS KEK Elekter Rak-
verest. Omanikujärelevalvet teostab 
OÜ Särts. Tööde teostamisel kulub 
aega kuni kaks kuud.
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Gümnaasium 
saab korda

Ole Kaasas! 
arvuti ja ID-kaardi 
koolitused Tapal

Tapa linnapäevad 2009

LEADER rahade 
projektitaotluste 

sügisvoor on avatud
Kohalik tegevusgrupp MTÜ Aren-
duskoda võtab vastu LEADER 
strateegia meetmete sügisvooru 
projektitaotlusi.

Meetme 1.2 “Seltsitegevuse, 
spordi ja kultuuripärandi väär-
tustamine läbi omaalgatusliku 
tegevuse” ja meetme 2.3 “Sise-
riikliku ja rahvusvahelise koostöö 
arendamine” projektitaotlusi 
võetakse vastu kuni 30. sep-
tembrini 2009 (kella 17-ni) MTÜ 
Arenduskoja kontoris, aadressil 
Roheline 19, Tapa linn.

Arenduskoja igas liikmesomava-
litsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, 
Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) 
on määratud LEADER projektitaot-
luste koostamise konsulteerimiseks 
kohalik nõustaja. Taotlejatele on 
nõustamine kohustuslik. Aren-
duskoda korraldab eelpool nime-
tatud toetustealased infopäevad. 
Toetuste ja nõustamise kohta saab 
infot, taotlusvorme ning juhendma-
terjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt 
arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Jäneda keskusest 
Kalijärve randa viiv 
kergliiklustee saab 

valgustuse 

Kanuurallil osalejate soojendussõitudes oli juba näha lõbusat pinget konkureerivate võistkondade vahel.

Muusikakooli taga pargis oli lastel võimalus sõita elekrtiautode ja 
ATV-dega.
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Kooskõlas vallavanem Kuno Rooba 
ettepanekuga ja Tapa muusemi ju-
hataja ametikoha täitmist korraldava 
komisjoni 29. 06. 2009 otsusega 
kinnitas Tapa vallavalitsus Tapa 
muuseumi juhataja ametikohale 
Georgi Särekanno. 

Tapa muuseumi juhataja ameti-
koha täitmiseks korraldatud kon-
kursile laekus kokku kaheksa soo-
viavaldust. Lõpliku otsuse langetas 
komisjon kolme kandidaadi hulgast.

Tapa muuseumi puhul on te-

gemist Tapa vallavalitsuse allasu-
tusega, mis alates 1. septembrist 
hakkab haldama ja korraldama 
tegevust kolmes vallale kuuluvas 
hoones – Tapa muuseumis, Lehtse 
koduloomuuseumis ja Jäneda lossis. 
Eelpool nimetatud kahe muuseumi 
tegevus ühendatakse ja lisaks alus-
tatakse tegevust Jäneda lossis. 

Muuseumi arendamisel on 
Georgi Särekannol mitmed huvi-
tavad ideed.

Georgi Särekanno on sündinud 

Kiviõlis, õppinud Tapa 1. kesk-
koolis ja Tartu Ülikoolis ajalugu. 
Tema initsiatiivil on puhastatud 
Jäneda linnamägi võsast. Samuti 
võib nimetada Georgi Särekannot 
Jänedal asuva Musta Täku talli ris-
tiisaks. Jäneda Aia- ja Lillepäevade 
idee autoriks on samuti Georgi 
Särekanno. Paljudele tapalastele 
on tuntud kindlasti ka Georgi isa 
Boris Krõlov kes oli Kaitseliidu 
taastaja Tapal.
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Tapa linnapäevade raames sai tut-
vuda raamatuga Tapa Jakobi kiriku 
ajaloost “EELK Tapa Jakobi kirik 
sõnas ja pildis”. 

Teose autor on Tapa koduloo-
uurija, Tapa muuseumi asutaja 
ning direktor aastatel 1994–2009 
Harri Allandi. Raamat räägib 
kiriku saamisloost ja koguduse 
tegevusaastatest 1932–2008.

Eelmise reede õhtul toimus 
EELK Tapa Jakobi kirikus kiri-
kuraamatu tutvustus ja kontsert, 
kus esines Projektbänd kontser-
dikavaga “Nostalgia”.

EELK Tapa Jakobi kirik tähis-
tas 2. detsembril 2007. aastal oma 
75. sünnipäeva. Pidustusteks oli 
tehtud koondnäitus Tapa Jakobi 
kiriku ajaloost, mille koostas Har-
ri Allandi ja kujundas-küljendas 
Tapa vallakunstnik Liina Kald.

Raamatu saab soetada annetu-
se näol kirikule, kontsert oli aga 
kuulajaile tasuta. Raamatu väl-
jaandmist toetas Euroopa Liidu 
LEADER programm. 

17. juuni toimus Tapal, Tapa vallava-
litsuse ja MTÜ Mesilind poolt kor-
raldatud infopäev „Kuidas aktivee-
rida erivajadustega lapse vanemaid?”

Infopäeva eesmärk oli motivee-
rida erivajadustega laste vanemaid 
olema aktiivsem aitamaks ja arenda-
maks oma last. Samas, et lapsevanem 
tegutseks oma lapse hüvanguks 
õigesti, seadusega kooskõlas ning 
oleks koostööaldis. Keegi ei saa 
aidata last, kui vanem seda ei tee. In-
fopäeva sihtgruppi ja kuulama olid 
kutsutud lapsevanemad, kohalike 
omavalitsuste sotsiaal- ja lastekait-
setöötajad, koolide sotsiaalpedagoo-
gid, logopeedid.

Infopäeval andis tutvustav ülevaate 
Monica Jaanimets Maakondlikust 
Õppenõustamiskeskusest ja Kersti 
Suun-Deket tutvustas MTÜ Me-
silindu ning tema tegemisi. (MTÜ 
Mesilind on Tapa valla erivajadustega 
laste vanemate ühing). Tugisüstee-
midest Tapa gümnaasiumis rääkis 
gümaasiumi sotsiaalpedagoog Anne 
Terner-Boiko ja sotsiaalnõunik Ene 
Augasmägi kõneles vallas toimuvast 
erivajadustega laste ja nende perede 
toetamissüsteemist ja abistamisest. 
Päeva eesmärk oli tutvustada Lääne-
Virumaa lastevanematele, sotsiaaltöö-
tajatele ja kõigile teistele huvitatutele, 
et koos on kergem.

Infopäeval tutvustas Kersti Suun-

Deket oma ideed luua üle-eestiline 
infoportaal erivajadustega laste 
vanematele, kuid abi ja infot saaksid 
sealt ka kõik teised inimesed kes 
puutuvad oma töös ja elus kokku 
erivajadustega lastega. Infoportaali 
idee meeldis kõigile infopäeval 
osalenutele ja esimesi küsimusi oli, 
millal seda saab kasutama hakata.

Ühise arutelu tulemusel jõuti ar-
vamusele, et sellised infopäevad on 
vajalikud, et suurendada koostööd 
erinevate asutuste ja lastevanemate 
vahel. Ühiselt ostustati septembri 
lõpus korraldada uus infopäev 
teemal „Erivajadustega laste vane-
mate koostöö maakondlike hari-
dusasutustega”. Seekord oleks siis 
peaeesmärk tutvustada maakondlike 
õppimise- ja arendamisvõimaluste 
tutvustamine erivajadustega laste 
vanematele, sotsiaaltöötajatele, las-
tekaitsetöötajatele, logopeedidele ja 
teistele haridusasutuste juhtidele ja 
sotsiaalpedagoogidele.

Infopäeval toimunud esitlusi on 
võimalik huvitatutel saada endale 
digitaalselt Kersti Suun-Deketiga 
ühendust võttes mailil: mtu.mesi-
lind@gmail.com. 

Täname esinejaid, Tapa gümnaa-
siumi direktorit ruumide eest ja kõiki 
infopäeval osalenuid.

Kersti Suun-Deket,
MTÜ Mesilind juhatuse esinaine

Georgi Särekanno kuulamas-vaatamas Reet Linna saate Laulge kaasa salvestust Jänedal. 

Foto  Erik Lööper

Juuni keskel toimus 
Tapal infopäev 

erivajadustega laste 

Tapa muuseumi hakkab juhtima 
Georgi Särekanno

Kiriku ajalugu 
sai kaante vahele 
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Tapa gümnaasiumi staadioni re-
konstrueerimise riigihanke võitis 
Facio Ehituse AS. Tööde tule-
musena muutub koolistaadion 
kaasaegseks kunstmuruga jalgpal-
liväljakuks. Jalgpalliväljakut saab 
kasutada koolijalgpalli, noorte- ja 
lasteturniiride ja muude jalgpalli-
treeningute läbiviimiseks. Samuti 
on väljakul võimalik mängida 
muid pallimänge (käsipall, võrk-
pall, tennis jm).

Staadioniovaaliks on neli tar-
taankattega 270-meetrist jook-
surada. Pargi tänava poolsesse 
külge tulevad jooksurajad 100 

Gümnaasiumi staadion 
rekonstrueeritakse

m ja 110 m tõkete jooksmiseks. 
Ambla maantee poolsesse külge 
aga rajatakse kaks kaugus- ja 
kolmikhüppesektorit kahe maa-
ndumiskastiga mõlemas otsas. 
Uuendatakse kuulitõukesektor.

Kogu staadion saab tänapäeva-
se valgustuse.

Staadioni rekonstrueerimise 
käigus võetakse maha staadioni 
Ambla maantee ja koolimaja 
poolsel küljel olevad valdavalt 
haiged ja vigastatud puud. Puu-
de eemaldamiseta pole kahjuks 
võimalik staadioni mahutada 
tänavate ja hoonete vahele ole-

masoleval kohal.
Rekonstrueerimise on pro-

jekteerinud EJL Ehitusbüroo 
OÜ ja selle ehitamine läheb 
maksma umbes 5 miljonit kroo-
ni. Omanikujärelevalvet teostab 
Vealeidja OÜ.

Staadioni valmimine on pla-
neeritud käesoleva aasta sep-
tembri lõpuks.

Ehitust rahastab Tapa vald 
oma eelarvest koos Euroopa Lii-
du ja Euroopa Regionaalarengu 
Fondiga.
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Tapal on valmis saanud mitme 
Lääne-Viru omavalitsuse ja MTÜ 
Jeeriko koostöös Terve Pere Kes-
kus, mis pakub maa konna inimestele 
mitmeid sotsiaalteenuseid. 

MTÜ Jeeriko eestvedamisel ava ti 
Tapal sotsiaalhoolekandeteenuseid 
osutama hakkav Terve Pere Keskus. 
Selle projekti käigus renoveeris Ram 
Builder OÜ endised kuurid õppek-
lassideks ja saunaks.

Keskus pakub nõustamistee-
nuseid vanglast vabanenutele, ala-
ealistele ning väga noor tele lapse-
vanematele ja nende lähedastele, 
HIV-positiivsete ja AIDSi-haigete 
lähedastele, sõltuvushaigete lähedas-
tele, vägivaldse käitumisega meeste-
le, samuti võlanõustamist.

“Sotsiaalhoolekandesüsteem ei 
toeta üldjuhul peret tervikuna, vaid 
keskendub üksnes sellele pereliik-
mele, kes on probleemne. Meie ees-
märgiks on eluterve ja toimetuleva 
peremudeli teke,” ütles MTÜ Jee riko 
juhatuse liige Angela Olt.

