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Tapa vallavalitsus otsib aastategija 
kandidaate ja palub selleks, hea valla-
rahvas, just teie abi. See on parim viis 
üksteist märgata ja positiivselt üllata-
da, kui just teie seda ise teete. Olgem 
selles üksteisel abiks ja leidkem need, 
kes tunnustust kindlasti vajavad.

Palume eelnevalt tutvuda “Tapa 
valla tunnustusavalduste andmise 
korraga”, mille leiate: https://www.
riigiteataja.ee/akt/407112012081.

Selles määruses soovitame pöörata 
tähelepanu kandidaatide esitamistingi-
mustele, samuti saate informatsiooni 
ka esitamisvormist. Kandidaatide 
esitamise tähtaeg 2016. aasta aastate-
gijate tunnustamiseks on 1. detsember 
2016, tänamisüritus toimub aga 24. 
veebruaril 2017. Kuigi aega veel on, 
siis sügiskuud mööduvad väga kiirelt, 
seepärast palume juba varakult mõelda 
sellele teemale ja esitada omad kandi-
daadid esimesel võimalusel digitaalse 
allkirjaga vallavalitsus@tapa.ee või 
tuua vallamajja Pikk 15. Kui tekib 
küsimusi, kuidas ja mida täita, siis: 
322 9659 ja indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Vastavalt tunnustamise määrusele 
jagatakse alates 2013. aastast tunnus-
tust aukodanikele, aastatetegijatele, 
jagatakse teenetemärke ning tänukirju. 
Vallarahvas saab esitada kandidaate 
aastategijate kohta, võib teha ka 
ettepanekuid vallavanemale, keda nt 
tänukirjaga tänada, aukodanikke ja 
teenetmärgi saajaid esitavad aga teie 
poolt valitud Tapa valla volikogu 
liikmed. Tapa vald tunnustab inimesi 
aastategija puhul isiku teo, organisat-
siooni teo ja elutöö kategooriates.

Täpsem teave ja kandidaadi esita-
misblankett asub: http://www.tapa.
ee/blanketid-ja-korrad (Tapa valla 
aastategija nimetuse andmise esita-
misvorm).

Head tunnustamiskordadega tutvu-
mist ja kandidaatide esitamist!

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Tähelepanu!

Järgmisel kuul ilmuvad 
Tapa valla ajalehed  

Sõnumed ja  
Tapaskije Vesti  
27. oktoobril.

Toimetus

Aeg tibusid lugeda 
ja karja kasvatada 

Põllumehele ja aiapidajale on sü-
gis justkui saagikoristusaeg ja et-
tevalmistuste tegemine talveks. 
Teatavaid sarnasusi kokkuvõtete 
tegemise ja järgmiste sammude 
kavandamisel tähendab sügis ka 
valla juhtimises. 

Ühelt poolt vaatame üle, kas ja 
millises seisus on aasta või aastaid 
varem kavandatud investeeringud, 
kuidas on õnnestunud kokku 
lepitud säästmine ning teisalt 
sätime paika uusi plaane. Seda 
siiski kaugemaks kui aastaks. Tõsi, 
pikemaajalised plaanid pole veel 
kuigi täpsed, kuid oleme selgeks 
mõelnud, millises suunas meie 
«aed» võiks areneda. Keerulisemalt 
öeldes, andis vallavalitsus volikogule 
üle arutamiseks ja kinnitamiseks 
valla eelarvestrateegia järgmiseks 
neljaks aastaks.

Dokumendi koostamisel oleme 
arvestanud nii rahandusministee-
riumi arvutusi, mis lubavad kiiret 
palgatõusu piirkondadesse, kuhu 
inimesi juurde tuleb. Meie sellega 
kindlalt arvestada ei saa – kui ela-
nikkond hakkab kasvama ja palgad 
tõusevad, on hästi ning siis saame 
kõik selle üle rõõmustada ning lisa-
vahendid eelarvesse lülitada, kuid 
vastupidine olukord, kus oleme 
sunnitud poole eelarveaastapealt 
olulisi kärpeid tegema, sest oleme 
arvestanud summadega, mida 
tegelikkuses ei laeku, valmistaks 
vallarahvale pigem pettumust. Seda 
ei pea ma vallavanemana õigeks. 

Kui rahvastiku äravoolu seosta-
takse ka paremate võimalustega, siis 
see, mida keegi paremate võimalus-
tena tõlgendab, on individuaalne. 
Kohalikke teenuseid kaardistavates 
uuringutes on näiteks tõestust 
leidnud asjaolu, et Tapa vald pakub 
elanikele rohkem teenuseid kui 

mõni naabervald: arvestame inves-
teeringuid teedesse, vee- ja kanalisat-
sioonitorudesse, koolidesse-lasteae-
dadesse, spordi- ja vaba aja veetmise 
rajatistesse, kultuuriasutustesse jpm. 

Käimasolevatest investeeringutest 
on üks olulisemaid Lehtse kesku-
sehoone ehitamine, mis sel aastal 
alguse sai. Tööd jätkuvad järgmisel 
aastal. Valmides võimaldab see vallal 
jooksvaid kulusid kokku hoida ning 
seeläbi vabaneb taas raha uuteks 
investeeringuteks. 

Lehtse keskusehoone ehitus te-
kitab mõneks ajaks probleeme selle 
hoone osa kasutamisel, kus asub 
raamatukogu, sest tühjalt seisvaid osi 
hakatakse lammutama ning avasid 
hoonesse ümber ehitama. Seetõttu 
võtab valla sotsiaaltöötaja kodanikke 
vastu kultuurimaja ruumides ning 
juuksur kahjuks peab samuti oma 
ruumidest pooleks aastaks lahkuma. 
Kevadel seevastu ootavad neid uued 
remonditud pinnad. 

Tulevikus jooksvate kulude kok-
ku hoidmise eesmärki kannab Tapa 
vene kooli hoone rekonstrueerimine. 
Valla eelarvestrateegias on see aastail 
2017–18 1,3 milj eurose kuluga. 
Tegevuse taga on hoone välispiirete 
korrastamine, soojustamine ning 
küttesüsteemi vahetus. 

Investeeringuobjektide nimekirjas 
on eespool ka Tapa kultuurikoda, 
kuhu on 2018. aastaks ette nähtud 
umbes miljon eurot. Summa on in-
dikatiivne, kuna projekt valmib alles 
käesoleva aasta lõpuks. Investeeringu 
eesmärk on ruumide ümberehitus 
tagamaks hoone võimaluste maksi-
maalse ärakasutamise ning energia-
kulu vähendamine. 

Järgmise aasta kaht olulist inves-
teeringut kaasrahastab Euroopa Liit. 
Üks on raudtee ühendamine muude 
liikumisviisidega, mille maksumus 

on 589 629 eurot ja teine Tapa 
kesklinna arendamine, millele ku-
lub 1,56 miljonit eurot. Tegevuste 
tulemusena muutub Tapa kesklinn 
kaunimaks, teed ja platsid saavad 
korda. Tahame sellel sügisel juba 
hanked ära teha, et järgmise aasta 
kevadel esimesel võimalusel ehita-
misega alustada.

Kõiki Moe suunal liiklejaid rõõ-
mustab ilmselt teade kergliiklustee 
ehitamisest Moeni. Esialgu valmib 
tee Moe ristini ja 2018. aastal Moe-
le välja. Ühel aastal kõike korraga 
pole võimalik teostada, oleme selle 
jaganud kahe aasta peale. Plaanis on 
ikka jõuda järgmistel aastatel edasi 
Imastu poole ja sealt ringiga tagasi 
mööda Loobu teed Tapale. 

Kui ka mõned väiksemad in-
vesteeringud eelpoolnimetatutele 
lisada, näiteks Tapa kalmistuhoone 
renoveerimine, tähendab see järgmi-
sel aastal nelja miljonit eurot Tapa 
elukeskkonna parandamiseks. See 
on väga suur summa, töid on palju, 
mis tähendab, et ka vallamajas on 
palju tegemist, et ehitused sujuks 
ladusalt ja asjad saaksid hästi tehtud. 

Sugugi nii ladusalt ei lähe aga 
ühinemisläbirääkimised. Eelmises 
lehes volikogu esimees tutvustas 
olukorda nii Ambla kui Tamsalu 
suunal. Tänaseks on Ambla val-
lavolikogu vastanud eitavalt Tapa 
valla ettepanekule läbirääkimisi 
alustada. Ometi avaldas märkimis-
väärne kogus elanikkonnast ühi-
nemissoovi just Tapa vallaga. Kas 
sealsete elanike soov kunagi Tapa 
vallas elada täitub või mitte, sõltub 
ikkagi Ambla volikogust. Siiani 
on Ambla volikogu täielikult ig-
noreerinud elanike soovi, viidates 
Ambla valla terviklikkusele, samas 
pidades läbirääkimisi ühinemiseks 
kuue Järvamaa vallaga. 

Tapa vald otsib 
aastategijaid

Lehtede ja 
okste vedu

Tapa vallavalitsus korraldab 2016. 
aasta sügisel Tapa linnas, Lehtse ja 
Jäneda keskustes tasuta lehtede ja 
okste äraveo. Lehtede ja okste vedu 
toimub eelregistreeritud nimekirjade 
alusel oktoobri viimastel nädalatel. 
Täpsemad lehtede ja okste äraveo ajad 
antakse teada oktoobri kuu jooksul 
Tapa valla ajalehtedes ja kodulehel.

Puulehed tuleb panna kilekottides-
se ning oksad lõigata kuni ühemeet-
risteks juppideks ning siduda punti. 
Lehekotid ei tohi olla suuremad kui 
150 l. Lehekottidesse ei tohi panna 
olmejäätmeid! Kotid, mis sisaldavad 
olmejäätmeid ja on suuremad kui 150 
l, jäetakse tühjendamata.

Lehtede ja okste äraandmiseks 
palume end registreerida e-posti 
aadressil krista.pukk@tapa.ee või 
telefonil 322 9665. Registreerimine 
algab oktoobrikuus.

Tapa Muusika- ja  
Kunstikool

annab teada,  
et on veel mõned  

üksikud vabad kohad  
kunstiosakonna  

vanemasse rühma  
(13–16a).

Lisainfo telefonil 
528 7998.

Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb 
jäätmed nende tekkekohas paigutada 
liikide kaupa eraldi mahutitesse või viia 
selleks ettenähtud kohtadesse.

Tapa valla territooriumil on korralda-
tud jäätmevedu, mille tulemusel peavad 
kõik jäätmevaldajad oma olmejäätmed üle 
andma AS-le Ragn Sells. Olmejäätmeid 
on keelatud viia avalikesse kogumiskon-
teineritesse, jäätmete kogumispunkti, 
loodusesse või võõrastesse jäätmemahu-
titesse. Jäätmete paigutamine väljapoole 
avalikke kogumismahuteid ei ole lubatud.

Taaskasutatavaid jäätmeid (paber, 
papp, pakendid, biolagunevad jäätmed), 
mille liigiti kogumine on korraldatud, 
tohib panna ainult selleks ettenähtud 
mahutitesse. Taaskasutatavate jäätmete 
konteineritesse on kategooriliselt keelatud 
viia riideid, lehtklaasi, olmejäätmeid jm 
sinna mittesobivaid jäätmeid. Suureks 
probleemiks on jätkuvalt avalike kontei-
nerite risustamine sinna mittesobivate 
jäätmetega.

