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Tuleval kütteperioodil kütavad Tapa 
linna elanikele toasooja kaks uut 
katlamaja. Miljonilised investeerin-
gud aga soojusenergia piirhinda ei 
mõjuta. 

Tapa kaks soojatootjat – lõuna-
poolses linnaosas tegutsev OÜ Ter-
moring Grupp ning põhjapoolses 
linnaosas Erkki Vapperile kuulunud 
katlamaja hiljuti omandanud soojus-
firma Avoterm OÜ – investeerivad 
katlamajade ehitusse kokku üle 8 
miljoni krooni.

Kui Lääne-Viru maakonna 
soojusettevõtted tõstavad tänavu 
müüdava soojusenergia piirhindu 
oluliselt, siis Tapa linna firmade 
juhatajad kinnitasid, et vähemalt 
aasta lõpuni suudavad nad müüa 
elanikele soojusenergiat mullus-
te piirhindadega. Põhjuseks on 
investeeringud, mis võimaldavad 
toota soojust varasemast odava-
malt ning leevendada tarbijatele 
käibemaksu 13 protsendilise tõusu 
mõju.

VT, 03.08.07

Mis oli Teie Lääne-Viru visiidi 
eesmärk? 

Üritan iga kuu külastada üht maa-
konda. Selleks, et saada tagasisidet 
tehtule. Kuid ka ees seisva töö tarvis, 
et teada, mida inimesed tegelikult 
mõtlevad. Olen ju rahvastikuminis-
ter. Näiteks täna (teisipäeval - toim) 
kohtusin Tapa vallavanemaga, oma 
erakonnakaaslasega (sotsiaaldemo-
kraat - toim). Et integratsioon on 
tõepoolest rahvastikuministri üks 
olulisematest tegevusvaldkondadest, 
siis pöörasime tähelepanu peamiselt 
Tapa rahvusvähemuste olukorrale ja 
probleemidele.

Millised probleemid siis on? 
Küsisin sedasama Tapal Ukrai-

na seltsi Orpheus esinaise Ljubov 
Lauri käest. Tema arvates on kõige 
suurem probleem, et eestlased ei 
kipu rääkima vähemusrahvuste-
ga eesti keeles. See tähendab, et 
muukeelsetel inimestel puudub 
tihtipeale praktika ja elukeskkon-
nast sõltuvalt ka vajadus suhelda 
eesti keeles. Kuid kindlasti leidub 
teistsuguseid arvamusi.

VT, 09.08.07

Tapa linn tähistas sellel aastal oma 
81. sünnipäeva. 

Päevad möödusid taevataadi 
soosival suhtumisel, kuigi pala-
vus oli kohati meeletu. Tuuleiilid 
majade vahel olid kosutuseks 
selles linnapäevade melus, mis 
tõi külastajaid kaugematestki 
paikkondadest – oli kuulda peale 
eesti ja vene keele veel soome, 
saksa, inglise ja läti keelt. Loo-
dan, et poolteise päeva jooksul 
toimunud sündmused pakkusid 
igale külastajale midagi. Leidus 
täiesti uusi ettevõtmisi, aga ka 
vanu häid traditsioonilisi tegemisi, 
mis omavahel ühtseks tervikuks 
põimusid. 

Reedel üllatas eelkõige kepi-
kõndijate rohkus ja kontserdipub-
liku arvukus Jüri Homenja ja Tapa 
linna kõhutantsuseltsi AZRA sar-
mikal esinemisel. Laupäev tõi taas 
üllatusi juba alates laadast, kus laa-
daperemehe Alar Terase sõnul oli 
koguni 71 müüjat (eelmisel aastal 
59). Valgejõe saarel viisid üritusi 
läbi Anatoli ja Maksim Butšenkov 
(rannavõrkpall ja paintball), Allan 
Vinter (rannamaadlus) ning Kaido 
Lanno ja co (kanuuralli). 

Mis on olnud populaarne siiani, 
oli seda ka sellel aastal. Aga eks 

igal aastal tulevad mingid muuda-
tused ja üllatused, et pidu oleks 
värske ja huvitav. Alati pole kerge 
igaühele meelepärast pakkuda ja 
seepärast on juba järgmisel Tapa 
linna sünnipäeval nii mõnigi asi 
teistmoodi.

Linnapäevadel valiti esma-
kordselt Eestis Põhja-Eesti pa-
rim supp, milleks osutus Õnnela 
külalistemaja (Lääne-Virumaa, 
Kadrina vald, Ohepalu küla) supp 
Seenelise unistus. Teised osalejad 
olid Eesti Põllumajandus- ja Kau-
banduskoja esindaja Piret Õuna-
puu sõnul Adami külalistemaja 
(Oasupp kukeseente ja singiga), 
Mäetaguse mõisahotell Mein-
tack (Metsaseentega punapeedi 
püreesupp), Toomarahva turismi-
talu (Kitsi kalamehe kapsasupp), 
Eisma külalistemaja (Taomisupp 
ja Eisma käbisupp) ja Essu Mõis 
(Moonaka supp). Järgmise üri-
tusena supikonkursi raames va-
litakse 25. augustil Lõuna-Eesti 
parim supp Lüübnitsa sibula- ja 
käsitöölaadal Põlvamaal ja Kesk-
Eesti parim supp 22. septembril 
Palamusel Paunvere 10. suurel 
väljanäitusel Jõgevamaal.