Ettevõtmise taga on ka kaheksa 
Lääne-Viru ja üks Järva maakonna 
omavalitsus. “Igal omavalitsusel pole 
võimalusi, et sellist keskust teha, aga 
probleeme, mille puhul on vaja inimesi 
aidata, on küll. Ja 30 km pole mingi va-
hemaa, kui on tarvis. Aga mida vähem 
seda kasutada on vaja, seda parem, 
kuid tänane olukord on selline, et see 
paik on väga vajalik,” rääkis Lääne-
Viru Omavalitsuste Liidu juhataja ning 
Vinni vallavanem Toomas Väinaste.

Ambla valla sotsiaalnõunik Katre 
Mägi ütles, et nende piirkonnast - 15 
km kaugusel Tapast - on juba mitu 
noort liitunud rasedate tugigrupiga 
ning samuti on väga suur huvi sau-

nateenuse vastu.
“Minul kui sotsiaaltöötajal on vä-

hemasti kindlustunne, et on olemas 
koht, kuhu probleemne inimene 
suunata,” mär kis Rakvere valla sot-
siaalnõunik Mirje Reinumäe.

Terve Pere Keskuses on kaheksa 
töötajat, neist neli põhikohaga. 
Meeskonda kuuluvad kaks psüh-
holoogi, kaks sotsiaalnõustajat, 
kaks nõustajat, tegevusju hendaja ja 
võlanõustaja-toimetulekuõpetaja. 
Kõikidel töötajatel on sotsiaaltöö 
praktiline kogemus.

Keskuse avamisele on eelne nud 
üle poole aasta omavalitsuste aktiiv-
set koostööd Terve Pere Keskuse 
kaudu korraldatavate sotsiaalteenus-
te kirjelduste ühtlustamises. Kõiki 
teenuseid osutatakse nii eesti kui 
vene keeles. Lisaks nõustamise le pa-
kutakse ka praktilist toime tulekuõpet 
ja õpetatakse hoolitsema isikliku 
hügieeni eest.

Keskus on mõeldud eelkõige 
Ambla, Kadrina, Rakvere, Tamsalu, 
Tapa, Vinni ja Väike-Maarja valla 
ning Rakvere linna elanikest abiva-
jajate teenindamiseks - inimesele on 
teenus prii, arve tasub omavalitsus.

Senini on MTÜ Jeeriko aktiivselt 
tegutsenud peamiselt vaid Tapa 
vallas töötute aktiviseerimise ja toi-
metulekuprobleemidega inimestele 
tugiteenuste pakkumisega.

2007. aastal asutati MTÜ Jeeriko 
algatusel lähisuhte vägivalla all kan-
natajate probleemide lahendamisega 
tegelev varjupaik. 2008. aastal alus-
tas tööd psüühikahäiretega inimeste 
päevakeskus.

VT, 04.08.2009

Terve Pere Keskus 
pakub abivajajatele tuge
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Üle-eestilise projekti “Ole Kaasas!” 
raames algavad alates augustist 
Tapal arenduskoja arvutiklassis 
tasuta arvutikursused – algkoolitus 
ja täiendkoolitus. 

Internetikasutaja algkoolitusele 
on oodatud inimesed, kes ei pruugi 
olla arvutit kordagi kasutanud ega 
lähemalt uurinud. Juba kogenumad 
kasutajad on aga oodatud meie 
täiendkoolitusele, mis räägib e-tee-
nuste kasutamisest laiemalt ning 
õpetab selgeks ka ID-kaardi kasu-
tamise. Nii ei pea oma allkirja and-
miseks enam asutustesse jooksma, 
pangatehingud saavad tehtud kodust 
lahkumata ja ka riigi e-teenused 
pakuvad uusi avastamata võimalusi. 

Kui sul endal ei ole arvutit, saad 
alati pöörduda avalikku Interneti-
punkti, kuid kindlasti tasub kaaluda 
ka endale arvuti ja Interneti soeta-
mist. See ei ole tänapäeval enam 
kallis ning “Ole Kaasas!” projek-
timeeskond töötab jätkuvalt selle 
nimel, et Interneti hinnad oleksid 
kõigile taskukohased. 

Vaata lähemalt ka infot veebis 
www.olekaasas.ee ja aita teisigi 
inimesi koolitustele. 

“Ole Kaasas! eesmärk
“Ole Kaasas!” on Eesti Tele-

komi, EMT, Elioni, MicroLinki ja 
Vaata Maailma SA poolt algatatud 
inimeste internetti kaasamise pro-
jekt, mis toetab „Minu Eesti“ al-
gatust. Projekti eesmärk on korral-
dada arvutialane alg- ja täiendõpe 
100 000 inimesele ja tuua internetti 
kasutama täiendavalt 50 000 peret 
järgneva 3 aasta jooksul.

Järjest enam tekib uusi inter-
netipõhised rakendusi ning aina 
rohkem olemasolevaid teenuseid 
kolib internetti. Need rakendu-
sed ja teenused ei ole kättesaa-
vad inimestele, kes internetti 
ei kasuta. Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumi uuring 
infokihistumise kohta toob välja, et 
inimesed on eristatud selle järgi, mil 
määral nad oskavad ja on motivee-
ritud kasutama erinevaid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid 

oma elu kvaliteedi tõstmiseks. 
„Ole Kaasas!“ aitab vähendada 
infokihistumist ühiskonnas, liht-
sustades võimalusi interneti kasu-
tamiseks (tasuta koolitus, soodus-
hinnaga arvuti ja internetiühendus). 
Arenduskojas toimuvad eestikeel-
sed kursused kõigile neile, kellel 
puuduvad oskused ja võimalused 
interneti kasutamiseks, eelkõige: - 
lastega pered, - maapiirkondade ela-
nikud, - vanem põlvkond, - väikese 
ja keskmise sissetulekuga inimesed. 
Kuid kursustel on võimalik osaleda 
kõigil, kes tunnevad selleks vajadust. 
Ole Kaasas! tasuta koolituse saad 
valida vastavalt oma tasemele. 

Internetikasutamise algkooli-
tus (kestab orienteeruvalt 4 tundi)

Algkoolitus on sulle, kui sa  
- tunned huvi interneti võimaluste 
vastu, aga pole varem iseseisvalt 
arvutit ja internetti kasutanud, 
- tahad saata ja saada e-kirju, 
- soovid hakata kasutama interne-
tipanka.

Interneti täiendkoolitus (kes-
tab orienteeruvalt 4 tundi)

Täiendkoolitus on e-teenuste, 
ID-kaardi ja Mobiil-ID kasutamisest 
ning on mõeldud just sulle, kui sa: 
- juba oskad kasutada levinumaid 
rakendusi internetis (internetipank, 
e-post jne),
- tahad teada saada Eesti riigi ja 
ettevõtete poolt pakutavatest e-
teenustest,
- soovid e-teenustesse sisenemiseks 

hakata kasutama oma ID-kaarti,
- soovid õppida andma digitaalall-
kirja,
- soovid hakata kasutama Mobiil-
IDd, kuid vajad selleks nõustamist. 

Soovitame algkoolituse läbi-
nutel osaleda kindlasti ka täiend-
koolitusel.

18. ja 24. augustil on kõigil 
soovijatel võimalik saada arvuti 
ja Interneti algõpetust. 21. ja 
27. augustil toimuvad e-tee-
nuste, ID-kaardi ja Mobiil-ID 
kasutamist õpetavad tasuta 
koolitused. 

Vajalik on eelnev registree-
rumine. Registreeru koolitusele 
alates augustist telefonil 325 8690 
(arenduskoda), 618 0180 (kooli-
tuskeskus Tallinnas) või http://
www.olekaasas.ee/koolitused/
registreeru! 

Registreerumiseks on vajalikud 
järgmised andmed: ees- ja pere-
konnanimi, isikukood, kontakt-
telefoninumber, e-maili aadress 
(kui on olemas).

NB! Täiendkoolitusele võta 
kindlasti kaasa ID-kaart, PIN1 
(isiku tuvastamiseks) ja PIN2 
(digiallkirjastamiseks). Juhul, kui 
Sul on PIN-koodid kadunud, siis 
uued saad tasuta Kodakondsus- 
ja Migratsiooniametis esindusest 
(teenus tasuta) või oma panga 
kontorist (teenus tasuline).

Heiki Vuntus,
koolituse läbiviija

16aastastele ja vanematele lastele, 
kes lõpetasid tänavu põhikooli, 
gümnaasiumi või kutseõppeasu-
tuse, lõpetati peretoetuste maks-
mine alates kooli lõpetamisele 
järgnevast kuust.

Igal lapsel on õigus lapsetoetu-
sele kuni 16aastaseks saamiseni. 
Toetuse suurus pere esimesele ja 
teisele lapsele 2009. aastal on 300 
krooni kuus ning pere kolmanda-
le ja igale järgmisele lapsele 900 
krooni kuus.

Lapsel, kes õpib põhikoolis, 
gümnaasiumis või põhihariduse 
baasil kutseõppeasutuses või 
kes on põhihariduseta ja õpib 
kutseõppeasutuses, on õigus 
lapsetoetusele kuni 19aastaseks 
saamiseni. 19aastaseks saami-
sel makstakse toetust õppeaasta 

lõpuni. 
Kui laps pärast 16aastaseks saa-

mist ei õpi, siis ei ole tal ka õigust 
lapsetoetusele.

Nii lõpetati lapsetoetuse maks-
mine alates juulikuust väga palju-
dele tänavu põhikooli, gümnaa-
siumi või kutseõppeasutuse lõpe-
tanud 16aastastele ja vanematele 
lastele. 

Kui õpinguid jätkatakse samal 
kalendriaastal õppeasutuses, kus 
õppimine annab õiguse peretoe-
tustele, siis pärast Eesti Hariduse 
Infosüsteemist õpingute jätkamise 
kohta andmete saamist või õpi-
laspileti või õppeasutuse teatise 
esitamist elukohajärgsele pensio-
niametile makstakse suvekuudel 
saamata jäänud toetus välja ta-
gantjärele ning jätkatakse igakuist 

maksmist kuni õppimise lõpe-
tamiseni või lapse 19aastaseks 
saamiseni.

Kui 16aastane laps asub õppi-
ma välisriiki, siis Eesti Hariduse 
Infosüsteemis selle kohta and-
meid ei ole ja Sotsiaalkindlus-
tusametil puudub alus lapsetoe-
tuse maksmiseks. Seega toetuse 
saamiseks peab lapse Eestis elav 
perekonnaliige esitama pensio-
niametile välisriigi vastava õppe-
asutuse tõendi, millest selguks, et 
laps jätkab õpinguid.

Tuletame ka meelde, et alates 
2009. aastast enam ei maksta 
lastele kooliaasta alustamiseks 
koolitoetust.

Elve Tonts,
Sotsiaalkindlustusameti 

avalike suhete juht

Inimestele, kes on kaotanud töö 
ning on arvele võetud töötukassas, 
kehtib ravikindlustus. Nii kaua kui 
inimene on töötuna arvel, nii kaua 
kehtib ka ravikindlustus. 

Tööandja poolt kindlustatud 
inimestel kehtib ravikindlustus veel 
kaks kuud pärast töö- või teenis-
tussuhte lõppemist. Pärast seda 
ravikindlustus lõppeb ning kõikide 
tervishoiuteenuste eest (va vältimatu 
arstiabi) tuleb inimesel endal tasuda. 
Kui inimene soovib ravikindlustatu 
staatust säilitada, siis ta peab ennast 
Töötukassas arvele võtma. 

Ravikindlustus tekib registreeritud 
töötule alates töötuks registreerimise 
31. päevast. Näiteks kui töösuhe lõp-
pes 1. märtsil, siis kehtib ravikindlustus 
30. aprillini. Et ka mais oleks kehtiv 
ravikindlustus, tuleb end arvele võtta 
hiljemalt 30. märtsil.