Teiseks suureks probleemiks on 
Ülesõidu tn 8 asuva jäätmete kogumis-
punkti ümbruse reostamine jäätmetega.
Tuletame veelkord meelde, et kogumis-
punkti tohib jäätmeid viia ainult lahti-
olekuaegadel; esmaspäeval 9–17, reedel 
9–17 ja laupäeval 9–14. Jäätmepunktis 
võetakse vastu ainult mööblit, ohtlikke 
jäätmeid, elektri- ja elektroonikajäätmeid 
ning sõiduautode rehve ning need tuleb 
isiklikult üle anda kogumispunkti tööta-
jale. Teiste jäätmete toomine on keelatud. 
Jäätmepunktis on videovalve ning väl-
jaspool lahtiolekuaegasid toojate suhtes 
algatatakse väärteomenetlus. Hetkel on 
menetlus algatatud nelja ebaseadusliku 
jäätmetooja suhtes.

Jäätmete liigitikogumise info on leitav 
www.tapa.ee-keskond,majandus-jäätme-
majandus-jäätmeliigid. Lisainfo telefonilt 
322 9665.

Krista Pukk, Tapa vallavalitsuse 
keskkonna- ja heakorraspetsialist

Vallavalitsus tõhustab 
järelevalvet  
prügistajate  
püüdmiseks



Tapa valla noortekogu liikmed ja aktiivsed noored koolitusel.
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toonud endaga kaasa üha suureneva 
huvi Tapal ettevõtlusega tegelemise 
vastu. Järjest rohkem nii toitlustus- 
kui teenindusettevõtteid tunneb huvi 
siia investeerimise vastu, samuti on 
meil müügil oleva kinnisvara hulk 
vähenenud. 

Usun, et Tapa vald on hästi arenev 
piirkond ja tervele ümbruskonnale 
tugev tõmbekeskus. Sellest annab 
tunnistust nii suurenev tähelepanu 
meie vastu kui naabervaldade elanike 
soov meiega liitumiseks. 

Alari Kirt, 
vallavanem

Aeg tibusid lugeda  ...

Tapa gümnaasiumis on viimasel kahel-
kolmel aastal tehtud mitmeid uuen-
duslikke arendusi, mis annavad kooli 
õpilastele kui ka uuendusmeelsetele 
õpetajatele erinevaid võimalusi õppe-
töös.

Tahame nende muutustega koolielu 
kaasajastada ning õppetööd mitmeke-
sistada, säilitades kõik endise, mis on va-
jalik ning väärtuslik. Tapa gümnaasiumi 
õppejuht kirjutas osaliselt muutustest 
eelmisel õppeaastal. Sellel 2016/17. 
õppeaastal tahame veelgi juurde luua 
võimalusi, et eelnevalt tehtud tööd 
kinnistuks koolielus, õppeprotsess oleks 
kaasaegsem ning õpilaste eripärad ja 
anded saaks veelgi rohkem arvestatud, 
niivõrd kui see on võimalik munitsi-
paalkoolis, piiratud võimalustega väi-
kelinnas ning mitmekülgsete huvidega 
Tapa vallas. 

Eelmisel aastal lõime nn õppetoo-
lide süsteemi, mis haarab kõiki nelja 
kooliastet ehk siis klasse 1.–3., 4.–6., 
7.–9. ja gümnaasiumi osa. Lisaks kut-
susime ellu ka nn andekate (võimeka-
mate? töökamate?) õppetooli. Teame, 
et riiklik õppekava on suuresti täis 
sellist materjali, mis võiks olla lõimitud 
mitme erineva aine vahel ning saaks 
palju elukesksemalt lahendada, kui 
ta õpilastele praegu edasi suudetakse 
anda. Ainesektsioonide süsteem kä-
sitleb õpiprotsessi liialt ühekülgselt ja 
liialt ühe aine keskselt. Kindlasti annab 
uus õppetoolide süsteem võimaluse 
erinevate ainete õpetajatel rohkem 
mõelda, kuidas luua paremini integrat-
sioon erinevate ainete vahel eesmärgiga 
mitte suurendada õpilaste õpikoormust 
ning samas ka lõimida erinevate ainete 
teemasid omavahel. See süsteem annab 
võimaluse vaadata ka tulevikku – et õpi-
lane ei õpiks ainult üht ainet, vaid vaa-
taks õppeprotsessile kui tervikule ning 
koolis õpitav oleks osa eluõpetusest, 
mis tänapäevases hariduslikus mõistes 
pannakse mõistesse elukestev õpe.

Selle idee üheks suuremaks ees-
märgiks on ka õpiprotsessi sünergiaga 
sidumine. Selle etapi läbimisel on väga 
tähtis õppetooli juhtide oskus näha 
tulevikku ning olla kooli arengu liidrid. 
Ei ole ju saladus, et osade õpetajate 
tundides läheb palju aega mitte õppi-
misele, vaid millelegi muule. Selleks, et 
sellise nn tühja aega oleks vähem, vajab 

õpetajatöö ümbermõtestamist. Eel-
misel õppeaastal sai mitmel õpilaste ja 
õpetajate ühisarutlustel kokkulepitud 
TG väärtused. Nendeks on VÄÄ-
RIKUS, AVATUS, LENNUKUS ja 
KOOSTÖÖ (ehk lühidalt V.A.L.K.). 
Lisaks käisin eelmisel õppeaastal 15–16 
õpilasega kahepäevasel väljasõidul, 
kus töötasime koos õpilastega välja 
TG hea tunni, TG hea õpetaja ja TG 
hea õpilase tunnused. Õpilased olid 
asjalikud ning panid paberile iseseisvalt 
need mõtted, mida vajab iga kool, mida 
mitmel üle-eestilisel uuringul on ka 
korduvalt välja toodud. 

Tapa gümnaasiumis on tööl mit-
med õpiabi spetsialistid – eripeda-
goog, psühholoog, sotsiaalpeda-
goog, logopeed. Koolis töötab kuus 
õpiraskustega õpilaste klassi. Õpiras-
kus tähendab seda, et õpilastel võivad 
olla võimed osades ainetes erinevatel 
tasemetel ning mõnda neist on vaja 
järgi aidata, et õppimine sujuks valu-
tumalt. Koolis on ka nn väikeklass, 
kus võib õppida kuni neli õpilast. On 
ka üks-ühele õppele suunatud õpilane. 
Koolis töötab sotsiaalpedagoogi juha-
tamisel tunnirahuklass. 

Sellest aastast on meil uus HEV-
koordinaator, kes teeb ka lisaks nn 
õppenõustaja tööd. Õppenõustaja 
töö peaks olema suunatud õpilaste 
õpiraskuste ületamisele ning õpilaste 
oskusele oma tööd koolis paremini 
organiseerida. Kooli pikad päevad 
hakkavad jälle tööle, neis on suunatud 
pilk õpilaste erinevatele vajadustele 
ja võimetele ning on arvestatud ka 
lapsevanemate nõudmistega. Igal 
kevadel viime läbi ülekoolilise kooliga 
rahulolu, õpimotivatsiooni ja sotsiaal-
set enesetõhusust hõlmava uuringu, 
kus osalevad 3. kuni 11. klassi õpilased. 
Selles uuringus saab võrrelda erinevate 
klassikollektiivide tulemusi õppeaastati 
(tulemusi saab ka vaadelda poisid tüd-
rukud eraldi ning võrrelda tulemusi 
eelnevate aastatega) ja teha järeldusi 
uue kooliaasta tööplaani ülesehitami-
seks. Selles uuringus on küsimusi 25 ja 
alateemad on sotsiaalne enesetõhusus, 
kooliga rahulolu ja õpimotivatsioon, 
mida saab eraldi ka tulemustena 
vaadelda. Lisaks uurime ka õpetajate 
tagasisidet kooli ja oma töö kohta ning 
õpilaste tagasisidet õpetajate töö kohta.

Eelmisel aastal, kui Tapa valla noor-
tekogu kohtus poole aasta jooksul 
Viljandimaa noortekogu noortega, 
sai selgeks, et igal aastal võiks ka oma 
liikmetega vähemalt ühe koolituse või 
väljasõidu korraldada. 

Inspireerituna noorte soovist 
saigi kevadel kirjutatud projekt Eesti 
Noorteühenduste Liidule, kes leidsid, 
et noorte mõte koolitus korraldada on 
hea idee ning rahastas meid 800 euro-
ga. Tapa vald kaasfinantseeris antud 
projekti 200 euroga. Oma koolituse 
korraldasime meile juba väga kodu-
seks saanud Käsmu Rannamännid 
puhkemajas ning meie koolitajaks 
oli noortele juba veidikene tuttav 
Pille Kriisa. Kahe päeva jooksul said 
noored palju põnevaid ja vajamine-
vaid teadmisi ning Pille, käsitledes 
noortega mis iganes teemat on alati 
täis ootamatusi ja üllatusi ning seda 
kõige positiivsemas mõttes. Täiesti 
juhuslikult juhtusid koolituspäevad 
kokku muinastulede ööga ning õhtul 
noortega mere ääres istudes, juttu 
ajades, lõkkeid vaadates ja mõnusat 
muusikat kuulates olid kõigil meeled 

Suvi on möödunud kiiresti ja tar-
kusekuuga algas uus õppeaasta 769 
õpilasele ja 312 lapsele Tapa valla 
haridusasutustes. Oma tarkusetee 
esimest kooliaastat alustas 71 õpilast 

Jäneda Koolis: Heily Jürman, 
Priit Laast, Laurete Lainevee, Kristin 
Meltsar, Vahur Ries, Harri Saareoks, 
klassijuhataja Tiia Salm.

Lehtse Koolis: Karl-Roger Kuu-
semäe, Kaisa Lukken, klassijuhataja 
Hiie Sammelselg.

Tapa gümnaasiumis
1A klass: Edisson Bratsunov, Ebeli 

Bugera, Margo Evonen, Annapell 
Hunt, Desirea-Mirell Joensuu, Sandro 
Kaima, Anders Karavajev, Mia Kuu-
semets, Rasmus Lain, Tanel Laisarv, 
Trevor Parts, Nika Petrova, Kairo 
Pukk, Matthias Pärtel, Laurete-Lii 
Pärtli, Taimar Raus, Ats August Rei-
mets, Benjamin Skriabin, klassijuha-
taja Lea Oja.

1B klass: Anatol Babii, Carol Bu-
gera, Elis Demtšuk, Maria Ilus, Mia-
Mirtel Kits, Cristofer Kuusk, Eliise 
Makrjakov, Mihhail Molokov, Sandra 
Mürk, Sander Nagornõi, Carolin Paas, 
Siim Pronin, Janette Pullisaar, Rasmus 
Raja, Janely Sild, Maria Staal, klassiju-
hataja Malle Truu

Tapa vene põhikoolis
1A klass: Albert Buš, Anton Mi-

trovski, Veniamin Osiitšuk, Alina 
Razduvanova, Tatjana Semjonova, 
Anastasija Semjonova, Avigea Shes-
henko, Bryan Tihhonov, klassijuhataja 
Viktoria Belitšev.

