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3. jaanuaril 2015
kell 10.30 toimub
Eesti vabadussõjas
võidelnute mälestuspäeva
95. aastapäeva
tähistamine
Tapa linna vanal kalmistul
leitnant Hans Koiva
kolme tundmatu sõduri
kalmul ja hiljem ka
Tapa linna uuel kalmistul
Imastu Sõjainvaliidide
rahulal. Teenistust peab
1. jalaväebrigaadi
kaplan kapten Arvo Orav.

Käes on aeg
end tänada
Aasta lõpp ja jõulud on hea aeg vaadata
tagasi sündmustele ja inimestele, kes
meie elu lõppeval aastal rikastasid.
Tapa vald võib öelda, et loetelu
on rõõmustavalt mitmekesine. Meie
lapsevanemad on aasta üldhariduse
sõbrad, Tapa vald sai üle Eesti tuntuks
teatrivallana, sest etendusi näeb lausa
kahes paigas. Maadlejad ja teised sportlased esindavad valda jätkuvat hästi,
Priit Pärna animafilmi festival on kasvanud suuremaks kui alguses lootsime,
meie noored on tublid olümpiaadidel
ja aktiivsed ideid välja pakkuma ning
sõna sekka ütlema. Need kõik olete
teie, head Tapa valla inimesed. Teil on
põhjust end kiita ja tänada tubliduse
eest. Lisaks teiste tänamisele ja kiitmisele pidage meeles ka iseendid.
Ma tean, te ei tee seda kõike tänu
ja tunnustuse pärast, aga tänan teid
siiski ja tunnustan tehtu eest. Olgu see
siis igapäevatöö või vabatahtlik panus.
Olgu see midagi suurt ja üle-eestilist
või jäänud märkamatuks kõigile teistele
peale teie ja veel mõne inimese. See
kõik on oluline.
Kui te mind ei usu, lugege vanu
vallalehti või valla kodulehelt uudiste
all olevat lõputut loendit aasta jooksul
toimunust. Meil on põhjust tänulik
olla. Iseendale ja teistele ka.
Aitäh teile!
Alari Kirt, vallavanem

Kaunist jõuluaega,
meeleolukat
aastavahetust ja
head uut aastat!
MTÜ Arenduskoda
ja Sõnumed toimetus

Pühadetervitus Jäneda-Lehtse mudilaskoorilt, mida juhatab Arvo Luik.

Foto Kairi Kroon

Rakvere politseinike
kogutud annetused
läksid abivajajateni
Novembri lõpus kuulutas Rakvere
politseijaoskond välja heategevusürituse, mille käigus koguti Tapa
valla sotsiaalselt nõrgematele
peredele väikest abi nii rõivaste
kui ka mänguasjade näol.
Kahe nädala jooksul kogusime
Rakvere politseijaoskonna töötajatega lasteriideid, mänguasju,
sooje kindaid-sokke-salle-mütse
ja teisi asju. Esmaspäeval, 8.
detsembril andsin Tapa valla
sotsiaaltöötajale, kelle piirkonnad
on Lehtse ja Jäneda, üle mitu kotti
lasteriideid ja mänguasju. Sirje
Salura teadis kohe, mis perekond
mingitest asjadest puudust tunneb. Näiteks võttis ta kleidi ja
ütles, et see läheb ühele tüdrukule
selga kui valatult ning asus asju
komplekteerima, et need hiljem
abivajajatele üle anda. Mina lisasin ka omapoolsed ettepanekud,
kuhu asjad võiksid jõuda. Olen tähele pannud, et ühes paljulapselises peres on lastel vaja hommikuti
kolm kilomeetrit kõndida, enne
kui nad koolibussi peale jõuavad.

Mulle tundub, et lapsed on külma
ilma kohta liiga õhukeselt riides.
Sinna perre saadetakse jopesid ja
kampsuneid.
Võtsin ühendust ka Tapa Lastekaitse Ühingu esinaise Ave Pappega,
kes teadis hästi abivajavaid perekondi. Ta ütles, et toimetulekuraskustega perekondasid on tegelikult
palju ja nad on iga kingituse või
abipaki üle tänulikud. Seega valmis
konkreetsetest perekondadest kiirelt
ka nimekiri.
Palju esemeid viisime ka Tapa
Noortekeskusesse, kus lapsed olid
ukse juures juba ootamas ja valmis
aitama neid sisse viima. Tore oli
vaadata, kuidas pisikesed poisid
suuri riidekotte taha tuppa viisid.
Nad tegid tööd nii innukalt, sest said
politseid aidata, mis oli neile tähtis.
Lastekaitseühingust tuli ka juba
tagasiside, et esimesed perekonnad
on oma asjad kätte saanud, mille eest
olid nad väga tänulikud. Lasteriiete
üle tunti suurt vajadust. Näiteks ühes
perekonnas on kokku seitse last, lisaks
said ema ja üks peretütardest üheaeg-

Jaanika Jalast

Foto erakogust

selt lapsevanemateks ja neile läks
väga palju imikute riideid.
Minu arvates, läks meie heategevusüritus igati korda, sest
alati on neid, kes abi vajavad ning
laste arvelt ei tohi kokku hoida.
Suured tänud kõikidele, kes oma
panuse andsid.
Jaanika Jalast,
Rakvere politseijaoskonna EMT
noorsoopolitseinik

Marko Torm

Foto erakogust

Armsad
läänevirulased!
Esimene advendiküünal on süüdatud ja nii maakonnakeskusest
kui ka iga valla-linna südamest on
jõulutuli liikunud paljude meie inimeste kodudesse, aknalaudadele ja
südametesse.
Jõuluaeg on eriline aeg. Olenemata sellest, kas tegemist on religioossete või mitteusklike inimestega,
kas jõuame kirikusse korra aastas
– jõululaupäeval või iganädalaselt,
on just jõulukuu ajaks, mil saame
kasvõi hetkeks mõelda selle peale,
mis elus kõige olulisem. Need on
meie armsamad – lapsed, vanemad,
kaasad – ligimesed.
Käesoleval jõulukuul on mul
maavanemana ja riigi esindajana maakonnas väga hea meel tervitada kõiki
meie valdade ja linnade elanikke, läänevirukaid ning soovida jõulurõõmu
kõikidesse kodudesse. Laekverest
Võsuni ja Tapalt Kundani.
Riik ei ole midagi eraldiseisvat,
meie inimesed ongi Eesti riik. Meie
olemegi need, kelle käes on võime
mõtestada olemasolevat, teha pilguheit möödunud aastasse ja tuletada
meelde need tõelised väärtused,
mis meid kannaksid: siirus, soojus,
tehatahtmine ja positiivsus.
Mida enam laseme endal olla õnnelikud, väärtustades materiaalsele
vastandudes inimesi enda ümber,
seda enam võidab sellest meie lähedaste ring, kogukond ja seejärel juba
kogu ühiskond.
Soovin jõulurõõmu kogu maakonnale. Mõtestatud aastalõppu ja
rõõmu südametesse.
Marko Torm, Lääne-Viru maavanem
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Tallinna Püha Nikolai kiriku koor esinemas.

