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Foto Heiki Vuntus

Jõgeva Elamu AS sõlmib Tapa 
valla klientidega lepinguid:
Tapal vallavalitsuse ruumides 
(2. korruse fuajees):  
14.02.2008 – kl 9–16.30;
Lehtses, Tapa vallavalitsuse 
teeninduspunktis: 
28.02.2008 – kl 9–18;
Jänedal, Tapa vallavalitsuse 
teeninduspunktis 
21.02.2008 – kl 12–17

Lepinguid on juba sõlmitud 
17. jaanuaril Lehtses, 24. jaanuaril 
Jänedal ja 30. jaanuaril Tapal.

Lepinguid saab sõlmida ka in-
ternetis www.jogevaelamu.ee/le-
ping_tapa.htm

Lisainfot korraldatud jäätmeveost 
(segaolmejäätmed) Tapa vallas saab 
ka internetist: 

www.jogevaelamu.ee/jaatmekait-
lus_tapa.htm

Krista Pukk

Jäneda lossi katuse renoveerimiseks 
eraldati Tapa vallale riigi lisaeelarvest 
1,2 miljonit krooni. Tapa vallavanem 
Kuno Rooba selgitas, et tegemist on 
nn poliitilise katuserahaga. 

“Selle eest kandis hoolt sotsiaa-
ldemokraatide fraktsioon,” ütles ta 
ja lisas, et alguses selgitatakse muin-
suskaitse eritingimusi, siis alustatakse 
projekteerimise ja hankega.

Kui eemalt vaatajale võib Jäneda 
lossi punane plekkkatus ilus tunduda, 
siis Tapa vallavanema tõdemusel on 
selle paigaldamisel tehtud niisuguseid 
vigu, mis tuleb kiiresti parandada. 

“Katus sai peale 90ndate aastate 
algul. Ja et see on üks esimesi Rannila 
plekkkatuseid, mis Eestis pandud, 
ei olnud meestel kogemusi. Võib-
olla seetõttu ongi jäänud mõningad 
hüdroisolatsioonimaterjalid panema-
ta,” arutles Rooba, kelle arvates on 
selleks, et loss kauem säiliks ja seal 
saaks tegevusi kavandada, katuse 
väljavahetamine hädavajalik.

Kusjuures tulevikus peaks Jäneda 
loss saama sellele hoonele kohase 
kivikatuse. 

Lääne-Virumaa 2007. aasta te-
gudest hinnati kõige kõrgemalt 
Tapale naiste varjupaiga rajamist. 

Hääletajad hindasid naiste 
varjupaiga avamist väga kõrgelt, 
ligi kolmandik häältest anti just 
selle teo toetuseks. Teistest 
oluliselt rohkem hääli said ka 
Laululinnu külalistemaja valmi-
mine Tamsalu vallas ja Venevere 
veskitiikide taastamine. Samas 
arvestuses oli nominendiks ka 
OÜ Jäneda Mõis poolt Jäneda 
Lõõgastuskeskuse rajamine.

Aasta teo tiitli pälvinud naiste 
varjupaik Tapal avati 13. mail 
2007. aastal perevägivalla all kan-
natavatele naistele, sealhulgas 
emadele koos lastega.

Varjupaiga tegutsemise käima 
lükkamisele kaasa aidanud Anne 
Terner-Boiko ütles auhinda vastu 
võttes, et tiitel tuli neile täieliku 
üllatusena.

“Sellised asjad ei sünni südame-
soojuseta ja ühte hoidmata,” tänas 
Terner-Boiko kõiki toetajaid.

“Nii uus asutus alles, aga juba 
tähele pandud,” oli Terner-Boiko 
liigutatud, et varjupaiga rajamine 
üleüldse nominendiks esitati ja veel 
aasta teoks valiti.

Isikutegudest pälvis teise pree-
mia Harri Allandi poolt raamatu 
“Tapal paiknenud soomusrongi-
rügement sõnas ja pildis” välja-
andmine.

Aasta teo valimise ühel korral-

dajatest Ello Odraksil jätkus tiit-
liga pärjatu iseloomustamiseks 
vaid häid sõnu, sest juba väikese 
kadalipu läbinud 16 nominendi 
seast väljavalituks osutuda on 
tema arvates tõsine tunnustus.

 “Ühest küljest näitab see, et 
seda varjupaika on vaja – väga halba 
olukorda meie ühiskonnas –, teisest 
küljest on varjupaik abi vajavatele 
naistele hea võimalus,” arvas Ello 
Odraks.

“Meie väikese maakonna koh-
ta on hääletajate arv iga aastaga 
järjest kasvanud, nii ka sel aastal, 
juba see näitab teo olulisust,” 
lisas ta.

(VT, 24.01.08) 

Elatisabi on riigi poolt makstav 
lühiajaline toetus lapsele, kelle 
vanem ei täida ülalpidamisko-
hustust. 

Elatisabi seadus on loodud 
eesmärgiga ärgitada vanemaid 
elatist seaduslikult teel nõudma, 
mis peaks parandama ühe va-
nema ülalpidamisel olevate laste 
olukorda. 

Riigi poolt makstav elatisabi 
on osa elatise summast, mida 
peaks teine vanem lapsele maks-

ma. Elatisabi makstakse elatis-
nõude kohtumenetluse jooksul 
ning pärast kohtuotsuse jõustu-
mist nõuab riik elatisabi taotlejale 
makstud elatisabi summad sisse 
teiselt vanemalt ehk elatisnõude 
võlgnikult.

Rohkem informatsiooni leiate 
Sotsiaalministeeriumi kodulehe-
küljelt:

http://www.sm.ee/est/pages/
index.html

Elatisabi seaduse leiate Riigi 

Teatajast:
https://www.riigiteataja.ee/

ert/act.jsp?id=12904627
Elatisabi saab taotleda Sot-

siaalkindlustusameti piirkondlikus 
pensioniametis.