Esmakordselt toimus Eestis 
motorollerite kiirendusvõistlus, 

mis oli eeskätt mõeldud just noo-
remale põlvkonnale. Kuna noortel 
on palju motorollereid, mootor-
rattaid ja ka ATV-sid, siis juba 
järgmisel korral antakse võimalus 
võistlemiseks kõikidele nendele 
mootorsõidukitele.

Tapa vald näitas siin eeskuju 
kogu Eestile – motorollerite kii-
rendusvõistlus on täiesti tehtav 
ja elujõuline  spordiala, eriti aga 
suuremates linnades, kus noortel 
rohkem sõiduvahendeid.

Siinjuures tänan tublit mees-
konda koosseisus Kuno Rooba, 
Ene Augasmägi, Ilona Alla, Jaak 
Burk, VSS ja Joel Alla. Kui ATV-
d olid seekord vaid lastele sõit-
miseks Tapa muusikakooli taga 
pargis, siis järgmisel korral on juba 
võimalik teha ka neile üks korralik 
võistlus.

Pealava peremehe Arvo Silla 
ja tema meeskonnakaaslase Einar 
Vuksi koostöö oli laitmatu ning 
just tänu nendele kahele sai paljus-
ki 1500 inimest kahel õhtul väga 
heade ansamblite saatel (laupäeva 
õhtul ans Mees) nautida väga head 
tantsumuusikat. Isegi taevataadi 
pikselöögid ei suutnud pidu kuida-
gi häirida, pigem lisas see hetkeks 
salapära (käsil oli just ansambli 

Katlamajad 
jätavad Tapal 

soojahinna samaks 

Tapa linna päevade järelkaja
Rahvastiku-

minister 
Urve Palo 

käis ka Tapal
viimane laul) ning taas mehed laval 
ja rahvas hullumas. Laupäevasel 
peoõhtul oli väga palju noori, 
kes pidasid end fantastiliselt hästi 
üleval, ega valmistanud kuidagi 
peavalu turvameeskonnale ja kor-
raldajatele. Tänud!

Lisaks toimus linnapäevade raa-
mes Tapa pasunapäev.  Tapa linna 
orkester ja Kadrina pasunakoor  
rõõmustasid oma esinemistega nii 
pealaval, kui Vilmsi platsil, Kadri 
poe õuel ja Tapa linnaraamatukogu 
ees. Suur tänu Jüri Tülile! 

Ukraina seltsi Orpheuse egiidi all 
esinesid nii Tapa kultuurikojas kui 
pealaval Leona, Michael ja Ljubov 
Laur. Kultuurikojas oli avatud Tapa 
linna parimate käsitöömeistrite töö-
de näitus ning ka Tapa muuseumis  
oli avatud uus näitus.

Suur tänu veel kord kõigile abi-
listele, korraldajatele, esinejatele 
ja Tapa vallavalitsuse ametnikele 
(Alar, Maris, Jaanus). Tänan ka 
linnarahvast mõistliku suhtumise 
eest liikluskorralduse muutmisse.

Ilusat suve jätku teile kõigile!

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla 

kultuurispetsialist

Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm andis Tapa linna päevade avamisel üle lilled ja tänukirja Maarja Soomannile, kes on edukalt esinenud mitmetel 
aineolümpiaadidel ja konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal.
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Eakamad inimesed on väga tegusad 
ning paljud neist armastavad tant-
sida ja laulda. Talvel harjutatakse 
hoolsasti ning on tore, kui seda 
laulu- ja tantsulusti saab jagada ka 
teistega.

Lääne-Virumaa Pensionäride 
Ühingu eestvedamisel kogunes 
kaunil suvepäeval Roela laululavale 
ja staadionile kirevates seelikutes 
ja kaunites kübarates seltskond, et 
maha pidada üks suur suvesimman. 
Kokku oli tulnud 19 laulu- ja 19 

tantsurühma kogu Lääne-Viru-
maalt.

Simmani etendusel vaheldusid 
laulud ja tantsud, kauneid lugusid 
mängis Lustipill Tamsalust ja päeva 
teisel poolel oli meeldejääv kontsert 
ning üllatuskülaline Erich Krieger. 

Tapa vallast käisid simmanil 
Lehtse memmede ja taatide laulu-
ansambel, tantsurühm Eideratas 
ning seeniortantsijad.

Ka käsitöömeistrid on talvel 
näppudel käbedasti käia lasknud 

ja nii saimegi välja panna toreda 
näitusmüügi. Usinaid käsitöö-
meistreid tänati Tänutähega, mille 
motoks olid Ch. D. Morley sõnad: 
„Iga inimese südames on salanärv, 
mis reageerib ilu võngetele...“

Suur lugupidamine ja tänu 
kõigile lauljatele, tantsijatele ja 
käsitöömeistritele, kes oskavad 
ilu hinnata ja seda ka teistele edasi 
anda!

Anu Jonuks

Pilk tagasi
Meil on tavaks tööperiood lõpetada 
lõpupeoga. 

Olime küll 8. juunini avatud, aga 
lõpupeo korraldasime 30. mail, sest 
juunikuus on alati tavalisest vähem 
külastajaid. Kuna me sel aastal iga-
kuiseid sünnipäevapidusid ei pida-
nud, siis mängisime, et kõigil on 30. 
mail sünnipäev. See meeldis kõigile 
väga. Seega oli meil lõpupidu ja ka 
sünnipäevapidu. Nagu sünnipäeval 
ikka, oli meil suur tort ja igaüks sai 
ka loosiga kingituse. 