Foto etnoweb.ee

Nikolai kirikukoor
esineb Tapal
11. jaanuaril kell 15 esineb Tapal
Jakobi kirikus esmakordselt õigeusu
Tallinna Nikolai kiriku koor, mille
kõla on Eestis omas žanris vaieldamatult üks ehedamaid.
Koor on esinenud peale Eesti
erinevate kontsertpaikade ka Šveitsis, Saksamaal, Rootsis, Itaalias ja
muidugi ka korduvalt Venemaal.
Kauaaegse tegevuse juures on osa
võetud ka konkurssidest, milledest
1998. aastal Itaalias toimunud festivalil “Muusikamaailm” Fivizanno
linnakeses saavutati esikoht. 2004.
aastal võideti maailmas üks olulisemaid õigeusu kirikumuusika festivali
konkurss Hajnowka linnas. Tänapäevast koorikõla on arendanud
Igor Vrona, kes juhib koori aastast
1991, kes sai oma hariduse Voronezi
Kunsti Instituudis 1982.
Koori repertuaari kuuluvad õigeusu kirikumuusikat viljelenud
heliloojate nagu D. Bortnjanski,
P. Tšaikovski, S. Rahmaninov, A.
Kastalski, P. Tsesnokov, N.Kedrov
teosed, lisaks esitatakse ka rahvamuusika töötlusi ning ka ilmalikku
muusikat Venemaa ja välismaa erinevatelt autoritelt.
Kuigi kooris laulab igapäevaselt
vaid 12 inimest, aeg-ajalt kaasatakse
siiski ka lisajõude, jõutakse palju teha

ka väljaspool kirikut. Peale aktiivse
liturgilise tegevuse Nikolai kirikus
ja kontsertidel, tehakse koostööd
koolidega, kus pakutakse iga-aastaselt
loeng-kontserte, harides nõnda ka
noori. Igal aastal lauldakse Tallinnas Kaarli, Toomkiriku ja Niguliste
kirikus. Koor osaleb aktiivselt ka
Kadrioru Kunstimuuseumi ja Vene
muuseumi näituste avamisel, pärast
liturgilisi teenistusi korraldatakse
kontserte teemadel “Kristuse sündimine”, “Kristuse ülestõusmine” ja
“Kristuse ristimine”.
Samuti on Nikolai kiriku koor organiseerinud üritusi, sh ka festivale.
2000. aastal organiseeriti rahvusvaheline vaimuliku muusikafestival
“Jõulud 2000”, mille raames kontserdid toimusid peale kodukiriku
paljudes teistes Eesti linnades. 2001.
aastal korraldati festival “Kristuse
ülestõusmine” ja 2002. “Nikolai
kirik 175”.
Meil hea meel tõdeda, et Nikolai
kirikukoor on võtnud nõuks esineda
Tapa linnas. Hea vallarahvas, kasutage head võimalust, kuulata Eesti üht
parimat õigeusu kirikukoori omas
kodukirikus, pealegi, kontsert on
kõigile tasuta!

Foto Ave Pappe

Tapa valla noortevolikogu seminaril Võsul.

Noortevolikogu valimised
Peagi hakkab aasta lõppema ja
tehakse kokkuvõtteid möödunud
aastast ning samas tehakse juba ka
plaane uueks algavaks aastaks. Ka
Tapa valla noortekogu koosseis
teeb 9.–10. jaanuaril Käsmus kokkuvõtted koos oldud ajast ning ettevalmistusi teatepulga üleandmiseks
uutele noortele, kes kandideerivad
Tapa valla noortekogusse aastateks
2014–2017.
19.–23. jaanuarini 2015 on kõigil
Tapa valla noortel vanuses 13–26
eluaastat võimalus esitada kandidaate Tapa valla noortekogusse.

Kandidaate saab esitada Tapa
laste- ja noortekeskuses, Moe noortekeskuses, Lehtse kultuurimajas
ja Jäneda Koolis, kus on olemas
vastavad blanketid. Valimised
noortekogusse viiakse läbi eelpool
nimetatud kohtades ajavahemikul
26.–31. jaanuar 2015.
Tapa valla koolidest valitakse
noortekogusse Jänedalt ja Lehtsest
üks noor, Tapa gümnaasiumist kolm
noort, Tapa vene koolist kaks noort
ning kuus kohta noortekogusse
valitakse kandidaatide üldnimekirja
alusel, olenemata sellest, kust valla

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

mes renoveerib Eesti soojusenergia
tootja N.R. Energy OÜ aasta lõpuks
kokku kuus olemasolevat katlamaja,
mis toodavad soojust taastuvast
biomassist ning võimaldavad langetada erinevate piirkondade soojuse
hinda. Eelmise aasta suvel avas ettevõte Viljandimaal Vana-Võidus oma
esimese renoveeritud ning Eesti ühe
kaasaegseima väikekatlamaja. Tänavu hakkasid tööle veel kaks renoveeritud katlamaja Järvamaal Tarbja ja
Raplamaal Kaerepere asulates. Aasta
lõpuks on plaanis kaasajastada veel
kolm katlamaja – Harjumaal Kiilis
ja Turbas ning Rapla maakonnas
Märjamaal.
Kui senini kasutati katlamajades
kütusena põlevkiviõli, siis renoveeritud katlamajades toimub soojuse
tootmine kohalikust taastuvast
biomassi kütusest (puukoor, saepuru, puiduhake, puidujäätmed).
Katlamajade ja soojustrasside rekonstrueerimist teostatakse SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasfinantseerimisel. Projektid
rahastatakse Kyoto saastekvootide
müügist saadud vahenditest.
Lisainfo:
Mati Sarap, mati@nrenergy.ee.

Ave Pappe,
noortekogu mentor

See hetk,
mil saabub jõuluöö,
on nagu imeline ootus...
Siis hellad mõtted,
soovid suus,
et täituks iga lootus!

N.R.Energy ehitab
Tapale uue katlamaja
Tapa vald on väljastanud Eesti soojusenergia tootja N.R Energy OÜ-le
loa uue katlamaja ehitamiseks 2016.
aasta lõpuks. Uus katlamaja võimaldab langetada küttehinda kuni 20%.
“Hakkpuidul töötava piisava
võimsusega katlamaja rajamist Tapale 2016. aasta lõpuks märgitakse
Tapa valla hiljuti valminud soojamajanduse arengukavas tähtsaima
tegevusena,” ütles N.R.Energy
juhatuse liige Mati Sarap. Planeeritud hakkepuidu kütusel katlamaja
võimsus on 8 MW.
“Praegu köetakse põlevkiviõliga,
mille hind on kallis. Taastuvast
biomassist soojust tootev Tapa
katlamaja võimaldab langetada küttehinda kuni 20% võrra,” lisas Sarap.
Lisaks sellele on N.R Energy
OÜ-l hea koostöö Kaitseväega ja
otsitakse ühist lahendust 1. jalaväebrigaadi Tapal laieneva linnaku
soojusega varustamise lepingu
sõlmimiseks. “Tapal resideeruva 1.
jalaväebrigaadi hoonete soojusega
varustamine suurendaks oluliselt
Tapa tarbimismahtu ning võimaldaks seeläbi ka soodsamat soojuse
hinda nii linna tarbijatele kui ka
kaitseväele,” lausus Sarap.
Ettevõtte investeerimiskava raa-

kandist ta kandideerib. Suurema
häältearvuga kandidaat pääseb
noortekogusse. Kandideerima on
oodatud kõik noored, kellel on
huvi anda oma panus Tapa valla
noorte olukorra parandamiseks
ning samas kellel on mõtteid/ideid,
mida põnevat võiks veel meie vallas
noortele korraldada.
Ootame aktiivset kandidaatide
esitamist ning sama aktiivset hääletamist kõigi Tapa valla noorte
poolt.

Kaunist jõuluaega Tapa
valla rahvale soovides
MTÜ Tapa Vabatahtlike
Tugikeskus

Vabatahtlikud koristustalgutel, ees keskel istub Senta Malva.

Foto erakogust

Kaitseliidu Viru maleva
Tapa kompanii hoone
korrastustalgud
Eesti Külaliikumine Kodukant algatatud Ühisnädala raames 29. novembril
korraldatud talgupäeval Kaitseliidu
Viru maleva Tapa kompanii majas
osales 45 vabatahtlikku.
Esindatud olid erinevad vanusegrupid: noored, õpilased, töötavad
inimesed, pensionärid. Talgulisi oli
kohale tulnud ka väljastpoolt Tapa
linna Lehtsest, Rakverest Reaalgümnaasiumi abituriendid ja üliõpilased
Virumaa Rakenduskõrgkoolist. Üritusest võtsid aktiivselt osa paljud
Kaitseliidu Tapa kompanii liikmed ja
10 tubli inimesega oli esindatud AS
Hoolekandeteenused Tapa Kodu.
Kuuma tee-kohvi, maitsva supi,
võileibade, magusate saiade ja küpsistega kostitasid talgulisi Naiskodukaitse
Tapa jaoskonna liikmed.