1B klass: Irina Basmanova, Milena 
Bodnaja, Svetlana Gorelova, Anasta-
sija Goryuchenkov, Ruslan Jerjomin, 
Alisija Kulberg, Amelia Pshenichnaya, 
Svetlana Shedova, Jakob Sheshenko, 
Vladimir Skrjabin, Illarion Sokolov, 
Daniil Sõtšev, David Sõtšev, Timur 
Varavin, klassijuhataja Irina Piksar.

Kooliaasta tuleb teadmisterohke ja 
tegus valla kõigis õppeasutustes. Et 
olla kursis toimuvaga, tasub jälgida 
koolide Facebook´i ja kodulehekülgi. 
Lisaks tavapärasele õppetööle osa-
levad koolid ja lasteaiad erinevates 
projektides, mis võimaldavad õpitege-
vusi laiendada. Uusi teadmisi saadakse 

rõõmsad ja mõtted juba liikumas 
selles suunas, et milliseid projekte ja 
ettevõtmisi edaspidi võiks ette võt-
ta. Nii nagu ikka meie väljasõitudel 
püüame noortele pakkuda peale koo-
lituste ka mõnusat ja samas silmaringi 

loodusest ja selle kaitsmisest, kultuuri- 
ja koduloost ning tegutsetakse koos 
teiste koolide noortega. Tänan kõiki 
projektide kirjutajaid, tänu teile on 
õpikeskkond mitmekesisem, prakti-
lisem ja õpilastel võimalik külastada 
põnevaid paiku. 

Lasteaias Vikerkaar alustas tegevust 
kahesuunalise keelekümbluse rühm. 
Rühmas asus õppima 17 last, kelle 
õpetajateks on Rita Šumljanski, Jele-
na Rudenene ja Elena Varavina. Hea 
meel on, et lapsevanemad usaldasid ja 
toetasid lasteaia algatust. 

Alanud õppeaastal jätkame valla 
haridustöötajatele nii teoreetilisi kui 
praktilisi ühistegevusi. Seni toimunud 
ühiskoolitused, õppepäevad ja –käi-
gud on saanud positiivse tagasiside. 

Tapa vallas on loodud mitmekülg-
sed võimalused huviharidusega tegele-
miseks. Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
erialad on populaarsed, 2016/2017 
õppeaastal õpib muusikaosakonnas 97 
õpilast ja kunstiosakonnas 75 õpilast.

Huviringid ja sporditrennid alusta-
vad tegevust erinevates kohtades üle 
valla septembris- oktoobris. Võimalusi 
on rohkelt, kasutagem neid!

Elukestev õpe on kaasaegse ühis-
konna üks võtmesõna. Sellel sügis-
talvel on kavas korraldada kursuseid 
täiskasvanud õppijale mitmete projek-
tide raames. Tapa vallavalitsus osales 
edukalt Tervise Arengu Instituudi 
poolt korraldatud vanemlusprog-
rammi ,,Imelised aastad“ konkursil. 
Saime rahastuse venekeelse rühma 
loomiseks ning septembrist algavad 
tegevused, mida juhivad empaatilised 
ja rõõmsameelsed Irina Piksar ja Julia 
Kovelenko-Djagiljeva. 

14.–21. oktoober on kuulutatud 
Täiskasvanud Õppija Nädalaks, sel-
lessegi perioodi on planeeritud huvi-
tavaid ettevõtmisi. Osalemiseks jälgige 
infot Tapa valla ja Tapa kultuurikoja 
kodulehelt.

Soovin kõigile avatud meelt, uu-
dishimu, teotahet ja edu alanud õp-
peaastaks!

Anne Roos,
haridusspetsialist 

laiendavat tegevust matkade näol. 
Sel korralgi läbisime matkaradu ja 
tuvusime kaunite paikadega Põh-
jarannikul. 

Ave Pappe,
Tapa valla noortekogu mentor

Tapa valla noortekogu tegemisedEdukat alanud 
õppeaastat!

Uuringu tulemusi vaadeldes, pla-
neerisime 2016/17 õppeaasta läbi-
vaks teemaks HUVITAV KOOS-
TÖÖ. Nendest erinevatest uurin-
gutest saab järeldada, kust kohast 
„king“ kõige rohkem pigistab ning 
leida siis ühistöös neile probleemidele 
lahendusi. Igal suvel paneme kokku 
brozüüri, mida jagame uue õppeaasta 
alguses. See on nagu väike tagasiside 
kooli enesehinnangust.

Ei ole küll uus asi, kuid tuletan 
meelde, et TG-s on mitmes aines 
nn tugevusrühmad, mis võimaldab 
ühesuguse võimekusega õpilastel 
läbi ühte gruppi kuulumise tõsta 
õpiprotsessi intensiivsust. Sellest 
õppeaastast käivitame ka nn andekate 
õppe, mille ehitame üles nii, et oleks 
arvestatud eriti võimekate õpilastega 
ja õpilastega, kellel on sügavam huvi 
mingi aine või ainete õppimise vastu. 
Kindlasti on vaja selle töö käivitami-
sel ja rakendamisel tihedat koduga 
koostööd ning erinevate aineõpeta-
jate tahet mõista õpilaste eripärasusi 
ning huve.

Selle õpivormi mõte on nii süvenda-
tud õpe, tugevamatele õpilastele nende 
huvide arendamise võimaldamine, 
olümpiaadideks ettevalmistamine ja 
õpetajate õpetamisvõimaluste paren-
damine töös võimekamate õpilastega. 
Veelkord – selles töös on vaja kõigi 
kolme osapoole – õpilane, kodu ja 
kool – head arusaamist, tahet ning 
paindlikku üksteise arvestamist. Olen 
kindel, et selle süsteemi tulemusena 
tõuseb õpilaste õpimotivatsioon ning 
kokkuvõttes ka õpitulemused.

Arvan, aastate pikkuse kogemuste 
najal, et need muutused ei tule ker-
gelt, kuid olen kindel, et muutused 
on vajalikud ning toovad kaasa edu. 
Kindlasti vajavad need muutused 
veidi aega, et kinnistuda õpetajate 
ja õpilaste teadvuses ning saaks ka 
kogukonna toe. Lihtne on olla ainult 
vanas kinni ja raiuda ja öelda, et vaata 
see või teine asi toimis hästi. Raskem 
on tunnistada, et tuleb uuega kaasa 
minna ning otsida oma teed. Arengut 
toob selline tegevus, kus positiivsus 
aitab luua uut. Peab olema julgust 
olla eestvedaja ning ma usun, et TG 
on oma valikutes õigel teel. 

Elmu Koppelmann

Õppeaasta 2016/2017 
Tapa gümnaasiumis

Tamsalu suunal on asjad paremad: 
käib usin töö ühinemislepingu etteval-
mistamsel. Ajakava on väga tihe ning 
töö sellevõrra pingelisem. Lepingu 
valmimise järgselt peaks volikogu selle 
saatma avalikustamisele ning korralda-
ma elanike arvamuse väljaselgitamise. 
Kui elanike arvamus on teada, tuleb 
detsembrikuus see, kas kinnitada ning 
langetada otsus ühinemise kasuks või 
mitte. 

Nii meie kui meie liitlaste vägede 
suurem kontsentreerumine Tapale on 

Algus lk 1
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24. septembril külastab Tapa linna 
Tallinna Keskraamatukogu raama-
tukogubuss Katarina Jee. Raama-
tukogubuss ootab huvilisi Tapa 
keskväljakul kell 10–11. 

Peatuse ajal saab tutvuda raa-
matukogubussi ja bussis olevate 
raamatutega ning raamatukogubussi 
töötajate töötingimustega. Võimalik 
on küsida Tallinna Keskraamatukogu 
teenuste kohta (näiteks raamatukogu-
hoidjate poolt pakutavate koolitused, 
e-raamatute laenamine ja e-raamatu-
kogu ELLU) ning õppida kasutama 
e-kataloogi ESTER. Lapsed saavad 
raamatukogubussis joonistada ja 
pilte värvida, tutvuda lahedate 
koomiksiraamatutega, nuputada 
mõistatusi ja lahendada ristsõnu.

Raamatukogubussi sõidu ees-
märk on tutvustada ühte võimalikku 
lahendust, kuidas viia raamatuko-
guteenus lähemale hajaasustusega 
piirkondades elavatele inimeste-
le. Tallinna Keskraamatukogu on 

 

Pakume tööd  
bioloogiaõPeTajale. 

 
Töö kirjeldus

- õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine
- huvitavate ainetundide läbiviimine, õpilaste motiveerimine  

ja juhendamine
- õpilase arengu ja õppeprotsessi analüüsimine ning hindamine

- Stuudiumi täitmine
- oma mõtete ning tegudega kooli arengusse panustamine

Nõudmised kandidaadile
Tulevaselt Tapa gümnaasiumi bioloogiaõpetajalt soovime, et tal oleks 
sobiv haridus. Ootame, et pead oluliseks iga õpilast ning soovid oma 
töös arvestada nende võimeid ja eripärasid. Peame oluliseks, et ka 

Sina ise tahad õppida ning jagada õpitut kolleegidega.

Kool pakub
Me toetame oma töötajate enesearendamist, tunnustame neid tubli 

töö eest ja organiseerime erinevaid ühisüritusi.

lisainfo
Kandideerimiseks saada palun oma CV, motivatsioonikiri ja avaldus.

Koduleht: www.tapagymnaasium.kovtp.ee
asukoht: Lääne-Virumaa, Tapa, Pargi 12

Töö tüüp: asenduskoht (tähtajaline tööleping)
Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimise tähtaeg: 30. september 2016
Kontakt: personalijuht Agnes Jürjo, tel: 32 22 312,  

agnes@tapagymnaasium.ee
õppejuht aile Kippar, tel 322 2313,  

aile.kippar@tapagymnaasium.ee

Külla tuleb raamatukogubuss 
Katarina Jee

See tee ei vii kusagile, mõtlesin ma 
kunagi ammu, kui astusin uut rada 
ning pilgul lõputusse ei olnudki 
lõppu. Kui lõppu ei olnud aimatavas 
kauguses, siis tähendaski see minu 
jaoks lõputut rännakut, millel erilist 
mõtet pole. Täna, kui olen avastanud 
mitmeid rännakuteid elus, mõtlen 
ma teisiti. Ikka tuleb alustada, kui ka 
tunned, et ehk see on lõputu lugu. 
Sageli peidavad lõputuna kulgevad 
lood iseendas isegi järjepidevust.

Lõputute lugude järjepidevuse 
otsingul on väga tähtis see, et sinu 
kõrval on inimesed, kes sisendavad 
sulle eneseusku, tõukavad minekuks, 
avavad uksi, näitavad valgust ja kui 
komistad ning kahtled jätkamises, 
aitavad sul taas minna edasi.

