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Märtsi alguses pälvis inimeste 
tähelepanu uudis, mis teatas, et 
Avoterm OÜ võib lõpetada küt-
mise kõigis piirkondades. Annan 
järgnevalt lühiülevaate toimunust, 
kuna see puudutas ka meie valda. 
Nimelt Tapa põhjapoolset linna-
osa varustab soojaga samuti Avo-
term ja seega puudutab paljusid 
meie kodanikke. 

5. märtsi hommikul helistas 
Konkurentsiameti peadirektor 
ning teatas, et nemad said teate 
Avoterm OÜ sooviga makseras-
kuste tõttu lõpetada 1–2 nädala 
jooksul kütmine kõigis nende 
poolt köetavates piirkondades. 
Leppisime kokku kohtumise 7. 
märtsiks Tapa vallamajas aruta-
maks kujunenud olukorda. Kuna 

Tapa valla 2011 aasta 
tegijad

24. veebruaril avalikustati kul-
tuurikojas Eesti Vabariigi 94. 
sünnipäevale pühendatud kont-
sert-aktusel ning Tapa valla aasta 
tegija 2012 tänuüritusel Tapa valla 
2011. aasta tegijad. Tunnustust 
jagati kaheksas erinevas kategoo-
rias: äri, sport, kultuur, haridus, 
aasta edukas noor, heategevus 
ja sotsiaaltöö, vabatahtlik tege-
vus ja elutöö. Tänavu toimuvat 
tunnustamissüsteemi kasutati 
viimast korda sellisel kujul. Juba 
lähikuudel on plaanis teha selles 
valdkonnas muudatusi ja ümber-
korraldusi, mis hakkaksid kehtima 
juba käesoleva jooksva aasta koh-
ta, tänamine toimub tagantjärele 
aga järgmise aasta alguses.

Täname veelkord aastategija 
komisjoni koosseisu, kes on seda 
keerulist ja rasket tasuta tööd oma 
vabast ajast ja tahtest kaks viimast 
aastat teinud: Kadri Toomin-

gas (esimees), Peeter Kald, Allan 
Vinter, Ljubov Laur, Ermo Sepp, 
Tiina Talvik ja Elle Kivisoo. Senise 
korra järgi võisid esitada kõik valla 
elanikud kandidaate kaheksasse eri-
nevasse kategooriasse, kelle hulgast 
valis 7-liikmeline aastategija komis-
jon nii nominendid kui laureaadid, 
lõpptulemused kinnitas aga Tapa 
vallavalitsus.
Kategooria ELUTÖÖ – Helle 
Koitjärv

Helle Koitjärv on töötanud 62 
aastat õpetajana, neist 59 Lehtse 
koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetajana. 
Aidanud õpilastel ajalooteadmistesse 
süüvida kuus aastakümmet, võib 
Helle Koitjärve pidada Lehtse Kooli 
“raudvaraks” või siis Lehtse ajaloo 
elavaks entsüklopeediaks. Lisaks 
juhendab ta aktiivselt õpilaste kodu-
uurimistöid. Mitmete aastate vältel 
Lehtse kooli kõrval elades on ta tut-
vustanud paljudele külalistele Pruuna 

mõisa, Lehtse kooli ning edastanud 
teadmisi Lehtse kandi ajaloost. Helle 
Koitjärv töötab vaatamata oma 
kõrgele eale Lehtse koolis tänaseni 
õpetajana, aga ka raamatukoguhoid-
jana. Tema erk vaim, teadmiste ja 
kogemuste pagas ning vitaalsus on 
eeskujuks meile kõigile.
Kategooria ÄRI – Segers Eesti 
OÜ 
Kategooria SPORT – Siim Kroon-
mäe 
Kategooria KULTUUR – Lehtse 
Kammerkoor 
Kategooria HARIDUS – Tapa 
lasteaed Pisipõnn
Kategooria AASTA EDUKAS 
NOOR – Rainer Viilveer 
Kategooria HEATEGEVUS JA 
SOTSIAALTÖÖ – OÜ Jäneda 
Puit OÜ 
Kategooria VABATAHTLIK TE-
GEVUS – Piret Pihel 

tapa.ee

öösiti oli samal ajal väljas 18–20 
kraadi miinust tekitas see teade 
pehmelt öeldes kõhedust. Kutsu-
sime kokku omakorda spetsialistid 
kohapealt, et selgitada välja meie 
võimalused võimaliku kriisi välti-
miseks. Sama päeva õhtuks sai juba 
erinevate infoallikate kaudu selgeks, 
et tegelikku kriisi ei olegi, vaid et 
Avotermi poolt oli tegemist Kon-
kurentsiameti survestamise katsega 
hinnatõusuks. Avotermi ametlik 
sellesisuline kiri laekus vallamajja 
järgmisel päeval 6. märtsil. 

Hoolimata pingelangusest, otsisi-
me võimalusi edaspidi selliseid kriisi-
situatsioone vältida. Leidsime, et pa-
rimaks võimaluseks maandada riske, 
oleks rajada ühendus lõunapoolse ja 
põhjapoolse küttepiirkonna vahel, 

ehitades selleks küttetoru raudtee 
alt läbi. Kohtumisel 7. märtsil 
Avotermi, Konkurentsiameti pea-
direktori ja vallavalitsuse esindajate 
vahel kinnitati, et see oleks parim 
lahendus riskide maandamiseks 
juhul kui ühe soojatootjaga peaks 
midagi juhtuma. 

Praegu kaalume erinevaid võima-
lusi projekti teostamiseks. Me ei taha 
juba töös olevat projekti olemas-
olevate torude rekonstrueerimiseks 
kasutada, sest vastasel korral peaks 
loobuma mõnest rekonstrueerita-
vast lõigust ja suunama vabanenud 
vahendid uue jupi ehitamisse. Loo-
dame et leiame sobiva lahenduse 
ja leiame ka rahastusallika projekti 
kaasfinantseerimiseks.

Alari Kirt, Tapa vallavanem 

Kriisi oht soojavarustuses

Tapa vald sai 
Leader meetmest 
raha kogukondli-
keks tegevusteks

Talvises Leader programmi taotlus-
voorus oli konkurss erakordselt tihe. 
Külaelu arendajad ning ettevõtted on 
omale teadvustanud Leader meet-
mete võimaluse ja on vahendeid ka 
aktiivselt taotlemas.

Selletalvises taotlusvoorus oli 
võimalik taotlusi esitada kõikidesse 
Arenduskoja piirkonna Leader meet-
metesse. Tapa vallast esitati kokku 
23 projektitaotlust kogusummaga 
320 713 eurot. Nendest positiivse 
vastuse ning rahastuse said 11 pro-
jekti 143 729 euro ulatuses.

Tapa valla kogukonnale vajalike 
investeeringute osas said rahastuse 
MTÜ Jäneda Spordiklubi esitatud 
projekt Jäneda palliväljakute rajami-
seks ning Tapa Linna Arengu Seltsi 
esitatud projekt “Tapa vald vanadel 
ja uutel piltidel”.

Tegevuste projektidest said rahas-
tuse Lehtse Kutuuri Seltsi esitatud 
lastele suunatud ning pärandkultuuri 
väärtustav projekt “Väikekannelde 
valmistamine” ja puuetega inimestele 
suunatud projekt “Oskan aidata ennast 
ja toetada abivajajat” Rahastati ka MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühingu projekti ”Hu-
vitegevus Tapa valla õpilasmalevas”, 
MTÜ Loometöö rahvariiete uuringuid 
ning jäädvustamist korraldav projekt 
„Ambla kihelkonna vanaaja riietuse 
uuringud” III osa ning Terve Korral-
duse Seltsingu projekti “Noortefestivali 
Terve 2012 korraldamine”

Huvitava koostööprojektina saab 
sel suvel Tapa vaksalihoones toimu-
ma R.A.A.A.M. teatriprojekti suvela-
vastus Leningradi blokaadi teemadel. 
Selle projekti osas rahastati jaama-
hoone korrastustöid teatrietenduseks.

Kogukondlike projektide kaasra-
hastuse tagab Tapa vald oma eelarvest.

Vahur Leemets,
Tapa valla arendusnõunik

27. veebruaril kinnitas MTÜ Aren-
duskoja juhatus meetmete 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1, 2.2 ja 2.3 taotluste hinda-
miskomisjonide hindamistulemused.  
Meetme 1.1 (Kohaliku elukeskkonna 
investeeringutoetus) raames kinnitati 
toetuse taotlused summas 141 1375 
€. Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi 
ja kultuuripärandi väärtustamine läbi 
omaalgatusliku tegevuse) raames kin-
nitati toetuse taotlused summas 49 478 
€. Meetme 1.3 (Erinevate elanikegrup-
pide kaasamise toetus ) raames kinnita-
ti toetuse taotlused summas 38 269 €.  
Meetme 1.4 (Piirkonna maine ku-
jundamise toetus) raames kinnitati 
toetuse taotlused summas 49 739,80 
€. Meetme 2.1 (Ettevõtluse arenda-
mise toetus) raames kinnitati toetuse 
taotlused summas 255 316 €. Meet-
me 2.2 (Ajaloo- ja kultuuripärandi 
väärtustamise toetus) raames kinnitati 
toetuse taotlused summas 106 025 €. 
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusva-
helise koostöö arendamine, et tõsta 
piirkonna konkurentsivõimet toot-
mises ja teeninduses) raames kinnitati 
toetuse taotlused summas 61 0847 €. 
Kokku jagati toetust 701 290,59 €.

Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

LEADER projektide 
hindamistulemused

Peagi on käes kevadvaheaeg, viimane 
vaheaeg lastele ja noortele enne suurt 
suvepuhkust. Tapa laste- ja noorte-
keskuse kollektiiv kutsub sel kevad-
vaheajal lapsi vanuses 8–11 eluaastat 
igal vaheajapäeval(19.–23.03) kell 
13–14.30 osalema erinevates töötuba-
des. Töötubade tegevusi viib läbi laste 
ja noortekeskuses oma vabatahtliku 
tööd tegev Jonas Knapp Saksamaalt 
ning allakirjutanu. Tegevustes osale-
mine on kõigile lastele tasuta ja kaasa 
tuleb võtta vaid hea tuju. 

Ave ja Jonas

Kevadvaheaeg laste- 
ja noortekeskuses
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Tänavu võtab ligi nelikümmend 
omavalitsust luubi alla oma noor-
sootöö kvaliteedi, teiste seas ka Tapa 
ja Haljala.

„Meie huvi hindamisprotsessis 
on seotud sellega, et kuidas süstee-
mis veel nö varjatud ressursse leida, 
neid paremini ära kasutada ning 
leitut järgmisel etapil maksimaalselt 
rakendada sisulise töö kvaliteedi 
tõstmiseks,“ sõnas vallavanem Alari 
Kirt.

„Kuna on ka nn „masuaeg“, siis 
materiaalne ressurss on piiratud, 
millega on kaasnenud teatud tee-
nuste ressursi puudus, kuid antud 
hetkel oleme suutnud struktuuri 
ümberkorraldustega leida süstee-
mist niipalju sisemist reservi, et 
lahendada sellega ka osaliselt tege-
vuskuludega seotud puudujääke nii, 
et igapäevane sisuline töö sellest ei 
kannataks,“ lisas Kirt.

Noorsootöö kvaliteedi hindamis-
mudeli on koos noortevaldkonna 
partneritega välja töötanud Eesti 
Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi ka 
koordineerib hindamisi üle Eesti. 

„Hindamismudeli abil soovime 
kohalikke omavalitsusi toetada 
noorsootöö arendamisel, valikute 
tegemisel ja valdkonna tunnusta-
misel,“ selgitas projektijuht Kaisa 
Orunuk. 

 „Tapa ja Haljala hindamistule-
mustest tehakse kokkuvõtted juunis. 
Lääne-Virumaal on noorsootöö 

kvaliteedi hindamine varasemalt 
juba läbiviidud Rakveres, Sõmerus, 
Väike-Maarjas ja Tamsalus.

NB! Üleskutse Tapa valla koo-
lidele, noorsootööd tegevatele ini-
mestele, noortele!

Noorsootöö kvaliteedi prog-
rammi raames viiakse läbi kvan-
titatiivuuring kõikides Tapa valla 
koolides ja noorte hulgas vanuses 
7–26 eluaastat. Pisematele oleme 
planeerinud koolidesse külla minna, 
et küsitlus läbi viia ankeedi alusel 
suuliselt, kuid alates 7. klassist kuni 
26. eluaastani oleme teinud küsimus-
tiku veebipõhiseks, kuna enamus 
noortest on arvutiga sinasõber 
ning veebikeskkonnas on seda ka 
ehk seetõttu neil lihtsam täita. Kü-
simustikud noortele, noorsootööd 
tegevatele inimestele (huviringide 
juhid, noorsootöötajad, treenerid, 
noortekeskuste juhatajad jne) asuvad 
veebikeskkonnas aadressil: www.
tapa.ee/noorsootöö kvaliteedi uu-
ring 2012 (pannakse ülesse alates 
13.03.2012). Lisaks saadame viiteid 
ja linke listide kaudu. Palume kaasabi 
selle info levitamisel ja aktiivsel kaa-
salöömisel, sest ainult nii suudame 
koos midagi Tapa valla noorsootöös 
paremaks muuta!

Kontaktandmed küsimuste pu-
hul: Indrek.jurtsenko@tapa.ee, 
322 9659

Indrek Jurtšenko,
Tapa vallavalitsuse  kultuurispetsialist 

Tapa ja Haljala hindavad 
noorsootöö kvaliteeti

Loodusliku loovusringi lapsed Jonase juhendamisel meeskonnatööd 

Hetk Tapa gümnaasiumi võõrkeeltenädalast.

Foto  Ave Pappe

Foto  Külvi Kivisild

Noored, kes külastavad laste ja 
noortekeskust teavad, et aegajalt 
on keskuses rohkem saginat kui 
tavapäevadel. Nimelt oleme me 
pool aastat viinud läbi ESF hanke 
raames erinevaid tegevusi nii lastele 
kui ka noortele.

Looduslikus loovusringis, mis 
on mõeldud lastele vanuses 7–12 
eluaastat on iganädalaselt läbi 
viidud erinevaid käelisi tegevusi 
ning valminud töödest oleme 
teinud keskuses näituse, mida siis 
kõik külastajad vaadata saavad. 
Vastlapäeval korraldasime juba tra-
ditsiooniks saanud väljasõidu, kus 
peale liulaskmise tavalise kelguga 
said lapsed end proovile panna 
ka lumerõngaga mäest alla liug-
lemises. Tore on lastele pakkuda 
tegevusi kui ei ole kadunud huvi 
vanade traditsioonide vastu ning 
samas lapsed, kes meie tegevustes 
käivad on alati rõõmsameelsed ja 
sütitavad ka kõiki teisi oma posi-
tiivsuse ja siirusega. 

Veebruaris käisime noortega 
tutvumas lapsehoidja tööde ja tege-
mistega ning meile üllatusena olid 
ka noormehed suured huvilised 
selle eriala tutvustavas tegevuses 
kaasa lööma. Lapsehoidja Liggi 
rääkis meile oma tööst, näitas 
noortele mänge, millega igapäe-
vaselt lastele tegevusi pakutakse 
ning muidugi ei saanud mööda ka 
sellest, kus lapsehoidjaks õpitakse. 
Juttu jätkus päris pikaks ajaks ning 

peale lapsehoidja tegevuse sai 
rääkida ka lasteaiaõpetaja töödest/
tegemistest ning kus seda ametit 
õppida saab. 

Lõpuks tänan kõiki noori, kes 

Laste ja noortekeskuse toimetused

hoolimata väsimusest ja miljoni-
test teistest tegevustest on ikka 
ja alati valmis meie ettevõtmistes 
kaasa lööma.

Ave Pappe

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis 
hakkas toredaid asju Pisipõnni laste-
aiaga juhtuma juba möödunud aasta 
detsembrikuust alates, kui saime 
maakondliku tunnustuse “Eestimaa 
õpib ja tänab” projekti raames ning 
mis päädis Tapa valla aasta tegija 
2011 valimisega. Viimast üritust 
jääb meenutama lasteaias aukohale 
seatud väike rõõmust pakatav ja 
tegutsemisindu täis kõhukas mehike. 

Väikesed Pisipõnnid on meil 
alati tublid ja tegusad olnud. Pea 
igast osaletud joonistus- või muust 
loominguvõistlusest, olgu see siis 
maakondlikul või vabariiklikul ta-
sandil, on meie Pisipõnnide tööd 
leidnud tähelepanu ja äramärkimist. 

On ju teada tõde, et üksinda ei 
saavuta inimene siin ilmas aga mitte 
midagi! Nii on see meie lasteaiaski! 
Suured Pisipõnnid abistavad ja 
suunavad lapsi, suuri Pisipõnne 
toetavad omakorda koostööaldis 
sõbrad Tapa erinevatest asutustest. 

Ülelasteaialise üritusena, tänu 
lumeeide kitsidusele, me sel aastal 
lumelinna ehitamist ei planeerinud. 
Liulaskmisest aga lapsi päris ilma jätta 
ka ei raatsinud. Juba kolmandat aastat 
oleme teinud suurepärast koostööd 
Kirde KRK-ga, sel aastal lapsevanem 
Aleksndr Tšistotini eestvedamisel, 
kes organiseeris meile appi 15 noort 
ja tugevat sõdurpoissi. Ka pöördusi-
me abisaamiseks Tapa vallavalitsuse 
liikulskorraldusspetsialisti Jaanus 
Annuse ja Tapa päästekomando 
pealiku Sirgo Voore poole, kes aitasid 
organiseerida traktorit lumehunni-
kute tekitamiseks ja lumelinnale nii 
vajaliku vee muretsemiseks. 

Võin julgelt väita, et “rõõmu-
mõõtja” olemasolu korral, oleks 

sõdurpoiste andmisrõõm ja väikeste 
Pisipõnnide saamisrõõm absoluut-
ses tasakaalus olnud. 

Liumäed said libedad ja vastlalinad 
nii piisavalt pikaks sõidetud, et veni-
sid Vabariigi aastapäevani. Eestimaa 
sünnipäeva peeti lasteaias vaikselt, 
aga pidulikult, nagu sellisele tähtsale 
päevale kohane. Erilise tähelepanu on 
aga sel aastal ära teeninud Vahakulmu 
rühmade õpetajad, kes lähenesid 
Vabariigi aastapäeva tähistamisele 
läbi asjakohase Kalevipoja eepose, 
kohandades seda just eelkooliealiste 
lastele tabavaks ja arusaadavaks. 
Ivakese võis sealt aga leida ka iga 
täiskasvanu!