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus oli varustanud talgulisi vajalike
töövahenditega (kindad, maskid, harjad, luuad, pahtlilabidad, prügikotid).
Vaatamata väljas valitsevatele
külmakraadidele ning ebamugavust
tekitavatele kütmata ruumidele, oli
talgurahva tuju väga hea ja tegevused
kulgesid ladusalt. Korrastati kõik
ruumid prahist (kokku ~900 m2
pinda), kraabiti seintelt maha vana
värvi, eemaldati põrandatelt kulunud
linoleumkate. Sellega valmistati maja
ette järgmiseks ehitusetapiks.
Vabatahtlikuna töötamine on tore
ja üheskoos suudame palju!
Talgupäeva korralduskomitee nimel kõigile vabatahtlikele osalejatele
suur tänu!
Senta Malva, Tapa Vabatahtlike Tugikeskus

Õnne kõikidele
Tapa loomakliiniku
klientidele.
Häid jõulupühi ja
head uut aastat!
OÜ VETDOK
Tapa Loomakliinik
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Jäneda raamatukogu
õnneliku lõpuga aasta
Rõõmuga saan tõdeda, et enamikke käesoleva aasta tegevusi võib
õnnestunuteks lugeda.
Meil on olnud koos Jäneda Kooliga väga toredaid ettevõtmisi. Valisime
lastega Nukitsa-raamatuid, tähistasime suurelt emakeelepäeva, kohtusime
kirjanik Andrus Kivirähkiga. Sügisel
andsime töötubades uut elu vanadele
raamatutele, 4. klassi õpilased osalesid
raamatukogupäevade ettelugemisvõistlusel ning aitasid detsembri
alguses raamatukogu kuusele ehteid
meisterdada. Aitäh kogu kooliperele!
Raamatukogu külastajad on imetlenud ja öelnud rohkelt kiidusõnu
nende kunstnike-käsitöömeistrite

aadressil, kes oma töid näitustele
on toonud. Suurem osa neist ongi
kohalikud või Jänedaga muul moel
seotud inimesed. Aitäh Vello Lillemets, Luule Nurga ning Loometöö
meistrid, Hertta Võido, Ain Paloson,
Heli Rahuoja ja Piret Uusküla!
Eriti õnnelikuks teeb aastalõpu
aga see, et Jäneda klubi Kõrvelill
liige Eha Rehemaa kudus raamatukogule viis uut käsitöövaipa. Sellega
lõppes käänuline, peaaegu kahe aasta
pikkune tee, millesse jäi projekti
kirjutamine, sponsori leidmine, Jäneda juubelipostkaardi valmimine ja
müümine ning lõpuks vaibamaterjali kogumine, ette valmistamine ja

kudumine. Aitäh kõigile, kes selles
osalesid! Nüüd on vaibad valmis ja
Jäneda raamatukogu väiksematel
lugejatel mugav ning õdus nendel
istuda, jutte kuulata või lugeda.
Tänan ka Alburahva Teatrit
ning Tapa linna näiteringi ning teisi
rühmitusi, kes on küllakutsetele
vastanud ning jänedalasi lossi saalis
oma etenduste ja kontsertidega
rõõmustanud.
Ilusaid jõule kõigile külastajatele ja lugejatele ning kohtumiseni järgmisel aastal väärikas
100-aastaseks saavas lossis ja selle
raamatukogus!
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Taas on aasta mööda läinud,
rõõmud, mured kaasas käinud.
Olgu algav aasta parem
kõigist neist, mis olnud varem!
Rõõmsat ja rahulikku jõuluaega ning
palju kordaminekuid uuel aastal!
Soovivad Lehtse koolipere
väikesed ja suured

Sirje Reinula

Tegus maakond on tegusate
inimeste päralt
Lääne-Virumaa on teada-tuntud
oma huvitavate algatuste ja aktiivsete inimeste poolest, seda näitas
taaskord ka lõppev aasta.
Kultuurivaldkond on olnud meie
maakonnas väga kõrgel tasemel ikka
tänu meie tegusatele linna ja valla
aktivistidele, kellel on tahtmist ja motivatsiooni algatada uusi projekte või
täiustada juba traditsioonilisi üritusi,
olgu nendeks siis Priit Pärna animafilmide festival Tapal, Lambafestival
Sõmerul, Georg Otsa festival Võsul,
F. J. Wiedemanni keelepäev VäikeMaarjas või Merepäev Kundas. Need
on vaid mõned näited meie maakonna kultuurilisest rikkusest. Lõppeval
aastal toimus Tallinnas ka üldlauluja tantsupidu, mida maakondlikult
kureeris Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit (VIROL), ning mis liitis taaskord
eestlased üheks, tõi esile meie kõrgetasemelised laulu- ja tantsutraditsioonid ja pani meid tundma iseseisva
riigi olulisi väärtusi. Olime arvukate
kollektiividega esindatud ning saime
anda oma olulise panuse nende suurepäraste emotsioonide loomisel, mis
on enamusel meist veel senini hinges
ja südames. Lääne-Viru maakonnal
oli au olla osaline laulu- ja tantsupeo
tule toomisel ja selle hoidmisel. Ise
selles protsessis kaasalööjana, võin
väita, et Lääne-Virumaa sai suurepäraselt hakkama. Kui siia lisada veel
arvukad spordisündmused ja teised
olulised arendused maakonnas, siis
võib vaid kinnitada, et uhke on olla
läänevirumaalane.
Kui mõelda tagasi maakonna omavalitsuste vahelisele koostööle läbi
VIROL-i, on hea tõdeda, et üheskoos
saime panustada aktiivselt maakonna
arengusse nii erinevate projektide
kui ka ürituste näol, olgu selleks siis
maakonna kultuuri edendamine,
koolispordi, maakondlike esinduskollektiivide, ainesektsioonide, õpilasürituste ja paljude teiste projektide
toetamine või haridusvaldkonna
erinevate projektide algatamine.
Samuti peaks ära mainima maakonda tööle asunud noorte õpetajate
tunnustamise, suurima haridusseminari Lääne-Viru hariduse päeva,
maakonna heakorraalase konkursi
”Lääne-Virumaa Kaunis kodu” või
maakonna kõne-ja kuulmispuudega
laste transpordi korraldamise Tartusse Hiie kooli. Koostöös Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liiduga selgitasime
välja juba 26. Virumaa Kirjandusauhinna laureaadid, kelleks said esmakordselt kaks kirjanikku – Kristiina
Ehin ”Paleontoloogi päevaraamatu”