Nagu peol ikka, oli mängu ja 
võistlusi, aga uudne oli meil sel-
le aasta lõpupeol noortekeskuse 
2006/2007 tööperioodi aasta neiu 
ja aasta noormehe valimine. Valida 
sai noormeest ja neidu, kes külastab 
regulaarselt noortekeskust, kes ei 
ole riiakas kaaslaste ja töötajate vas-
tu, kes on jätnud meeldiva mulje ja 
keda sobib seada teistele eeskujuks. 
Igaüks sai valida ainult ühte noor-
meest ja ühte neidu. Kuna ennast 
ei saanud valida, ei olnud valimine 
anonüümne, aga kellegi valikut ei 
avalikustatud. Aasta neiu valimine 
ei valmistanud ilmselt raskusi, aga 
noormehe valikul oli pilt kirju ja 
mõned jätsid oma valiku tegemata. 
Noorte valikute järgi tegime otsuse, 
et noortekeskuse AASTA NEIU on 
Airi Talussaare ja AASTA NOOR-
MEES on Joonas Vuntus. Pildile jäi 
AASTA NEIU õlapaelaga. 
Mis saab edasi?

Lehtse Avatud Noortekeskuse 
tööd veab MTÜ MaRaLeA, Tapa 
vallavalitsus toetab meid rahaliselt 
ja annab meile kasutada ka ruumid. 
Kuna Lehtse kultuurimajas algab 
kapitaalremont, tuleb meil saal 

neile anda, seepärast peab uuel 
hooajal  noortekeskuse igapäevaelu 
mahtuma ühte ruumi. Kui olime 
esimesel korrusel, siis oli meil neli 
niisugust ruumi, mis meil praegu 
noortele kasutada jääb. Samas on 
noorte külastatavus praegu suurem 
kui siis. 

Alguses tundus, et see on või-
matu, aga tegime suured ümber-
korraldused – müüsime maha 
vanad arvutid, viskasime ära vanad 
tugitoolid ja diivani, panime kokku 
köögilauad, andsime vallale tagasi 
vanad sektsioonkapid ja mõned 
nendelt saadud lauad jne. Ja ennäe, 
noori on taas ootamas väike 
hubane ruumikene, endine ar-
vutiklass. Kas sinna just 20 noort 
enam sisse mahub, see on küsimus, 
seda näitab elu, kui uksed avame. 

Siiski ühe vana arvuti jätsime män-
gude mängimiseks. Koridoris on 
kaks tugitooli ja mõned toolid, ka 
nendel saab istuda. Kohvi ja teed 
küll ei ole enam kuskil pakkuda. 
Aga vähe rõõmsamaks teeb meele 
see, et meile on lubatud ürituste 
korraldamiseks saali kasutada. 

Noortekeskuse tööd ja kõiki 
üritusi hakkab septembrikuus 
korraldama uus noortekeskuse 
juhataja, kes just äsja lõpetas Tal-
linna Ülikooli kultuurikorralduse 
eriala. Pane tähele, Lehtse Avatud 
Noortekeskus avab uksed taas 10. 
septembril kell 16.

Aili-Malle Mantsik,
Lehtse Avatud Noortekeskuse 

juhataja, 
MTÜ MaRaLeA.

Tapa vallavalitsuse eestvedamisel ja 
toetusel on Tapa elanikele suunatud 
ettevõtluse ja projektijuhtimise pro-
jekt saanud hoo sisse ja praegu tegut-
setakse kolmes grupis. Toimunud on 
ettevõtlusalased ja projektijuhtimise 
teemalised auditoorsed õppepäevad 
ja liitutud on e-õppesüsteemiga. 
Osalejad löövad projektis aktiivselt 
kaasa ja osa huvilisi on alustanud 
juba oma isdeede realiseerimisega. 

Tapa vallavalitsus andis üle pro-
jektiideed neile, kellel endal idee 
puudus, aga kes soovisid valla aren-
gule kaasa aidata ja seeläbi ennast 
realiseerida. 

Järgnevalt toon ära ka või-
malikud projektiteemad: “Tapa 
linna kergliiklusteed”, “Tapa vaksal 
kui turismiobjekt”, “Valgejõe saare 
kompleks ja vana sild”, “Vana elekt-
rijaama pais”, “Jäneda lossi ja linna-
mäe kompleks”, “Jäneda lossi kam-
mersaal ja õpitoad”, “Jäneda loss”, 
“Rabasaare rabaseiklused”, “Lehtse 
kergliiklusteed”, “Tapa valla keskus-
te ühendamine kergliiklusteedega 
(Tapa-Moe-Imastu-Lehtse-Jäneda)”, 
“Kalijärve arendus”, “Lehtse mõisa 
torn”, “Moe ja piirituse tootmine”, 
“Militaarturism”, “Tapal läbi sajan-
dite”, “Tapa kalmistu”, “Tapa mõis”, 
“Komposteerimisväljak Tapal”, “Tapa 
valla turismitalude ring”, “Kanuumat-
kad Tapa vallas”, “Tapa valla parimad 
kalastuskohad”, “Tapa valla jahialad ja 
jahiturism”, “Kõrvemaa ühendatud 
terviseradade arendus”, “Lai tänav 
Tapal – kui linna ajalooline süda”, 
“Raudtee müratõkked”, “Lehtse ja 
Jäneda raudteejaamade kasutamine”, 
“Tapa tööstusküla”, “Loode tänava 

piirkonna arendus”, “Kapten Irwe 
kuju”, “Ohvitseride klubi fassaadi 
eksponeerimine”.

