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Lehtede ja okste
vedu

Otsime
jõulukuuske!

Sellel sügisel toimub lehtede ja okste
vedu Tapa linnas, Lehtse alevikus ja
Jäneda külas alates 27. oktoobrist.
Terved prügikotid palume tõsta
tänava äärde vahetult enne vedu.
Katkiseid kotte ei tühjendata. Oksad
teha kuni ühe meetri pikkusteks
juppideks ning siduda kimpudesse.
Lehed ja oksad viiakse ära ainult
neilt isikutelt, kes on end eelnevalt
registreerinud. Registreerimine toimub 27. oktoobrini 2014.
Täpsem info ja registreerimine:
koit.kuusk@tapa.ee või telefonidel
322 9664.

Kui kellelgi on silma hakanud kena
ja kähar kuusepuu, mis võiks kaunistada jõulude ajal ja aasta vahetusel
Tapa linna Keskväljakut, siis palume
sellest teada anda Tapa valla heakorraspetsialistile telefonil 322 9664 või
koit.kuusk@tapa.ee. Eelduseks on,
et puule oleks võimalik lihtsalt ligi
pääseda.
Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist

Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist

Priit Pärna 3. Animafilmifestivalil jätkub põnevust nii lastele kui täiskasvanuile.

Andmekaitse
Inspektsioon
tunnustas Tapa
veebilehte
Andmekaitse Inspektsioon avalikustas kohalike omavalitsuste
veebilehtede seire tulemused. Inspektsioon viis läbi kõigi 215 Eesti
omavalitsuse võrgulehtede seire,
mille toimumisest omavalitsusi ka
eelnevalt teavitati.
Hindamise aluseks võeti info
omavalitsuse kodulehelt. Vaatluse
all olid järgmised kriteeriumid:
volikogude läbipaistvust, sh koalitsioonileppe avaldamist, volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse
ja kontaktteabe kättesaadavust,
liikmete erakondlikku kuuluvust,
istungite päevakordade, eelnõude
ja protokollide avalikkust. Punktide
skoorile oli määrav ka teabe leitavuse loogilisus ja lihtsus. Veebilehtede
kontrollimisel pöörati tähelepanu
asutuse kontaktteabe leitavusele,
privaatsuspoliitika olemasolule,
infole käimasolevate ja läbiviidud
riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse
ja arengukava ning palgaandemete
avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu,
juurdepääsu piirangute aluse ja aja
märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite
olemasolu ja informatiivsust.
Lääne-Viru maakonnas olid parimate seas Tapa ja Kadrina vallad
(9 punkti 10 võimalikust). Liidritele
järgnesid Sõmeru (8,5 punkti), Rakke, Rakvere (vald), Vihula (8 punkti).
Esimene taoline seire kohalike
omavalitsuste võrgulehtede osas
viidi läbi 2011. aastal. 2014. aasta
seire eesmärgiks oli kontrollida
omavalitsuste võrgulehtedel teabe
avalikustamise vastavust avaliku
teabe seaduses sätestatud nõuetele
ning hinnata teabe leidmise lihtsust
ning asutuse tegevuse läbipaistvust.
Samuel Golomb

Foto Indrek Jurtšenko

Kas sina oled juba
Tapa valla elanik?
Tapa vallavalitsus kutsub kõiki
vallas elavaid inimesi või vallas
asuva kinnisvara omanikke end
valla elanikuks registreerima.
Ta p a v a l l a a r e n g u v õ i m e
säilitamiseks ja paremaks teenuste arenguks on vajalik, et meil
oleks rohkem elanikke. Selle järgi
arvestab riik tulumaksu suurust,
mis Tapa vald endale saab.
Seega, kui elate Tapa vallas,
omate siin kinnisvara, siis vaadake
üle andmed rahvastikuregistris ja
vajadusel tehke sinna muudatused või täpsustused. Kas kirjas
on kõik pereliikmed ja aadress
on õige? Selleks, et vald saaks
teie makstavalt tulumaksult protsendid, palume teha seda enne
aastavahetust. Mõistame, et Tallinnas õppivatel noortel on oluline kasutada ühistransporti ning
Tallinna elanikuna on seda teha
soodsam, kuid seadused ei keela
elukoha andmeid korduvalt muuta. Jõuluks koju, nagu öeldakse.
Riigiportaalis www.eesti.ee on iga-

ühel võimalik kontrollida omi isikuandmeid ja vajadusel edastada elukohateade elukoha muutuse kohta.
Teenuste kasutamiseks on vajalik
isiku tuvastamine ID-kaardiga või
kasutades võimalust siseneda portaali internetipanga kaudu.
Eelpoolnimetatud toiminguid
on võimalik teha, saates elukohateate avalduse posti teel aadressil
Tapa vallavalitsus Pikk 15 Tapa
linn 45106 või täita avaldus Tapa
vallavalitsuse kantseleis rahvastikuregistripidaja juures. Vastavat
avaldust on võimalik leida valla
kodulehelt http://www.tapa.ee/
vajalikud_blanketid.
Vallavalitsus on avatud esmaspäevast kolmapäevani kella
8–16.30, neljapäeval 8–18 ja reedel
8–15.
Tuletan veelkord meelde, et
elanikuna registreerimine annab
omavalitsusele võimaluse toetada
ka vallas toimivaid teenuseid, nagu
huviringid, spordiseltsid jms. Kõige olulisem on aga võimalus teha

investeeringuid. Ma usun, et kõik
Tapa vallas elavad inimesed on
nõus, et meil on veel väga palju
neid objekte, mida oleks vaja
korrastada: ehitada teid, rajada
mänguväljakuid, korrastada parke
ja haljasalasid ning muul moel
elukeskkonda parandada. See on
paraku võimalik vaid siis, kui meie
elanikud annavad ka oma rahalise
panuse tulumaksu osa näol. Nii
nagu meile on teenuseid arendades
tähtis iga inimene, loodame, et iga
teenuseid, kergliiklusteid, haljasalasid või mänguväljakuid kasutava
inimese jaoks on ka Tapa vald tähtis. Seda kõike arvudesse pannes
saame teada, et iga maksumaksja
toob valda keskmiselt 1000 eurot
aastas, maksumaksjaid on meil
aga 8000 elanikust ca 3200. Võrdluseks kergliiklustee kilomeetri
ehitusmaksumus 180 000 eurot .
Seega, mida rohkem meid on,
seda kiiremini saame meie vallaelanike ootustele vastata.
Alari Kirt,

Rakveres avas uksed
Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus
Koos kooliaastaga alustas Lääne-Virumaal tööd hariduse tugiteenuste keskus. Teenused on
sihtgrupile tasuta.
Pakutakse eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist,
psühholoogilist ja karjäärinõustamist lastele ja noortele kuni 26.
eluaastani. Oodatud on lapsevanemad, kohaliku omavalitsuse
ametnikud, õpetajad, lasteaedade
ja koolide tugispetsialistid. Alates
septembrist korraldab Rajaleidja

keskus maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.
Keskus asub aadressil
Tallinna 21, Rakvere. Lisainfot leiab veebiaadressil
www.rajaleidja.ee/laanevirumaa. Kontakt: laanevirumaa@rajaleidja.ee, mob
5886 0707.
Keskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–17.
Kerli Kängsepp,
karjääriinfo spetsialist

1. jalaväebrigaadi
kompaniisuuruse
üksuse
väliharjutus
Ajavahemikus 10.–12. november
2014 viib 1. jalaväebrigaadi kompaniisuurune üksus läbi väliharjutuse
Tapa, Kadrina Tamsalu, VäikeMaarja ja Vinni vallas.
Harjutuse kava näeb ette jalgsija motoriseeritud rännaku õpet,
patrullõpet ja üksikvõitleja laskepesa rajamist. Päevasele ajale on
planeeritud imitatsioonivahendite
(paukpadrunid, lõhkepaketid ja
valgusraketid) kasutamine, öösel
tegutsevad maastikul üksikud patrullid. Välilaager lõpeb rännakuga,
mille käigus liiguvad valla teedel
kuni 10-liikmelised grupid, kes on
tähistatud helkurvestidega. Rännak
läheb läbi Kadrina, Tapa, Tamsalu
ja Väike-Maarja valla. Üksus järgib
kõiki keskkonnahoiu jm heakorra
reegleid ning kaevumise jäljed likvideeritakse.
Väljaõppes osaleb kuni 80 kaitseväelast, maastikule liigutakse
neljateistkümne maasturi ja ühe
veoautoga.
Harjutuse läbiviijaks ja ohutuse
eest vastutavaks kontaktisikuks on
nooremleitnant Tõnu Niilo, tonu.
niilo@mil.ee, tel 5664 5071.

Tapa vald tähistab
9. sünnipäeva
Esimest korda tähistati Tapa valla
sünnipäeva 2006. aasta 21. oktoobril
Tapa valla lipu õnnistamisega EELK
Tapa Jakobi kirikus, millel järgnes
juba tänaseks pikaks traditsiooniks
saanud vallavanema vastuvõtt kultuurikojas uutele vallakodanikele.
Tänavu tähistab Tapa vald oma 9.
sünnipäeva. Valla sünnipäeva tähistatakse traditsiooniliselt uute vallakodanike vastuvõtuga, sedapuhku 2.
novembril kell 14 Tapa kultuurikoja
suures saalis. Kõik lapsevanemad,
kellede lapsed on sündinud alates
21. oktoobrist 2013 ja hiljem ning on
registreeritud Tapa valda, on palutud
koos oma lastega Tapa kultuurikotta
(üritus on kutsetega).
tapa.ee
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Laps läheb kooli
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
kohaselt tekib koolikohustus lastel,
kes on saanud 7-aastaseks enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit.
Tapa vallas on rahvastikuregistri
andmetel 88 eelkooliealist last (34
tüdrukut ja 54 poissi), kes alustavad
kooliteed järgmisel sügisel. Tõsi,
kolm tütarlast, kelle sünnipäevad
on oktoobri- ja novembrikuus, on
vanemad registreerinud juba 1. klassi
õpilaseks ja nende koolikohustus
on tekkinud aasta varem kui nõuab
seadus. Kui koolikohustuse veidi
varem alustamine on lapsevanema
otsustada, siis kohustuse alguse
pikendamine ühe lisa-aasta võrra on
võimalik vaid nõustamiskomisjoni
soovitusel ja sedagi vaid lapse terviseseisundist tulenevalt. Samas otsus
koolikohustuse alguse pikendamise
taotlemise kohta on vaja teha lapsevanemal perearsti või eriarsti või
muu spetsialisti kaasamisel pikendustaotluse põhjendamiseks.
Üldjuhul, kui laps käib eelnevalt
lasteaias, aitavad lasteaiaõpetajad
kui alushariduse spetsialistid kujundada lapsevanemal mõistmist lapse
valmisolekust kooliks. Koolieelse
lasteasutuse seaduse § 16 lg 5 alusel
vormistab lasteaed kooliminejale
koolivalmiduskaardi, milles kirjeldatakse lapse arengu tulemusi. Samas
on sätestatud, et vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub
täitma koolikohustust.
Lasteaias mitte käiva lapse vanem kujundab oma arusaama lapse
kooliküpsusest infomaterjalide abil
meediast või kooliks ettevalmistust
toetavast kirjandusest, mis selgitavad
koolivalmiduse mõistet, annavad nõu
erinevate võimaluste kohta vanema ja
lapse ühisteks tegevusteks. Et väike
laps õpib matkimise ja eeskuju abil,
on eesmärgipäraste oskuste arendamiseks lisaks igapäevatoimingutele
vajadus ka teadlikult suunatud ja
juhitud mänguliseks ühistegevuseks.
Ettevalmistus kooliks algab varasest lapseeast ning sõltumata sellest,
kas laps käib enne kooli lasteaias
või ei, valmistab lapse kooliks ette
lapsevanem. Kuidas last 1. klassi
minekuks ette valmistada? Mida
laps peaks oskama? Kas panna laps