Neile inimestele, kes saavad töö-
tuskindlustushüvitist või töötutoe-

tust hakkab ravikindlustus kehtima 
päevast, mil vastava toetuse saamise 
õigus tekib. Osaledes Töötukas-
sa poolt suunatud koolitusel või 
tööpraktikal, tekib ravikindlustuse 
õigus juba alates esimesest osaletud 
päevast. 

Kui inimene asub uuesti tööle, 
saab ta ravikindlustuse tööandja 
kaudu.

Lisainfo: Infot töötuna arvele 
võtmise kohta ja töötutoetuste ning-
hüvitiste kohta leiate Töötukassa 
veebilehelt. 

Töötuna arvelevõtmiseks peab 
täitma avalduse, mille leiab Töö-
tukassa kodulehelt või saab täita 
kohapeal – lisaks avaldusele peab 
kaasas olema kehtiv isikut tõendav 
dokument ja viimase töösuhte lõppu 
tõendav dokument (tööraamat, töö-
leping või teenuse osutamise leping). 

 Erko Vanatalu,
Eesti Töötukassa avalike suhete juht

Arenduskoda liitus 
tasuta arvutikoolituse 

programmiga 
“Ole kaasas!”

Töötutele säilib 
ravikindlustus

Kaob kooliaasta alustamise 
toetus
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Kuumaõhupalliga maa kohal hääletult 
hõljudes võib inimene vaid aimata, 
mida tunneb lind, kui teda kannavad 
õhuvoolud.

Õhupalliga lendajate seas tuntud 
tegija Kalev Tikk on koostööd alusta-
nud Jäneda Safarikeskusega ja aia- ning 
lillepäevadel oli võimalik näha õhupalli. 
Aia- ja lillepäevadel loositi välja piletite 
seast auhinnana õhupallilend kahele, ja 
selle võitja Elis Eesmaa Tamsalust oli 
valmis juba pühapäeva õhtul auhinda 
vastu võtma, leidus üks kohta ka artikli 
autori jaoks. 

Mida endast õhupall ja sellega len-
damine aga kujutavad, sellest pajatas 
Blue Sky Balloons piloot Kalev Tikk 
põhjalikult juba päev varem. Õhupalli-
sõite koos sõprade ja tuttavatega on ta 
teinud üle saja ning maa ja taeva vahel 
hõljunud üle pooleteistsaja lennutunni. 
Eestimaa peale jagub tunnistusega 
piloote vast kahe käe sõrmedel üles 
lugeda. Neid õhupalle, mis aga saanud 
kõik vajalikud litsentsid ja sertifikaadid, 
et ka vastavat teenust osutada ehk 
reisijaid maa ja taeva vahele Eestimaa 
ilu vaatama viia, on aga kaks. Mõlemad 
kuuluvad Kalev Tikule.

Õhupalli jaoks sobivat tuulevaikse-
mat ilma on näiteks Eestimaal aastas 
vaid 60 ringis. Seepärast ei õnnestu-
nudki Kalevil ja tema ametlikul abilisel 
Harri Mülleril ning koostööpartneril 
Olev Salustel Jäneda Safarikeskusest 
Jäneda aia- ja lillepäevade esimesel 
päeval õhku tõusta. Inimesed käisid 
vaatamas punast kangast, mis rohul 
lebas ja piloot seletas kannatlikult, et 
liiga vali tuul ei lase 5 000 m3 õhku 
mahutavat palli täis puhuda. Tuule 
kiirus õhkutõusmise ajal tohib olla vaid 
8–9 sõlme ehk 4–4,5 meetrit sekundis, 
maandumisel aga veelgi vähem – 2–3 
meetrit sekundis. 

Palli kest on valmistatud nailoni 
baasil erikangast. Palli alaosas on avaus, 
mille kaudu toimub pallis oleva õhu 
soojendamine. Korv on pallikesta 
külge ühendatud nelja terastrossiga, 
mis taluvad igaüks umbes viieton-
nist tõmbejõudu. Enne palli õhuga 
täitmist ja õhkutõusmist kontrollib 
piloot hoolikalt üle trossid, klambrid, 
ühenduskohad.

Kui ventilaatorite abiga on pallile 
hing sisse puhutud, alles siis võib 
sisse lülitada vedelgaasiga töötavad 
põletid. Seni külitab ka korv maas, 
alles täitunud pall tõstab selle püstia-
sendisse. Õhk pallis võib lennu ajal olla 
sajakonna kraadini köetud.  Iga 100 
m kõrgemale tõustes jaheneb õhk ligi 
0,65–1 kraadi. Tavaliselt tõuseb õhu-
pall 500–600 meetri kõrgusele, seega 
õhk jaheneb vaid 3–6 kraadi võrra. Kui 
aga üleval õhus olles piloot põletitest 
mitmemeetrise leegi palli sisemusse 
suunab, hakkab selg higistama ja tekib 
tunne, et pealael hakkavad juuksed 
kärssama. 

Suurematel korvidel on punutud 

vaheseinad, et hoida korvi tasakaalus. 
Piloot koos vedelgaasiballoonide ja 
navigatsiooniseadmetega asuvad oma-
ette. Ega suurt liikumisruumi korvis 
pole, kuid siiski on seda piisavalt, 
et vaadata laiuvale vaatepildile igast 
ilmakaarest. Õhupalliga on aga see 
lugu, et sinna kohta, kust algas start, 
ta kindlasti ei maandu. Kuhu ta lõpuks 
välja jõuab, seda on võimalik ennusta-
da, aga tegelikkuses võib minna teisiti. 
Selleks ongi kasulik omada raadiosidet, 
et maapeal ratastel olev abimeeskond 
autodega õigesse kohta jõuaks ning 
reisiseltskonna koos varustusega peale 
võtaks. Keskmiselt kestab õhulend 
tunni ja selle ajaga jõuab pall lennata 
ligi 20 kilomeetri kaugusele. 

Õhupalli liikumine sõltub siiski eel-
kõige tuulest ja vastutuult lennata ei ole 
võimalik. Kuna tuul puhub erinevatel 
kõrgustel eri suundades, on siiski või-
malik liikuda soovitud suunas. Piloot 
Kalev sikutab lennu ajal aeg- ajalt palli 
külge seotud nööre, muutes nii lennu-
suunda. Vabas õhus lendab pall tuule 
sees ja sama kiirusega ning reisijad ei 
tunne kunagi rappumist ega tuult - 
õhupall lendab äärmiselt sujuvalt. 

Sellel kui punane pall taeva all 
hõljub, on Maa peal inimesed pea kuk-
lasse ajanud ja tormavad fotoaparaati 
otsima, Lehtse koerad karjuvad aga 
hääle kähedaks, sest tundmatu punane 
elukas tekitab hirmu ja hämmeldust. 
Maapealsed tuttavad Tapa valla kohad 
näevad õhust hoopis teistsugused välja 
ja üsna raske on mõista, kus hetkel pall 
asub. Põllutükid on kui joonlauaga 
joonistatud ja maalilised vaated võta-
vad tummaks.

Õhupalliga lennatakse ainult vara-
hommikul päikesetõusu ja hilisõhtul 
päikeseloojangu ajal. Kui stardiplats 
jääb kontrollitavasse õhuruumi, tuleb 
taotleda lennuluba vähemalt 1 tund 
enne väljalendu. Lennuluba võib ka 
mitte saada, kui lennuliiklus seda ei 
võimalda. Üldiselt lendavad õhupallid 
siiski väljaspool kontrollitavat õhuruu-
mi Harjumaa ja Raplamaa kohal.

Lennule tulles tuleb riietuda nii 
nagu oleks ees kerge jalutuskäik met-
sas. Eriti olulised on jalanõud.  

Õhupalli puhul on iga reisija ka 
meeskonnaliige. Mis tähendab, et käed 
tuleb soost ja vanusest hoolimata külge 
lüüa nii palli lahtipakkimisel, töökorda 
seadmisel kui hiljem kokkupakkimisel. 
Õhupall on liiga suur, et piloot suudaks 
seda üksi lennukorda seada. Õhupalli 
stardikaal koos enda kaaluga on 1630 
kilo. 

Seni kuni pole piloot luba andnud, 
ei tohi peale starti korvis ringi liikuda. 
Ka peale maandumist tohib korvist 
lahkuda vaid piloodi loal. Maandumine 
ongi kõige ohtlikum - korv võib hakata 
lohisema ja seepärast on vaja lasta jalad 
põlvist veidi kõverasse, et kokkupõrkel 
maaga jalad kannatada ei saa. 

Signe Kalberg

Õhupalliga taevas

Juulikuu viimasel nädalavahetusel 
külastas korraldajate hinnangul 
Jänedat ligi 11 000 inimest. 

Eesti XVIII talupäevad ei erine-
nud oluliselt varasematest. Ilmataat 
kostitas päikese ja vihmaga, talutoo-
dangu tänaval kõditas haistmismeelt 
maasink ja hapukurk, naistel panid 
silmad särama kodune käsitöö ja 
meestel võimas põllutehnika. Lastega 
pered otsisid üles kodu- ja lemmik-
loomade näituse, mida troonisid 
massiivsed ja rahulikult uudistajaid ei-
ravad tõupullid-õuveised tõi Jänedale 
tõuloomakasvatajate ühistu ja pris-
keid põrsad tõusigade aretusühistu. 

Tänavu oli talurahva rongkäik 
lühike – algas Musta Täku talli juu-
rest ja keeras paarisaja meetri järel 
parki pisikesele välilavale. Kõige 
ees Talupidajate Keskliidu juhatuse 
esimees Arvo Veidenberg, põllu-
majandusminister Helir-Valdor 
Seeder ja Talupidajate Keskliidu 
peadirektor Kaul Nurm, nende 
järel maakondade talupidajad. 

Põllumajandusminister Helir-
Voldor Seeder pikka kõnet ei pida-
nud. Nentis vaid, et traditsiooniline 
talu on teinud läbi muutuse, nüüd 
on olemas ka alternatiivtootmista-
lud. Isegi raamatukogutalu Ärma 
talu näol. Taludel on raske aeg, 
kuid minister lubas, et ministeerium 
hakkab järgmisel aastal veelgi roh-
kem tähelepanu pöörama taludele. 
Toetust kavatsetakse jagada aga 
talunike ühistegevusele ja kuni 100 
lehmaga piimakarjataludele. 

Taluliidu esimees Arvo Vei-
denberg tuletas meelde, millises 
vaimustuses olid inimesed talude 
rajamise algusaegadel. Igal aastal 
on kerkinud üles küsimus talude 
jätkusuutlikkusest. Ka kõnekojas 
toimunud mõttetalgutel teemal 
„Kuidas põllumajanduses masu ajal 
toime tulla“ nentisid kõnelejad, et 
esialgsest vaimustusest pole enam 
midagi alles jäänud. 
Soome palgiparvetaja näitas 
tipptaset

Nii nagu ühe põlistalu juurde 
kuulub hooldatud ja terve mets, 
on talupäevade lahutamatuks osaks 
saanud ka metsaga seotud näitused 
ja võistlused. Seepärast võib uhku-
sega öelda, et talupäevad kisuvad 
üha rohkem metsa poole. Kui Eesti 
Erametsaliit on 1994. aastast tun-
nustanud tublimaid talumetsama-
jandajaid, siis Ambla metsaühistu 
seisis hea selle eest, et Maamajan-
duse infokeskuse saalis oli vaadata 

Järvamaa koolilaste metsateemalist 
joonistuste näitust, korraldas nii 
Talukõmp 2009 ja Eesti IV taluni-
ke raiemeistrivõistlused. 

