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Foto Margit Lättemägi

Kuni 10. veebruarini on Tapa lin-
naraamatukogus üleval Tallinna II
illustratsioonitriennaali Eesti eks-
positsiooni tööd � see on osa ula-
tuslikust rahvusvahelisest näitusest
�Pildi jõud�. Iga kolme aasta tagant
Rahvusraamatukogus korraldatav
triennaal annab ülevaate kümne
Läänemere-äärse riigi illustraatorite
töödest-tegemistest (http://
www.nlib.ee/60432). Nüüd jätkab
triennaali eesti osa oma teekonda
rändnäitusena nii kodu- kui välis-
maal.
Näitusel raamatukogus on väl-

ja pandud 42 originaalillustratsioo-
ni kahekümne ühelt Eesti tuntud
kunstnikult. Tunnustust ja imetlust
pälvivadmeistrid ViiveNoor, Ülle
Meister, Ede Peebo, Naima
Neidre, Enno Ootsing, Milvi
Torim, Maara Vint, Maarja Van-
nas jpt. Üht osa tegijaist tervitad
kui vanu tuttavaid � onnad jumeid
raamatukogus oma isiknäitusega
rõõmustanud. Noortest kunstni-

kest astuvad üles Kirke Kangro,
Kadri Ilves, Tiia Mets, Kristina
Reineller, CatherineZarip. Esinda-
tud on eelkõige lasteraamatuillust-
ratsioon, näha saab ka vabagraafi-
kat ja segatehnikas teostatud töid.
Näeme värvikaid ja rohkete detai-
lidega, filigraanse teostuse ja teh-
nikaga pilte. Saame aimu, kuidas
näevad välja pildid enne raamatus-
se jõudmist. Meie maakonna
kunstnike Jüri ja Piret Mildebergi
töödes on alati pisuke krutski sees,
Jüri paistab silma originaalsuse ja
karikatuursusega, Piret aga leidlik-
kuse ja huumoriga. Uudsust pakub
Anne Pikkov oma Kilplaste-sarja-
ga. Väga omanäolist ja huvitavat
tehnikat viljeleb Tiia Mets. Igal
kunstnikul on oma käekiri ja oma
arusaam heast ja ilusast illustrat-
sioonist. Sinu osaks, hea raamatu-
ja kunstisõber, on tulla näitusele
ning avastada enda jaoks pildimaa-
ilm - vaadake, mida jutustavad pil-
did teile.

Pildi jõud
Maryliis Teinfeldt raamatukogu näitusesaalis tutvumas Catherine Zaripi tööga �Peremees ja lammas�.

Taas on alanud kandidaatide esita-
mine kultuuriauhindade väljaselgi-
tamiseks auhindadele �Looming�,
�Üllatus� ja �Maa sool�. Kultuuri-
auhindade kandidaatideks võib esi-
tada üksikisikuid ja kollektiive, selt-
singuid ja ühinguid, kelle töö ja te-
gevus paistab silma erilise tulemus-
likkusega Lääne-Virumaal, oma ko-
dukohas või mujal Lääne-Virumaa
heaks; kes on osanud tuua oma
töösse ja tegevusse uusi ideid ja
osanud neid ka edukalt rakendada.
Kandidaate võivad esitada nii

üksikisikud kui juriidilised isikud
(kohalikud omavalitsused, töökol-
lektiivid, mittetulundusorganisat-
sioonid, seltsid jne). Ettepanekud
koos põhjendustega palume esita-
da 31. jaanuariks k.a kirjalikult mär-
gusõna all �Kultuuriauhind 2006�
aadressil Lääne-Viru maavalitsus,
Kreutzwaldi 5 või e-posti aadres-
sil eda.lauri@l-virumv.ee, kon-
takttelefon 325 8022, faks 325
8003.
Kultuuriauhinna suurus on

kümme tuhat krooni. Auhindu an-
takse välja alates 1996. aastast.
Möödunud korral andis Lääne-Vi-
rumaa kultuurkapitali ekspert-
grupp �Kultuuripärli� auhinna
Rakvere teatri näitlejale Peeter Ja-
kobile, �Loomingu� auhinna mit-
me koori peadirigendile Hirvo
Survale, �Üllatuse� auhinna ajale-
he Virumaa Teataja ajakirjanikule
Andres Pulverile. Eesti Kultuurka-
pitali nõukogu algatatud �Kultuu-
ripärli� preemia vääriliseks tunnis-
tati möödunud aastal Lääne-Viru-
maal Tarvanpää Selts.
�Et Eesti Kultuurkapitali nõuko-

gu valis �Kultuuripärli� auhinna
juba ära, siis otsustas maakondlik
ekspertgrupp uuesti ellu kutsuda
�Maa soola� auhinna,� ütles maa-
kondliku ekspertgrupi esimees
Aivar Lankei.

Kultuurkapitali
Lääne-Viru ekspertgrupp

Konkurss
kultuuri-

auhindadele Jäneda mõisas oktoobris avatud näi-
tuse �Meie aeg� raames korraldatud
noorte esseekonkursi võitis Jäneda
põhikooli 9. klassi õpilane Liina
Luidalep. Teise koha sai Tamsalu
gümnaasiumi 10. klassi õpilane Tiivi
Simonlatser. Liina Luidalep kirjutas
kunstnike poolt nende piltidel kuju-
tatud ajast. Tiivi Simonlatser kesken-
dus oma töös hoolivusele, mida meie
ajal hinnatakse üha vähem.
Konkursi võitjat ja tema juhenda-

jat õpetaja Kaire Riesi ootab ühepäe-
vane kunstireis Stockholmi kunsti-
muuseumi. Tiivi Simonlatser saab
Norra suursaatkonnalt auhinnaks põh-
jaliku teose Norra rahva ja riigi kohta.
Tapa valla poolt välja pandud ül-

latusauhind läheb Tamsalu gümnaa-
siumi õpetajale Elle Reinikesele selle
eest, et ta õpilastes konkursi vastu
huvi tekitas ja nad kirjutama pani.
Kokku laekus konkursile 15 tööd,

neist üks Jäneda põhikoolist ja 14
Tamsalu gümnaasiumist. Konkursi
eesmärk oli innustada noori oma aru-
saamu analüüsivalt formuleerima, sa-
muti panna neid mõtlema ühiskond-
likult oluliste probleemide üle. Näi-
tus �Meie aeg� tutvustas Soome,
Norra, Taani, Rootsi ja Eesti sõprus-
maakondade kunstnike töid.

Hilje Pakkanen

Parim oli
Liina Luidalepp

Kersti Burk

1. jaanuaril jõustus uus riigilõivu-
seadus, millega alandati mitmeid
lõivumäärasid ning kehtestati mõ-
ned uued lõivustatud toimingud.
�Riigilõivude eesmärk ei ole rii-

gile tulu teenimine. Seetõttu vä-
hendati lõivude määrasid nendes
valdkondades, kus need olid põh-
jendamatult kõrged. Näiteks ala-
nesid uuest aastast lõivud kinnis-
tusameti ja äriregistri toimingu-
telt,� selgitas seaduse muutmise
vajadust rahandusminister Aivar
Sõerd. Viimati tõsteti kinnistus-
ameti lõive 2000. aastal umbes
50% võrra.
Riigilõivuseadus lähtub nüüd-

sest senisest enam kulupõhisuse

põhimõttest � riik küsib inimeselt
nii palju raha, kui tema soovitud
toimingu tegemiseks kulub, mitte
rohkem. Teatud tingimustel on
lubatud sellest põhimõttest ka loo-
buda - toimingu eesmärgist, sel-
lest saadavast hüvest ja avalikust
huvist, eelkõige sotsiaal-majan-
duspoliitilistest kaalutlustest läh-
tudes võib riigilõivumäära kehtes-
tada kulupõhimõttest erinevalt.
Enam kui poole võrra odavne-

sid 1. jaanuarist kinnistusraamatu
ja abieluvararegistri toimingud �
seni pidi näiteks 3 000 000 kroo-
nise kinnisvaratehingu puhul tasu-
ma riigilõivu 8 500 krooni, alates
jaanuarist aga 3 400 krooni.

5 000 000 tehinguväärtusega toi-
mingu puhul tuleb alates jaanua-
rist tasuda senise 14 500 krooni
asemel 5 800 krooni. Kinnisvara-
tehingu lõivumäärale seati ka
ülempiir � lõiv võib nüüdsest ula-
tuda 40 kroonist 40 000 kroonini.
Parema ettevõtluskeskkonna

loomise eesmärgil vähenesid äri-
registri toimingute eest võetavad
riigilõivumäärad 2,5 korda ning
ühtlustati registrite dokumendilõi-
vud. 235 krooni võrra vähenesid
riigilõivumääradmitmekordse vii-
sa taotluse läbivaatamise eest ja
500 krooni võrra pikaajalise viisa
taotluse läbivaatamise eest.

1. jaanuarist alanesid riigilõivud

Järgneb lk 6

Austatud
lapsevanemad!

Kõik lapsevanemad,
kes said Tapa valla 1.

sünnipäevale
kutse Tapa kultuurikotta

21.10.2006,
palun pöörduge võimalikult

kiiresti Tapa valla
kultuurispetsialisti poole
telefonil 3229659, 5290785

või meili teel
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Teid ootab meeldiv
üllatus !

Tapa vallavalitsuse 08.08.2006 mää-
rusega nr 12 on kehtestatud AS-i
Tapa Vesi poolt Tapa vallas ja linnas
osutatavate vee- ja kanalisatsioonitee-
nuste hinnad kroonides (koos käibe-
maksuga) alljärgnevalt:
1.1 elanikud
vesi
01.01.�31.12.2007 11.50 kr
01.01.�31.12.2008 12.10 kr
kanalisatsioon
01.01.�31.12.2007 13.90 kr
01.01.�31.12.2008 15.30 kr
1.2 asutused ja ettevõtjad
vesi
01.01.�31.12.2007 13.60 kr
01.01.�31.12.2008 14.30 kr
kanalisatsioon
01.01.�31.12.2007 16.40 kr
01.01.�31.12.2008 18.00 kr

Vee- ja kanalisat-
sioonihind

Äsja riigi omandusse läinud Eesti
Raudteest lahkuvad avalike suhete
juht Margus Värav ja Tapa depoode
direktor Vadim�abarov.
Eesti Raudtee assistent Reet Jõe-

nurm ütles, et Värav lahkus firmast
esmaspäeval ning �abarovi viimane
tööpäev on 15. jaanuar. Rohkem per-
sonali muudatusi pole Eesti Raudtees
praegu ette näha, märkis Jõenurm.

(BNS)

Tapa depoode juht
lahkub ametist
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VALLAVOLINIK ENDAST

Foto Kairi Kroon

Olen sündinud 14. juunil 1946.
aastal Paide linnas. Lapsepõlvmöö-
dus vanaema-vanaisa juures
Koordis. Kooliteed alustasin Mäo
algkoolis, viiendast klassist jätkasin
Paide keskkoolis.
1964. aastal astusin Eesti Põllu-

majanduse Akadeemiasse agro-
noomia teaduskonda, mille lõpeta-
sin 1969. aastal. Õppetöö ajal spet-
sialiseerusin erimullateaduse eriala-
le, kuid tööle paraku jäi mullatead-
lasena minemata. Tudengina tant-
sisin EPA rahvatantsuansamblis
Kristjan Toropi ja Eda Paade ju-
hendamisel. Sai tantsitud Vanemui-
se laval, kaasa löödud Tallinna laul-
väljakul toimunud vabaõhueten-
dustel ning esinetud Lätis, Leedus,
Venemaal jm.
Töömehetee algas mul Viisu

näidissovhoosis, mille stipendiaat
ma ka olin. Pool aastat olin põllun-
dusbrigadir, siis kutsus Nõukogu-
de armee. Tol ajal pidi aasta peale
EPA-t sõjaväes teenima. See aeg oli
päris huvitav. Mind pandi kokaks,
kellena rändasin läbi peaaegu ter-
ve tollase NSV Liidu. Kaugeim
koht oli Krasnojarski krai. 1970.
aasta detsembris demobiliseerusin.
1971. aastal töötasin viis kuud Pai-
de rajooni Uue Tee kolhoosi osa-
konnajuhatajana. Sealt tulin Leht-
se kolhoosi osakonnajuhatajaks.
Lehtses elan tänaseni. Osakonna-
juhatajana töötasin 20 aastat.
1991.�1992. aaastal olin Lehtse
kolhoosi peaagronoom, seejärel
lahkusin kolhoosist ning jätkasin
FIE-na. Tegelesin põhiliselt kartu-
likasvatusega. 1993. aastal olin
üheks tulundusühistu M.O.T.T.
asutajaks, mis 1999. aastal pankro-

tistus. 1996. aastal asutasin OÜ
Raudvara, mille likvideerimisprot-
sess praegu käib. Praegu tegutsen
FIE-na aianduskaupu tutvustades
ja müües.
Abikaasa Pille tegeleb samuti

FIE-na ja müüb aianduskaupu.
Tütar Maarja on Haljala gümnaa-
siumis eesti keele ja kirjanduse
õpetaja. Poeg Eero-Priit töötab
Tallinnas OÜ JOTT Eestis meh-
haanika disainerina.
Vabal ajal tegelen jahipidami-

sega, olen ka Lehtse jahtkonna
esimees. Samuti on hobideks mä-
lumäng ja lugemine. Volikogu töös
osalen viiendat korda � neist neli
Lehtse VVK-s, üks kord VVK
esimehena ja üks kord olen liik-
melisuse peatanud seoses Tallin-
nasse tööleasumisega.
1998. aastast alates olen Eesti

Keskerakonna liige. Oma poliiti-
listelt tõekspidamistelt olen vasak-
poolsete vaadetega. Pooldan ast-
melist tulumaksu. Väga oluliseks
pean inimeste hea- ja rahulolu,
turvalisust. Majanduskomisjoni
esimehena usun suurema omava-
litsuse paremasse toimimisse ja
edukasse arengusse. Soovin uuel
aastal kõigile vallakodanikele pal-
ju kordaminekuid ja õnnelikke
hetki! Minge ikka valima!