ja Valdur Mikita ”Lingvistiline mets”
eest. Koos Virumaa Teatajaga viisime
läbi traditsioonilise ”Lääne-Virumaa
aasta tegu” konkursi. 2013. aasta võitjateks valis rahvas Bonzo tähelennu
muusikataevas ning Rakvere haigla
õenduskorpuse valmimise. Arvestades kui palju oli veel tublisid tegijaid
ja meeldejäävaid tegusid, võib öelda,
et oleme rikas maakond. Samuti
osales VIROL Eesti Kultuurikapitali
maakondliku kultuuripreemia ”Kultuuripärl” väljaandmisel ning 2013. a
Kultuuripärli tiitli pälvis Rakvere Linnanoorte Näitetrupi juhendaja Tiina
Rumm, aktiivse tegevuse eest noortega. Ajendatult Ukraina sündumustest
ostis VIROL aasta lõpus Rakvere
haiglalt kiirabiauto, mis kingitakse
Võshgorodi linnale Ukrainas, kellele
on igasugune abi praegu äärmiselt
oluline.
Lõppev aasta tõi ka ühe uue
algatuse noortevaldkonnas, nimelt
hakkab VIROL alates uuest aastast
koos Nordea pangaga välja andma rahalisi preemiaid aktiivsetele noortele,
et tunnustada tublisid noortealgatusi.
Olen arvamusel, et sageli võib ühest
heast ideest saada midagi suurt, mille
realiseerumine vajab vaid pisut toetamist ja märkamist.
Üheskoos maavalitsuse ja maakondliku arenduskeskusega on lõppjärgus jalg- ja jalgrattateede maakondlik teemaplaneeringu koostamine ning
valminud uus Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia 2030. Mõlemas
dokumendis on arvestatud Euroopa
Liidu uut rahastamisperioodi, millest
rahaliste vahendite taotlemine ja kasutamine peaks meie maakonna arengule
veelgi rohkem erinevates valdkondades kaasa aitama. Seda loetelu võiks
jätkata pikalt ning usun, et omavalitsused panustavad üheskoos nõu ja jõuga
meie maakonna inimestesse ja nende
tegemistesse ka tulevikus, sest olen
veendunud, et maakond on nii tugev,
kui hästi tema linnad ja vallad suudavad koostööd teha ja oma panusega
lisandväärtust ja sünergiat tekitada.
Lõppeval aastal tekitasid üle riigi
vastakaid tundeid nii korrakaitseseadus, mis tõi joomalembesed avalikesse
kohtadesse vägijooke tarbima kui
ka kirgliku diskussiooni tekitanud
kooseluseadus, mis päädis suure
meeleavaldusega Toompeal. Viimase
mainitud sündmuse taustal on äärmiselt kahetsusväärne, et see tekitas
lõhenemise meie niigi väikeses ühiskonnas ning peaks panema mõtlema,
kuidas sarnasete seaduste menetlemisel ikkagi erinevaid huvigruppe

kaasata, et valdavale enamusele
meie rahvast oleks vastuvõetavate
seaduste tähendus arusaadav ja
üheselt mõistetav. Oktoober läheb
aga ajalukku kui äärmiselt šokeeriv
ja dramaatiline kuu, kus Viljandi
Paalalinna gümnaasiumis tulistas
õpilane saksa keele tunni ajal õpetajat, keda kahjuks meie seas enam ei
ole. See, mis on juhtunud Ameerikas
ja Soomes sai kahjuks teoks ka meie
väikeses Eestis. Toimuv paneb aga
taaskord arutlema ja analüüsima,
kuidas selliseid sündmusi vältida ja
kas neid üldse on võimalik sajaprotsendiliselt ära hoida. Tänapäeva infotehnoloogia võimaluste juures, kus
noored suhtlevad erinevate sotsiaalvõrgustike kaudu, väljendades seal ka
oma emotsioone, tõekspidamisi jpm
olen seisukohal, et väga palju sõltub
siiski kodust ja lapsevanematest ning
oskustest lapse käitumises toimuvaid
muudatusi märgata, teda kuulata ja
aidata. Kindlasti on meil ja meie
ühiskonnal siin veel palju õppida.
Lõppev aasta pani meid vastuseid otsima erinevatele küsimusele,
kui turvaline on Eestis elada, kas
suudame väikese riigina oma iseseisvust ka tulevikus kaitsta, kas meie
liitlased seisavad ikka meie kõrval,
kui peaksime seda vajama ning kas
meie riigipiir on piisavalt kaitstud.
Ajendi nendeks küsimusteks andsid
ju sündmused Ukrainas ning meie
riigipiirilt röövitud kaitsepolitsei
töötaja juhtum. Olen veendunud, et
meie riigipiir on kaitstud ning nähes,
kui suur on eestlaste kaitsetahe nt
kaitseliitu astumise näol, siis võime
olla kindlad, et suudame üheskoos
ka oma rahvast ja iseseisvust kaitsta.
Seda enam, et sellel aastal Eestit
külastanud Ameerika Ühendriikide
president Barack Obama kinnitas, et
Eesti ei jää enam kunagi üksi. Selle
mõttega on hea edasi minna.
Algav, 2015. aasta on valimiste
aasta, kus saame valida oma maakonna esindajad järgmiseks viieks
aastaks parlamenti. Et selles protsessis kaasa rääkida, tuleb kindlasti
minna valima ning anda hääletamisega edasi oma nägemus, kuidas
peaks elu Eestis edasi minema.
Vaatamata mitmetele negatiivsetele sündmustele võib öelda, et
lõppev on toonud meile siiski ka
palju positiivset ja meeldejäävat.
Soovin teile uude aastasse rohkem
märkamist, hoolimist ning positiivseid mõtteid!
Sven Hõbemägi, Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Lehtse kultuurimaja soovib
Tapa valla elanikele:
TULGU PÜHAD TOREDAD,
VERIVORSTID KRÕBEDAD!
ÕNNE-RÕÕMU SÜLEGA,
JÕUDU-TERVIST KUHJAGA!
Südamlikud tänusõnad lõppeval aastal headele abilistele ja koostööpartneritele, ringijuhtidele, kõikidele Lehtse kammerkoori lauljatele, Lehtse Liinirahvale,
Mõisapiigadele, Lehtse Külakilb mälumänguritele,
Lehtse PPP pinksisõpradele, toredatele ansambel
UBA pillimeestele, klubi Ehavalgus tegusale rahvale,
Lehtse Käsitööseltsingu osavate näppudega naistele,
kõikidele meie maja suurtele-väikestele kasutajatele,
spordi- ja kultuuriüritustel osalejatele, ning ajalehe
Sõnumed sõbralikule toimetusele.
Kauneid pühi, armastust ja hoolivust uude aastasse!
Olete kõik alati oodatud meie maja üritustele!
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Keelekümblusega kaasneb aktiivne praktiline keelekasutus.

Foto TVG arhiivist

Keelekümblus
Tapa vene gümnaasiumis
Tapa vene gümnaasiumis on võimalik õppida vene keeles, eesti
keeles varase keelekümbluse ja hilise
keelekümbluse programmi järgi. Varane keelekümblus tähendab seda,
et 1. klassis toimub kogu õppetöö
eesti keeles ning vene keele tunnid
algavad 2. klassi teisest poolaastast
ja venekeelsete ainete arv suureneb
iga aastaga. Meie koolis jätkati
praeguses 8.a ja 9.a (varane keelekümblus) klassides õppimist eesti
keeles, kuna nii soovisid lapsevanemad. Hiline keelekümblus algab 6.
klassist, st, et minnakse järk-järgult
üle ainete eestikeelsele õppele.
Tapa vene gümnaasiumis õpetame
lapsevanemate nõusolekul eesti keeles algklassides loodus-, inimese-,
muusika-, töö- ja kunstiõpetust.
See annab parema võimaluse eesti
keele omandamiseks, sest eesti keele
tunde on nädalas ainult kaks.
Tapa vene gümnaasiumis keelekümblusprogrammi järgi töötavad
õpetajad peavad olema valmis
teistmoodi töötama, kui tavaklassi
õpetajad. Nad peavad olema avatud uutele ideedele ja meetoditele.
Keelekümblusõpetaja teeb rasket
ja loovat tööd, tal peab olema missioonitunnet ja meie kooli õpetajatel
on see olemas. Õpetaja kasutab
õppeprotsessis keele kogu eripära,
mis on vajalik ja sobiv õpitava sisu
edasiandmiseks. Nad aitavad lastel
ainetundides mitmel viisil teist keelt
paremini mõista: suheldes žestiku-

Soovime teile ilusaid saabuvaid jõule
ja
õnnelikku helisevat uut aastat!