Ambla metsaühistu kutsel näi-
tasid soomlased Jaakko ja Olavi 
Saaristo ning Tommi Antonen Al-
likajärvel, milliseid oskusi vajab hea 
palgiparvetaja. Ambla metsaühistu 
juht Toomas Lemming tunnistas, 
et idee kutsuda soomlased talu-
päevalistele näitama palgiparve-
tuskunsti, mõlkus tal mõtteis juba 
paar aastat, kui ta suhtles Soome 
metsamuuseumi töötajatega. Hin-
gelt pärandkultuuri säilitamise eest 
võitleja, on Lemming huvitatud ka 
metsakultuuri tutvustamisest, mis 
on pärandkultuuri üks osa. 

Kui Eestis lõppes palgiparvetami-
ne 1947. aastal, siis Soomes kestab 
see tänaseni. Aastas jõuab nii pabe-
ritehastesse 1,8 miljonit tihumeetrit 
paberipalki. Ühes parves võib olla 
kuni 30 000 tihumeetrit palki. Met-
sainspektori ametit pidav, viie tütre ja 
15 aastase Olavi isa Jaakko Saaristo, 
kes on Soome parvetuspärimuse 
seltsi juht, tundis end ümaral palgil 
kindlalt, seisis isegi kätel. Koos poja 
Olaviga näitasid nad rahvale, mida 
kujutab endast palgiparvetajate 
jõukatsumine, kus lubatud on kõik 
võtted alates karjumisest, võistleja 
ehmatamisest kuni palgi pöörlema 
panemiseni välja, kuid võistlejat 
lükata ei tohi. Kes esimesena vette 
kukub, on kaotaja. 

Kui palgiparvetaja võistlusel 
pärjatakse mees, kes suudab palgil 
kauem vastu pidada, siis traktorite 
kiirendusvõistlusel astusid starti 14 
traktorit, et neljas võimsusklassis 
selgitada välja kiireim. 100 meetrit 
mäkke, järel kas 15 või 19tonnine 

käru. Võistlusel toimus arvestus kuni 
160hj, 161–180 hj, 181–200 hj ja üle 
200 hj võimsusega traktorite osas. 
Teist aastat toimuva võistluse vastu 
oli suur huvi nii talupäevalistel kui 
ka traktorimüüjatel-maaletoojatel. 
Kuni 160 hj traktorite võistluses 
oli kokkuvõttes kahe sõidu kiireim 
AS Mecro John Deere. 161–180 
hj traktorite klassis võitis AS Taure 
Valtra T151E Konekesko Eesti AS 
Claas Arion 640 ees. Kõige rohkem 
osales traktoreid III klassis, kus 
nimivõimsus 181-200 hj. Esimese 
koha pingutas välja AS Taure Valtra. 
Üle 200hj traktorite osas oli võistle-
jaid vaid kaks. Esimeseks sõitis end 
Agriland OÜ Fendt 927.

Võistlusi jagus laupäeva veelgi. 
Metsaühistu mõte oli talupäevadel 
kutsuda taluperemehed omavahel 
jõudu katsuma puudesaagimises 
ja lõhkumises. Nüüdseks on raie-
meistrivõistlused toimunud neljan-
dat aastat. Kiiremini sai 11 võistleja 
seas puusaagimise, lõhkumise ja 
riita ladumisega hakkama Käina 
valla talunik Indrek Samm, kes oli 
parim ka kõmpidel kõndija. 

Talupäevad on selleks aastaks läbi. 
Tavakohaselt jagas talupidajate kesk-
liit tunnustust parimatele taludele. 
Talutoodangu tänaval ootas lettidel 
värske hapukurk, maasink ja põdra-
vorst, lätlaste ja saarlaste leib, mesi 
ja kitsejuust. Kalaletil troonis 120 
krooni tükist küsitud suitsuangerjas 
ja suhkruvatimasin töötas täiel vungil. 
Käsitööhuviline võis Musta Täku 
talli ülakorrusel vaadata niplispitsi 
tegemist ja proovida kangakudumist, 
käsitöötänavalt osta koju põrandale 
uue kaltsuvaiba, punutud korvi või 
toeka istepingi. 

Signe Kalberg

Ivan Orav tuli põrgust.

Talupäevad annavad 
põllumehele hingetõmbeks aega

Jaakko Saaristo koos poja Olaviga.

Fotod  Signe Kalberg

Korv on veel pikali - tuul on liiga vali. Foto  Signe Kalberg
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Trükise esikaane illustratsioon. Foto  Heiki Vuntus

6. mail 2009 kinnitati Tapa valla las-
te- ja peretöö tegevusjuhend, mille 
kohaselt on Tapa valla peamiseks 
väärtuseks vallas elavad inimesed. 
Kõik valla ametlikud institutsioo-
nid, asutused ja vallas tegutsevad 
vabatahtlikud ühendused töötavad 
selle nimel, et

- valla elanikele oleks valla ja ini-
meste võimalusi arvestades tagatud 
maksimaalne heaolu

- kõik vallas elavad lapsed ja 
noored saaksid võimetekohase hari-
duse ja oma huvidele vastava erialase 
väljaõppe

- kõigile valla lastele ja peredele 
oleks tagatud nende vajadusi arves-
tavad toetavad teenused ja profes-
sionaalne abi

- vallast mujale õppima või tööle 
läinud noored oleksid motiveeritud 
valda tagasi tulema.

Laste ja peredega töötavate eri 
valdkondade praktikute ühine ees-
märk on, et Tapa vallas täiskasvanuks 
sirguv laps saaks kaasa võimalikult 
mitmekülgse pagasi.

Kõige olulisem on aga see, et 
laste- ja peretöö praktikud usuvad 
ühistegevuse kasulikkusesse ja tu-
lemuslikkusesse. Laste puhul võib 
lastekaitse asemel rääkida laste ja pe-
redega tehtavast tööst ehk esmatasandi 
laste- ja peretööst. Enamasti seisneb 
see tavalises, aga samal ajal ka keeru-
lises ning seda tööd tegevate inimeste 
jaoks psüühiliselt koormavas laste ja 
perede nõustamises, juhendamises, 
toetamises, suunamises, toetuste või 
soodustuste andmises jm tegevustes. 
Seda tööd teevad erinevate valdkonda-
de ja erialade inimesed: sotsiaaltööta-
jad, perearstid ja -õed, koolidirektorid, 
õpetajad, klassijuhatajad, psühholoo-
gid, noorsootöötajad, korrakaitsjad, 
kriminaalhooldajad, vabaühenduste 
esindajad, poliitikud ning paljud teised 
ametnikud ja spetsialistid.

Tegevusjuhendisse lisati printsii-
bid, millest juhinduvad Tapa valla 
laste- ja peretöö praktikud.

Printsiibid:
1. Lastel ja peredel tekkida võivate 

probleemide lahendamise kõige 
efektiivsem meetod on nende ära-
hoidmine (ennetamine). 

2. Ennetustegevuses on võtme-
tähendus: 

2.1. niisuguse elu- ja suhtlus-
keskkonna kujundamisel, kus prob-
leemide tekkimise tõenäosus oleks 
võimalikult väike; 

2.2. lapse positiivse arengu toeta-
misel ja suunamisel.

3. Laste- ja peretöö tulemuslikku-
se huvides on kriitilise tähendusega 
probleemide võimalikult varajane 
avastamine ja vajadusel kiire ning 
asjakohane reageerimine. 

4. Sekkuma ja/või reageerima 
on kohustatud see laste- ja peretöö 
praktik, kes probleemi märkab.

5. Laste- ja peretöö tulemuslikku-
sele aitab kaasa, kui laste ja perede 
probleeme märkavad ja neist teavi-
tavad ka laste- ja peretööga otseselt 
mitte seotud inimesed.

6. Laste- ja peretöö praktikud 
teavitavad üldsust laste ja perede 
probleemidest ning selgitavad neile 
abistamise ja probleemidest teatami-
se võimalusi.

7. Probleemid tuleb lahendada nii 
madalal ja/või sündmuskohale nii 
lähedal, kui see on vähegi võimalik.

Tervise Arengu Instituudi ja Tapa 
vallavalitsuse koostöös korraldati 
Tapa valla laste- ja peretöö tegijatele 
koolitus „Esmatasandi laste ja pere-
töö tõhustamine”. Koolitus toimus 
ajavahemikus aprill 2008 – jaanuar 

2009 ja selles osalesid Tapa vallas 
tegutsevad laste- ja peretöö võrgus-
tiku liikmed. Koolituse eesmärk oli 
piirkondliku sektoritevahelise ühis-
tegevuse tõhustamine. Tulemusena 
valmis Tapa valla laste- ja peretöö 
tegevusjuhend, mis on lastega tege-
levatele erineva tausta ja tegevusvald-
kondade praktikutele töövahendiks 
ja abiks valla laste heaolu tagamisel.

Tegevusjuhendi koostamises 
osalenud spetsialistide tagasiside

Anne Terner-Boiko, Tapa 
gümnaasiumi sotsiaalpedagoog: 
“Juba 2006. a mais sai koos vallaga 
korraldatud võrgustikukoolitus nei-
le haridus- ja tervishoiuvaldkonna 
spetsialistidele, kes tegelevad laste 
ja peredega. Arusaamad ühistege-
vusest olid erinevad, kuid see pani 
koostööle aluse. 

Tegevusjuhend annab spetsialis-
tile üldise ettekujutuse esmatasandi 
peretööst Tapa vallas, lähtudes 
ühiselt kirja pandud printsiipidest, 
ja julguse võrgustikus tegutseda. 
Tegevusjuhendis on ära toodud eri 
valdkondade koordinaatorid ning 
võrgustikuliikmete kontaktid.

Lapsevanemale ja lapsele annab 
see teadmise, et vallas hoolitakse 
neist ja otsitakse võimalusi toetada 
näiteks selles, et võimaldada lapsele 
võimetekohane haridus ja toetada 
tema huvialasid või pakkuda spet-
sialisti abi tekkinud probleemidele.

Koolis ja lasteaias toimub ju iga 
päev töö laste ja peredega. Saime 
kinnitust sellele, et on võimalik 
tegutseda võrgustikus koos teiste 
spetsialistidega ühiste arusaamade 
järgi. Kogukonnas peaks tekkima 
arusaam, et vallas on järjepidevus 
ja võimalusi arvestades tagatakse 
kõigile peredele maksimaalne heaolu.

Kuidas tegevusjuhendit kasutada? 
Võtame kas või ühe näite: kas hü-
peraktiivse tähelepanuhäirega lapse 
aitamine on kooli, lapsevanemate või 
hoopiski valla mure? Koolis vajavad 
nad samamoodi võimalusi ennast 
väljendada kui teised. Vajavad nad ehk 
õpetaja toetust? Õpetaja omakorda 
vajab meeskonnaliikmete ja vanemate 
toetust. Ja et hüperaktiivset last pare-
mini mõista, vajab inimene koolitust. 
Kooli juhtkonna toetus on väga tähtis. 
Siin saame ju õlad kokku panna: kool 
koolitab õpetajaid, vald aitab kaasa 
vanemate tugigrupi moodustamisele. 
Koostöö eesmärk on õppida lapsega 
ühtsetel alustel käituma, et lapsel kuju-
neks enesekindlus ja ta saaks arendada 
oma tugevaid külgi. Nii leiab ta oma 
koha elus. 

Ühistegevust on vaja, et erineva 
tausta ja valdkonna inimesed saaksid 
ühiste arusaamade kohaselt ja elanike 
vajadusi arvestades tõhustada laste ja 
peretöö korraldust Tapa vallas ja mo-
tiveerida eriti just noori valda naasma.”