Selle suve augustikuus jõudsin 
rändurina siin elus ühe vahva lõpuni 
ja uue järjepidevuse algusesse. Nimelt 
peale pikemat aega kestnud sõprade, 
tuttavate ja lihtsalt teekaaslaste toetust 
ilmus mu esimene luulekogu „Pühen-
dan Sul sõnad….“ Kui Piret Pihel ja 
Indrek Jurtšenko mu kiires maailmas 
ringi tatsasid ja muudkui märku andsid, 
et nüüd on õige aeg, siis ma algul sugugi 
ei võtnud vedu. Päris ausalt tunnistades 
on neid märkuandjaid ikkagi pidevalt 
olnud mu teel astumas. Mõtlesin, et 
luuletusi ju kirjutavad paljud, miks 
just minu sõnum peaks olema see, mis 
lauasahtli kodusest pesast peaks välja 
astuma, et kaante vahel uut elu elama 
hakata. Protsess oli päris pikk, sest pro-
test iseendaga segas ja enesekindlus ei 
leidnud mind samuti üles. Kui ma selle 
pilguga oma luuletusi sirvisin, et neid 
võiks ka teised ehk lugeda, siis vasardas 
peas üks suur STOP! Ei sobinud üks 
ega ei sobinud teine. Ühel hetkel siiski 
jalad küll seisid paigal, aga hing hakkas 
rahutult rändama. Siis tajusin, et olengi 
kohal. Pean selle siiski ära tegema! 

Toetuse palumine oli minu jaoks 
kõige suurem probleem. Kuidas ma 
siis nüüd küsin abi. See ju ei sobi. 

Ise tuleb hakkama 
saada! Indrek ja Piret 
aitasid ja julgustasid. 
Elasin nagu mingis 
muinasjutumaail-
mas, kogedes seda, 
kui paljud inimesed 
minust hoolisid ning 
selle raamatu ilmu-
mist toetasid. Kuna 
toetajaid ja minust 
lugupidajaid oli nii 
palju, siis kahjuks ei 
saanudki suurelt kuu-
lutada seda, et raa-
mat ilmus 10. augustil 
Tapa linnaraamatu-
kogus, sest raamatu-
kogu ju teadagi ei ole 
kummist. Oh, kui 
tänulik olen ma selle 
maja armsale perele. 
See üritus oli midagi 
erilist nagu see hetk-
ki, kui ma hoidsin 
Aivar Kaseste kirjas-
tuses Katariina Print 
OÜ esimest korda 
käes OMA RAAMATUT! 

Minult on paljud küsinud, et kas ka 
linna- ja vallarahvale tuleb raamatut 
tutvustav üritus. Täna saan öelda, et 
jah ootajad, see üritus toimub. Täp-
sem info ilmub oktoobrikuu ajalehes 
ja infotahvlitel. Hetkel tean, et ühel 
novembrikuu küünlakumasel õhtul, 
kui õhk on hingekeste siinviibimisest 
udust udusem, olen ma teie ees koos 
armsa muusikust sõbraga et pühen-
dada teile oma sõnad ja hää sõbra 
imeilus muusika. Üritus toimub Tapa 
linnaraamatukogus.

Olen tänulik neile, kes mind selleks 
motiveerisid, et raamat üldse ilmuks. 
Tänulik olen Liina Kaldile ja Eva Klaa-
sile, kes raamatu ilmumisega otseselt 
seotud olid kujundamise ja keelekor-
rektiiviga. Tänulik olen, et sõbrad läbi 
heategevusprojekti „Hooandja“ raa-

Pühendan Sul sõnad…

Tapa gümnaasiumi väärtused on VÄÄRIKUS, 
AVATUS, LENNUKUS ja KOOSTÖÖ. Me oleme jät-
kusuutlik ja arenev kool, kus on loodud õppimist 
toetav keskkond, mis tagab kõigile õpilastele kva-
liteetse hariduse, toetab õppijate individuaalset  
arengut, kujundab elus toimetulekuks vajalikke 
oskusi ja väärtushinnanguid. Meil on 520 õpilast 
ning 70 töötajat, kellest pea kolmandik on ka 
kooli vilistlased. Tapa gümnaasiumis on olulisel 
kohal õppija - nii õpilane kui töötaja, kes on 
huvitatud enese arendamisest. Meil on kaasaegne  
IKT-vahendite baas, ilus renoveeritud koolimaja 
ning head sportimisvõimalused.

matu ilmumist nii suurelt toetasid ja et 
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupp samuti leidis mind raha-
liselt toetades, et minu sõnad on teile 
pühendamist väärt! Tänukummardus 
kuulub ka koorikaaslastele segakoo-
rist Leetar ja tänusõnad kuuluvad 
kõigile-kõigile, kes raamatu ilmumise 
puhul mind raamatukokku austama 
tulid! Aitäh kõigile, kes minust lugu 
pidasid ja raamatukogus olid 10. au-
gustil. Aitäh kõigile, kes omale kunagi 
selle raamatu muretsevad. Nüüd on 
mu sõnad teile pühendatud ja vaata-
me, mis elu nad Teie hinges elama 
hakkavad. Järjepidevust alustatud rajal 
kinnitavad uued salmid mu sahtlis!

Luulekogu saab hetkel osta Tapa 
linnaraamatukogus ja peagi ka Tapa 
raamatupoest. Ehk mujalgi.

Kairi Kroon

Näitus “juhuslik leid: Kalijärve laste raamatud”  
kuni 30. oktoobrini. 

2012. aastal andis Tallinna Linnaarhiiv Jäneda raamatukogule üle 
kaks kasti raamatutega. See juhuslik leid arhiivi hoidlast osutus 

haruldaseks täienduseks Jäneda raamatukogule,  
mida sellel näitusel esimest korda näha saab. 

Üle antud raamatutest kuulusid mitmed Benckendorffide perele: 
Maria Zakrevskajale, tema lastele Tanjale ja Paulile ning õetütar 

Kira Engelhardt´ile – nii näitavad raamatute signeeringud.  
Näitus “Juhuslik leid” on pühendatud raamatukogu  

95. sünnipäevale.

Väljapanek “H. g. Wells, moodsa ulmekirjanduse isa”  
kuni 7. oktoobrini. 

21. septembril möödub 150 aastat inglise ulmekirjaniku Herbert 
George Wells´i sünnist. Tema looming tegi populaarses ja ena-
musele mõistetavas vormis kättesaadavaks teaduse ja tehnika 

aktuaalsed probleemid. Jänedaga seob teda pikaajaline tutvus ja 
lähedane suhe mõisaproua Maria Zakrevskajaga, keda ta külastas 
siinses Kalijärve talus 1934. aasta suvel. Välja on pandud kirjaniku 
laiemalt tuntud eesti- ja inglisekeelsed romaanid, aga ka vanemaid 

ja haruldasemaid, nende seas kaks pühendusega “Moura dear”: 
lasteraamat “The Adventures of Tommy “ (Edinburg, 1929) ja “The 

Autocracy of Mr. Parham” (London, 1930) ning tema toimetatud 
ajakirju “The Science of Life” 1929- ja 1930-ndast aastast.

raamatukogubussi abil tallinlastele 
raamatukoguteenust pakkunud juba 
2008. aastast alates.

Raamatukogubussiga on oodatud 
kohtuma kõik huvilised. Meie omalt 

poolt jagame infot sellel aastal lin-
naraamatukogus toimuvate ürituste, 
näituste, kohtumiste ja muu kohta. 

Kersti Burk, 
Tapa linnaraamatukogu

laulusõbrad, koguneme!
Armas kaasteeline, kui sinu sõbraks on laulmine, muusika, vahva seltskond ja argihallusele vahelduseks 

lauluüritustel osalemine, siis pane tähele! Just Sina oled oodatud Tapa Lauluseltsi segakoori Leetar vahvasse 
seltskonda. Kooriproovid toimuvad üks kord nädalas ja hetkel on nad planeeritud neljapäevale algusega  

kell 18 Tapa kultuurikoja kinosaalis. Ära häbene, kui sa noodilehte lugeda ei oska. Selle kunsti saab ajapikku 
omale arusaadavaks teha. Tähtis on laulusoov ja huvi koorilaulu vastu. Tule kohale esimesse lauluproovi  

29. septembril kell 18 Tapa kultuurikotta ja dirigendi abiga leiad sobiva häälerühma. Oodatud on uued lauljad  
kõikidesse häälerühmadesse ! Edaspidi toimuvad kooriproovid igal neljapäeval 18–20 Tapa kultuurikojas. 

Vajadusel toimuvad laululaagrid erinevate väljasõitude ja vahvate ürituste raames! Kohtumiseni!
Sind ootavad segakoor Leetar lauljad, dirigent ja koorivanem

Kairi Kroon
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Populaarsust koguv lemmikloomade 
kiibistamine on päästnud tuhandete 
Eesti neljajalgsete elu. Ometi on ka 
paljudel kiibiga lemmikutel jäänud tee 
koju leidmata ning nad on lõpetanud 
oma elu surmasüsti läbi varjupaigas 
või tänavaohtude keskel. Seda kõike 
vaid seepärast, et nende andmeid ei 
ole lemmikloomaregistrisse kantud. 
Paigaldades loomale naha alla väikese 
mikrokiibi, tuvastab kiibilugeja sellelt 
küll numbritejada, ent kui registrist 
looma omaniku infot ei leita, jääbki 
lemmik saatuse hooleks.

Kiibistamine on kiire, valutu ja 
looma tervisele ohutu

Riisitera suurune mikrokiip paigal-
datakse valutu süstlatorkega looma 
naha alla, mis on võrreldes kaela-
rihma külge kinnitatava infosedeliga 
kordades püsivam ja turvalisem 
variant. Kiip on väike elektronseade, 
mis on inertne, ei kiirga midagi ega 
erita kahjulikke aineid ning sellele 
on kantud 11-kohaline kordumatu 
numbrikombinatsioon, mida saab 
lugeda spetsiaalse lugejaga. Kiibistada 
saab loomakliinikutes üle Eesti kesk-
miselt 20 euro eest ja vastutustundlik 
on seda teha kohe kui loom on oma 
hoole alla võetud. Kiibi paigaldamine 
ei küsi lemmiku vanust ega tervislikku 
seisundit, olles loomale täiesti ohutu. 
Seega tasub see ette võtta esimesel 
võimalusel ka vaid toas elavate loo-
made ja ketikoerte puhul, sest oma 
sõbra kaotamiseks piisab vaid ühest 
õnnetust juhusest. Lisaks koertele-
kassidele on kiibi paigaldamine ja re-
gistreerimine kindlasti vajalik ka teiste 
liikuvamate lemmikute puhul alates 
tuhkrutest ja lõpetades küülikutega.

Ka vaid toas elav lemmikloom 
vajab kiipi

Alles hiljuti kukkus üks kodukass 
viiendal korrusel asuva korteri aknast 
alla, maandus vigastusteta käppadele ja 
seadis sammud koju tagasi. Kiisu eksis 
aga trepikojaga, veetis päevi võõra 

ukse taga ning jõudis lõpuks varju-
paika. Pererahvas teadis, et loom on 
kiibistatud ja lootis, et kui kass varju-
paika jõuab, võetakse sealt ühendust. 
Varjupaigas aga selgus, et kiisul on küll 
kiip, kuid registris omaniku andmeid 
ei ole ja kellelegi teatada ei osatud. 
Sel korral oli lool õnnelik lõpp, sest 
omanik taipas varjupaigast korduvalt 
küsida ja sai sõbra enne hukkamist 
kätte, ent väga paljud lemmikud enam 
koju tagasi ei jõua.