Ega see Kalevipoeg ei olegi kah-
juks eestlaste seas enam väga “tegija” 
või kipub ka tema vägisi eurooplaseks 
saama?! Rõõm aga, et lasteaiaõpeta-
jad seekord oma loovuse, lennukate 
ideede ja suurepärase koostööosku-
sega andsid oma väikese panuse meie 
oma eepose- ja eestlaseksolemise 
väärtustamiseks. Saladuskatte all võin 
öelda, et õpetajatel vilksas läbi pea 
üks väike mõte, järgmisel aastal Ka-
levipoja ideed veidi edasi arendada. 
Elame, näeme! Aga praegu jääb üle 
neile küll vaid jõudu, jaksu ja säravaid 
ideid soovida! 

Käesolev aasta algas Pisipõnni 
lasteaiale väga paljutõotavalt. Loo-
dame südamest, et õnn ja tegut-
semislust saadaks meid ikka sama 
sammu mööda! Aga terake tõtt on 
ühes heas üteluses küll – aita ennast 
ise, siis aitavad sind ka teised! Aitäh 
kõikidele Pisipõnni sõpradele, kes 
meie töödele-tegemistele ikka ja alati 
lahkelt õla alla on pannud!

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Pisipõnnide 
rõõmuallikad

Tapa gümnaasiumis toimus 13.–17. 
veebruarini võõrkeelte nädal, mille 
teemaks oli sellel aastal “Rahvusk-
öögid”. 

Esmaspäev oli saksa keele päev. 
Lisaks plakati- ja PowerPoint esit-
lustele saime vaadata ka suurepärast 
salvrätikute näitust aulas. Vahetun-
dides kõlas kooli raadiosõlmest 
saksa muusika. 

Kolmapäeval saime proovida 
“Karjalan piirakkat” ja lapi juustu, 
kuulata soome muusikat ning güm-
naasiumiõpilaste soome rahvustoi-
tude PowerPoint esitlusi, mida oli 
võimalik jälgida kooli teleriekraani-
delt kogu päeva jooksul. 

Neljapäev oli vene keele päev, 
mille tegid eriti suurjooneliseks ve-
nekeelsed plakatid ja “Matrjoškad”. 
Päev algas kõigile tuntud Alla Pu-
gatšova lauluga “Miljon punast roo-
si”. Vahetundides võisime vaadata 
vene muinasjuttude ainetel tehtud 
vanu tuttavaid multifilme. Koridoris 
oli ka müügilett ning laud samova-
ride ja muude vene köögile omaste 
toidunõudega. Maitsta sai baranka-
sid ja “blintšikuid” kondenspiimaga 
ning juua teed. Õpilased laulsid 
venekeelseid laule, lugesid luuletusi 
ning tutvustasid vene kööki. 

Reede hommikul oli võimalik 
nautida inglise hommikusööki 
“toast and marmalade” ning juua 
teed inglaste moodi. Õpilased tut-
vustasid taas rahvustoite ning kõlas 
nii Briti heliloojate kui ka rahvuslik 
muusika. Toimus ka toiduteemalise 
luuletuse “tonguetwisteri” (keele-
väänaja) lugemisvõistlus. Et inglise 
keelt kõneldakse riigikeelena veel 
väga mitmetes erinevates maades, 
siis oli võimalik kooliseintele välja 
pandud plakatite ja esitluste kaudu 

tutvuda väga eksootiliste toitudega, 
näiteks Bahama saartelt, Sierra Leo-
nest, Jamaikalt ning mujalt. Päeva 
lõpus külastas gümnaasiumiklasse 
Tallinna Ülikooli antropoloogiatu-
deng Timothy Anderson, vahetus-
üliõpilane Texasest ja Edinburgist, 
kes pidas loengu USA ja Briti kul-
tuuride ja keele erinevustest. 

Võõrkeelte nädala raames toi-
mus ka koolitus võõrkeeleõpetaja-
tele teemal “Aktiivõppe meetodid 
võõrkeele tunnis”. Koolitajaks oli 
TÜ doktorant, kauaaegne peda-

goog ja õpetajate koolitaja Piret 
Kärtner. Võõrkeelte nädala lõpe-
tamine toimus reedel, kus loositi 
välja auhinnad õpilaste vahel, kes 
olid õigesti vastanud neljale päe-
vaküsimusele ja tänati võõrkeelte 
nädalale kaasa aidanud õpetajaid, 
kes said kaela võõrkeelte nädala 
medali ning Tapa gümnaasiumi 
õpilasfirma Koolisnäk toodetud 
paki vürtsimandlitega. 

Külvi Kivisild,
võõrkeelte ainesektsiooni juhataja ja 

inglise keele õpetaja

Võõrkeelte nädal 
Tapa gümnaasiumis
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Suusatamise käigus püüti ka poolemeetrine kala kinni.
Foto: Alar Ruzitš

Tapa linnaraamatukogu I korrusel 
saab kuni 24. märtsini vaadata 
kujundusgraafiku ja fotokunstniku 
Jüri J. Dubovi fotoportreede näitust 
„Viimane aeg“.

Välja on pandud üle 300 erineva 
loomeinimese ja kultuuritegelase 
fotoportree. Dubov on jäädvus-
tanud arvukalt eesti kunstnikke 
nende töökeskkonnas ateljeedes 
ning näituste avamistel, kirjanikke 
raamatuesitlustel. See on põnev ta-
gasivaade eesti lähimineviku kuns-
ti- ja kultuurielule. Tabatud hetked 
on vahetud, inimesed fotodel 
sundimatud – need on spontaan-
sed kohtumised portreteeritavaga. 
Digitaalajastu võimaldab meile 
enamat – näitusel saab lisaks kol-
mesajale seintel eksponeeritud 
fotole vaadata kahe digitaalse pil-
diraami vahendusel veel 800 fotot 
erinevatest näituste avamistest ning 
muu hulgas saame pilgu heita ka 
kunstnik Jüri Arraku ateljeesse.

Nii kohtumegi erinevatel kul-
tuuriüritustel fotokunstnikuga, 
kes pea märkamatult ringi liigub ja 
püüab oma kaamerasse hetki ning 
inimesi. Näitusel raamatukogus 
on väljas imetilluke valik Jüri J. 
Dubovi poolest miljonist fotost. 
Sel aastal 60. juubelit tähistav 
kunstnik on enam kui 200 raa-
matu kujundaja ning on tegele-
nud ka kujundusgraafikaga (val-
gusreklaam, plakatid jm). Foto-
näitust toetab väljapanek Jüri J. 
Dubovi kujundatud raamatutest. 

Raamatukogumaja II korruse 
näitusega „Kogu pere rahvarõivad“ 
teeme sügava kummarduse eesti 
rahvakunsti traditsiooni edasikand-
jatele – rahvarõivaste, kirivööde, 
ehete valmistajatele. Eesti rahvarõi-
vaste pagas on rikkalik. Ajalooliselt 
oli siin saja kihelkonda ümber, igas 
neist omad rõivad, millel omakorda 

erinevad mustrid, triibud ja orna-
mendid.

Tänu rahvarõivameistritele Tiia 
Kontusele ja Elve Nurgale ning 
rahvusliku käsitöötegijate eestve-
daja-õpetaja Luule Nurgale saame 
seekordsel näitusel vaadata eelkõige 
just paikkonna ehk siis Ambla kihel-
konna naiste, meeste ja laste rahva-
rõivaid, kiri- ja võrkvöösid. Välja on 
pandud ka Rakvere ja Järva-Madise 
kihelkonna rahvarõivakomplektid. 
Tiia ja Elve on läbinud mitmeid 
rahvarõivaalaseid koolitusi ning 
esinenud oma autentsete töödega 
erinevatel näitustel. 

Jääb vaid üle imetleda nende meis-
terlikkust ning jääda ootama tragide 
käsitöönaiste sõrmede alt uusi kauneid 
töid. Näitus on avatud 30. märtsini. 
Vaata pilte: http://www.tapa.lib.ee/
galerii/2012/Rahvar6ivad/index.htm

Seekord ongi raamatukogu teise 
korruse näitused pühendatud rah-
vuslikule käsitööle. Hea ülevaate 
rahvuslikest ehetest annab näitus 
„Sõlesära“. Sõlg on traditsiooniline 
eesti ehe, mis oli nii rõivaste kinni-

tusvahendiks kui ka kaunistuseks. 
Usuti, et hõbeehe kaitseb kandjat 
kurja eest. Näitust ilmestavad Tapa 
gümnaasiumi õpetaja Elle Kivisoo 
endiste ja praeguste õpilaste val-
mistatud sõled. 

Ka vitriininäitusel tutvustame 
Ambla kihelkonna rahvarõivaid 
ning ehteid. Väljas on hõbe- ja vas-
kehted, omavalmistatud helmed ja 
kaunis Ambla kihelkonna kirivöö.  
Lugemissaali raamatuväljapanekule 
on koondatud lasteraamatud, mille 
piltidesse on kunstnikud põiminud 
rahvuslikke ornamente ja mustreid.

Kenaks stendinäituseks on 
kokku pandud lasteaia Pisipõnn 
Rüblikute rühma laste joonistu-
sed, teemaks ikka rahvariided.  
Rahvarõivatunnis viibinud 1.a 
klassi õpilased olid aga osavad 
paeltepunujad. Nendegi näputöö 
on vaatamiseks, ja miks mitte ka 
järele tegemiseks, välja pandud.