eelkooli? Kas panna laps kooli pigem varem või hiljem? Nimetatud
küsimustele konkreetseid vastuseid
otsib iga eelkooliealise lapse vanem.
Üheseid vastuseid aga pole, sest lapse koolivalmidus koosneb tervikust,
milleks on sünnipärased eeldused,
iseloom ja arengukeskkond. Lühim
vastus oleks: vaimselt ja füüsiliselt
terve laps on valmis minema kooli
ja tal on olemas kõik vajalikud
eeldused kooli abiga õppida seal
aastaid õnnelikult. Nii nagu iseenda
tervise hindamiseks ja parandamiseks vajame aegajalt spetsialisti abi
ja nõuannet, vajame seda ka oma
lapse, eriti koolikohustuslikku ikka
jõudva lapse puhul. Siinkohal tahan
meenutada lapsevanema ainuõigust
otsustada lapse koolitee alustamise
üle kas varem või hiljem. Vaid lapsevanema taotlusel ja nõusolekul
tekib võimalus anda lapsele lisaaasta kooliks ettevalmistamiseks ehk
terviseparanduseks. Soovitud võimalust rakendada aitab maakondlik
nõustamiskomisjon.
Koos alanud kooliaastaga alustas Lääne-Virumaal tööd hariduse
tugiteenuste keskus. Teenused on
sihtgrupile tasuta. Pakutakse eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja
karjäärinõustamist lastele ja noortele
kuni 26. eluaastani. Oodatud on lapsevanemad, kohaliku omavalitsuse
ametnikud, õpetajad, lasteaedade
ja koolide tugispetsialistid. Alates
septembrist korraldab Rajaleidja
keskus ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd. Keskus asub aadressil
Tallinna 21, Rakvere. Lisainfot leiab
kodulehelt: www.rajaleidja.ee/laanevirumaa. Kontakttelefon: 5886 0707.
Rajaleidja keskuse spetsialist Lena
Jaago on andnud nõusoleku tulla
Tapale loenguga teemal „Kuidas
pingevabalt kooliks valmistuda“.
Kõik Tapa valla lapsevanemad, kelle
laps lähiaastatel koolikohustuslikku
ikka jõuab, on oodatud 18. novembril algusega kell 18 Tapa vene
gümnaasiumi saali kuulama ja kaasa
mõtlema lapse kooliks ettevalmistamise teemal. Loeng on tõlkega vene
keelde ja kestab 1–1,5 tundi.
Mare Tõnisson, haridusnõunik

SWEDBANK AS kutsub teid
pangateemalisele loengule!
Arutleme järgnevatel teemadel:
PANGAKAART, INTERNETIPANK,
IGAPÄEVAPANGANDUS,
TURVALISUS PANGAASJADES
Loeng toimub nii eesti kui ka vene keeles
31. oktoobril kell 11–12.30 Tapa päevakeskuses (Valve 30).
Info tel 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee.

Lasteaia mudilased tutvuvad leivavalmistamise saladustega.

Foto lasteaia Vikerkaar arhiivist

Jätku leiba!
Oktoobri alguses tähistati Vikerkaare lasteaias leivanädalat. Leib on
eesti rahvakultuuris nii oluline, et
seda sõna kasutatakse kogu toidu
ja elatise kohta.
Ka Sipsiku rühma lapsed pühendasid kogu nädala leivale. Nädala
jooksul oli lastel võimalus tutvuda
nende inimeste tööga, tänu kellele
on meie laual iga päev leib. Lapsed
mõtisklesid vanasõnade üle, rääkisid
sellest, et leiba tuleb hoida, mitte raisata ja ära visata. Samas uuriti teravilju,
millest saab jahu teha, et pärast sellest
leiba küpsetada. Leivategu on tähtis

tegevus, mille juures peetakse väga
tähtsaks puhtust ja korda.
Koostöös Alina ema Reginaga
õnnestus ka Sipsiku rühma lastel
leivategu ära proovida. Lapsed jälgisid suure huviga, kuidas ja millistest
toiduainetest valmib leivataigen,
maitsesid seda ja olid abiks. Lapsed kaunistasid leivataigna pätsid
erinevate seemnetega. Magus-hapu
lõhn täitis kogu maja. Ahi oli juba
soe ja ema Regina tõstis vormid
leivataignaga ahju. Nüüd pidi leib
ahjus küpsema, enne seda kui ta
ahjust välja võtsime.

Trükis Lehtse
pärandkultuurist
Pärandkultuur on eelnevate põlvede poolt loodu, mis seob tänapäeva
minevikuga, meid igaüht oma
kodukohaga.
Neil päevil ilmus trükist album
„Pärandkultuurist Lehtses“, mille koostas koduloohuviline Jüri
Freimann. Ta on Lehtses elanud
üle 50 aasta, uurinud kohalikku
kodulugu ja pärandkultuuriobjekte,
millest trükises on ära toodud 25.
Neid saab võrrelda endisaegsetel ja
praegustel fotodel. Kõigi kohta on
juurde lisatud ka lood.
Lehtse raamatukogus toimus sel
neljapäeval albumi esitlus. Kohal
olid trükise avaldamise toetajad ja
abilised. Koostaja tänas kõiki.
Heiki Vuntus

Ootamine tasus end ära, leiva
lõhna tundsid nüüd juba arvatavasti ka naabermajade elanikud.
Valmis leib oli nii isuäratav – pehme, soe ja aromaatne!
Sooja leiba peab murdma, mitte
noaga lõikama õpetas ema Regina.
Kõigile jagus tükike ahjusooja
leiba. See oli tõeline pidu.
Sipsiku rühma pere tänab tublit
ema Reginat meeldiva koostöö
eest ja ootab juba järgmisi küpsetustunde.
Jätku leiba kõigile!
Sipsiku rühmaõpetaja Rita

Avatud

UUS

rõivaste ja
aksessuaaride
kauplus

OG Elektra
kaubanduskeskuses
Tapal

Äsjavalminud album „Pärandkultuurist Lehtses“.

AVATUD
E - R 9 - 19
L - P 10 - 15
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Ajad muutuvad – nüüd on võimalik
tõsta kvalifikatsiooni ka töökohal
2015. aastast on kutsekoolidel
võimalus pakkuda piirkonna ettevõtetele töökohapõhist õpet EL
rahastuse toel.
Töökohapõhine õppevorm on
meie maakonna ettevõtetele veel
üsna võõras. Töökohapõhine õpe
on kutseõppevorm, mille puhul
praktika ettevõttes moodustab 2/
3 õppekava mahust, seega suur
osa õppetööst toimubki ettevõttes
tööülesandeid täites. Õppijal on ka
ettevõttepoolne praktikajuhendaja,
kelle tasu katab kool. Ettevõttele
annab see võimaluse koolitada nii
oma olemasolevaid kui ka uusi töötajaid. Õppija jaoks tähendab see
aga, et ta saab õppida ning töötada
samal ajal. Koolimajas käimist on
vähem ja see on asendatud iseseis-

vatööga ning e-õppega.
Rakvere Ametikoolil on valmisolek ning juba ka kogemus
töökohapõhise õppe läbiviimiseks.
Esimesed koostöökogemused töökohapõhise õppe läbiviimisel on
koolil piirkonna metallivaldkonna
ettevõtetega – As Konesko, OÜ
Pomenent, AS Jalax ning Palmse
Mehaanikakoda, kokku 81 õppijat.
Senisest koostööst toovad õppijad
ise välja, et erialase ettevalmistuseta töötajatele annab õppevorm
võimaluse edasi areneda – näiteks
minna üle üksikoperatsioonide
teostamiselt komplektsetele koostamistöödele, õppetöö tulemusena
on omandatud oskusteave tööks
tehnilise dokumentatsiooniga, õppetööst nähakse kasu tootlikkuse ja

kvaliteedi tõusule. Õppijad hindavad ka võimalust teha kutsekvalifikatsioonieksam, mis aitab kaasa
tööalase karjääri edenemisele.
Ajad muutuvad – lähitulevikus
ongi kutsehariduse rolliks kujuneda paindlikumaks ning ettevõtete
vajadusele vastavamaks. Pikad
õpingud koolis asenduvad järkjärgult töökohapõhise õppega.
Kui teil tekkis huvi ning mõtteid oma töötajate tasuta koolitamiseks töökohapõhise õppe
vormis siis võtke ühendust Rakvere Ametikooliga. Kaardistame
üheskoos teie ettevõtte vajaduse ja
pakume välja meie poolsed võimalused teie töötajate kvalifikatsiooni
tõstmiseks.
Rakvere Ametikool

Tapa vald otsib aastategijaid
Tapa vallavolikogu võttis 2012.
aasta maikuu viimasel korralisel
istungil vastu uue tunnustamismääruse “Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord”,
millega saab tutvuda Tapa valla
kodulehel aadressil www.tapa.
ee/TAPA VALLA AASTATEGIJA 2014.
Samuti soovitame eelnevalt
tutvuda kandidaatide esitamistingimustega, informatsiooni
leiate nii volikogu määrusest,
vallavalitsuse korraldusest kui
ka esitamisvormist. Kandidaatide esitamise tähtaeg 2014.

aasta aastategijate tunnustamiseks on 1. detsember 2014, tänamisüritus 24. veebruaril 2015.
Lisaks tegime kandidaatide
esitamise hõlbustamiseks kokkuvõtte Tapa vallas aastatel
2007–2013 tunnustatud inimestest.
Vastavalt uuele määrusele
jagatakse alates 2013. aastast
tunnustust aukodanikele, aastatetegijatele, jagatakse teenetemärke ning tänukirju. Suuremad
muudatused toimusid aastategijate tunnustamisega seoses, kus
seniselt kategooriate põhiselt

tunnustamiselt mindi üle teopõhisele tunnustamisele: isiku
tegu, organisatsiooni tegu ja
elutöö. Lisaks toimus mõningaid muudatusi võrreldes varasema tunnustamismäärusega
ka aukodaniku tunnustamise ja
teenetemärgiga tänamise osas.
Täpsem teave ja kandidaadi
esitamisblankett asub: www.
tapa.ee/aastategija.
Head tunnustamiskordadega tutvumist ja kandidaatide
esitamist!
Indrek Jurtšenko

kutsub laupäeval, 25. oktoobril kell 12
kohtumisele kirjanikuga
TUULE LIND (Maret German)
Maret German elas aastatel 1968–1971 Lehtses ja
käis paar aastat ka Lehtse koolis.
Tema ema Laine Kask (Välja) töötas Lehtse kultuurimajas.
KOHTUME RAAMATUKOGUS!