Kiip tuleb kanda registrisse
Selleks, et viia kokku lemmikult 

leitud kiibinumber loomaomaniku 
andmetega, tuleb need kohe regist-
risse kanda. Kodu otsivate loomade 
veebilehekülgi ja kuulutusi on palju, 
varjupaiku on erinevaid ning mitmes 
neist hoitakse loomi elus vaid seadu-
sega ette nähtud 14 päeva. Enamasti 
jõuavad hulkuvad lemmikud varju-
paikadesse, kus on tavaks kõigepealt 
kontrollida loomal kiibi olemasolu. 
Kui see on olemas ning loomaomani-
ku andmed on ka registrisse kantud, 
on lemmik sama hästi kui koduteel. 

Mitmetest registritest vali ülerii-
gilised

Eestis on üle saja lemmiklooma-
registri, millest vaid kolm on ülerii-
gilised, muutes ülejäänute tõhususe 
küsitavaks. Mitmed omavalitsused 
peavad oma sahtlites nn vihikuregist-
reid Exceli tabelitena või lausa päris 
ruuduliste vihikutena, kuhu regist-
reeritakse lemmikute kiibinumbrid 
koos omaniku andmetega. Sellisest 
registrist on abi vaid siis kui kodutee 
kaotanud loom leitakse üles samast 
piirkonnast. Lemmikloomad aga ei 
tunne piire ning omavalitsusest välja 
sattudes võidakse nad viia hoopis 
teise varjupaika, sest erinevatel 
omavalitsustel on lepingud erinevate 
varjupaikadega.

Lisaks kümnetele taolistele regist-
ritele on Eestis ka kolm üleriigilist 
andmebaasi: Eesti lemmiklooma-

register (palu andmed lisada kiibi 
paigaldanud loomaarstil), kohalike 
omavalitsuste lemmikloomade re-
gister (lisa ise andmed riigiportaal 
eesti.ee kaudu) ja Eesti Kennelliidu 
register (tõukoertele). Registreerides 
oma lemmiku andmed vähemalt 
kahes esimeses, on looma leidmise 
võimalused kordades suuremad. Tapa 
vallavalitsus on liitunud lemmikloo-
maregistriga (www.llr.ee).

Kiibistamine on osades Eesti piir-
kondades loomaomanikele ka kohus-
tuslikuks muudetud. Tapa vallas on 
hetkel kohustuslik koerte kiibistamine 
ning seejärel tuleb loom registreerida 
Tapa valla lemmikloomade registris.

Lahendame Eestis kodutute loo-
made probleemi

Nii lihtne see tegelikult olekski: 
kui iga loomaomanik oleks piisavalt 
vastutustundlik ja kiibistaks ning kan-
naks oma looma andmed üleriigilisse 
registrisse, oleks kodutute loomade 
probleem mõne aastaga lahendatud.

Septembris ja oktoobris kiibista 
oma lemmik soodsamalt või ko-
guni tasuta

Eesti Loomakaitse Selts korraldab 
septembris ja oktoobris 2016 koostöös 
Varjupaikade MTÜ ja mitmete koha-
like omavalitsustega erinevates Eesti 
linnades ja valdades lemmikloomade 
kiipimisüritusi, millest enamusel saavad 
100 esimest kohaletulnud loomaoma-
nikust elanikku kiipida oma lemmikuid 
tasuta ning kaugemalt tulnutele kehtib 
kiibistamisel soodushind 5 eurot. Lisaks 
registreeritakse värskete kiibisaajate and-
med üleriigilisse lemmikloomaregistrisse 
LLR, kuhu pääsevad kodanikud ka ise 
riigiportaal www.eesti.ee kaudu. Täpse-
mate kampaaniatingimuste, asukohtade 
ja kellaaegade kohta saab infot Eesti 
Loomakaitse Seltsi kodulehelt www.loo-
makaitse.ee ja infotelefonilt 526 7117 
(tööpäeviti kell 9–17).

Liisi Moosaar,
Eesti Loomakaitse Selts

. 

eesti Põllumajandus- 
muuseum kutsub 

 koduleivaküpsetajaid üles 
endast märku andma. 

Aastaid rukist ja eestimaist 
rukkileiba au sees hoidev  
muuseum küpsetab oma 

leivatares ise leiba, tähistab 
rukkimaarjapäeva ja leiva- 

nädalat ning viib läbi  
vastavasisulist  

haridusprogrammi. 

Oleme kaasanud oma  
üritustesse ka  

koduleivaküpsetajaid, sest üha 
rohkem on leivategu tagasi  

jõudnud koduste ahjude  
juurde. 

Muuseumi eesmärk  
on saada Eesti  

koduleivaküpsetajate kohta 
põhjalikumat teavet aitamaks 
kaasa koduste traditsioonide 
levitamisele ja säilitamisele  
tulevaste leivaküpsetajate  

tarvis. 

Tagasisidet ootame  
30. septembrini. 

Lisainfo  
merlin.lumiste@epm.ee või 

5373 7124.

Kiibista ja registreeri, et lemmik 
jõuaks tagasi koju
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Peatoe õigesse asendisse reguleerimine 
on üks väike liigutus, kuid see võib 
päästa inimese surmast või ratastoolist!

Enamik inimesi kinnitab autosse 
istudes turvavöö, kuid jätab istme 
peatoe sobivale kõrgusele regulee-
rimata. Sellele ei mõelda ning sellest 
teemast ka eriti ei räägita. Euroopas 
saadakse keskmiselt 36% selgroo- ja 
kaelavigastustest liiklusõnnetuste 
tagajärjel ning iga kahekümnenda 
puhul on tegemist ägeda traumaga. 
See tähendab, et kahjustuskohast 
allpool puudub igasugune seljaajust 
lähtuv funktsioon, st liigutused, põie- 
ja soolekontroll, tundlikkus. Eestis 
on vanusegrupis 20-29.a need näita-
jad veelgi hullemad, sest lausa 60% 
juhtudel on fikseeritud liiklusõnnetus 
ränga vigastuse põhjusena.

Rahvusvaheliselt on sellele tee-
male pööratud tähelepanu juba 
rohkem kui pool sajandit. Terminit 
„piitsaplaks“, mis kirjeldab õnnetuse 
tulemit, kus inimese pea liigub taha-
poole, kuid keha toetub vastu istme 
seljatuge, kasutati esmakordselt 1928. 
aastal. Intensiivsemalt hakati peatu-
gede reguleerimise probleemiga te-
gelema 1960ndatel USA-s ja kümme-
kond aastat hiljem ka euroopaüleselt. 
Vaatamata väikesele paranemisele, on 
peatugede temaatika kõikjal jätkuvalt 
päevakorras. USA-s on riigi kahjud 
avarii tagajärjel tekkinud lülisambavi-
gastuste tõttu kasvanud juba seitsme 
miljardi dollarini aastas. 

Töö käib korraga kahes sektsioo-
nis- elanikkonna teavitus ning koos-
töö autotööstusega, kinnistamaks 
arusaama, et peatugi on sama oluline 
ohutusseade kui turvavöö ja õhkpadi. 
1969. aastal kehtestati USA-s riiklik 
standard riigis toodetud sõiduautode 
juhi- ja tema kõrvalistmele paigalda-
tud peatugede kõrgusele. 1974. aastal 
laiendati nõuet mahtuniversaalidele 
ja väikeveoautodele, 1989. aastal ka 
veoautodele ja bussidele. 

Eessõitjate kaelavigastuste tõsiduse 

vähendamiseks on näiteks Autoliv Inc 
välja töötanud süsteemi, mis sõidukile 
tagant otsassõidu puhul võimaldab 
istme seljatoel nihkuda teatud ulatuses 
allapoole, summutades kokkupõrke 
energiat ning vähendades sõitja kaelale 
ja peale mõjuvaid jõudusid. Kiirusel 
24 km/h läbi viidud testide käigus tu-
vastati, et sellise süsteemi kasutamine 
vähendab kaelavigastuste saamise tõe-
näosust 50% võrra. Järgmine samm 
peatugede tehnoloogias on n-n targad 
peatoed, mis suudavad skänneerida 
inimese pikkuse ja kohalduvad siis 
automaatselt selle järgi.

Peatoe õige kõrgus tagab tõhusa 
kaitse

Eestis tehtud liikluskäitumise 
monitooringu andmete kohaselt seab 
ligi pool autosõitjatest end ohtu ning 
riskib kaelatraumaga. 2016. aastal läbi 
viidud uuringu kohaselt on peatoe 
korrektse kasutamise näitaja 53%. 
Peatoe ebaõige asendi peamiseks 
põhjuseks on selle liiga madal asend 
ja/või liiga suur kaugus peast. Ka 
Eesti Uuringukeskuse küsitluse tule-
mustest ilmneb, et elanike teoreetilised 
teadmised peatoe õige reguleerimise 
kohta on oluliselt paremad kui nende 
praktiline rakendamine. Kuigi ohutu 
peatoe asendiga oli kursis ¾ vasta-
jatest, ei reguleeri ligi pooled neist 
seda võõrasse autosse istudes ning 
kaasreisijate peatoe asendile ei pööra 
tähelepanu ligi 60% autojuhtidest.

Me võime autojuhina teel olles 
kõik õigesti teha, kuid me ei saa olla 
kindlad, et teised samamoodi käitu-
vad. Liiga lühikesed pikivahed, järsud 
pidurdused, ootamatud takistused 
teel või ohtlikud möödasõidud või-
vad viia kokkupõrkeni. Avarii hetkel 
paiskub inimese pea kineetilise ener-
gia rakendumisel tahapoole. Peast 
kaugele või madalale reguleeritud 
peatugi laseb peal energia tagajärjel 
liikuda liiga kaugele taha. Kokku-
põrkel kerkib inimese keha istmelt 
ja pea liigub kuklasse üle peatoe ääre, 

mille tagajärjel võib tekkida lülisamba 
vigastus. Pärast lööki paiskub pea et-
tepoole, suurendades veelgi traumat.

Kui juht ei tea, milline on õige 
peatoe kõrgus, ei saa ta seda endal 
ega ka kaassõitjatel kontrollida ning 
tagada Liiklusseadus § 30 ja § 33 
täitmist. Seadus sätestab muuhulgas, 
et juht peab enne sõidu alustamist 
veenduma, et temal ja sõitjatel on 
peatoed reguleeritud selliselt, et need 
toetaks pead kuklast, ja mitte sõidutama 
sõitjat, kes pole seda nõuet täitnud.

Euroopa uute autode ohutuse, 
sealhulgas sõiduauto istmetele paigal-
datud peatugede tõhususe hindamise 
programmi Euro NCAP-i kohaselt 
peab parima kaitse tagamiseks peatoe 
ülemine äär olema peast kõrgemal või 
vähemalt sellega ühel tasemel. Mida 
rohkem on peal ruumi edasi-tagasi 
liikuda, seda suuremad on vigastused. 