Sotsiaalkindlustusameti infote-
lefon on 16 106  ja kodulehekülg  
internetis www.ensib.ee

Kati Lõbu,
Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist

Jõgeva Elamu 
sõlmib jäätmete 

veolepinguid 
Tapal, Lehtses ja 

Jänedal

Tiitli “Aasta tegu 2007” 
pälvis Viru naiste 
varjupaik Tapal 

1. jaanuaril 2008. a 
jõustus elatisabi seadus

ETV suusaportaalis 
on kaks Tapa valla 

suusakeskust

Tulevikus saab 
Jäneda loss endale 

uue kivikatuse 

Tiitliomanikud Ene Augasmägi (vasakult), Angela Olt ja Anne Terner-Boiko Viru Naiste Varjupaiga lnterneti 
kodulehe taustal, mille aadress on virunaistetugi.wordpress.com/.

OÜ Jäneda Mõis ja MTÜ Männiku-
mägi liitusid läinud aasta lõpus ETV 
internetilehekülje www.etvsport.ee 
lumeinfo portaaliga. Lumeinfo ideeks 
on anda interneti külastajale värsket 
infot suusaradade seisukorrast. 

Jäneda ja Tapa uuendavad oma 
infot peale iga tõsisemat ilmamuutust 
ja värsket radade sisseajamist. 

Enne kui planeerite minna perega 
suusatama, soovitame heita pilk arvu-
tisse, kust saate infot 38 suusakeskuse 
kohta.

Eesti Terviseradade juht Jaanus 
Pulles ütles portaali haldajatega koh-
tumisel väärt sõnad: “Uuendatud info 
ka selle kohta, et lund pole, on alati 
parem info kui kauaks uuendamata 
jäänud vana info.”

Kaido Lanno

Tänavu 1. märtsil toimub arvult 
juba viies, Aegviidult üle Nelijärve 
Jänedale suunduv presidendimatk. 
Üha enam populaarsust võitnud 
suusaretk on toonud stardipaika nii 
pensionäre kui perekondi, koolilapsi 
ja talisporti hindavaid meeskondi. 

Kuna paljud osalejad on võtnud 
vaevaks end suusasõidu jaoks ka vas-
tavalt riidessse panna ning mõnusat 
ajaveetmist jäädvustada, siis otsus-
tasid presidendimatka korraldajad 
välja kuulutada kaks konkurssi.

Tapa vallavanem Kuno Rooba 
ütles, et 1. märtsil loodab ta näha 
Aegviidu raudtee äärses stardipaigas 
osalejate seljas suusakostüüme läbi 
aegade. 

“Stiilipuhtamad neist saavad 
lisaks kiitusele veel preemia,” lubas 
Rooba. Ta kinnitas, et kavatseb ka 
ise vastavas kostüümis rajale minna, 
õmblejast ema lubas poja ajastuko-
haselt riidesse aidata. 

Teine konkurss on mõeldud nei-
le, kes suuskadel Aegviidust Jäneda 
poole rühkides ei unusta maastikust 
ja teistest retkelistest pilte klõpsida. 

“Jäädvustada võiks hetki rajalt ja 
raja kõrvalt, nende hulgast tunnus-
tatakse auhindadega huvitavamaid 
võtteid. Et suusamatka lõppedes 
saaks kohe pildid arvutisse laadida, 
peaks kaasa võtma USB-juhtme,” 
selgitas Rooba. 

Signe Kalberg

Presidendi-
matkaks 

kostüümid 
kapist välja

Tapa muusikakool 
alustab eelkooliga

Tapa muusikakool kutsub kõiki 6–8-
aastaseid lapsi (koos vanematega), 
kellel plaan tulla sügisest muusika-
kooli õppima, alates 6. veebruarist 
kell 13 eelkooli. Tunnid hakkavad 
toimuma muusikakoolis üks kord 
nädalas kolmapäeviti kell 13. 

Õppeperiood kestab kuni 7. mai-
ni. Kõigest lähemalt juba esimeses 
tunnis 6. veebruaril. 

(VT, 22.01.08)

Ilmar Kald
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Intervjuu Tapa Linna Orkestri 
(TLO) dirigendi ja Tapa muu-
sikakooli puhkpilliõpetaja Jüri 
Tüliga 

TLO esines Laste- ja noorte 
laulu- ja tantsupeol. Jüri Tüli kutsus 
orkestrisse mängima ka  ERSO 
tromboonimängija Aleksei Sedleri, 
kellega põgusalt juteldes selgus, et on 
olemas üks vaba tuuba, mis otsib uut 
omanikku. 1996. a ostetud pilli oli 
väga vähe kasutatud.

Riigi poolt algatatud konkurss 
pillide soetamiseks huvikoolidele (1,8 
miljonit krooni kogumahus) oli suur 
toetus paljudele muusikakoolidele, 
mille raames ka Tapa muusikakool 
endale uued pillid sai.

“Tänan ERSO direktorit Andres 
Siitanit ning Tapa muusikakooli direk-
torit Ilmar Kaldi, kelle abi projekti rea-
liseerimisel oli märkimisväärne. Suur 
tänu,” ütles dirigent Jüri Tüli. “Edu 
konkursil tagas täpselt kirjutatud 
projekt, kiire ja aktiivne tegutsemine, 
korrektsus, suurepärane ajastatus ja 
ehk ka kübeke õnne,” jätkas ta.

Maikuus 2007, vabariiklikul orkest-
rite ülevaatusel Tallinnas muusikakoo-
lide ja gümnaasiumide kategoorias, 
saavutas TLO Jüri Tüli juhtimisel 
IV koha ja hõbediplomi. 2008. aastal 
ootab orkestrit aga uus vabariiklik 
konkurss ning plaanis on salvestada 
plaat. Seega tuleb jällegi väga tegus 
aasta.

Et orkester on viinud oma kont-
sertide arvu aastas ca 20-le, räägib 
mitte ainult dirigendi töökusest ja 
sihipärasest tegevusest, vaid ka kogu 
TLO mängijate tublidusest. Päevast 
päeva muusikakoolis pilli õppides 
on enamusel väikestel kasvandikel 
suurepärane võimalus orkestris oma 
oskusi realiseerida ning koos vanema-
te ja kogenud meeskonnaliikmetega 
musitseerida. Aga selleks tuleb enne 

kõvasti harjutada. Siin on õpetaja 
Jüri Tüli, aga ka kodus lapsitoetavate 
lapsevanemate roll väga oluline. 
Mismoodi nad seda teevad, ei tea, 
aga tulemus on hea.