MTÜ Eluaken
(aadress:
Valve 30, Tapa)
lahtiolekuajad:
E, T, N, R 9–15.
TASUTA – süstlavahetus,
nõustamine, rasedustestid,
kondoomid, infomaterjalid,
jook ja kerge eine! Igal teisipäeval kella 10–13 võimalik
B-, C-hepatiidi ja
HIV-testimine
tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185,
324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com.
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Kus peidab ennast
Eesti „Nokia“?
Algus Sõnumed nr 9

Erilist tähelepanu väärib kindlasti
edasine töö Valgejõe puhkeala arendamisel. Vallakeskus – Tapa linn, vajab
korralikku veekogu, kus puhata, elada,
kalastada, mille ääres jalutada, sportida, lõõgastuda jne. Selle teostamisel
saaksid meid kindlasti aidata näiteks
vallajuhtide kokkulepped Tallinna
Tehnikaülikooliga arhitektuurieriala
(maastikuarhitektid) üliõpilaste oskuste praktikasse juurutamisel. Ja
seda meie poolt väljapakutud ideede
professionaalsel kirjapanekul oma
projektides, lõputöödes. Tore oleks,
kui noorte arhitektide seast leiaksime Tapa kandi juurtega kodukohta
armastavaid noori inimesi, kes selle
oma südameasjaks võtaksid. Lisaksin
siia hea meelega omalt poolt kogutud
mõttesähvatuste nimekirja, lootuses
targale arutelule, avatud lauskriitikale
ägedateks vaidlusteks ja uute ideede
lisamiseks.
Eesmärk 1: Jõeäärse ala (endise
aiandi ja ujula tagune ala) jätkuv
kordategemine, kaldapromenaad,
ala pikaajalise perspektiivi arendamine – st linna kui vallakeskuse,
elukorralduse areng, elu- ja puhketingimuste parandamine:
Veetorn – vaatlustorn – kohvik
– Valgejõe väravad, jalgrattateed,
valgustatud peatänav Valgejõe promenaadini
• Golfiväljak, disc-golf – taldrikugolf 6–9 korvi, 18 korvi (Eestis
30 mänguväljakut) vt Keila, Ultimate
frisbee – meeskond lendavate taldrikutega (Disgraft Ultrastar – 175
grammi). Uus spinningugolf (idee)
kalameestele ja teised mitmesugused
sportlikud mängud
• Elamurajoon hotelliga (puidust
eramajade linnak, rahvusvaheline kalameeste hotell Valgejõe ääres, „spinningugolfi“ harjutus- ja võistlusväljakud)
• Linna kopsud, pargiala kujundamine – liikide mitmekesisus, alleed
• Paisjärv „Tapa meri“ – enne
kriidiala, paadisadamad – kanuurallid,
spetsiaalne püügikalakasvatus – ahvena, haugi, forelli jt tiigid, kalameeste
purded, Valgejõe saar 2 (lõkkeplatsid,
lehtla, onnid, kaarsillad)
• Kunstmägi väljatõstetud „mere“
mullast ja setetest linnapoolselt kaldalt, mäe otsas (kunagine Koppelmanni talu asukoht) „eriline“ kriidisegust
vägev Valgejõe valge kalamehe – valvuri kuju (mida iganes?) Ausammas
kriidile, krihvel, koolikriit, kriidijoonistused, kriidipäevad (vaatamisväärsus
– konkurss)
• Ujumiskohad, ujula – taliujula,
talvel liuväli, „ujuvhotell“, saunad,
spordiväljakud, promenaad, valgustus,
tänavavõrk, kommunikatsioonid
• Basseiniala kui harrastajate (Eesti
kalameeste selts) kalakasvatuskeskus –
väljaehitamine, töökohad
• Puhkepargiala jalgrattaradadega,
ATV harjutussõidurada jõetagusele
sooalale
• Laululava
Üritused suvel: Valgejõe päevad
(linnapäevade osa), veemängud,
purskkaevud, ujuvpumbad, pumbajaam, tuletõrjujate võistlused, veefestival, amatööride golfimängud, vee- ja
kalameeste (amatöörõngitsejate) päevad, laulude festival, rulluisutamine,
kanuuralli, Vikingi laevareisid (madala
süvisega Vikingi praam - raudteesild
- Valgejõe saare tamm), minirong
(vagunsõidukid) Valgejõe kaldapromenaadil (Haapsalu eeskuju)
Talvel: looduslik liuväli, talvepäevad koos Männikumäega,

taliujumine jne.
NB! Takistused-lahendused:
Jõe ala läbivad kõrgepingeliinid – ehk
aitaks teisaldamine, maa alla viimine
või rannapromenaadi jaoks liini alla
kompromissi leidmine. Mida võib ja
mida ei tohiks teha? Looduskaitse –
läbiviidavad uuringud ja võimalused.
Omandiküsimused – vald peaks riigi
käest olemasolevad maaalad munitsipaliseerima või kindla tulevikunägemusega (alusprojekt) linna (valla)
reservis hoidma lähituleviku ehitiste,
puhkealade ja rajatiste tarbeks.
Võimalikud (ajaloolised) väiketööstuse (tööhõive) arengud Tapal:
• Tapa Ettevõtluskoja loomine
(kodade traditsiooni jätkamine)
• Tapa traditsioonilise tsementkivi
ja metalltoodete (sepised, valutöökoda) toomise taastamine (vt millest
on ehitatud hoone Lai tn), sh spets
Tapa (eritoodang ka teistele Eestimaa
asutatud punktidele) tänavakivid,
aiapostid, väravad, kuulutustetulbad,
pargipingid, prügiurnid jne
• Erilised Tapa (Valgejõe) vorstid?
(vorstifestival töötab! NB!)
• Valgejõe nimelised – leib, sai, tort,
küpsetis – Tapa Hagar leivatööstus
• Imastu (Tapa vald) Valgejõe allikavesi pudelitesse!
• Kriiti kriidialalt – mida teha kriidiga, kriidist suveniirid, ausammas
koolikriidile?
• Puitmajade linnak, kalameeste
puhkekodu (hotell), areng – kalakasvatus Valgejõel (olemasoleva Imastu
baasil) – tihe koostöö Eesti kalameeste
seltsiga
• Tunnelid: – seenetunnel – kasvatus, suusatunnel Männikumäele,
seiklustunnel
• Mini ümbertöötlustehas ratastel
– vagun, auto.
• Ümbertöötlused: Tapa ja ümberkaudsete valdade kohalikud toorained:
põllumajandussaadused, maavara,
puit, turvas, jäätmed jne
• Ühissaun ratastel, külastuskava
linna(valla)osade kaupa
• Endine Tapa prügimägi, mis peidab endas aastakümnetega kogutud
väärtuslikku toorainet. Töötlemise
(ümbertöötlemise Kuressaare eeskujul)
ühisettevõte loomine Kadrina vallaga
• Valgejõe linnaosa – kunsti ja
käsitöölinnak, skulptuuride park jpm
• Igale linna(valla)osale oma nägu
ja tegu!
Fantaasiat jätkub lõpmatuseni!
Ettevõtlikud Tapa valla inimesed!
Lisage omapoolseid julgeid mõtteid,
haarame härjal sarvist ja asume tasapisi tegutsema, ootamata valitsejate
esmainitsiatiivi! Paneme kirja oma
tänava (linnaosa) põnevamad lood,
kirjutame oma kandi inimestest
nende hobidest, kõigest mis vajaksid
väljundit, vaatamisväärsustest, mis on
üldsusele märkamatuks jäänud jpm.
Mis kõige tähtsam! Euroliidu toetusrahad, mis avanevad uuesti juba aasta
pärast, ootavad uusi julgeid projekte!
Alustada saaks ju ka kõige lihtsamast – Valgejõe kaldaäärsed alad
vajavad koristamist ja võsast puhastamist, rohtukasvanud osad niitmist ja
tasandamist, prügi ja sinna ladestunud
(ladustatud) olmejäätmed äraviimist!
Niidetud ja puhastatud väljak sh kaldapealne saaks esialgu kasutusele võtta
kasvõi „lustiplatsina“, kus koos lastega
lulli lüüa, mänge mängida, telkida,
ametikeskseid- ja perekokkutulekuid
korraldada jpm.
Suur eesmärk – peame saama
ikka rohkem ja rohkem nähtavaks nii
omadele kui muu maailma kodanikele!
Raivo Raid
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Kasutagem valla raha arukalt
Mõtteid vallavanema artikli „Vallas
peaks tegutsema kaks kooli“ kohta
26. septembri 2014. vallalehes Sõnumed.
Artiklis on vallavanem väitnud:
„Minu nägemuse kohaselt tegutseks
vallas kaks kooli: üks neist Lehtses ja
Jänedal, ning teine Tapa linnas kahes
asukohas.“ Me võime kaks kooli (või
ka kõik neli) allutada ühele direktorile, ega see neist ühte kooli tee.
Mitmes asukohas asuva kooli ülalpidamise kulud on kindlasti suuremad
kui ühes. Ma küsiksin kas Lehtses
II klassis õppiv Juss on Jänedal III
klassis õppiva Atsi koolivend. Ei ole
ja ei saa kunagi olema. Nad on erinevate koolide õpilased ja kindlasti
ka konkurendid, mis iseenesest ei ole
paha. Ma soovitaksin asju nimetada
õigete nimedega.
Kommenteeriksin vallavanema
head uudist Lehtse rahvale, nimelt
vallavolikogu otsust „Tapa valla
Lehtse asula multifunktsionaalse
keskusehoone kujundamine ja projekteerimine“. End asjaga kurssi
viimiseks, tegin veidi kodutööd ja
leidsin abivallavanema A. Freienthali poolt 03.06.2014 selle otsuse
eelnõule kirjutatud seletuskirja.
Tsiteerin seda: „Lehtse alevik
on ca 300 elanikuga asula. Nagu
ülejäänud Eestiski, vaevavad ka
seda maapiirkonda tööpuudus ja
väljaränne. Kinnisvara hinnad on
madalad. Seoses sellega, et asulas
puudub tsentraalne kaugküttesüsteem, ei ole kinnisvara omamine
kulukas. Hoonete ekspluatatsiooni
kohta seda öelda ei saa. Nii ongi
kujunenud situatsioon, kus kortereid
jäetakse pigem suvekoduks, kuhu
naasta puhkuse ajal, kuid tööl käiakse kaugemal. Ka Lehtsele truuks
jäänud elanikud peavad tööd leidma väljaspool Lehtset. Nii seisabki
omavalitsus silmitsi olukorraga,

kus aasta-aastalt jääb lasteaeda ja
põhikooli minevate laste arv pidevalt
väiksemaks. Seega, olemasolevale
olukorrale, mis oleks omane pigem
kunagisele õitsengule, kus põhikool
asub alevikust ligikaudu kilomeetri
kaugusel vanas mõisahoones, tuleb
otsida alternatiive. (abivallavanem
Andrus Freienthal 03.06.2014.)“
Väljavõte A.Kirti artiklist: „Kui
paarkümmend aastat tagasi oli Lehtse koolis kaugelt üle 100 õpilase, siis
praegu on seal 44 last. Juba ainuüksi
see näitab muutumisvajadust. („Vallas peaks tegutsema kaks kooli“
Alari Kirt, vallavanem Sõnumed
26.09.2014).“
Mõlemad mehed on olemasolevat olukorda väga adekvaatselt
mõistnud. Kahjuks nimetatud protsessid ei toimu mitte ainult Lehtses
vaid ka kogu Tapa vallas ja ka
muudes maapiirkondades. On vaja
muutusi ja leida olukorrale alternatiive, kuid vallavolikogu otsusega
antud küsimuse lahendamiseks küll
nõustuda ei saa ja seda järgnevatel
põhjustel:
Lehtse vana kolhoosikeskuse hoone renoveerimine sootuks
teiste funktsioonide täitmiseks
on väga kallis (hoone vaja muuta
energiasäästlikuks, ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine – lasteasutustele kehtivad kõrgendatud
nõuded, ruumide mööbliga sisustamine jms). Olen konsulteerinud
vastavate spetsialistidega, kes on
sellise objekti renoveerimise hinnaks pakkunud 1200–1300eur/m².
Kahjuks ei ole mul andmeid nende
pindade suuruste kohta. Oleks ju
viisakas olnud kui vallavanem oma
artiklis oleks andnud hinnangulise
summa, mis see „alternatiiv“ või
„muutus“ vallarahvale maksma
läheb. Antud hoonete kompleksis
oleva kultuurimaja renoveerimise