Tapa Muusikakool

leerivad palju, õpitakse läbi mängu
ja laulu, kasutavad näitlikustamist,
interaktiivseid meetodeid, kõne
on aeglasem, rohkem kontekstiga
seotud ja grammatiliselt lihtsam,
vajadusel sõnastavad ümber.
Keelekümblusklassides teatakse
ja hinnatakse, et vigade tegemine
on lubatud ning seda peetakse õppimise käigus loomulikuks. Nooremate klasside õpilaste keelekasutust
ei kritiseerita ega parandata, õpetaja
kordab õpilase keelekasutust grammatiliselt õigesti, kuid vanemates
klassides grammatikatundides juhitakse sellele tähelepanu ja tegeletakse grammatikareeglite õppimisega
ja kasutamisega. Üldiselt on meie
õpilased julged välja ütlema oma
seisukohti, mis on neile tähtsad ega
häbene oma keeleoskust.
Et õpilastel oleks õppimist
toetav keskkond, selleks on
õpetajad kavandanud klassiruumis
töökohad rühmatööks, mängunurgaks, iseseisvaks tööks. Igale asjale
on külge pandud silt, mis aitab
lapsel meelde jätta igapäevaselt
ümbritsevate asjade nimetused.
Klassis on seintele välja pandud
materjal, mis on abiks igapäevaste
ülesannete paremaks mõistmiseks.
Neid seinu nimetatakse „kõnelevateks seinteks“.
Iga õpilane tahab, et teda märgatakse, kiidetakse ja hinnatakse.
Tööde ülesriputamine on selle
üks väljendeid. Meil on vana maja

teine korrus eestikeelne, kus eksponeeritakse nii kirjatükke kui ka
kunstitöid, mida tehakse erinevates ainetundides.
Keelekümblusklassis õpetamine nõuab palju rohkem meeskonnavaimu kui tavalises klassis
õpetamine. Kahjuks on raske leida
ühist aega, kus kõik keelekümbluseõpetajad on ühel päeval majas.
Kuid kasutades seda vähest aega,
räägitakse läbi, mida tehakse ja
kuidas edasi toimetada. Keelekümblusõpetajad ja kõik teised
õpetajad saavad palju teha selleks,
et teineteist toetada ja laste heaolu
nimel koostööd teha.
Meie kool on avatud ka külalistele. Keelekümbluse õpetajate
tööga käivad tutvumas teiste
keelekümbluskoolide õpetajad,
HTM ja Keelekümbluskeskuse
esindajad. 2. trimestril toimuvad
lahtiste uste päevad kõikides ainetes, kuhu võivad tulla vanemad,
kellel huvi. Sügisel ootame eelkooli laste vanemaid vaatama 9. klassi
keelekümblustunde, et ise näha
ja kogeda, mil määral valdavad
õpilased eesti keelt.
Julgustame Tapa valla venekeelsete perede lastevanematel
panna lapsi Tapa vene gümnaasiumisse, sest lisaks heale eesti keele
oskusele ja eesti traditsioonide
tundmaõppimisele jääb alles ka vene
kultuuri omapära ja traditsioonid.
Naima Sild, direktor
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Majandustegevuse
register on uuenenud

Tapa tõusev tähtsus
Eesti riigikaitses

Eesti kaitsevägi ei ole kunagi olnud
nii tugev, kui see on praegu. Kuid
sellest hoolimata peame pingutama
tagamaks, et Eesti on homme kaitstud paremini kui täna. Järgnevatel
aastatel tõstame me oluliselt kaitseväe tulejõudu ja võitlusvõimet,
luues kaks täielikult mehitatud,
relvastatud ja varustatud jalaväebrigaadi. Selles on oma roll Tapal,
sest siin hakkavad paiknema seni
Paldiskis asunud 1. jalaväebrigaadi
staap koos Scoutspataljoni ja tagalapataljoniga. Tapal hakkab asuma
Eesti kõige olulisema sõjalise
üksuse keskus, mis tõstab Tapa
tähtsust riigikaitselise keskusena
märkimisväärselt.
1. jalaväebrigaad areneb löögijõuliseks mehhaniseeritud brigaadiks, mis saab olema relvastatud jalaväe lahingumasinate, soomustransportööride ja iseliikuvate
suurtükkidega. Selleks hangib Eesti
Hollandist 44 jalaväe lahingumasinat CV90 ja tankide Leopard I
baasil ehitatud toetusmasinad, mis
viivad meie kaitseväe võitlusvõime
uuele tasemele. Tegu on Eesti senise suurima relvahankega ja masinad
on plaanitud Eestisse jõudma järkjärgult aastatel 2016–2018.
See Eesti kaitseväe uusim tipptehnoloogia hakkab ringi sõitma
eelkõige Tapal. Selleks tuleb aga
teha teatud ettevalmistusi, näiteks
tekib uute masinate kasutuselevõtmisega vajadus väeosa-lähedaseks
harjutusalaks, kus saaks igapäevaselt kasutada roomiksoomukeid.
Lähiharjutusala on kõige mõttekam rajada otse väeosa külje alla,
sest nii säästame teid ning hoiame
kokku kütust, aega ja raha.
Kaitseministeerium on alustanud läbirääkimisi Tapa kohaliku
võimu ja elanikega lähiharjutusala
loomiseks. Lähiharjutusala on
kaitseministeerium palunud vallal
kajastada ka koostatavas Tapa valla
üldplaneeringus.
Lähiharjutusala ei tähenda, et
inimestel kaob igasugune juurdepääs
sellele piirkonnale. Tegemist saaks
olema eelkõige alaga, kus saab harjutada soomusmasinatega sõitmist
erinevatel maastikel, viiakse läbi
taktikalisi harjutusi ja kasutatakse
selle käigus imitatsioonivahendeid
ehk paukpadruneid ja lõhkepakette.
Alal ei kasutata lahinglaskemoona,
mistõttu puudub oht metsa kahjustamiseks ja inimeste tervisele. Ala
välispiir tähistatakse infosiltidega,
et informeerida sealsest tegevusest
ja vältimaks teadmatusest tulenevat

ohtu sattuda rasketehnika liikumisele ette. Sõitmiseks ja harjutamiseks
luuakse soomustehnikale teed ja rajad
koos erinevate takistuste ja muude
väljaõppeks vajalike ehitistega.
Kindlasti on iga kohaliku inimese
kõige suurem küsimus: kuidas see
harjutusala puudutab minu kodu
ja elukorraldust? Lühidalt vastates:
kõik on paljuski läbirääkimiste ja
kokkulepete taga. Praeguste plaanide
kohaselt hõlmaks harjutusala umbes
1000 hektarit. Valdav osa neist aladest
on juba praegu riigimaad, kuid umbes
400 hektarit on ka eramaid.
Praeguses faasis ei ole kaardile
tõmmatud harjutusala täpseid
ja lõplikke piire. Kaitseväel on
konkreetsed vajadused pindalade
ja maastike suhtes ning nende raamide piires hakkame maaomanike
ja elanikega läbi rääkima. Samas on
vähemalt praeguses faasis võimalus
olla küllatki paindlik ja vastutulelik,
leidmaks mõlemale osapoolele
sobilikke lahendusi. Harjutusala
konkreetsed piirjooned kujunevad
suuresti aja ja läbirääkimiste käigus.
Kaitseministeeriumi spetsialistid, kes hakkavad konkreetseid
läbirääkimisi pidama, on seadnud
eesmärgiks mõlemaid osapooli
mõistlikus ulatuses rahuldavate
lahenduste leidmise. Eelkõige tähendab see maade eest turuhinna
maksmist, vajadusel ja võimalusel ka
asendusmaade leidmist. Seejuures ei
ole vajadust osta kõiki harjutusalale
jäävaid maid. Paljudel juhtudel piisab, kui on tagatud võimalus mööda
üht konkreetset koridori läbi kinnistu sõita, või siis on tarvilik mingi
metsatuka omandamine, mitte terve
kinnistu võõrandamine.
Loomulikult kerkib ka küsimus:
aga mis me sellest kasu saame? See
on samuti suuresti läbirääkimiste
küsimus. Kaitsevägi ja kaitseministeerium on Tapa valla hea koostööpartner ning eelkõige taristu parendamise ja loomise osas on meil ka
vastastikku häid kogemusi. Kaitseministeerium on rekonstrueerinud ja
pannud tolmuvaba katte alla mitmeid
teid ja loonud uue kergliiklustee.
Lisaks on Kaitseväe pioneeriüksus
loonud õppuste käigus väiksemaid
sildu-purdeid ja muid rajatisi maaomanikele vajalikesse kohtadesse.
Seoses lisanduvate kaitseväelastega ning üksustega on kaitseministeeriumil plaanis lähiaastatel investeerida
Tapale ehitatavasse taristusse umbes
20 miljonit eurot. Praktika näitab, et
suure osa nende ehituste allhanketöödest saavad ära teha kohalikud

