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Foto arvutianimatsioonist

Tapa vald tähistas oma kolmandat 
sünnipäeva 21. oktoobril kultuuri-
kojas, kuhu kutsuti kõiki lapseva-
nemaid oma lastega, kelle lapsed on 
sündinud ajavahemikus 21.10.2007–
21.10.2008 ja on registreeritud Tapa 
valla uute kodanikena.

Tapa valla poolt oli igale lapse-
le meene ja tunnistus ning lisaks 
raamat “Minu esimene raamat”. 
Selle väljaandmist korraldas Eesti 
Lastekirjanduse Keskus ja toetasid 
Eesti Kultuuriministeerium ning 
sihtasutus Eesti Vabariigi Presidendi 
Kultuurirahastu Vabariigi Presiden-
di abikaasa allfond.

Meeneid olid jagamas Tapa valla-
vanem Kuno Rooba, vallavalitsuse 
kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko 
ja Mae Mitt Tapa linnaraamatuko-
gust.

Väikestele ilmakodanikele laulsid 
Tapa valla laulustuudio laululapsed 
Indrek Jurtšenko juhendamisel

Indrek Jurtsenko, 
kultuurispetsialist

ETV Laulukarussell 2008 7. saade 
on ETV-s 27. oktoobril kell 19.05. 
Saates esinevad Tartu, Tallinna ja 
Lääne-Virumaa laululapsed vanuses 
3–15 eluaastat.

Televaatajad saavad oma lemmik-
laulja valida telefonihääletusel tunni 
aja jooksul pärast saadet! Lauljate 
telefoninumbrid saate teada kohe 
saate lõpus! Vaata lisaks ETV kodu-
lehekülge www.err.ee/laulukarussell 
ja kuula intervjuusid Vikerraadiost 
27.10 kell 9.45 ja 18.30.

Kategoorias 3–6 eluaastat esin-
dab Lääne-Viru maakonda Tapa 
vallast kaks noort laulumeest: Jako-
Kaarel Härm (juhendaja Maie 
Kents) 3–6-aastaste ja Teno Kongi 
(juhendaja Indrek Jurtšenko) 13–15-
aastaste laste hulgas.

Pöidlad pihku ja omadele kaasa 
elama!

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Tapale rajatava viadukti eel-
projekt on valmis ja alustatud 
tehnilise projekti koostamisega. 
Viaduktiga lahendatakse Ambla 
maantee ja Valgejõe puiestee 
vaheline eritasandiline raudtee 
ületuskoht. 

Teede Tehnokeskus ASi 
koostatud projekt käsit leb 
raudteega eraldatud linna pooli 
ühendavat viadukti ning selle 
pealesõite, samuti Kauba täna-
va rekonstrueerimise ja kõn-
niteega seonduvaid lahendusi. 
Tõus viaduktile algab Ambla 
maantee poolt gümnaasiumi 
juurest ja Valgejõe puiesteed 
mööda tulles Õuna tänava 
ristist.

Projekti maksumus on 7,2 
miljonit krooni, sellest Tapa 
valla omaosalus on pisut üle 
1,6 miljoni krooni, riigi osa 
umbes kolmandik projekti 
kogumaksumusest. Tegevus 
kaasrahastatakse Euroopa Lii-
du ühtekuuluvusfondi projekti 
raames.

Tapa vallavanema Kuno 
Rooba sõnul tähendab viadukt 
linnakodanikule kõigepealt 
l innapildi paranemist, sest 
rekonstrueeritakse tänavad 
ning rajatakse uusi objekte. 
Samuti on praegu olukord, kus 
kiirabibrigaad paikneb raud-
teest põhja, päästeteenistus aga 

lõuna pool. “Viadukti rajamise 
järel suureneb kiirabi ja pääste-
teenistuse liikumiskiirus oluliselt 
nii linna sees kui väljaspool,” 
selgitas Rooba. Peale Lääne-
Virumaa mõjutab Tapa viadukti 
valmimine vallavanema hinnan-
gul natuke ka Järvamaad.

Tapa raudteeülesõidu kaheta-
sandiliseks muutmise praegune 
kava sai alguse 2003. aastal, mil 
üle Eesti valiti välja üsna palju 
ohtlikke raudteeülesõite, mis 
tuleks rekonstrueerida. Tapal aga 
on viadukti ehitamise vajalikkusest 
valjuhäälselt räägitud vähemalt 
viimased kümme aastat.

Trassi plaan 
Ühendustee ristumised Kau-

ba ja Leina tänavaga tulevad 
üherajaliste ringteedena, ris-
tumine Õuna ja Aia tänavaga 
aga lihtristmikena. Kauba tänav 
rekonstrueeritakse Ambla tä-
navat kesklinnaga ühendavaks 
tänavaks.

Kooli autobussipeatus viiakse 
Kauba tänava äärde – viaduktiga 
ristumiskoha vahetusse lähe-
dusse.

Jalakäijate mugavuse ja ohu-
tuse tagamiseks on kogu pla-
neeritavale alale projekteeri-
tud kõnniteed laiusega 1,3–3,5 
meetrit. Jalgrattaga liiklemiseks 
on kasutatav ühendustee parem-

poolsesse serva projekteeritud 
tee, mille laius viaduktil on 
3,5 meetrit. Jalgrattaliikluseks 
saab kasutada kõiki kõnniteid, 
mille laius on rohkem kui 2,5 
meetrit.

Teelõikude valgustamiseks 
on kavandatud tänavavalgustus. 
Tehnovõrkudest vajavad kaits-
mist ja ümbertegemist kanali-
satsioonitorustik, sidekaablid 
ning elektriliinid. Teise kohta 
tuleb paigutada ehitusele ette 
jääv mobiilimast.

Müra ja selle leevendamine 
Müra vähendamiseks on ette 

nähtud Ambla maanteel asuva 
Eesti Raudtee hoone ette mü-
ratõkkeseinad. Ambla maan-
teel asuva staadioni kaitseks on 
kavandatud puidust plankaed. 
Samuti on plaanis kolmeteist-
kümnel majal aknad vahetada.

“Aknad vahetatakse projekti 
rahast, see ei saakski teistmoodi 
olla,” ütles Tapa valla arendus-
nõunik Vahur Leemets.

Asjakohast videolõiku saab 
näha järgmiselt  aadressi l t : 
http://www.teed.ee/tapa-rdt/
Tapa.wmv

Viadukti on Tapale kavanda-
tud juba aastaid.

VT, 16.10.2008 

Eesti uus mängufilm “Detsembrikuu-
mus” jõuab Tapale 11. novembril.

1924. aasta detsembrimässust 
kõnelev “Detsembrikuumus” on 
Tapale oluline linateos, sest paljud 
võtted vändati just Tapal ja selle 
ümbruses. Ka osalesid paljud koha-
likud elanikud filmi massistseenides. 
Filmis osalesid sõdurid Tapa VÕK-st 
(praegune Tapa KRK), tublid eakad 
ja täiskasvanud, keda aitas organi-
seerida filmimisele ka Anu Jonuks 
MTÜ-st Seenior ja kaks Tapa valla 
last: Sigrit Karm ja Annaliisa Alla. 
Filmimise käigus pidasid korda ka 
kaks Tapa valla konstaablit Joel Alla 
ja Ivar Augasmägi. 

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Maxima kaupluste kett teeb plaane 
rajada Tapa linna uus müügihoone. 

Maxima Eesti OÜ avalike suhete 
juht Erkki Erilaid ütles, et maaala 
kaupluse jaoks on olemas ning kohalik 
omavalitsus on algatanud detailplanee-
ringu. Ehitustegevusega ollakse valmis 
alustama juba tuleval aastal.

“Oleneb sellest, milline tuleb 
detailplaneering ja kuidas vallavalit-
susega kokkuleppele jõuame, samuti 
on vaja leida ehitaja. Kõik see võtab 
aega,” ütles Erilaid. Avalike suhete 
juht ei julgenud kinnitada, et kauplus 
kindlasti Tapale tuleb. “Kuid sellised 
plaanid on tõesti olemas ja loodeta-
vasti nii ka läheb,” tunnistas Erilaid. 

VT, 17.10.2008

Tapa vald tähistas 
oma kolmandat 

sünnipäeva

“Detsembri-
kuumus” jõuab 

Tapale

Tapa liigub 
viimaks ometi 
viadukti poole 

Laulukarussellis
laulavad Tapa lapsed

Maxima 
võib jõuda Tapale 

Arvutianimatsioonis on näha, et lõunapoolne viaduktile pealesõit hakkab toimub Ambla maantee güm-
naasiumitaguselt osalt.

Tagamaks aasta läbi juurdepääsu 
kaitseväe keskpolügoonile reno-
veeris Tapa vald koostöös kaitsemi-
nisteeriumiga Tapa vallale kuuluva 
Punamäe tee ja Lehtse mõisa-Põrnu 
tee esimese lõigu.

Vald kandis teede projekteerimi-
sega seotud kulud ja korraldas kogu 
ehituse koos järelevalvega. Kaitsemi-
nisteerium finantseeris ehituskulud 
4,9 miljoni krooni ulatuses.

Teede projekteerimisel seadis 
Tapa vald sihiks muuta tolmuvabaks 
eluhoonetega külgnevad teelõigud 
ja tagada kõigile külgnevatele kin-
nistutele korralik mahasõit, kaitse-
ministeerium teede suure koormus-
taluvuse. 

Põrnu tee teise lõigu rekonstruee-
rimine jätkub kevadel, mil tee peab 
ka valmima.

VT, 18.10.2008

Vald renoveeris 
teid

Armas, sõber!
Lehtse raamatukogus on 

avatud
Eesti Vabariigi 

90. juubeliaastale 
pühendatud
fotonäitus
„ Pildikesi 

Eestimaa sügisest...“

Näitus on üles pandud meie 
oma koduvalla

inimeste saadetud fotodest!
Tule, imetle kauneid pilte ja 

vali oma lemmik!
Enim meeldinud fotole 

auhind!
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8. oktoobril toimus traditsiooniks 
saanud tunnustamisüritus, kus Tapa 
vallavanem Kuno Rooba tunnustas 
meie valla tublisid ja aktiivseid see-
nioreid, andes üle Tapa vallavalitsuse 
poolt tänukirja ja väikese meene.
2008 aastal pälvisid Tapa valla-
valitsus tunnustuse:

LEA KAUGERAND – kes on 
positiivse ellusuhtumisega, sõbralik 
ja heasoovlik kaaslane. Ta võtab 
osa paljude ringide tööst, käib 
väljasõitudel ja on lisaks kõigele 
suurepärane vanaema, perenaine, 
kelle kodu on alati korras.

ZINAIDA KÜTT – kes on alati 
heatujuline, oskab oma eeskujuga 
tekitada teistes tegutsemislusti. 
Ta on hea huumorisoonega taid-
leja, kes on alati valmis laval üles 
astuma ning kaaslastele head tuju 
valmistama.