Eriilmelised ja põnevad näitused 
raamatukogus ootavad huvilisi!

Kersti Burk

20. aprillil toimub Tapa kul-
tuurikojas kultuurikonverents 
teemal „KODUPAIK – KUL-
TUURIVÄÄRTUSTE KANDJA“ 
Kultuurikonverents on mõeldud 
kultuurihuvilistele inimestele ja ka 
teistele, kellele antud teema huvi 
pakub.

Kohale on lubanud tulla sellised 
professionaalid nagu Marju Lauris-
tin, Aet Maatee, Aino Arro, Jorma 
Sarv, Jane Kalajärv, Indrek Saar.

Kultuurikonverentsi temaatika 
hõlmab järgnevaid arutluspunkte:

- Tegevused, mida inimene saab 
ise ära teha, et kultuuripärandi 
väärtustamine oleks aktuaalsem ja 
populaarsem tänapäeva ühiskonnas.

- Kultuuripärandi jätkusuutlikkus 
ning esivanemate väärtushinnangute 
edasikandumine tulevikku mine-
jate kultuurimaastiku äraarvamata 
radadel.

Väita võib, et erineva piirkonna 
noored Eestis teadvustavad kultuu-
ripärandi väärtust erinevalt. Siit siis 
arutluspunkt, millisel kujul noored 
täiendavad ja kannavad edasi vaim-
set kultuuripärandit.

Konverents üllatab kindlasti palju 
huvipakkuva ja harivaga. Konve-
rentsi meeskonnaga argumenteeri-
des ning mõtiskledes, hargnes mõte 
kõigele sellele, mida nimetatakse 
kultuuriks ja eetikaks, mis puudu-
tavad inimest, kui kultuuriruumis 
kasvavat taime. 

Teadagi on ajast-aega olnud kõige 
esmasemaks kultuurikandjaks ini-
mene. Inimene, kes suudab kultuuri 
mõista ja kultuuri heaks toimida. Kui 
selline täiuslik inimene on olemas, 
miks me siis ikkagi aina rohkem 
räägime, et möödunu ja tulev, mis 
elavad meie sees, elavad millegi 
väärtusetuna? Miks saab iga päev 
kindlust juurde teadmine, et elame 
ebakultuuris? Miks üha rohkem 
kohtab ühiskonnas inimesi, kellel 
pole läbimõeldud maailmavaade? 
Miks me ei oska enam märgata enda 
kõrval teist suurt väärtust – inimest 
kui kaaslast? Kelle jaoks sünnivad 
meie lapsed, kui meil pole aega? 
Sipleme ajapuuduse püünises ja selle 
asemel, et püünise lõngad endalt hei-
ta, mässime end hoopis kindlamalt 
nendesse. 

Küsimusi võib esitada lõputult ja 
nendele leiab erinevalt mõtiskledes 
hulgaliselt vastuseid. 

S i i sk i  on kõiges toimuvas 
süüdlane inimene ise, mitte teda 
ümbritsev kultuurikeskkond, sest 
kultuur on ju see millesse me 
sünnime. Oleme lasknud juhtuda 
sellel, et meist on kadunud usk 
inimesesse, usk arukusse, usk tõe-
meelsusesse ja õiglusesse. Püsime 
nende jõudude võimsuses, mis on 
juhtinud meid ebakultuuri. Kus siis 
kulgeb tagasitee ja millised muu-
tused iseendas aitavad meil seda 
teed valutumalt kõndida, oleneb 
sellest, kui tugevalt me hindame 
ja austame eetilisi tõekspidamisi.

Eetika on inimese aktiivsus, mis 
on suunatud isiksuse sisemisele 
täiustamisele. Mida rikkalikumad on 
inimese eetilised väärtushinnangud 
ja tõekspidamised, seda täiuslikum 
on tema sisemaailm.

Inimese eetilistest hoiakutest 
saavad ühtlasi ka alguse mõttelaadid, 
mis avaldavad mõju ühiskonnale. 
Vastavalt sellele, kui täiuslik on 
inimese eetiline hoiak, toimib ka 

indiviidi vaimne ja kõlbeline täius-
tumine, mis omakorda on ainult 
kasuks ebakultuurist väljasaamisel.

Kuna kultuur rajaneb enamasti 
maailmavaatel, siis peab inimese 
maailmavaade olema läbimõeldud. 
Maailmavaate kujunemise üheks 
eesmärgiks on püüe jõuda tervikli-
ku arusaamani loodusest, inimesest 
ja ühiskonnast. Taolise maailma-
vaate kujundamine on kasvatuse 
ülesanne. Kasvatus peaks olema 
selline, mis pakuks ja vahendaks 
maailmapildi täiustamise jaoks 
sobivat materjali ehk teisiti öeldes 
väärtusi ja ideid, mis on püsivad. 
Kui me jääme sellisest kasvatusest 
ilma, siis võibki juhtuda, et astume 
mööda kaduvuse teed, ise seda 
märkamata ja suutmata seada sellel 
teele endale väiksemaidki takistusi. 
Nõnda minnes kaotame suguluse 
kaasinimesega, ei oska aega leida 
oma laste jaoks, kaotame usu mõt-
lemisse ja aukartuse tõe ees. Isegi 
südametunnistuse, mis näitab teed 
inimesele hea ja kurja vahel.

Millised nõudmised siis saamegi 
esitada oma järeltulevale põlvkonna-
le, kui kasvatuses on tagaplaanile jää-
nud nii olulised asjad nagu humaan-
sus, austus ja lugupidamine kaaslaste 
ning samuti iseenda suhtes?

Samuti pole ju õige, et hõivatuna 
töökohustustest ei märka me oma 
lapsi, ega suuda neile pühenduda. 
Vaimne alge on sel juhul inimeses 
juba varases eas kärbumisohus ja 
see, mis vajab keskendumist osu-
tub raskeks. Süveneb tegevusetus, 
iseenesest eemaldumine ja lõpuks 
unustus. Sellega kaasneb kurb tõ-
siasi, et noor otsib tühist ja isegi 
kahjulikku ajaviidet, mitte näiteks 
haridust, sest ajaviide esitab vähem 
vaimseid nõudmisi. Lõppfaasiks on 
see, kui puuduvadki võimed ja huvid 
vaimse töö jaoks.

Lootusetuid olukordi pole elus 
olemas. Samas kõik muutub pare-
maks ainult läbi enesemuutmise, 
läbi võitluse iseendaga, läbi võitluse 
millegi enama saavutamise nimel! 

Pealegi pole maailmas olemas 
mitte midagi kättesaamatut. Seda 
on julgelt väitnud erinevatel aegadel 
erinevad filosoofid öeldes, et kõike, 
mida inimese mõistus suudab välja 
mõelda, tahta ja ihaldada suudab 
inimene ka saavutada. Samas see 
inimene, kes püüab teha midagi 
võimatut, suudab saavutada vaid 
võimalikku! See annab tõestust 
sellele, et piirid seame me omale 
alati kõrgemad, kui me seni oleme 
suutnud saavutada ja ületada. Tule-
mused aga sõltuvad meie tahtejõust 
ja visadusest.

Kultuuri algust ei saa panna sõltu-
vusse mingitest vanadest leidudest. 
Kultuur saab alguse meist endist, 
meie eetilistest tõekspidamistest, 
väärtushinnangutest, kasvatusest ja 
maailmavaatest.

Aeg on kallis ja aja saatuse ot-
sustavad isiksused, kellelt on aeg 
saanud oma ideed. Samas on aega 
meile antud just parasjagu nii pal-
ju, et saaksime oma piire proovile 
panna, sest inimese kutsumuseks 
on enese piiride ületamine. Ainult 
nii me suudame midagi saavutada 
ja võidelda nende ideaalide pärast, 
millel tugineb kultuur.

Kultuurikonverentsi korraldus-
toimkonna nimel

Kairi Kroon

Näitused ootavad huvilisi

Kultuuri-
konverentsi eel 

mõtteid kultuuristSeda vanasõna on sõnastatud 
ka teisiti – varajane lind leiab 
ikka ussikese. Üllataval kombel 
leidis see vanasõna kinnitust ka 
24. veebruaril Rutka matkarajal 
ümber maakera ringi tegemiseks 
kilomeetrite kogumisel. 

Kui Alar läks hommikul kell 9 re-
gistreerimislehti matkaraja algusesse 
välja panema, oli üks teine Alar juba 
suusarajale läinud. Ja mitte ainult 
suusatama, vaid ka kala püüdma. 
Päeva jooksul sotsiaalmeediat jälgi-
des selgus, et lisaks suusakilomeet-
ritele sai kinni püütud ka üks kala. 
Saak on juuresoleval pildil ning olgu 
siinkohal juurde lisatud näitajad 1,34 
kg ja 49 cm. 

Pealelõunal tulemusi kokku 
lüües selgus, et Rutka matkarajal 
läbisid 47 suusatajat kokku 617 
km. Rajal käis ka 3 taksikoera. 
Kokku tehti enam kui poolteist 
tiiru ümber maakera ehk kogu 
Eestis koguti terviseradadel 60794 
kilomeetrit. 