Raivo
Okk

MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu te-
gevjuht Ave Pappe valmistas ühin-
gu liikmetele tõelise uusaastaüllatu-
se. Nimelt korraldas ta meile 5. jaa-
nuaril koolituse koos lõõgastava
puhkusega.
Selle tarbeks kirjutas ta projekti,

mis valiti toetamise vääriliseks ning
tänu sellele võisime kõik koos ühin-
gu liikmetega vihmasel jaanuarikui-
sel reedel kihutada rõõmsal meelel
Käsmu poole. Vihmane ilm ei ol-
nudki enam haletsemisväärne, sest
vanas kaptenikülas ootas meid kü-
lalistemaja �Rannamännid�. Maja
perenaine valmistas meile samuti
võrratu üllatuse. Kogu hoov ja maja
oli kaunistatud küünaldega, mis säi-
litasid hingesopis äsjalõppenud jõu-
lukuu hõngu ning soojaks köetud
saun ning maitsev õhtusöök olid
samuti ainult kiidusõnade väärilised.
See on soe tunne, kui sa näed, et
oled oodatud.
Peale paaritunnist teadmiste va-

hetamist jätkus õhtu veidi vabamas
vormis, kuid teravat mõistust tuli
siiski säilitada hiliste öötundideni,
kuna programmoli nii seatud, et töö
ja lõbu käisid käsikäes. Väga vahva
oli üksteise võimeid erinevates te-
gevustes proovile panna ja teinetei-
se psüühilisest tunnetusest erineva-
te meeskonnamängude kaudu üle-
vaade saada.
Oli tegevust, nalja ja naeru ning...

äkki koputus! Midagi ei osanud
enam oodata, kuid siiski ta tuli. Kaa-
sas rõõmus tuju ja seljas, kott astus
kergel sammul üle küünaldes mui-
nasjutumaja ukseläve reibas Nääri-
mees. Palju tõsist on niigi ilmas, miks
siis mitte mõelda mõnel korral aas-

tas end lapsemeelseks ja rõõmusta-
da lihtsate ning siiraste üllatuste üle.
Oskus seda teha paneb uskuma, et
inimesed vajavad tõepoolest soovi-
de täitumise aega ja saavad kosutust
ning elurõõmu unistamisest palju
rohkem kui materiaalseid väärtusi
argihallide silmadega igatsedes.
Naerdes, muiates ja kohmetudes

võtsime vastu Näärimehe, kuulasi-
me ära tema aastakokkuvõtte meie
tegemiste kohta ja saime kinnitust
sellele, et töö, mida meeskond on
aasta jooksul püüdlikult teha taht-
nud, on pingutamist väärt olnud.
Selle üle oli hea meel, sest meie
meeskond on ühtehoidev ning tei-
neteist toetav. Koos on teha hea, kui
koostöö sujub ja on motivatsiooni.
Peitsime kotti saadud näärikingi,

saatsime Näärivana teele ning öö-
tundidel olid meie kaaslaseks kitarr
ja laul. Mingil hetkel pöörasin pilgu
küünlatulle laual ja sosistasin meie
kõigi nimel värelevasse leeki tänu-
sõnad: �Aitäh Sulle, Ave, selle eest,
et sa paned uskuma imedesse, et sa
oskad soojendada südameid, et sa
annad inimestele võimaluse tunda,
mis tähendab olla vajalik!�
Võtame sooja leegi alanud aastas-

se kaasa ja kanname seda valguse
jõudu endas, siis võime eksimatult
ehk järgmiselgi aastal kohtuda sama-
del radadel ja märgata, kuidas silmad
säravad, tundes üksteisega koosole-
misest rõõmu!

MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu
liikmete nimel
Kairi Kroon

Koolitus ja puhkus käsikäes

Ernst Idla � liikumine
Ernst Idla sündis 8. aprillil 1901. a
Eestis. Tallinna Võimlemise Insti-
tuudist sai tema süsteemi ja koolkon-
na taimelava.
Sõda katkestas Ernst Idla tööd

kodumaal. Kui Ernst Idla oma pere
ning lähimate kaastöötajatega 1944.
aasta sügisel Eestist lahkus ja Stock-
holmi elama asus, sai tema süsteem
loengute, kursuste ja eliitvõimlejate
esinemiste kaudu laialt tuttavaks üle
maailma, suurejooneliste vabaõhu-
lavastustega saavutas maailmakuul-
suse ning hüüdnime Võlur Tallin-
nast. Mitmed USA ülikoolid pakku-
sid Idlale õppetooli ja kursuste
korraldamist. Kuid maestro eelistas
jääda Rootsi, Eestile lähemale � loo-
tuses kord tagasi tulla. Paraku ei jõud-
nud ta taasiseseisvumist ära oodata �
Ernst Idla suri Stockholmis 5. det-
sembril 1980.
Üle viiekümne aasta jäi Idla süs-

teemi varamumeie jaoks suletud lae-
kaks. Selle taasavastamine sai teoks
1989. a aprillis, mil esimest korda
Rootsist tulnud �Idla-tüdrukud�
Tallinna Linnahallis oma vaimusta-
va esinemisega vaatajate südamed
võitsid. Tookord imetleti nende tüd-
rukute kehade treenitust, laitmatut
koordinatsiooni mängus kolme pal-
liga, liigutuste nõtkust, loomulikkust
ning nakatavat elurõõmu, mis kan-
dus suurde saali eriti Idla ainulaadse
kõnni- ja jooksukooli esitamisel.
�Idla tagasi koju�
Nüüd on kursuste kaudu Idla ta-

gasi koju jõudnud. Projekt �Idla ta-
gasi koju� lõppes 2.�6. jaanuaril kur-

sustega Rootsis. Eestis on diplomee-
ritud ja õpetusõigusega treenerid.
Nende koolituspäevade raames nii
Eestis kui Rootsis saime osavõtja-
tena ise tunnetada Idla süsteemi
mõju, tutvuda sellega n-ö seestpoolt.
Koolituse said Eesti võimlemis-

treenerid, kehalise kasvatuse õpeta-
jad, rahvatantsujuhid. Projekti käi-
gus on taastatud ja välja antud CD
Idla võimlejate originaalmuusikaga.
Ernst Idla mitmekülgse harjutusva-
ra süstematiseerisDaisy IdlaNilsson
koos abikaasa Bertil Nilssoniga.
Asendamatud harjutused
Daisy Idla on võrratu pedagoog.

Rootslannade esitatud katkendid
vaheldusid nendesamade harjutus-
te õppimisega koos Daisy juhenda-
mise ja metoodiliste selgitustega.
Saalis valitsev positiivne õhkkond
kinnitas Daisy nõuet: õpetamise
meetod peab last julgustama katse-
tada, ennast avada, mitte heituda
ebaõnnestumisest.
Tunni emotsionaalsus on selle

mõjukuse eelduseks. Idla süsteem
baseerub inimkeha anatoomial ja
füsioloogial. Ta õpetab oma keha
tundma, valitsema ning liikumis-
rõõmu kaudu saavutama sisemist

enesekindlust ja elurõõmu.
Kehakooli harjutused töötavad

läbi kõik lihased ja liigesed. Eriline
tähelepanu kuulub seljale, lülisamba
liikuvusele, sest pikad koolipäevad
mõjutavad negatiivselt õpilaste rühti.
Aga heast rühist sõltub siseelundite
normaalne tegevus. Istuvast eluvii-
sist � päeval koolis, kodus teleri ees
� on tingitud liikumisvaegus, mis las-
tel avaldub kohmakuses, kammitse-
tud olekus ja südame ning kopsude
alaarengus. Idla kõnni- ja jooksukoo-
li harjutused on asendamatud loo-
muliku ja kauni liikumise kujunda-
misel. Pingevaba kerge jooks tõstab
toonust ning vallandab elurõõmu.
Ernst Idla Fond
Eesmärgiks on Idlamaailmakuul-

sa võimlemissüsteemi taasrakenda-
mine ja edendamine Eestis. Fond
toetab Idla loomingu ja tegevuse
uuringuid Eestis; eestikeelse õppe-
materjali ilmumist; kursuste, semina-
ride korraldamist Eestis.
Annetused: Sihtasutus Eesti Rah-

vuskultuuri Fond Hansapank a/a
221001101347. Märgusõna: Ernst
Idla Fond

Pille Vinter,
Idla Eesti Seltsi liige

Ernst Idla ja võimlemine

Ave Pappe jõuluvanalt kinki välja meelitamas.

Pärast seda, kui Rahvaliit oli eral-
danud Tapa vene gümnaasiumile
300 000 krooni, nõustus kooli di-
rektor Henry Kallaste kandideeri-
ma Rahvaliidu nimekirjas riigiko-
gu valimistel.
Alles mõne aja eest teatas Kal-

laste Virumaa Teataja ajakirjaniku-
le, et tal pole soovi riigikogu vali-
mistel osaleda. Nüüd on ta nime-
kirjas. �Mõtlesin, rääkisin inimeste-
ga, lugesin partei platvormi, Rah-
valiidu väga paljud suunad ja mõt-
ted kattuvad minu omadega. Näi-
teks tervishoiu, hariduse ja sotsiaal-
valdkonnas,� selgitasKallaste. Tapa
vene kooli juht kohtus Rahvaliidu
esindajatega juba läinud aastal, kuid
lõpliku nõusoleku nimekirjaga liitu-
miseks andis jaanuari alguses.
�See on koolile vaid kasulik �

loomulikult annab partei poole-

hoiu eest meile raha, see on kogu
aeg nii olnud ning arvatavasti ka
jääb. Summa sõltub sellest, kui pal-
ju hääli ma valimistel saan. Prae-
gu annab Rahvaliit minu poole-
hoiu eest koolile 300 000 krooni.
Mulle isiklikult 0 krooni ja 0 senti.
Ma pole materiaalselt huvitatud,
sest olen põhimõtteliselt apoliiti-
line inimene. Ma olen alati olnud
kategooriliselt selle vastu, et koo-
lid oleksid politiseeritud, mis kah-
juks on meil riigis väga levinud
nähtus,� jätkas Kallaste.
Rahvaliidu nimekirjas kandi-

deerib ka Aaspere põhikooli direk-
tor Samuel Golomb, kelle sõnul
saadi rahvaliidult 200 000 krooni
suletava põhikooli asemele küla-
keskuse juurde uue lasteaia-alg-
kooli projekteerimiseks.

(VT, 12.01.2007)

Rahvaliit hellitab vali-
miste eel koole rahaga

Lähiaastatel rajatakse tunnel või sild
seitsmesse tiheda liiklusega raudtee-
ülesõidukohta üle Eesti, kusjuures
kaks neist tuleb Tallinna.
Mitmetasandiliseks ehitatakse

Tallinnas Nõmme ning Pääsküla
ülesõidukoht Pärnumaanteel, Tar-
tus Näituse tänaval, Rakveres Või-

Tapa viadukt

(PM-online)

du tänaval, Tapal Ambla maanteel
ja Valgejõe puiesteel ning Keilas
Ülesõidu tänaval, lisaks ehitatakse
Tartus kahetasandiliseks kas Be-
tooni tänava või Aardla tänava üle-
sõidukoht, kirjutab Eesti Päeva-
leht.
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Tapa valla jäätmehooldus-
eeskiri
Määrus kehtestatakse kohaliku

omavalitsuse korralduse seaduse pa-
ragrahvi 22 lõike 1 punkti 365 ning
jäätmeseaduse § 71 lõige 1 alusel.
I peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspi-

di eeskiri) reguleerib jäätmehooldu-
se korda Tapa valla haldusterritoo-
riumil.
(2) Käesolev eeskiri on koosta-

tud jäätmeseadust ja teiste jäätme-
majanduse korraldamist reguleeriva-
te õigusaktide alusel.
(3) Jäätmehoolduseeskiri kehtes-

tatakse eesmärgiga säilitada Tapa
vallas puhas ja tervislik elukeskkond,
vähendada jäätmete koguseid ning
soodustada jäätmete taaskasutamist.
(4) Kõik juriidilised ja füüsilised

isikud, kelle valduses on jäätmed, st
jäätmevaldajad, on kohustatud kor-
raldama jäätmete üleandmise jäät-
meluba omavale jäätmekäitlejale või
oma jäätmed nõuetekohaselt taas-
kasutama või kõrvaldama.
(5) Eeskiri sätestab:
1) jäätmekäitluse üldnõuded,

jäätmevaldaja ja territooriumi halda-
ja kohustused jäätmekäitlusel;
2) jäätmete kogumise, veo ja kõr-

valdamise korralduse ning nende te-
gevusega seotud tehnilised nõuded;
3) jäätmete tervisele ja keskkon-

nale tuleneva võiva ohu vältimise või
vähendamise meetmed;
4) tervishoiu- ja veterinaarteenu-

se osutaja jäätmete käitlemise kor-
ra;
5) ehitus- ja lammutusprahi käit-

lemise nõuded;
6) järelvalve korralduse jäätme-

käitluse üle valla territooriumil;
7) kohaliku omavalitsuse üksuse

territooriumil jäätmeveo piirkonda-
de loetelu, kus liitumine korralda-
tud jäätmeveoga on kohustuslik;
8) korraldatud jäätmeveoga hõl-

mamata jäätmete käitlemise nõuded;
9) elanikelt kodumajapidamises

tekkivate ohtlike jäätmete kogumi-
se ja ohtlike jäätmete käitluslitsent-
si omavale ettevõtjale üleandmise
korra;
(6) Tapa vallavalitsus korraldab

jäätmehooldust ja teostab kontrolli
jäätmekäitluse üle valla territooriu-
mil, nõustab valla elanikke ning le-
vitab jäätmeteavet.
§ 2. Mõisted
(1) Biolagunevate jäätmete all

mõistetakse vastavalt jäätmeseadu-
se §-le 5 anaeroobselt või aeroob-
selt lagunevaid jäätmeid, nagu toi-
dujäätmed, paber ja papp, aia-ja par-
gijäätmed.
(2) Jäätmed on jäätmeseaduse §2

lõikes loetletud jäätmekategoorias-
se kuuluv vallasasi, mille valdaja on
ära visanud, kavatseb seda teha või
on kohustatud seda tegema.
(3) Tavajäätmed on kõik jäätmed,

mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
(4) Püsijäätmed on tavajäätmed,

milles ei toimu olulisi füüsikalisi,
keemilisi ega bioloogilisi muutusi.
(5) Ohtlikud jäätmed on jäätmed,

mis vähemalt ühe jäätmeseaduse §
8 nim kahjuliku toime tõttu võivad
olla ohtlikud tervisele, varale või
keskkonnale.
(6) Olmejäätmed on kodumaja-

pidamisjäätmed ning kaubanduses,
teeninduses või mujal oma koostise
ja omaduse poolest samalaadsed
jäätmed. Olmejäätmetes võib sisal-
duda nii tava- kui ohtlikke jäätmeid.