ANNE-MAI PARRING – kes 
on Tapale tagasi elama tulles lülitu-
nud aktiivselt kohalikku ellu. Ta käib 
tantsimas, teatrisõitudel, matkamas. 
Anne-Mai on Seenioritoa kirjan-

dustunni eestvedaja ning alati on 
tal varuks mõni tore plaan, mis ka 
teisi nakatab. 

VIIU VALDLO – kes on suure 
andega kohalik kunstnik, kelle töid 
on sageli eksponeeritud näitustel. 
Ta võtab osa mitme tantsurühma 
tööst ja on valmis alati üritustest 
osa võtma. Tal on väga ilus kodu 
ja suurepärane aed, mis pakub 
silmarõõmu paljudele.

ELVIRA BELIALS – kes on 
oma särava olekuga sageli kaaslaste-
le eestvedajaks. Ta on tihti ettevõt-
miste algataja, valmis korraldama 
üritusi, väljasõite. Elvira on hea 
sõnameister ning taidleja, kes võtab 
osa paljude ringide tööst.

ANNE TERK – kes on Tapa 
pensionäride klubi Kanarbik pre-
sident. Ta on ettevõtlik, abivalmis 
ja sõbralik kaaslane. Annel jätkub 
alati jõudu märgata kaaslast, kes 
vajab tema toetust ning sõbralikku 
sõna. Anne eestvedamisel on Tapa 
linna eakad leidnud palju tegemisi, 
mis aitavad neid pensionipõlves 

paremini toime tulla.
EHA REHEMAA – kes on 

Jäneda eakate hulgas hinnatud 
kaaslane, kellel on alati varuks 
mõni nõuanne, kuidas raskest olu-
korrast paremini välja tulla. Tal on 
mitmeid huvialasid, milledega ta 
aktiivselt tegeleb. Eha jagab oma 
tarkusi ja nõuandeid paljudel koo-
litustel ning on ka ise alati valmis 
enesetäienduseks.

JÜRI FREIMANN – kes on 
aktiivne külaliikumise edendaja, 
juhatab Lehtse muuseumi ning 
tegeleb aktiivselt kodukoha ajaloo 
uurimisega.

ARNE-VERNER KROON-
MÄE – kes on aktiivne külaelus 
osaleja Ta tegeleb juba aastaid 
kodu-uurimisega ja koostab kodu-
küla Loksu ajalugu, on korralda-
nud koduküla kokkutuleku. Arne 
propageerib igati terveid eluviise, 
et säiliks optimism ja hea tervis.

Palju õnne!
Lugupidamisega

Ene Auagsmägi, sotsiaalnõunik

Tänud teile Aaro Neidek, Kaido 
Lanno, Viljar Pipenberg, Jaanus 
Vahesalu, Annela Kornel, Agni 
Metsma, Grete Lanno, Anett Lanno 
ja Kaisa Rooba! 

Vaatamata mudastele ja vesis-
tele oludele said teie abiga 5. ok-
toobril parandatud purded-sillad 
ja maha niidetud üleliigne võsa.  
Tänud Raili Roobale talguliste 

Käes ongi sügis ja aasta pimedaim 
aeg. Kummaline tõbi - stress võib 
niita nii lapsi, edukaid noori, kui 
vanemaid ning kes sellest jagu ei saa, 
langeb depressiooni. 

Stress võib tabada igaüht, sest 
see on organismi kaitseseisund 
halbade mõjutegurite vastu. Samas 
kui mõõdukas stress on teretulnud, 
siis pikaaegne pingeseisund võib 
inimese depressiooni viia või põh-
justada muid tervisehädasid. Stressi-
hormoonid põhjustavad lihaspinge 
suurenemist, veresoonte ahenemist 
ja vererõhu tõusu.

Stressi ja depressiooni tagajärjel 
on naistel suurem risk haigestuda 
südamehaigustesse kui meestel. 
Pealegi on naistel ja meestel stressi 
põhjused erinevad. Kodu ja töö 
vahel tasakaalu leida püüdvad naised 
väsivad rohkem. 

Meestel on vererõhk kõrgem töö 
ajal, kuid koju jõudes langeb see neil 
kergemini, kui naistel, sest meessool 
on õnnestunud koduelu ja vaba aeg 
täita endale meeldivate tegevuste ja 
lõõgastumisega.

Pereelu elavate naiste vererõhk 
on kõige kõrgem õhtul kella üheksa 
paiku. Ajal, mil peaks lapsed maga-
ma saama, pesumasinast pesu välja 
võtma ja kuivama panema, triikima 
rõivaid järgmiseks tööpäevaks. Lai 
sõprusring võib seal ajal osutuda 
naisele pigem koormaks kui abiks, 
sest ta ei leia sõprade jaoks aega.. 
Mees seevastu saab oma sõprus-
konnalt sotsiaalset tuge. 

Sotsiaalne tugi oma perekonnalt 
või sõpradelt aitab stressiga leppida 
ja sellest üle saada, head inimsuhted 
teevad head südamelegi. Nii vaimne 
kui sotsiaalne turvatunne on tervi-
sele kasulik.

Kuidas vältida stressi?
• Säilita positiivne hoiak!
• Ära muretse asjade pärast, 

mida te ei saa muuta!
• Pane endale reaalsed eesmär-

ke!
• Proovi mõista sind ümbritse-

vaid inimesi, ole salliv!
• Oska puhata ja puhkusest 

rõõmu tunda!
• Muuda oma elustiil sinule 

sobivaks!
• Planeeri tegevusi nii, et sul on 

nende tegemiseks aega!
• Oska oma aega jagada!
• Maga piisavalt!
• Leia aega sõprade või hobide 

jaoks!
• Leia endale mõnusat kehalist 

tegevust!
Kui te ise ei oska leida lahendust 

stressist vabanemiseks, siis küsige 
abi psühholoogilt või perearstilt.

Iga inimese elu on väärt täisväär-
tuslikku elamist!

Kõigile teile stressivaba elu soo-
vides

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Vallavanem Kuno Rooba ja sotsiaalnõunik Ene Augasmägi (äärmine vasakul) koos Tapa valla tublide seenio-
ritega. Foto  Indrek Jurtšenko

Sügisene pime aeg 
võib põhjustada 

stressi

Vallavanem tunnustas 
tublisid seenioreid

Tänud Rutka 
matkaraja talgutel 

osalenutele!  

Foto erakogu
Rutka matkadade korrastajad pärast talgupäeva.

toitlustamise korraldamise eest!  
Eriline tänu Olev Pipenbergile ja 
Jaanus Vahesalule saematerjali anne-
tamise eest sildade parandamiseks!  
Kõik matka- ja loodusehuvilised 
on oodatud Rutka matkarajale 
jalutama ja kummikud pange kind-
lasti jalga!

Alar Teras  
 

Foto Indrek Jurtšenko

Tapa vallavalitsus korraldas 3. oktoobril kultuurikojas õpetajatele vastuvõtu, kus vallavanem Kuno Rooba 
tunnustas Tapa valla koolide õpetajaid. Õpetajatele esines trio koosseisus Anu ja Triinu Taul ning Tarvo 
Noormaa, kes esitasid etno-folk stiilis kauneid ballaade.

ÜKS PILT
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Ellen Niidu 80. sünnipäeva puhul toimus Tapa linnaraamatukogus 
raamatukogutund, kus koos lastega esinesid memmed Eideratta rah-
vatantsurühmast. Foto  Elle Kivisoo

Suvi on läbi, suvised asjad juba unu-
nemaski ning kool juba üle kuu aja 
täies hoos käimas. Kuid ega kool ole 
ainult tunnid ja õppimine. Igal aastal 
korraldavad õpetajad lastele/lastega 
mitmesuguseid üritusi, mille eesmärk 
ikka ühene – last arendada, õppimine 
huvitavamaks ja kooliskäimine mee-
lepärasemaks muuta. 

Ülal toodud pealkirja all tähistasid 
Tapa gümnaasiumi algklasside õpi-
lased Ellen Niidu sel suvel täitunud 
80-ndat juubelit. Kirjaniku sünnipäe-
vapeol lustisid lapsed kahel päeval. 7. 
oktoobril kogunes kogu algklasside 
pere kooli aulasse Ellen Niidu tee-
malisse eesti keele tundi ja 8.oktoobril 
toimus samateemaline raamatukogu-
tund lasteraamatukogus. Eelnevalt 
olid 1.–3. klassi õpilased joonista-
nud värvilisi pilte võttes eeskujuks 
luuleraamatu “Suur maalritöö” ning 
nende piltide ja Ellen Niidu luule-
tustega kujundatud stendid muutsid 
1. korruse koridori tõepoolest Ellen 
Niidu värviliseks maailmaks. 4. klas-
side õpilased olid õppinud luuletusi, 
mille Evelin, Marie-Johanna ja Oliver 
teistele ette kandsid. 

Laulu-mänguringi lapsed laulsid 
ja kandsid ette loo värvidest ning 
tantsu-näiteringi lapsed lugesid koos 
memmedega Eideratta rahvatant-
surühmast luuletuse mänguveest. 
Väsimatud tantsumemmed koos 
väikeste tantsulastega tõstsid osalejate 
tuju hoogsa tantsuga ja muidugi ei 
puudunud üritustelt ka Krõll, keda 
mängis lastele meeleolukalt 10.A klassi 
Alina. Lastele tutvustati Ellen Niidu 
loomingut. Lõppes aga üritus hoogsa 
ühislauluga uperpalli läinud rongist. 
Kõik klassid said kotikese rosinatega 
ja iga laps kingituseks järjehoidja Ellen 
Niidu raamatute nimekirjaga. 