Kella nelja ajal täidetud regist-
reerimislehti ära tuues selgus, et 
reoveepuhasti parklas on veel ühe 
suusataja auto. Tema osaks jäi siis 
rajalt saabudes õlgu kehitada või 
siis piltlikult tiibu saputada. Vii-
masena kinni püütud kilomeetrid 
ümber maakera ringi ei teinud. See 
viimane suusataja oli aga hoopis 

rajameister Kalle, keda tuleb hoo-
piski tänada suurepärase suusaraja 
tegemise eest Rutka oosile! 

Talvised ilmad kestavad ka 

märtsis. Kasutage neid kauneid 
päevi looduses viibimiseks ning 
ehk näkkab ka suusarajal…

Alar Teras

Varane pühib nokka, hiline saputab 
tiibu - kalamehejuttu suusarajalt
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II Vorstifestival toimub Eesti 
vorstipealinnas Tapas laupäeval 
4. augustil 2012. kell 9.00-18.00 
Muusikakooli pargis. Festivalile ja 
laadale oodatakse sama rohkearvu-
list publikut nagu eelmiselgi aastal, 
sissepääs on endiselt kõigile tasuta.

Festival algab rahvakogunemi-
sega Tapa Keskväljakul, millele 
järgneb lõbus rongkäik Muusika-
kooli parki ja Tapa Vorstifestivali 
pidulik avamine. Eesti Rahwa 
Vorstikoolis saavad soovijad kuu-
lata ning oma käega proovida 
vorstitegemise kunsti. Toimuvad 
II Eesti Meistrivõistlused Vorsti-
grillimises, esinevad head artistid 
ja toimub laat.

Laadale on oodatud oma too-
dangut müüma ja tutvustama 
kõik toiduvaldkonna kaupade ja 
teenuste pakkujad.

Kauplemiseks võta ühendust 
laadakorraldajaga, kes väljastab 
kauplejale müügipileti ja arve 
tasumiseks. Laada kaubanduste-
gevus toimub “Kaubandustege-
vuse seaduses” ettenähtud korras 
laada korraldaja poolt väljastatud 
müügipileti alusel (va. alkoholi- ja 
tubakatoodete müük).

NB! Müügikohtade arv on pii-
ratud ja müügikoht on kauplejale 
tagatud arve tasumisel!

Kauplemiseks alkoholi ja tuba-
katoodetega võtab kaupleja kirja-
liku nõusoleku laada korraldajalt ja 
esitab sellise nõusoleku koos taot-
lusega registreeringu tegemiseks 
Majandustegevuse registrisse Tapa 
vallavalitsusele: Pikk 15, Tapa, 
45106. Samuti tuleb tasuda riigilõiv 
summas 19,17 € Tapa vallavalit-
suse arvelduskontole 1120077103 
(Swedbank). Majandustegevuse 
registrit (http://mtr.mkm.ee/) ja 
taotluste vorme vaata internetist.

Küsimused ja lisainfo kauban-
dustegevuse seaduse ja dokumen-
tatsiooni kohta: Kaia Silm, Tapa 
vallavalitsuse registripidaja, telefon 
322 9662 , e-post: kaia.silm@tapa.
ee (vastuvõtt E, K 9–12, T 13–16 
ja N 13–17.30)

Erkki Laidinen,
Tapa Vorstifestival

Laadakorraldaja
Telefon 551 5976

E-mail: erkki@vorstifestival.ee
Skype: erkki101

www.vorstifestival.ee

Jälgi meid ka Facebookis!

Tapa vallavalitsuse andmed:
Reg nr 75033477
Arvelduskonto: 1120077103 
Swedbank
Aadress: Pikk 15, 45106 Tapa 
Lääne-Virumaa

Vorstiretseptid ja -valmis-
tamise õpetused

Vorstiretsepte ja -valmistamise 
õpetusi leiad festivali kodulehelt 
http://www.vorstifestival.ee/
index.php?page=132

Videoõpetust näed kohe esile-
helt www.vorstifestival.ee

Eesti Meistrivõistlused Vorsti-
grillimises lisainfo: http://www.
grillfest.ee/portal/voistlused.html

Tapa varasemas majandus-
elus oli liha- ja vorstitööstusel 
suur osatähtsus. Tapa vorstidel 
olid kõrged kvaliteedinäitajad ja 
sellest tulenevalt sai noor alevik 
Vorstilinna hüüdnime.

Alates 1889. aastast kuni 20. 
sajandi 40-date aastateni oli Ta-
pal üle viieteistkümne vorsti- ja 
lihatööstuse, lisaks ka eksport-
tapamaja.

Indrek Jurtšenko

Tere tulemast Tapa 
Vorstifestivalile!

8. märtsil filmiti Siberiks muude-
tud Tapa keskpolügoonil uue Eesti 
mängufilmi „Risttuules“ üht olulise-
mat stseeni.

Selleks puhuks jõudis esimest 
korda Eestisse 15-meetrine spetsiaa-
lne kaamerakraana, mis võimaldab 
filmida Hollywoodi filmidele oma-
seid mastaapseid avakaadreid. Fil-
mipaigas ootas ees n-ö Eesti Siberi 
– ajastule vastava 30 täiskostüümis 
ja grimeeritud näitlejaga stseen, kus 
filmiti Siberi sunnitööd. Kokku oli 
platsil koos filmimeeskonnaga ca 80 
inimest. Sel päeval filmitava stseeni 
kogupikkus oli 8 min, ent seoses 
eripärase filmimislahendusega võeti 
seda üles terve päev. Kui tavaliselt 
kaamera liigub koos näitlejatega, siis 
antud filmi puhul püsivad näitlejad 
stseenis tardunult ning kaamera 
“rändab” nende vahel ringi, jättes 
vaatajale mulje, et liikumine toimub 
pildi sees. 

Kuna võte nõudis tehniliselt suurt 
ettevalmistusmeeskonda, sai võte 

toimuda suuresti tänu Eesti Kait-
seväe abile, kes aitas 4 päeva enne 
võtet ette valmistada kohapealset 
pinnast, ehitades sinna spetsiaalse 
alumiiniumtee. Sellises mahus ei ole 
Eesti Kaitsevägi enne filmitegemisel 
osalenud. Samuti on tänaseks filmis 
kõrvalrollides kaasa teinud sajad 
inimesed üle Eesti.

“Risttuules”, räägib noore eesti 
naise Erna (mängib Laura Peterson) 
elust Siberis peale 1941. aasta küü-
ditamist, tuginedes tema päevikule. 
Filmi režissöör on Martti Helde.

1940-ndate alguses oli Erna 
õnnelikus abielus väikese tütre 
ema, kes õppis Tartu Ülikoolis 
filosoofiat. 27-aastase Erna pere-
kond küüditati 1941. aasta juunis. 
Tema abikaasa arreteeriti ning 
saadeti vangilaagrisse. Erna koos 
tütrega lähetati Siberi asustamata 
aladele. Oma päevikus lahkab Erna 
Siberi-elu säärase analüüsivõimega, 
millele on raske võrdväärset leida. 
Hämmastavaim on sealjuures tema 

võime käsitleda AEGA. Erna jaoks 
peatus aeg sel momendil, kui ta oma 
kodukohast vägivaldselt ära viidi, 
ning Siberis elatud ajal ei olnud 
tema jaoks enam endist mõõdet. 
Siberi aeg oli vaid määratlematu 
ootus. Erna erilisest ajatunnetu-
sest sai filmi temaatiline lähtekoht. 
Filmi visuaalseks aluseks on aga 
küüditamise ajal ning Siberis teh-
tud joonistused ja üksikud fotod. 
Autentse pildimaterjali abil taastab 
filmi meeskond tolleaegse olustiku, 
mille keskel kaamera ainsa liikuva 
objektina kolmemõõtmeliselt “ringi 
rändab”. Vaatajale jääb mulje, et 
liikumine toimub pildi sees, see-
juures jäävad inimesed liikumatult 
paigale, ükskõik mida nad parasjagu 
tegemas on. Justkui oleks saatuse 
sõrm nende tegevuse peatanud.
Film peaks valmima 2013. aastaks. 
Tapa vallalehel tutvustas filmi ja oli 
giidiks võtteplatsil produtsent Piret 
Tibbo-Hudgins.

Ülevaate koostas Heiki Vuntus

Külmale ilmale vaatamata käisid mängufilmi “Rsittuules” võtted täie hooga. Foto  Heiki Vuntus

Polügoonil filmiti filmi “Risttuules”

Kava
12.00 Ürituse avamine
Muusikaline tervitus Tapa muu-

sikakooli kollektiivilt
Tervitussõnad – Alari Kirt, Tapa 

vallavanem
12.15 Ettekanded
„Mustikametsast Ukuaruni ja 

kaugemalegi. Veera Saar eesti kir-
janduses“ – Rein Veidemann, TLÜ 
kultuuriteooria ja poliitika professor

12.45 „ Kellele ja kellest kirjutas 

Veera Saar“ – Maire Liivamets, 
Eesti Rahvusraamatukogu kirjan-
dusloolane

13.15 Õpilaste esseekonkursi 
võitja ettekanne

13.30 Vaheaeg 
Kohvilaud – Jäneda muuseumi 

mõisatoas ja raamatukogus
Näituse „Veera Saar 100“ külas-

tus Jäneda raamatukogus
14.00 Mälestused-meenutused 
Muusikaline tervitus Tapa muu-

„Veera Saar 100“ konverents 
Jänedal 29. märtsil 2012

Laste ja Noorte Kriisiprogramm on 
käivitanud 2012/2013. a. leinatoe-
tusprogrammi lastega peredele ja on 
alustamas laste leinatoetuslaagrite 
komplekteerimist. 