“Pea jõuavad meieni kaks uut 
metsasarve (mis on juba Hollandist 
teel). Nüüd, kus pillipark on uuene-
nud sedavõrd kenasti, asetame rõhu 
pillide kvaliteedile ning see tähendab 
omakorda uute klarnetite, timpanite ja 
trombooni väljavahetamist,” unistas 
maestro Tüli, lisades, “samas see pole 
kerge, kuid ühiste jõupingutustega 
on see saavutatav. Siinjuures tahakski 

tänada puhtalt pillide ja tarvikute 
soetamisel Eesti Kultuurkapitali, 
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru-
maa ekspertgruppi, Hasartmängu-
maksu nõukogu, Tapa vallavalitsust, 
VIROL-t ja peale viimast projekti ka 
ERSO-t ning meie riiki eesotsas kul-
tuuriministeeriumiga. Tänan orkestri 
poolt ka meie iga-aastase kontsertte-
gevuse toetajaid Tapa vallavalitsust, 
Tapa Milli, Alexelat, Nirc Gruppi jpt, 
tänu kelle toetusele me igapäevaselt 
tegutseda saame.” 

Intervjueeris
 Indrek Jurtšenko

Tapa vallavalitsuse poole on pöördu-
nud mitmed elanikud küsimusega, et 
miks on läbi kaevatud Üleviste tänava 
korrusmajasid Paide maanteega ühen-
dav kõnnitee? Eelnimetatud kõnnitee 
on rajatud nõukogude armee poolt 
sõjaväelinnakus elavate inimeste 
tarbeks, mis tänaseks on kujunenud 
kesklinna ja endise sõjaväelinnaku 
üheks põhiliseks ühenduseks.

Järgnevalt täpsustame antud prob-
leemi lähtekohti ja vallavalitsusepool-
set lahendust.

Tapa linn alustas Paide maantee 
äärsete tühjaksjäänud elamute lam-
mutust kohe peale nõukogude armee 
lahkumist 1994. aastal. Samal perioo-
dil koostati Tapa linna generaalplaan, 
mis 1995. aastal kehtestati Tapa linna-
volikogu poolt üldplaneeringuna. 

Üldplaneering nägi ette, et Paide 
mnt ja Ivaste tänava vaheline ala on 
tulevikus väikeelamumaa. Kõnnitee 
(ka tollal olemasolevat) läbipääsu 
väikeelamumaast planeeritud ei ol-
nud. Üldplaneeringujärgne inimeste 
liikumine oli kavandatud mööda 
olemasolevaid tänavaid koos muu 
liiklusega.

Üldplaneeringu järgi koostati 
ja kehtestati 1995. aastal kõnnitee 
piirkonda hõlmav detailplaneering. 
Nimetatud detailplaneering käsitleb 
muuhulgas maa-ala kruntideks jaga-
mist ja olulisemate kommunikatsioo-
nide paiknemist. Kõnealuse kõnnitee 
läbipääsu ei olnud detailplaneeringus 

ette nähtud, mis tähendab linna-
ruumi üldisi kujunduspõhimõtteid 
arvestades, olemasoleva kõnnitee 
likvideerimist.

Vastavalt kehtestatud detailpla-
neeringutele on kodanikel võimalus 
erastada maad detailplaneeringus 
kujundatud krundivõrgustiku alusel 
mistahes tiheasustusala piirkonda. 
Sarnast võimalust kasutas ka kin-
nistu Suve 11 omanik. Seega asub 
täna osa kõnniteest (Paide maantee 
poolne ots) Suve 11 kinnistul, ehk 
eravalduses.

Probleem kerkis üles 2007. aasta 
suve teisel poolel, mil kinnistuomanik 
kaevas kõnnitee oma kinnistu piiridel 
läbi, et alustada ettevalmistusi väikee-
lamu ehituseks.

Kiiresti kujunes olukord, kus kah-
juks vallal puudus võimalus tagada 
inimeste liikumine harjumuspärasel 
kõnniteel. Lihtsalt ümber kinnistu-
nurga kõnnitee rajamine pole otstar-
bekas ega perspektiivne.

2008. aasta talveks on vallavalitsus 
saavutanud kinnistu omanikuga kok-
kuleppe, et kõnniteed hooldav tehni-
ka võib kraavist mööda sõites hoida 
korras ka kinnistust väljapoole jäävat 
osa. Nii on loodud ajutine võimalus 
samal suunal liikumiseks.

Vallavalitsus näeb ainsa lahen-
dusena, et Üleviste tänavalt Paide 
maantee ülekäigurajani tuleb rajada 
uus kõnnitee. Teadagi on tee-ehitus 
mahukas ja rahaliselt kallis investee-

ring, mistõttu ei saa ja ei ole võimalik 
ehitada kõnniteid suvalisi marsruute 
mööda, nii et täna ehitame ja hom-
me lammutame. Mõistlik on seda 
teha läbimõeldult ja asjatundjate 
ning avalikkuse vahel kokkulepitult, 
arvestades tegelikke ja tulevasi või-
malikke vajadusi. Selleks ongi Tapa 
vallavalitsus algatanud 16. jaanuari 
2008. aasta korraldusega nr 32 kõn-
nitee lähiümbruse maa-ala detail-
planeeringu. Detailplaneeringu ühe 
osana nähakse ette läbikaevatud ala 
probleemi lahendamist ja uue kerg-
liiklustee asukoha määratlemist.

Detailplaneeringu alasse jäävate 
probleemide lahendamisel on kõigil 
huvilistel võimalus kaasa rääkida 
enne planeeringu lahendi valmimist, 
tutvuda alusmaterjaliks olevaga ning 
lahendi avalikustamise aegadest tea-
da saada, kui võtate ühendust valla 
planeerimisspetsialistiga katri.ruut@
tapa.ee või telefonil 322 9684.