(7) Jäätmevaldaja on jäätmeteki-
taja või muu isik või seaduse alusel
asutatud muu asutus, kelle valduses
on jäätmed.
(8) Jäätmetekitaja on isik või sea-

duse alusel asutatud muu asutus,
kelle tegevuse käigus tekivad jäät-
med, või isik, kelle tegevuse tulemu-
sel jäätmete olemus või koostismuu-
tub.
(9) Jäätmehooldus on jäätmekäit-

lus, järelvalve jäätmekäitluse üle ja
jäätmekäitluskohtade järelhooldus.
(10) Jäätmehoolduse arendamine

on jäätmealase teabe levitamine,
jäätmealane nõustamine ja jäätme-
hoolduse kavandamine või muu te-
gevus, mille eesmärk on vältida või
vähendada jäätmeteket ning tõsta
jäätmehoolduse taset.
(11) Jäätmekäitlus on jäätmete

kogumine, vedamine, taaskasutami-
ne ja kõrvaldamine.
(12) Jäätmekäitluskoht on tehni-

liselt varustatud ehitis jäätmete ko-
gumiseks, taaskasutamiseks või kõr-
valdamiseks.
(13) Jäätmenõustamine on jäät-

mehooldust toetav tegevus, kus siht-
gruppidele antakse nõu, teavet ja
selgitusi selleks, et kasvaks üldine
jäätmehoolduse tase.
(14) Jäätmete kogumine on jäät-

mete kokku korjamine, sortimine ja
segukoostamine nende edasise veo
või tekkekohas taaskasutamise või
kõrvaldamise eesmärgil.
(15) Jäätmete taaskasutamine on

jäätmekäitlustoiming, millega jäät-
med või neis sisalduv aine või ma-
terjal võetakse kasutusele toodete
valmistamisel, töö tegemisel või
energia tootmisel, või seda etteval-
mistav tegevus.
(16) Jäätmete kõrvaldamine nen-

de keskkonda viimiseks või selle et-
tevalmistamiseks tehtav toiming.
(17) Jäätmekäitlusleping on jäät-

mevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlus-
ettevõtte kui töövõtja vahel sõlmi-
tav kahepoolne kirjalik leping, mil-
lega töövõtja võtab endale kohus-
tuse jäätmete osaliseks või täielikuks
käitlemiseks ning millega töövõtja
muutub pärast tellija poolt jäätmete
üleandmist jäätmevaldajaks, kui le-
ping ei näe ette teisiti.
(18) Pakend on mistahes mater-

jalist valmistatud toode, mida kasu-
tatakse kauba, toormest kuni valmis-
kaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks,
käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja
esitlemiseks kogu tsükli vältel toot-
jast tarbijani. Pakendiks loetakse ka
samal eesmärgil kasutatavaid ühe-
korratooteid.
(19) Pakendiettevõtja on isik, kes

majandus- või kutsetegevuse raames
pakendab kaupa, veab sisse või
müüb pakendatud kaupa.
(20) Suurjäätmed ja raskekaaluli-

sed jäätmed onmööbliesemed, jalg-
rattad, autoosad, vannid, kraanikau-
sid, olmetehnika, televiisorid, pliidid
jne.
(21) Territooriumi haldaja all

mõistetakse kinnisaja omanikku,
hoonestusõigust omavat isikut ning
ehitise kui vallasasja omanikku.
(22) Kompostimine on protsess,

mille käigus bakterid lagundavad
orgaanilise materjali stabiilseks huu-
musesarnaseks aineks. Kompostimi-
se eelduseks on selleks sobivate
(peamiselt taimsete) orgaaniliste
jäätmete eraldi kogumine.
II peatükk
JÄÄTMEKÄITLUSE ÜLD-
NÕUDED
§ 3. Jäätmetekke vältimine ja oht-

likkuse vähendamine
(1) Iga tegevuse juures tuleb püü-

da jäätmeteket vältida või vähenda-
da. Tekkinud jäätmeid tuleb taaska-
sutada, kui see on tehnoloogiliselt
võimalik ja ei ole muude käitlus-
moodustega võrreldes ülemäära
kulukas.
(2) Et võimaldada olmejäätmete

taaskasutamist võimalikult suures
ulatuses, tuleb jäätmeid koguda lii-
giti.
(3) Jäätmekäitlust kinnisasjal kor-

raldab kinnisasja omanik. Jäätme-
käitlust hoonestusõiguse alusel ka-
sutataval maal korraldab hoonestus-
õigust omav isik. Jäätmekäitlust ehi-
tise kui vallasasja juurde kuuluval
ehitise teenindamiseks vajalikul
maal korraldab ehitise omanik. Kin-
nisasja omanik, hoonestusõigust
omav isik ning ehitise kui vallasasja
omanik on edaspidises tekstis terri-
tooriumi haldaja.
(4) Jäätmete nõuetekohast käit-

lemist erinevatel etappidel korraldab
jäätmevaldaja.
(5) Jäätmevaldaja on kohustatud

käitlema tema valduses olevaid jäät-
meid vastavalt eeskirjaga ja teiste
õigusaktidega kehtestatud nõuetele
või andma need käitlemiseks üle
selleks õigust omavale isikule.
(6) Jäätmevaldaja peab igas tege-

vuses vältima ohtlike jäätmete segu-
nemist või segamist omavahel või
tavajäätmetega või mistahes ainega.
(7) Jäätmete käitlemine, sh põle-

tamine väljaspool selleks ettenähtud
kohti on keelatud. Küttekolletes
võib keskkonnateenistuse loata põ-
letada ainult immutamata ja värvi-
mata puitu ning kiletamata paberit
või pappi. Nende jäätmete avapõ-
letamiseks peab olema Tapa valla-
valitsuse ja päästeameti kirjalik
nõusolek.
(8) Jäätmete kogumisel ja hoid-

misel tuleb jäätmed nende tekkeko-
has paigutada liikide kaupa eraldi
mahutitesse või selleks ettenähtud
kohtadesse. Jäätmete paigutamine
väljapoole kogumismahuteid ei ole
lubatud, v.a suurjäätmed, mille käit-
lemise kord on toodud eeskirja § 7
lg 2.
(9) Jäätmete hoidmisel tuleb ta-

gada jäätmete ja mahutite säilivus
ning hoiukoha korrasolek, võima-
lus jäätmete töötlemiseks või taas-
kasutamiseks.
§ 4. Jäätmevaldaja ja territooriu-

mi haldaja kohustused jäätmekäit-
lusel
(1) Jäätmevaldaja peab kasutama

kõiki võimalusi jäätmete koguse ja
ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab
jäätmed liigiti koguma, vedama ja
taaskasutama või andma need üle
jäätmeluba omavale jäätmekäitluset-
tevõttele eeskirjaga määratud kor-
ras.
(2) Liigiti kogutakse: 1) vanapa-

berit, 2) biolagunevaid jäätmeid, 3)
ohtlikke jäätmeid, 4) vanametalli, 5)
pakendeid
(3) Piirkondades, kus jäätmeve-

du ei ole korraldatud, on jäätmeval-
daja ja territooriumi haldajad kohus-
tatud ise või volitatud esindaja va-
hendusel sõlmima jäätmekäitluset-
tevõttega jäätmekäitluslepingu või
ise vedama neile kuuluvad või nen-
de valduses oleval territooriumil tek-
kivad jäätmed jäätmekäitluskohta
või taaskasutama neid vastavalt jäät-
meseaduse nõuetele.
(4) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida

jäätmekäitluslepingut ega anda jäät-
meid üle isikule, kellel puudub jäät-
meluba või kes ei ole registreeritud
jäätmeveoks Lääne-Virumaa Kesk-
konnateenistuses. Kui jäätmeid an-
takse üle selliseks käitlemiseks, mil-

leks jäätmeluba ei vajata, peab jäät-
meid üle andev isik olema veendu-
nud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid
käitlema ning tal on selleks asjako-
hased tehnilised ja keskkonnakaitse-
lised vahendid.
(5) Jäätmevaldajad peavad oma-

ma või rentima piisavas koguses jäät-
memahuteid või kasutama jäätme-
käitluslepingu alusel ühismahuteid.
Mahutid ja kogumiskohad peavad
vastama eeskirja nõuetele.
(6) Jäätmemahutid tuleb paiguta-

da krundile või kinnistule, kus jäät-
med on tekkinud, välja arvatud ju-
hul, kui jäätmed paigutatakse lepin-
gu alusel kasutatavasse ühismahutis-
se. Korter-elamutega aladel, kus ela-
mutele on moodustatud minimaal-
se suurusega kinnistud, tohib jäät-
memahuteid paigutada väljapoole
oma kinnistut ainult Tapa vallava-
litsuse loal.
(7) Territooriumide haldajad, kin-

nisvarahalduse ja -hoolduse ettevõt-
ted ja juuriidilisest isikust jäätmeval-
dajad on kohustatud teavitama oma
hallatavate hoonete elanikke või
oma ettevõtete töötajaid Tapa val-
las toimivast jäätmehooldussüstee-
mist ning eeskirja nõuetest.
III peatükk
JÄÄTMEKÄITLUSE TEHNI-
LISED NÕUDED
§ 5. Jäätmekäitluse tehnilised

nõuded
(1) Jäätmemahutid peavad olema

täielikult lekkekindlad ning ei tohi
olla ohtlikud tervisele ega põhjus-
tada keskkonnareostust.
(2) Olmejäätmete kogumiseks

võib mahutitena kasutada:
1) üldjuhtudel 120-, 140-, 240-,

360-, 600- või 800-liitriseid kaanega
ning haaratavaid väike-konteinereid,
mida on võimalik tõstemehhanismi-
ga tühjendada prügi kokkupressiva-
tesse jäätmeautodesse;
2) kaanega varustatud 2 500- ja

4 500-liitriseid konteinereid, mida
on võimalik mehhaanilisel teel tüh-
jendada prügi kokkupressitavates-
se jäätmeautodesse või toimetada
käitluskohta.
(3) Kinnistutel võib kokkuleppel

jäätmekäitlejatega kasutada ka teist-
suguseid mahuteid, mis ei põhjusta
ohtu keskkonnale ning vastavad
käesoleva eeskirja nõuetele.
(4) Jäätmemahutil peab olema

kasutajale nähtavas kohas kiri või
märk, mis vastab mahutiga koguta-
vale jäätmeliigile.
(5) Mahutite lukustamise korral

peab jäätmevaldaja kindlustama
nende avamise tühjenduspäeval.
(6) Mahutid, mis ei ole käsitsi

teisaldatavad, tulevad paigutada sel-
liselt, et neid võiks tühjendada prü-
giveoautosse vahetult paiknemisko-
hast.
(7)Mahutid on soovitatav võima-

luse korral paigutada vastavasse jäät-
memajadesse, katusealustesse või
aedikutesse. Kui jäätmemajad või
katusealune tahetakse lukustada, tu-
leb kindlustada prügivedajatele vaba
sissepääs vastavalt jäätmekäitlusle-
pingule.
(8) Ligipääsuteedmahutitele pea-

vad olema piisava kandevõimega ja
tasased. Need peavad võimaldama
mahutite hõlpsat teisaldamist käsit-
si. Ligipääsuteed peavad olema vä-
hemalt 4 m laiad ja vaba kõrgus tee
kohal peab olema vähemalt 8 m.
Need peavad olema puhastatud lu-
mest ja jääst, nende kalle ei tohi üle-
tada 1:10.
(9)Mahutite paiknemiskohtade ja

juurdesõiduteede korrashoiu eest
territooriumil vastutab territooriu-

mi haldaja.
(10) Kuni 800-liitrised mahutid

tuleb paigutada neid tühjendava jäät-
meveokiga samal tasandil paikneva-
le kõva kattega(betoon, asfalt, kivi-
parkett jms) alusele, mis ei ole jäät-
meveoki lähimast võimalikust pea-
tumiskohast üldjuhul kaugemal kui
4m.
(11) Suuremad kui 800-liitrised

konteinerid paigutatakse jäätmeveo-
kiga samal tasandil paiknevale kõva
kattega alusele, millele on tagatud
jäätmeveoki vahetu juurdepääs kon-
teineri tühjendusküljelt.
IV. peatükk
JÄÄTMEVEO KORRALDAMI-
NE
§ 6. Jäätmete vedu
(1) Jäätmeveo jäätmekäitluskoh-

tadesse korraldab jäätmevaldaja, v.a
olmejäätmete korraldatud vedu.
(2) Olmejäätmete valdaja on ko-

hustatud liituma korraldatud olme-
jäätmeveoga, sõlmides sellekohase
lepingu jäätmekäitlusettevõtte või
elamuhaldusettevõttega.
(3) Segunenud olmejäätmete ma-

huteid peab tühjendama sageduse-
ga, mis väldib mahutite ületäitumist,
haisu ja kahjurite teket ning ümbrus-
konna reostust, kuid mitte harvemi-
ni kui kord kuus.
(4) Biolagunevate jäätmete kogu-

mismahuteid tuleb tühjendada vähe-
malt kord nädalas.
(5) Liigitikogutud taaskasutatava-

te jäätmete, v.a kompostitavad bio-
lagunevad jäätmed, mahuteid võib
tühjendada vastavalt vajadusele.
(6) Jäätmete vedu elamurajooni-