Laager on mõeldud eesti keelt rääki-
vatele kooliealistele (7–18 aastat) peres 
kasvavatele lastele, kelle ema, isa, õde 
või vend on surnud 2011. aasta jooksul 
(või 2010. a lõpus või 2012. a alguses). 

Kindlasti vajaksid professionaalset 
abi need lastega pered, kus on tegu 
traumaatilise, vägivaldse või väga oota-
matu surmajuhtumiga (enesetapp, tap-

mine, õnnetus, mürgistus jm, või on 
laps olnud sündmuse pealtnägijaks). 
Laager ei sobi sõltuvusprobleemidega 
ja (varasemalt) väljakujunenud tõsiste 
käitumishäiretega lastele.

Traditsioonilise skeemi järgi osa-
levad programmiga liitunud perede 
lapsed kolmes toetuslaagris: 8-päevane 
suvelaager toimub 5.–12. august 2012 
Läänemaal Pivarootsis ja 3-päevased 
jätkulaagrid samadele lastele oleme 
planeerinud nädalavahetusel novemb-
ris 2012 ja aprillis 2013. Ühe lapse 
leinatoetusprogrammis osalemise tasu 

Leinatoetus programm 
lastega peredele 2012

2012–2013 aastaks (kolm toetuslaagrit 
kokku 14 päeva, individuaal- ja pere-
töö) KOV-le on 240 €.

Laagrile eelneb kohtumine (es-
mane pereintervjuu/nõustamine) nii 
lapse kui lapse lähima hooldajaga. 
Kohtumised toimuvad piisava laste 
arvu korral maakonna keskustes. 
Muudel juhtudel Tallinnas ja Tartus. 

Meie kontaktandmed: Maire Riis 
(programmi juht): 506 9658, maire@
lastekriis.ee, www.lastekriis.ee

Maire Riis, 
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

sikakooli kollektiivilt
„Lapsepõlvest Jänedal“ – Kaja 

Põder, Veera Saare tütar
„Aruküla mändide all“ – Karin 

Aanja, Veera Saare tütretütar
„Meenutusi armastatud õpeta-

jast“ – Jäneda Põllutöökeskkooli 
vilistlased Arnold Rüütel, Ants 
Käärma, Tiiu Norden , Einar Hiob

16.00 Konverentsi lõpetamine
Päeva juhib Georg Särekanno, 

Jäneda muuseumi kauaaegne juht
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Käesoleval talveperioodil on Tapa 
vallavalitsus pannud palju rõhku 
kodanike ohutusele, teenuste kätte-
saadavusele ning vallale kuuluvate 
hoonete ehitustehnilise seisukorra 
parendamisele.

Mitmed tööd on juba lõpetatud, 
mõningad on veel teostamisel.

Tehtud on terve rida suhteliselt 
väikesemahulisi, kuid samas väga 
olulisi remonditöid:

Sai paigaldatud uus küttetrass 
Lehtse kultuurimaja ja raamatuko-
gu vahele, mille tulemusena

välistati risk, et talveperioodil 
küttetrass külmub. Samuti saavutati 
küttekulude märgatav kokkuhoid, 
mis katab investeeringu suuruse 
eeldatavalt mõne aasta jooksul. 
Remonditöö kogumaksumuseks 
kujunes 2387 eurot.

Talveperioodi algul tuli ilmsiks, 
et äärmisel halvas seisukorras 
oli ka Jäneda lossi roosiaia poole 
ulatuva terrassi põrand. Muinsus-
kaitse loal oli võimalik tänapäevaste 
meetoditega remontida põrand 
veetihedaks, säilitades hoone osal 
ajalooline väärtus. Põranda katmise 
maksumus oli 485 eurot.

Samal ajal eemaldati ka Jäneda 
lossilt välisuks ja viidi Tallinna res-
taureerimistöökotta, kus ukseleh-
tedelt ja valgmikuaknalt eemaldati 
klaasid ja vana värv. Uks lihviti ja 
teostati puiduparandused, kind-
lustati konstruktsiooni tugevus. 
Ukse lukukomplektid ja sulgur 
paigaldatakse märtsi keskpaigas. 
Restaureerimistööde hinnaks koos 
uute tarvikutega kujunes ligikaudu 
3100 eurot.

Suurte külmadega selle aasta 
jaanuaris külmus katki Lasteaia 
Pisipõnn ventilatsioonisüsteemi 
kütteradiaator, mille lekke tõttu 
valgus vesi ventilatsiooniruumist 
õpperuumi ja trepikotta. Kahju 
suuruseks hinnati 2045 eurot, mil-
lest 1745 eurot kattis kindlustus. 

Korrastatud on nii ventilatsioo-
nisüsteem kui ka veekahjustuse 
saanud ruumid.

2011. aasta lõpupoole paigaldati 
Tapa Hooldekodule uus kaldtee, 
remonditi välistrepp, vahetati kald-
tee juures olev välis- ja siseuks ning 
remonditi tambur. Remonttööde 
kogumaksumuseks kujunes 3320 
eurot.

Tapa muuseumis remonditi va-
nad amortiseerunud garaažiuksed 
ning paigaldati täiendavad vihma-
veerennid, välistamaks vihmavee 
kahjustuste teket välistrepil. Mak-
sumus 917 eurot.

Seoses MTÜ Seenior kolimisega 
Valve 30 hoonesse oli vajadus teha 
lihtsamaid remonttöid, et selts 
saaks alustada tegevusega. Kogu 
remonditöö maksis 1500 eurot.

Saiakopli mõisas külmus veeb-
ruaris suurte külmadega katki 
külma tarbevee püstikutoru. Kahju 
likvideerimiseks paigaldati vana 
toru sees uus plastiktoru ning tehti 
uued ühendused olemasolevate 
terastorudega. Lisaks paigaldati 
torule küttekaabel, et edaspidi 
oleksid külmakahjustused välista-
tud. Remonditöö hinnaks kujunes 
1507 eurot.

Tapa lasteaia Vikerkaar sise-
hoovis asuvas reovee ärajuhtimise 
torustikus on mitme aastal tulnud 
ette ummistusi. Kaamera abil läbi-
viidud tehnilisel uurimisel selgus, 
et toru oli krundi piiril purunenud 
ning lasteaia köögis rasvapüüduri 
puudumise tõttu oli rasv ajapikku 
kogunenud nimetatud kitsaskohta. 
Ainsaks lahenduseks oli ehitada 
uus reovee ärajuhtimise toru las-
teaia sisehoovist Ülesõidu tänava 
kanalisatsioonitrassi. Seoses selle-
ga, et ilmastikuolud ei soosinud as-
falteerimistööde teostamist sügisel, 
taastatakse lasteaia ees tänaval olev 
kruusaga täidetud süvend kevadel. 
Töö maksumus kokku 2005 eurot.

Talveperioodil on remonditud 
ka Tapa vene gümnaasiumis klas-
siruume kogumaksumusega 6000 
eurot.

Lisaks eelöeldule on koristatud 
hoonete katustelt puulehti ja lund, 
puhastatud vihmaveetorustikke.

Suuremad investeeringuobjektid 
on Saiakopli 2 elamu, Roheline 6 
sotsiaalmaja ja Tapa Hooldekodu 
katustele uue katte paigaldamine.

Saiakopli 2 ehitustööd lõppesid 
selle aasta veebruaris. Nimetatud 
objektil vahetati katusekate, lisatöö-
dena tuli laduda neli korstnajalga, 
mis olid täielikult amortiseerunud 
ning ei võimaldanud korterite ohu-
tut kütmist. Remonditöö maksis 
10 271,4 eurot ning täiendav lisatöö 
3002 eurot.

Roheline 6 sotsiaalmajal puudus 
katuseplekil aluskate ning pööningu 
soojustus. Talveperioodil sulatas 
pööningu all olev soojus katuselt 
lume ja vesi valgus katuseliidetest 
pööningule ja karniisile. Sellest 
tingituna olid hoone sise- ja vä-
lisseintel suured veekahjustused. 
Täiendava tööna otsustati vahetada 
ka küttesüsteemi amortiseerunud 
ülemine küttetorustik, millel puu-
dus korrektne soojustus. Remondi-
töö maksumuseks kujunes 15 806 
eurot ning lisatöö 4678 eurot.

Praegu on käimas Tapa hool-
dekodu katuse rekonstrueerimine, 
mille käigus saab katus uue nägusa 
katusekatte, pööningu soojustuse, 
vihmaveesüsteemi ja pööningule 
uue keskküttetorustiku. Lammuta-
takse vana katla korsten. Rekonst-
rueerimistöö maksumuseks on 
30 169 eurot ja lisatöö 2102 eurot. 
Lõviosa maksumusest kaetakse 
Hasartmängumaksust eraldatud 
toetusest.

 
Timo Tiisler, 

Tapa vallavalitsuse 
ehitusspetsialist

Tapa valla laste- ja noorte laulu-
võistlus toimub Tapa kultuurikojas 
14. aprillil 2012 kell 13.

Võisteldakse viies vanuseast-
mes: 

1. vanuserühm 3–4aastased
2. vanuserühm 5–7aastased
3. vanuserühm 8–10aastased 
4. vanuserühm 11–13aastased
5. vanuserühm 14–18
NB! Lauljate vanust arvestatak-

se seisuga 31.12.2012.