ettevõtted. Juba käivad arutelud,
kas Tapa kaitseväelinnak saaks liituda linna keskküttesüsteemiga ning
veetorustikega. Kaitseotstarbelised
investeeringud on pikaajalised, kaitsevägi jääb Tapale aastakümneteks.
Samuti tekib järjest juurde toetavaid, haldusega seotud töökohti
kohalikele inimestele.
Tähelepanuta ei saa jätta ka
laiemat kasu kaitseväelaste lisandumisest Tapale. Koos Scoutspataljoni saabumisega lisandub Tapale
suurusjärgus pooltuhat tegevväelast
ehk kohalike teenuste tarbijat. Neile
lisanduvad veel meie liitlaste sõdurid, kes jätkuvalt siia harjutustele
tuleksid ning samuti annaksid oma
panuse tarbimisse. Senine kogemus
näitab, et kuni kolmandik Tapal
teenivatest kaadrikaitseväelastest
kirjutab end siin sisse. See tähendab
täiendavat maksutulu. Lisaks tekib
täiendav vajadus üürikorterite järgi.
Kaitseväelaste tugevam liitmine
Tapa külge on küsimus, mille üle
vald saab tõsisemalt juurelda.
Kui kiire selle kõigega on? See,
millised alad esimeses järjekorras
kasutusele võetakse, sõltub paljuski
läbirääkimistest maaomanikega.
Uute jalaväe lahingumasinate ja
Scoutspataljoni Tapale saabumine
toimub eeldatavalt lähima kolme
aasta jooksul. Valla üldplaneeringu
protsess, mis paralleelselt maaomanikega peetavatele läbirääkimistele
samuti käib, jätkub planeeringulahenduse kooskõlastamisega erinevate riigi ja kohaliku omavalitsuste
ametite juures. Eeldatavalt järgmise
aasta algul jõuab planeering valla
volikogule vastuvõtmiseks. Sellele
järgneb planeeringu väljapanek,
mille käigus saavad kõik huvilised
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid.
Kaitseministeeriumil ja kaitseväel on lähiajal plaanis tutvustada
loodava lähiharjutusala projekti lisaks vallavolikogule veel ka
harjutusalale või selle vahetusse
naabrusse jäävatele asjast huvitatud
kohalikele inimestele. Samuti võetakse kõigiga, keda maade ostmine
vahetult puudutab, isiklikult ühendust ning siis saab veelgi detailsemalt kõik küsimused läbi arutada.
Loodame, et meie ees seisev ühine
pingutus saab olema meie kõigi jaoks
konstruktiivne ja tegus protsess,
mille tulemusena suurendame Eesti
riigi kaitsevõimet ning ka kohalike
inimeste huvid saavad tagatud.
Sven Mikser, kaitseminister
Kindralmajor Riho Terras,
kaitseväe juhataja

Alates 1. juulist on aadressil mtr.
mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR).
MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa
seaduse kehtimahakkamisega 1.
juulist 2014.
Uus MTR koondab ühte kohta
senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate
tausta kontrollimise lihtsamaks nii
teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui
ka järelevalveasutustele.
Väheneb ettevõtjate halduskoormus:
- kui siiani tuli ettevõtjatel oma
registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see
seotud majandusaasta aruande või
tuludeklaratsiooni esitamisega;
- MTRile teate esitamist nõudvas
valdkonnas tegutsevad ettevõtjad
saavad seda teha infovärava eesti.ee
vahendusel ja selle eest ei tule enam
tasuda riigilõivu.
Uuenenud MTRis on võrreldes
eelnevaga mitmeid sisulisi uuendusi.
Lisaks infole tegevuslubade ja
majandustegevusteadete kohta
hakkab uuenenud MTR sisaldama
kõikidele ettevõtjatele tehtud ettekirjutusi ja keelde. See teeb konkreetse ettevõtja tausta kontrollimise
tarbijatele, äripartneritele ja järelevalveasutustele lihtsamaks.
1. juulist on tegutsemiseks luba
vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas
kaob vajadus oma tegevus MTRis
registreerida, mõnes valdkonnas
asendub see teavitamiskohustusega.
Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad
nö vaba majandustegevuse alla ehk
neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba
või teatamist vaja. Kõigi endises
MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kanti uuenenud
registrisse automaatselt üle. Ettevõt-

jad, kellel registris olemise kohustus
kaob, kustutati sealt automaatselt.
Täiendavaid andmeid peavad registrile esitama finantsteenuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, sest
selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks.
Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük,
finantseerimisasutusena tegutsemine,
valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete maksevahendite teenuse
osutamine, usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse
müük, eksport-import ja hoiustamine.
Need tegevusalad olid seni registreeringukohustusega tegevusalad.
MTRis ei pea enam teatama ega
luba taotlema kaubandustegevuse
seaduses nimetatud tegevusaladel.
See tähendab, et edaspidi reguleerivad neid valdkondi praegugi kehtivad nõuded. Samuti on loobutud
teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemise, väärismetalltoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete
teenusena valmistamisel.
Erandina jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakatoodete müügiga
tegelevatele ettevõtjatele. Majutusasutused, kes soovivad alkohoolseid
jooke müüa, peavad selle kohta
MTRile teate esitama. Siseneda saab
MTR-i veebilehelt või teabevärava
eesti.ee kaudu.
Peale selle on MTRi koondatud
ka valdkondi, mis varem oli eriseadustega reguleeritud, kuid milles
tegutsevate ettevõtjate andmed ei
olnud keskselt koondatud. Need
valdkonnad on näiteks muinsuskaitse, taimekaitse, relvaohutus,
turvateenused, keskkonnategevus,
audiovisuaalsed meediateenused jt.
Kaia Silm

KREDEX toetab väikeelamute küttesüsteemide
väljavahetamist
Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes
soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.
Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu
kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte
ja energiaallika liigina vedelkütus.
Toetuse saamise eelduseks on,
et taotleja väikeelamu on püstitatud
õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Kui taotleja väikeelamule
on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks peale 22.07.1995. a, peab
olema väikeelelamule väljastatud ka
kasutusluba.
Meetme raames on abikõlblikud
järgmiste tegevustega seotud kulud:
- väikeelamu vedelküttel katelseadme vahetamise kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine,
paigaldamine ning katelseadmete
lisatarvikute (sealhulgas tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abiseadmete vahetamine ning
energiatoodangu salvestamiseks
vajalike seadmete soetamise ja paigaldamisega seotud kulu;
- väikeelamule õhk-vesi tüüpi

soojuspumpade, mille soojustegur
(COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7
°C / 35 °C EN 14511), või vesi-vesi
(maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur
(COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0
°C / 35 °C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu;
- kütteseadme paigaldamise projekteerimisega seotud kulu.
Seega ei ole toetuse saamiseks
esitatud täpset kütteseadme määratlust, mõiste alla kuuluvad kõik
kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest,
sealhulgas nt katelseadmed, soojuspumbad, veekontuuriga ahjud,
päikeseenergia abil soojusenergiat
tootvad seadmed.
Toetuse määr on kuni 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik
toetussumma on 4000 eurot taotleja
kohta.
Taotlusi saab esitada alates 18.
detsembrist. Toetust eraldatakse
jooksvalt kuni meetme eelarveliste
vahendite ammendumiseni.
Lähemalt KREDEXi kodulehelt
http://kredex.ee/vaikeelamu
tapa.ee
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
13.11.2014
- Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning ühe abivajajaga sõlmiti koduteenuse osutamise leping;
- otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus piiratud teovõimega
täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja teha ettepanek määrata
eestkostjaks Tapa vallavalitsus, kui
eestkosteasutus kuni füüsilisest
isikust eestkostja leidmiseni;
- tunnistati edukaks OÜ Särts
poolt esitatud pakkumus Turu
alajaama piirkonna välisvalgustuse
rekonstrueerimiseks;
- määrati projekteerimistingimused Tapa linna Loode tänava ja
Lõuna tänava rekonstrueerimise
tehnilise projekti koostamiseks;
- määrati projekteerimistingimused elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Piiri 6 kinnistul
Tapa linnas;
- väljastati ehitusluba ELEKTRILEVI OÜ-le ehitise (Õhuliini amortiseerunud mastide vahetamiseks)
püstitamiseks Tapa linnas, Linda tn
10 kinnistul;
- nõustuti Tapa vallas Loksu külas