Nii sai korraldatud väike Ellen 
Niidu raamatute lugemise võistlus. 
Ürituse valmistasid ette ja viisid läbi 
õpetajad Elle Kivisoo ja allakirjutanu 
ning Margit Lättemägi ja Ere Käär-
maa raamatukogust. Lapsed olid üht-
viisi vaimustatud nii joonistamisest, 
luuletuste kirjutamisest ja õppimisest, 
kui esinemisest. Väga meeldisid neile 

tantsumemmede tants koos lastega, 
laulu-mänguringi laste dramatiseering, 
luuletuste ettekanded, raamatutest 
jutustamine ja muidugi Krõll. Aga 
laseme neil endil jutustada:

Ma ei teadnudki, et Ellen Niit 
õppis meie koolis ja ta pidas seda 
kooli oma lemmikkooliks. Sain teada 
ka seda, et ta kirjutas oma esimese 
luuletuse Tapal. (Lisbel 2. kl)

Krõll meeldis mulle, sest ta on 
nii pehme ja teeb igasuguseid vin-
gerpusse. Krõll elas ka enne Tapal. 
Alguses oli ta roheline, aga nüüd on 
ta oranž, sest ta sõi palju apelsine. 
(Kelly 2.A kl)

Mulle meeldis rongisõidu laul. Sain 
teada, et selle laulu sõnad on kirjuta-
nud Ellen Niit. Kõige toredam oli, 
kui Krõll luges pannkoogiluuletust. 
(Jüri 3.A kl)

Meeldis, kuidas raamatukogu tädid 
raamatutest rääkisid ja kuidas mem-
med koos lastega luuletusi lugesid. 
(Neeli 3.A kl)

Sain teada, kuidas Krõll tekkis. 
Ellen Niidu vanematel oli suur rosi-
nakott ja väike Ellen käis sealt rosinaid 
söömas ning see aeti siis Krõlli kaela. 
Nii mõeldigi välja Krõll. (Delica Bri-
gita 2.A kl)

Meeldisid pildid seina peal. Kõige 

toredam oli Krõll, aga esineda oli ka 
nii vahva. (Sarah Sandra 3.A kl)

See oli nii naljakas, kuidas Krõll 
kummardas! Meelde jäi, et Ellen 
Niidu sünnipäev on 13. juulil. (Ka-
triin 3.A kl)

Lapsed, kes mängisid puid, liigu-
tasid oma käsi täpselt nii nagu puu 
oksad tuule käes tegelikult liiguvad. 
(Reigo 3.A kl)

Mulle meeldis, kuidas Krõll kõ-
distas lapsi. Meeldis, et saime vaadata 
kõiki Ellen Niidu raamatuid. (Mark 
3.A kl)

See Krõll ei olnud päris Krõll, 
sest ma tundsin ta lõpuks ära, see oli 
meie kooli tüdruk. Aga ma arvasin 
kogu aeg, et see on päris Krõll, sest 
ta oli täpselt nagu päris Krõll. (Rivo 
1.B kl)

Kõige toredam oli, kuidas mem-
med lastega tantsisid. Sain teada, et 
Krõlli raamatuid on kolm, arvasin, et 
neid on ainult üks. (Stefen 3.A kl)

Sain teada, et Ellen Niit on juba 
80-aastane, arvasin, et ta on noorem. 
(Rutt 3.A klassist)

Tänan kõiki, kes ürituse korda-
minekule kaasa aitasid! Saime laste 
silmad särama – mis saaks veel to-
redam olla!

Juta Roditšenko

Taas on Tapalt pärit kunstnikud 
kunstisõprade rõõmuks oma 
loomingut näitamiseks üles sead-
nud. Tartu Kunstimajas avati 8. 
oktoobril Tiiu Pallo-Vaiki ja Helle 
Vahersalu grupinäitus „Kordus-
kohtumine“ koos Jüri Arraku ja 
Kristiina Kaasikuga. Tegemist 
on kordusnäitusega meenutamaks 
1977. aastal toimunud samade esi-
nejate väljapanekut Tartu Kunsti-
muuseumis. Need neli kunstnikku 
olid õpingukaaslased tollases 
Kunstiinstituudis ning jõudsid ka 
ühel ajal eesti kunstiellu. 

Tänane näitus pakub rohkesti 
emotsioone ning rõõm on näha, 
et Tapa kunstnikud, kelle tööd täi-
davad suurt ühist ruumi, mõjuvad 
üksteist toetavalt. Helle Vahersalu 
heledad ja tundelised maalid on 
endiselt kohati inspireeritud raud-
tee temaatikast, mis oma lihtsuses 

mõjuvad südantsoojendavalt. Tiiu 
Pallo-Vaik, kes on Tapa kunsti-
klubi pikaajaline juhendaja, jätab 
oma õhuliste maalidaga vaatajale 
piisavalt mõtlemisainet. Tema ak-
varellide õrnuses ja läbikumavuses 
peegeldub ka tema teoste tunde-
küllane ja hingestatud sisu.

Näitusel esinevate kunstnike 
loomingu mõistmiseks ja tun-
netamiseks tuleb varuda aega, 
alles siis saavad kunstikriitik 
Jüri Haini sõnul hakata “Helle 
Vahersalu helekirgas sisekaemus, 
Tiiu Pallo-Vaigu peidetud tungide 
sublimatsioon, Kristiina Kaasi-
ku meditatiivsus ja Jüri Arraku 
religoosne paatos vaatajas kaasa 
helisema”.

Näitus jääb avatuks 26. ok-
toobrini. 

Liina Kald

Ellen Niidu värviline maailm

Tapalt pärit kunstnike 
näitus Tartus

Foto Peeter Kald

Helle-Reet Vahersalu (vasakul) koos Tiiu Pallo-Vaikiga näituse avamisel 
seismas oma loomingu ees.

Eelmises vallalehes ilmunud artiklis 
“Tarbijakaitse töö kajastamisest” tut-
vustas vallavalitsus muuhulgas oma 
tarbijakaitsealast tegevust. Kaubandus-
tegevuse seadusest lähtuvalt tegeleb 
omavalitsus (edaspidi OV) kaubandu-
sega tegelevate isikute registreerimisega 
majandustegevuse registris, ühtlasi 
teostab järelvalvet, et kõigil kauplejatel 
oleks kehtiv registreering ja teostab ka 
nende nõustamist ja abistamist. Samuti 
nõustab ja abistab tarbijaid küsimustes, 
mis on seotud teenustega, mida kohalik 
OV seaduse alusel korraldab. 

Kõik see on õige, aga need ei ole 
ainukesed valdkonnad tarbijakaitse-
alases tegevuses, millega kohalikul 
OV-l on kohustus tegeleda. Kohaliku 
OV pädevusse kuulub ka järelvalve 
teostamine tarbijakaitsega seonduvates 
seadustes sätestatud nõuete täitmise üle. 
Tarbijakaitseseaduse § 38 Tarbijakaitse-
järelvalve asutused: Käesoleva seaduse 
ja teiste õigusaktide alusel tarbijale antud 
õiguste tagamise üle teostavad järelval-
vet Tarbijakaitseameti, Tervisekaitseins-
pektsiooni ja Politseiameti ning kohaliku 
OV järelvalve pädevusega ametiisikud 
(edaspidi järelvalve teostaja) seaduse 
kohaselt oma pädevuse piires.

Sama seaduse §16 sätestab kohaliku 
OV tarbijakaitsetegevuse.
1) Kohalik OV korraldab oma haldus-

territooriumil tarbijate tarbijakaitsealast 
nõustamist. Kohalik OV on kohustatud 
nõustama ja abistama tarbijaid küsimus-
tes, mis on seotud teenustega, mida 
kohalik OV seaduse alusel korraldab.
2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nime-
tatud ülesande täitmiseks võib kohaliku 
OV üksus moodustada tarbijakaitseük-
suse või volitada ametiisiku tegelema 
tarbijakaitsega või sõlmida vastavalt 
halduskoostöö seadusele asjakohase 
halduslepingu käesoleva seaduse § 15 
lõikes 1 nimetatud tarbijaühendusega.

Sellest seadusesättest selgub, et ko-
halik OV, st vallavalitsus, on kohustatud 
korraldama oma haldusterritooriumil 
tarbijate tarbijakaitsealast nõustamist 
ja nõustama tarbijaid küsimustes, mis 
on seotud teenustega mida kohalik OV 
korraldab. Millised on need teenused, 
mida kohalik omavalitsus seaduse alusel 
korraldab? Sellest saame ülevaate kui 
tutvume “Kohaliku OV korralduse 
seadusega”. 
§ 6 OV ülesanded ja pädevus:
1) Omavalitsusüksuse ülesandeks 
on korraldada antud vallas või lin-
nas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 
hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja 
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehool-
dust, territoriaalplaneerimist, valla- või 
linnasisest ühistransporti ning valla teede 

ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud 
kellegi teise täita.
2) Omavalitsusüksuse ülesandeks 
on korraldada antud vallas või linnas 
koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 
gümnaasiumide ja huvikoolide, raama-
tukogude, rahvamajade, muuseumide, 
spordibaaside, turva- ja hooldekodude, 
tervishoiuasutuste ning teiste kohalike 
asutuste ülalpidamist, juhul kui need on 
omavalitsusüksuse omanduses. Nime-
tatud asutuste osas võidakse seadusega 
ette näha teatud kulude katmist kas 
riigieelarvest või muudest allikatest.
3) Lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja 2. 
lõikes ülesannetele otsustab ja korral-
dab omavalitsusüksus neid kohaliku 
elu küsimusi: 3.1 mis on talle pandud 
teiste seadustega; 3.2 mis ei ole seadu-
sega antud kellegi teise otsustada või 
korraldada
4) Omavalitsusüksus täidab riiklikke 
kohustusi: 4.1 mis on talle pandud 
seadusga; 4.2 mis tulenevad selleks 
volitatud riigiorgani ja antud volikogu 
vahelisest lepingust.
5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike punkti 
1 alusel kohalikule OV-le pandud 
kohustustega seotud kulud kaetakse 
riigieelarvest.

Tähendab nendes küsimustes, mis 
tekivad seoses KOKS-is loetletud koha-

liku OV poolt korraldatavate teenustega, 
teostab tarbijate nõustamist ja abistamist 
kohalik omavalitsus. Lisaks korraldab 
ja otsustab omavalitsusüksus, st. val-
lavalitsus, neid kohaliku elu küsimusi, 
mis on talle pandud teiste seadustega. 
Tarbijakaitset puudutavates seadustes 
on kohalikule OV-le antud järelvalve 
teostaja ning väärtegude kohtuvälise 
menetleja õigused järgmistes seadustes: 
tarbijakaitseseadus, kaubandustegevuse 
seadus, tubakaseadus, alkoholiseadus, 
reklaamiseadus, väärismetallitoodete 
seadus. 

Väärismetalltoodete seaduses on 
valla- või linnavalitsuse kohustuseks 
teostada järelvalvet majandusregistri 
andmete õigsuse kohta.

Tarbijakaitseseaduse § 48 sätestab 
aga et § 45–47 sätestatud väärtegude 
kohtuväline menetleja on 1) Tarbijakait-
seamet 2) Tervisekaitseinspektsioon 3) 
valla- või linnavalitsus.

Millised on need seadusrikkumised, 
mis o kirjas eelpool nimetatud paragrah-
vides ja millede suhtes on vallavalitsusel 
nii õigus kui ka kohustus teostada järel-
valvet ja olla väärtegude kohtuväliseks 
menetlejaks.
§ 45 Kauba või teenuse omaduste, 
kasutamistingimuste ja garantii kohta 
teabe andmise või hinna avaldamise 
nõuete rikkumine.

§ 46 kauba või kauba müügi või teenuse 
osutamise suhtes kehtestatud nõuete 
rikkumine.
§ 47 Tarbija petmine.

Kõigis loetletud seadustes ettenäh-
tud kohalikule OV-le antud järelvalve 
ja väärtegude kohtuvälise menetleja 
õigusi ja kohustusi ma siin kirja panema 
ei hakka, artikkel läheks liiga pikaks. 
Kui aga kedagi antud teema hakkas 
huvitama, andke palun teada, siis jätkan 
meeleldi antud teema käsitlemist.