Tapa vallavalitsus sõlmis 15. oktoobril äriruumi üürilepingu
Virudent OÜ-ga Pikk 15 ehk siis endiste Swedpanga
kasutuses olnud ruumide kasutamise kohta.
Üürnik leiti korduva ruumide kirjaliku enampakkumise
tulemusel. Ruumid anti üürniku kasutusse
hambaraviteenuse osutamise eesmärgil.

maksumus, mis mulle teada, oli 12
miljonit Eesti krooni.
Kui inimeste arv Lehtses väheneb (mida nii Kirt kui ka Freienthal väidavad), mis me 10 a pärast
sellise „monstrumiga“ jälle teeme!
Arutlegem koos. 20 viimase aastaga
vähenes õpilaste arv 100-lt 44-le, st
ca 3 õpilast väheneb aastas. Optimismiks, et see protsess meil järgneva
10 a jooksul aeglustub vist ei ole.
Järelikult 44-(10x3)=14 õpilast. Kas
ikka tasub 14 õpilase koolitamiseks
teha selliseid tohutuid kulutusi?
Selle raha eest võiks palgata igale
õpilasele takso ja vedada neid Tapale
aastakümnete vältel. Vald ei jõua ja
ei ole mõttekas sellist kasutamata
hoonet üleval pidada. Ja kordub
juba ajaloos aset leidnud protsess,
kus kunagine kolhoosikeskus, mis
oli kogu asula uhkuse sümbol,
antakse poolmuidu osaliselt eravaldustesse, sest kohalikul kogukonnal neid ruume vaja ei olnud. Kes
seda hoonet erastas, kas kolhoos
või selle järglane, see ei oma täna
mingit tähtsust. Jõuamegi tänasesse
päeva, mille kohta A. Freienthal oma
eelnõu seletuskirjas kirjutab: „Täna
on olukord, kus kaks suuremat
tiiba hoonest kuuluvad Tapa vallavalitsusele ja kaks väiksemat tiiba
eraomanikele. Mõlemad eraomandis
olevad hooneosad on väga kehvas
ehitustehnilises seisundis. Eraomanikel pole vahendeid hooneosade
korrastamiseks ja puudub ka selge
eesmärk edasiseks tegevuseks.“
Nende ütlemiste peale tahaks küll
kohe kõvasti karjuda: „Tule taevas
appi!“ Kas tõesti vald peab remontima eraomandit ja andma neile
tegevuse eesmärgid? Kunagi oli see
hoone korras ja ilmselt oli seda ka
erastamise ajal.
Mind võidakse süüdistada, et olen
abivallavanema seletuskirja konteks-

tist suvaliselt teinud väljavõtteid,
mida võib valesti tõlgendada. Ise ma
seda nii ei arva, võtsin need mõtted,
mis sobisid teemasse – kogu viiel
lehel olevat seletuskirja artiklisse ei
mahuta.
Öeldakse, et teisi kritiseerida
on hea, kuid ise midagi välja pakkuda ei osata. Järgnevalt mõned
ettepanekud ka minu poolt.
Ilmselt veetakse suuremat osa
Lehtse kooli õpilastest hommikul
kooli ja õhtul koju autobussiga.
Praeguse bussi sõidu kestus Linnapest kooli ja õhtul koolist Linnapesse on 25 min. Kuna enamus
lapsi sõidab bussiga, siis lapsi ei
häiriks kui nad hommikul ja ka
õhtul mööduksid vana hea Lehtse
kooli teeotsast ja siirduksid Tapale.
Hommikune ja õhtune sõiduaeg
pikeneks summaarselt 20 minutit.
Lapsi see üldse ei häiriks, vaid
igasugusele huvitegevusele on Tapal praegu suuremad võimalused.
Ilmselt hakkaksid lapsevanemad
muretsema, et nende lapsukesed on
kodust nii kaugel. Ma ei näe sisulist
erinevust kas lapse kool on 5 või
15 km kaugusel kodust (laste vedu
korraldab vald), vaid see kas laps on
hoitud, kas teda õpetatakse hästi,
kas ta on rahul. Lapsevanemad aga
peavad aru saama, et see vana Lehtse
mõisakool suletakse. Vilistlastele ei
paku mingit huvi uus kool kui see
ka kunagi Lehtsesse tehakse. Neil
on noorpõlve mälestused vanast
koolist. Miinus lapsevanemale on
see, et pikeneb tee lastevanemate
koosolekule sõiduks;
Lehtse asulas olevad lasteaiaruumid remontida ja soojustada või
lõhkuda päris maha ja panna üles
nii lasteaia kui ka kooli (näiteks 1–3
klassi) jaoks üles moodulhooned
nagu on seda tehtud Tartu vallas.
Seal saaksid ruumid ka perearst ja

valla teeninduspunkt. Kuna on plaanis renoveerida ka Lehtse katlamaja,
siis soojavarustuse saaks neile sealt.
Sellel asutusel oleks ühine köök,
kokad, õpetajad jms.
Olles uurinud käesoleva temaatikaga seotud materjale, ei jäänud
mulle muljet, et seda tehakse Lehtse
kandi laste paremate koolitustingimuste ja parema hariduse nimel.
Ma nimetaksin seda Lehtse endise
kolhoosikeskuse hoone taastamise
„hiilivaks“ kavaks koolikorralduse
muutmise sildi all. Nagu ma juba
eelnevalt kirjutasin, ei ole see üritus
mõttekas (isegi kui selle jaoks leitakse mingid Euroopa rahad). Kui
vald nii suuri hooneid ei vaja, siis
vald peab need utiliseerima ning
seda peavad tegema ka hoone osade
eraomanikud. Meil võib ju kahju
olla kunagisest Lehtse uhkusest,
kuid kahjuks on vabariigis palju
endiseid kolhoosikontorite uhkeid
komplekse, millel ei ole kasutust ja
nad lihtsalt lagunevad.
Hämmastama paneb antud küsimuse otsustusprotseduur volikogus.
Protokollist ei nähtu, et mõni volikogu liige oleks huvitunud, palju
see asi maksma läheb. Kas need
mõned miljonid eurod on tõesti
selline taskuraha, et volikogu liige
sellest ei huvitu? Küsimuse hääletamisel 20 hääletajast oli 14 poolt ja 6
erapooletut. Sellise tähtsa küsimuse
hääletamisel on ebaeetiline jääda
erapooletuks.
Soovin volikogu liikmetele küsimuste sisulist arutelu ja arukate
otsuste vastuvõtmist.
Kutsun ka teisi vallaelanike ning
eriti Tapa linna elanikke antud teemal oma mõtteid avaldama.
Tõnu Männik,
väga kauaaegne Tapa linnaelanik

Kohalik võim, kasutades valla raha
arukalt, on kohustatud mõtlema
kõikide vallakodanike peale!
See on kiiduväärt, et Tapa valla
inimesed aktiivselt kaasa mõtlevad
ja pakuvad välja omalt poolt ideid,
kuidas elu edendada meie vallas.
Väga ratsionaalselt kaalutledes
võib hr Männikul isegi õigus olla.
Vallale on kallis pidada Lehtses kooli
praegu ja on seda ka tulevikus. Samuti
oleks palju odavam, kui vallas oleks
ka näiteks üks raamatukogu või siis
kultuuriasutus ainult Tapal, sest ka
selle Lehtses pidamine on ju kallis.
Paraku elavad ka Lehtses inimesed ja
seda tõenäoliselt ka paari aastakümne
pärast ning nemad tahavad samuti
saada vallalt teenust. Ma usun, et
valla teenuste olemasolu kohapeal
on üks garantiisid, miks inimesed
peaksid tahtma üldse Lehtses edasi
elada. Töökohti seal ju pole ja kui
me nüüd ütleksime, et pole mõistlik
seal edaspidi haridusteenust pakkuda
põhjusel, et Tapal on seda odavam
teha, siis polekski noortel peredel
enam mingit mõtet sealkandis elada.
Seega ma arvan endiselt, et Tapa
vald on langetanud õige otsuse selline
külakeskus Lehtses rajada. Seejuures
seda kindlasti mitte nostalgiahoos
nõukogudeaegsete ehitiste säilitamiste pärast. Pigem vastupidi, me
tahame, et Lehtse asula muutuks ke-

naks ja elamisväärseks kohaks, kus ka
vald pakub efektiivselt oma teenuseid
ja sealtkandi inimestel oleksid head
võimalused tegeleda huvitegevusega.
Hoonekompleksile on teostatud
termoülevaatus ning koostatud energiaaudit. Dokumendiga saab tutvuda
vallamajas, sest ajalehes avaldamiseks

on töö liiga mahukas. Hr Männiku
ehmatus on enneaegne! Vald ei
korrasta eraomandit! Vald saab ka
eraomanikele kuuluvate hooneosade omanikuks ning projekteerimise
käigus selgub nende osade saatus.
Toon alljärgnevalt mõned arvandmed
Lehtse keskusehoone kohta:

Eeldatav ehitusalune pind, mis
tuleks juurde, oleks 500 m2. Seda
juhul, kui ehitada kaks hoonet omavahel kokku ja eraomandis olevad
hooneosad maha lammutada. Juurdeehitusse on võimalik mahutada
külakogukonnale vajalikud asutused.
Rägavere tee 19 rekonstrueerimise
hinnanguline maksumus tänastes
hindades on ligikaudu 240 000 eurot.
Kahe hoone vahele 500 m 2

ehitusalust pinda juurde ehitades
koos inventariga ei ole täna enam
1000–1200 eur/m2, vaid peaksime
arvestama 1500 eur/m2 või rohkemgi. Ehk siis juurdeehitus maksaks
ligikaudu 750 000 eurot. Kokku teeb
see ligikaudu miljon eurot, arvestades, et seni eraomanikele kuulunud
hooneosad lammutatakse.
Lugupidamisega
Alari Kirt, Tapa vallavanem
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Tapa päevakeskus