des ei tohi häirida öörahu.
(7) Jäätmeid, mille säilitamine kin-

nistul või krundil kujutab endast va-
hetut ohtu inimese tervisele, tuleb
ära vedada koheselt.
(8) Jäätmeid peab vedama kinni-

ses veovahendis, pakitult või muul
asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed,
sealhulgas nendest imbuvad vedeli-
kud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise
ega vedamise ajal keskkonda.
(9)Hiljemalt 01. jaanuar 2008 kor-

raldatakse Tapa vallas korraldatud
jäätmevedu. Tapa valla haldusterri-
toorium on üks veopiirkond, kus lii-
tumine korraldatud jäätmeveoga on
jäätmevaldajale kohustuslik. Korral-
datud jäätmevedu hõlmab segune-
nud olmejäätmeid.
(10) Korraldatud jäätmeveo kor-

raldab Tapa vallavalitsus. Jäätmelii-
gid, millele kohaldatakse korraldatud
jäätmevedu, veopiirkondadeks jao-
tamine, vedamise sagedus ja aeg ning
teenustasu piirmäär kehtestatakse
eraldi vallavolikogu määrusega.
(11) Korraldatud jäätmeveoga lii-

tumine on kohustuslik kõikidele ni-
metatud olmejäätmete valdajatele
Tapa valla haldusterritooriumi piires.
Olmejäätmete valdaja on ka korte-
riühistu, selle puudumisel aga kinnis-
asja omanik, millel asub suvila, elu-
või äriruum.Olmejäätmete valdajaks
loetakse ka suvila, elu- või äriruumi-
na kasutatava ehitise või korteri kui
vallasasja omanik.
(12) Jäätmevaldaja loetakse jäät-

meseaduse § 69 lõike 1 alusel liitu-
nuks korraldatud elu- või tegevus-
koha järgses jäätmeveo piirkonnas
sõltumata sellest, kas ta on sõlminud
jäätmeveo lepingu konkursi korras
valitud jäätmevedajaga või ei ole seda
teinud.
(13) Kui jäätmevaldaja ei sõlmi

korraldatud jäätmeveo lepingut, loe-
takse ta liitunuks korraldatud jäätme-
veoga elu- või tegevuskohajärgses
jäätmeveo piirkonnas.
(14) Vallavalitsus võib erandkor-
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ras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lu-
geda korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks tema põhjendatud aval-
duse alusel, kui ta korraldab jäätme-
käitlust ise. Mitteliitunuks loetud
jäätmevaldaja esitab üks kord aastas
vallavalitsusele kirjaliku selgituse
oma jäätmete käitlemise kohta.
(15) Veopiirkonnas veoettevõtja

leidmiseks korraldatud avalikul kon-
kursil edukaks tunnistatud ettevõt-
jal on määratud veopiirkonnas jäät-
meveo eri- või ainuõigus kolmeks
aastat.
Piirkond, kust jäätmed kokku ko-

gutakse ning jäätmekäitluskohad ja
isikud, kuhu ja kellele jäätmed üle an-
takse, sealhulgas sortimisettevõtted
ja prügila, määratakse korraldatud
jäätmeveoloaga.
V peatükk
JÄÄTMETE KOGUMINE
§ 7. Jäätmete kogumine
(1) Jäätmete kogumise, taaskasu-

tamise või lõpliku kõrvaldamise kor-
raldab jäätmevaldaja, v.a korraldatud
olmejäätmeveo korral.
(2) Kinnistul või krundil tekkivad

jäätmed, mida ei saa kohapeal taas-
kasutada, tuleb paigutada selle jäät-
meliigi kogumiseks ettenähtud ma-
hutitesse. Suurjäätmed veab ladus-
taja ise ladustamiskohta või asetab
vastavat teenust osutava jäätmekäit-
lusettevõttega kokkulepitud ajaks
kokkulepitud kohta. Suurjäätmeid
on lubatud ladustada jäätmemahu-
tite vahetusse lähedusse, korraldades
nende äraveo hiljemalt 5 päeva jook-
sul.
(3) Jäätmete ajutine jäätmemahu-

tite väline ladustamine ei ole luba-
tud selliste jäätmete puhul, mis või-
vad tekitada keskkonnareostust või
kahjustada inimeste tervist (raadiod,
televiisorid, külmkapid, akud, sega-
olmejäätmed jne)
(4) Vanad autorehvid tuleb üle

anda rehviettevõtete juures loodava-
tesse kogumispunktidesse.
(5) Elektroonika- ja elektritoode-

te romud, sh elektripliidid, televiiso-
rid, pesumasinad, külmikud, tuleb
üle anda kogumispunktidesse või
igal aastal valla territooriumil korral-
datavate ohtlike jäätmete kogumis-
ringil.
(6) Olmejäätmete mahutisse ei

või panna:
1) tule-ja plahvatusohtlikke jäät-

meid;
2) vedelaid jäätmeid;
3) ohtlikke jäätmeid;
4) käimlajäätmeid;
5) kogumiskaevude setteid;
6) erikäitlust vajavad jäätmed;
7) aineid ja esemeid, mis võivad

ohustada jäätmemahutite hooldajat
või jäätmekäitlejat;
8) aineid ja esemeid, mis kaalu,

mõõtmete või kuju tõttu või muul
põhjusel võivad kahjustada mahu-
teid või jäätmeveokeid või rasken-
davad märkimisväärselt jäätmete
kokkupressimist;
9) taaskasutatavaid jäätmeid,mille

kogumine on korraldatud;
10) ehitus- ja lammutusjäätmeid;
11) muid jäätmeid vastavalt val-

lavalitsuse otsusele.
(7) Liiva, tuhka ja pühkmeid võib

paigutadamahutitesse ja vedada prü-
gilasse, kui need vastavad jäätmekäit-
lusettevõtte kehtestatud tingimuste-
le ja kui tuhk on jahtunud 30 kraadi-
ni C.
(8) Segunenud olmejäätmeid ning

muud kergesti riknevaid ja halvasti
lõhnavad jäätmed tuleb paigutada
mahutitesse paberi- või kilekottides-
se pakitult ning selliselt, et need ei
levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu
inimestele ega määriks mahuteid.
(9) Taaskasutatavaid jäätmeid tu-

leb koguda liikide kaupa eraldi ma-
hutitesse:
1) elamumaa sihtotstarbega kin-

nistutel (korteriühistutes, ridaelamu-
tes, korterelamutes jne) vanapabe-
rit ja pappi, kui kinnistul on vähe-
malt 5 korterit;
2) mitteelamumaa sihtotstarbega

kinnistutel vanapaberit ja pappi, kui
neid jäätmeliike tekib kinnistul eral-
divõetuna üle 50 kg nädalas. Vana-
paberiks käesoleva eeskirjapunkti
tähenduses ei loeta dokumente, mis
tuleb hävitada vastavalt isikuandme-
te kaitse seadusele ja arhiiviseadu-
sele;
3) pakendijäätmeid vastavalt ees-

kirja §-le 9.
(10) Taaskasutatavaid jäätmeid,

mille liigiti kogumine on korralda-
tud, tohib panna ainult selleks ette-
nähtudmahutitesse. Liigiti kogutud
jäätmeid ei tohi nende kogumise ja
veo erinevatel etappidel teiste jäät-
meliikidega ühte kallata.
(11) Territooriumil, kus peetak-

se põllumajandusloomi ja �linde,
peab olema väljaehitatud sõnniku-
hoidla.
(12) Sõnnikuhoidla ja rennid pea-

vad olema ehitatud nii, et sademed
ja pinna- ning põhjavesi ei valguks
sõnnikuhoidlasse.
(13) Nitraaditundlikul alal asuv

sõnnikuhoidla ja -rennid peavad ole-
ma lekkekindlad. Ehitamisel peab
kasutamamaterjale, mis tagavad lek-
kekindluse hoidla ekspluatatsiooni-
aja vältel.
VI peatükk
OHTLIKE JÄÄTMETE KO-
GUMINE
§ 8. Ohtlike jäätmete kogumine
(1) Ohtlikud jäätmed tuleb ko-

guda muudest jäätmetest eraldi.
(2)Ohtlikke jäätmeid võib käidel-

da jäätmeloa alusel keskkonnami-
nistri väljastatud ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi omav isik.
(3) Mahutid ohtlike jäämete ko-

gumiseks peavad olema suletavad ja
valvatavad.
(4) Ohtlikud jäätmed, v.a olmes

tekkinud ohtlikud jäätmed, peab
jäätmevaldaja enne üleandmist jäät-
mekäitlejale märgistama vastavalt
keskkonnaministri kehtestatud kor-
rale.
(5) Ohtlike jäätmete kogumist

korraldav isik peab paigutama nen-
de kogumist reguleerivad juhised
kogumispunktis nähtavasse kohta.
Juhises peab olema fikseeritud oht-
like jäätmete äraveo kord.
(6)Vedelad ohtlikud jäätmed

peab säilitama kindlalt suletavates
mahutites, mis välistab nende sat-
tumise maapinnale või kanalisat-
siooni.
(7) Koduses majapidamises tek-

kinud ohtlikud jäätmed, nagu kasu-
tuskõlbmatuks muutunud patareid,
akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravi-
mid, värvid, lakid ja lahustid ning
elavhõbedalambid ja -kraadiklaasid,
tuleb viia ohtlike jäätmete avalikes-
se kogumispunktidesse. Avalikud
kogumispunktid on avalikes kohta-
des paiknevad erikonteinerid, pata-
reide kogumiskastid või kogumisrin-
gide peatuskohad. Avalikes kogu-
mispunktides võetakse ohtlikke jäät-
meid vastu ainult elanikelt.
(8) Ettevõtjad peavad oma ohtli-

kud jäätmed üle andma jäätmeluba
ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(9) Ohtlike jäätmete valdaja vas-

tutab nende ohutu hoidmise eest
kuni jäätmete üleandmiseni jäätme-
käitlusettevõttele.
(10) Ettevõtja, kelle valduses on

ohtlikud jäätmed, on kohustatud
andma järelvalveametnikule infor-

matsiooni ohtlike jäätmete hoidmi-
se ja käitlemise kohta.
(11) Tapa valla ohtlike jäätmete

kogumispunkt asub Tapa linnas
Pikk tn 6 hoovis.
VII peatükk
PAKENDI- JA PAKENDI-

JÄÄTMETE KOGUMINE
§ 9. Pakendite ja pakendijäätme-

te kogumine
(1) Pakendid ja pakendijäätmed

tuleb koguda muudest jäätmetest
eraldi ja anda üle selleks ettenähtud
kogumispunktidesse. Üleantavad
pakendid peavad vastama taaskasu-
tus-organisatsiooni kehtestatud
nõuetele.
(2) Pakendite ja pakendijäätmete

kogumise ja taaskasutamise korral-
davad pakendiettevõtjad või nende
volitusel taaskasutus-organisat-
sioon.
(3) Pakendiettevõtja on kohusta-

tud tasuta tagasi võtma müüdud
kauba müügipakendid või pakendi-
jäätmed müügikohas või selle vahe-
tus läheduses asuvas teises müügi-
kohas müügikoha kinnistu või selle
teenindusmaa piires, teavitades sel-
lest võimalusest müügikohas nähta-
vale kohale seatud ja arusaadava kir-
jaliku teatega. Tagasivõtmise nõue
hõlmab vaid pakendit, mille tüüp,
kuju ja suurus vastab selles müügi-
kohas müüdava kauba pakendile ja
selle kauba müüja poolt üleantava
kauba pakendile.
(4) Juhul, kui mingil põhjusel ei

ole võimalik korraldada pakendite
ja pakendijäätmete vastuvõtmist
oma kinnistu või teenindusmaa pii-
res, võib nende, v.a tagatisrahaga
pakendid, vastuvõtmise erandina
korraldada kinnistu või teenindus-
maa vahetus naabruses Tapa valla-
valitsuse loal ja tingimustel.
(5) Pakendijäätmete veo vastuvõ-

tupunktist käitluskohta korraldab
pakendiettevõtja või taaskasutus-
organisatsioon ise. Kui pakendiet-
tevõtja ei ole ühinenud taaskasutus-
organisatsiooniga, peab ta vedama
kogutud pakendijäätmete käitlus-
kohta ise või kasutama selles piir-
konnas korraldatud jäätmeveoluba
omava ettevõtja veoteenust.
VII peatükk
BIOLAGUNEVATE JÄÄTME-
TE KOMPOSTIMINE JA LA-
DUSTAMINE
§ 10. Biolagunevate jäätmete

kompostimine ja ladustamine
(1) Väikeelamutes tekkivate bio-

lagunevate jäätmete kompostimine
on lubatud oma kinnistu piirides.
Väljaspool oma kinnistut, välja ar-
vatud jäätmekäitluskohad, on bio-
lagunevate jäätmete kompostimine
lubatud ainult vallavalitsuse kirjali-
kul loal ja tingimustel.
(2) Kompostitavat materjali peab

paigutama, ladustama ja käitlema
tervisele ja ümbruskonnale kahju-
tult ning nii, et see ei põhjustaks
kahjurite teket.
(3) Tiheasustus aladel väikeela-

mutes tekkivad toidujäätmeid võib
kohapeal kompostida ainult selleks
ettenähtud, kahjurite eest kaitstud
kompostimisnõudes. Aia- ja pargi-
jäätmeid võib kompostida lahtiselt
aunades.
(4) Kompostimisnõud ja -aunad

peavad paiknema naaberkinnistust
vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid
ei lepi kokku teisiti.
(5) Heitvee kogumis- ja settekae-

vude setteid ning käimlajäätmeid ei
tohi kasutada komposti valmistami-
seks ega laotada territooriumile.
Purgimine toimub vastavalt Tapa
vallavolikogu poolt kinnitatud Tapa
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
ni eeskirjale.