Selle aasta kevadel ilmus Virumaa 
Teatajas artikkel “Omavalitsused ei ka-
suta kõiki õigusi”. Sealt selgus, et Tapa 
vald on andnud väärteomenetlusõiguse 
tervelt kümnele inimesele, ainult et ühtki 
väärteomenetlust pole veel läbi viidud. 
Kas nüüdseks mingisuguseidki tulemusi 
juba on? Millises valdkonnas tegeldakse 
ja kes need inimesed on, kelle poole oma 
probleemidega pöörduda ja ka problee-
midele lahendus leida. Vallaametnikel 
selleks ju õigusi on, nüüd jääb oodata ka 
tegusid. Muidu juhtub jälle nii et pöör-
dud ametniku poole abi saamiseks aga 
vastuseks kuuled, et tema ei saa midagi 
teha, temal pole mingit õigust midagi 
ette võtta ega karistada. Rääkimine aga 
tulemusi ei andnud.

Jään huviga ootama vastuseid siin 
esitatud küsimustele.

Helle-Anne Org

Kohalik omavalitsus ja tarbijakaitse
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Eesti juhtiv korteriühistute interne-
tikeskkond www.korteriyhistu.net 
alustab 20. oktoobrist koolituste 
sarjaga. Eestimaa erinevates linna-
des on võimalik tutvuda ainulaadse 
teenusega, mis muudab korteriühis-
tute tegevuse läbipaistvamaks ning 
mugavamaks.

„Eelkõige korteriühistu juhti-
dele ja raamatupidajatele suunatud 
koolituse käigus tutvustame prak-
tilise ülesande abil korteriyhistu.
net keskkonda. Osalejad saavad 
ülevaate, kuidas internetikesk-
kond aitab suurendada korter-
maja haldamise läbipaistvust ja 
julgustab andma korteriomanikele 
ligipääsu maja andmetele,” ütleb 
korteriyhistu.net koolitusjuht 
Rain Eensaar. 

„Ühistu saab korteriyhistu.net 
keskkonnas säilitada maja andmeid, 
koostada igakuised arved ja vajali-
kud raamatupidamise aruanded. 
Kogu informatsioon on nähtav 
ühistu juhatusele ja soovi korral ka 
kõigile korteriomanikele,” selgitab 
Rain Eensaar

Kaks aastat klientidele avatud 
olnud Eesti esimest kortermajade 
internetikeskkonda kasutavad nii 
korteriühistud kui raamatupida-
mis- ja haldusfirmad üle Eesti. 
Tänaseks on teenusega liitunud ligi 
400 kortermaja. Kasutajate süda-
me on keskkond võitnud eelkõige 
läbimõeldud funktsionaalsuse ja 
kasutajamugavusega.

Eesti- ja vene keeles kasutatav 
internetikeskkond korteriyhistu.net 
on renditeenusena kõigile taskuko-
hane – sõltuvalt paketist 5 kuni 10 
krooni korteri kohta kuus. Esimesed 
kolm kuud saavad kõik keskkonda 
tasuta kasutada, et selle võimalusi 
tundma õppida. Internetikeskkon-
da korteriyhistu.net arendab 2005. 
aastal asutatud tarkvaraettevõtte 
OÜ Tarkvaralabor.

Lisainformatsioon:
Rain Eensaar, korteriyhistu.net kooli-
tusjuht, telefon: 730 4116, 56 469494, 
e-mail: rain@korteriyhistu.net 

Koduleht: http://www.korte-
riyhistu.net

Koolituste sari alates 20. oktoob-
rist, üle 20 koolituse üle Eesti

Korteriühistute juhtidele ja raa-
matupidajatele suunatud korteriy-
histu.net koolitusel tutvustatakse 
praktilise ülesande abil, kuidas 
korteriyhistu.net keskkond muudab 
kortermaja haldamise läbipaistva-
maks ja võimaldab pakkuda korte-
riomanikele aktiivselt infot. Osalejad 
koostavad konsultantide juhenda-
misel korteriomanikele esitatavad 
arved ja ühe kuu raamatupidamise 
arvestuse.
Koolituste toimumise ajad:
TAPAL 
Teisipäeval, aadressil Pargi 12, Tapa 
(Tapa gümnaasium)
28. oktoobril 2008 kell 16–19 
25. novembril 2008 kell 16–19

RAKVERES  
Kolmapäeval, aadressil Tallinna 28, 
Rakvere (TLÜ Rakvere kolledž)
22. oktoobril 2008 kell 16–19 
26. novembril 2008 kell 16–19

 
MTÜ korteriyhistu.net ja Tarkva-
ralabor OÜ korraldatud 3-tunnise 
praktilise arvutiklassis toimuva koo-
lituse hind on 295 krooni, mis sisal-
dab koolitusmaterjale ja kohvipausi 
maksumust. Igal koolitusel loosi-
takse osalejate vahel välja üks Elle 
Märitza koostatud juhendraamat 
„Korteriühistu raamatupidamine II” 
väärtusega 200 krooni.

Lisainfo ja registreerumine www.
korteriyhistu.net või info@korteriy-
histu.net kuni kohti jätkub.

Algab interneti-
keskkonna 

korteriyhistu.net 
üle-Eestiline 

koolituste sari

Koolituste  kava

Sel sügisel on Tapal jälle võimalik 
line-tantsu õppida. Treeningud 
hakkavad toimuma pühapäeviti kell 
18.30 Tapa kultuurikojas. Treener 
Maire Ilves tantsib ja õpetab line-
tantsu juba 7-ndat hooaega ja alates 
eelmisest aastast õpetab ka ratas-
tooli line-tantsu mitmes linnas. 

Erinevaid line-tantse on üle 
maailma tuhandeid. Seega on ka 
valikuvõimalusi tohutult palju. On 
lihtsamaid ja kiiresti omandatavaid, 
on ka väga keerukaid, mille õppi-
miseks on tarvis eelnevaid tantsulisi 
oskusi, kehakooli jne. Seega annab 
line-tants jällegi võimaluse tantsimi-
seks nii noortele kui ka vanematele, 

nii algajatele kui ka edasijõudnuma-
tele tantsijatele.

Line-tants on suurepärane mee-
lelahutuse ja treeningu ühendus, 
mis annab mõnusa füüsilise koor-
muse, arendab koordinatsiooni, 
rütmitunnet ning pakub ühtlasi hea 
võimaluse enese liigutamiseks.

Eestimaa line-tantsu sünnipäe-
vaks peetakse 27-ndat oktoob-
rit 1997, mil toimus esimene avalik 
line-tantsu õpetus Tallinnas “Guitar 
Safaris”. Sellest päevast alustati 
regulaarset line-tantsu õpetamist, 
mis nüüdseks on levinud kõikjale 
üle Eesti.

Line-tantsu maaletooja Kaie 

Seger juhtimisel tantsiti sel suvel 
Pärnumaal Sassi tallis Guinessi re-
kord maailma pikimas ühekordses 
tantsureas. Rivis oli 2354 tantsijat 
nii Eestist kui mujalt ja sealhulgas 
ka ratastoolitantsijad.

Järgmiseks suveks on juba uued 
rekordiplaanid küpsemas ja seega 
on line-tantsu tundidesse oodatud 
nii endised kui ka uued huvilised. 
Igasugune tantsimine on alati väga 
positiivne tegevus, nii et vahvaid 
emotsioone ja kohtumiseni tantsu-
platsil! Info telefonil 5671 5072.

Maire Ilves,
line-tantsu treener

7. septembril korraldas Tapa 
kõhutantsuseltsing väga huvi-
tava ja kõhutantsuliselt hariva 
laupäevaku, kus päeva osas õpiti 
koos Iris Frolov (proffesionaalne 
kõhutantsija Araabia Ühende-
miraatides) Tapa gümnaasiumi 
aulas ning õhtul korraldati pidulik 
kõhutantsupidu “Hafla”, kus toi-
mus ka Bazaar, lisaks pakuti suppi, 

suupisteid jms.
Haflal näidati heatasemelist 

kõhutantsu Tapa tegijatelt, mujalt 
Lääne-Virumaalt ja ka Tallinnast. 
Leidus tuleohtlikke elemente ja 
ka madusid, mis kõhutantsu eris-
kummalisel moel ilmestasid.

“Hafla” on tarditsiooniline 
iga-aastane kõhutantsuetendus-
päevak, mis tänavu toimus juba 

kolmandat korda.
On hea meel tõdeda, et üks 

isetegevuslaste organisatsioon on 
jõudnud paari aasta jooksul kogu-
da enda alla palju tegijaid, ollakse 
ise tublid ka organiseerimises ning 
ürituste kunstiline pool on alati 
huvitavalt ja maitsekalt tehtud.

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Line-tantsuga saab tegeleda nii väljas vabas looduses kui ka nelja seina vahel. 
Foto  Ene Augasmägi erakogust

Line-tants – võimalus igaühele

Kõhutantsijate laupäevak

Tapa piirkonna kõhutantsuhuvilised kogunesid septembri alguses gümnaasiumi aulasse uusi teadmisi saa-
ma. Foto Indrek Jurtšenko

    Vallavalitsuse teade
 

Tapa vallavolikogu 9. oktoobri 2008. a istungil 
algatati detailplaneeringu koostamine otsusega nr 165 
Tapa vallas Tapa linnas Pikk tn 33 ja kauplusehoonet 

teenindava maa-ala 1,102 hektaril. 
Detailplaneeringu eesmärk on kauplusehoone ehitus 

Pikk tn 33 krundile ja kauplusehoonet teenindava maa-ala 
liikluskorralduse ja tänava-alade määramine ja 

seda ümbritseva maa-ala korrastamine.
Tapa vallavalitsus kehtestas 1. oktoobril 2008. a korraldusega 
nr 1893 Tapa vallas Tapa linnas Tapa sõjaväelinnaku maa-ala 
detailplaneeringu, mis täiendab Tapa linna üldplaneeringuna 

kehtivat generaalplaani.
Täiendav info: Tapa vallavalitsuse planeerimisspetsialistilt 

Katri Ruut katri.ruut@tapa.ee, tel 322 9684
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Seoses kütteperioodi algusega tu-
letab päästeteenistus inimestele 
meelde, et tuleks üle kontrollida küt-
teseadmed ning pühkida korstnad. 
Korrast ära kütteseadmed, nende 
vääriti kasutamine, hooldamata ja 
järelevalveta jätmine jms. tuleohu-
tusnõuete rikkumine võib põhjus-
tada raskeid tuleõnnetusi. 

Jälgima peab, et hoone korsten ja 
suitsulõõrid on pragudeta ja puhtad. 
Kütteseadme ostmisel tuleb veendu-
da selle kasutamisjuhendi olemasolus 
ning selle puudumisel seda müüjalt 
nõuda. Pliiti, maja- ja/või saunaahju 
tuleb kütta mõõdukalt, vastavalt ka-
sutajajuhendile. Kütte- ja soojendus-
seadmeid ei tohi jätta järelevalveta. 
Küttekollete läheduses ei tohi hoida 
küttematerjali ega muid kergestisüt-

tivaid materjale. Kütteseadmeid tuleb 
hooldada regulaarselt, sest puhasta-
mata korstnates/lõõrides koguneb 
tahm ja nõgi, mis süttides võivad 
põhjustada tulekahju.