Tapa linna kaugküttepiirkonna
soojamajanduse arengukava
Tapa vallavolikogu kinnitas 25.
septembril k.a „Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse
arengukava aastateks 2014–2026“.
Koostatud arengukava analüüsib
olukorda Tapa linna kaugküttega
seoses ning annab soovitused
edasiseks tegutsemiseks. Arengukava eesmärgiks on anda Tapa
linna kaugküttepiirkonnas selge ja
põhjendatud siht soojusmajanduse
edasiseks arenguks järgneva kümne
aasta jooksul, aidata Tapa vallavalitsusel ja soojusettevõtjal oma tegevust ja pikaajalisi investeeringuid
paremini planeerida ning teostada.
Käesoleval ajal on Riigikogu menetluses Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt
muutub soojusmajanduse arengukava koostamine KOV-ide jaoks alates
01.01.2016 kohustuslikuks.
Tapa soojusmajanduse arengukava väljatöötamise aga tingis elu
ise põhjusel, et probleemid kaugküttega on Tapal kestnud aastaid.
Külmadel talvedel ei ole jätkunud
kõikidele tarbijatele piisavas koguses soojusenergiat. Täpset selgitust
sellele ei ole olnud, võis vaid eeldada ühte või teist põhjust.
2000. aastal otsustati Tapal erastada linna katlamajad. Kaugkütteteenust osutasid veel paar aastat
tagasi Avoterm OÜ ja Termoring
Grupp OÜ. Täna varustab linna kaugküttepiirkonda soojusega
nimetatud ettevõtete juriidiline
järeltulija N.R. Energy OÜ. Käesoleva aastani puudus kohalikul
omavalitsusel üksikasjalik ülevaade
katlamajade tehnilisest seisundist.
Tapa vallavalitsus on vahetanud
välja vallale kuuluvad soojustrassid, esimene osa töödest teostati
2006. a. Järgnev suuremahuline soojustrasside väljavahetamine toimus
2012–2013, mille käigus ehitati 4,2
km uusi eelisoleeritud torustikke.
Probleemid kaugküttega aga jätkusid
ning kohalik omavalitsus oli sunnitud
alustama teabe kogumist selle kohta,
missuguses seisundis on kogu kaugküttesüsteem, s.h. katlamajad.
Eesmärgiga tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud
hinnaga ning keskkonnanõuetele
ja tarbijate vajadustele vastav jätkusuutlik soojusvarustus, moodustati Tapa vallavolikogu 24. jaanuari
2013. a määrusega Tapa linnas üks
kaugküttepiirkond. Varem eralditoiminud kaugküttevõrgud linna
lõunaosas ja põhjaosas ühendati
2013. a üheks terviklikuks küttesüsteemiks. Seejuures eeldati,
et kõnealune ühendamine aitab
lahendada kaugkütteprobleeme

Tapa päevakeskuses
(Valve 30)
28. oktoobril
kell 10.30–13.30
Tööinspektsiooni Ida
Regiooni Rakvere kontori
teabepäev teemadel
„Töö- ja puhkeaeg“ ning
„Töölepingu lõpetamine“.
Lektor on Tööinspektsiooni
Ida Regiooni Rakvere
kontori tööinspektor-jurist
Ülle Kool.
Teabepäeval osalemine
eelregistreerimisega
tel 322 0025 või
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Tapa linnas.
Tapa linnas on kolm katlamaja:
Leina, Üleviste ja Kooli. Katlaid
kokku on 7. Kaugkütteettevõtte
andmetel on Tapa linna soojusvõrku ühendatud 6 katelseadet – 5,2
MW võimsusega katel Üleviste
katlamajas; kaks 3,05 MW võimsusega katelt Leina katlamajas ja kolm
1 MW katelt Kooli katlamajas.
Üleviste katlamajja paigaldatakse käesoleva aasta lõpuks lisaks
olemasolevale 4 MW võimsusega
reservkatel. Üleviste ja Leina katlamajade katlad on heas tehnilises
seisukorras. Kooli katlamaja katlad
on vanad, hetkel pole töökorras
ning neid ei ole otstarbekas remontida. Tapa kaugküttevõrku
ühendatud katlad kasutavad kütuseks põlevkiviõli. Seoses Leina
katlamaja asukohaga on otstarbekas katlamaja soojusvõrgust välja
lülitada ning olemasolevad katlad
Kooli katlamajja ümber paigutada.
Seoses sellega peab Kooli katlamajale rajama keskkonnanõuetega
kooskõlas oleva korstna. Enne
Buderus katelde ümberpaigutamist on tarvilik Üleviste ja Kooli
katlamajade vahelise küttesüsteemi
õige hüdraulilise režiimi tagamiseks
piisava läbimõõduga paralleeltorustiku rajamine 1. Mai pst – Kooli
tn ristmiku piirkonda (pikkus ligikaudu 100 meetrit).
Arengukava koostamise käigus
selgus, et üheks kaugküttevõrku
kimbutavaks probleemiks on ka
Tapa kaugküttepiirkonna soojusvõrgu eri osade tasakaalustamatus.
Linna soojusvõrgule pole koostatud
täielikku hüdraulilist arvutust. Võrguettevõtja peab koostama hiljemalt
2014. a lõpuks soojusvõrgu hüdraulilise arvutuse. Hüdraulilise arvutuse
tulemusena on kaugküttevõrgus
võimalik leida erinevaid kitsaskohti.
Edasise arengu planeerimisel saab
leitud kitsaskohtadega arvestada
ning vajadusel on võimalik parendusi sisse viia.
Tapa kaugküttepiirkonna suurimaks probleemiks on kokkuvõttes
kaugkütte kõrge hind. See ei ole ainult Tapa linna kaugküttepiirkonna
häda, probleem on üleriigiline. Selle
põhjuseks on kalli kütuse, põlevkiviõli, kasutamine. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
poolt 2009. aastal koostatud vastavasisuline analüüs toob esile,
et paljudes kaugküttepiirkondades puudub huvi soodsamate
kaugküttelahenduste leidmiseks.
Soojusettevõtetel ei ole huvi kasutusele võtta odavamaid kütuseliike
ja tehnilisi lahendusi, mis alandaks

soojuse hinda, kuna soovitakse
kaitsta juba tehtud investeeringuid
ning puudub majanduslik huvi
uuteks investeeringuteks.
Analüüsi koostamise seisuga oli
Eestis 230 kaugküttepiirkonnas kaugkütte hinnad vahemikus 24,48 €/
MWh kuni 90,28 €/MWh. Kogu
Eesti lõikes on kaugkütte kaalutud
keskmine hind 57 €/MWh. Samas
väiksemates ja sotsiaalselt vähemkindlustatud piirkondades oli kaugküttehind reeglina oluliselt kallim,
keskmiselt 67 EUR/MWh. MKM
hinnangul on mõistlik hind kaugkütte
eest kuni 75 €/MWh, seda ületades
on üldjuhul mõistlikum rakendada alternatiivseid kütteallikaid, arvestades
piirkonna jätkusuutlikkust.
Tapa kaugküttepiirkonna ühendatud võrgupiirkonna kinnitatud
soojuse piirhind on alates 01.12.2013
74,07 €/MWh (lisandub käibemaks);
lõpptarbijale koos käibemaksuga
88,88 €/MWh (Konkurentsiamet).
Tapa kaugküttepiirkonna soojatarbijate struktuur ja tarbimise osakaal on käesoleval ajal alljärgnevad:
korteriühistud 72%, valla asutused
ja ettevõtted 19%, äriühingud ning
riigi ettevõtted 9%.
Linna soojustarbijate hoonete
seisukord on keskmine, samas
seejuures on paljude hoonete energiatarve suur. On renoveeritud ja
soojustatud avalikke asutusi ja ka
korterelamuid. Siiski tuleb rõhutada,
et paljudel korterelamutel ei ole teostatud vähimaidki renoveerimistöid.
Seepärast peavad korteriühistud
leidma võimalusi oma majade renoveerimiseks – eelkõige soojustamiseks ja soojakadude vähendamiseks.
Üldistavalt tõdeb kinnitatud
arengukava, et Tapa linna senine
soojusvarustusskeem on jätkusuutlik. Olemasolevad katlamajad on
heas seisukorras ning suudavad tagada stabiilse soojusvarustuse lähema 10–15 aasta jooksul. Kuid rõhk
on asetatud tõsiasjale, et praeguse
skeemi säilimisel suurt soojushinna
langust prognoosida ei saa, kuna
kaugkütte hind on otseselt seotud
kütuse (põlevkiviõli) hinnaga. Põlevkiviõli kasutamine pole kütuse
hinda arvestades jätkusuutlik.
Seepärast sätestabki Tapa soojusmajanduse arengukava ühe
tähtsaima tegevusena piisava võimsusega (6–8 MW) biokütusel töötava katlamaja rajamise Tapale 2016.
aasta lõpuks. See peab tagama
kaugküttesüsteemi jätkusuutlikkuse, varustuskindluse ja tarbijale
mõistliku hinna.
Andrus Freienthal,
abivallavanem

Täiendused ja muudatused eelmises
ajalehenumbris avaldatud infole
Tapa päevakeskuses tegutsevad
järgmised asutused:
MTÜ Koit, T.Ševtšenko nim.
Ukraina kultuuri pühapäevakool
Huvitegevus lastele. Kontakt:
Zinaida Rešnitšenko, tel 5839 5102,
koit2001@hot.ee. Pühapäeviti kell
11–15.
Tapa päevakeskuse 2014/2015
aasta tegemised ja huvialaringid:
Esmaspäev
17–18 Käsitööring – 1. korrusel,
info tel: 322 0025, päevakeskus.
Teisipäev
9–10 Ujumine Kadrina ujulas,
info ja registreerimine tel 322 0025,
päevakeskus.
12–14 Kuu esimesel teisipäeval
koostöös Liikumispuudega Inimeste Ühinguga ja Kübaramooride
Klubiga – „Kiika kööki“ – roogade
valmistamine ja degusteerimine – 1.
korrusel, info tel 5346 6882, MTÜ
Tapa Liikumispuudega Inimeste
Ühing.
Kolmapäev
17–18 Lauluring ja laulukoori

proovid – 1. korrusel, info tel:
322 0025, päevakeskus.
Neljapäev
11.15–12.15 Venitusvõimlemine
– 1. korrusel, piiratud arv kohti,
osalustasu 1 euro, eelregistreerimine
tel: 322 0025.
12.30–13.30 P ä e v a k e s k u s e
tantsuring kõikidele soovijatele
– 1. korrusel, info tel: 322 0025,
päevakeskus.
Reede
12–14 Liikumispuudega Inimeste
Ühingu ja Kübaramooride Klubi
käsitööring Nobenäpud, ühingu
majas, info tel 5346 6882, MTÜ
Tapa Liikumispuudega Inimeste
Ühing.
Laupäev
10.30–11.30 Seljakool kaks korda
kuus üle laupäeva, alates 11. oktoober – osalustasu 1euro – 1. korrusel.
Pühapäev
11–15 Huvitegevus lastele, 1.
korrusel, info tel 5839 5102, MTÜ
Koit.