Toomas Kivisild, Tapa Elava 
Usu koguduse pastor: “No nii, 
kui Agu Sihvka moodi algusest peale 
kõik ausalt ära rääkida, siis kutsuti 
laste ja peretöö koolitusele minu 
abikaasa, kes tegeleb meie kogudu-
ses lastetööga. Tema aga ei saanud 
endale seda koormust juurde võtta. 
Kuna ma olen kindlalt veendunud, 
et ka meestel tuleb nii nõu kui ka 
jõuga laste- ja peretööst osa võtta, 
siis otsustasin koolitusest osa võtta. 

Selline ühistegevus on ühiste 
eesmärkide saavutamiseks kindlasti 
vajalik. See aitas selgemalt näha, 
millise probleemide osaga tervikust 
keegi osalejatest tegeleb. Samuti näha 
neid valdkondi, mis oma “mätta” 
otsast kätte ei paista.

Nauditav oli juhendi koostamise-

ga kaasnenud arutlusprotsess, mille 
käigus järjestusid lõpuks kirjapandud 
prioriteedid. 

Elu on kindlasti huvitavam ja kee-
rulisem, kui ükski juhend seda ette 
näha suudab. Kogudusena püüame 
näha oma võimalusi eriti seal, kus 
Jeesuse üleskutse armastada oma li-
gimest ületab selle, mida on võimalik 
seadustesse ja juhenditesse kirjutada.

Mina isiklikult sain paremini 
tuttavaks mitmete tegijatega selles 
valdkonnas. Kirjapandud juhend on 
muidugi tore asi, sellest olulisem on 
veel selle rakendamine elus.”

Ene Mumm, Tapa Laste- ja 
Noortekodu juhataja: “Sain valla 
sotsiaalnõuniku käest kutse koolitu-
sele, olin väga tänulik ja saatsin kohe 
ka vastuse, et osalen. 

Miks ma otsustasin osaleda võr-
gustikukoolituses? Asenduskodu 
juhatajana tean, et üksi ei tee midagi. 
Kui kõik laste ja nende peredega 
tegelevad praktikud hoolivad ja ta-
havad midagi korda saata, siis ei ole 
kasu nurinast, vaid tuleb kõik kokku 
kutsuda ja midagi ka ära teha. 

Minu suureks rõõmuks oli ko-
hale tulnud suur hulk eri valdkonna 
inimesi – valla sotsiaalnõunik, laste-
kaitsespetsialist ja kultuurispetsia-
list, noorsoopolitseinik, koguduse 
pastor, koolide sotsiaalpedagoogid, 
lasteaiajuhatajad, kriminaalhoolda-
jad ja mitmete MTÜ-de juhatajad, 
kellel kõigil oli soov midagi laste ja 
perede heaks teha. Koolitust viis läbi 
Valdeko Paavel.

Tegevusjuhendi koostamisel va-
litses väga tore ja meeldiv õhkkond. 
Kõik osalejad said oma mõtteid välja 
öelda ja neid analüüsiti ühiselt. Iga 
kord saime ka kodutöö, mida järgmisel 
korral ühiselt analüüsiti ja ühistööna 
valmis suurepärane Tapa valla laste- ja 
peretöö tegevusjuhend. Tore oli tõde-
da, et kõik olid aktiivsed, koostööaltid. 
Nüüd on minu laual tegevusjuhend, 
kus on kirjas meie ühine soov ja ees-
märgid ning see, kelle poole pöörduda, 
kui vajan ühes või teises asjas abi. Oma 
töös sain abi juba sellest, et käisin kõigi 
nende toredate inimestega koos ja mis 
nüüd viga, kui veel selline lühike ja 
konkreetne abivahend olemas. Loo-
dan, et see juhend läheb aktiivsesse ka-
sutusse ja on lauanurgalt ikka võtta, kui 
vaja. Tänan, et mind kutsuti ja tänan 
ka kõiki teisi, kes osalesid selle juhendi 
koostamises, ning soovin kõigile edu 
juhendi kasutamisel.”

Tapa valla laste- ja peretöö tege-
vusjuhendis meelespead nii lapseva-
nemale/hooldajale, kui ka hea lapse 
meelespea.

HEA LAPSEVANEMA/ HOOL-
DAJA MEELESPEA

Hea lapsevanema prioriteediks 
on väärika, Eesti Vabariigile lojaalse 
ja laia silmaringiga kodaniku kasva-
tamine.

2. Hea lapsevanem käitub vääri-
kalt ja on oma käitumisega lapsele 
positiivseks eeskujuks.

Hea lapsevanem teeb kõik endast 
oleneva, et laps jõuaks kooli (lasteae-
da) igal tööpäeval õigeaegselt.

Hea lapsevanem ei planeeri pere 
puhkusereise õppetöö ajale. 

Hea lapsevanem teavitab lapse 
haigestumisest klassijuhatajat või 
juhtkonda haigestumise või koolist 
puudumise esimesel päeval. 

Hea lapsevanem huvitub oma 
lapse käekäigust, on pidevalt teadlik 
oma lapse õpitulemustest ja tege-
mistest ning osaleb lapse ja pere 
abistamisprotsessis.

Tapa vallas valmis laste- ja peretöö tegevusjuhend

Hea lapsevanem osaleb kõigil 
lastevanemate koosolekutel ja aitab 
kaasa lapse haridusasutuses esileker-
kinud probleemide lahendamisel. 

Hea lapsevanem hoolitseb oma 
lapse välimuse ja hügieeni eest, on talle 
eeskujuks ja suunab ning annab nõu.

Hea lapsevanem õpetab oma 
lapse kasutama ühiskondlikult ka-
sutatavaid ruume – hoiab puhtust, 
ei kahjusta tahtlikult võõrast vara.

Hea lapsevanem kannab hoolt, et 
laps järgiks terveid eluviise ja võimal-
dab oma lapsel teha vabal ajal sporti 
ja osaleda huvitegevuses. 

Hea lapsevanem tunneb lauakom-
beid ning jälgib, et tema laps täidaks 
neid nii kodus kui väljaspool kodu. 

Hea lapsevanem peab kinni Eesti 
Vabariigis ja Tapa vallas kehtestatud 
seadusandlikest aktidest, mis puudu-
tavad alaealisi lapsi.

 Hea lapsevanem laseb lapsel olla 
ka laps ja nautida lapseks olemist.

HEA LAPSE MEELESPEA 
Hea laps järgib Eesti Vabariigis 

ja Tapa vallas kehtestatud seadus-
andlikke akte ning oma haridus- ja 
kasvatusasutuste kodukorda.

Hea laps suhtub lugupidamisega 

teistesse inimestesse, käitub väärikalt 
ning on oma käitumisega positiiv-
seks eeskujuks. 

Hea lapse prioriteediks on tead-
miste ja sotsiaalsete oskuste omanda-
mine ning nende kasutamine. 

Hea lapse välimus ja riietus on 
korrektsed ning hoolitsetud ja vas-
tavad keskkonnale, tegevusele ning 
ilmastiku oludele. 

Hea laps hoiab ümbritsevat kesk-
konda ning kasutab ühiseid ressursse 
säästlikult. 

Hea laps järgib tervislikke eluviise 
ja tegeleb vabal ajal võimete kohaselt 
huvitegevusega. 

Hea laps tunneb lauakombeid 
ning järgib neid nii kodus kui ka 
väljaspool kodu. 

Hea laps kasutab ühiskondlikke 
ruume heaperemehelikult, hoiab 
puhtust ega kahjusta sealset vara.

Hea laps abistab teisi ja julgeb 
vajadusel ka ise abi küsida.

Hea laps osaleb võimalusel ühis-
üritustel ja aitab neid vajadusel ette 
valmistada ning läbi viia.

Hea laps on lojaalne oma vallale. 
Valla võimetekohane ja väärikas 
esindamine on lapsele auasi.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Muudatus maakonnaliinil nr 16 
Seoses reisijate vähesusega lõpetas OÜ Tapa Autobussipark 
alates 1. juulist kommertsliinil nr. 16 Rakvere – Tapa laupäe-
vased väljumised. Seni esmaspäevast laupäevani Rakverest 

kell 11.30 ja 13.30 ning Tapalt kell 7.40 ja 12.15 väljunud lii-
nid hakkavad alates 1. juulist väljuma esmaspäevast reedeni.

Lugupeetud Tapa gümnaasiumi õpilased!

Õpikute laenutamine 2009/2010. õppeaastaks
 toimub alljärgnevalt:

3.–4. klassid 24.08.09 kell 9–11
5. klassid 24.08.09 kell 11–14
6. klassid 25.08.09 kell 9–11
7. klassid 25.08.09 kell 11–14
8. klassid 26.08.09 kell 9–11
9. klassid 26.08.09 kell 11–14

10., 11. ja 12. klassid 27.–28.08.09 kell 9–14
Kaasa võtta lugejapilet! Gümnaasiumi õpilased ostavad samal 

ajal välja ka töövihikud. Info tel 322 2318

Talvi Tamm, 
Tapa gümnaasiumi raamatukogu juhataja 

Hea Saksi kooli- ja lastekodukaaslane!

Oled oodatud meie kokkutulekule 
Saksi mõisa 15. augustil 2009. a kell 12.

Võta kaasa piknikukorv ning pane ka kotti fotod, esemeid ja 
dokumente ammustest aegadest.

Seltsing Saksi Sõbrad
Täiendav info tel 5664 2041 Age Li Liivak
Kokkutulekut toetab LEADER programm 
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Vastavalt Tapa valla tunnus-
tusavalduste korrale on sobiva 
kandidaadi leidmisel õigus 
Tapa vallavolikogul anda Au-
kodaniku nimetus. Aukodani-
ku nimetus antakse füüsilisele 
isikule erilise auavaldusena 
Tapa vallale osutatud välja-
paistvate teenete eest vastavalt 
Tapa vallavolikogu otsusele. 
Tapa valla aukodaniku ni-
metus antakse välja sobiva 
kandidaadi leidmisel üks kord 
nelja aasta jooksul.

Ettepanekuid aukodani-
ku nimetuse andmise kohta 
võivad teha kõik juriidilised 
ja füüsilised isikud. Avaldus 
ettepanekutega peab sisalda-
ma isiku eluloolisi andmeid 
ning põhjendust, miks isik 

võiks saada Tapa valla au-
kodanikuks.

Avaldus esitatakse Tapa 
valla elanike poolt vallava-
litsusele. Tapa vallavalitsus 
esitab oma ettepanekud 
aukodaniku kohta ja talle 
esitatud esildised vallavoli-
kogule hiljemalt nädal enne 
septembri volikogu istungit.

Vallavalitsus ootab kuni 
24. augustini 2009 kõikide 
juriidiliste ja füüsiliste isiku-
te ettepanekuid.

Ettepanekud palume saa-
ta või tuua Tapa vallavalit-
susse, Pikk 15, 45106 Tapa 
või edastada elektroonselt: 
vallavalitsus@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Elamu Tapa vallas Jootme külas Kuuse kinnistu 
ja Raja-1 kinnistu vahel. Asukoht L-EST97 koordi-
naatsüsteemis x=6565881,4 y=609712,4. Viimane 
teadaolev omanik Haetra Arusalu.

Küün Tapa vallas Pruuna külas Toppi kinnistu sees 
(ümbritsetud). Asukoht L-EST97 koordinaatsüstee-
mis x=6566699,8 y=605160,9. Viimane omanik 
teadmata.

Elamu Tapa vallas Tõõrakõrve külas (endine pii-
ritusetehase töötajate elamu) Kurge-Pruuna mnt 
T-15122, Mõtuse kinnistu (Läste küla), Volmre 
kinnistu (Läste küla) ja Suurevaeva kinnistu 
vahel. Asukoht L-EST97 koordinaatsüsteemis 
x=6570623,4 y=605674,5. Viimane teadaolev 
omanik ENSV Toiduaineteministeeriumi REV.