Igale autokasutajale on tootja 
poolt antud soovitustes kirjas kuidas 
sõidukisse paigaldatud turvavarustust 
kasutada nii, et see õnnetuse korral ta-
gaks võimalikult tõhusa kaitse. Eesti 
liikluses on kahjuks veel palju selliseid 
masinaid, mille peatuge ei olegi või-
malik endale sobivale kõrgusele tõsta. 
Sellisel juhul saab soovitada vaid üht– 
kui näed avariiolukorda tekkimas, siis 
lase ennast istmel madalamale, nii et 
peatugi kaitseks pead.

Kas sinu peatugi on õigel kõrgusel?
Maanteeamet juhib 22.08–18.09 

esmakordselt Eestis oma kampaaniaga 
„Vali õige kõrgus“ kõigi liiklejate tä-
helepanu peatoe õige kõrguse vajalik-
kusele. Et saaksid teada, kas sinu auto 
esi- ja tagaistmetel on peatoed kor-
rektselt seadistatud, kasuta spetsiaalset 
rakendust aadressil https://peatugi.
ee/#game. Lae üles oma autoistmel 
tehtud foto või selfie. Maanteeameti 
eksperdid annavad igale fotole perso-
naalse tagasiside ning vale seadistuse 
korral täpse juhise ja soovitused. 

Maanteeamet

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 
võtab kuni 17. oktoobrini vastu taot-
lusi 2017. aasta stipendiumideks ja 
kultuuriprojektide finantseerimiseks. 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri 
Fond toetab:

- üksikisikuid stipendiumidega 
õppe- ja teadustööks ning loomingu-
liseks ja sporditegevuseks;

- organisatsioone toetustega eesti 
rahvuskultuuri arendamise, säilitamise 
ja edasikandmise seisukohalt oluliste 
projektide algatamiseks ja finantsee-
rimiseks.

Esimest korda osaleb jagamisel 
kaks allfondi:

- Leida Rammo Linnateatri 
fond

Algatatud Leida Rammo poolt 
20. oktoobril 2015. aastal eesmär-
giga toetada Tallinna Linnateatrit 
ning tunnustada teatri loomingulist 
kollektiivi. 

Leida Rammo Linnateatri fond 
stipendiumid on mõeldud teatri kol-
lektiivile loominguliseks tegevuseks ja 
enesetäiendamiseks.

Konkursi Tallinna Linnateatri 
fondi stipendiumidele korraldab 
Tallinna Linnateatri juhtkond ja loo-
menõukogu.

- Kogukonna fond
Algatatud Siim Kallase poolt 16. 

aprillil 2016. aastal eesmärgiga toetada 
kodanikualgatuslikke kogukondi Ees-
tis kohaliku elu edendamisel. Toetusi 
ja stipendiume Kogukonna fondist 
eraldatakse kord aastas toetamaks 
tegevusi, mis aitavad saavutada üht 
või mitut järgmistest eesmärkidest:

• kogukonna-sisese suhtlemise ja 
ühiste ettevõtmiste tugevdamine,

• uute inimeste kaasahaaramine 
kogukonna tegevustesse,

• kogukonnas vajalike ja ühiselt 
korraldatavate teenuste või muude 
ettevõtmiste käivitamine,

•  koostöö ülesehitamine kohaliku 
omavalitsuse ja ümbruskonna kogu-
kondadega.

Halduskogu 4-liikmeline: Urmo 
Kübar, Teele Pehk, Peeter Vihma, 
Liia Lust 

Jagamise info, allfondide nimekirja 
ning taotluse ankeedid leiate Siht-
asutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 
koduleheküljel www.erkf.ee.

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmas-
päeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti 
Rahvuskultuuri Fond aadressil:

A. Weizenbergi 20A-13 (III kor-
rus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428. 
Vastuvõtt tööpäeviti 10–16.

Kõige olulisem on õige kõrgus

Tapa päevakeskuses (Valve 30) 

Eesti Rahvuskultuuri 
Fond toetab

õigusemõistmise nädalal antakse tasuta õigusnõu kuues kohtumajas
 

Oktoobri alguses tähistatava õigusemõistmise nädala raames annavad SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) 
juristid neljal päeval kaheksas kohas üle Eesti vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõu. 

õigusnõu andmine toimub:
3. oktoobril kell 10–14 Rakvere kohtumajas (Rohuaia 8)

Teistel aegadel saab tasuta õigusnõu silmast-silma nõustamise käigus Tallinnas, Tartus, Jõhvis,  
Rakveres, Paides, Pärnus, Viljandis ja Narvas (vt lähemalt www.otb.ee).  

Ka on võimalus veebinõustamiskes www.juristaitab.ee.
Lähemat infot õigusnõustamiste kohta leiab samuti aadressilt www.juristaitab.ee.

Vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõustamist toetab Justiitsministeerium. 
Palume ette registreeruda ÕTB kontaktidel: tel 601 5122, mobiil 5385 0005.

Tiiu Kuus, inspektor-vanemspetsialist, haridus- ja sotsiaalosakond
Lääne-Viru Maavalitsus

5. ja 19. oktoobril 2016.a. Kell 9–14. 
ilUTeeNiNDaja eakatele soodushindadega

(maniküür, pediküür, ripsmete ja kulmude hooldus)
Eelregistreerimine tel 5384 3360 – Eve

Igal kolmapäeval kell 9–14
MaSSÖÖR eakatele soodushinnaga!

Vajalik eelregistreerimine tel 554 7894 – Silvia

Tapa liikumispuuetega inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
3. oktoobril kell 10–14

abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja 
lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva!  
Info, abi ja tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

12. oktoobril kell 10–12
jUUKSUR eakatele soodushinnaga!

(juukselõikused naistele ja meestele)
elavas järjekorras (vajadusel ka kauem). 

Info tel: 5450 1102, 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee.

20. oktoobril kell 9–12
TaSUTa õigUSabi.

Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo 
Taivo Saks @ Partnerid jurist Alar Salu.

Eelregistreerimisega tel 5450 1102, 322 0025 või 
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Õigusteenuse osutamist finantseerib

Teade!
Tapa päevakeskus võimaldab kokkuleppel päevakeskuse 

juhatajaga, tasuta kasutada ruume seltsitegevuseks päevakeskuse 
lahtiolekuaegadel esmaspäevast reedeni kell 9–14.30.

Info: Kaja Sviridova-juhataja, tel 5450 1102, 322 0025,  
tapapaevakeskus@tapa.ee 

NB! Päevakeskuse ringide ja huvitegevuse info  
edastame oktoobrikuu lehes.

    AS EVR Cargo Tapa Depood pakub tööd 
elektrik-lukksepale, autojuht-tõstukijuhile 

ja käsielekterkeevitajale.
CV palume saata aadressil tapa@evrcargo.ee, 

täiendav info telefonil 322 6421.

Otsime Tapale Eesti Energia territooriumile 
kojameest ja  

Tapa Kaitseväkke sisekoristajaid.  
Täpsema info saamiseks palume  
helistada telefonil 5192 5898.

Väike maja kesklinnas vajab hoovikoristajat.
Kontakt tel 5598 3129.

 
 KÜ Ambla mnt 24 vajab hoovikoristajat.

Kontakt tel 511 0387.
 

 KÜ Valve 24 vajab hoovikoristajat.
Kontakt tel 5836 3855.
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18.08.2016
- Otsustati korraldada lihthange 

„Küttepelletite ostmine”;
- määrati projekteerimistingi-

mused ehitiste (kaks 600 m² me-
tallkarkassiga kasvuhoonet ja kaks 
eluhoonet) püstitamise ehitusprojekti 
koostamiseks Lepa kinnistul, Rägave-
re külas, Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba ehitise 
(125kW elektritootmisrajatis) rajami-
seks Tapa vallas, Jäneda külas, Raufar-
mi kinnistul vastavalt OÜ Energogen 
poolt koostatud põhiprojektile nr 
16_274 Päikesepaneelide süsteem 
elektrienergia tootmiseks;

- anti nõusolek AS-le Eesti Kesk-
konnateenused ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi väljastamiseks;

- võeti vastu korraldus mitme kin-
nistu omanikule loa andmise kohta 
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul;

- võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- võeti vastu korraldus Tapa vallas 
Jäneda külas Lossi tee ja Lossi park 
kinnistu omandamise kohta;

- kolmele abivajajale eraldati ravi-
mitoetust;

- seitsmele lapsele otsustati maksta 
lasteaia söögisoodustust;

- otsustati maksta täiendavat pere-
toetust 11-le abivajajale;

- eraldati Spordiklubile Tapa 
ühekordset toetust 50 eurot SK 
Tapa noormaadleja Jegor Jakovlevi 
osalemiseks kadettide maailmameist-
rivõistlustel kreeka-rooma maadluses 
11.–15. 09. 2016 Tbilisis;

- eraldati Spordiklubile Jäneda 
ühekordset toetust 150.- eurot Eesti 
U-19 koondise koosseisu kuuluvatele 
Jäneda SK noormängijatele Joosep 
Perandi, Lauri Ries ja Kermo Uue 
osalemiseks 06.-10. 09. 2016 Itaalias 
U-19 saalihoki maailmameistrivõist-
luste kvalifikatsiooniturniiril.

- nimetati Tapa vallavalitsuse 
poolt Tamsalu valla ja Tapa valla 
ühiskomisjoni poolt moodustatud 
töörühmadesse:

* majandusvaldkonna töörühma 
Andrus Freienthal, Mati Kanarik, 
Vello Ojamäe, Aare Palmsalu, Ma-
rika Tali, 

* humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna 
töörühma Jaan Lõõnik, Ilmar Kald, 
Heili Pihlak, Naima Sild, Piret Pihel.

25.08.2016
- Võeti vastu korraldus ajutiselt 

perekonnas hooldamise lepingu 
kinnitamise kohta;

- väljastati ehitusluba ehitise (Ehi-
tuskaupluse) laiendamiseks Tapa lin-
nas Paide mnt 77 kinnistul kaupluse 
laiendamiseks;

- kinnitati alates 01. septembrist 
2016 lasteaia Pisipõnn rühmades 
laste arvud;

- väljastati territooriumite ja 
tänava ajutise sulgemise luba Lä-
pi-Aru-Ojaküla teel, Ilvese tee ja 
Läpi-Aru-Ojaküla tee ristmiku ning 
Tapa-Lehtse-Jäneda tee ja Läpi-Aru-
Ojaküla tee ristmiku vahelisel lõigul 
alates 01.09.2016 kella 17.00-st kuni 
02.09.2016 kella 05.00-ni;

- otsustati korraldada lihthange 
„Lossi tee rekonstrueerimine“;

- otsustati korraldada lihthange 
„Maastikusõiduki ATV ostmine“

01.09.2016
- Lihthanke nr 177158 „Kütte-

pelletite ostmine“ edukaks pakku-
museks tunnistati AS Tartu Graanul 
poolt esitatud pakkumus;

- nõustuti Tapa vallas Linnape kü-
las asuva Härma kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

- nõustuti Tapa vallas Rägavere 
külas asuva Kooli kinnistu jagami-
sega kolmeks eraldi katastriüksuseks;

- nõustuti Tapa vallas Patika külas 
asuva Oja kinnistu jagamisega ka-
heks eraldi katastriüksuseks;

- neljale maaüksusele määrati 
koha-aadressid;

- nõustuti viie maaüksuse jätmi-
sega riigiomandisse;

- anti avaliku ürituse luba Silver 
Show Estonia OÜ-le tsirkuse eten-
duse Zoo Impeerium korraldamiseks 
Tapa linnas Tapa Muusikakooli tagu-
sel platsil 12. 09. 2016 kell 10.00 kuni 
16.09.2016 kella 12.00-ni;

- anti avaliku ürituse luba kont-
sertsarja „Rosaariumi“ 10. juube-
lihooaeg Jänedal korraldamiseks 
03.09.2016 kell 18.00 kuni 20.00;

- loeti Silver Show Estonia OÜ 
poolt esitatud dokumentatsioon 
nõuetepäraseks ning lubati neil pai-
galdada B3 välireklaam Tapa linna 
tänavavalgustuspostide külge ja rek-
laamkuubid Tapa linna Pikk tn 31, 
Pikk tänava ja 1. Mai puiestee nurgal 

asuva parkla ning Jaama 4 territooriu-
mile, alates 07. - 15. september 2016;

- viiele lapsele eraldati lasteaia 
söögisoodustust;

- kümnele abivajajale eraldati sot-
siaaltoetust;

- ühele puudega inimesele määrati 
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;

- võeti vastu korraldus laste perest 
eemaldamise kohta;

- kahes munitsipaalkorteris piken-
dati üürilepinguid.