Seni, kuni liiklumine Paide maa-
nteelt Üleviste tänavani on häiritud, 
hoitakse lumest lahti talvetee Suve 
11 kinnistuga külgnevalt alalt. 2008. 
aasta eelarvesse on vallavalitsus 
planeerinud vahendid kõnnitee 
rajamiseks arvestades koostatava 
detailplaneeringu lahendusi, kuid 
kõnnitee ehitust ei saa alustada 
enne kui detailplaneering on keh-
testatud.

Jaanus Annus, 
Katri Ruut

Kaks meesterahvast tahtsid õlle ja 
suitsu ostmisel kasutada pettuse teel 
saadud taaratšekke. 

Jaanuarikuu keskpaigas teatas üks 
tähelepanelik linnakodanik politseile, 
kuidas Tapal Jaama 1 OG Elektra Kau-
banduskeskuse taga taaravastuvõtus 
toimetavad kaks meesterahvast. Üks 
meestest paneb midagi automaati ja 
siis võtab välja, kuid taarat neil kaasas 
polnud.

Sündmuskohal selgus, et kaks joobes 
linnakodanikku olid just poodi suundu-
mas. Kui palusin meesterahvastel polit-
seiautosse istuda, poetas üks neist maha 
nööriga õllepudeli. Lootuses, et seda ei 
avastata. Pavel ja Raul sai jaoskonda toime-
tatud, kus nad pidid end kainestuskambris 
selgeks magama. Samuti andis Pavel ära 
pettuse teel omandatud kolm tšekki.

 Ülekuulamisel tunnistasid mehed 
oma tegu. Samal ajal kui Pavel toimetas 
automaadi juures, pidas Raul ukse pealt 
valvet, et keegi ei tuleks. Taaraautomaadi 
petmiseks oli meestel välja mõeldud 
oma trikk. Klaasist õllepudeli külge oli 
seotud nöör, mille abil libistati pudel 
avasse ning kui masin luges triipkoodi 

ära ja fikseeris summa, tõmbas mees sel-
le nööri abil masinast tagasi välja. Paveli 
sõnul oli ta sedasi teinud 39 korda ning 
sai automaadist 5-, 24- ja 10-kroonise 
tšeki. Saadud tšekkide eest taheti poest 
osta õlut ja suitsu. 

Mehed tunnistasid oma süüd 
ning said aru, et see teguviis oli vale.  
Kuigi taolist petuskeemi on korduvalt 
ka mujal Eestis kasutatud, tuletan siiski 
meelde, et see on õigusrikkumine ja 
sellise teo eest saab väärteo korras 
karistada kuni 18 000-kroonise raha-
trahvi või siis lausa arestiga. 

Samuti sai juhtunust teavitatud OG 
Elektra Tapa Kaubanduskeskuse töö-
tajaid, kes lubasid juhtkonnale edasta-
da politseipoolse palve valvekaamera 
paigutamiseks taaraautomaadi ruumi, 
kus edaspidi saab iga väärkäitumine 
taaraautomaadi juures fikseeritud ja 
edastatud politseile. 

Politseil on palve linnakodanikele, 
kes ükskõik millist laadi väärkäitumist 
märkavad, sellest teavitada telefoni-
numbril 110. 

Joel Alla, Tapa konstaablijaoskonna 
juhtivkonstaabel

Tapa linnas liikudes on mulle silma 
jäänud prügihunnikud, kui mitte 
öelda prügilad. 

Seda prahti ei ole linna lennuta-
nud mitte tulnukad, vaid linna omad 
inimesed ikka. On leitud manti nii 
erakruntidele kui ka valla maale. 
Kõige huvitavam on see, et prügi 
on maha visatud mõnekümne meetri 
kaugusele prügikastist. Kujukaim 
näide on Paide maanteelt Üleviste 
korterelamute juurde kulgeva jalg-
tee ääres ja Lembitu-Ivaste ristil. 
Erakruntidest jäi silma Pargi tn 7. 

Omaette probleem on vana mööbel 
ja koduelektroonika. Linna rikkamad 
inimesed elavad nähtavasti Ülesõidu, 
Valve ja Valgejõe tänavas, sest seal on 
ka prügikastide ümbrus möbleeritud. 
Inimesed, kui teil kipub mööblit või 
koduelektroonikat üle jääma, kutsuge 

koju kolatakso telefonil 5690 5169 
või tooge oma kasutu mööbel välja 
suuremõõtmeliste jäätmete äraveo 
päeval. Ja veel, kallid kaaskodanikud, 
ärgem toppigem papi-paberi- ja pa-
kendikonteineritesse seda, mida sinna 
panna ei tohi.

Tapa valla heakorra eeskirja 
rikkujat on võimalik karistada „Ko-
haliku omavalitsuse korralduse sea-
duse“ § 66² p1 alusel trahviga kuni 
100 trahviühikut, p2 sama teo eest, 
kui selle on toime pannud juriidiline 
isik, kuni 20 000 krooni suuruse 
trahviga.

Tore oleks kui linna ja valla elani-
kud ei teeks oma kodukohast suurt 
prügikasti, vaid hoiaks selle puhtana, 
endal kenam elada ja külalistel ka 
mõnusam jalutada.

Jaan Jõemets

Jüri Tüli koos uue tuubaga. Foto Indrek Jurtšenko

SPORT-SPORT-SPORT

Mehed tüssasid 
taaraautomaati

Üks suur prügikast

Kõnnitee rajamine ei sünni üleöö

Muusikakooli pillipark täieneb 
– uus tuuba ja metsasarved

Lääne-Virumaa õpilaste MV 
kreeka-rooma maadluses ja tüd-
rukute maadluses.
26.01.2008 Väike-Maarjas
SK Tapa võistlejate tulemused

Tüdrukud
-28 kg: 1. Viktoria Kolmõkova, 
2. Annabel Piksar, 3. Ingrid Pet-
rovskaja 
-34 kg: 2. Diana Rõnkevitš, 3. Jane 
Reinvart, 4. Gerda Staal
-42 kg: 2. Anastasia Frolova, 3. Iren 
Petrovskaja
-50 kg: 1. Jekaterina Rumjantševa, 
3. Anna-Liisa Volf, 4. Anzelika Ba-
bitševa, 5. Lolita Bagojan
Üle 50 kg: 2. Viktoria Kutšinskaja, 
3. Erika Treimann 

Poisid
-25 kg: 2. Kert Kähari
-27 kg: 2. Vadimir Rumjantšev; 4. 