Materjalide ladu Pruuna mõisas, põllukivist lao-
hoone mõõtmetega 7 x 12 m Tõõrakõrve külas 
Tapa vallas Kurge-Pruuna mnt T-15122 ja Vaeva 
kinnistu vahel. Asukoht L-EST97 koordinaatsüstee-
mis x=6570671,9 y=605693,8. Viimane teadaolev 
omanik Mare Niilop või Lehtse kolhoos.

Silohoidla Tapa vallas Räsna külas Kapteni kinnis-
tu (maatükk katastritunnusega 40002:002:0058), 
Nurme kinnistu ja Jootme-Koeru mnt T-15151 
vahel. Asukoht L-EST97 koordinaatsüsteemis 
x=6563632,7 y=608090,0. Viimane teadaolev 
omanik Lehtse kolhoos.

Silohoidla Tapa vallas Tõõrakõrve külas Leht-
la kinnistu, Luha kinnistu ja Põldmäe kinnistu 
vahel. Asukoht L-EST97 koordinaatsüsteemis 
x=6573233,4 y=605138,4. Viimane teadaolev 
omanik Lehtse kolhoos.

Silohoidla Tapa vallas Saiakopli külas Karja-
la kinnistu, Töökoja kinnistu ja Sõbra kinnistu 
vahel. Asukoht L-EST97 koordinaatsüsteemis 
x=6566657,8 y=617476,7 Viimane teadaolev 
omanik Nõmmküla kolhoos.

Kõigil, kellel on vastuväiteid loetletud vara pereme-
hetuks tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult 
kahe kuu jooksul, arvates teate avaldamisest välja-
andes Ametlikud Teadaanded, Tapa vallavalitsusele 
aadressil: Pikk tn 15, Tapa 45106.

Alar Teras, finantsnõunik

Tapa vallavalitsus 
teatab, et on 

peremehetu varana 
arvele võtnud:

17.06.2009
– Anti välja korraldus detail-
planeeringu mittealgatamise 
kohta;
– anti välja viis korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks 
ja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;
– määrati projekteerimistingi-
mused olemasoleva üksikelamu 
laiendamiseks ehitusprojekti 
koostamiseks Pruunvee kin-
nistule Jäneda külas Tapa vallas;
– väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Lasketiiru tn 
10 kinnistul Tapa linnas;
– väljastati ehitusluba üksike-
lamu ehitamiseks Taara pst 35 
kinnistule Tapa linnas;
– anti välja kaks korraldust 
maa ostueesõigusega erasta-
mine kohta;
– kolmele maaüksusele Tapa 
vallas määrati koha-aadressid;
– Digital Group OÜ-le anti 
nõusolek Säästumarketi väli-
reklaami paigaldamiseks;
– anti nõusolek Tapa linnas liik-
luskorralduse ajutiseks muut-
miseks alates 25.06.2009 kuni 
15.07.2009 sulgedes liikluseks 
Hommiku tänava ja Rohelise 
tänava ristmik ning avades 
Pika tänava, Jaama tänava ja 
Hommiku tänava vaheline lõik 
raskeveoki liikluseks;
– anti välja korraldus suuliste 
enampakkumiste tulemuste 
kinnitamise kohta;
– võeti vastu korraldus pärima 
asumise kohta;
– tunnistati kehtetuks Tapa 
vallavalitsuse 27.08.2008 kor-
raldus nr 1801 ja 29.04.2009 
korraldus nr 331 “Pärima 
asumine“;
– määrati Tapa valla valimis-
komisjoni asukohaks Tapa 
vallavalitsuse II korrusel ruum 
nr 2.5 aadressil Pikk 15 Tapa 
linn Tapa vald;
– muudeti sotsiaaltoetuste mää-
ramise komisjoni koosseisu;
– Tapa gümnaasiumi hoone 
rekonstrueerimise omaniku-
järelevalve edukaks pakkumu-
seks tunnistati Tarvaprojekt 
OÜ poolt esitatud pakkumus.

25.06.2009
– Ühele puudega inimesele 
määrati hooldaja, ühe abiva-
jajaga sõlmitu koduteenuse 
osutamise leping;
– otsustati maksta sotsiaaltoe-
tust summas 2000 kr seoses 
abivajaja raskesse majandus-
likku olukorda sattumisega;
– väljastati ehitusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le 
komplektalajaama paigalda-
miseks Tapa linnaku kinnistul 
Tapa linnas;
– kooskõlastati Tamsalu valla 
üldplaneeringu projekt;
– anti välja kolm korraldust loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks;
– nõustuti Lääne-Viru maakon-
nas Tapa vallas Tapa linnas asu-
va kinnistamata katastriüksuse 
Porkuni metskond maatükk nr 
58 riigivara jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks;
– anti välja korraldus tasandus-
klasside moodustamise kohta 
Tapa vene gümnaasiumis;
– otsustati maksta toimetule-
kutoetust 2009. aasta juunis 
summas 192 836 kr ja sellega 
kaasnevat 200-kroonist täien-

davat sotsiaaltoetust summas 
3000 kr;
– anti massiürituse luba Eesti 
EKB Koguduste Liidu Tapa 
Evangeeliumi Kristlaste ja Bap-
tistide Kogudusele kontsert-ju-
malateenistuse korraldamiseks 
27. juunil 2009 kell 17–19 Tapa 
linna Kiriku pargis.

01.07.2009
– Anti välja korraldus lapse 
perest eraldamise ja kohtule 
avalduse esitamise kohta;
– Virumaa Pensioniameti 
Rakvere osakonnale tehti et-
tepanek peatada peretoetuse 
maksmine eest, kuna ema ei 
osale lapse kasvatamisel;
– Virumaa Pensioniameti 
Rakvere osakonnale tehti 
ettepanek peretoetuse ja toit-
jakaotuspensioni maksmiseks 
lapse tegelikule kasvatajale;
– ühele puudega inimesele 
määrati hooldaja;
– pikendati sotsiaalkorteri üü-
rilepingut aadressil Uus 16-2 
Tapa linn;
– otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
10 202 kr;
– otsustati maksta MTÜ-
le Tapa Lastekaitse Ühing 
puudega lapsele juunis 2009 
osutatud isikliku abistaja tee-
nuse eest 8000 kr ning FIE-le 
Tiit Pihlak Tapa valla puudega 
lastele transporditeenuse osu-
tamise eest 4735 kr;
– määrati projekteerimistingi-
mused puurkaevu projekteeri-
miseks Kurge tee 1 kinnistule 
Lehtse alevikus Tapa vallas;
– väljastati kirjalik nõusolek 
kahe õhksoojuspumba paigal-
damiseks Pikk tn 6a kinnistul 
Tapa linnas;
– väljastati kirjalik nõusolek 
sertifitseeritud klaasplastist 
reoveekogumismahuti paigal-
damiseks Leina tn 4 kinnistule 
Tapa linnas;
– väljastati kasutusluba Tapa 
vallavalitsusele sauna ja abihoo-
ne kasutusele võtmiseks Valve 
30 maaüksusel Tapa linnas;
– väljastati kasutusluba maa-
kütte kontuurtorustiku kasu-
tusele võtmiseks Rägavere tee 
13 kinnistul Lehtse alevikus 
Tapa vallas;
– Tapa vene gümnaasiumi 
söökla ventilatsioonitööde 
edukaks pakkumuseks tun-
nistati AS Vändra Tare poolt 
esitatud pakkumus;
– anti välja korraldus maa 
ostueesõigusega erastamise 
kohta ja maa riigi omandisse 
jätmise kohta;
– anti välja korraldus katast-
riüksuse koha-aadressi mää-
ramise kohta;
– võeti vastu kaks korraldust 
loa andmise kohta jäätmema-
huti harvemaks tühjendamiseks 
ja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta;
– anti välja korraldus sihtots-
tarbeliste eraldiste lisamise 
kohta Tapa valla 2009. a eel-
arvele;
– lõpetati alates 1. juulist 2009 
eluruumi üürileping Tapa val-
lale kuuluva korteri asukohaga 
Lembitu pst 15-7 Tapa linn 
Tapa vald kasutamiseks;
– otsustati moodustada Tapa 
gümnaasiumis 2009/2010 
õppeaastal 1. klassis tasan-
dusklass õpiraskustega laste 

õpetamiseks. 

08.07.2009
– Viru Maakohtule otsusta-
ti esitada avaldus eestkoste 
seadmiseks;
– pikendati perekonnas hool-
damise lepingut;
– puudega inimesele määrati 
hooldaja;
– pikendati sotsiaalkorteri 
üürilepingut aadressil Ehituse 
7-1 Tapa linn;
– lõpetati üürileping sotsiaal-
korteris aadressil Roheline 
16-24 Tapa linn;
– MTÜ-le Spordiklubi Tapa 
eraldati 4200 kr Suure-Jaanis 
toimuva noormaadlejate suve-
laagri omaosaluse tasumiseks;
– määrati projekteerimistingi-
mused olemasoleva üksikela-
mu laiendamiseks ehituspro-
jekti koostamiseks Ristiku tn 
6 kinnistule Tapa linnas;
– väljastati ehitusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le 
(registrikood 11050857) elekt-
rivarustuse ehitamiseks (Kingu 
alajaama fiider 3 rekonstrueeri-
mine) Räsna külas Tapa vallas;
– anti välja korraldus maa ostu-
eesõigusega erastamise kohta;
– nõustuti Tapa vallas Raudla 
külas asuva Otsa kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi ka-
tastriüksuseks;
– võeti vastu korraldus pere-
mehetute ehitiste arvelevõt-
mise kohta;
– anti massiürituse luba Jäne-
da Mõis OÜ-le koostöös Tar-
tu Kontsertkorraldus OÜ-ga 
kontserti “Muinasjutt Sinilin-
nust“ korraldamiseks Jäneda 
mõisapargi välilaval 19. juuli 
2009 kell 20–22;
– anti massiürituse luba Jäne-
da Mõis OÜ-le suurürituse 
XVIII Eesti Talupäevad Jä-
nedal korraldamiseks 25. –26. 
juuli 2009;
– eraldati Tapa valla reserv-
fondist 600 kr Rakvere spor-
dikoolile osalemiskulude kat-
teks Porkuni treeninglaagris.

15.07.2009
– Lõpetati üks koduteenuse 
osutamise leping;
– anti välja korraldus puudega 
isikule hooldajaks määramise 
lõpetamise kohta;
– üks inimene paigutati Tapa 
hooldekodusse;
– otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust kokku summas 
16 004 kr;
– määrati projekteerimistin-
gimused ooteplatvormide re-
konstrueerimisprojekti koosta-
miseks Jäneda külas Tapa vallas 
kinnistul Järva maakonnas asuv 
Tallinn-Tapa raudteemaa 164,2-
178,7 km Lehtse Raudteejaama 
katastriüksus;
– määrati projekteerimis-
tingimused ooteplatvormi-
de rekonstrueerimisprojekti 
koostamiseks Lehtse alevikus 
Tapa vallas kinnistul Järva maa-
konnas asuv Tallinn-Tapa raud-
teemaa 164,2-178,7 km Lehtse 
Raudteejaama katastriüksus;
– määrati projekteerimistin-
gimused Tapa Raudteejaama 
kinnistule raudteede vahelise 
kahe ooteplatvormi rekonst-
rueerimisprojekti koostami-
seks Tapa linnas;
– väljastati ehitusluba üksike-
lamu rekonstrueerimiseks 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Karla kinnistul Kuru külas 
Tapa vallas;
– väljastati kirjalik nõusolek 
abihoone ehitamiseks Järve kin-
nistul Jäneda külas Tapa vallas;
– anti välja korraldus Tapa 
muuseumi juhataja ametisse 
kinnitamise kohta.