08.09.2016
- Üks abivajaja suunati hooldustee-

nusele Tapa Hooldekodusse;
- ühe abivajajaga sõlmiti kodutee-

nuse osutamise leping;
- puudega inimesele määrati hool-

daja ning hooldajale hooldajatoetus;
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 

lapsehoid eraldati raha lapsehoiutee-
nuse osutamiseks;

- seoses Tapa vallas avaliku ürituse 
Tapa Rahvaralli 2016 korraldamisega 
väljastati teede ja tänavate ajutine 
sulgemise luba Tapa vallas ja Tapa 
linnas 17.09.2016 kella 06.00-st kuni 
kella 21.00-ni;

- lihthanke nr 177644 „Maasti-
kusõiduki ATV ostmine“ tunnistati 
edukaks pakkumuseks AS RAMO 
poolt esitatud pakkumus;

- lihthanke nr 177593 „Lossi tee 
rekonstrueerimine“ edukaks pakku-
museks tunnistati Meritus Infra OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht kinnistul Topi Rägavere külas 
Tapa vallas;

- võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- kinnitati Tapa gümnaasiumi 
töötajate koosseis õppeaastaks 
2016/2017;

- maaüksustele määrati koha-
aadress;

- muudeti üheksa katastriüksuse 
koha-aadressi;

- anti avaliku ürituse luba Tapa valla 
X rahvajooksu ja kepikõnnimatka kor-
raldamiseks marsruudil Tapa linnastaa-
dion – Roti mets – Tapa linnastaadion 
25. 09. 2016 kell 13.00 kuni 15.00;

- anti avaliku ürituse luba VilSport 
Klubi MTÜ-le Tapa Rahvaralli 2016 
korraldamiseks Tapa vallas 17. 09. 
2016 kell 06.30 kuni 22.00. 

25.08.2016
Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine; 
- nõusoleku andmine kinnistu 

omandamiseks;
- nõusoleku andmine riigihanke 

korraldamiseks (riigihange Tapa val-

la tarbimiskohtadele elektrienergia 
ostmiseks);

- nõusoleku andmine riigihanke 
korraldamiseks (Tapa linna jäätmete 
kogumispunkti haldamiseks ning 
hankelepingu sõlmimiseks);

- vallavara võõrandamine ot-
sustuskorras (Tapa vallale kuuluva 

Raudtee harutee kinnistu, pindalaga 
11814 m², jagamiseks ja osa suuruse-
ga 6176 m² võõrandamiseks Kaitse-
ministeeriumile hinnaga 3400 eurot;

- munitsipaalomandisse taotletava-
le maale otsustuskorras hoonestusõi-
guse seadmine (Tapa linn Loode 10).

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
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Tapa ülesõidu lähistele ehitatakse 
uut kauplusehoonet. Lähemalt võisid 
vallaelanikud rõõmusõnumit lugeda 
„Sõnumete“ selle aasta 1. numbrist. 
Leht kirjutas nii: „Paar kuud tagasi 
sai Järva Tarbijate Ühistu Tapa 
kesklinnas Kalmistu tänaval asuva 
halvas korras kunagise saunahoone 
omanikuks ning kavatseb sinna 
rajada Konsumi kaubanduskeskuse, 
mis sarnaneb Kadrinas või Kundas 
tegutsevatega. /…/ „Tegutseme 
vastavalt kehtivale detailplaneerin-
gule,” kõneles Teder, kes märkis ka, 
et kinnistu detailplaneering oli enne 
olemas ning seda protsessi läbima ei 
pidanud. Tapa vallavalitsus on väl-
jastanud ehitusprojekti koostamise 
tingimused hoone ümberehitamiseks 
kaubanduskeskuseks. /…/ Tapa 
vallavanem Alari Kirt rääkis, et 
kuna hoonestuse maht muutub alla 
kolmekümne protsendi ning sellega 
ei kaasne negatiivseid mõjusid kesk-
konnale, siis ei pidanud vallavalitsus 
uue detailplaneeringu koostamist 
vajalikuks. See omakorda võimaldab 

aega kokku hoida.“ Lühidalt öeldes 
lubati endine saunahoone ehitada 
kehtiva detailplaneeringu alusel üm-
ber Kadrina Konsumiga sarnanevaks 
kauplusehooneks ning hoonestuse 
maht jääb endise saunahoonega 
võrreldes kuni 30 % suuremaks või 
väiksemaks.

Hämmastusega võis suvel märga-
ta, et endisest saunahoonest polegi 
midagi järgi jäänud. Nii tuligi talvine 
lehelugu meelde ja otsustasime do-
kumentidega tutvuda. 1. juulil 2016 
Tapa vallavalitsuse ehitise ümber-
ehitamiseks väljastatud ehitusloal nr 
1612271/07662 on ehitustegevusena 
selge sõnaga kirjas näiteks fassaadi 
rekonstrueerimine koos soojustami-
sega ning katuse rekonstrueerimine 
koos soojustamisega. Kahtlusi tekitas, 
kuidas on võimalik rekonstrueerida 
fassaadi, mida silmaga enam ei näegi? 
Miks ei väljastatud ehitusluba olemas-
olevate hoonete lammutamiseks ja 
uue ehitise püstitamiseks?

Vallavalitsuse ehitusspetsialist 
viitas küsimustele antud vastuses, et 

kui lammutamise eesmärk on ehitada 
lammutatud ehitise asukohale sellega 
olemuslikult sarnane ehitis, võib seda 
käsitleda ehitise ümberehitamisena 
ehk taastamisena. Ehitis on olemus-
likult sarnane, kui selle kasutusotstar-
ve, arhitektuuriline lahendus ja maht 
ei muutu.

Huvitav, kas Kadrina Konsumi 
kauplusehoone sarnaneb arhitek-
tuurilise lahenduse poolest Tapa 
endise saunahoonega? See on vaiel-
dav, ent mingi nurga alt vaadates 
võib sarnasus olla tõesti väga suur. 
Aga hoopis huvitav oli vallavalitsuse 
ehitusspetsialisti vastusest lugeda, et 
antud territooriumi kohta ei olegi 
detailplaneeringut koostatud. Eriti, 
kui kõrvutada arendaja öelduga: 
“Tegutseme vastavalt kehtivale de-
tailplaneeringule,” ja vallavanema 
kinnitusega “ei pidanud vallavalitsus 
uue detailplaneeringu koostamist 
vajalikuks.” Kes valetab? 

Ene Augasmägi, Tapa vallavolikogu liige
Jaan Lõõnik, Tapa vallaelanik

Ühe ehituse kõrvallugu KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

23. sept kl 19 Lahtiste uste hafla. Esinevad kõhutantsijad. Tasu-
ta.

24. sept kl 11–16 Avatud väravate päev. Hoovimüük: Õhtu pst 
3 ( käsitöö); Koidu tn 23 (kasutatud mööbel, lasteriided ja 
palju muud); Õhtu pst 7 (lasteriided ja mänguasjad); 1. Mai 
pst 31 (naiste-, meeste- ja lasteriideid); Kalmistu 22 (müügil 
riided, lasteasjad ja palju muud); Leina 6 ja Tapa kultuurikoja 
parklas Turu tn 8.

27. sept kl 18 ja 20 Animafilm „Kalatüdruk Dory“. 3D. Pääse 
4 €+ 3d prillid 1.50 €.

5. okt kl 19 Varietee-etendus kahes osas „Teid kutsub kabaree“. 
Esinevad Kaire Vilgats ja Showstoppersi tantsijad. Koreo-
graaf-lavastaja Krista Pukka. Piletid 12 € ja 14 € saadaval 
Tapa kultuurikoja kassas.

4. okt kl 18 ja 20 Romantiline draama „Koorekiht“. Filmitähed, 
seltskonnadaamid, hurmurid, gangsterid, armastus, glamuur 
jne. Tegevus toimub aastal 1930. Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.

6. okt kl 18 Õpetajate päeva tänuüritus. Ootame enda sekka ka 
endisi Tapa valla koolide pedagooge.

11. okt kl 18 ja 20 Animeeritud seiklusfilm „Kured“. 3 D. Pilet 
4 € + 1.50 € prillid, sooduspilet 2 €+ 1.50 € prillid.

12. okt kl 19 Komöödiateatri etendus „Hendrik Normani usku-
matud seiklused New Yorgis“. Pääsmed hinnaga 12 € ja 14 € 
saadaval Tapa kultuurikoja kassas ja Piletilevis.

14. okt kl 20 Tapa kultuurikoja hooaja avapidu. Sügiseselt kirev 
kava külalistega meilt ja mujalt. Tantsuks ansambel Veskikivi. 
Kultuurikoja kollektiividele pääsmed 3 €. Tavapilet 5 €.

17. okt  Doonoripäev.
18. okt kl 18 ja 20  Krimikomöödia „Sõda kõigi vastu“. Pilet 4 € , 

sooduspilet 2 €.
19 okt kl 18 ja 20  Uus Eesti mängufilm „Luuraja ja luuletaja“. 

Peaosades Jan Uuspõld, Lana Vatsel ja Rain Tolk. Pilet 4 €, 
sooduspilet 2 €.

20. okt kl 11  Lasteteater Recky etendus „Sipsik“. Pilet 6 €.
22. okt kl 14  Lusikapidu. Sünnitunnistuste pidulik kätteandmi-

ne. 
25. okt kl 18 ja 20  Uus Eesti mängufilm „Õnn tuleb magades“. 

Peaosades Katariina Unt ja Ivo Uukkivi. Teistes osades Tiit 
Sukk, Ita Ever, Katrin Pärn, Mari-Liis Lill, Ain Mäeots, Hannes 
Kaljujärv, Tiit Palu, Tõnu Oja jt.

29. okt kl 17  Priit Pärna Animafilmifestivali lõpetamine.
9. nov kl 19  Vene Noorsooteatri etendus „Edith Piaf“. Etendus on 

vene keeles. Pääsmed hinnaga 3 € ja 5 € müügil Tapa kultuu-
rikoja kassas.