I. Võistlustingimused
1. 2. –4. vanuserühma laulja 

kannab ette 1 laulu, mis peab olema 
eestikeelne või laulja emakeelne ja 
pikkus ei tohi ületada 3 minutit.

2. 1. ja 5. vanuserühma laulja 
kannab ette 1 laulu vabalt valitud 
keeles ja pikkuses.

3. Laulja registreerimiseks pa-
lume esitada andmed hiljemalt 5. 
aprilliks 2012 e-posti teel: info@
kultuurikoda.ee või tulles kohale 
aadressil Turu tn 8, Tapa linn.

4. Registreerimisel esitada järg-

mised andmed:
1) laulu kohta:
- laulu pealkiri,
- muusika, sõnade ja/või tõlkija 

nimed
2) laulja kohta:
- laulja nimi, isikukood, aadress, 

telefon, e-posti aadress, kool, klass
 3) juhendaja kohta:
- nimi, isikukood, aadress, te-

lefon, e-posti aadress, töökoht ja 
amet või  tegevusala, 

- laulja nimi, keda ta juhendab
- saatja nimi ja millel saadab
4. Fonogrammide kasutamisel 

tuleb nad tuua Tapa kultuurikotta 
hiljemalt 5. aprilliks 2012.

5. Vanuserühmadest 2., 3. ja 
4. võib žürii otsusega saata edasi 
maakonna Laulukarussellile kuni 
3 paremat lauljat. Maakondlikku 
Laulukarusselli voor toimub 19. 
aprillil kell 10 Rakvere rahva-
majas.

II. Valla lauluvõistluse eelsed 
proovid Tapa kultuurikojas

Proovid toimuvad 9.–12. aprillil 
Tapa kultuurikoja saalis. Eelnevalt 
palume kokku leppida prooviajad 
ja seda hiljemalt 5. aprilliks telefonil 
322 0061, info@kultuurikoda.ee 
või tulles kohale tööpäeviti aadres-
sil Turu tn 8, Tapa linn.

III. Žürii
Žürii, koosseisus 3–5 liiget, 

moodustab Tapa kultuurikoda. 

IV. Autasustamine
Kõigile Tapa valla lauluvõistlu-

sel osalejatele on tänukiri ja väike 
meene. Iga vanuserühma kolme 
esimest võistlejat autasustatakse. 
Lisaks antakse välja publiku lem-
miku aunimetus ja žüriil on õigus 
jagada eripreemiaid.

Tule laula hääl helisema ja päike 
hinge särama!

Heili Pihlak

Sügistalvel sai kirjutatud Tapa valla 
Veemajandusprojektist pikemalt. 
Käesolevas leheloos räägin lühidalt 
uute süsteemidega liitumisest.

Olime detsembris lootusrikkad 
ning andsime Tapa Sõnumed kaas-
abil teada, et õige varsti saab uusi 
torustikke kasutada linna kagupool-
ses nurgas. Seejuures, seda enne 
lepingujärgset tähtaega!

Kahjuks aga pole kõik sujunud 
plaanipäraselt. Jaanuari-veebrua-
ri külmad pidurdasid torutööde 
hoogu; samuti võtab aega reovee-
pumplate uute ja keerukate auto-
maatika-elektroonikasüsteemide 
häälestamine. Samas, ei saa öelda, 
et midagi oleks halvasti või kontrolli 
alt väljas! 

Hetkel on ehitaja hõivatud vee ja 
kanalisatsioonitrasside ehitustööde 
lõpetamisega linnaosas, mis asub 
Pika ja Väikese tänavate ning Hom-
miku ja Kalevi tänavate vahelisel 
alal. On jäänud veel paigaldatud 
reoveepumplate lõplik häälestamine 
ja reguleerimine ning üksikute kana-
lisatsioonitorude lõikude paigaldus. 
Täpset kuupäeva siin välja hõigata 
ei julge, kuid hiljemalt kevadsuvel 
peaks see kant valmis olema rajatiste 
üleandmiseks tellijale.

Kohe, kui kõik saab valmis, an-
name sellest teada valla kodulehe ja 
valla ajalehe kaudu. Seoses sellega 
tuletame kinnistuomanikele meelde 
,et veesüsteemidega liituda soovi-
jatel on aeg alustada dokumentide 
korda ajamist. Tapa vallas kehtiva 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
eeskirjaga saab tutvuda järgmisel 
internetiaadressil:

http://www.tapavesi.ee/et/do-
kumendid/doc_download/2-tapa-
valla-uehisveevaergi-ja-kanalisat-
siooni-eeskiri-tapa-vallavolikogu-
14092006a-maeaerus-34

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni-
süsteemidega saab liituda tasuta ühe 
aasta jooksul, arvestades ametlikust 
teavitamisest süsteemide töökorda 
saamise kohta. Suure tõenäosusega 
rakendatakse aasta möödudes lii-
tumistasu, mille suurus töötatakse 
välja Tapa Vallavalitsuse ja AS Tapa 
Vesi poolt.

Keelatud on igasugune omavoli-
line veesüsteemidega liitumine, kõik 
tegevus tuleb kooskõlastada AS-ga 
Tapa Vesi. Liituda saab avalduse 
alusel ja AS Tapa Vesi nõusolekul 
pärast seda, kui on täidetud liitu-
mistingimustes ettenähtud nõuded. 
Omavoliliselt liitunuid maksusta-
takse avastamise korral vastavalt 
seadusele!

Ka senistel Ühisveevärgi ja ka-
nalisatsioonisüsteemide kasutajatel 
tuleb AS-is Tapa Vesi oma lepin-
gud üle vaadata. Eesmärgiks on, et 
kõik kinnistud oleksid ühendatud 
Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüs-
teemidega ning samal ajal ei oleks 
ebaseaduslikke (lepinguteta) vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tarbijaid. AS 
Tapa Vesi kontrollib kevade saabu-
des kõik majapidamised üle.

2013. a lõpetatakse Tapa linnas 
elanikele veevedu tsisternautoga.

Alljärgnevalt lühidalt olulisema-
test tehnilistest tingimustest, mis 
väljastatakse AS Tapa Vesi poolt 
ning millest peavad juhinduma lii-
tuda soovijad: 

- Ühiskanalisatsiooni paigal-
dussügavus ja reo- ja sademetevee 
paisutustase on määratud kanalisat-
siooni tehnilise lahendusega ning 
määratakse liitumistingimustes. Kui 
pole tagatud reo- ja/või sademete-
vee isevoolne või üleujutusriskita 
kanaliseerimine, tuleb reo- ja/või 
sademetevee ülepumpamine või 
paisutustasemest allpool asuvate 
ruumide ja pindade kaitse lahendada 
kinnistu omanikul oma seadmetega 
ja omal kulul.

- Omavoliliseks ühenduseks loe-
takse: ühendust ühisveevärgi ja/või 
-kanalisatsiooniga, mis on tehtud 
vee-ettevõtja loata; vee-ettevõtjaga 
kooskõlastamata veevõttu ühis-
veevärgist ja/või reovee laskmist 
ühiskanalisatsiooni. Vee-ettevõtjal 
on õigus omavoliline ühendus 
viivitamatult sulgeda. Omavolilise 
ühenduse ilmnemisel koostab vee-
ettevõtja sellekohase akti.

- Kinnistu omanik, kes soovib 
ühendada oma vee- ja /või kanali-
satsioonirajatisi ühisveevärgi ja/või 
-kanalisatsiooniga või kes suurendab 
vee ja ärajuhitava reovee hulka, peab 
liitumistingimuste saamiseks esitama 
vee-ettevõtjale avalduse koos lähte-
andmetega. Avaldusele tuleb lisada 
kinnistu plaan (mõõtkavas 1:500), 
millel on näidatud kõik olemasole-
vad rajatised ja nende ühendused 
tänava vee- ja kanalisatsioonivõr-
kudega ning kavandatavate hoonete 
eeldatav paiknemine

- Liitumispunktist kinnistu poole 
jäävate ühendustorustike ehitamise 
eest tasub taotleja ning nende ehi-
tusmaksumust liitumistasu hulka 
ei arvata.

- Vett võib hakata kasutama ning 
reovett ära juhtima alles pärast seda, 
kui vee-ettevõtja on kontrollinud 
kliendi vee- ja kanalisatsioonivõr-
gu vastavust nõuetele, veearvesti 
paigaldamist, kliendilepingu sõlmi-
mist ning vee-ettevõtja on andnud 
selleks loa.

- Ühiskanalisatsiooni võib juhtida 
ainult sellist reovett, mis ei häiri ka-
nalisatsioonitorustike ega -rajatiste 
toimet, ei kahjusta kanalisatsiooni-
torustikke ega -rajatisi ning mida on 
võimalik reoveepuhastis puhastada.

- Kliendilt kanalisatsiooni juhi-
tava reovee hulk kas mõõdetakse 
või võetakse võrdseks veevõrgust 
tarbitud vee kogusega

- Omavoliliste ühenduste kaudu 
ärajuhitud reovee hulga arvutab 
vee-ettevõtja kanalisatsiooniühen-
duse läbilaskevõime järgi käesoleva 
eeskirja kirjeldatud arvestustähtae-
gadest lähtudes.