22.07.2009
– Anti välja kokku kolm kor-
raldust ehitise teenindamiseks 
vajaliku maa määramise, riigi 
omandisse jätmise ning riigi-
maale hoonestusõiguse seadmi-
se tingimuste määramise kohta;
– võeti vastu Paide maantee 
ja Ivaste tänava vahelise Lem-
bitu puiestee äärse maa-ala 
detailplaneering Tapa linnas;
– anti välja korraldus sotsiaal-
toetuste taotlemisel avalduste 
rahuldamata jätmise kota;
– anti välja kaks korraldust 
hooldajaks määramise lõpe-
tamise kohta;
– eraldati sotsiaalkorter aadres-
sil Roheline 16-24 Tapa linn;
– pikendati üürilepingut sot-
siaalkorteris aadressil Keskuse 
1-7 Lehtse alevik Tapa vald;
– otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
6883 kr;
– väljastati ehitusluba üksike-
lamu rekonstrueerimiseks 
Võidu pst 21 Tapa linnas;
– väljastati ehitusluba abihoo-
ne laiendamiseks Taara pst 4 
Tapa linnas;
– väljastati kasutusluba OÜ-le 
Jaotusvõrk Pikal tänaval Leht-
se alevikus Tapa vallas;
– väljastati kasutusluba OÜ-
le Jaotusvõrk Lehtse tee 4b 
Tapa vallas;
– määrati projekteerimistingi-
mused Mätliku talu kinnistule 
üksikelamu ja abihoone pro-
jekteerimiseks Loksu külas 
Tapa vallas;
– määrati projekteerimistingi-
mused olemasoleva abihoone 
rekonstrueerimise ehituspro-
jekti koostamiseks Virve tn 11 
kinnistule Tapa linnas;
– anti välja üks korraldus puu-
dega lapse hooldajatoetuse 
määramise kohta;
– anti välja kaks korraldust 
peretoetuse maksmise jätka-
mise kohta;
– otsustati maksta Tapa valla 
eelarvest toimetulekutoetust 
2009. aasta juulis summas 
199-334 krooni ja sellega 
kaasnevat 200-kroonist täien-
davat sotsiaaltoetust summas 
3200 krooni.

31.07.2009
– väljastati kirjalik nõusolek 
abihoone ehitamiseks Ülevis-
te 20 Tapa linnas;
– määrati projekteerimistingi-
mused olemasoleva varumis-
lao juurdeehituse ehituspro-
jekti koostamiseks Kauba tn 
3 kinnistule Tapa linnas;
– määrati projekteerimistin-
gimused puurkaevu projek-
teerimiseks Kiige kinnistule 
Nõmmküla külas ja Soone kin-
nistule Loksu külas Tapa vallas;
väljastati ehitusluba kanalisat-
siooni ehitamiseks Paide mnt. 
96 Tapa linnas;
– otsustati viia läbi avatud 
hankemenetlusega riigihange 
“Investeerimislaen”.

Tapa valla 
aukodaniku tiitli 
väljaandmisest

Austatud Tapa valla eakad inimesed!

Tapa vallavalitsus korraldab teile 1. oktoobril 2009 
Rahvusvahelise eakate päeva puhul 
ekskursiooni VILJANDIMAALE

Päevakava:
1. Olustvere Mõis ja park; 2. Viljandi linn; 

3. Karksi ürgorg ja ordulinnus;
4. Karksi A.Kitzbergi majamuuseum.

Väljasõit Tapa linna keskväljakult kell 7
  Lehtse teeninduspunkti eest kell 7.15
  Jäneda bussijaamast kell 7.35

Koju jõutakse orienteeruvalt kella 21-ks.
Ekskursioonile registreerimine alates 1. sept 2009 
aadressil Tapa Roheline 6-1 (Seeniortuba). Osa-
lustasu on 80 kr inimene. Kohtade arv piiratud.

Täiendavat informatsiooni: Ene Augasmägi, 
sotsiaalnõunik, tel 5649 5435
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„See roobiga tulekohendamise 
aeg hakkab nüüd vist küll otsa 
saama!“ teatas mulle tuttav val-
laelanik, olles eelnevalt kohali-
kud turu-uudised hoolikalt läbi 
kamminud. 

Nelja aastaga toodetud ka-
pitaliga pidavat likvideeritama 
ka koidupunas helkima haka-
nud järv, mis ekslikult Nelijärve 
viienda lapsukesena Tapa valla 
maadele eksinud. Vallavanem aga 
asendatakse vallavirtinaga. Idee 
olevat alguse saanud ajast, mil 
pirguke vallavalitsuse allkorrusel 
põlema süüdati. Kui leek liialt he-
lendama hakanud ja kõrvaloleva 
panga jalgealune kuumaks läinud, 
otsustanud kokkuistunud konsii-
lium ülekuumenenud pirru välja 
rohelusse saata. Sealt saabuvad 
nüüd järjekindlad signaalid, mille 
kaja kaugemalegi kostab ja mille 
heli tõelise plufipüssi paugutuste 
moodi välja nägevat. See aga näi-
tavat, et vallavirtina ambitsioonid 

järjekindlalt tõusulainel püsivad..
Enne valimisi on seda ennegi 

juhtunud, et vallakassa tühjene-
ma kipub, rääkimata praegusest 
kriisiajast. Vaatamata sellele käib 
vilgas ehitustegevus linnatänava-
tel, kultuuri- ja haridusasutustes. 
Sellest võib aru saada! Nüüd ju 
see tõeline enesenäitamise aeg ju 
algamas ongi, pikamaajooksus 
on alati lõpuspurt see kõige täht-
sam lõik olnud. Lõpumeetrite 
ponnistus jooksust jääb ju ikka 
kõige enam meelde! Traditsioo-
niliselt käivad ka kõlakad, et see 
keskmike (ei liha ei kala) poolt 
juhitud praegune volikogu paras 
tühi koht olevat, ei mingit opo-
sitsiooni ega midagi, seepärast 
tulevat kõik välja vahetada!

Loodus tühja kohta ei salli! 
Initsiatiivi haaranud energilised 
vallakodanikud olla nüüd terve 
roosidemäe oma täies hiilguses 
hoolikalt Valgejõe kallastele 
kokku kuhjanud! Tekkinud hun-

nikust õhkavat niisugust vaimu-
haisu, mis mitte ainult respub-
likaanide ja isamaalaste vaid ka 
reformimeelsete ja muukeelsete 
mõtted kohalikule revolutsiooni-
radadele suunavat. Sealjuures 
olevat uks lahti kõigile, kel süda 
vallaasjade suhtes valutab. 

Kas energiast pakatavad tule-
vased politikaanid aga kõik koos 
oma ambitsioonidega sinna mäe 
jalamile ära mahuvad, saame 
varsti nägema. Samas ettevõt-
mine tõotab parajat mäsu. Seda 
aga valimiseelses võitluses ja ka 
hilisemas vastvalitud volikogus 
just tarvis ongi! Kellele neid 
tühipaljaid, kõigega nõustuvaid 
käetõstjaid ikka vaja on! Öel-
dakse ju, et demokraatias ilma 
sõnasõjata edasiminekut teps 
mitte pole! Rahval ka lõbusam, 
annaks jumal, et ka vallarahva 
elu-olu paranemisel! 

Valimisvõitluseks jõudu ja 
sitkust soovides          Raivo Raid 

Valimiste eel on oodata 
korralikku mäsu!

Mul on kahju, et vee hinna kujundamist 
teostatakse ühepoolselt, müüja monopoli-
na, arvestamata vee kättesaamise tegelikke 
kulusid lõpptarbijale. Tapa valla ajalehe 
„Sõnumed“ maikuus ilmunud numbrist 
võis lugeda vallavõimude otsuste real lõiku 
„Tapa Vee“ 2008. aasta kasumi jaotami-
sest. Tähendab, olemasolevast vee hinnast 
lähtuvalt jääb raha ülegi! Samas võime 
lugeda „Tapa Vesi“ kodulehelt järjepidevat 
plaanitud hinnatõusu 32.90 - 41.90 m³ eest 
aastani 2011. Kas aga kohaliku omavalit-
suse hallatav ettevõte peaks vee hinda 
ohjeldamatult tõstes kasumit teenima, on 
vägagi küsitav?

„Postimehe“ artiklis mainib Harri 
Jankovski, et veemajanduse infastruktuuri 
rajamine ja käigushoidmine on üks ilma-
tuma kallis ettevõtmine. Kindlasti on! Kui 
aga lugeda majandusteateid ja arutada ehi-
tusettevõtjatega, tean kindlalt, et 2009. aastal 
on ehitus- ja remondihinnad tunduvalt 
langenud ja langus jätkub. Kütusehinnad on 
tunduvalt madalamad kui aasta tagasi. Elekt-
rihind on tõusnud, kuigi mitte eriti märki-
misväärselt. Tean ka seda, et Tapa linna ja 
Tapa valda on veemajanduse ümberstrukt-
rueerimisse saadud juba pikki aastaid Eesti 
riigi vahenditest ja mitmete rahvuvaheliste 
projektide kaudu mitmekümneid miljoneid 
kroone vahendeid, rajatud uusi trasse, mis 
on kasvatanud tunduvalt tarbijate hulka. 
On suletud kaevusid (pumbajaamu), mis 
otseselt vähendasid tootmiskulusid. Kõik 
need meetmed oleksid nagu pidanud juba 
ammu tulemusi andma hakkama, vähemalt 
veehinna stabiliseerumisse. Aga võta näpust!

Majanduslangus ja töötus pitsitab rän-
galt vallaelaniku sissetulekuid, selle taustal 
tundub vee hinnatõusu planeerimine mitte 
just kõige sõbralikuma aktsioonina tarbija 
suhtes. 

Lihtsam on minna mööda kergemat 
vastupanuteed – tõstame aga vee hinda! 
Seepärast viskan kinda ja loodan, et minu 
eelnevatest ettepanekutest on ka „Tapa 
Vesi“ kui potentsiaalse tootmisettevõtte 
tulevikule kasu! 

PS. Veel enne kui jõudsin oma artikli 
ära saata saabus ajakirjanduse kaudu jär-
jekordne hinnakergitamise pommuudis 
„Veefirmad võivad hakata sademevee eest 
tasu võtma!“ (Eesti Päevaleht“ 29.05)

Keskkonnaministeeriumis on valmimas 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mille 
järgi on plaanis vee hinnale lisada veel üks 
komponent – sademevee ärajuhtimise tasu.

„See tähendab, et need kliendid, kelle 
kinnistule on välja ehitatud drenaaž sa-
demevee kanalisatsiooni suunamiseks, 
peavad hakkama selle vee ärajuhtimise eest 
maksma,” ütles ministeeriumi veeosakonna 
nõunik Raili Niine, selgitades, et seadusega 
soodustatakse loomupäraselt puhta vee 
tekkekohas imbumist.

Sademevee ärajuhtimine on nõuniku sõ-
nul võrreldav reovee ärajuhtimise teenuse-
ga, sest ka selle nõuetekohaseks toimimiseks 
peab vee-ettevõtja tegema kulutusi.

Kui palju teenuse eest kliendilt tasu 
küsida, ei osanud Niine öelda, sest kuigi sea-
dusemuudatus peaks looma aluse veehinna 
kontrollimiseks ja ühtlustamiseks riiklikul 
tasemel, jääb hinnakujundus kohalike oma-
valitsuste otsustada. 