Kairo Kivilo
-29 kg: 2. Jegor Jakovlev
-32 kg: 1. Kaspar Aupaju, 2. Roman 
Bondarevski, 4. Roman Semjonov, 5. 
Marten Saar, 6. Robin Klasberg
-35 kg: 2. Edgar Peepmaa, 3. Ivan 
Belikov, 7. Vahur Oolup, 8. Vitalik 
Grigorjev, 9. Sten Liiva
-38 kg: 2. Arvi Freiberg, 3. Eduard 
Põkalo, 4. Siim Puulmann
-42 kg: 8. Leonard Rutto, Robert 
Hiiemaa, Artjom Saveljev
-47 kg: 1. Aleksis Kattai, 5. Illimar 
Hein
-53 kg: 2. Igor Aleksandrov, 3. Veiki 
Ojaperv, 5. Artjom Lomanov, 6. 
Joan Taaniel Ševtsov
-59 kg: 2. Ingvar Rööpmann
-85 kg: 1. Elari Piksar

Peakohtunik: Allan Vinter
Peasekretär: Margus Udeküll

Õpilaste maadlus-
võistluse tulemused
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1. jaanuaril 2005. a jõustu-
nud hooneühistuseaduse 
(RT, 08.07.2004, 53, 368) 
kohaselt kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2005. a kõikide 
olemasolevate ja asutatavate 
garaažiühistute suhtes hoo-
neühistuseadust. 

Olemasolevate garaaži-
ühistute põhikirjade hoone-
ühistuseadusega kooskõlla 
viimiseks oli aega 2008. a 
1. jaanuarini. Senikaua kuni 
põhikiri ei ole hooneühistu-
seadusega kooskõlla viidud, 
kehtivad põhikirjast ainult 
need sätted, mis ei ole hoone-
ühistuseadusega vastuolus.

Hooneühistuseadus tõi 
kaasa kaks olulist muuda-
tust:

1. Hooneühistu liikmesu-
se võõrandamise ja pantimise 
leping peab olema notariaal-
selt tõestatud.

2. Hooneühistu liikmete 
nimekirja peab mittetulun-
dusühingute ja sihtasutuste 
register.

Lisaks neile on tegu tu-
lundusühistuga. Juhul kui 
garaažiühistu ei soovi jätkata 
tegevust hooneühistu sea-
duse kohaselt, on võimalik 
ühistu likvideerida, anda 
garaažid üle garaaživaldaja-
te omandisse ning asutada 
korteriühistu. Siiski senikaua 
kuni olemasolevat ühistut ei 
ole likvideeritud, tuleb täita 
hooneühistuseaduse sätteid.

Aasta algusest kannab Ga-
raažiühistu Jagur uut ärinime, 
Hooneühistu Jagur.

Alates asutamiskoosole-
kust kooperatiivide moo-
dustamise ajal 1976. a oleme 
Mart Pihlakuga olnud Jaguri 
juhatuse liikmed, taganud jär-
jepidevuse nii kooperatiivide, 
kui ka ühistute muutuval 
ajastul. Omame kogemusi 
projektdokumentatsiooni, 
ehitusalaste dokumentide, 
põhikirjade koostamisel, 
erinevate registrikannete 
teostamisel ja ühistu siseelu 
korraldamisel.

Alustasime seegi kord 
vajalike seaduste ja juhend-
materjalidega tutvumisega. 
Koostasime seadusest läh-
tuvalt uue põhikirja, mis 
sisaldas ka meie ühistule 
ainuomaseid ja siseelu kor-
raldamiseks vajalikke sätteid. 
Kogusime vajalikud andmed 
ühistu liikmete nimekirja lisa-
miseks, dokumendid registri-
pidajale esitamiseks, tellisime 
töö garaaži koordinaatide 
määramiseks. Valmistasime 
ette ja viisime läbi ühistu 
liikmete üldkoosoleku, eelne-
valt tutvustades kõiki ühistu 
liikmeid uue põhikirjaga. 
Vormistasime üldkoosoleku 
protokolli.

Avalduse registrikannete 
muutmiseks Viru maakohtu 
registriosakonnale koostas 
vallasekretär. Juhatuse liik-
mete allkirjade õiguse aval-
dusel kinnitas vallasekretär 
notariaalaktiga.
Avalduses oli ära toodud:
- hooneühistu uus ärinimi,
- hooneühistu asukoht, -  

- kinnisturaamatu registriosa 
number,
- põhikirja uue redaktsiooni 
kinnitamise kuupäev (põ-
hikirja muutmise vajaduse 
põhjendus),
- hooneühistu majandusaas-
ta algus ja lõpp,
- hooneühistu eesmärk.
Avaldusele lisandus:
- ühistu üldkoosoleku nõue-
tekohane protokoll,
- uus põhikiri, millele lisatud 
ehitusloa andnud ametiasu-
tuse (vallavalitsuse) väljasta-
tud koopia ühistule kuuluva 
garaaži plaanist, millel on 
liikmesuse numbriga tähista-
tud iga liikme ainukasutuses 
olev garaažiboks,
- ühistu liikmete nimekiri 
seaduses ettenähtud andme-
tega,
- maksekorraldus riigilõivu 
100 kr tasumise kohta.

Viru maakohtu regist-
riosakonnale dokumentide 
esitamise järel tuli konsul-
teerida veel kohtuniku abiga, 
sisse viia mõned parandused 
enne kui registrikanne lõpli-
kult vormistati.

Eesti Päevalehest lugesin, 
et registrite ja infosüsteemide 
andmeil ei olnud eelmise 
aasta lõpu viimase näda-
la alguse seisuga seadusele 
vastavat põhikirja esitanud 
vabariigis 1471 garaažiühis-
tut. Justiitsministeeriumi kin-
nitusel ühtegi ühistut aasta 
lõppedes siiski automaatselt 
ei kustutata. Registripidaja 
määrab ühistule puuduste 

Hiljuti ilmus ajakirjanduses 
info meie maakonnas kor-
raldatava konkursi kohta 
selgitamaks välja ettevõtja-
sõbralikum omavalitsus. 