 Ida-Eesti Päästekeskuse tegevus-
piirkonnas on käesoleval aastal hoo-
letusest kütteseadmete kasutamisel 
puhkenud 12 tulekahju. Hukkus 
üks, vigastada sai kaks ning vigas-
tusteta päästeti üks inimene. Rikkis 
kütteseadmed on põhjustanud 15 
tulekahju. Nõgi süttis suitsulõõris 
üheksal korral.  Täiendavat infot 
korstnapühkimise kohta saab pääs-
teala infotelefonilt 1524 ja veebilehe-
küljelt: http://www.korsten.ee

Turvalist kütteperioodi! 
Eve Ojala, Ida-Eesti Päästekeskuse 

avalike suhete büroo juhataja

6. oktoobrist, on avatud Mürgis-
tusteabekeskuse lühinumber 16662 
tööpäeviti kell 9–17. Infotelefonilt 
16662 saab teavet eelkõige ägedaid 
mürgistusi puudutavates küsimustes. 

 Mürgistusteabe infoliinilt 16662 
saab anonüümseks jäädes küsida 
infot kõigi ägedate mürgistusjuhtu-
mite kohta – näiteks kodukeemia, 
ravimite vale manustamine ja lastega 
seonduvad mürgistusküsimused. 
Toidumürgistuste puhul suunatakse 
helistaja Lääne-Tallinna Keskhaigla 
Merimetsa haigla numbrile. 

Mürgistusteabekeskuse põhiüles-
anne on nõustada kiirelt ja pädevalt 
meditsiinipersonali ja elanikkonda 
ägedate mürgistuste korral. Maailma 
praktika on näidanud, et selliste 
teabekeskuste abil saab muuhulgas 
vähendada visiitide arvu erakorralise 
meditsiini osakondadesse ja kiirabi 
väljakutsete arvu.  Keskuses töötavad 

rahvusvahelise mürgistusteabekooli-
tuse läbinud ja pikaajalise erakorralise 
meditsiini kogemusega spetsialistid. 
Keerulisemate mürgistusjuhtumite 
korral võetakse ühendust laialdaste 
toksikoloogiaalaste teadmiste ja ko-
gemustega arstiga. Infoliinile vastajad 
suhtlevad peale eesti keele ka vene, 
soome ja inglise keeles. 

Igal praktiseerival arstil või õel ei 
ole võimalik olla kursis kõige värs-
kema toksikoloogiaalase informat-
siooniga. Mürgistusteabekeskus saab 
oma tegevusega olla usaldusväärne 
infoallikas nii tervishoiutöötajatele 
kui ka hätta sattunud inimestele. 

Mürgistusteabekeskuse infotelefo-
nile helistamisel kehtivad tavatariifid 
ning teenus on lisaks tervishoiutöö-
tajatele ja päästeasutustele avatud ka 
elanikkonna kõnedele. 

Eli Lilles,
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

Talveks küttekolded 
korda!

Infotelefon annab nõu 
mürgistuste kohta

ÜKS PILT

4. oktoobril toimus spordihoones infopäev “Oska aidata”, kus soovijatel oli võimalus mõõta ka vererõhku 
ning veresuhkru- ja kolesteroolitaset. Foto  Heiki Vuntus

ÜKS PILT

Oktoobris algasid arenduskojas eaktele ja puuetega inimestele mõeldud 24-tunnised arvuti algteadmiste 
omandamise tasuta kursused.  Foto  Heiki Vuntus

ÜKS PILT

4. oktoobril esitles Tapa Linna Orkester kultuurikojas oma esikplaati “Värvid”.  
Foto  Indrek Jurtšenko
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08.10.2008
•	 Kolmele puudega inimesele 
määrati hooldaja ja kahe inimese-
ga sõlmiti koduteenuse osutamise 
leping.
•	 Vähekindlustatud perede lastele 
eraldati lasteaia söögisoodustust 
kokku seitsmele lapsele ja koolilõuna 
toetust kokku 11 õpilasele.
•	 Otsustati toetada ühe Tapa valla 
õpilase toitlustamist kutseõppeasu-
tuses summas 25 kr päev.
•	 Täiendavaid sotsiaaltoetusi otsus-
tati eraldada kokku summas 14 535 
krooni. Toimetulekujääkidest maks-
ti kokku toetusi summas 35 030 
krooni.
•	 Nõustuti Tapa vallas Tapa linnas 
maaüksuse Lehtse tee 13 (piiriet-
tepaneku nr AT0804240496), ligi-
kaudse pindalaga 3,86 ha, jätmisega 
riigi omandisse.
•	 Anti kaks korraldust jäätmema-
huti harvemaks tühjendamiseks.
•	 Väljastati ehitusluba laudakomp-
leksi rekonstrueerimiseks hobuse-
talliks Jäneda Õppe- ja Nõuande-
keskuse kinnistul Tapa linnas Tapa 
vallas.
•	 Väljastati kolm ehitusluba Puh-
kemaja 4, 5 ja 6 ehitamiseks Liiva 
maaüksusel Kõrveküla külas Tapa 
vallas.
•	 Otsustati kooskõlastada KÜ Turu 
12a projekti “Fassaadi ja rõdude 
REK” muudatus.
•	 Võeti vastu korraldus “III Siht-
otstarbeliste eraldiste lisamine Tapa 
valla 2008. a eelarvele”.
•	 Otsustati anda üürile Tapa vallale 
kuuluv korter asukohaga Kalmistu 
1a-1, Tapa linn.
•	 Võeti vastu määrus “Tapa valla-
valitsuse 4. detsember 2007 määruse 
nr 11 “Isikliku sõiduautode ame-
tisõitudeks ja ametiautode kulude 
hüvitamise kord“ muutmine”
•	 Tunnistati hajaasustuse veeprog-
rammi toetusvooru tehnilistele tin-
gimustele vastavaks kõik 4 laekunud 
taotlust projektide kogumaksumuse-
ga 314 632 krooni.

11.09.2008
•	 Võeti vastu otsus “Katastriüksus-
tele sihtotstarbe määramine”.
•	 Anti nõusolek Tapa vallava-
litsusele viia läbi järgmised riigi-
hanked “Tapa vallale kuuluvate 
hoonete ja vara kindlustusteenuse 
ostmine 4.02.2009–31.12.2011”, 
“Tapa vallale kuuluvate hoonete 
elektripaigaldiste käidukorraldus 
01.01.2009–31.12.2011” ja büroo-
kombaini kasutusrendile võtmiseks 
viieks aastaks.
•	 Võeti vastu otsus geoloogilise 
uuringu loa andmine Kivikandur 
OÜ-le Maleva II uuringuruumis.

•	 Võeti vastu otsus “Tapa vallavo-
likogu 10.08.2006. a otsuse nr 69 
“Ettepaneku tegemine kohaliku tee 
üleandmiseks riigile ja riigi kõrval-
maanteede taotlemine Tapa vallale” 
täiendamine.
•	 Võeti vastu otsus “Detailplanee-
ringu algatamine” asukohaga Tapa 
vald Tapa linn Pikk tn 33.
•	 Lõpetati volikogu määruse eelnõu 
“Tapa valla arengukava aastateks 
2007–2015” muudatused” I luge-
mine.
•	 Kuulati Tapa valla rahvakoosole-
ku pöördumist.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa valla aastategija komisjon 
ootab kandidaate konkursile 
“Tapa valla aastategija 2008”. 
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 
15.01.2009.

Kandidaate saab esitada 7 kate-
goorias: elutöö, äri, haridus, kunst, 
sport, edukas noor ja heategevus.

Palume täita avaldusvorm, mille 
leiate aadressilt tapa.ee / üldinfo 
/sport, kultuur ja vaba aeg/AAS-

TATEGIJA 2008 kandidaadiks 
esitamise avaldusblankett ja saata 
aadressile Tapa vallavalitsus/aas-
tategija komisjon, Pikk 15, Tapa 
45106, Tapa vald, Lääne-Viru-
maa.

Tapa valla aastategija 2007 lau-
reaadid olid

1. elutöö – Peeter Kald
2. äri – OÜ Jäneda Mõis
3. haridus – Tiia Salm

4. sport – Dmitri Gorjuško
5. kunst – Maie Kents
6.  edukas noor – Maar ja 

Sooman
7. heategevus – tunnustust ei 

jagatud

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla aastategija 

komisjoni esimees

Alates 1. oktoobrist jõustub muu-
datus, mis puudutab puudega töö-
ealise inimeste puude raskusastme 
ja sotsiaaltoetuste määramist ning 
püsiva töövõimetuse tuvastamise 
korda. 

Puude raskusastme määramisel 
tuleb pöörduda pensioniametisse 
ning täita ekspertiisitaotluse vorm. 
Ekspertiisitaotluse vorm on nüüd 
mahukam ja üksikasjalikum. Taot-
luse täitmisel aitab pensioniameti 
klienditeenindaja. Uut korda raken-
datakse ekspertiiside puhul, mida 
taotletakse alates 1.oktoobrist.  
Tööealistele isikutele, kellele on 
puude raskusaste tuvastatud enne 
1. oktoobrit, jätkatakse toetuse 
määramist endises suuruses mää-
ratud tähtaja lõpuni. Puudega laste 
ja puudega vanaduspensioniea-
liste inimeste puude raskusastme 
tuvastamise ja sotsiaaltoetuste 
määramise korras muutusi ei ole.  
Ka püsiva töövõimetuse taotlemi-
seks tuleb 1.oktoobrist pöörduda 
pensioniametisse ja mitte enam 
arsti poole. Siiski tuleb tähelepa-
nu pöörata sellele, et viimasest 
arsti külastusest ei tohi olla möö-
das rohkem kui kolm kuud, va-
nemate andmete korral ei saa 
püsivat töövõimetust tuvastada. 
Muudatused töötati välja koostöös 
puuetega inimeste organisatsioo-
nidega.

Küsimuste korral puude tu-

vastamise või püsiva töövõime-
tuse tuvastamise kohta palume 
pöörduda Sotsiaalkindlustus-
ametisse infotelefonil 16 106.  
Lisainformatsioon: 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetu-
si makstakse kõigile Eesti elanikele, 
kui neil on tuvastatud lisakulutusi 
põhjustav keskmine, raske või 
sügav puue. 

Toetused tööealistele on hetkel: 
keskmine puue 260 krooni; raske 
puue 520 krooni ja sügav puue 840 
krooni kuus. 

Tööealiste toetusi saavad inime-
sed 16-aastast kuni pensionieani. 