Eesti vee-ettevõtete liidu juhatuse esi-
mees ja Keila Vee juht Veiko Kaufmann 
märkis, et sademevee eraldi arvestus oleks 
mõistlik. „Ega sademevesi ei ole asi, mille-
ga vee-ettevõte võiks rikkaks saada. Meie 
eesmärk on ikkagi puhas joogivesi ja hästi 
puhastatud reovesi. Aga oleks hea, kui saaks 
reguleeritud, kes ja kuidas süsteemi ülalpi-
damise kinni maksab,” lisas Kaufmann. 
Teenuse hinda oleks keeruline arvestada 
kuupmeetri järgi, mistõttu tuleks ilmselt 
lähtuda kinnistu pinnast. Metoodika peaks 
välja töötama ministeerium.

No on ikka julmad naljad neil veemees-
tel! Mulle tundub, et enne kui väljapakutud 
ruutmeetri järgi kinnistuomanikelt tasu 
võtma hakata, peaksid ettepaneku tegijad 
vist eelnevalt jumalaga eellepingu sademete 
sageduse ja hulga kohta kuude lõikes ära 
tegema! Vaat siinkohal peab tõepoolest 
taeva appi kutsuma!

Raivo Raid

Kulla hinnaga, pika vinnaga!
Algus eelmises lehenumbris

LUGEJA KIRJUTAB

Kanuuralli (korraldaja MTÜ 
Männikumägi): 1. Männikumägi 
juunior – Asso Kesaväli ja Priit 
Randman, 2. Kadrina Keelutsoon 
– Tanel Jaanimäe ja Martin Ruudi, 
3. Põristajad – Herki Kübarsepp 
ja Indrek Öösalu

Rannamaadlus (korraldaja 
SK Tapa)

Parimad oma kehakaalus:
Naised: -40 kg – Annabel Pik-

sar, -55 – Olga Koroleva, 
Mehed: - 32 – Jegor Jakovlev, - 

40 – Edgar Peepmaa, - 50 – Ivan 
Belikov, - 60 – Aleksis Kattai, - 70 
– Siim Abner, - 80 – Sergo Rum-
jantsev, - üle 80 – Mihkel Allikmäe

Rannavolle (korraldaja SK 

Linnapäev spordis 
STEV): 1. Roman Krõlov ja Sta-
nislav Sidorov (Tapa), 2. Jaanus 
Gildeman ja Roman Gavrilov 
(Tapa), 3. Priit Randman ja Timo 
Naan (Palmse)

Saalihoki miniturniir (kor-
raldaja Tapa Saalihokiklubi): 1. 
Jäneda meeskond, 2. meeskond 
Tapa mehed, 3. võistkond Tapa 
noored, 4. võistkond Tapa naised

Võistlus koerteomanikele ja 
nende koertele “Tapa linna ilu-
sam krants” (korraldaja Ljudmilla 
“Luule” Elbre): 

I kategooria “krants”: 1. koer 
Kudi – omanik Kristel, 2. koer 
Musti – omanik Heli, 3. koer Bal-
biino – omanik teadmata

II kategooria “kutsikas”: 1. 
tõug “kääbustaks” – koera nimi 
XS Studio Dr DRE ja omanik 
Annaliisa, 2. tõug “tšau-tšau” 
– koera nimi Daisy ja omanik 
Piia, 3. tõug “pikakarvaline bern-
hardiin” - koera nimi Aelita ja 
omanik Tuuli

III kategooria “tõukoer”: 1. 
tõug “Alaska malamuut” – koera 
nimi Heller Kantri Ramilla ja 
omanik Katrin, 2. tõug “Beagle” – 
koera nimi Jolli ja omanik Elina, 3. 
tõug “Mitelšnautser” – koera nimi 
Ronja ja omanik Leena

Kepikõnnimatk (korraldas 
Anu Jonuks) – osales kokku 9 
käijat.

Tapa linna päevade üks publi-
kumagnet on olnud läbi aastate 
kanuuralli.

Veesport ja Tapa ei käi eriti 
kokku, kui seoseid otsida, siis 
meenub ajahambast puretud vä-
libassein, aga kas seal ka võistlusi 
on peetud?, ei tea? Loodame, et 
tulevik on helge ja ükskord bas-
seini “uus tulemine” saabub! Mis 
kujul, see on juba “delo tehniki”. 

Tänavusele rallile registreerus 
kuusteist paatkonda. Algul toimus 
neli veerandfinaali, kust iga sõidu 
kaks paremat kvalifitseerusid 
poolfinaali. Seejärel peeti lohu-
tussõidud viimaste kohtade vahel. 
Lohutussõit ei ole veel kaotus, 
sealt võid alati regati võitjana välja 
tulla. Kes Jüri Jaansoni ponnistusi 
on jälginud, need mäletavad kuidas 
“vana kala” medaleid võtnud – 
ikka läbi lohutussõitude.

Laupäeval otsustasid eelsõidus 
sama taktika kasuks Tapa Valla-
valitsuse kanuutajad. Eelsõidus 
kolmandad, lohutussõidus võitjad, 
poolfinaalis teised ja finaaliuks 
oligi avatud. Sportlikke üllatajaid 
oli teisigi nagu Tapa Sõnumed 
paatkond. Nende koostöö esi-
meses sõidus ei klappinud ja jäädi 

Kanuuralli 2009
viimaseks, seevastu lohutussõit 
“pandi juba kinni”.

Kuna rahvas ei tulnud spordi 
ja tulemuste pärast kallastele, vaid 
ikka rammimise, lõõpimise ning 
kummulikeeramiste pärast, siis 
seda nad ka said. Paatkondades oli 
nii spordimehi kui kultuuritegelasi, 
algajaid ja kogenud kanuutajaid 
kõigil krutskid mõttes. Mis kõige 
tähtsam kanuurallil s.o. julgus istu-
da paati ja pakkuda publikule mee-
lelahutust nii, et jõekaldad naerust 
rappuksid. Vürtsi lisas reporter 
Viljar Pipenberg ning MP3-mest 
röökis Propeller, vesi lendas.

Kui kaheksa stardipauku an-
tud oli järg viiamase sõidu käes. 
Publik jäi ootamatult vaikseks ja 
pullimeestest olid saanud väri-
sevate kätega sportlased. Tahes 
tahtmata on igal naljategemisel 
siht või idee varjatuna kanga all 
peidus ja hetkeks tundus justkui 
MM on Tapa valgejõel, aga kus 
sa sellega. Nii kui pauk käis, ei 
tahtnud paadid sugugi minna sinna 
kuhu tüürimees juhtis, vaid ikka 
roostikku ja kõik koos. Kahe silla 
alt läbi ja paat paadis pöördepoini, 
ning siis võidutses noorus. Kuidagi 
õnnekombel suutsid noored Män-

nikumägi Juunior mansast oma 
paadi esimesena finiši suunale 
võtta ja anti tuld. Võit oli käega 
katsuda. Ka tagapool seltskond 
hakkas “gaasi andma”. Üles alla 
vappuvana vuhises finiši suunas 
võistkond “Kadrina Keelutsoon”, 
nende järel Põristajad, Esmakord-
selt regatil osalenud Tapa Politsei 
oleks oma kindla neljanda koha 
peaaegu viiendaks vahetanud. 
Neid jälitas 5m-se vahega Tapa 
Vallavalitsus ja järsku enne pääst-
vat lõppu keeras Politsei paat õkva 
roostikku. Kõik jahmatasid, Tapa 
Vallavalitsus nägi võimalust ja 
pani “täiskäigu”, et tee ära lõigata, 
kuid politseinikud on treenitud 
ja tõmbasid ka roostikust endale 
uue hoo sisse ja neljandad nad 
olidki. Kuuendana tulid Tulised 
Tuulutajad kavalate nägudega ja 
siis see pidu algas – kõik kummuli, 
märjad ja õnnelikud!

Üks väike poiss tuli reporteri 
juurde ja küsis, kas saaks registree-
ruda? Saab ikka – kolm tundi vä-
hem kui aasta pärast on mandaat 
avatud! Aitäh kõigile osalejatele, 
korraldajatele ja loomulikult Sinule 
– publik.

MTÜ Männikumägi
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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/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.
 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Välja üürida väiksem möbleeritud korter 
(37 m2) kesklinnas. Kontakt tel 5656 9897

Vahakulmu külas müüa 2-toaline korter. 
Tel 5662 5470

LEITUD KOER OTSIB KIIRESTI UUT KODU
Tapa vallas Vahakulmu külas leitud noor, väga 

sõbralik ja sõnakuulelik koer. Koer beežikat karva, 
suur sõber lastega. Otsib peret, 

kellel olla toredaks sõbraks. Tel 5662 5470

Tulen vanainimesele hooldajaks
Kui su vanaks jäänud ema või isa 

vajab hooldust, ravimitoojat, koristajat ja 
söögitegijat, siis 58-aastane üksik naine, 

kel hooldaja diplom taskus tuleb appi. 
Sobib Tapa linn ja selle lähiümbrus, kuna 

elan ise sealkandis. Võta ühendust meili teel 
kelta@hot.ee.

Odavad küttepuud lõhutud ja sobivas 
mõõdus. Koormad mõõdetavad. 

Tel 5301 8893, e-post: alari@puud.ee

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3 Transpordivõimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
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.

Müüa odavaid lõhutud küttepuid. Müüme ka 
3-meetriseid. Tel 5342 6318

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel! Kontakttelefon 524 1249

Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Lehtses 
Uus tn 5-8 koos aiamaa ja küttepuudevaruga.

Hind kokkuleppel. Kontakttelefon 5362 4549. Kiire!

Matuseteenused 24h - FIE Aivar Müür
Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine

Lääne-Virumaal
Tel 5647 7432

327 7139

Müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter 
Lembitu 15. (II korrus, 38m2) 

Kontakttelefon: 5690 2215

Kullasepatööd – 
valmistamine, parandus, 

hooldus. Ostan kulda.
tel +372 5567 7790, 

info@kullatibu.ee, 
ww.kullatibu.ee.

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon. 
Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052.

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

Korstnapühkija teenus. 

Kontakt tel 5634 9914, 5647 7469

Elamumaad 
Liblika 5,  Tapa 79101:012:0090 

Hommiku 29, Tapa 79101:009:0060 
Ivaste 9, Tapa 79101:016:0260 

Hind 40 000 krooni tükk. 
   Tel 507 8332, e-mail 0001@estpak.ee

29. augustil kell 19 Lehtse kultuurimajas 
Kammerkoor SOLARE suvelõpukontsert
Kavas Kreek, Tormis, Saar, Marguste, Pärt, 

Swider, Nystedt, Vadana,Rheinberger
Dirigendid Elo Forsel ja Marge Matson

Pääse kontserdile vaba!

Lehtse kultuurimaja platsil ja ümbruses
(halva ilma korral osaliselt kultuurimaja saalis)

22. augustil kell 16

Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud
PIDUPÄEV PEREGA

Kavas on huvitavat kõigile: kontserdid igas eas inimestele Tapa 
valla isetegijailt ja külalistelt; võistlused, mängud, tegevused; 
KL Viru maleva Tapa kompanii – relvade tutvustamine, laskmi-
ne jm; XIII-XIV sajandi elu näitab “lonkava hundi koda” oma 
laagriplatsil – käsitöö, sõjakunst, rõivad, eluolu jm; jõukatsu-

mised, köieveod, sops jm; mudilastele mänguväljak; vabaduse 
lõke; Tantsuks ansambel WHB, Tapa kõhutantsuseltsing Azra; 

kultuurimajas näitused. 
NB! Kogu päeva juht – Samuel Golomb!

Üritus on kõigile ja tasuta!

12. septembril kell 19 
Vaksali Trahteris
esineb Reet Linna

Piletid saadaval alates 17. augustist 
Elmüügist 55 kr, üritusel kohapeal 75 kr.

Täpsem info tel 325 2332