(6) Valla haljasaladel tekkivaid
aia-ja pargijäätmeid (taimed, rohi,
lehed, oksad jne) tuleb kogudamuu-
dest jäätmetest eraldi ja komposti-
da vallas selleks rajatavatel kompos-
timisväljakutel või teistes jäätmeloa-
ga jäätmekäitlusettevõttes.
(7) Sõnniku, vedelsõnniku, virt-

sa, reoveesetete ja piiritusetööstuse
jääkide kasutamisel aedades ja põl-
dudel tuleb järgida väetamise ja reo-
veesetete kasutamise korda.
(8) Sõnniku, vedelsõnniku, virt-

sa, reoveesette ja piiritusetööstuse
jääkide laotamine lumele, külmunud
maale ning kaevule lähemal kui
100m on keelatud.
(9) Sõnnikuaun peab olema vee-

kogust, allikast või karstilehtrist kau-
gemal kui 100 m ja kaetud.
IX peatükk
TERVISHOIU JA VETERI-
NAARTEENUSTE OSUTAJA
JÄÄTMETE KÄITLEMISE
NÕUDED
§ 11. Tervishoiu ja veterinaartee-

nuste osutaja jäätmete käitlemise
nõuded
(1) Tervishoiu- ja veterinaartee-

nuste osutajad on: 1) haiglad;2) eri-
arstid; 3) perearstid, ambulatooriu-
mid ja polikliinikud; 4) eraarstid; 5)
hambakliinikud; 6) hooldekodud ja
taastusravi asutused; 7) verekesku-
sed; 8) hooldusõed, kes teevad hool-
dust kodus; 9) loomakliinikud ja loo-
maarstid.
2) Tervishoiu-, hooldus- ja vete-

rinaarteenust osutamisel tekkivate
jäätmete(edaspidi tervishoiu- ja
veterinaarjäätmed)käitlemise kord
on kohustuslik kõikidele Tapa valla
tervishoiu-, hooldus- ja veterinaar-
asutustele, kus tekivad jäätmed, mis
on jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike
jäätmete nimistus (edaspidi jäätme-
nimistu) määratletud �inimeste ja
loomade tervishoiul tekkinud jäät-
metena�.
(3) Tervishoiuasutustes tekkinud

olmejäätmed, mida ei ole võimalik
taaskasutada ja koristusjäätmed, tu-
leb pakkida tekkekohas musta või
halli värvi jäätmekoti, mis suletakse
enne äraviimist. Mahuteid tühjen-
dab äravedu korraldav jäätmekäit-
lusettevõte.
(4) Taaskasutatavate jäätmete

käitlemine:
1) klaasijäätmed tuleb paigutada

vastavalt klaasi koguva jäätmekäit-
lusettevõtte nõuetele eraldi kaane-
ga suletavad mahutid ning antakse
üle klaasikogumisettevõttele;
2) vanapaber tuleb anda üle pa-

berikogumisettevõttele.
(5) Bioloogiliste jäätmete käitle-

mine
1) bioloogilised jäätmed on ühe-

kordsed süstlad, vananenud vereko-
tid verega, verekomponendid, vere-
ülekandesüsteemid, verine või niis-
ke sidumismaterjal, aspiratsiooni
torud, kateetrid jt patsiendi kehave-
delikega kokkupuutunudmeditsiini-
tarbed;
2) bioloogilised jäätmed tuleb

pakkida tekkekohas punasesse jäät-
mekotti, millel onmarkeering �Bio-
loogilised jäätmed�. Jäätmekotid
tuleb üle anda vastavat jäätmeluba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(6) Teravate ja torkivate jäätmete

käitlemine
1) Teravad ja torkivad jäätmed on

nõelad, skalpelliterad, ampullikillud,
kasutatud katseklaasid, tilk-
infusiooni voolikute teravad osad
jms.
2) Teravad ja torkivad jäätmed

tuleb asetada raskesti läbitorgatavast
materjalist valmistatud suletavasse
kanistrisse, millel on punane mar-
keering �Teravad ja torkivad jäät-

med�. Kanister tuleb üle anda vas-
tavat jäätmeluba omavale jäätmekäit-
lusettevõttele.
(7) Muude ohtlike jäätmete käit-

lemine
1) Ravimijäätmed on ravimid, mis

on riknenud või nende kehtivusaeg
on lõppenud. Ravimijäätmed paki-
takse plastikkotti või -purki ja mar-
keeritakse sildiga �Ravimijäätmed�
Pakitud ravimijäätmed kogutakse ja
antakse üle vastavat luba omavale
jäätmekäitlus- ettevõttele.
2) Elavhõbedajäätmed tekivad

purunenud või vanadest kraadiklaa-
sidest, vererõhuaparaatide, mõne-
dest elavhõbedat sisaldavatest
reagentidest. Erineval kujul esinevat
elavhõbedat sisaldavad jäätmed tu-
leb üksteisest eraldi hoida. Need pa-
kitakse plastik- või klaaspurki, mis
on korgiga tihedalt suletud. Metalli-
lise elavhõbeda (tekib nt purunenud
kraadiklaasist) aurustumise vältimi-
seks tuleb see paigutada veega anu-
masse, nii et vesi katab elavhõbeda.
Pakend tähistatakse markeeringuga
�Elavhõbedajäätmed�. Elavhõbeda-
jäätmed tuleb üle anda vastavat luba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
3) Kemikaalide jäätmed tuleb ko-

guda suletudmittepurunevasse anu-
masse, mis ei reageeri kemikaaliga.
Pakendile tuleb lisadamärge �Kemi-
kaalide jäätmed� ja jäätmed tuleb üle
anda üle käitlemiseks vastavat luba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
X peatükk
EHITUS- JA LAMMUTUS-

PRAHI KÄITLEMISE NÕU-
DED
§ 12. Ehitus- ja lammutusprahi

käitlemise üldsätted
(1) Ehitusjäätmete hulka kuulu-

vad puidu, metalli, betooni, telliste,
ehituskivide, klaasi ja muude ehitus-
materjalide jäätmed, sh need, mis si-
saldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäät-
meid ning väljaveetav pinnas, mis
tekivad ehitamisel ja remontimisel
(edaspidi ehitamisel) ning mida ehi-
tusobjektil tööde tegemiseks ei ka-
sutata.
(2) Käesoleva peatükiga regulee-

ritakse ehitusjäätmete käitlust juhul,
kui ehitamise käigus tekib jäätmeid
üle 1 m³ päevas või üle 10 m³ kogu
ehitusperioodi kestel. Muudel juh-
tudel tuleb lähtuda eeskirja nõuetest.
(3) Ehitusprojektides peab olema

näidatud:
1) jäätmete hinnanguline kogus,

renoveerimise ja lammutuse korral
jäätmete liigitus vastavalt kehtivale
jäätmeloendile
2) pinnasetöödemahtude bilanss;
3) selgitused jäätmete liigiti kogu-

miseks ehitusplatsil;
4) jäätmete edasine suunamine
(4) Kui ehitamise käigus tekib

jäätmeid üle 10m³, tuleb ehitise vas-
tuvõtmiseks esitatavale dokumenti-
dele kohustuslikult õiend ehitusjäät-
mete nõuetekohase käitlemise koh-
ta.
(5) Ehitiste lammutamiseks peab

olema kehtivatele nõuetele vastav
lammutusprojekt, mis on kooskõlas-
tatud Tapa vallavalitsusega ja ehitus-
luba lammutamiseks. Lammutustöö-
de lõpetamisel tuleb vormistada jäät-
meõiend, mille vormi kinnitab Tapa
vallavalitsus.
(6) Kui pinnasetööde käigus avas-

tatakse arheoloogilist kultuurkihti
(muinsuskaitselisi objekte, nende
fragmente, ürikuid, inimsäilmeid jt),
tuleb pinnasetööd kohe peatada.
Tööde jätkamine kooskõlastatakse
Muinsuskaitseameti järelvalve Lää-
ne-Virumaa vaneminspektoriga.
(7) Ehitusjäätmeid ei tohi anda

vedamiseks, kõrvaldamiseks või
taaskasutamiseks üle isikule, kellel
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puudub vastav jäätmeluba või kes
ei ole ehitusjäätmete vedajana regist-
reerinud. Ohtlike ehitusjäätmete
üleandmisel peab lisaks jäätmeloale
kontrollima ka ohtlike jäätmete käit-
luslitsentsi olemasolu.
§ 13. Ehitusjäätmete valdaja ko-

hustused
(1) Ehitusjäätmete käitlemise eest

vastavalt käesoleva lisa nõuetele vas-
tutab jäätmevaldaja.
(2) Ehitusjäätmete valdaja on ehi-

tise omanik, kui tema ja ehitusette-
võtja või kinnisvaraarendaja vaheli-
ne leping ei näe ette teisiti või muu
isik, kelle valduses on jäätmed.
(3) Ehitise omanik on ehitise kui

vallasasja omanik, kinnistu omanik,
hoonestusõiguse või mõnemuu pii-
ratud asjaõiguse alusel kinnistu ka-
sutaja või isik, kellele on välja antud
ehitusluba.
(4) Ehitusettevõtja on tegevuslu-

ba omav ehitustööde tegija või väi-
keelamu, taluhoonete, suvila, aiama-
ja, kasvuhoone ja kuni kahe sõidu-
autokohaga garaaþi omanikust ehi-
taja.
(5) Ehitusjäätmete valdaja ja jäät-

mekäitlusettevõtte omavahelised
õigused ja kohustused määratakse
jäätmekäitluslepinguga.
(6) Ehitusjäätmete valdaja on

oma tegevuses kohustatud:
1) rakendama kõiki tehnoloogi-

lisi ja muid võimalusi ehitusjäätme-
te liikide kaupa kogumiseks tekke-
kohas;
2) korraldama oma jäätmete taas-

kasutamise või andma jäätmed käit-
lemiseks üle jäätmeluba omavale või
jäätmevedajana registreeritud isiku-
le. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on
täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi olemasolu;
3) võtma tarvitusele abinõud tol-

mu tekkimise vältimiseks ehitusjäät-
mete paigutamisel konteinerisse laa-
dimisel veokisse;
4) valmistama ette tasase kõva-

kattelise aluspinna jäätmekonteine-
rite paigutamiseks;
5) kooskõlastama Tapa Vallava-

litsusega jäätmekonteinerite paigu-
tamise tänavatele, sõidu- või kõnni-
teedele ning parklatesse;
6) tagama, et kinnistul või krun-

dil oleksid eraldi märgistatud kon-

teinerid olmejäätmete ja ohtlike jäät-
mete kogumiseks;
7) teavitama oma töötajaid Tapa

vallas kehtivast jäätmehoolduse kor-
rast ning käesoleva eeskirja nõue-
test.
§ 14. Mitteohtlike ehitusjäätme-

te käitlemine
(1) Ehitusjäätmed tuleb sortida

liikidesse nende tekkekohal. Sorti-
misel lähtutakse jäätmete taaskasu-
tus-võimalustest. Eraldi tuleb sor-
tida: 1) puit; 2) kiletamata paber ja
papp; 3) metall (eraldi must- ja vär-
viline metall); 4) mineraalsed jäät-
med (kivid, ehituskivid ja tellised,
krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);
5) raudbetoon- ja betoondetailid; 6)
tõrva mittesisaldav asfalt; 7) kiled.
(2) Juhul, kui ehitusjäätmete tek-

kekohas puudub võimalus nende
sortimiseks või see on majandusli-
kult ebaotstarbekas, tuleb jäätmed
anda üle vastavale jäätmeloaga jäät-
mekäitlusettevõttele, kes teeb selle
töö teenustööna.
(3) Liikidesse sorditud jäätmed

tuleb koguda eraldi konteinerisse,
taaskasutada või anda taaskasutami-
seks üle vastavat jäätmeluba oma-
vale jäätmekäitlusettevõttele. Ehi-
tusjäätmed, mida ei saa materjalina
või tootena taaskasutada, kõrvalda-
takse läheduse põhimõtet jälgides
jäätmeloaga jäätmekäitluskohtades.
Konteinerid peavad olema tähista-
tud vastavalt kogutavatele jäätmelii-
kidele.
(4) Mahukaid ehitusjäätmeid,

mida oma kaalu või mahu tõttu pole
võimalik paigutada konteinerisse ja
mida ei anta koheselt üle jäätmekäit-
lusettevõttele, paigutatakse krundi
piires selleks eraldatud territooriu-
mile nende hilisemaks transportimi-
seks jäätmekäitluskohta.
(5) Mahukad ehitusjäätmed on

suuregabariidilised ja raskemad ehi-
tus- ja lammutustöödel tekkinud
jäätmed (raudbetoon- ja betoonde-
tailid, palgid, metall- ja puittalad jne)
(6) Saastumata pinnase ja sorti-

misel ülejäänud mineraalsete püsi-
jäätmete segu kõrvaldamine väljas-
pool ametlikke ladestuspaiku nen-
de taaskasutamise eesmärgil, sh ter-
ritooriumi planeerimiseks, on luba-
tud ainult kehtivate nõuete kohaselt

vormistatud ehitusprojekti ja ehitus-
loa alusel. Saastumata pinnast või
sorteerimisel ülejäänud mineraalse-
te püsijäätmete segu võib kinnistu
valdaja kasutada oma kinnistu hea-
korrastamiseks.
(7) Raudbetoon- ja betoondetai-

lide, asfaldi ja eelsorteeritud ehitus-
kivide ja telliste ning puidu ladesta-
mine prügilas või pinnasetäiteks
väljaspool prügilat ei ole lubatud.
Raudbetoon- ja betoondetailid ning
tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle
anda purustamiseks ja materjalide
taaskasutamiseks vastavale jäätme-
luba omavale jäätmekäitlusettevõt-
tele. Eelsorditud ehituskivid ja telli-
sed tuleb kas taaskasutada ehituski-
videna ja tellistena või anda purus-
tamiseks ja materjalide taaskasuta-
miseks üle vastavale jäätmeluba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Puhas puit tuleb kas kasutada küt-
tena või anda puiduhakke valmista-
miseks üle vastavale jäätmeluba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Tõrva sisaldavat asfalti tuleb käidel-
da ohtlike ehitusjäätmetena.
(8) Kasvupinnas tuleb koorida

eraldi ja kasutada samal ehitusel hal-
jastamiseks. Ülejääva kasvupinnase
kasutamine tuleb kooskõlastada
Tapa vallavalitsusega.
§ 15. Ohtlike ehitusjäätmete käit-

lemine
(1) Ohtlikud ehitusjäätmed on

ehitamisel tekkivad jäätmed, mis
oma ohtlike omaduste tõttu võivad
põhjustada kahju tervisele ja kesk-
konnale ning nõuavad erimenetlust
nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitus-
jäätmed määratakse keskkonnami-
nistri kehtestatud ohtlike jäätmete
nimistu alusel. Ohtlike ehitusjäätme-
te hulka kuuluvad:
1) asbesti sisaldavad jäätmed �

eterniit, asbesttsementplaadid, as-
besttsementtorud, isolatsioonima-
terjalid jne;
2) värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäät-

med, sh neid sisaldanud tühi taara
ja nimetatud jäätmetega immutatud
materjalid jne;
3) naftaprodukte sisaldavad jäät-

med � tõrvapapp, immutatud iso-
latsioonimaterjalid, tõrva sisaldav
asfalt jne;
4) saastunud pinnas.