Kõik, kes tunnevad ülaltoodud 
teemade suhtes huvi või soovivad 
hoopis alustada ettevõtlusega, palun 
ühendust võtta, et liituda koolitus-
rühmadega ja alustada projektide ja 
äriplaani kirjutamisega ning seejärel 
nende realiseerimisega

Väga paljud fondid, mis rahasta-
vad erinevaid projekte, on avatud. 
Meie projektis osalemisel saab 
nende kohta teavet, et vastavalt siis 
projektid vormistada. Kuni järg-
mise aasta märtsi lõpuni on meie 
käsutuses tunnustatud eksperdid 
Tallinna Tehnikaülikoolist ja Majan-
duskoolituse OÜst, kes aitavad igati 
äriplaanide ja projektide õnnestumi-
se protsessile kaasa. Kasutage seda 
võimalust aktiivselt!

Informatsioon ja projektiga lii-
tumine on lihtne, registreerida saab 
meili teel virve.roosimagi@krap.ee, 
heiki@tapa.ee tel 514 1296. 

Registreerimise viimane tähtaeg 
on 10. september 2007. 

Soovin kõigile Tapa valla elani-
kele kena suve ja tahet realiseerida 
oma ideid!

Ootan teid projektis osalema, see 
on tore kogemus ja hea võimalus! 

Virve Roosimägi, 
projektijuht

17.-19. juulil korraldasid MTÜ Loo-
metöö ja Rahvakultuuri keskus Jänedal 
õppelaagri kangakudujatele. Kokku 
oli tulnud kolmekümne huvilise ringis 
Eesti eri paikadest.

Kõigepealt tutvusime toredate 
õpetajate Anne Ly Sootna, Merike 
Londi , Elve Nurga ja Tiia Kontu-
sega. Leidnud omale meelepärase 
tööpaiga ja õpetaja, tuli meie hulka 
armas ja kõigile käsitööhuvilistele 
tuttav proua Anu Raud. 

Kogunesime tiigi kaldale mu-
rule, et kuulata loengut raamil 
kudumisest. Haarav loeng koos 
arvukate piltidega andis palju mõt-
teid ja ideid, kuidas praktikas oma 
tööd kavandada ning teostada. 
Anu Raud kiitis Eesti käsitöönaiste 
üldiste tehniliste oskuste kõrget ta-
set, kuid lisas siiski, et tarbeeseme 
kõrge kunstilise väärtuse annab 
selle saamislugu või legend, mis 
selle sisse on kootud.

Edasine päev Jäneda Käsi-
töökeskuses meenutas toimekate 
sipelgate sagimist. Valiti materjale, 
joonistati kavandeid, punuti paelu, 
tutvuti kirivööde saladustega, veeti 
lõime raamidele, kooti kaltsuvai-
pu ja õõskangast kotte. Rõõmus 
toimetamine vaibus korraks lõu-
natunnil ning õhtul, kui käsitöö-
keskus suleti.

Õhtutundidel oli võimalus nauti-
da Jäneda ümbruse maalilist loodust, 
leida sealt inspiratsiooni, endasse 
vaadata ja uurida koos kogenud õpe-
taja Eha Rehemaaga ravimtaimi.

Laagri teisel päeval toimus lisaks 
praktilisele tegevusele kangaku-
dumise teooriatund, mille käigus 
õppisime, kuidas lugeda mustrilehelt 
kanga niielust, sidust, tallamist ja 
kuidas kõike seda kangastelgedel 
teostada.

Toimeka päeva lõpetasime ka-
laroaga Suures vankris ja kosutava 
saunaga külalistemajas, kus taas 
õpetas Eha Rehemaa endaga toime-
tulemist ning tervendamist.

Viimasel päeval võtsime telgedelt 
valmis tööd maha ning imetlesime 
tehtut. Rõõmu oli palju, sest kõik 
kootud vaibad, kotid, alustatud 
gobeläänid ning punutud paelad 
olid erilised, isikupärased ja kaunid. 
Proovitööd said õpilased kaasa, et 
kangakudumisepisik ikka kauemaks 
alles jääks ja oleks midagi käegakat-
sutavat, mida meenutada.

Usun, et laager õnnestus igati nii 
korraldajatele kui osalejatele, sest 
mõlemad pooled omandasid väga 
palju uusi kogemusi ja oskusi. 

Kohtume ehk järgmisel suvel 
taas. 

Kaire Ries

Tapa valla seeniortantsijad esinesid hoogsate ja lustakate tantsudega Tapa linna päevade isetegevusprog-
rammis. Foto  Heiki Vuntus

Ettevõtluse ja 
projektijuhtimise 

koolitused algavad 
uutele osalejatele 

Kangakudumise 
õppelaager

Uudised Lehtse ANK-ist

Suur suvesimman Roelas

Lehtse avatud noortekeskus valis aasta neiuks Airi Talussaare.

Foto  noortekeskuse arhiivist
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Linnapäevade kanuurallil Valgejõel jätkus lustimist nii osalejatele kui 
ka pealtvaatajatele.

Foto  Heiki Vuntus

Rannamaadlus
Juba kolmandat aastat peeti linna 
päeva raames Valgejõesaarel ranna-
maadlusturniir. 

Tänavu osales 20 maadlejat ja 
maadlejahakatist, kellest suurem osa 
on võitnud medaleid omaealiste Ees-
ti meistrivõistlustelt. Tituleerituim 
võistleja oli Tudu tüdruk Epp Mäe, 
kes hiljutistel Euroopa kadettide 
meistrivõistlustel sai pronksmedali.