Puuetega inimeste sotsiaal-
toetuste seaduse alusel maks-
takse järgmisi toetusi: 

Puudega tööealise inimese toe-
tust saadakse alates 16-eluaastast 
kuni vanaduspensioniikka jõud-
miseni. Alates 1. oktoobrist 2008. 
aastal on määratakse toetus suuru-
ses 260–840 krooni kuus sõltuvalt 
puudest tulenevatest lisakuludest.  
Tööalase täiendamise korral on 
puudega inimesel võimalik taotleda 
täiendkoolitustoetust kuni 9600 
krooni kolme kalendriaasta jooksul. 
Töötavatele puuetega inimestele 
makstakse puudest tulenevate 
ja töötamisega seotud kulutuste 
olemasolul töötamistoetust kuni 
4000 krooni kolme kalendriaasta 
kohta.

Rehabilitatsioonitoetust saavad 

taotleda 16-65-aastased puudega 
inimesed ning seda makstakse 
tegelike rehabilitatsioonikulude 
osaliseks hüvitamiseks kuni 800 
krooni aastas.

Ühele puuetega abikaasadest 
või last üksi kasvatavale puudega 
inimesele makstakse kuni lapse 16- 
aastaseks saamiseni puudega vane-
ma toetust 300 krooni lapse kohta 
kuus. Kui laps õpib põhikoolis, 
gümnaasiumis või kutseõppeasutu-
ses, makstakse toetust 19. eluaastani. 
Puudega lapse toetust makstakse 
kuni 16-aastasele puudega lapsele 
puudest tingitud lisakulude hüvi-
tamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis 
ettenähtud tegevusteks. 

Keskmise puudega lapse toe-
tus on 1080 krooni ning raske 
ja sügava puudega lapse toetus 
1260 krooni kuus. Õppetoetust 
100–400 krooni kuus saavad 10.–
12. klassis, kutse- või kõrgkoolis 
õppivad puudega noored vastavalt 
puude tõttu tekkinud tegelikele 
lisakulutustele. Seda toetust ei 
maksta juuli- ja augustikuu eest. 
Puudega vanaduspensioniealise 
inimese toetust saavad vanaduspen-
sioniikka jõudnud puudega inime-
sed. 2008. aastal on see keskmise 
puude korral 200 krooni, raske 
puude korral 420 krooni ja sügava 
puude korral 640 krooni kuus.

Sotsiaalministeerium, 
www.sm.ee

Tapa valla aastategija

Puude määramine

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

15. 10.2008
•	Anti välja korraldus Tapa valla-
valitsuse 23.04.2008 korralduse nr 
1275 “Hooldekodusse paigutamine” 
p 2 muutmine kohta.
•	Võeti vastu korraldused loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ja korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta – kokku 3 korraldust.
•  Nõustuti Tapa vallas Jäneda külas 

asuva Järve-2 kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks.
•	Määrati projekteerimistingimu-
sed puurkaevu projekteerimiseks 
Lehtla kinnistule Loksu külas Tapa 
vallas.
•	Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva üksikelamu laienda-
miseks ja abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks Ööbiku tn 12 kinnis-
tule Tapa linnas.
•	Määrati projekteerimistingimused 
Jaama tn 3 kinnistule olemasoleva 
korterelamu korterite 2 ja 3 osaliseks 
kokkuehitamiseks ja kasutusotstarbe 
muutmiseks ehitusprojekti koosta-
miseks Tapa linnas.
•	Määrati projekteerimistingimused 
Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse 
kinnistule viljakuivati ehitusprojekti 
koostamiseks Jäneda külas Tapa 
vallas.
•	Väljastati ehitusluba OÜ-le Jao-
tusvõrk endise Tapa autobaasi 
läheduses asuva pumbamaja elekt-
rivarustusega liitumise ehitamiseks 
Porkuni metskond maatükk nr 58 
ja jätkuvalt riigiomandis oleval maal 
Tapa linnas.
•	Väljastati ehitusluba imbsüsteemi 
ehitamiseks ja kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Lehtla kinnistul 
Loksu külas Tapa vallas.
•	Väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Roheline tn 47 
kinnistul Tapa linnas.
•	Kinnitati ELÜF projekti “Ohu-
probleemide likvideerimine raud-
tee ja maantee samatasandilistel 
ristmikel“ eelprojekt ja uuringute 
aruanded.
•	Anti välja korraldus suulise enam-
pakkumise tulemuste kinnitamise 
kohta.
•	Lubati puhkusele vallavanem 
Kuno Rooba 30. oktoobrist kuni 04. 
novembrini 2008.
•	Eraldati Tapa valla reservfondist 
2000 (kaks tuhat) krooni Lääne-Viru 
Maavalitsusele Lääne-Viru maakon-
na infoportaali www.virumaa.info 
rakendamiseks.
•	Eraldati Tapa valla 2008. a eel-
arve osast 10402, “Perekondade 
ja laste sotsiaalne kaitse”, 3000 
(kolm tuhat) krooni Mittetulun-
dusühingule Eesti Eriolümpia Tapa 
vallast pärit kahe õpilase osalemise 
toetuseks 3.–7.11.2008 Küprosel 
toimuval väikeriikide rahvusvahe-
lisel jalgpalliturniiril erivajadustega 
õpilastele.
•	Otsustati edastada Tapa vallavoli-
kogule määruse eelnõu “Tapa valla 
hallatavate asutuste arengukavade 
kinnitamise kord”.

Tee valmis üks originaalne pro-
jekt selle kohta, mis on SINU 
meelest tervislik ja kuidas saaks 
muuta koolipäevad tervisliku-
maks. Idee võib puudutada 
ükskõik missugust tervisega 
seotud valdkonda, olgu see 
siis sport, söömine või lihtsalt 
hea tuju. 

Projekti eesmärk on ärgitada 
noori mõtlema tervist edenda-
vate tegevuste peale ja tekitada 
positiivset avalikku tähelepanu, 
kuidas hoida tervist ning tekitada 
mõtteid, mis suunaksid noori ter-
vislikumate elusviisideni. 

Konkursile on oodatud osale-
ma kõik põhikooli ja gümnaasiumi 
noored, kes omakorda jaotuvad 
kahte vanuserühma: 12–15-aasta-
sed ja 16–18-aastased. 

Konkursile oodatakse noorte 
endi kirjutatud ideeprojekte, kui-
das muuta oma eakaaslaste ja noo-

Tervise Arengu Instituut kuulutab 
juba viiendat aastat välja 

noortele suunatud konkursi 
remate klasside õpilaste käitumist 
tervislikumaks. Mõte on selles, et 
koolinoored ise mõtleksid välja 
tervist edendava idee, esitaksid 
selle kirjalikult ideekonkursile ja 
siis viiksid selle Tervise Arengu 
Instituudi abiga omavanuste noor-
te seas ellu. 

Kasuta oma kujutlusvõimet, ole 
aktiivne, tee valmis vinge projekt, 
et saaksid edastada omaealistele 
noortele tervisesõnumi ja teha 
seda koos koolikaaslastega. 

Oodatud on erinevad ideed 
igast terviseala valdkonnast – tee-
madele ega konkursile ei ole sea-
tud piiranguid. 

Ideeprojekti maksumuseks võib 
olla kuni 10 000 krooni. 2008. ja 
2009. aastal viiakse mõlemas 
vanusegrupis ellu kolm parimat 
projekti ning kolm parimat saavad 
lisaks projekti elluviimisele ka 
auhinna. Mõlemas vanuseastmes 

saavad parimad auhinnaks ülivin-
ge ekstreemse kogemuse metsas 
ning teiseks ja kolmandaks jäänud 
saavad lohutusauhinnad. 

Projektide esitamise tähtaeg 
on 31. oktoober 2008. 

Võitjate nimed avalikustatakse 
www.terviseinfo.ee hiljemalt 1. 
detsembril ning võitjaid teavita-
takse isiklikult meili teel. 

Võistlustööd tuleb saata hilje-
malt 31. oktoobriks aadressile: 
Tervise Arengu Instituut, Hiiu 
42, Tallinn 11619, märksõnaga 
„TEIP“. 

Võistlustöö tuleb varusta-
da järgmiste andmetega: töö 
esitaja(te) nimi(nimed), klass, 
kool, kontaktnumber, e-post ja 
aadress.

Taotlusvorm www.terviseinfo.
ee kodulehelt.
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Selle aasta alguses jõustus 
üleriigiline prügisorteerimise 
nõue ja korraldatud jäätme-
vedu Tapa vallas. 

Pool aastat on olnud aega 
harjuda uute korraldustega. 
Kuigi enamus valla elanikest 
on korralikult liitunud kor-
raldatud jäätmeveoga ja sor-
teerivad nõuetekohaselt oma 
prügi, on jätkuvalt inimesi, 
kes ei hooli seadustest ja teiste 
inimeste tehtud tööst. 

Koos taaskasutusorgani-
satsioonidega on laiendatud ja 
laiendatakse ka edaspidi ava-
likuks kasutamiseks mõeldud 
pakendikonteinerite võrgustik-
ku. Järgmisel aastal on plaanis 
laiendada kogumisvõrgustikku 
valla hajaasustusega aladel. 

Probleemiks on aga pa-
kendikonteinerite sisu. Val-
lapoolsetel kontrollkäikudel 
on jälgitud nii ühistute kui ka 
avalikuks kasutamiseks mõel-
dud sorteeritud jäätmete kon-
teinerite sisu. Ühistute juures 
olevate konteinerite sisuga 
võib rahule jääda. Kuigi ka 
nendes pakendikonteinerites 
on näha toidujäätmeid, mis 
on kõige suuremaks prob-
leemiks sorteeritud jäätmete 
konteinerites. Piisab ühest 
vastutustundetust elanikust, 
kes valab oma toidujäätmed 
sorteeritud jäätmete hulka 
ning kogu teiste elanike vaev 
on olnud asjatu, sest terve 
konteineri sisu on rikutud.

Eriti hull on aga olukord 
mõningate avalikuks kasuta-
miseks paigaldatud pakendi-
konteineritega. 

Augusti lõpus paigaldati 
Linda, Jakobi ja Rohelise tä-
navate ristumiskohale paken-
dikonteiner. Konteinerile on 
kleebitud viis silti nii eesti kui 
vene keeles, selgitamaks, mida 
tohib konteinerisse panna, 
mida mitte. Vaatamata sellele 
on konteineris pidevalt lehed, 
oksad, rohi, toidujäätmed, li-
saks veel mänguasjad, vaibad, 
jalanõud, lastemähkmed ja 
muud olmejäätmed. 

Eelpool loetletud asjadest 

ei tohiks ükski pakendikon-
teinerisse ega selle kõrvale 
jõuda. Kui Linda, Jakob ja 
Rohelise tänavate ristil asu-
vasse pakendikonteinerisse 
ja selle kõrvale tuuakse jät-
kuvalt olmejäätmeid ja lehti, 
viiakse sellest piirkonnast 
konteiner ära. Edaspidi tuleb 
ümber vaadata ka harvemaid 
tühjendusi ja vabastusi andev 
kord. Olukorras, kus jätkuvalt 
tuuakse jäätmeid metsa alla, 
tühermaadele ja pakendikon-
teinerisse, ei ole harvemate 
tühjenduste ja vabastuste 
andmine põhjendatud.