Taoline konkurss toimub 
juba teist korda. Eelmisel 
aastal sai selle tiitli Sõmeru 
vald, kelle saavutusteks 
peeti investorite otsimist, 
ettevõtjate nõustamist, inf-
rastruktuuri parandamise 
võimaluste otsimist jne. 
Kõik see muudab ju koha-
like elanike elu paremaks, 
tulevad uued töökohad, 
paranevad elamistingimu-
sed jne. Tore on sellistest 
asjadest teada saada. 

Meie vallas tundub olu-
kord küll hoopis teistsugu-
ne olevat. Novembris Tapal 
toimunud vallavalitsuse 
liikmete kohtumisel valla-
rahvaga vastas vallavanem 
küsimusele uutest töökoh-
tadest, et täpne ülevaade 
puudub, aga tulumaksu 
laekumine on väga hea. 
Kuidas on seotud uued 
töökohad ja tulumaksu 
laekumine jäi mulle küll 
arusaamatuks. Samas näi-
tab selline ebakorrektne 
vastus kujukalt suhtumist 
vallarahvasse.

Viimastest uutest töö-
kohtadest tuleb meelde 
taasavatud leivatehas, kus 
nüüd tegutseb AS Hallik. 

Ja kas need töökohad on ik-
kagi nii uued? Tööstuskülla 
tehakse küll investeeringuid, 
kuid töökohtade kohta pole 
küll midagi kuulda olnud. 
Kuna Tapal töökohti napib, 
siis on kohalikud elanikud 
sunnitud mujal tööl käima 
või töö otsingutel hoopiski 
linnast lahkuma.

Tundub, et meie vallas 
pole kedagi, keda huvitaks 
valla areng, uute töökohtade 
loomine, investoritele või-
maluste pakkumine jne. Kas 
meil abistab vald mingil moel 
ettevõtjaid või arvavad valla-
ametnikud, et see ei kuulugi 
nende kompetentsi.

Kas meie linnas valitsev 
olukord on tingitud sellest, 
et osa vallaametnikest ei ole 
kohalikud ja siinsed prob-
leemid on neile võõrad või 
ollakse lihtsalt saamatud, 
sest töö tulemusi lihtsalt ei 
ole? Või on põhjus hoopis 
milleski muus?

Meil on valla arenguka-
va, vallas töötab arendus-
nõunik. Viimases vallalehes 
tutvustas hr Leemets oma 
tegemisi. Palju tähelepanu 
on pööratud Jäneda piir-
konna turismipotentsiaali 
arendamisele – puhkealad, 
suusarajad jne. 

Toimuvad lasteaedade 
ja koolide renoveerimised. 
Tehakse projekte. Kõik see 

on tore. Kuid lisaks Jäneda 
piirkonnale võiks turismi 
arendada ka Tapal. Kui mujal 
nõuavad need ettevõtmised 
rahalisi kulutusi, siis Tapal 
võiks arendada näiteks ekst-
reemturismi ja seda ilma iga-
suguste kulutusteta. Kõik nn 
turismimagnetid on linnas 
olemas.

Külastasin hiljuti endi-
ses sõjaväelinnakus elavat 
tuttavat. Kortermaja aknast 
avanes selline kordumatu 
vaade, et lausa hinge võttis 
kinni. Teistel linnadel vae-
valt midagi sarnast vastu 
panna on. Lagunenud kuu-
rilobudikud, mis juba am-
mugi on osaliselt põlenud, 
on ikka veel lammutamata 
ja rõõmustavad silma. Elu-
majade varemed on küll 
lammutatud, kuid nendest 
alles jäänud purustatud 
ehitusprahi hunnikud on 
antud piirkonnale väga 
iseloomulik kujunduslik 
element, sest samas on ka 
hunnikud igasugust muud 
rämpsu. 

Oma lõpu on leidnud ka 
ohvitseride klubi varemed. 
Ohvitseride klubi fassaa-
di konserveerimiseks oli 
arengukavas planeeritud 
lausa 500 000 krooni. Ei 
mingit märkigi suurejoone-
lisest lubadusest, see objekt 
jääb turistidele näitamata, 

16. jaanuar  
- Otsustati kahele puudega ini-
mesele määrata hooldajad.
- Lõpetati ühe inimesega kodu-
teenuse osutamine.
- Ühe inimesega otsustati sõl-
mida koduteenuse osutamise 
leping.
- Eraldati AS-le Tapa Haigla 
5000 kr teenuse osutamise eest 
hooldekodus.
- Täiendavaid sotsiaalteenuseid 
otsustati maksta 20 inimesele.
- Ühele inimesele eraldati sot-
siaalkorter.
- Otsustati toetada kahe õpilase 
toitlustamist kutseõppeasutuses.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi 
otsustati maksta kokku summas 
12 785 kr.
- Toimetulekutoetuse jääkidest 
otsustati maksta sotsiaaltoetusi 
kogusummas 69 528 kr.
- Otsustati maksta MTÜ-le See-
nior igakuuliselt alates 1.01.2008 
kuni 15.04.2008 täiendavat sot-
siaaltoetust summas 1800 kr.
- 5 inimese toetusavaldused jäeti 
rahuldamata, kuna nad ei kuulu 
vähekindlustatud isikute hulka.
- Otsustati korraldada riigihange 
„Tapa kesklinna detailplaneerin-
gu koostamine.“
- Otsustati algatada detailpla-
neering asukohaga Tapa linnas 
Paide mnt ja Ivaste tänava vahelisel 
Lembitu puiestee äärsel maa-alal.
- Otsustati anda üürile Lehtse 
alevikus Keskuse 2 elamu juures 
asuv garaažiboks.
- Otsustati maha kanda Tapa val-
la bilansis arvel olevad põhivara 
objektid (34 objekti).
- Eelarvest eraldati 2500 kr KÜ 

Tõõrakõrve asutamiskulude 
katteks.