Tapa linna päeva rannamaadlus-
turniiri tulemused:
-30 kg – 1. Tervin Vinter (Tapa), 2. 
Jegor Jakovlev (Tapa)
-36 kg – 1. Kaspar Aupaju (Tapa), 2. 
Martin Pajussaar (Kadrina)
-43 kg – 1. Egert Piksar (Tapa), 2. 
Daaniel Ševtsov (Tapa)
-51 kg – 1. Dmitri Gorjuško (Tapa), 
2. Rainer Viilveer (Tapa), 3. Rene-
Aleksandr Novikov (Tallinn)
-70 kg – 1. Siim Mäe (Tudu), 2. 
Kaarel Aupaju (Tapa)
-80 kg – 1. Sergo Rumjantšev (Tapa), 
2. Juri Jakovlev (Tapa), 3. Urmas 
Oserov (Tapa), 4. Elari Piksar (Tapa), 
5. Valter Kaima(Tapa) 
Raskekaal – 1. Riho Mäe (Tudu), 2. 
Arpo Vainola (Tapa)
Naised
Kergekaal – 1. Olga Koroleva 
(Tapa)
Raskekaal – 1. Epp Mäe (Tudu)

Allan Vinter

Tapa vald annab teada lähtuvalt 
planeerimisseaduse 11. paragrah-
vist, et käesoleval aastal näeb valla 
eelarve ja arengukava eelnõu ette 
üldplaneeringu koostamist terviku-
na või osaüldplaneeringute kaupa, 
kusjuures eriti oluliseks on peetud 
välja selgitada Jäneda kandi ja Tapa 
tööstusküla detailne maakasutus. 

Tapa vallavalitsus hindas täien-
davalt käesoleva aasta planeerimis-
vajadust ning pidas otstarbekaks 
valla territooriumi osade kaupa 
maakasutuse arengu planeerimise 
asemel planeerida kogu valda ter-
viklikult ja koostada üldplaneering 
kogu valla territooriumi kohta. 

Üldplaneeringule algatatakse 
Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadu-
se kohaselt ka keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine.

Üldplaneeringuga kujundatakse 
valla ruumilise arengu põhimõtted 
majandus-, sotsiaalse-, kultuurilise-
ja looduskeskkonna kaudu, sätesta-

des konkreetsed maakasutustingi-
mused kogu valla territooriumil.

Arengukava eelnõus on kokku 
lepitud, et üldplaneeringuga taga-
takse valla tasakaalustatud ja mitme-
kesine areng ning vallakeskkonna 
turvalisem planeerimine. 

Jänedal soovitakse muuhulgas 
arendada välja valla- ja maakonnapiire 
ületav turismi- ja rekreatsioonipiir-
kond koostöös Harjumaa Aegviidu ja 
Anija ning Järvamaa Albu vallaga.

Üldplaneeringus määratletakse 
kindlasti potentsiaalsed elamu-
arenduspiirkonnad ja tööstuspiir-
konnad, arendamaks ettevõtlust ja 
suurendamaks tööhõivet.

 Üldplaneeringuga soovitakse 
lihtsustada ja konkretiseerida valla 
liiklusskeemi ning muuta vald senisest 
jalakäija- ja jalgratturisõbralikumaks.

Paralleelselt üldplaneeringu 
koostamisega alustatakse Tapa linna 
territooriumil veel nelja atraktiivse 
piirkonna detailset planeerimist, 
kuna need alad vajavad üldpla-

neeringu tasandi planeerimisest 
detailsemat käsitlemist.

Need piirkonnad on Tapa kesk-
linn vaksali ümbrusest kuni kesk-
väljakuni, Tapa linna Paide mnt 
äärne ala, Tapa linna Ambla mnt 
äärne ala, Tapa linna Metsapargi 
ala (Eha ja Pargi tänava ning 1. Mai 
ja Õhtu puiestee vaheline ala).

Samuti on mitmed kodanikud 
ilmutanud huvi planeerimisalase 
tegevuse osas Tapa linna terri-
tooriumil.

Kogu planeerimisalast tegevust 
Tapa vallas on üsna pea võimalik 
jälgida Maa-ameti Avalike Teenus-
te Planeeringute kaardirakenduse 
kaudu, kuhu kanname kõik detail-
planeeringute menetlemist puudu-
tava info. Samuti lisatakse sellesse 
kaardirakendusse käesoleva aasta 
jooksul Tapa linna, Lehtse valla 
ja Tapa valla poolt kehtestatud 
detailplaneeringud.

Katri Ruut,Tapa vallavalitsuse 
planeerimisspetsialist

20. juuni 
1. Eraldati sotsiaalkorter ühele val-
lakodanikule.
2. Kahel elanikul pikendati sotsiaal-
korterite üürilepingud.
3. Toetusena eraldati Karkuse maja 
sotsiaalkorterite akende paigaldami-
seks 89 323 krooni.
4. Sotsiaaltoetusi maksti 24 valla-
kodanikule.
5. Jäeti rahuldamata kaks avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks ja kaks 
avaldust hooldekodusse koha saa-
miseks.
6. Toimetulekutoetust maksti 57-le, 
kaasnevat täiendavat sotsiaaltoetust 
4-le vallakodanikule.
7. Keelduti detailplaneeringu koos-
tamise algatamisest aadressiga Rau-
farmi Raudla küla Tapa vald. 
8. Tunnistati Tapa vene gümnaasiu-
mi katuse remondi hankele esitatud 
pakkumistest edukaks Hippoprofiil 
OÜ poolt esitatud pakkumine sum-
mas 214 627 kr.
9. Määrati projekteerimistingimused 
Lehtse kultuurimaja rekonstruee-
rimiseks.
10. Määrati projekteerimistingi-
mused veiselauda uusehituseks 
aadressiga Raufarmi Raudla küla 
Tapa vald.
11. Tapa vene gümnaasiumi juurde 
moodustati 2007/2008 õppeaas-
tal tasandusklassid õpiraskustega 
lastele.
12.  MTÜ Lääne-Virumaa Jäätme-
keskuse asutamisel esindajaks ja 
juhatuse liikmeks määrati abivalla-
vanem Teet Koitjärv.