asuva Koplisauna kinnistu jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks;
- nõustuti Tapa vallas Vahakulmu külas asuva 17195 Jõepere-Vahakulmu tee maaüksuse, ligikaudse
pindalaga 761 m², sihtotstarve
transpordimaa (007; L), jätmisega
riigi omandisse;
- lihthanke nr 156514 „Elektripaigaldiste käidukorralduse teenus“
edukaks pakkumuseks tunnistati
OÜ Särts poolt esitatud pakkumus;
- lihthanke nr 156665 „Ventilatsiooniseadmete hooldus“ edukaks
pakkumuseks tunnistati AS Comfort AE poolt esitatud pakkumus.
20.11.2014
- Ühele Lehtse Koolis käivale
õpilasele eraldati toidutoetust;
- otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
500.94 eurot;
- jäeti rahuldamata kaks avaldust
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- võeti vastu korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
- katastriüksustele määrati koha-

aadressid;
- otsustati korraldada lihthange
„Loode ja Lõuna tänava rekonstrueerimise tehniline projekt“.
- hüvitati kahele lapsevanemale
koolisõiduks isikliku sõiduautoga
tehtud kulu;
- otsustati müüa Tapa vallale
omandiõiguse alusel kuuluv korteriomand aadressil Lai tn 9-4 Tapa
linn Tapa vald;
- anti üürile korter asukohaga
Üleviste 7-33, Tapa linn.
27.11.2014
- Sõlmiti üks koduteenuse osutamise leping;
- ühele lapsele eraldati lasteaia
söögisoodustust;
- jäeti rahuldamata kaks avaldust sotsiaaltoetuse saamiseks;
- võeti vastu korraldus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise kohta;
- nõustuti Maleva VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
korralduse ja loa nr L.MU/325635
eelnõuga;
- võõrandati pärandvara.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Tapa linnas jätkub
vanade sõjaväehoonete
lammutamine
Tapa vald jätkab endiste sõjaväehoonete lammutamist Tapa linnas. Vanade sõjaväehoonete lammutamist
rahastab Keskkonnainvesteeringute
Keskus ( KIK) keskkonnaprogrammi raames. Tapa vallavalitsus esitas
keskkonnaprogrammi vooru kaks

taotlust, Loode tn 7 asuva endise
relvajõudude korterelamu ning
Paide mnt 91 asuvate laohoonete
lammutamiseks. KIK eraldas hoonete lammutamiseks ning maa-ala
korrastamiseks 51 276 eurot.
Krista Pukk

Toetust sai Tapa valla
allasutuste
kütteliigi muutmine
Lehtses ja Jänedal
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma
koosolekul 2.12.2014 toetada Tapa
vallavalitsuse taotlust “Jäneda kooli,
Jäneda spordikeskuse ja Lehtse keskusehoone üleviimine õliküttelt CO2
neutraalsele pelletiküttele”. Tööde
käigus säilitatakse olemasolevad kergekütteõli katlad avariiolukordadeks
ja ehitatakse välja uued automaatsed

pelletiküttel katlamajad olemasolevatesse katlamajadesse lisaks.
Kolme objekti ehituse eeldatav
kogumaksumus 116 382,00 eurot,
milles KIK toetab 58 191 eurot.
Hange ehitustöödeks kuulutatakse
välja 2015. aasta jaanuaris ning
ehitustööd jäävad tõenäoliselt 2015.
aasta kevadesse.

omanikud, kes ei esita nimetatud
tähtajaks uut taotlust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates
21. jaanuarist 2015.
Vallavalitsuse poolt antud load
ühise jäätmemahuti kasutamiseks
ning mitme kinnistu omanikule
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul
kehivad 2016. aastani.
Krista Pukk

- Kinnitati Tapa muusikakooli
õppetasud ühe õpilase alates 2015.
aastast.
- Kinnitati uueks ranitsatoetuse
määraks 60 eurot.
- Kinnitati Tapa valla 2014. aasta

kolmas lisaeelarve.
- Kinnitati Tapa vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade
koosseis alates 01.01.2015.
- Katastriüksustele määrati
sihtotstarbed.

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Tapa
30. oktoober 2014 nr 26

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla 2015. aasta
eelarves
Kaasava eelarve menetluse eesmärkideks on parandada kogukonna arusaama vallaeelarvest ja selle
kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu
mõni uus idee või leida lahendus
mõnele olulisele valupunktile vallas. Vallaeelarve vastuvõtmine on
kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse ja kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse
kohaselt vallavolikogu pädevuses,
lisaks on vallavolikogu pädevuses
eelarve koostamiseks tingimuste ja
korra kehtestamine.

Timo Tiisler

Info korraldatud jäätmeveost vabastuse saanud
kinnistu omanikele
Kinnistu omanikud, kes on saanud
2013/2014. aastal loa korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks või
korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks mitteliitumiseks ning soovivad
vabastust ka 2015. aastaks, peavad
esitama Tapa vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2015 kirjaliku
kinnituse, et kinnistul ei ole aasta
kestel elatud või kinnistut ei ole
kasutatud talveperioodil. Kinnistu

27.11.2014
- Muudeti Tapa valla põhimäärust.
- Võeti vastu määrus „Tapa linnakalmistu andmekogu asutamine
ja põhimäärus“.

Rahulikku
jõuluaega ja
head uut aastat!
Soovib
Tõnnikese Lilleäri
oma klientidele
ja
koostööpartneritele!

Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse §
21 lõike 1 punkti 2 alusel.
§ 1. Kaasava eelarve menetluse
rakendamine
(1) Rakendada Tapa valla 2015.
aasta eelarves kaasava eelarve menetlust.
(2) Tapa valla 2015. aasta eelarves arvestada kaasava eelarve osa
suuruseks kuni 10 000 eurot.
(3) Realiseerimisele kuuluvad
ideed, mis on saanud enim hääli.
§ 2. Kaasava eelarve objekt
Kaasava eelarve menetluse käigus
esitatava idee tulemusena realiseeritav
objekt peab vallaeelarve mõistes
liigituma investeerimistegevuseks.
Objekt peab olema vallaga seotud,