24. sept kl 11–13  Kirbukas ja sügisnäitus. Pakkuda võib kõi-
ke – roostes naelast reaktiivlennukini! Paku ka aiasaaduseid 
ja hoidiseid. Võib ka istikuid ja püsitaimi tuua. Osta, müü 
ja vaheta! Müügi soovi korral kultuurimajale teatada ja laud 
broneerida! 1 laud = 1 euro. Näitusele pakkuge oma huvita-
vaid hoidiseid (koos retseptidega), erilisi ja kauneid aiavilju, 
“Nunnusid” jms, mis kõiki huvitab! Näitusekraami tuleb eel-
misel päeval kohale tuua või teatada, kas on vaja transporti 
ja kui palju ruumi on eksponaatidele vaja. (Tel 521 8398; 
info@lehtsekultuurimaja.ee)

26. sept kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused. Ootame uusi kaaslasi 
– tule huvitavalt aega veetma!

2. okt kl 10  Lehtse 2. pinksi pühapäev. Algas XV hooaeg! Osale-
ma oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. 
Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute regist-
reerimine algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 
3,50 €, õpil tasuta.

10. okt kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused.
15. okt kl 20  Hooaja avapidu kõigile! Oktoobriõhtu ansambli-

ga Kolumbus Kris. Lisaks meeleolukad üllatusesinejad! NB! 
Toimub ainult eelregistreerimine laudadesse ja see lõpeb 
reede, 14. oktoobri õhtul! Ära hiljaks jää! Pääse 10 €. Info tel 
383 3350, 5218 398; info@lehtsekultuurimaja.ee.

23. okt kl 12  Lehtse külakilb, 2. mäng. Algas XV hooaeg! Män-
gud kestavad aprillini. Hea võimalus veel liituda – teretulnud 
uued võistkonnad (kuni 4 liiget). Ootame teid, nupukad – 
mälumängus ei ole kaotajaid! Osamaks täiskasvanuil 2 €, õpil 
tasuta.

24. okt kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused.

eelteade:
12. ja 19. novembril algusega kl 18 toimuvad publiku tungi-

val soovil Stephen Schwartzi muusikali “Pagariproua”( kahes 
vaatuses) kordusetendused. Laulab, mängib, tantsib Lehtse 
Kammerkoor. Piletite eelmüük Lehtse kultuurimajas. Info tel 
521 8398, e-meil info@lehtsekultuurimja.ee.

Aasta alguses kirjutasin ajalehes seoses 
Pruuna mõisa müügiga: “Nüüd võib 
igaüks saata vallamajja A4 paberi pea-
liskaudse jutuga, kus on konkreetsena 
kirjas vaid objekt ja summa, mida 
osta soovitakse ning vald valmistab 
kohe tehingu ette.” Kahjuks osutusin 
prohvetiks. Augusti lõpus otsustas 
vallavolikogu seada hoonestusõiguse 
Loode 10 maa-alale, ainult et avalduse 
esitanud Viru Hoolekande AS ei vae-
vunud isegi summat enam märkima.

Sarnaselt Pruuna mõisa looga 
ei selgitatud ka nüüd, miks just 
äriühing (antud juhul Viru Hoole-
kande AS, kes soovis rajada erihool-

dekodu) on avaliku huvi tagajaks. 
Selgusetuks jäi, millistes arengu-
kavades on kavandatud täienda-
va erihooldekodu rajamine Tapale, 
millele tuginevalt võinuks antud tehing 
mingit avalikku huvi kaitsta?

Segaseks jäigi, mida siis Loode 10 
asukohale planeeritakse – tavahooldeko-
du või erihooldekodu? Üks rääkis ühest, 
teine teisest. Aga see polegi ju tähtis, 
peaasi, et … Ei teagi, mis see peaasi on.

Igatahes jättis volikogu kehtestamata 
hoonestusõiguse seadmise tingimused. 
Nii ei pandud aktsiaseltsile mitte mingit 
muud kohustust peale 50 aasta jooksul 
iga-aastase 1000 euro vallale maksmise 

kohustuse. Mis saab, kui aktsiaselts ei 
suvatsegi midagi ehitama hakata? Või 
kui ta pandib hoonestusõiguse ja see 
läheb pandi katteks kolmandale isikule? 
Mismoodi on siis tagatud avalikud huvid 
ja maa-ala ühtse kompleksina korrasta-
tus? Küsimusi kui palju, aga ei mingit 
arutelu! Nüüd võib aktsiaselts teha hoo-
nestusõigusega mida iganes ja vald ei saa 
lähema 50 aasta jooksul seda maa-ala 
ise kasutada. Isegi seda tingimust ei ole, 
et hoonestusõiguse seadja peab kinnis-
tut korras hoidma.

Milline on järgmine kinnistu samas 
seerias?

Maksim Butšenkov

Kahjuks osutusin prohvetiks

Tapa linnas Kalmistu 3 kinnistu 
lugu sai alguse kui 2013. aastal üks 
betoondetailide tehas soovis sinna 
kinnistule rajada enda tootmist. Pä-
rast ostutehingut kaotasid nad aga 
huvi kinnistu suhtes ning hoone jäi 
lihtsalt seisma. Mõne kuuga suudeti 
hoone aknad lõhkuda ja sissepääsud 
ei olnud enam tõkestatud. Korduvalt 
suudeti hoone panna põlema, mis 
muutis konstruktsioonid ja kõik muu 
inimesele eluohtlikuks.

2014. aasta lõpus aga tundis huvi 
OÜ Tabularasa hoone asemele kau-
banduspinna loomise võimalusest. 
Hoonele väljastati 2015. aasta alguses 
projekteerimistingimused ehitise 
kaubanduspinnaks projekteerimi-
seks ning oodati ehitusloa taotlust 
ehitise rekonstrueerimiseks. Kuna 
OÜ Tabularasa ankurrentnik oli huvi 
kaotamas, anti Tapa vallavalitsusele 

tagasisidet, et hoone ehitusplaanid 
on seiskunud ja oodatakse huvilisi. 
2015 aasta suvel toimusid hoones 
taas korduvalt põlengud, kinnistu oli 
hooldamata, sinna veeti prügi, pandi 
lemmikloomi ketti ja lapsed käisid 
varisemisohtlikes osades ronimas. 
Vallavalitsus tegeles pidevalt hoone 
omanikuga, et kõik avatäited oleks 
suletud ning kinnistu heakorrastatud. 
Kahjuks puudus omanikul aga huvi ja 
selliselt hoone seisma jäi.

Et tekkinud situatsiooniga ope-
ratiivsemalt tegeleda suheldi paljude 
piirkonnas tegelevate ettevõtjatega 
just kinnistule millegi rajamisega ja 
kuna kinnistu maa sihtotstarve oli 
100% ärimaa ja kehtiv seadus andis 
võimaluse hoone ka lammutada ning 
ehitada olemuslikult sarnane ehitis. 
Vastavalt sellisele võimalusele sai 
läbi räägitud Järva Tarbijate Ühistuga 

ja tänu sellisele erisusele meil täna 
Konsum koos E-Ehituskeskusega 
Kalmistu 3 kinnistule kerkib. Lisaks 
saab uue väljanägemise osaliselt 
kõnniteekividega laotud Rohelise 
tänava kõnnitee, Kalmistu tänava 
äärde tekib täiesti uus kõnnitee, lisaks 
tekib uus tänav Kalmistu 3 kinnistu 
ja raudtee vahele. Kõik ehitatavad 
alad valgustatakse tänapäevaste LED 
valgustitega. Kui Kalmistu 3 kinnistu 
suurus on veidi üle 5000 m2, siis täna 
ehitatakse välja üle 10 000 m2 maa-
ala, mis on Tapa linnas suurimaid 
erasektori investeeringuid viimase 20 
aasta jooksul.

Praegu on Järva Tarbijate Ühistu 
andnud info, et ehitusala peaks valmi-
ma jaanuarikuu lõpuks ning avamine 
toimuma veebruarikuu alguses.

Timo Tiisler,
ehitusspetsialist

Kalmistu tn 3 kinnistust
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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,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

Müüa 3m küttepuud, koos kohaletoomisega. 
Lehtpuu. Tel 5124645.

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

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

Täpsem info: mob 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel. 

Võtan müüki teie korteri või maja.
Abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta. 

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate 
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine 
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5650 0368.

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Vundamendi ehitus
- Seinte ehitamine ja 
soojustamine
- Akende-uste paigalda-
mine
- Katuste ehitamine
- Aedade ehitamine
- Puit- ja kiviterrasside 
ehitamine 

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuid. 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

Pädevusega eleKTRiK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

K&S Torutööd oÜ teostab:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
- Kuuride ja garaažide 
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine

FIE Uno Lees – treimis- ja freesimistööd 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone). 

Tel 5664 9956.

Mälestame head sõpra 
VilleM TRUUD 

ja avaldame kaastunnet omastele.

Urmas ja Hillart peredega.

Südamlik kaastunne lähedastele 
HaNS KÜTi 
surma puhul.

Pargi 11  maja elanikud

Jäi tühjaks koduõu ja värav
lein raske lasub südamel.

Südamlik kaastunne Salmele
VlaDiMiR NoViKoVi surma puhul.

Sõbrannad endisest Viru kombinaadist

Fekaalauto teenus 7 päeva nädalas 24 tundi. 
Tel 5397 2245.

Müüa  lõhutud küttepuid kojuveoga. Pikkus ja 
kogus vastavalt soovile. Koorem 6 rm. Tel 5647 6346 

või 325 0113 õhtuti.

Avaldame kaastunnet Seila Truule 
kalli abikaasa 

VilleM TRUU 
kaotuse puhul.

Aavo, Virge, Timmo, Toivo,  
perekond Lees

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri,  
greideri jm rasketehnika teenuse osutamine.

Info tel 5636 0462, e-mail areloinfo@gmail.com.

Müüa 2-toaline korter. Köök, wc, vannituba eraldi, 
5 korrus, osaliselt renoveeritud (vanad aknad), 

 turvalukk. Valgejõe puiestee 8 Tapa. 

Müüa 2 toaline korter. 2 korrus, ahjuküttega. 
Köök, wc (vesi sees), dushinurk oma boiler. Korteri 
juurde kuulub: 2 puidust gaarazi, puukuur, aiamaa. 

Karitsa küla, Rakvere vald, Künka 8. 

Tel 5568 8782 (suhtlus vene keeles).

Müüa Tapa äärelinnas kahekordne maja kõrval-
hoonete, keldri ja suure aiamaaga – õunapuud, mar-
japõõsad. On vesi sees, kanalisatsioon, kelder. Hind 

23 000 eurot, rohkem infot telefonil 5307 8990.

Rendime Plettac Sl70 fassaditellinguid kuni 
400 m2. Hinnad kokkuleppel. Transpordivõimalus. 

Asukoht Tapa vallas Lehtses.
Info 504 6718 või ejulkisivuteam@gmail.com.

Müüa kruusa liivaku karjäärist.
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald, Järva maakond.

Purustatud kruus 0-32/ 4,5€/t
Looduslik kruus 2,5€/t

Info ning tellimine:  
Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee