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).
19. novembril 2014. a alates kell 12 Tapa päevakeskuse 1. korrusel aadressil: Valve 30, Tapa.
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
Info, abi ja tellimine tel: 5343 9837 ÜLLE või
t.ulle@inkotuba.ee.
Lisainfo või abi tellimisel: Tapa päevakeskus, tel: 322 0025,
tapapaevakeskus@tapa.ee.

AS Eesti Raudtee korraldab konkursi
HOOLDUSTÖÖLISE
ametikohale, kelle ülesandeks on:
• hoonete ja rajatiste hoolduse ning väiksemate remonditööde teostamine
• kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrasoleku tagamine, avariide likvideerimine
• raudtee territooriumi korrashoid: niitmine, lume- ja
libedustõrje ning prügikoristus.
•
•
•
•
•
•
•

Nõudmised kandidaadile:
vähemalt keskharidus
töökogemus kinnisvarahoolduse või ehituse valdkonnas
pakutava töö jaoks vastunäidustusteta tervislik seisund
B-kategooria juhiload
eesti ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil
valmisolek avariivalveks
ausus, korrektsus, hoolikus.

Kasuks tuleb:
• elektri- või sanitaar-tehniliste tööde teostamise kogemus
• elukoht Tapal.
Ettevõte pakub
• kindlat ja sisukat tööd arenevas töökeskkonnas
• stabiilset töötasu ja mitmeid lisahüvesid
• koolitusvõimalusi.
Asukoht: Tapa.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 2.11.2014 oma CV palgasooviga ja senise töökogemuse kirjeldus e-posti aadressil heli.
saag@evr.ee märgusõna “KONKURSS”.
Lisainformatsioon telefonil 615 8635.

24. oktoober 2014
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VALLAVOLIKOGU ISTUNG
25.09.2014
- Kinnitati Tapa linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2014 – 2026;
- katastriüksustele määrati sihtotstarbed;
- kooskõlastati Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustav
teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed“;
- anti nõusolek geoloogilise
uuringu loa väljastamiseks OÜ
SILVMAR GRUPP geoloogilise
uuringu teostamiseks Maleva VI
uuringuruumis, mis paikneb Tondi
kinnistul Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas;
- määrati Tapa valla 2014, 2015 ja

2016. a majandusaastate aruannete
audiitoriks audiitorettevõte Audest
Audiitorteenuste OÜ;
- anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi riigihange “Elektripaigaldiste käidukorralduse teenus“.
Hankeleping sõlmitakse perioodiks
2015 – 2017;
- anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi riigihange Tapa linnakalmistu hooldamiseks. Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 2015–2019;
- anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi hange Tapa vallavalitsuse hallatavate asutuste ventilatsioonisüsteemide hoolduseks.
Hankeleping sõlmitakse perioodiks
2015–2017.

Lugupeetud lemmikloomaomanikud!
Alates 1. juunist 2011 hakkas kehtima Tapa vallas uus koerte ja kasside
pidamise eeskiri.
Üldises mõistes on jäänud kõik
samaks, et lemmikloomi tuleb vaktsineerida, loomad ei tohi vabalt ringi
liikuda, koos peremehega liikudes
PEAB koer olema rihma otsas
ja olenevalt tõust ka suukorviga.
Väikekoera võib hoida ka kinnises
korvis või spetsiaalses transportkastis või -puuris. Loomaomanik peab
koheselt koristama looma poolt

tekitatud reostuse.
Uue muudatusena on lisatud
loomaomaniku kohustus kanda koer
lemmikloomaregistrisse. Mikrokiipi
võib paigaldada ainult tegevusluba
omav veterinaararst. Mikrokiipi ei
pea paigaldama koertele, kes kannavad hästiloetavat tätoveeringut. Registrisse kandmine on täiesti tasuta.
Täpsem info: www.tapa.ee/
heakord või telefonil 322 9664.
Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist

Lemmikloomade
dokumendid
28. ja 29. aprillil 2012 toimus Tapa
vallas Jäneda külas, Lehtse alevikus
ja Tapa linnas ulatuslik koerte ja
kasside kiipimine. Kokku kiibistati
326 lemmiklooma.
Enamik loomaomanikke on oma
lemmiku vaktsineerimistunnistustel
ja passidel järel käinud, kuid kõik

need, kellel on veel lemmiklooma
dokumendid välja võtmata, saavad
need kätte esmaspäeviti 10–12.00
ja neljapäeviti 13–17.30 Tapa vallavalitsuse teiselt korruselt.

Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist
tel 322 9664

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
18.09.2014
- Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkoste
seadmiseks;
- eraldati hooldekodu koht Tapa
hooldekodus Tapa valla elanikule;
- eraldati sotsiaalelamispind
aadressil Uus 16-4 Tapa linn;
- otsustati maksta täiendavat
sotsiaaltoetust ranitsatoetus põhihariduse omandamise alustamisel
kuuele Tapa valla lapsele;
- viiele Tapa valla lapsele otsustati maksta lasteaia söögisoodustust;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
184.03 eurot;
- jäeti rahuldamata kaks avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- kooskõlastati puurkaevu rajamise asukoht Sarapiko I kinnistul
Piilu külas Tapa vallas;
- kinnitati Tapa gümnaasiumi
töötajate koosseis õppeaastaks
2014/15 mahus 71,49 ametikohta.
25.09.2014
- Sõlmiti kaks koduteenuse
osutamise lepingut;
- ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
- eraldati sotsiaalelamispind
aadressil Roheline 6-4 Tapa linn;
- eraldati hooldekodu koht AS
Tapa Haigla Hooldekodus Tapa
valla kodanikule;
- eraldati Tapa valla elanikule
ja Eesti Saalihoki Liidu koondise
liikmele Jaagup Jairusele 50 eurot
toetust osalemaks Eesti U19 koondises Madridis toimuval U19 MM
valikturniiril septembris 2014;
- eraldati MTÜ-le Lehtse Kultuuri Selts ühekordset toetust summas 180 eurot erinevate projektide
ja kursuste läbiviimiseks;
- nõustuti OÜ Iris Fiber keskkonnakompleksloa korralduse eelnõuga ja keskkonnakompleksloa
eelnõuga;
- hüvitati lapsevanemale Tapa
gümnaasiumis õppiva õpilase koolisõiduks isikliku autoga tehtud kulu;
- Jäneda mõisahoone elektripaigaldise nõuetekohaseks ehitamiseks edukaks pakkumuseks
tunnistati OÜ EKE Expo poolt
esitatud pakkumus;
- määrati projekteerimistingimused laudakompleksi ehitusprojekti koostamiseks Suurfarmi
kinnistul Jootme külas, Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingi-

mused olemasoleva keldrihoone
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Kurge tee 1 kinnistul
Lehtse alevikus, Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Kalevi
26 kinnistul Tapa linnas;
- määrati projekteerimistingimused ARENDUS JA HALDUS
OÜ-le elektrivarustuse rekonstrueerimiseks (Hommiku tn 14 ja
Linda tn 10 õhuliini ümberehitus)
Linda tn 10, Hommiku pst 14 ja
Hommiku pst-le Tapa linnas;
- väljastati ehitusluba HOOLEKANDETEENUSED AS’le
ehitise (reoveepuhasti) rekonstrueerimiseks Koolkodu kinnistul,
Imastu külas, Tapa vallas;
- kinnitati kirjaliku enampakkumiste tulemused;
- otsustati müüa Tapa vallale
kuuluv korteriomandid aadressil
Allika-2, Jäneda küla, Tapa vald,
Näo keskus 2-1, Näo küla, Tapa
vald, Näo keskus 2-3, Näo küla,
Tapa vald, Keskus 2-2, Moe küla,
Tapa vald, Valve tn 24-7, Tapa linn,
Tapa vald, Ülesõidu tn 6 a-12, Tapa
linn, Tapa vald, Üleviste tn 7-33,
Tapa linn, Tapa vald, 1. Mai pst
6-28, Tapa linn, Tapa vald, kuna
vara ei ole vallale vajalik.
02.10.2014
- Suunati hooldekodu teenusele
AS Hoolekandeteenused Koluvere
Kodus Tapa valla eestkostetav;
- riigihanke nr 155305 “Tapa
valla teede lumetõrje” edukaks
pakkumuseks tunnistati osas 1
(Moe piirkond) ja osas 2 (Karkuse
piirkond) OÜ Tapa Autobussipark
poolt esitatud pakkumus kui madalaima maksumusega pakkumus
ning osas 3 (Jootme, Kuru, Linnape, Räsna ja Rägavere piirkond),
osas 4 ( Patika ja Ojaküla piirkond),
osas 5 ( Jäneda, Metskonna ja Kõrveküla piirkond) ja osas 6 (Lehtse,
Läste ja Tõõrakõrve piirkond)
Lehtse Masinaühistu pakkumus
kui madalaima maksumusega
pakkumus;
- riigihanke nr 155288 “Tapa
linna tänavate talihooldus” edukaks
pakkumuseks tunnistati OÜ Tapa
Autobussipark pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus;
- kinnitati kohaliku loomatauditõrjekomisjoni Tapa vallavalitsuse
esindajaks Krista Pukk (e-post krista.pukk@tapa.ee, tel 5348 3038);
- rahuldati Hajaasustuse prog-

rammi 2014. a taotlusvooru toetuse
kaks taotlust;
- tunnistati Tapa vallale kuuluvate ruumide aadressil Pikk tn 15,
Tapa linn, Tapa vald (üldpinnaga
99,2 m²) rendile andmise kirjalik
enampakkumine nurjunuks, kuna
enampakkumisele ei registreerunud
ühtegi pakkujat.
09.10.2014
- MTÜ-le Chervona Ruta eraldati esinemiskostüümide tegemiseks
toetust 50 eurot;
- Jüri Freimannile eraldati Lehtse
kultuuripärandi raamatu koostamiseks ja trükkimiseks toetust 50
eurot;
- Tapa hooldekodu I korruse
ruumide remondi edukaks pakkumuseks tunnistati ISTRUP OÜ
poolt esitatud pakkumus;
- nõustuti Tapa vallas Rägavere
külas asuva Elia kinnistu jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks;
- võeti vastu korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja ostueesõigusega erastamise
kohta;
- Tapa vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Karmen Kaart volitati
teostama pangatoiminguid SEB
Pank AS-s;
- kinnitati Tapa valla eelarvest
sotsiaaltööalase tegevuse jaoks rahalise toetuse saamiseks esitatava
taotluse vorm;
- otsustati eraldada kolmele lapsele lasteaia söögisoodustust;
- kahes sotsiaalkorteris pikendati
üürilepinguid;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
236.45 eurot;
- jäeti rahuldamata üks avaldus
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- MTÜ Tapa Linna Arengu Seltsile eraldati projekti “Priit Pärna 3.
animafilmifestivali” korraldamiseks
toetust 350 eurot;
- otsustati anda rendile OÜle
Virudent mitteeluruumid asukohaga Pikk tn 15 Tapa linn Tapa vald
(üldpinnaga 99,2 m²) ajavahemikus
15.10.2014 kuni 15.10.2019;
- kehtestati Tapa hooldekodu
2015. aasta kohamaksumused
alljärgnevad: Tapa valla registris
olevad isikud – 515,00 eurot kuu
(17,17 eurot ööpäev) ning väljastpoolt valda olevad isikud – 542,00
eurot kuu (18,07 eurot ööpäev);
- kinnitati uus koolisõiduks
tehtud kulu Tapa valla eelarvest
hüvitamise aruande vorm.

Tulge talgutele!
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus koos Kaitseliidu Tapa kompanii ja MTÜ Seenioriga korraldab
Kodanikuühiskonna nädala raames
aktsiooni „Kaitseliidu Viru maleva
Tapa kompanii hoone korrastustalgud“.
Koht: Tapa, Pikk 16. Aeg:
29.11.2014, algus kell 10.30 lõpp
kell 17.
Päeva sisu: Maja korrastustööd
(akende pesu, põrandate pesu, ruumide renoveerimistööd jne).
PÄEVAKAVA
• Kogunemine ja talguliste registreerimine kell 10.30–11.
• Avatervitus kell 11.
• Tööülesannete tutvustamine ja
jagamine kell 11.15–11.30.
• Töötegemine kell 11.30–14.
• Teepaus kell 14–14.30.

• Tööde jätkamine kell 14.30–16.
• Talgupäeva lõpetamine ja kokkuvõtte tegemine kell 16–17.
Ootame aktsioonile vabatahtlikke, kes on valmis panustama oma
aega ja töökäsi maja korrastamistöödel. Töövahendid ja -kindad
meilt, kuid võimalusel võite kaasa
võtta oma vahendid.
Registreerida saate talgupäeval

kohapeal või eelnevalt e-maili teel:
senta.malva@gmail.com.
Üritust rahastab Siseministeerium ja koordineerib Eesti Külaliikumine Kodukant.
Kontaktisik ja lisainfo: Senta
Malva (MTÜ Tapa Vabatahtlike
Tugikeskuse juhatuse liige), tel
524 1275, e-post: senta.malva@
gmail.com.
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Huviringid Tapa kultuurikojas
Esmaspäev
Kl 10–11 Eakate võimlemine (Anu
Jonuks) suures saalis.
Kl 10–10.45 Beebide võimlemine
3–6 kuu vanustele (tasu 3 €/h, Carina Vaher-Lamus, tel 5624 8009)
keldrisaalis.
Kl 11–12 Tantsutrenn (tasu 3 €/h,
Carina Vaher-Lamus) keldrisaalis.
Kl 13–14 Eakate lauluansambel
Kanarbik (Kai Kivi) keldrisaalis.
Kl 13–16 Käsitööring (Asta Okspuu) II k muusikatoas.
Kl 18.30–20 Idamaised tantsud
(Katre Jürgenson) suures saalis.
Kl 17–18 JJ Street (18 €/kuus, Liisa
Tali), suures saalis.
Kl 17–20 Laste laulustuudio (Indrek Jurtšenko) II k muusikatoas.
Teisipäev
Kl 10–11 Seeniortants (Anu Jonuks) suures saalis.
Kl 19–20.30 Tapa kammerkoor
(Evely Traublum) muusikakoolis.
Kl 20.30 Täiskasvanute segarahvatantsurühm Tulised Tuulutajad

(Sirje Sell) Tapa gümnaasiumis.
Kolmapäev
Kl 10–11.30 Joogavõimlemine
(tasu 3 €/h, Carina Vaher-Lamus)
keldrisaalis.
Kl 11.45–12.30 Beebide võimlemine
3–6 kuu vanustele (tasu 3 €/h, Carina
Vaher-Lamus) keldrisaalis.
Kl 15.30–17 Tapa Valla Lastekoor
(Svetlana Kuusik) suures saalis.
Kl 16.30–17.30 Mudilaste laulumänguring (tasu 2 €/h, Kaida Trujevtseva) keldrisaalis.
Kl 18.15–19.15 Tantsutrenn (tasu 3
€/h, Carina Vaher-Lamus) keldrisaalis.
Kl 19.30–20.45 Joogavõimlemine
(tasu 3 €/h, Carina Vaher-Lamus)
keldrisaalis.
Kl 19.30–20.30 JJ Street (tasu 18 €
kuus, Liisa Tali) suures saalis.
Kl 18–19 Inglise keele kursus (tasu
2 €/ h, Karen Rattasepp, tel 5456
0635) II k muusikatoas.
Neljapäev
Kl 14–15.30 Eakate rahvatantsurühm Eideratas (Aino Orgmets)

KUHU MINNA?

suures saalis.
Kl 18–20 Segakoor Leetar (Liis
Haagen) suures saalis.
Kl 18–20 Täiskasvanute näitering
(Tiit Alte) II k muusikatoas.
Kl 16–17 Tüdrukute tantsuring
(vanemad) (tasu 2 €/h, Anneli
Kalamäe, tel 519 6268) keldrisaalis.
Kl 17–18 Poiste tantsurühm WonderSellid (tasu 2 €/h, Anneli Kalamäe) keldrisaalis.
Kl 18–19 Tüdrukute tantsuring
(nooremad) (tasu 2 €/h, Anneli
Kalamäe) keldrisaalis.
Kl 20.30 Täiskasvanute segarahvatantsurühm Tulised Tuulutajad
(Sirje Sell) Tapa gümnaasiumis.
Laupäev
Kl 12–15 (üle nädala) Latin-mix
(lapsed ja täiskasvanud) (tasu 5 €/h,
Evely Vaigur, tel 517 5717) suure
saalis või keldrisaalis.
Pühapäev
Kl 11–14 (kaks korda kuus)
Tapa Linna Orkester (Priit Rusalepp) suures saalis.

Tegevus Lehtse kultuurimajas
Esmaspäev
Kl 10–12 – Lehtse Lasteaiale vaba
põrand (suur saal).
Kl 13–16 – Klubi Ehavalgus üritused ja tegelused: mälutreening,
eakate liikumistund, laulutuba, jututuba, meisterdus, tähtpäevade peod,
kohtumised huvitavate inimestega
(President Tiiu Kaasik, juhendajad
Anu Jonuks, Leelo Jürimaa).
Kl 16.30–18.30 – Noorte jututuba
ja tegevused (juhendajad Elle Simm
ja Diana Luhasoo).
Kl 18.30 – 20.30 – Line-tants Lehtse Liinirahvas (Maire Ilves).
Teisipäev
Kl 10–12 – Lasteaia laste muusikatunnid (Leelo Jürimaa).
Kl 16–19.45 – Klaveritunnid (Kalli
Kurvits).
Kl 16.30–17.15 – Õpilaste kunstiring (Diana Väli-Kurnikov).
Kl 17.15–18 – Mudilaste kunstiring
(Diana Väli-Kurnikov).
Kl 18.15–19.15 – ZUMBA treening
(Carina Vaher-Lamus).

Kolmapäev
Kl 10–12 – Lasteaia laste liikumise
tunnid.
Kl 16.30–18.30 – Laste näitering
(Arlet Palmiste).
Kl 18–20 – Mandoliinimängijate
kursus (üle nädala) (Ilmar Kald).
Kl 19–20 – Kapelli Veereke proov
(Tiiu Tikkerber).
Kl 19–19.15 – Klaveritund (Kalli
Kurvits).
Kl 20–22 – Lehtse kammerkoori
proov (Tiiu Tikkerber ja Jaanus
Väljaots).
Neljapäev
Kl 10–12 – Lasteaia laste muusikatunnid (Leelo Jürimaa).
Kl 16.30–18 – Noorte tegevused
(Elle Simm, Diana Luhasoo).
Kl 16.30–17.30 – Päästealane huviring (Marek Rünt).
Kl 18–20 – Pinksitrenn noortele,
meestele, naistele.
Reede
Kl 10–12 – Lasteaia laste liikumise
tunnid.

Tapa valla VIII rahvajooks ja kepikõnnimatk on tänaseks edukalt
seljataga. Taaskord võitsid need
inimesed, kes ei pidanud paljuks
pühapäeval 28. septembril välja
tulla ja pühendada oma tervisele
üks tunnike.
Rahvajooksu põhijooksu võitis
viiendat korda Elar Vulla, kiireim
naine rajal oli Katrin Kukk.
Tapa valla VIII rahvajooksus
osales kaheksa omavalitsuse elanikud
ja seda neljast erinevast maakonnast.
Tänavusest rahvajooksust võttis osa
ligi 78 inimest, neist 73 jooksjat ja 5
kepikõndijat. Kohal oli ka hulgaliselt
lapsevanemaid ja teisi pealtvaatajaid,
kes noori kuni kuueaastaseid jooksjaid raja kõrval utsitasid, paljud neist
läbisid aga raja koos oma lapsega.
Nii saab väita, et ligi 90 inimest Tapalt ja mujalt hoolitses enda ja oma
lähedaste tervise eest.
Tänavune aasta on aga märgilise tähendusega, 2014. aasta on
“liikumisaasta”. Talvisest presidendimatkast, kevadisest emadepäeva
liikumispäevast ja rahvajooksust

Kl 19.30–20.30 – Line-tants Lehtse
Liinirahvas eriti agaratele.
Kl 20–22 – ans UBA proov.
Peale selle:
* Lehtse Kooli kehalise kasvatuse
tunnid vajadusel.
* Muud tegelused (käsitöö, luulelõunad jms) kokkuleppel.
* Kontserdid, temaatilised, laste
ja noorte üritused, rahvakalendri
tähtpäevad.
* Kord kuus (P) – Lehtse Pinksi
Pühapäev ja Lehtse Külakilb.
* Kord kuus kohvik-klubi vormis
peoõhtu orkestri ja esinejatega (L).
* Maja kasutus seltside ja seltsingute poolt, koosolekud, koolitused
(E–P).
* Müügipäev ~1 kord kuus (Kirbukas vms) (L).
* Statsionaarsed näitused 3-s ruumis
(v saal, garderoob, kohvik).
* Renditud üritused (E–P)

Jalgpall

Tapa Valla Rahvajooks
võttis tänavu osa üle 1500 inimese.
Eks alasid on teisigi, millest tapakad
on usinalt osa võtnud läbi aasta, peamine, et oma tervisest hoolitsetakse
ja liigutakse.
Tänavust rahvajooksu korraldasid
Tapa vallavalitsus ja MTÜ huviklubi
Nelson vabatahtlikud Tapalt, Kadrinast ja mujaltki. Suur tänu teile, Vahur,
Margus, Sixten, Juta, Ott, Ago, Külli,
Argo, Karin, Aleksander, Jaanus,
Kairi, Liina ja Carlos. Te olite väga
hea korraldustiim!
Rahvajooksu toetas peale Tapa
vallavalitsuse veel Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp,
Tapa Mill OÜ ja Päts OÜ, suur tänu
Teile selle eest!
NB! Kallid jooksjad! Tehniliste
põhjuste tõttu said diplomid valmis
vahetult peale üritust. Osa teist said
need kätte, kes ei saanud, kuid on huvi
jooksuhetk jäädvustada, saab nad kätte Tapa vallavalitsuse hoonest Pikk 15,
ette helistades 322 9659 või 529 0785,
kirjutades indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Diplomid on valmis ja ootavad teid!
tapa.ee

LK 7

Tänaseks juba viiendat korda peetud
Tapa valla koolide vahelisest kuni
9. klasside poiste jalgpalliturniirist
võttis neljapäeval 2. oktoobril osa neli
võistkonda ja seda kolmest koolist.
Turniiri oli kuni viimase mänguni
pingeline ja tasavägine ning esikolmik
selgus alles peale kohtuniku viimase
mängu lõpuvilet.
Turniiri võitis täiseduga (9 punkti) Tapa gümnaasiumi I meeskond
koosseisus: Raimond Himma, Ranet
Nüüd, Vahur Oolup, Robert Hiiemaa,
Mark Kornberg, Marc Girfanov,
Marten Saar ja Sulev Aoveer. Seega
rändkarikas läks viiendat korda järjest
Tapa gümnaasiumile.
Kaksikvõidu kindlustas Tapa gümnaasiumi kooli II võistkond (4 punkti),
kolmas koht kuulus Tapa vene gümnaasiumile (4 punkti) ning neljanda
koha pälvis Lehtse ja Jäneda koolide
ühismeeskond.
Järgmisel aastal on plaanis korraldada Tapa valla lahtine jalgpalliturniir,
kuid mis formaadis, mis nimega, sellest
juba lähemalt järgmisel aastal.
Suur tänu kõigile toetajatele!
tapa.ee

TAPA KULTUURIKOJAS
22.–25. okt Priit Pärna nimelise Animafilmifestivali
		
programm
22. okt kl 16 „Lõuna-Korea animatsioonipärlid“
kl18 „Ahjusoe Eesti animatsioon“
kl 20 „Horvaatia animatsioon“ (erootiline animatsioon)
23. okt kl 16 Lasteprogramm „Miriami lood“ ja „Porgandi
lood“
kl18 „Lõuna- Korea animatsioonipärlid“
kl 20 „Michaela Pavlatova ja tema õpilased“ (erootiline
animatsioon).
24. okt kl 16 „Unustamatu Avo Paistik“.
kl 18 „Michaela Pavlatova ja tema õpilased“ (erootiline
animatsioon)
kl 20 „Priit Pärn ja tema sõbrad“ (erootiline animatsioon)
25. okt kl 18 Priit Pärna nimelise animafilmifestivali
lõpetamine
28. okt, kl 20 Komöödiafilm Eyjafjallajökull. Kinopäeval (teisipäeval) algusega kell 19 – 3 €, eelmüügist kuni kella 16-ni
2.50 €. Ajateenijatele (grupikülastus) 1.50 €, pensionäridele pensionitõendi alusel 1 €, eelkooliealiste laste pilet
1 €.
2. nov kl 14 Väikese vallakodaniku päev. Sünnitunnistuste
pidulik kätteandmine.
4. nov kl 19 Eesti Kontserdi programm Muusika Eestimaale
raames esineb Rootsi kitarriduo Gothenburg Combo.
Piletid 2 € ja 3 €.
8. nov kl 11–14 Kirbuturg. Ost-müük-vahetus. Platsi hind
1 €, lauad kohapeal olemas. Müügipindade registreerimine
kultuurikoja kassas telefonil 322 0061 või e-mailil info@
kultuurikoda.ee.
11. nov kl 20 Draamafilm „Ida“. Alla 12-aastastele mittesoovitav.
12. nov kl 12 Kogupereetendus „Piip ja Tuut kontserdil“.
Mängivad Haide Männamaa ja Toomas Tross. Pilet 4 €.
16. nov kl 19 Vana Baskini Teater „Südamesõbrad“. Osades
Raivo Rüütel, Eduard Salmistu (Rakvere teater), Marika
Korolev, Katrin Valkna, Allan Kress ja Alice Kirsipuu.
Pilet 11 € ja 13 €.
18. nov kl 18 Animafilm „Rio 2“.
21. nov kl 19 Eesti Kontserdi programm Muusika
Eestimaale. Pablo Baladin (bass) ja Sten Lassmann
(klaver). Pilet 2 € ja 3 €.
25. nov kl 16 ja 20
Eesti mängufilm „Maastik mitme
kuuga“. Alla 16 a keelatud.
28. ja 29. nov Tapa valla muusikapäevad „Viis heliseb, sõnal
on jõud“.
28. nov kl 18 Tapa valla laste- ja noortekontsert Tapa
kultuurikojas.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
25. okt kl 20 Hooaja avapidu kõigile! Oktoobriõhtu
ansambliga Untsakad. Lisaks meeleolukad
üllatusesinejad! Toimub ainult eelregistreerimine
laudadesse ja see lõpeb neljapäeva, 23. oktoobri õhtul!
Pääse 7 €. Info tel 383 3350, 521 8398;
info@lehtsekultuurimaja.ee.
27. okt kl 13 Klubi Ehavalgus “Huvitavate kohtumiste klubi”.
Külaliseks on INKOTUBA Rakverest. Teema: omaste
hooldus ja abivahendid. Kaasas näidised jms. Hubane
vestlusring kohvilauas. Oodatud kõik!
2. nov kl 10 Lehtse 3. pinksi pühapäev. Kestab XIII hooaeg
ja on hea võimalus veel liituda! Osalema oodatud kõik
huvilised! Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9.
Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55!
Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
3. nov kl 13 Klubi Ehavalgus “Huvitavate kohtumiste klubi”.
Külaliseks on Samuel Golomb – ajalehtede toimetaja,
arvamusliider, vaba ajakirjanik, koguja jpm.
4. nov kl 18 Rahvakoosolek. Kohtuma tulevad Tapa
vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed.
8. nov kl 12 Lehtse Käsitööseltsing korraldab: 1. töötuba
„Teeme ise kübara“. 2014/2015 hooaja pühendame
teemale „Kübar ja keep“. Info tel 521 8398.
9. nov kl 12 Perepäev “Pühapäeval koos isaga”. Kontsert
Lehtse kooli ja lasteaia lastelt. Näitused, võistlused,
mängud, käeline tegevus.
10. nov kl 13 Klubi Ehavalgus korraldab Mardipäeva peo.
Külas klubi Ehavalgus Vooselt. Osamaks 2 €.
Mardikostüüm vms võib olla, aga pole kohustuslik.
11. nov kl 19 Järva kilb etapp.
16. nov kl 12 Lehtse külakilb 3. mäng. Algas XIII hooaeg ja
seega on hea võimalus veel liituda! Võistkond kuni
4 liiget. Mängud kestavad aprillini. Osamaks täisk 2 €,
õpil tasuta.
17. nov kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutrenn,
liikumine, laulutuba.
24. nov kl 13 Klubi Ehavalgus „Huvitavate kohtumiste klubi“.
Külaliseks on Heiki Vuntus – Tapa Arenduskoja juht,
maaelu toetaja, ajalehe toimetaja jpm.
29. nov kl 17 Tapa valla VIII muusikapäevade II kontsert –
peoõhtu kõigile. Esinevad Tapa valla täiskasvanute
kollektiivid. Külaliseks kammerkoor AKTIVA. Tantsuks
ansambel AKORD. Peale kontserti võimalik seada oma
seltskonnale laud ja selle peale võtta ise üht-teist kaasa.
Üritus tasuta!
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LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Üürile anda mugavustega 1-toaline sisustatud
korter Tapa linnas Ülesõidu tänaval 4. korrusel.
Helistada telefonil 5688 8962.
Ostan väikese 2-toalise aiamaaga maja või
vahetusvariandid. Tel 5827 4262, 5803 9450.
Kõik pakkumised on teretulnud.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus
Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

OÜ MULTI VARIUS

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask,
saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2.Müüa 3m küttepuud
3.Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), turbabriketti ja kivisüsi
4.Transport
Telefon 501 3862.

Takom Transport OÜ
Tapa küttelaos müügil

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud
konteineris
- kuuseklotsid
võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett
(kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport
Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R 8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
- Autokaupade müük
- Autoremonditööd
- Rehvitööd

- Klaasivahetus
- Treileriteenus
- Transporditeenus

E–R kl 9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
e-mail: info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

Müüa küülikuliha, 12 eur/kg.
Tel 5354 0168.

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid
ning majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

R-Segakauba OÜ

4. novembril 2014. a kell 10–14
toimub seenioritoas Valve tn 30 II korrusel
LUUTIHEDUSE MÕÕTMINE.
Hind 3 eurot.
Palume registreeruda seenioritoas või
tel 5342 2364.

Saldotex OÜ pakub

				
raamatupidamisteenuseid.
saldotexou@gmail.com,
+372 55 574 585.

PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:
– katuste ehitus,
– vihmaveesüsteemide paigaldus,
– plekksepa tööd,
– katuste ja puitfassaadide soojustamine ja
renoveerimine.

-

silmade kontroll
silmarõhu mõõtmine		
prillide müük			
prillide pisiremont		
optilised päikeseprillid		

28. november 2014. a
kella 10-st Tapal
arenduskojas
SILMADE KONTROLL
maksab 10 €.
Prillitellijale on kontroll
TASUTA.
Vastuvõtule on vajalik
etteregistreerimine.
INFO ja registreerimine
telefonil: 521 9014.

Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni
läbiviigud, erimõõdulised veeplekid jne).
Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi
otse plekkseppadelt.
Info: tel 5556 0167, pro.plekitood@gmail.com.

Nomiaska OÜ

-

teostab järgnevaid töid:
välis vee- ja
kanalisatsioonitrasside paigaldus,
santehnilised tööd siseruumides
(ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja
pesumasinate paigaldus),
vee- ja kanalisatsioonirikete kiire
likvideerimine siseruumides,
võrk- ja moodulaedade paigaldus,
vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine,
erinevad ehitustööd.

Tel: 508 2716, e-mail: nomiaskaoy@gmail.com.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd
Omaniku järelevalve
Haljastustööd

-

Aedade ehitamine
Kivi ja puitterrassid
Torutööd
Talvel katustelt lume
koristamine
Telefon 5343 7995.
E-post: tapaehitus@hot.ee

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Hindu tasub uurida
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt 2B,TAPA
• autoremonditööd
• kaevetööd väikekopaga
• kahjukäsitlus kindlustustele
• klaasivahetus
• treileri rent – teenus
• alumiiniumkeevitus
• ATV remont/ümberehitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@gmail.com

teostab järgmisi töid:
Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne; soojustamistööd – katusealused, seinad, vundamendid; viil- ja lamekatused, lisatarvikud
müük-paigaldus; erinevate plekkliistude
ja liiteplekkide tootmine ja paigaldus;
akende ja uste müük ja paigaldus; santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid
ja sisetööd; fassaaditööd; elektritööd.
Samas on võimalik meilt tellida soodsate
hindadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa.
Tel 5598 3983, 5806 7240.

Mälestus Sinust ei kustu iialgi...
AIME VÕRK
Avaldame kaastunnet õele.
Eveli ,Kadri,Annabel,Kaido

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 9673, 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.