(2) Pinnas loetakse saastunuks,
kui see sisaldab ohtlikke aineid üle
keskkonnaministri kehtestatud piir-
normide.
(3) Ohtlikud ehitusjäätmed, va

saastunud pinnas, tuleb koguda lii-
kide kaupa eraldi konteineritasse,
mis on märgistatud vastavalt kesk-
konnaministri poolt kehtestatud
korrale. Ohtlike ehitusjäätmete kon-
teinerisse ei tohi kallata vedelaid
ohtlikke jäätmeid nagu värvid, lakid,
lahustid ja liimid jne.
(4) Ohtlike ehitusjäätmete kogu-

miseks kasutatavad konteinerid pea-
vad olema lukustatavad või valve all.
(5) Asbestitööde tegemisel tuleb

jälgida asbestitöökaitse eeskirja ja
tööandjal peab olema tööinspekt-
siooni luba.
(6) Vedelad ohtlikud jäätmed,

nagu kasutuskõlbmatud värvid, la-
kid, lahustid, liimid jne ning nende
jäägid tuleb koguda nende algpaken-
disse või vastavalt märgistatud kind-
lalt suletavasse mahutisse.
(7) Ohtlikud ehitusjäätmed, sh

ehitusjäätmed, mis sisaldavad oht-
likke jäätmeid ja saastunud pinnas,
tuleb selleks kehtestatud korras üle
anda ohtlike jäätmete käitluslitsent-
si omavale ettevõttele.
(8)Ohtlike ehitusjäätmete valdaja

vastutab nende ohutu hoidmise eest
kuni jäätmete üleandmiseni jäätme-
käitlusettevõttele.
(9) Juriidilised isikud, kes tekita-

vad või käitlevad ohtlikke ehitusjäät-
meid, on kohustatud andma järel-
valveametnikele neid jäätmeid puu-
dutavat informatsiooni.
XI peatükk
JÄRELVALVE JA VASTUTUS
§ 16. Järelvalve teostamine
(1) Järelvalve eeskirja nõuete täit-

mise üle toimub keskkonnajärelval-
ve seaduses sätestatud korras.
(2) Järelvalvet ei teostata ohtlike

jäätmete tekkimise üle kodumajapi-
damises.
§ 17. Keskkonnasaastatuse likvi-

deerimine
(1) Ebaseaduslikult keskkonda

viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest
põhjustatud keskkonnareostuse lik-
videerimise korraldab jäätmete eba-
seaduslikult keskkonda viija (edas-
pidi saastaja) oma kulul Keskkon-

nainspektsiooni või Tapa vallavalit-
suse ettekirjutuse alusel.
(2) Saastaja hüvitab reostusega

põhjustatud kahju täies ulatuses.
(3) Kui saastaja ei täida käesoleva

paragrahvi lõikes 1 toodud kohus-
tust, korraldab jäätmete ja neist põh-
justatud saaste likvideerimise saas-
tatud kinnisasja omanik saastaja ku-
lul. Kui saastajat ei ole võimalik
kindlaks teha, korraldab saastatud
kinnisasja omanik saaste likvideeri-
mise oma kulul.
(4) Kui saastunud kinnisasja oma-

nik ei täida käesoleva paragrahvi lõi-
kes 3 toodud kohustust või kui saas-
tajat ei ole võimalik kindlaks teha,
korraldab jäätmete ja neist põhjus-
tatud saaste likvideerimise saastatud
kinnisasja omaniku kulul Tapa val-
lavalitsus asendustäitmise ja sunni-
raha seaduse sätestatud korras.
§ 18. Vastutus
(1) Eeskirjamittetäitmisel võetak-

se süüdlased vastutusele ja väärtegu-
de menetlemine toimub vastavuses
jäätmeseaduse § 127 sätestatuga.
XII Peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 19. Õigusaktide kehtetuks tun-

nistamine
2) Käesoleva määruse vastuvõt-

mise hetkest tunnistatakse kehte-
tuks:
1) Tapa linnavolikogu 12. 05.

2005 määrus nr 55 �Tapa linna jäät-
mehoolduseeskiri�.
2) Saksi vallavolikogu 19. 01. 2005

määrus nr 1 �Saksi valla jäätmehool-
dus eeskirja kinnitamine�.
3) Lehtse vallavolikogu 13.09.2001

määrus nr 17 �Lehtse valla jäätme-
hoolduseeskirja kinnitamine�.

§ 20. Määruse avalikustamine ja
jõustumine
(1) Avaldada käesolev määrus

Tapa valla ajalehes Sõnumed ning
Tapa valla veebilehel.
(2) Määrus jõustub 22. jaanuaril

2007.

Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

Tapa, 4. jaanuar 2006 nr 1

Valimisjaoskondade
moodustamine
Määrus kehtestatakse riigiko-

gu valimise seaduse § 8 lõike 2 ja
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 10 lõike 2 alu-
sel.
§ 1. Moodustada Tapa vallas

neli alalist valimisjaoskonda:
1) Valimisjaoskond nr 1,

mille piiridesse kuulub Tapa linn.
Hääletamisruumi asukoht Tapa
kultuurikoda, aadressil Turu 8,
Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Vi-
rumaa.
2) Valimisjaoskond nr 2,

mille piiridesse kuuluvad Lehtse
alevik ja külad: Jootme, Kuru,
Linnape, Läste, Pruuna, Raba-
saare, Rägavere, Räsna,
Tõõrakõrve. Hääletamisruumi
asukoht Lehtse kultuurimaja,
aadressil Rägavere tee 19, Leht-
se alevik, Tapa vald, Lääne-Viru-
maa.
3) Valimisjaoskond nr 3,

mille piiridesse kuuluvad külad:
Jäneda, Kõrveküla, Läpi, Patika,
Raudla. Hääletamisruumi asu-

koht Jäneda põhikool, aadressil
Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-
Virumaa.
4) Valimisjaoskond nr 4,

mille piiridesse kuuluvad külad:
Imastu, Karkuse, Loksu, Loku-
ta, Moe, Nõmmküla, Näo, Piilu,
Saiakopli, Saksi, Vahakulmu.
Hääletamisruumi asukoht Moe
teeninduspunkt, aadressil Moe 1,
Moe küla, Tapa vald, Lääne-Vi-
rumaa.
§ 2. Määrata valimisjaoskon-

naks, kus valijad saavad hääleta-
da väljaspool oma elukohajärg-
set jaoskonda valimisjaoskond nr
1, asukohaga Tapa kultuurikoda,
aadressil Turu 8 Tapa linn, Tapa
vald, Lääne-Virumaa.
§ 3. Määrata valimisjaoskon-

naks, kus saavad hääletada vali-
jad kelle elukoha andmed on rah-
vastikuregistrisse kantud valla või
linna täpsusega valimisjaoskond
nr 1, asukohaga Tapa kultuuriko-
da, aadressil Turu 8 Tapa linn,
Tapa vald, Lääne-Virumaa.
§ 4. Määrus jõustub 10. jaa-

nuaril 2007.
Kuno Rooba, vallavanem
Piret Treial, vallasekretär

VALLAVALITSUSE JA -VOLIKOGU ISTUNGID

Tapa vallavalitsuse istungid:
4. jaanuar 2007
- Väljastati kasutusluba garaazile ja
laudale asukohaga Kulliõue talu Läpi
küla.
- Määrati projekteerimistingimused
elamu projekteerimiseks kinnistule
aadressiga Valgejõe pst 19.
- Otsustati maha kanda Tapa valla bi-
lansis arvel olevad põhivara objektid,
mis on kasutamiskõlbmatud ja 100%
amortiseerunud ning moraalselt va-
nanenud ja katki.
- Ühe isikuga lõpetati sotsiaalkorteri
üürileping kuna üürnik soovib kasu-
tada suuremat elamispinda.
- Väljastati ehitusluba Tapa linnaraa-
matukogu rekonstrueerimiseks.
- Moodustati Tapa valla valimisjaos-
konnad (4) asukohtadega Tapa kul-
tuurikoda, Lehtse kultuurimaja, Jäne-
da põhikool ja Moe teeninduspunkt.

9. jaanuar 2007
- Sõlmiti ühe isikuga koduteenuse
osutamise leping.
- Ühele puudega inimesele määrati
hooldaja.
- Moodustati eeskoste kontrolli ko-
misjon.
-Otsustati läbi viia avatud pakkumis-
menetlus riigihankele � Tapa valla tee-

de ja tänavate pindamine 2007�.
- Otsustati kahe maaüksuse ostuees-
õigusega erastamise tingimused.
- Anti nõusolek metsa raadamiseks
Tapa vallas RMK Rava metskonnas.

Tapa vallavolikogu istung:
11. jaanuar 2007
- Võeti vastu otsus puuetega inimes-
te hooldajatoetusemäära kehtestami-
seks (alates jaanuarist 2007) 600 kroo-
ni kuus).
- Võeti vastu määrus �Represseeritu
ja represseerituga võrdsustatud
okupatsioonireziimide poolt repres-
seeritud isikute vabastamine maa-
maksust� (avaldatud tänases lehes).
- Kinnitati Tapa valla teede ja tänava-
te nimekiri.
- Võeti vastumäärus �Tapa valla jäät-
mehoolduseeskiri� (avaldatud tänases
lehes).
- Võeti vastu määrus �Tapa vallas
korraldatud jäätmeveole ülemineku
kord ja korraldatud jäätmeveo raken-
damise juhend�.
- Tapa spordikeskuse põhikirja eel-
nõu edastati kultuurikomisjonile lä-
bivaatamiseks jamarkuste tegemiseks.
- Toimus Tapa valla 2007. aasta eel-
arve 2. lugemine.

VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Tapa, 11. jaanuar 2007 nr 40

Represseeritu ja
represseerituga võrdsusta-
tud okupatsioonireziimide
poolt represseeritud
isikute vabastamine
maamaksust
Määrus kehtestatakse maamak-

suseaduse § 11 lõike 2¹ alusel.
§ 1. Vabastada maamaksust rep-

resseeritud ja represseerituga võrd-
sustatud isikud okupatsioonireþii-
mide poolt represseeritud isiku sea-
duse mõistes tingimusel, et maa-
maksuvabastuse taotleja:
1) kasutab Tapa vallas elamu-

maad;
2) ei saa maa kasutusõiguse alu-

sel rendi- ja üüritulu.
§ 2. Avaldused maksuvabastuse

saamiseks tuleb esitadaTapa vallava-
litsusemaakorraldajale, v.a isikud, kes
on esitanud avalduse 2006. aastal.
§ 3. Kehtestada maamaksust va-

bastamise taotluse avaldus vastavalt
lisale.
4. Määrus jõustub 15. jaanuaril

2007.
Aleksander Sile, vallavolikogu esimees
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Jaanuaris on võimalik tutvuda Tapa
valla arengukava eelnõuga aastateks
2007-2015. Millisena näevad valla
tulevikku arengukava koostajad?
Mida tehakse selleks, et meie kodu-
linn oleks ilus ja siin oleks hea ela-
da, töötada, õppida, aga ka puhata
ning vaba aega veeta? Kas Tapale
tuleb uusi töökohti, investeeringuid,
kas elavneb ehitustegevus?
Milline on meie praegune tegelik

elu ja millised on linna arenguplaa-
nid? Mõtlemisainet leiab arenguka-
vast küllaga ja ka küsimusi tekib
hulganisti. Siin nüüd mõningaid lu-
gemisel tekkinud mõtteid.
Arengukavast loeme, et asend ja

infrastruktuurid annavad Tapa vallale
eeliseid, mida on vähestel sarnaste
probleemidegaEesti vadadel.Tapa lin-
nal on Eesti oludes väga hea logistika
ja tööstuse arengu potentsiaal.
Seega peaks olemas olema võima-

lused linna kiireks arenguks. Agamis
toimub tegelikult? Üksteise järel pa-
nevad uksed kinni kauplused ja söö-
gikohad, ettevõtted lähevad pankrot-
ti, puudus onmajutuskohtadest.Vaba
ajameeldivaks veetmiseks on võima-
lusi vähe. Juurde pole tulnud uusi töö-
kohti. Tööstusküla areng on peatu-
nud. Linnas on palju tühje ja lagune-
vaid hooneid. Paljud tapalased on
sunnitud mujal tööl käima või hoo-
pis linnast lahkuma ja otsima endale
uue elupaiga ja töö.
Arengukavast saame teada, et

meil on palju odavat tööjõudu, sa-
mas on puudus kvalifitseeritud töö-
listest. Elanikud vananevad ja nen-
de arv väheneb. Teeninduse osas
peetakse esmatarbekaupadega kaup-
lejate vahelist konkurentsi piisavaks.
Küll aga märgitakse ära toitlustus-
ja majutusasutuste vähesust. Samas
aga tõdetakse, et vallal on peaaegu
võimatumõjutada teenindus- ja ma-
jutusettevõtete teket ja arengut.
Siin tekib küsimus, kes siis üldse