Tapa valla jäätmehooldus-
eeskiri näeb ette, et korteri-
ühistutes ja korterelamutes, 
kus on rohkem kui viis kor-
terit, peab maja juures olema 
vanapaberi kogumiskonteiner. 
Erandeid on tehtud majadele, 
kus on ahjuküte. Suur kiitus 
ühistutele ja korterelamutele, 
kes on muretsenud oma maja-
de juurde lisaks kohustuslikule 
paberikonteinerile ka pakendi-
konteineri. 

Kahjuks on Lehtse alevi 
kortermajad ja korteriühistud 
eiranud nii jäätmehooldus-
eeskirju kui ka vallapoolseid 
meeldetuletusi. Ainukesena 
on Lehtse korteriühistutest 
muretsenud endale paberi-
papikonteineri Keskuse 9. Ka 
Tapa linnas on ühistuid ja kor-
terelamuid, kes pole vajalikuks 
pidanud eeskirju järgida. Kui 
papi-paberikonteinereid ei 
soetata ka peale vallapoolseid 
märgukirju, tuleb nende kor-
teriühistute ja korterelamute 
elanike suhtes alustada väär-
teomenetlust. Jäätmeseadus 
näeb ette kohaliku omavalitsu-
se jäätmehoolduseeskirjas sä-
testatud jäätmehooldusnõuete 
rikkumise eest rahatrahvi kuni 
12 000, juriidilisele isikule kuni 
50 000 krooni.

Korraldatud jäätmevedu 
on toiminud Tapa vallas üle 
poole aasta. Kiitus Tapa val-
la elanikele, kes on täitnud 
jäätmeseadusest tulenevaid 
kohustusi ning omavad olme-

jäätmete konteinerit ja mõis-
tavad, mis põhjustel on vaja 
korraldatud jäätmevedu. Aga 
ka selles süsteemis on inimesi, 
kes ei võta tõsiselt neile antud 
korraldusi. AS Jõgeva Elamu 
vahendusel on meil teada ela-
nikud, garaažiühistud ja aian-
dusühistud, kellel jätkuvalt ei 
ole olmejäätmete konteinerit 
ning harrastatakse kinnistu 
serval prügivalli ladestamist 
või jäätmete põletamist. Aeg 
oleks kõigil aru saada, et 
olmejäätmed käivad ainul oma 
jäätmekonteinerisse ning tü-
hermaale või teiste konteine-
risse ladestamine ja jäätmete 
põletamine on keelatud. 

Siinkohal meeldetuletus, et 
jäätmevaldajad peavad omama 
või rentima piisavas koguses 
jäätmemahuteid või kasutama 
jäätmekäitluslepingu alusel 
ühismahuteid. Mahutid ja 
kogumiskohad peavad vas-
tama jäätmehoolduseeskirja 
nõuetele. Jäätmevaldajad on 
eraisikud, korteriühistud, selle 
puudumisel aga selle kinnisasja 
omanik, millel asub suvila, elu- 
või äriruum, hooneühistud, ga-
raažiühistud, aiandusühistud. 

Peatselt algatatakse nen-
de jäätmevaldajate suhtes 
väärteomenetlust, kes ei pea 
vajalikuks jäätmekonteineri 
soetamist ning korraldatud 
jäätmeveoga liitumist. Ka 
sellel puhul näeb jäätmeseadus 
ette kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirjas sätes-
tatud jäätmehooldusnõuete 
rikkumise eest rahatrahvi kuni 
12 000, juriidilisele isikule kuni 
50 000 krooni.

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et tegelikult on enamus Tapa 
valla elanikest olnud hoolsad 
ning liitunud korraldatud 
jäätmeveoga ning pakendi-
konteinerite, ohtlike jäätmete 
ja suurjäätmete konteinerite 
täituvus näitab, et ka jäätmete 
sorteerimine toimib. Aga kah-
juks tilk tõrva meepotis jätab 
oma jälje. 

Krista Pukk.
keskkonnaspetsialist

Jänedal elava Harald Gra-
ve vanemate Inge ja Jörg-
Peter Grave korraldusel 
jőudsid Saksamaalt Ees-
tisse neljarattalised tugi-
raamid. 

Inge Grave lői kontak-
te oma elukoha lähedal 
asuvate hooldekodudega 
Braunschweigis ja Gifhor-
nis.

Nendepoolse annetusena 
jődsid siia kaheksa töökorras 
tugiraami.

Transpordi eest Saksa-
maalt Jänedale hoolitses Jä-
neda Puid.

Suur tänu tublidele abis-
tajatele!

Sirje Salura, 
sotsiaaltöötaja

Suhtumisest 
jäätmekäitlusesse

Tugiraamid Saksamaalt

26. sept Sõnumetest leidsite 
te klubi Intellektuaalia põhi-
kirjalised eesmärgid ning ko-
duülesande igale linna/valla 
patrioot-kodanikule: kuidas 
nii materiaalselt, kultuuris-
ideoloogiliselt kui füüsiliselt 
hääbuv linn ning endise 
Saksi valla piirkond (Jäneda ja 
Lehtse piirkondades elatakse 
märksa täisväärtuslikumalt!) 
üles „riputada“. Esmaprio-
riteedina kutsume kõiki nõu 
andma: kuidas päästa linna 
süda ja sümbol – Tapa vak-
salihoonete kompleks.

Päästa ja anda rahva tee-
nistusse kui innovaatilis-
museoloogiline rongioote-, 
teenindus- ja turismikeskus.

Muide, samal ajal mõt-
leme juba ka Lehtse jaama-
hoone „tervendamisele“ ja 
kasutussevõtmisele.

Kõige aktiivsemalt on 
mõttetalgutes osalenud Tapa 
gümnaasiumi õpilasesinduse 
liikmed. Vähe sellest! Neil on 
käivitatud/käivitamisel üsna 
mitu olulist, otsustaja-isan-
daid ärgitavaid, jaamahoo-
nete kompleksi olemasolu 
pädevalt meeldetuletavaid 
projekte.

Hea rahvas! Järgige noorte 
eeskuju! Moodustagem loo-
sungi „Kodulinn Tapa Eesti 
raudtee pealinnaks, kodulinn 
Tapa Eesti suureks turismi-
keskuseks“ alla ühendussillad 
noored ja vanad (noorte 
energia + vanade elutarkus), 
eesti keelt kõnelev kogukond 
– vene keelt kõnelev kogu-
kond (kes siiani eksisteerivad 
koos vägagi rahumeelselt, ent 
üksteisele lähenemata, pole ju 
ei ühiseid majanduslikke ega 
kultuurilis-intellektuaalseid 
huvisid). Jaama päästmise 
ja atraktiivsesse tegevusse 
rakendamine peaks ühishuve 
pakkuma, isegi majandus-
likke. Jah – kui Tapast saab 
vegeteeriva linna asemel ma-
janduslikult, s.h turismialaselt 
ja kultuurilis-intellektuaalselt 
pulbitsev linn – tõusevad, 
näiteks siinsed kinnisvarahin-
nad cá 3-kordseks. Ja algab 
ehitustegevus.

Muide, nii Rakveres kui 
Kundas, ka Lääne-Virumaa 
linnades, tõusid kinnisvara-
hinnad oluliselt just peale 
turismikallaku priorititsee-
rimist linnavalitsuste poolt. 
Allakirjuta võib seda käsi 
piiblil vanduda, kuna on 
ise (Tapa linnakodanikuna) 
osalenud nii Rakvere kui 
Kunda giidide väljaõpeta-
misel! Mullu sai taolist tee-
nust (giidide väljaõpetamise 
organiseerimist) pakutud 
ka Tapa linnavõimudele. Ei 
tuntud huvi! 

Loodud MTÜ Intellek-
tuaalia tunneb küll huvi nii 
giidide koolituse kui Tapa 
valla mitmepalgelise looduse, 
arhitektuuri, ajaloo „müü-
mise“ vastu nii kodu kui 
välismaistele turistidele. 

Pöördugem tagasi vak-
salikompleksi kui tulevase 
turismi-Meka käsitlemise 
juurde. 

Alustagem meie nägemuse 
lõppproduktist, täistuuridel 
funktsioneerivast ja nii oma-
nike kui linnale, kui linnako-
danikele (sadu uusi töökohti!) 
suurt kasu teenivast atraktiiv-
sest ettevõtmisest. Mugavast, 
rongiootamiskultuurist rää-
kimata.

Kogu kauba- ja reisirongi-
liiklus on vastavalt ameerik-
laste käesoleva sajandi algul 
koostatud (ja hiljem hüljatud) 
projektile koondatud jaama 
lõunaküljele.

Põhjapoolsed raudteeha-
rud jäävad eriotstarbeliste tu-
rismirongide teenindamiseks 
(vt Alamalt), vallasiseseks 
liikluseks (dresiinid või tram-
mitüüpi elektrirongid) Tapa-
Lehtse-Jäneda liinil, ajaloolis-
atraktiivsete spordiürituste 
korraldamiseks (konkade ehk 
hobutrammide võidusõitudest 
kuni moodsamate vedurite 
võidusõitudeni). 

Taoline liikluse ümberkor-
raldamine on, muide ka Eesti 
Raudteele kasulik. Miks kasu-
lik, jätame siinkohal selgitama-
ta. Tehnilise ettevalmistuseta 
tavalugeja jaoks oleks seletus 
pikk, tüütav ja arusaamatu.

Aga Eesti Raudtee, see ikka 
veel sotsialistlik-nõukogulike 
maneeridega „riik riigis“ ei viit-
si majanduslik-tulunduslikult 
mõtelda. Vähe sellest: nad ei 
viitsi Euroopa Liidult raudtee 
ja selle infrastruktuuride (Tapa 
vaksalihoonete kompleks on 
oluline raudtee infrastruktuu-
ride osa!) arendamiseks paku-
tavat raha vastu võtta!

Niisiis: Tapa jaama jõuavad 
turismirongid! Nende pea-
tusaeg võib – sihtotstarbest 
tulenevalt – olla erinev, kahest 
tunnist mitme ööpäevani. 
Kahetunnine seisuaeg võiks 
(nostalgiliselt) kopeerida Ees-
ti Wabariigi aegset Tallinn-
Tartu 12-tunni pikkust reisi. 
Kahe tunnise peatuse aegu, 
samal ajal kui vedurimehed 
täiendasid söe- ja veevarusid, 
einestasid-napsitasid reisijad 
omaaegse Eesti ühes parimas 
restoranis – Tapa jaamaresto-
ranis. Ja kohalikud käisid neid 
uudistamas, justkui „spektaak-
lit“ vaatamas.

Meie aja „kiirturist“, ene-
sestmõista, saab ka tipp-klassi 
restoranis (seal kus vanasti) 
einestada, seejärel jõuab kü-
lastada...

Vahemärkus: kas sina, 
hea lugeja, läheksid kasukaga 
Egiptusesse või troopikakiiv-
riga Artikasse? Loomulikult ei 
läheks. Eestis aga – igasuguse 
terve mõistuse vastaselt – leiad 
sa raudteemuuseumid pai-
kadest, kus raudteed ammu-
ammu enam ei ole!