27. juuni 
1. Otsustati korraldada kordus-
enampakkumine korteriomandite 
aadressiga Keskuse tn 9-2 Lehtse 
alevik ja Uus tn 12-2 Tapa linn 
võõrandamiseks. Enampakku-
mine viiakse läbi 21.08.2007 kell 
11 ja 11.30 vallavolikogu saalis 
Pikk 15.
2. Anti korter üürile Osaühingule 
Raufarm.
3. Kinnistu Ambla mnt 11 Tapa linn 
suuline enampakkumine viiakse läbi 
21.08.2007 kell 10 ja kinnistu Jäneda 
Õppe- ja Nõuandekeskuse masuu-
dihoidla suuline enampakkumine 
21.08.2007 kell 10.30 volikogu saalis 
Pikk 15.
4. Maa ostueesõigsega erastamine 
Moe külas, Tõõrakõrve külas ja 
Jäneda külas.
5. Nõustuti Räsna külas asuva Nõlva 
kinnistu jagamisega kaheks eraldi 
ja Vahakulmu külas asuva Sepa 
kinnistu jagamisega kolmeks eraldi 
katastriüksuseks. 
6. Pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut ühe üürnikuga.

4. juuli
1. Väljastati ehitusluba elamu püsti-
tamiseks aadressil Lepiku maaüksus 
Patika küla ja Germani maaüksus 
Patika küla.
2. Anti nõusolek Patika külas Män-
nimäe katastriüksusele väikeelamu 
püstitamiseks.
3. Võeti vastu korraldus korteri-
omandi seadmiseks Jootme külas 
asuvale elamule Jootme 1.
4. Eraldati 26 000 kr AS-ile Tapa 
Vesi Jäneda küla pumbajaama re-
noveerimiseks.

10. juuli 
1. Määrati ühele vallakodanikule 
hoodaja.
2. Otsustati sõlmida koduteenuse 
osutamise leping kahe vallakoda-
nikuga.
3. Määrati korteriomandi seadmiseks 

Tapa vallas Imastu külas elamu Imastu 
11 ostu-müügi hinnaks 0 kr.

18. juuli 
1. Anti nõusolek alaealisele kuuluva 
pärandi ja piiratud teovõimega isiku 
vara võõrandamiseks.
2. Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti 
17-le vallakodanikule, jäeti rahul-
damata kaks toetuse taotlemise 
avaldust.
3. Väljastati ehitusluba elamu püsti-
tamiseks Mäe-Liisi talu maaüksusele 
Saksi külas.
4. Anti nõusolek maa ostueesõiguse-
ga erastamiseks hoonete omanikele 
aadressiga Pikk 32.
5. Anti nõusolek Optiprof  2000 
OÜ-le mobiilse silmakliiniku pea-
tumiseks Tapa valla territooriumil. 
Müügikohad asuvad Tapa linnas 
Pika tänava ja 1. Mai puiestee nur-
gal asuval parkimisplatsil ja Lehtse 
alevikus Rägavere tee 11. Nõusolek 
kehtib kuni 31.12.2007.

25. juuli 
1. Määrati puudega inimesele hool-
daja.
2. Otsustati sõlmida koduteenuse 
osutamise leping ühe vallakodani-
kuga.
3. Toimetulekutoetust maksti 55 
vallakodanikule ja sellega kaasnevat 
täiendavat sotsiaaltoetust 4-le valla-
kodanikule.
4. Väljastati OÜ-le Tapa Auto-
bussipark kehtiva taksoveoloa 
alusel sõidukaart taksoveo teenuse 
pakkumiseks sõiduautoga Ford 
Scorpio reg nr 618ASD kuni 
16.11 2009.
5. Nimetati MTÜ Tapa AIDSI 
Ennetuskeskuse-Narkonõustamis-
keskuse juhatuse liikmed.

1. august 
1. Väljastati ehitusluba puurkaevu 
rajamiseks aadressil Patika küla 
Germani maaüksus.
2. Määrati projekteerimistingimused 
elamu projekteerimiseks kinnistule 
aadressiga Vahakulmu küla.
3. Kinnitati avaliku konkursi kor-
raldatud jäätmeveo ainuõiguse 
andmiseks Tapa valla veopiirkonnas 
tulemused – edukakas pakkumiseks 
tunnistati AS Jõgeva Elamu esitatud 
pakkumine.
4. Kinnitati Tapa valla 2008. a eel-
arvest kultuuri-, spordi-, külaelu- ja 
noorsootööalase tegevuse jaoks 
rahelise toetuse saamiseks esitatava 
taotluse vorm (avalikustatud Tapa 
valla veebilehel).