on võimeline tegelema valla arengu-
ga, kes pakub välja võimalusi uute
töökohtade tekkeks, kes otsib inves-
toreid jne. Ettevõtluse arendamise
koha pealt on ikka ja jälle suurim
arendusprojekt Tööstuspargi pro-
jekt. Samas võib arengukavast luge-
da, et Tööstuspargi osas on loode-
tust aeglasem investeeringute tulek.
Agamilliseid teisi investeeringuid on
veel linna tulemas, kas hakatakse
ehitamamidagi tõesti uut ja kaasaeg-
set? Kas on plaanis ehitada linna
mõni uus korterelamu? Ega endine
sõjaväelinnak ole küll eriti atraktiiv-
ne koht uute elanike, st töötajate Ta-
pale meelitamiseks. Midagi sellist
arengukavas küll silma ei hakanud.
Küll aga plaanitakse koolide ja las-
teaedade renoveerimist, viadukti ehi-
tamist. Tapa jaamahoonega on suu-
red plaanid, kavas on ehitada Tapa-
le uus keskkatlamaja. Koostatakse
planeeringuid, arengukavasid.
Tapa linna viletsat olukorda seos-

tatakse meie raske mineviku päran-
diga. Kõik meie mured olevat pärit
okupatsiooniajast: reostatud kaevud,

infrastruktuuri halb olukord, linna
halb maine. See kõik on tõsi, aga
millal juba okupatsioon lõppes!
Mida on nüüd, Eesti Vabariigi ajal
tehtud Tapa linnas valitseva olukor-
ra ja linna maine parandamiseks?
Konkreetselt! Kas see on lahendus,
et peaaegu 15 aastat pärast võõrvä-
gede lahkumist veetakse meil reos-
tatud kaevudega majapidamistesse
ikka veel tsisterniga vett? Kui kaua
tapalased peavad veel ootama ühis-
veevärgi ehitamist? Eelmises Tapa
linna arengukavas oli kirjas, et 2006.
a ehitatakse veetrasse 32 miljoni
krooni eest. Suuri ehitustöid polnud
aga kusagil märgata. Või oli? Uues
arengukavas on jälle plaanis, et 2007.
a koostatakse valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava ja selle
elluviimine on kavas alates 2007. a.
Inimesed usuvad ja loodavad jälle,
et tegudeni jõutakse. Plaanid on ilu-
sad ja suured. Pisiasjadele aga keegi
tähelepanu ei pööra. Tegelikult on
meie linnas niisuguseid lahenduse-
ta jäänud �pisiprobleeme� nii palju,
et ei teagi, kust alustada. Nendest
on ka korduvalt juttu tehtud, aga la-
henduseni pole jõutud.
Bussijaamon juba aastaid seisnud

sama troostitus olukorras kui prae-
gu. Reisijad peavad bussi väljas oota-
ma. Tänaseni pole probleemile la-
hendust leitud. 2003. aastal paigaldati
linna uus bussiootepaviljon, tänase-
ni pole see kasutust leidnud. Suure-
jooneliselt alustatud projektist on jä-
rel vaid lõhutud, kasutuna seisev pa-
viljon. Planeeritud liikluse ümberkor-
raldusest aga ei tulnud midagi välja,
töö jäi lõpetamata. Kõikides linna
bussipeatustes puuduvad ootepavil-
jonid ja istepingid. Tihti on peatu-
sed koristamata ja prügikastid tüh-
jendamata. Parem las seisab olemas-
olev paviljon kasutuna, aga reisijate
jaoks pole seda mõtet mõnda teise
kohta ümber paigutada. Näiteks Pi-
kal tänaval (endine Autobaasi pea-
tus), olevat reisijaid vähe, tähendab,
vähestele reisijatele polegi elemen-
taarseid mugavusi vaja.
Jaamahoone kordategemine on

arengukavas olemas. Ühes kohas on
kirjas, et Tapa vaksalihoonele leitak-
se kasutusfunktsioon aastatel 2007�
2010. Teise rea pealt loeme, et Tapa
Vaksalihoone avamine külastajaile
toimub 2009. a. Seda tehakse koos-
töös Virumaa Muuseumide, Eesti
Raudtee ja Edelaraudteega. Tööde
läbiviimise ajaks onmärgitud 2007�
2009.
Seni aga puuduvad rongiootaja-

tel kõige elementaarsemadki muga-
vused, rongi tuleb oodata väljas. Sa-
mas on tõsine probleem avaliku
käimla puudumine. Rongi- ja bussi-
ootajad vaadaku ise, kuidas hakka-
ma saavad. Probleem pidi lahendu-
se leidma siis, kui avatakse jaama-
hoone.
Palju on räägitud lagunevatest ja

tühjana seisvatest hoonetest. Keset
linn �rõõmustavad� silma Turu 5,
hooned 1. Mai tänaval, endine Par-

gi pood, turu taga asuv endine koo-
lihoone jne. Omaette vaatamisväär-
sused on Pika, Jaama ja Koidu täna-
va korrusmajad ning Lai tänav. Loo-
mulikult ka sõjaväelinnak oma lagu-
nevatemajade, prügihunnikute ja va-
remetega. Nüüd planeeritakse Oh-
vitseride klubi fassaadi konservee-
rimist, Agamiks on üldse lastud olu-
korral nii kaugele minna?
Teede ja tänavate olukord. Märk-

sõnad on poriloigud ja augud. Prob-
leemid on juba aastaid samad. Pikk tn
23 maja ja AMS hoone vahel on juba
aastaid probleemiks suurte vihmade
ja lume sulamise ajal sinna kogunev
vesi. Rentslitesse koguneva veega on
mujalgi linnas probleeme, näiteks Jaa-
ma ja Pikal tänaval, seal on jalakäijatel
tõsine oht saada kastetud porise vee-
ga. Probleemonvana, agamidagi pole
ette võetud. Seda loetelu võiks täien-
dada veel ja veel.
Kuidas me oleme jõudnud selli-

se olukorrani? Milles on puudujääk?
Miks meil ei ole linnarahva ja valla-
ametnike koostööd? Miks inimesed
ei lähe oma probleemidega valla-
ametnike juurde? Vallavalitsuse liik-
med ja vallaametnikud on ikkagi val-
larahva teenistuses, see on nende
töö. See, et osal meie vallaametni-
kest on probleeme rahvaga suhtle-
misel, on tõsiasi ega ole enam kelle-
legi uudiseks. Inimesed on väga tä-
helepanelikud ja iga võimuesindaja
vääratus jäetakse hästi meelde. Olgu
siis tegemist vee kvaliteedi, elektroo-
nikaromude kogumiskohtade või
teiste elanikke puudutavate problee-
midega. Iga väiksemgi eksimus või
mittekorrektne käitumine jätab jälje
ametniku mainele ja kokkuvõtteks
ka kogu vallavalitsuse mainele. Ini-
mesed ootavad ametnikelt ausaid ja
konkreetseid vastuseid ja tegusid.
Kui ikka ametnik on eksinud, siis
tuleb ka kriitika ära kannatada ja sel-
lest õppust võtta, ei maksa kriitikat
ja leimi segi ajada, nagu seda fooru-
mis märgata on olnud.
Kõik see on viinud olukorrani, kus

inimesed lahkuvad Tapalt. Sellest
saab hea ülevaate, kui vaadata korte-
rite müügi kuulutusi. Võrreldes lä-
hivaldadega onmüügilolevate korte-
rite hulk ikka väga suur. Kurb on tõ-
deda, et Tapa on saamas vanurite ja
sotsiaalabi vajajate linnaks.
Selliseid mõtteid tekitas tutvumi-

ne meie valla arengukavaga. Kokku-
võttes jäi mulje, et paljud asjad on
läbi mõtlemata, kava on kiiresti val-
mis tehtud, jutt on laialivalguv, konk-
reetsusest jääb puudu.
Lõpetuseks katkend arenguka-

vast, peatükist, kus käsitletakse Tapa
valla arengumõjureid: �Lähiaastate
suurimad mõjud, mis lähtuvad väl-
jastpoolt, sõltuvad haldusreformist,
Eesti Raudtee erastamisest, riigi ra-
handuspoliitikast (tulubaas), riigi
majanduslikust olukorrast ja euro-
liiduga liitumise kiirusest või ka mit-
teliitumisest.�

Helle-Anne Org

Mõtteid arengukavast

Tööturuameti poolt pakutav
kohanemiskoolitus on hea
võimalus just nendele ema-
dele, kes on viibinud pikalt
kodus lapsehoolduspuhkusel
ja sooviksid kodust välja tul-
la ning olla konkurentsivõi-
melised tööturul. Kohane-
miskoolitus on emadele ta-
suta.

Kohanemiskoolituse ees-
märk on
· tööturul nende emade kon-

kurentsivõime suurendamine,
kes on pikka aeg olnud lapse-
hoolduspuhkusel;
· hõlbustada ja parandada

nende juurdepääsu tööturule ja
aidata seal kohaneda;
· anda võimalikult lühikese

aja jooksul uusi teadmisi ja os-
kusi, millega saab edukalt kon-
kureerida tööturul ja edaspidi
tööle asuda.
Kohanemiskoolitus hõlmab

selliste oskuste omandamist
nagu psühholoogiliste teadmis-
te suurendamine oma võime-
test ja isikuomadustest, arvuti-
koolitust, tööandjate külastusi,
oskusi kirjutada CV-d ja esine-
da töölevõtu vestlusel. Peale
selle ka teadmisi tööõigusest ja
seadusandlusest. Hea on see, et
antud koolitus toimub Tapal.

Miks osaleda kohanemis-
koolitusel? See on võimalus kii-
remini naasta tööturule. Töö on
ju parim kaitse vaesuse ja sot-
siaalse tõrjutuse vastu. Töö
kindlustab majandusliku toime-
tuleku ja parema elukvaliteedi
kui toetustest elamine. Õigele ja
tõhusale abile tehtud kulutused
on investeering.
Kohanemiskoolituse läbinud

inimene on enesekindlam, tead-
likum, julgem, samuti on taas-
tunud tema usk oma võimetes-

se. Koolituse läbinud inimese-
ga toimuvad individuaalsed
vestlused, kus arutletakse või-
malusi pääsemaks tööturule ja
määratletakse vajadus täiend-
või ümberõppeks.

Tapa vallavalitsus koos Töö-
turuameti Lääne-Virumaa osa-
konnaga kutsub Tapa valla ema-
sid, kes on pikalt kodus olnud
lapsehoolduspuhkusel, ja lapse-
vanemaid, kes ei oma töökoh-
ta, tööturu teenuseid tutvusta-
vale teabepäevale 6. veebruaril
kell 11 aadressil Roheline 19,
Tapa (sotsiaalosakond).
Teabepäeval tutvustatakse

tööturu olukorda ja tööturutee-
nuseid:
- millised huvitavad koolitu-

sed on tulemas;
- mida sisaldab kohanemis-

koolitus;
- mis on karjäärinõustamine;
- toimub arutelu, milliseid

teemasid võiks teile mõeldud
kohanemiskoolitus veel lisada.
Ootame rohket osavõttu, ära

pelga, tule ja kuula. See on või-
malus just teile, kallid lapseva-
nemad!

Täiendavat infot teabepäeva
kohta saab Tapa vallavalitsuse
sotsiaalosakonnast: aadressil
Roheline 19, Tapa, e-mail
ene.augasmagi@tapa.ee või te-
lefoni teel: 325 8691.

Peatse kohtumiseni.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Iga tööandjat
motiveerib
hea tööline

SPORT - SPORT - SPORT

Juhend

Eesmärk: Selgitada 2007. aasta
Lääne-Virumaa õpilaste meist-
rid kreeka-rooma maadluses.

Osavõtjad:Osaleda võivad kõik
Lääne-Virumaa maadlejad, kes
on sündinud 1992. a ja hiljem,
kehakaaludes:
-23, -26, -29, -32, -35, -38, -42, -
47, -53, -59, -66, -73, -85 kg

Aeg ja koht: Võistlused toimu-
vad Tapa spordikeskuses 3.veeb-
ruaril algusega kell 11. Kaalumi-
ne samas kell 9.30�10.

Võistluste süsteem:Võistlused
toimuvad kahes alagrupis, kahe
kaotusega väljalangemisega.
Alagruppide võitjad selgitavad
1.�2. koha ja teise koha omani-
kud 3.�4. koha.

Autasustamine:Kehakaaludes
kolmele paremale kohale tulnud
sportlasi autasustatakse medali
ja diplomiga. Parimatele eriau-
hinnad.

Info: spordiklubi@tapa.ee või
tel 528 7800.

Allan Vinter,
SK Tapa juhatuse esimees

Lääne-Virumaa
õpilaste

meistrivõistlused
kreeka-rooma
maadluses

Uuenduseks on biomeetrilisi and-
meid sisaldava reisidokumendi väljas-
tamise eest võetav riigilõiv - sellisepassi
väljastamise eest peabkodanik tasuma
450 krooni, mis katab umbes 75%
dokumendi väljastamiskuludest.
Eraldi osa seadusest moodusta-

vad riigilõivuvabastused. Nüüdsest
on lõivust vabastatud näiteks jurii-
diliste isikute ühinemisest, jagunemi-
sest või ümberkujundamisest tingi-
tud kande tegemine riiklikus regist-
ris või muus andmekogus, samuti
mitmed kohtutoimingud � näiteks
registriasjades määruskaebuse esita-

1. jaanuarist alanesid...
mine notari kaudu, kehavigastuse või
muu terviserikkega, toitja surmaga
tekitatud kahju hüvitamise hagi läbi-
vaatamine ja alaealise poolt määrus-
kaebuse esitamine.

Kristi Künnapas,
Rahandusministeeriumi

kommunikatsiooniosakond

Algus lk 1



TAPA VALLA AJALEHT LK 720. jaanuar 2007

Tapa gümnaasiumi inglise keele
õpetaja Kevin Hogan korraldas 10.
klassi õpilastele projekti, mille käi-
gus tuli läbi viia avalik suhtekorral-
duskampaania.
Õpilased valisid teemad, mis

puudutasid alkoholismi, narkooti-
kumide tarvitamist, vere andmist,
suitsetamist, seksi, vanurite eest
hoolitsemist ja keskkonnakaitset.
Projekti tulemusena valmis seit-

se plakatit. Järgnevalt toome osale-
jate arvamusi projektist.