pakkuma avalikku hüve, olema vallas avalikus kasutuses ning objektist
ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid
valla järgnevate aastate eelarvetele.
§ 3. Idee esitamine
Kaasava eelarve menetluse
käigus võib idee esitada igaüks.
§ 4. Kaasava eelarve menetluse
korra töötab välja Tapa vallavalitsus hiljemalt 1. detsembriks 2014.
§ 5. Idee realiseerimine
Realiseerimisele kuuluva idee
elluviimiseks vajalikud vahendid
kavandatakse 2015. aasta Tapa
valla eelarves.
§ 6. Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avaldamist Riigi
Teatajas.
Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
19. dets kl 19 – Eesti Kontserdi programm Muusika Eestimaale. „Rikaste linnade rikas kultuur“. Ansambel HORTUS MUSICUS. Kunstiline juht Andres Mustonen. Kõlab
XVI-XVII saj suurlinnade muusika. Pääsmed 2 € ja 3 €.
21. dets kl 11.30 – Tapa Jakobi kirikus Tapa Kammerkoori
jõulukontsert.
21. dets kl 13 – Jõuluhõnguline perepäev. Kultuurikoja lasteringidelt etendus K. Kumberg „Neli südamesoovi“. Avatud
kohvik, mängu- ja meisterdamisnurk. Üritus on tasuta.
Tule veeda perega askeldustevaba pühapäev!
27. dets kl 21 – Aastalõpupidu. Muusikat teeb ansambel Meelis Band. Pidu kaunistavad Cadencia tüdrukud,
kokkuvõte aastast teevad Petja ja Hunt!! Avatud baar.
Riietus: särab ja sillerdab. Pääse kuni 26. detsembrini
3 €, peopäeval 5 €. Broneeri koht varakult kultuurikoja
telefonil 322 0061 või e- mailil info@kultuurikoda.ee.
29. dets kl 19 – Kontsert „Olen kodus“. Esineb Aleksander
Leemets. Pilet 5 €.
6. jaan kl 18 ja 20 – Koguperefilm „Seitsmes pöialpoiss“.
9. jaan kl 19 – Tapa muusikakooli pargis jõulukuuskede
ühine põletamine ja tuleloitsud. Too oma jõulupuu
hiljemalt 9. jaanuari hommikuks muusikakooli parki
kogumiskohta.
10. jaanuaril – MTÜ Chervona Ruta uusaastapidu.
13. jaan kl 20 – Actionfilm „Novembrimees“.
15. jaan kl 13 – Eakate ühenduse Kanarbik pidu.
20. jaanuaril – Draama „Nullpunkt“ (Eesti). Alla 12-aastastele mittesoovitav.
21. jaan kl 19 – Teoteatri etendus „Naine ja klarnet“. Lastele
mittesoovitav.

OÜ Tapa Vesi
soovib
oma praegustele
ja tulevastele
klientidele
rahulikke
jõulupühi,
rõõmsat
aastavahetust
ning tegusat
uut aastat!

Jumalateenistused
EELK Ambla Maarja
kirikus
Pühapäeval, 21.12.
kell 12
4. advendipühapäev
armulauaga
Kolmapäeval, 24.12.
kell 17
PÜHA JÕULUÕHTU. Kaastegev Lehtse kammerkoor
Tiiu Tikkerberi juhatusel.
Neljapäeval, 25.12.
kell 12
KRISTUSE SÜNNIPÜHA,
kaetud armulaud.
Pastoraadis kohvilaud
Pühapäeval, 28.12.
kell 12
Süütalastepäeva jumalateenistus armulauaga.
Kolmapäeval, 31.12.
kell 16
Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga.
Teenib EELK Tapa
Jakobi koguduse
õp Tauno Kibur.
Pühapäeval, 4.01.2015
kell 12
Jõuluaja 2. pühapäev
armulauaga.

23. jaan kl 19 – Kontserdisari „Muusika Eestimaale“. Georg
Otsa laulud. Jassi Zahharov (bariton), Kadri Kipper (sopran), Tarmo Eespere (klaver). Pilet 2 € ja 3 €.
27. jaan kl 20 – Komöödiafilm „Booklyni kõige vihasem
mees“.

LEHTSE kultuuriMAJAS
22. dets kl 17 – Lehtse lasteaia jõulupidu.
24. dets kl 17 – Lehtse kammerkoor laulab Ambla Maarja
kirikus jõulujumalateenistusel.
27. dets kl 20 – Aastalõpupidu kõigile. Kaunis jõulukontsert.
Tantsuks ansambel C-duur. Eelregistreerimine laudadesse 25. detsembrini pääse 7 €, peoõhtul kallim ja mugav
koht pole garanteeritud. Info: 521 8398; e-meil: info@
lehtsekultuurimaja.ee.
30. dets kl 11–12.30 – Lastehommik “Päka ja Piku mängumaa”. Mängud, võistlused, laulud, tantsud, õnneloos,
puhvet. NB! Paha ei tee, kui sul on peas päkapikumüts!
4. jaan kl 10 – 5. PPP – jätkub 13. hooaeg! Paarismängud!
Algajad eraldi kl 9 täiskasvanute registr algab 9.30 ja
lõpeb 9.55! Mäng turniirina. Täiskasvanuil osamaks
3,50 €, õpil tasuta.
5. jaan kl 13 – Ehavalguse kolmekuningapäeva tähistamine.
Istumine peolauas ja verivorsti söömine. Saadame jõululauludega pühad ära! NB! Pane vorstiraha paar eurot
taskusse!
12. jaan kl 13 – Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. Külaliseks Eha Rehemaa – loodusliku elustiili
propageerija, taimede kooselu uurija, käsitöösõber, klubi
Kõrvelill eestvedaja. Istume ühises teelauas ja räägime,
kuidas end ise aidata väikeste valude ja pingete puhul.
18. jaan kl 12 – Lehtse külakilb 5. mäng – jätkub 13. hooaeg. Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.
19. jaan kl 13 – Klubi Ehavalgus teemaüritus “Toit meie
köögis”.
24. jaan kl 20 – Jaanuariõhtu ehk kantripidu kõigile. Õhtut
sisustab Lehtse liinirahvas, tantsuks ansambel In Mood.
Registreerimine laudadesse 23. jaanuarini, siis pääse
7 € (peoõhtul kallim ja mugav koht pole garanteeritud!)
Tunned end kindlasti hästi, kui tuled hobusega ja riietud
kantristiilis! Info: 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee.
26. jaan kl 13.00 – Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, eakate liikumine.
Näitused:
1. nov – 30. dets II korruse saalis – vaibanäitus “Kutse”.
Kunstnik-disainer Eve Sisa.
Näitusel ka pidulikud seelikud.
Jaanuar – näitus “Hertta Võido kudumid”

Tapa lahtised meistrivõistlused
käsipallis
toimuvad
27. detsembril algusega kell 12
Tapa spordikeskuses.

19. detsember 2014

TAPA VALLA AJALEHT

LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Soovin üürida Jänedal korterit. Korter peaks
olema vähemalt 3-toaline ja ahjuküttega.
Telefon: 5621 9319.
Soovin üürida 1-toalist korterit Tapa linnas,
pikemaks ajaks. Tel 5361 9300.

Nomiaska OÜ

-

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.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

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.

Akende, uste ja muude puidutoodete
valmistamine tellimuse peale.
Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919,
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

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.

-

PRIMATE CAPITAL OÜ

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

-

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.

Lehtse Kool kuulutab välja konkursi
osalise koormusega
inglise keele õpetaja (0,6 ak)
ja vene keele õpetaja (0,33 ak) a
metikoha täitmiseks alates uuest aastast.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata info@lehtsekool.ee hiljemalt 31.12.2014.
Lisa info ka tel 383 3334.
Aivi Must Lehtse Kooli direktori kt.

Pakume tööd Tristvere kohvikus KADRINAS
KLIENDITEENINDAJALE

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

ja KOKALE.
Ootame Sind kui oled aus, kiire, rõõmsameelne, avatud,
kohanemisvõimeline. Võta meiega julgelt ühendust!
tristvere@gmail.com või 515 6451.

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.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

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.

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

Avaldame kaastunnet
Irina Eelmaale abikaasa
HILLAR EELMAA
surma puhul
Rüblikute rühma lapsed ja lapsevanemad

Teatame kurbusega,
et on lahkunud
Asta Labotkin
01.03.1929–17.11.2014.
Perekond

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on sinuga.
Mälestustes jääd sa ikka meiega.
LINDA HINNO
MTÜ Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

Mälestus Sinust ei kustu iialgi...
LINDA HINNO
Avaldame kaastunnet tütardele
ja lastelastele
Benita, Agnes, Salme, Anne,
Viivi, Linda, Helve
Kallist naabrit ja sõpra
Endel Randalainenit
mälestavad
45. sünniaastapäeval
Rene, Tiit ja Veikko peredega.

Südamlik kaastunne Kallele isa
Väino Roode
kaotuse puhul.
Mairi, Priit, Ann, Eero, Ahto, Kaia

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@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.