8. august 
1. Tunnistati Tapa gümnaasiumi tur-
vauste paigaldamise hankele esitatud 
pakkumisest edukaks Aipe Ehitus 
OÜ poolt esitatud pakkumine.
2. Määrati projekteerimistingimused 
sorteerimishoone katusealuse laien-
duse projekteerimiseks kinnistule 
aadressiga Paide mnt 86.
3. Algatati detailplaneering asukoha-
ga Tapa linn, Ambla mnt 41.
4. Keelduti detailplaneeringu koos-
tamise algatamisest aadressiga Põllu 
tn 7 Tapa linn.
5. Võeti peremehetute ehitistena 
arvele 5-boksilise garaaži boks nr 3 
Lehtse alevikus, 5-boksilise garaaži 
boks nr 5 Lehtse alevikus, elamu ja 
kuur Saksi külas, Vahakulmu kuivati 
alajaam ja elamu Karkuse külas.
6. Määrati kahele vallakodanikule 
hooldaja.
7. Otsustati sõlmida koduteenuse 
lepingud kahe vallakodanikuga.
8. Pikendati sotsiaalkorterite üürile-
pinguid viie üürnikuga.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa vallavalitsuse 
kavatsetavatest planeeringutest

Linnapäevade sport

1. Tapa vallavalitsuse 8. augusti 
istungil 2007. a algatati detailpla-
neeringu koostamine korraldusega 
nr 440 Tapa vallas Tapa linnas 
asukohaga Ambla mnt 41. Detail-
planeeritava ala suurus on 3569 
m² . Detailplaneering koostatakse 
kõnealuse maa-ala poolitamiseks, 
ehitusõiguse määramiseks, hoo-
nestusala piiritlemiseks ja haljastuse 
ning heakorrastuse põhimõtete 

määramiseks.
2. Tapa vallavolikogu 9. augusti 

istungil 2007. a algatati detailplanee-
ringu koostamine otsusega nr 115 
Tapa vallas Tapa linnas asukohaga 
1. Mai pst 18. Detailplaneeritava 
ala suurus on 885 m². Planeeri-
mise protsess algatati, kuna on 
põhjendatud soov nimetatud ala 
sihtotstarve määratleda elamumaast 
ärimaaks, määrata ehitusõigus ja 

piiritleda hoonestusala. Nimetatud 
sihtotstarbe muutmine muudab 
Tapa linnavolikogu poolt 1995. 
aastal kehtestatud Tapa linna 
üldplaneeringu (generaalplaani) 
põhilahendust.

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

Detailplaneeringu algatamine

Motorollerite 
kiirendusvõistlus 
50 cm3 motorollerid
2-taktilised – 1. Siim Kelner, 2. 

Anti Lanno, 3. Maksim Kuranov
4-taktilised – 1. Hardi Kask, 
2. Aleksander Smirnov, 3. Sulev 
Stamm, 4. Jüri Ivanov
2- ja 4-taktilised sega-eksperi-
ment võistlus – 1. Siim Kelner, 2. 
Anti Lanno, 3. Hardi Kask
Veel käisid rajal eksperimentsõite 
tegemas: 125 cm3 – Mäesepp,
450 cm3 – Tauno
Eksperimendi käigus selgus, et 125 
cm3 mootorratas on kiirem kui 50 
cm3 motorollerid, 450 cm3 moo-
torratas on kõige kiirem, aga 50 
cm3 seas on kõige kiirem 2-taktiline 
motoroller.

Kanuuralli 
Valgejõel

Linnapäevade paadirallil osales sel  
aastal 12 paatkonda. 

Võitjana väljus lahingust Täku 
talli võistkond koosseisus Ain 
Roosimägi ja Valter Kaima. 

Teiseks kanuutas IRL koos-
seisus Marko Pomerants ja Kert 
Karus.

Poodiumi kolmandal astmel 
oli Tapa vallavalitsuse paatkond 
koosseisus Alar Teras ja Kuno 
Rooba.

Raili RoobaIndrek Jurtšenko



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 18. august 2007

Roheline 19, Tapa

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Ka kasutatud sõiduauto rehvide müük. 
5. Haljasalade niitmine. 
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük. 
    Kivisöe müük.
7. Palkide ost.

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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

Tapa lasteaed Vikerkaar 
kuulutab välja konkursi

liikumiSõpETaja (0,75) ametikohale.

Kandideerimiseks: Avaldus koos CV ja haridust-
tõendavate dokumentide koopiatega saata 

või tuua 24. augustiks 
Ülesõidu 3, Tapa, 45108 Lääne-Virumaa. 

Infotel 327 7700
Kandideerimistähtaeg: 24.08.2007

Tööle asumise aeg: 1.09.2007

Registreerime soovijaid 

Eesti keele algtaseme kursusele 
Algus grupi täitumisel oktoobris 2007. 

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 või 
telefonil 325 8690. 

inglise keele kesktaseme ii osa kursusele 
(The New Cambridge English Course 3).

Algus 10. septembril 2007 kell 18.
Info telefonil 325 8690

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

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

Tel 501 3862

müüa tooreid ja kuivi küttepuid, kogused täpsed 
ja igas mõõdus. Tel 5342 6318

OÜ kadrina Sport 
võtab tööle 

ujula aDminiSTRaaTORi ja kORiSTaja. 
Tel 508 9922

müüa 1-toaline mugavustega 
remonditud korter Tapa kesklinnas. 