Mihkel Koppelmann: �See
projekt oli väga õpetlik, kõik said
rohkem teada suitsetamisest, joo-
misest ja paljudest teistest asjadest.
Ma arvan, et peale nende projekti-
de esitlust ei tarvita me nii palju
neid tooteid.�

Siiri Sommer: �Mina arvan, et
sellised projektid on väga kasulikud.
Nii meile, kes me seda teeme, kui ka
neile, kes sellest kampaaniast kuule-
vad. Ja kui mõned arvavad, et täna-
päeva noored on hukka läinud, siis
meie tõestame oma kampaaniatega
seda, et ka meie hoolime oma elust.�

Kaspar Lees: �Ma arvan, et see
projekt oli meile väga kasulik. Sai-
me teada palju tarku tõdesid ja tea-
me ka, kuidas edaspidises elus te-
gutseda. Mina arvan, et need kam-
paaniad on väga head, sest nendest
saame teada ainult head ja mitte
halba ning need õpetavad inimes-
tele palju. Kõige suuremad prob-
leemid elus on siin kampaaniates
välja toodud ning kõik on väga
õpetlik.�

Maris Krasnov: �Ma arvan, et
see projekt on väga kasulik teiste
õpilaste jaoks, kuna see on õpetlik.
Need seitse olid kõik head. Ma ar-
van, et kõige parem ja arusaadavam
oli turvaseksi video. Loodan, et
kõik õpilase saavad sellest sõnumist
aru, mis selles projektis on edasi an-
tud.�

Svetlana Trujevtseva: �Ma ar-
van, et see on suurepärane võima-
lus ennast arendada loominguliselt
ja tuua esile tähtsad probleemid, sa-
muti nende lahendused. Igal noo-
rel on oma nägemine ja arvamus
maailmast, sellepärast identseid
projekte polnud. Selletaolisi projek-
te peaks tegema tihedamini, sest
noortel on ju nii palju ideid, kuidas
teha maailm paremaks.�

Annika Beljakova: �Mulle
meeldivad kampaaniad, sest need
panevadmõtlema. Kõige enam pa-
nevad need probleemide üle mõt-
lema siis, kui püüad kampaaniat ise
teha. See paneb otsima lahendust,
mis oleks kõige kasulikum meie
oma kodukandis. Kuna kampaa-
niad tehakse atraktiivseks, siis tõm-
bavad need inimesi ligi ja enamjaolt
jõuavad need kõikideni. Need on
lihtsad ja tabavad.�

Mikk Mäesepp: �Kampaania
�Joo vähem, ela kauem� käigus õp-
pisin aru saama inimestest, kes on
alkohoolikud ja sain häid ütlusi, et
ütelda alkoholile ei. Mu enesetunne
paranes, aidates, neid inimesi, kes
oma mured viinaklaasi uputavad.�

Oleg Remizov: �Ma arvan, et
see projekt oli väga tähtis. Me kõik
arendasime end mitmes valdkon-
nas. Arvan, et selline projekt võiks
veelgi aset leida.�

Nelda Beljakova: �Põnev oli
ise ettevalmistada kampaaniat ja
teiste etteasteid vaadata. Saime kõik
natuke targemaks nii enda kampaa-
nia jaoks uurimistööd tehes kui teis-
te kampaaniat jälgides. Taolised
kampaaniad on olulised, kuna need
panevad inimesi mõtlema ja ajen-
davad tõesti tegutsema. Näiteks
innustas Siiri, Kristiina ja Sveta lus-
takas video hoolitsema selle eest,
et meie koera väljaheited oleks ära
koristatud, mis on just Tapal prob-
leemiks.�

Kristina Sagalajeva: �Ma ar-
van, et projekt on tähtis, sest Ees-
tis on tõesti see probleem olemas,
et ei korjata oma koerte väljahei-
teid. Valitsus peaks töötama välja
seaduse ja kehtestama suured trah-
vid neile, kes lasevad reostadad loo-
dust ja tekitavad vastikustunnet
nendes, kes jalutavad lihtsalt ringi.
Ega kellelegi ei meeldi koerte väl-
jaheidetele astuda!�

Kristel Kamardin: �Minu arust
oli projekt iseenesest väga lõbus ja
haarav. Alguses oli raske teemat
saada, sest kõik tahtsid olla origi-
naalsed ja mitte üksteise teemat
korrata. Kõige rohkem meeldis
mulle �Harrastage turvaseksi�. See
oli tehtud naljakalt, haaravalt ja ha-
rivalt. Teadagi, et noortele ei meel-
di tõsised filmid. See oli aga lõbus
ja hariv.�

Marge Porkveli: Projekt oli
väga lahe. Eriti see, et pidime kõi-
ke inglise keeles tegema. Huvitav
oli ka teiste projekte ja videoid vaa-
data. Reklaamikampaaniad on
head, sest nad püüavad paljude ini-
meste pilke ja jäävad kauaks meel-
de. Nendega saab ka inimeste tä-
helepanu olulistele probleemidele
juhtida.�

Helina Haponen: �Avalike su-
hete kampaaniad on tähtsad seepä-
rast, et inimesed oleksid rohkem
teadlikud probleemidest, milles nad
saavad kaasa aidata.�

Raili Müür: �Ma õppisin seda,
et nende kampaaniate põhjal sain
väga palju õpetussõnu. Kuidas elus
peab edasi elama? Kampaaniate
idee oli see, et noored suitsetavad
ja noored ei hooli vanematest ini-
mest. Ma arvan, et need olid head
kampaaniad. Inimesed rikuvad
enda tervist sellega, et joovad ja
suitsetavad. Ei tohi kõike seda
proovida, mida elus pakutakse.�

Gümnaasiumis oli
suhtekorralduskampaania

Noored teavad, et nad ei tohiks juua, teevad nad
seda ikkagi.

Joo vähem, ela kauem Ära peta ennast,
jäta surm maha

Noorte inimeste suitsetamine.

Palun andke verd. Annetage elu
Inimesed ei anneta piisavalt verd.

Ära suitseta!
Liiga palju õpilasi suitsetab.

Harrastage turvaseksi
Inimesed seksivad ilma kondoomita.

Noored inimesed ei hooli vanadest inimestest.

Meid poleks siin ilma nendeta
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Agur – Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
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. Aknaklaasi müük.
4. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
5. Auto elektritööd.
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük.
Kivisöe müük.

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Takom VM OÜ

TAPA KULTUURIKOJAS

Ostame musta ja värvilist vanametalli,
samuti müüme torusid, karp- ja nurkrauda.

Asume Tapal Pikk 69 hoovis.
E�R 8�17

TEADE PUUETEGA INIMESTELE

Selleks, et toetada puuetega inimeste
igapäevaeluga toimetulekut, pakub Tapa
vallavalitsuse sotsiaalosakond võimalust

laenutada tasuta erinevaid
inva-abivahendeid. Laenutame karke,

reguleeritavaid keppe, jääteravikke ja teisi
elukvaliteeti parandavaid abivahendeid.
Info tööpäeviti E�R 8�16.30 telefonil
325 8693 või tulla kohale aadressil

Roheline 19, Tapa.

Ilona Alla, hoolekandespetsialist

Segers Eesti võtab tööle ÕMBLEJAID.
Töökoht asub Tapal.

Telefon 325 8900, hede@segers.ee

Pakkuda ühekordset tööd
palkmaja siseviimistlemisel Jänedal.

Seinte ja põrandate lihvimine ja katmine
puidukaitsevahendiga.
Tasu kokkuleppel.

Silver 524 6894 silver@julianus.ee

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

Helista telefonil 5379 7173 ja 511 6424
või saada kiri: maamaja@msn.ee

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas.
Tel 553 7422

SEENIORTUBA ANNAB TEADA

Mälutreening igal esmaspäeval kell 10.

Kepikõnd esmaspäeviti kell 15.
Kõndimiskeppe saab laenutada.

Tantsutund igal neljapäeval kell 13
Kultuurikojas.

Lilleseadetund reedel, 2. veebruaril kell 12.
Valmistame lauaseade madalasse vaasi.
Kaasa võtta alus, oksi, lilli, nuga.

Jututuba kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 13.
Teema Oskar Luts 120. Kui on, võta kaasa
Oskar Lutsu kirjutatud lemmikraamat ning
leia sealt enda jaoks kõige meeldivam lõik.

Info tel 322 0025, 5342 2364

21. jaanuar kell 15 Ukraina Seltsi Orpheus kontsert,
kaastegevad Ljubov ja Allan Laur,
Indrek Jurt�enko, Arina Veslan,
Vjt�elav Reznit�enko (tasuta)

23. jaanuar kell 20 Film �Vesi peale� (eesti keeles),
pääse 30 kr

26. jaanuar kell 19 Tapa linna isetegevuslaste uue aasta
kontsert-pidu, tantsuks Andrus
Kurvits ansambliga Kurvad Silmad,
pääse külalistele 25 kr

30. jaanuar kell 20 Kino, pääse 30 kr
26. veebruar kell 19 Vana Baskini Teater: Väike muusikal

�Plaadipood�, pääsmed 110 kr ja 90 kr

vaata lisaks: http://kodu.neti.ee/~tapakoda/

JAANUAR 2007

Helle
Kübarsepp

Inimene olla � see on anda,
anda endast raasuke head,
töötada ja luua,
raskust kanda,
kanda vahel enamgi kui
peab.
Inimene olla � see on
mõista,
mõista heitlemisi, kannatust,
mõista siis ka kui on
raske mõista,
mõista rohkem kui on nõutud just.
(Leili Andre)

Õnnitleme juubeli puhul kauaaegset
lasteaiaõpetajat ja kolleegi!

Sinu töökaaslased lasteaiast �Pisipõnn�

60
EELK TAPA JAKOBI KOGUDUSE

TEATEID

28. jaanuaril
kell 10 � Kristuse kirgastamise püha MISSA

kell 15 � MISSA Imastu koolkodus.

NB! Algas leerikool. Esimene tund toimus
kirikus 21. jaanuaril kell 12.

Hommikupalvused kirikus teisipäeviti kell 10,
sissepääs küljeuksest.

Palve- ja piiblitunnid �Sôna valguses�
pastoraadis reedeti kell 15.
Jututuba jätkab pastoraadis
31. jaanuarist kell 15.

3. jaanuarist rakendati tööle
Sotsiaalkindlustusameti infotelefon,

mille number on 16 106.

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

lõhutud ja sobivas mõõdus.
Kogused täpsed ja mõõdetavad,
puud koormasse laotud.
Firmal on pikaajaline

küttepuude tegemise kogemus.
Tel 5660 7450

UUS AUTOPESULA TAPAL PIKK 69.
Avatud: E�R 9�18

L 9�15
P suletud

Tere tulemast!

6. veebruaril Rakvere teatris kell 19
Pärnu Endla etendus VÕIKÕLLANE ÜÜ

eesti draama

Pileti hind 84 kr, sõit 26 kr
Väljasõit kl 18 Tapa keskväljakult

Raha tasumise viimane kuupäev on 25. jaanuar Pikk 10
kell 7�12. Teatada Tapa Bussi tel 322 0019

Autor Jaan Kruusvall, osades Indrek Taalmaa, Carmen
Mikiver, Lauri Kink, Helle Kuningas ja Lii Tedre.
Eesti näitekirjanduse minimalismimeistri Kruusvalli seni
lavastamata näidend maalib valusa pildirea inimlikust
otsingust, igatsusest kaaslase ja kodu järele.
Naise juurde tuleb mees. Töökas ja aus inimene, kes ehitab
uuesti üles laokile jäänud talu, parandab, talitab, hoolitseb ja
hoolib. Kuidas saada kõrvuti töö ja olmega sujuma ka
suhted? Kas me teame, mida me tahame elult, lähedastelt,
iseendalt? Kas oskame näha � tõeliselt näha ja hoida � teist,
kallist, enda kõrval?

PLAADIPOOD

Lavastaja: Peeter Kaljumäe/tantsujuht: Agne Kurrikoff
Kunstnik: Riina Vanhanen
Osades: Pille Pürg, Diana Klas, Rene Soom või Meelis Sarv,
Marko Mäesaar ja Peeter Kaljumäe Autor: Priit Aimla Kestvus:
2 tundi

Võtsime kätte ja asutasime plaadipoe. Pood nagu
tänapäeva poed ikka - kaupa maast laeni, seinast seina, igale
maitsele midagi. Tulge ja veenduge ise. Üks erilisus siiski on -
meie poel ei ole aadressi. Me paneme oma riiulid üles kord
siin - kord seal. Enamasti seal, kus on meie kaubale ja selle
uudistajatele piisavalt ruumi. Aga peamiselt ikka seal, kus me
oodatud oleme. Nagu �autolavka�. Selle vahega, et meie ei
sunni inimesi tuule ja tuisu või ka vihma ja päikese kätte
sabasse seisma, vaid pakume võimalust mugavalt toolil
istuda ja kasvõi silma looja lasta, sellal kui kaupa esitletakse.
Ja muidugi ei maksa meie poest otsida põranda-,seina-,lae-,
katuse, kõnnitee-, laua-, pliidi- ega küpsetusplaate. Meie
tegeleme ainult heliplaatidega. Audio - nagu öeldakse.
Kusjuures visuaalse kujul. Ja meie hinnad! Ühe hinna eest
saate pooleteise tunni jagu kaupa. Kojutoimetamine tasuta -
ise viite. Mõnes mälusopis. Pole muret ei taara-, ei pakendi
pärast. Tere tulemast Vana Baskini Teatri Plaadipoodi!

Ostan valikuliselt
vene-aegset fototehnikat

(fotoaparaadid, objektiivid, filtrid jm).
Kontakt: mobiil 5389 5283, e-post

kamarajurakas@hot.ee

Südamlik kaastunne Marjule kalli ema
AINO KUMPASE
surma puhul.

Korteriühistu Turu 3.