23. jaanuar
- Otsustati maksta valla eelar-
vest toimetulekutoetust jaanua-
ris 2008 summas 103 349 kr.
- Toimetulekutoetusega kaas-
nevat täiendavat sotsiaaltoe-
tust otsustati maksta summas 
2200 kr.
- Kahele inimesele otsustati 
hakata osutama koduteenust.
- Ühele puudega inimesele 
määrati hooldaja.
- Määrati projekteerimistin-
gimused eramu õhuliinide re-
konstrueerimiseks Vahakulmu 
külas ja kahekorruselise ühepere 
uusehituseks Jäneda külas.
- Korraldatakse riigihanked 
„Tapa valla teede ja tänavate 
pindamine,“ „Tapa linna kõnni-
teede ehitus ja remont“ ja „Tapa 
valla kruusateede remont.“
- Korraldatakse riigihange „In-
vasport ja liikumistakistusega 
isikute transporditeenuse osu-
tamine Tapa valla elanikele.“
- Moodustati komisjon põhiva-
rade ja kinnisvarainvesteeringute 
ümberhindamiseks (Alar Teras, 
Kairi Maasen, Timo Tiisler).
- Üks Tapa vallale kuuluv korter 
otsustati anda üürile.
- Kahe inimesega lõpetati sot-
siaalkorteri üürileping.
- Üks inimene paigutati hoolde-
kodusse.
- Moodustati komisjon Jäneda 
lasteaia ja Jäneda põhikooli 
ümberkorraldamiseks.
- Nelja inimese jäätmeveoga 
mitteliitumine loeti õigustatuks. 

Ettevõtja, kes omab registreerin-
gut majandustegevuse registris, 
peab igal aastal esitama vähemalt 
15. aprilliks (alates 15. jaanuarist) 
kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta!

Vastavasisulise taotluse saa-
te esitada Tapa vallavalitsuses 
rahvastikuregistripidaja Kaia 
Silma, Lehtse teeninduspunktis 
vallasekretäri abi Malle Timaku 
ja Saksi teeninduspunktis val-
lasekretäri abi Eva Vainjärve 
kätte või saata postiga aadres-
sil Tapa vallavalitsus, Pikk 15, 
Tapa linn 45106 või e-posti 
teel (digitaalallkirjastatult). Et-
tevõtja esindusõigust omav isik 
tuvastatakse Äriregistri andmete 
alusel sisenemisel portaali X-tee 
teenused ettevõtjale kaudu. Kui 
sisenemine on õnnestunud, 
siis valida teenus – Sisenemine 
majandustegevuse registrisse 

ettevõtja kasutajana.
FIE-na tegutseval ettevõtjal 

on võimalik taotlusi esitada 
kodanikuportaali kaudu.

Registreeringu õigsuse kinni-
tamise eest ei tule tasuda riigilõi-
vu. Kinnitamata registreeringud 
peatatakse 15.04.2008. Kinnita-
mata peatatud registreeringud 
kustutatakse registrist auto-
maatselt 1. novembil 2008 (ma-
jandustegevuse seadus § 26).

Andmete muutmisest või 
tegevuse lõpetamisest teata-
mata jätmise või valeandmete 
esitamise korral on majandus-
tegevuse seaduse § 31 lähtuvalt 
karistuseks rahatrahv.

Registreerimistaotluse ja 
registreeringu muutmise taot-
luse vormid ning juhendid on 
registri veebilehel: 
http://www.mkm.ee/mtr

Kaia Silm

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Lugeja mõtteid Tapa linnast

Garaažiühistud hooneühistuks

Meeldetuletus
ettevõtjatele 

kõrvaldamiseks tähtaja, mis 
ei tohi olla lühem kui kuus 
kuud. Selle aja möödudes 
võib registripidaja otsusta-
da ühistu sundlõpetamise, 
ka annab seadustik õiguse 
trahvida ühistut 200 miini-
mumpäevamäära ulatuses. 
Ühistu kustutatakse alles siis 
registrist, kui likvideerimine 
on läbi viidud ja vara liikmete 
vahel ära jagatud, võlad ja 
likvideerimiskulud tasutud. 

Olen vestelnud mitme 
Tapa garaažiühistu liikmega, 
kes on murelikud, sest erine-
vatel põhjustel ei ole tänaseni 
nende ühistute põhikirjad 
vastavusse viidud hooneühis-
tuseadusega. On eksiarvamu-
si, et ühistu osakapitali 40 000 
kr suurune nõue kehtib ühistu 
liikme kohta.

Lootuses tähelepanu juh-
tida käsitletud probleemile, 
julgustada ja abistada tegut-
sejaid, panin kirja ülaltoodu. 
Jõudu tööle!

Hooneühistut Jagur ootab 
ees aga liikmete üldkoosolek, 
juhatuse aruanne tehtust, uue 
juhatuse ja revidendi valimi-
ne. Vana juhatus võib rahu-
likult erru minna lootuses, et 
ühistute seadusandlus meie 
noores riigis on lõpuks paika 
loksunud ja meie ühistul kõik 
muutused teostatud.

Suur tänu ühistu liikme-
tele ja koostööpartneritele 
asjaliku koostöö eest!

Lembit Vomm,
hooneühistu (endise garaaži-

ühistu) Jagur juhatuse esimees 

aga linnas on veel teisigi 
vaatamisväärsusi. Paide 
poolt tulijaid võtab vastu 
suurepärane tondiloss täies 
hiilguses, ehituskultuuri 
näiteks on barakid, mida 
võiks kasutada turistide 
majutuseks. 

Rongide ja bussidega 
linna külastavatele turisti-
dele võiks samuti pakkuda   
huvitavaid ja ekstreemseid 
elamusi. Meeldejäävat on 
meil paljugi, ainuomast 
just Tapale. Kus linnas 
veel on võimalus ronge ja 
busse oodata lageda taeva 
all ilma istumisvõimaluseta, 
kus veel pead pool linna 
läbi jooksma, et avalikku 
käimlasse pääseda ja sedagi 
mitte alati. 

Igavust turistidel siin 
karta küll ei ole. Kohalike 
elanike probleemid on aga 
hoopis teised: nad taha-
vad heakorrastatud linna, 
korralikke elamistingimusi, 
töökohti jne. Kõike seda 
mida üks tänapäevane elu-
keskkond peab inimestele 
võimaldama. Kahjuks on 
Tapal selleni veel palju 
tööd. 