Niisiis: meie ajal, on nii 
laia- kui kitsarööpmelise raud-
tee muuseumid Tapal, neidki 
jõuab „kiirturist“ külasta-
da. Jõuab käia ka veetorniga 
külgnevas hooldusremondi 
töökojas, kus miniraudteedel 
vuravad täna maailma mood-
saimate vedurite maketid.

Kui turist Tapa valla kü-
lastamiseks rohkem aega on 

MTÜ Intellektuaalia 
eesmärkidest (II)

varunud, saab ta osalt raud-
teesõidukite, osalt autobussi-
de, osalt kanuude vahendu-
sel külastada Jäneda mõisa 
ja parki, Lehtse turbaraba, 
Moe piiritusemuuseumi, Tapa 
muuseumit, Tapa nõukaaegse 
militaarkompleksi jäänuseid, 
maalilist Valgejõge.... Et see-
järel puhkama heita ühes 
raudtee põhjaküljele kerkinud 
4 või 5 tärniga hotellidest. Vii-
maste rõdudelt on hea jälgida 
juba mainitud kiirusvõistlusi. 
Viimaste konverentsisaalides 
saavad toimuma mitmesugu-
sed võistlused intellektuaalse-
tel spordialadel. 

Aastal 2013 aga leiavad 
Tapal aset esimesed maailma-
meistrivõistlused intellektuaal-
ses viievõistluses. NB! Seda 
isegi siis kui paljud siin juba 
esitatud ja järgnevas end esita-
tavad projektid juhmidesse või 
kadeduslikkesse takistustesse 
„koolevad“. Põhjus? Kuna 
nende mängude korraldusidee 
oli ämmaemandaks, mis MTÜ 
Intellektuaalia paari mehe aju-
dest ilmavalgusele aitas.

Jaamahoonete kompleksi 
kasutuselevõtu ideid on nii 
palju, et kõik ei tule korrapealt 
meeldegi, veel enam: kõik või-
malikud atraktsioonid, teenin-
duspakkumised, müügikohad 
olemasolevatesse mahtudesse 
ära ei mahugi. Võib-olla aasta 
3–5 möödudes peame rää-
kima ulatuslikest juurdeehi-
tustest?

Nüüd eelnevas tekstis 
unustatud turismirongide 
juurde. Perroonil ootavad 
neid XIX sajandi univormides 
jaamaülemad, sandarmid, jaa-
makorraldajad. Kõik giidikoo-
litusega, kõik valmis näitama 
oma tööpaika, kirjeldama oma 
tööülesandeid. Na ja restora-
nis teenindatakse Teid ka XIX 
saj. kostüümides ning sellele 
sajandile omaste toitudega.

Mängime arvudega: kui me 
eelnevas esitatu kulud kokku 
arvame: raudtee ümberehitus, 
rida luksushotelle jne, siis ega 
alla 2 miljardi krooni kõige 
selle käimalükkamiseks kulu!

Aga! Kõike seda ei pea 
korraga tegema. Seda esiteks. 
Teiseks: alustama peame to-
hutult väikeste rahadega ja 
tohutu suure ajupotentsiaa-
liga. Alupotentsiaali tahame 
hankida oluliste kõrgkoolide 
diplomandide ning magistran-
tide käest (suhtekorraldajad, 
projektijuhid, arhitektid ...), 
suhteliselt kallite sõiduhinda-
dega turismivagunid Tallinn-
Tapa liinil käiku lasta juba 
järgmise, 2009. aasta algul. 
Suvel, loodame vallutada ka 
Tallinn-Varssavi-Berliini liini. 

Kusjuures meie „luksus-
vagunite“ omahind kujuneb 
väga madalaks. Kui me Tapa 
vagunidepoost leiame mõne 
poolkõlbmatu kaubavagu-
ni, võime selle atraktiivseks 
turismivaguniteks kõpitseda 
mõnetuhande krooniga ..... 

Jätame siinkohal, loo katki 
ja ütleme: tuleb ka kolmas 
(viimane) järg.

Teie Enn Koppel
 
 

 

Harald Grave annetatud tugiraamidega. Foto  Sirje Salura



   - Abistame ja esindame Teid korteri, maja,  
 krundi, põllumaa või muu kinnisvara   
 müümisel ning ostmisel.
   - Aitame leida Teile sobiva objekti ning 
 vormistada tehingu turvaliselt ja kiiresti.
   - Nõustamine laenu saamisel.
   - Kinnisvara hindamine.
   - Kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.    
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

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. 
5. Palkide ost. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa linnas müüa järgmised kinnistud:

Ivaste 9, elamumaa, suurus: 1 529 m²;
Liblika 5, elamumaa, suurus: 1 177 m²;

Hommiku pst. 29, elamumaa, suurus: 1 525 m²;
Jaani 39, elamumaa, suurus: 1 897 m²
Tee oma hinnapakkumine ja arutame.

Info: Uko Tipp, TIPP Kinnisvara OÜ
508 2224, uko@tipp.ee

Tapa linnaraamatukogus 

Neljapäeval, 6. nov kell 17
Maie Kentsi lastelauliku “Pisipõnni 

laulud” presentatsioon. Üritust toetab 
Tapa Kirjandusklubi ja korraldab 

Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist.

OÜ Puusõber müüb aasta läbi KÜTTEPUID
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja

mõõdetavad, puud koormasse laotud. 
Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa, 

metsamaad ja raieõigust.
Tel 5301 8893

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

Tel 501 3862

Müüa 4.-toaline mugavustega korter 
Tapa Vilde 32. Tel 512 9497

kutsub kõiki huvilisi 27. oktoobril kell 12
KOHTUMISÕHTULE „Sinule … ajast ja inimestest“

luuletaja VIRVE  OSILAGA

Tule ja võta sõber ka kaasa!

Laup, 25. okt kell 18 Lehtse kultuurimaja taasavamise pidu.  
 Kavas on pidulik vastuvõtt, kontsert ja õhtul tantsuks   
 ansambel WHB. Sissepääs tasuta!

Reedel, 28. nov kell 19 Tapa valla muusikapäev: “Suu laulab,  
 süda muretseb” Esinevad Tapa valla taidlejad seltsingutest  
 ja Tapa valla koolidest. Sissepääs tasuta! 
Täpsem info: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

EELK Tapa Jakobi kirikus

Laupäeval, 1. nov kell 12  Järva Praostkonna 
LAULUPÄEV. Esinevad Järva praostkonna 

koorid ja solistid.

Jäneda Lõõgastuskeskuses on avatud 
Maniküür, pediküür, depilatsioon, 

silmade-kulmude värvimine 
N, R, L 12–20 

Helista ja küsi lisa tel 5358 2209 

Juuksur - T, K, R 9–19, L 10–18 
Helista ja küsi lisa tel 520 9553

Ehitusmees 
Tapa linnas ootab pakkumisi!

Teen kapitaalremondi Teie eramus või korteris
Mõistlikud hinnad, töödele garantii

Tel. 56 370 466

27. oktoobril kell 11–13 toimub Tapa Aiandus- 
ja Mesindusseltsi saalis (Pikk 21) 

Eesti-Soome jalatsivabriku 
naturaalnahast sügis- ja talvejalatsite 

müük. Hinnad väga soodsad!

Tapa vallavalitsus otsib linna 
keskväljakule jõulupuud. 

Palume vallakodanikke, kellel oma kinnistul 
välja pakkuda kena kuusk, teatada  valla-
valitsuse telefonidel 322 9664, 5693 7867 

või e-mailile jaan.joemets@mail.ee.
Jaan Jõemets

Kui soovite müüa või 
osta kinnisvara, siis 
pöörduge meie poole 

konsultatsiooniks.

Pindi Kinnisvara, maakler Urmas Saarmets
Tapa, Tamsalu, Kadrina piirkond

urmas.saarmets@pindi.ee
tel. 511 0478; 327 7100; 322 0106

P, 26. okt kl 14 Lastefestival „Koos on parem” – esimene  
 rahvuste vaheline laste festival, mis õpetab noori suhtuma  
 austusega teise kultuuri ja keelde.  Esinevad Tapa valla  
 lastekoorid, ansamblid, folkloor- ja tantsukollektiivid.
T, 28. okt kl 20 Film – põnevusdraama „Punane vöö”, 
 pääse 40 kr, alla 12 a keelatud
T, 4. nov kl 20	 Film	–	põnevusfilm	„Õigustatud	tapmine”,		
 pääse 40 kr, alla 14 a keelatud
T, 11. nov kl 20	 Film	–	põnevusfilm	„Detsembrikuumus”,			
 pääse 40 kr, alla 12 a mittesoovitav.
P, 16. nov kl 14 Tenorite festival „Seitse vaprat tenorit”
P, 16. nov kl 17 Tsirkus. Jälgige reklaami!
L, 29. nov kl 19 Vana Baskini Teater – komöödia kahes 
 vaatuses „TAASKORD” 
L, 6. dets kl 19 kontsert – “Sügav kummardus õpetajale”  
 KOIT TOOME laulab Jaak Joala lauldud laule, 
 Jorma Puusaag – akustiline kitarr. Pääse 150 kr ja 100 kr

NB! Teatri- ja kontserdipääsmed on eelmüügis, tellida saab ka 
telefonil 322 0061. KASSA AVATUD: E 8–16, T 8–20.30, 
K 8–16, N 8–16, R 8–16. Kassa avatud ka kõikide kultuurikojas 
toimuvate ürituste ajal. Välja arvatud ringide tegevuse ajal.

TAPA KULTUURIKOJAS TÖÖTAVAD RINGID
Esmaspäev
kl 13 – Eakate käsitööring, juhendaja Asta Okspuu
kl 17 – Laulustuudio, juhendaja Indrek Jurtšenko
kl 17 – Breiktants
kl 18.30 – Kõhutants (algajad), juhendaja Jane Paberit
kl 19.30 – Kõhutants (edasijõudnud)
Teisipäev
kl 11 – Seeniortants, juhendaja Anu Jonuks
kl 16.45 – Laulustuudio
kl 19 – Lauamängud, juhendaja Enn Koppel
Kolmapäev
kl 16.30 – Laulustuudio
kl 18 – Tapa Linna Orkester, juhendaja Jüri Tüli
Neljapäev
kl 13.00 – Eakate rahvatants, juhendaja Aino Orgmets
kl 18 – Breiktants
kl 18 – Laulustuudio
kl 18 – Segakoor Leetar, juhendaja Marge Matson
kl 20 –Kõhutants (edasijõudnud)
Pühapäev
kl 16 – Breiktants
kl 18.30 – Line-tants, juhendaja Maire Ilves
Kõik huvilised saavad infot ringide töö kohta telefonil 322 0061 
või tulla lihtsalt kohale ringi toimumise ajal.

Üürile anda 2-toaline korter Tapa linnas. 
Võimalus välja osta. Tel 5591 2503