Hind 227 000 kr. Tel 553 7422

Soovin osta maad Jootme külas ja selle 
lähiümbruses. Helistada telefonil 5810 4397

jäneda lasteaed 
otsib 

kOkka.
Soovist teatada telefonil 523 4634

Tapa vallavalitsus
 teatab,

 et on peremehetu varana 
arvele võtnud järgmised 

Tapa vallas asuvad ehitised:

1. Tapa vallas Lehtse alevikus Keskuse tn 2 elamu juures 
asuva 5-boksilise garaaži boks nr 3, mille viimane teadaolev 
omanik oli Vambola Kriiva;
2. Tapa vallas Lehtse alevikus Keskuse tn 2 elamu juures asuva 
5-boksilise garaaži boks nr 5, mille viimane teadaolev omanik 
oli Lehtse kolhoos või Lehtse põllumajanduslik osaühing;
3. Tapa vallas Raudla külas Veski ja Otsati kinnistute vahel 
asuv saun, mille viimane omanik on teadmata;
4. Tapa vallas Saksi külas endisel Lauri A 59 kinnistu nr 15889 
talumaal paiknev elamu ja küün, mille viimased teadaolevad 
omanikud olid Liisu Kukk, Ida-Elisabeth Saukas (Kukk), Kalju 
Saukas, Elsa Lutsik, Ants Saukas, Aivar 
Saukas, Viivi Roosla, Ain Saukas, Arvi Saukas, Ülle Lõiv;
5. Tapa vallas Vahakulmu külas asuv Vahakulmu kuivati 
alajaam, mille viimane teadaolev omanik oli Nõmmküla 
Kolhoos;
6. Tapa vallas Karkuse külas Tõusva, Rägastiku ja Vainu 
kinnistute vahel paiknev elamu, mille viimane teadaolev 
omanik oli Lidia Moskalenko.
Kõigil, kellel on vastuväiteid loetletud vara peremehetuks 
tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul, 
arvates teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded, 
Tapa vallavalitsusele aadressil Pikk tn 15, Tapa 45106.

Tapa vallaga ühinemise järel algas 
taas ka seenioride seltsielu Jänedal. 

Varem oli tegutsenud seenioride 
klubi Kõrvelill. Enne jõule said 
huvilised kokku ja otsustasid, et 
hakatakse taas koos käima. Tapal on 
avatud Seeniortuba, mida juhib Anu 
Jonuks, kes pakkus meilegi huvita-
vaid tegevusi kooskäimiste sisusta-
miseks. Kokku saame Jänedal.

Oleme teinud mälutreeninguid, mis 
on väga hea ja huvitav, jõuluseadeid, 
kepikõnni treeningut, salvrätitehni-
kat ja siidimaali õppinud, tantsinud 
seeniortantsu, koos vallavanemaga 
vastlapäeva tähistanud ja oma liikmete 
sünnipäevi pidanud, käinud Tallinnas 
Poska tn eakate päevakeskuses ning 
Toompeal Riigikogus ja mõõtnud 
luutihedust. Samuti oleme külas 
käinud Lehtse klubil Ehavalgus, kes 
on tegutsenud üpris kaua ja edukalt. 
Tore oli Ehavalguse hooaja lõpupi-
du, mida sisustasid eakad pillimehed 
ja -naine Tallinnast. Lehtses külas 
käies pakutakse alati huvitavaid toite 
kehakinnitamiseks, saab laulda ning 
tantsida. Aitäh!

Märtsis käisime Tapa valla see-
nioridega Rakveres esimesel eakate 
messil. Ka see oli väga tänuväärne 
ettevõtmine, sest seal oli eakate 
jaoks kõik teave koos, sai ennast 
näidata ja teiste tegemisi uudistada. 
Ilmgi oli sel päeval imeilus.

Käisime Jõhvi uut kontserdimaja 
ning etendust “Carmen” vaatamas. 
Juunis pidasime hooaja lõpetamise ja 
juulikuu sünnipäevalapse peo.

25.–26. juulil käisime Lehtse Eha-
valguse klubiga Lõuna-Eestis ekskur-
sioonil. Reis oli väga tore, hästi organi-
seeritud ja saime näha palju huvitavaid 
kohti ning juurde uusi teadmisi. Kõik 
olid väga sõbralikud ja heatujulised, 
mis sellest, et vahel kallas vihma nagu 
oavarrest, aga saime ka päikest. Aitäh 
Tiiule ja kõigile teistele, tänu kellele see 
vahva sõit teoks sai!

Miks ma selle jutu kirjutasin? Aga 
ikka selleks, et kutsuda Jäneda kandi 
eakaid meie Kõrvelille tegemistega 
ühinema. Lihtne on öelda, et midagi ei 
toimu ega tehta. Aga tulge kodust välja 
ja te näete, et toimub palju huvitavat 
siinsamas lähedal. Tavaliselt saame 
kokku korra nädalas või siis vastavalt 
vajadusele. Keegi ei ole liiga noor ega 
vana, et meiega liituda!

Loomulikult on meil fantastiline ja 
mitmekülgsete oskustega juhendaja 
Anu Jonuks, kes kiirgab alati päikest 
ka meisse. Kõrvelill tänab Sind tehtu 
eest ja ootame juba 4. septembrit, mil 
algab meie järgmine hooaeg. Ootame 
ka uusi liikmeid, sest koos on lõbusam 
talve mööda saata! 

Teavet saab Gildalt telefoni-
delt 389 8317 või 5595 1796.

Gilda Lindmaa

Kõrvelille taasärkamine
TAPA LINNA PÄEVAD 2007 PILTIDES

Motorollerite kiirendussõidu korraldaja Indrek Jurtšenko (paremal) jagab võistlejaile näpunäiteid.

Rannamaadluse raskekaalus võitis Riho Mäe Tudust, teiseks jäi Arpo 
Vainola Tapalt (paremal).

Kanuuralli võitis Täku talli võist-
kond. Fotod  Heiki Vuntus