Mõni  in imene üt leb 
nüüd selle jutu peale, et tühi 
virisemine. Tapal on kõik 
korras, inimestel on siin hea 
elada. Kas ikka on?

Helle-Anne Org

Tapa vallavaliTsus annab Teada 
1. Tapa vallavalitsuse 16. jaanuari istungil 2008. a algatati 

detailplaneeringu koostamine korraldusega nr 32 Tapa 
vallas Tapa linnas asukohaga Paide maantee ja Ivaste 
tänava vahelisele Lembitu puiestee äärsele maa-alale. 
Detailplaneeringuga määratakse 25 700 m² maa-alale 
kruntimisvõimalused liikumisssuundadest lähtuvalt.

2. Tapa vallavolikogu 10. jaanuari istungil 2008. a algatati 
detailplaneeringu koostamine otsusega nr 135 Tapa vallas 
Tapa kesklinna maa-alale. Detailplaneeritava ala suurus on 
25,69 ha. Detailplaneeringuga soovitakse kruntide põhiselt 

kehtestada Tapa kesklinna maa-alale detailsed 
maakasutus- ja ehitustingimused. Detailplaneeringu 

eesmärkideks on kõik planeerimisseadusega 
detailplaneeringule seatavad eesmärgid. 

Täiendav info: Tapa vallavalitsuse planeerimisspetsialistilt 
Katri Ruut, katri.ruut@tapa.ee, tel 322 9684.



KUHU  MINNA?

T, 5. veebr kl 10.30–15  Doonoripäev
T, 5. veebr kl 20 Film „Rahvuslik aare: saladuste raamat“  
 pääse 40 kr
R, 8. veebr kl 19 Kontsert „Noored muusikud“ pääse 35 kr
T, 12. veebr kl 20 Kino 
n, 14. veebr kl 20 Film „Tüütu mees“ 30 kr
p, 17. veebr kl 16 Loeng „Ökoloogiliselt puhta toidu 
 hankimine“ pääse 10 kr
R, 22. veebr kl 19 Tapa valla “Aastategija 2007”. 
 Mängib Lembit Saarsalu kvartett ja 
 laulab Mare Väljataga.
p, 24. veebr Iseseisvuspäeva tähistamine
                 kl 7.34 Eesti Vabariigi lipu heiskamine   
 Tapa linna keskväljakul
                 kl 8 Hommikukohv vallavanemaga
K, 27. veebr kl 19 Vana Baskini Teater „Ometi kord“ 
 pääse 125 kr ja 100 kr

5. veebr kl 18 Männikumäel
Vastlapäeva ja Roti aasta alguse tähistamine. 
Kui lund napib, võib üritus ära jääda. 

p, 24. veebr kl 15 Iseseisvuspäeva kontsert 
 Esinevad Tapa valla isetegevuslased

23. veebr kl 9 Tapa valla I meistrivõistlused lauatennises
Kategooriad: 
    - lapsed ja noored(7–12) ja (13–18),
    - täiskasvanud ja veteranid (kõikides kategooriates mehed 
ja naised eraldi).
Info täpsustamisel tel 322 9659 ja 529 0785
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TAPA  KULTUURIKOJAS

TAPA SPORDIKESKUSES

Roheline 19, Tapa

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla ajaleht sõnumed - 
Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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

VASTLAPÄEV

inglise keele algtaseme kursusele. 
Algus 11. veebruaril kell 18. 

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 
või telefonil 325 8690. 

Pühapäeval, 17. veebruaril kell 16 
toimub kultuurikojas loeng-vestlus teemal 

“Ökoloogiliselt puhta toidu hankimine.” 
Filosoof-ökotalunik räägib meie lähiümbruses 

peituvatest ohtudest tervisele ja nende 
vältimisest. Vastused küsimustele. 

Sissepääs 10 kr

OÜ puusõber müüb aasta läbi KÜTTepuid
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja

mõõdetavad, puud koormasse laotud. 
Tel 5301 8893

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862

Ole aus kodanik! See oli 26. jaanuaril Tapal 
Grossi kaupluses, kui sina võtsid minu käimise 
kepi kogemata või meelega. Palun too tagasi.

Jumalateenistused 
eelK ambla Maarja kiriku käärkambris

pühapäeval, 3. veebruaril kell 12
Pühapäev enne paastuaega armulauaga

pühapäeval, 10. veebruaril kell 12
1. paastuaja pühapäev armulauaga
Peapiiskopilt palvepäeva karjasekiri

pühapäeval, 17. veebruaril kell 12
2. paastuaja pühapäev armulauaga

pühapäeval, 24. veebruaril kirikus
kell 12 Iseseisvuspäeva muusikaline palvus
Kaasa teenib Ambla kultuurimaja segakoor 

K. Kraavi juhatusel
kell 12.30 aktus kirikaias 

Vabadussõja ausamba jalamil

Ambla pastoraadis neljapäeviti
* laste- ja noorte joonistamisring kl 16

   ning  piiblitund  kell 18

ambla vallavalitsus võtab tööle 
vaneMRaaMaTupidaJa 

ametikoha põhiülesanne: 
vallavalitsuse raamatupidamise arvestus ja 

aruandlus. 
nõuded kandidaadile: 

raamatupidamise alane haridus, 
raamatupidamise kogemus eelarvelises asutu-
ses, raamatupidamist reguleerivate õigusakti-
de tundmine, arvuti kasutamise oskus, kasuks 
tuleb raamatupidamisprogrammi PMen tund-

mine, vastutustunne, täpsus. 
Pakume ametipalka vahemikus 9200–12 650 

krooni. Avaldus, CV ja haridust tõendavad 
dokumendid esitada Ambla vallavalitsusele 

aadressil Lai 22, Ambla 73502, Järvamaa või 
info@ambla.ee märgusõnaga 

„RAAMATUPIDAJA” 17. veebruariks 2008. a. 

Info tel 383 4166, marje@ambla.ee

Registreerime 
soovijaid

EELK TAPA JAKObI KIRIKUS