Tänase kirjatüki mõte on: kinnis-
tuomanikud, palun kontakteeruge 
kohe AS-ga Tapa Vesi ning taotlege 
liitumistingimused! Kevade saabu-
des asuge rajama oma kinnistu lii-
tumist uute veesüsteemidega selleks, 
et sügise saabudes küdeva ahju või 
kamina ees teed juues saate mõnuga 
mõelda – ma elan Euroopas, sest 
mul on majas puhas joogivesi ning 
ma ei pea solgivett ämbriga välja vii-
ma! Edu veesüsteemidega liitumisel!

Andrus Freienthal,
Abivallavanem,

Tapa Vesi AS
nõukogu esimees

Ehitustegevus 
Tapa valla poolt hallatavates 

asutustes ja hoonetes

Uute vee- ja 
kanalisatsiooni-
süsteemidega 

liitumine

Tapa valla laste- ja noorte 
lauluvõistlus 
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02.02.2012
- Sõlmiti 14 koduteenuse 

osutamise lepingut;
- kolmele puudega isikule 

määrati hooldajad;
- eraldati lasteaias ja koolis 

käivatele lastele söögisoo-
dustust;

- otsustai maksta täien-
davaid sotsiaaltoetusi kokku 
summas 1320,50 eurot;

- jäeti rahuldamata viis 
avaldust sotsiaaltoetuse saa-
miseks;

- anti avaliku ürituse luba 
“IX Presidendimatk” kor-
raldamiseks 10 km pikkusel 
Presidendirajal Aegviidust 
Jänedani ja 5 km kergliiklus-
teel Nelijärvest Jänedani 25. 
veebruaril 2012 kell 11–16;

- anti avaliku ürituse luba 
skautlike talimängude kor-
raldamiseks ajavahemikul 10. 
veebruar 2012 kell 15 kuni 
12. veebruar kell 18 Tapa 
linna territooriumil;

- nõustuti Tapa vallas Kar-
kuse külas asuva Allmetsa 
kinnistu jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks;

- väljastati kasutusluba 
söödahoidla kasutusele võt-
miseks Jäneda Õppe- ja Nõu-
andekeskuse kinnistul Jäneda 
külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba KÜ-
le Jäneda Allika olemasoleva 
17-korteriga elamu rekonst-
rueerimiseks Allika kinnistul 
Jäneda külas Tapa vallas;

- anti luba Järvamaa Ja-
hindusklubi Lehtse Jaht-
konnale teostada Tapa valla 
haldusterritooriumil ulukite 
jälitamist, püüdmist, tabamist 
või surmamist;

- võeti vastu 11 korraldust 
loa andmise kohta jäätme-
mahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks, üks korraldus 
mitme kinnistu omanikule loa 
andmise kohta jäätmete üle-
andmiseks ühel kinnistul ning 
üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta.

09.02.2012
- Sõlmiti 18 koduteenuse 

osutamise lepingut;
- neljale puudega inimesele 

määrati hooldajad;
- anti avaliku ürituse luba 

“Maslenica 2012” korralda-
miseks Tapa kultuurikojas 
ja kultuurikoja parklas 26. 
veebruaril 2012 ajavahemikul 
kell 13–16.30;

- väljastati ehitusluba ela-
mu laiendamiseks Hiie tn 1 
kinnistul Tapa linnas Tapa 
vallas; 

- väljastati ehitusluba Tun-
galtera OÜ-le viljapunkri 
ehitamiseks Sigala kinnistul 
Rägavere külas Tapa vallas; 

- väljastati ehitusluba 
Tapa Vesi AS-le eelpuhas-
tushoone ehitamiseks Võidu 
pst 28 maaüksusel (Tapa 
reoveepuhasti) Tapa linnas 
Tapa vallas; 

- väljastati ehitusluba Tapa 
Vallavalitsusele olemasoleva-
te õppeklasside ümber ehita-
miseks lasteaia rühmaruumi-
deks Tapa vene gümnaasiumi 
koolimajas Nooruse tn 2 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõus-
olek elamu välisviimistluse 

muutmiseks Pikk tn 43 kin-
nistul Tapa linnas Tapa vallas;

- võeti vastu seitse korral-
dust loa andmise kohta jäät-
memahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks, üks korraldus 
mitme kinnistu omanikule loa 
andmise kohta jäätmete üle-
andmiseks ühel kinnistul ning 
üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- võeti vastu korraldus ar-
vamuse andmise kohta OÜ-le 
Kaiferos jäätmeloa muutmise 
taotlusele;

- otsustati korraldada 
lihthange „Lasteaiaruumide 
remont Tapa vene gümnaa-
siumis“.

16.02.2012
- Sõlmiti 11 koduteenuse 

osutamise lepingut;
kolmele puudega isikule 

määrati hooldajad;
- ühele puudega isikule 

keelduti hooldaja määrami-
seks;

- otsustati maksta hool-
dus- ja põetustoetust ühe 
Tapa valla kodaniku eest;

otsustati maksta kooli- ja 
lasteaiatoidu toetusi;

- otsustati maksta täien-
davaid sotsiaaltoetusi kokku 
summas 831,26 eurot;

- jäeti rahuldamata viis 
avaldust sotsiaaltoetuse saa-
miseks;

- võeti vastu üks korraldus 
loa andmise kohta jäätme-
mahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks, üks korraldus 
loa andmise kohta jäätme-
mahuti ühiseks kasutamiseks 
ja üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

- tunnistati lihthanke „Las-
teaiaruumide ehitus Tapa 
vene gümnaasiumis“ edukaks 
pakkumuseks RAM Builder 
OÜ poolt esitatud pakkumus 
kui madalaima maksumusega 
pakkumus;

- otsustati väljastada tä-
nava ajutise sulgemise luba 
Tapa linnas Pikk tänaval nr 
7910113, vastavalt alljärg-
nevale ajavahemikule: Pikk 
tänav Pärnu-Rakvere-Sõ-
meru mnt (T-5) ja Vilguta 
tänava vaheline lõik alates 
16.02.2012 kuni 27.02.2012. 
päevasel aja kell 7.45–20;

- vmäärati projekteerimis-
tingimused Eesti Energia 
Võrguehitus AS-le elektri-
varustuse projekteerimiseks 
(Lehtse alajaama 10 kV Pruu-
na fiidri ja Heinvälja alajaama 
rekonstrueerimine) Pruuna 
külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimis-
tingimused Eesti Energia 
Võrguehitus AS-le elektri-
varustuse projekteerimiseks 
(Pruuna kõrgepingealajaama 
100 kVA väljavahetamine) 
Pruuna külas Tapa vallas;

- otsustati pikendada mu-
nitsipaalkorteri üürilepingut 
aadressil Saiakopli 1-9, Saia-
kopli küla Tapa vald.

23.02.2012
- Võeti vastu kaks korral-

dust loa andmise kohta jäät-
memahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks, kaks korraldust 
mitme kinnistu omanikule loa 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
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andmise kohta jäätmete üle-
andmiseks ühel kinnistul ning 
üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta.

- määrati projekteerimis-
tingimused Eesti Energia 
Võrguehitus AS-le elektri-
varustuse parandamiseks 
(Koolme alajaama asenda-
mine uue mastalajaamaga) 
Jäneda külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimis-
tingimused Eesti Energia 
Võrguehitus AS-le elektriau-
to laadimispunkti projektee-
rimiseks Pikk tn 15 kinnistule 
Tapa linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimis-
tingimused olemasoleva-
te hoonete lammutamiseks 
ehitusprojekti koostamiseks 
Pikk tn 35 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimis-
tingimused Eesti Energia 
Võrguehitus AS-le elektriva-
rustuse parandamiseks (0,4 
kV maakaabli väljavaheta-
mine Kesk alajaamast kuni 
Turu tn 14 elamu juurde 
paigaldatava transiitkilbini) 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba 
lägamahuti kasutusele võt-
miseks Raufarmi kinnistul 
Raudla külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba 
vabapidamislauda kasutusele 
võtmiseks Raufarmi kinnistul 
Raudla külas Tapa vallas;

- kinnitati Tapa valla 2012. 
a lisaeelarve tulude laekumine 
tegevusalade ja majandusliku 
sisu järgi ja kulude jaotus 
tegevusalade ja majandusliku 
sisu järgi;

- väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Ristiku tänaval Õhtu pst ja 
Pargi tänava vahelisel lõi-
gul alates 23.02.2012 kuni 
06.03.2012;

- väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Männiku tänaval Väike täna-
va ja Lepiku tänava vahelisel 
lõigul alates 28.02.2012 kuni 
16.04.2012.

01.03.2012
- Kinnitati määruse nr 63 

„ Täisealisele isikule hoolduse 
ja hooldaja määramise ning 
hooldajatoetuse määramise 
ja maksmise kord“ alusel 
vormid;

- eraldati lastele toitlusta-
mistoetust;

- otsustati maksta täien-
davaid sotsiaaltoetusi kokku 
summas 686,82 eurot;

- jäeti rahuldamata kahek-
sa avaldust sotsiaaltoetuse 
saamiseks;

- kehtestati Tapa linnas 
Kalmistu tänava, Rohelise 
tänava ja Kalevi tänava va-
helise ala ning Paju tänaval ja 
Väikesel tänaval kiiruspiirang 
kuni 50 km/h;

- väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Kase tänaval Kalevi tänava 
ja Kastani tänava vahelisel 
lõigul alates 26.03.2012 kuni 
12.04.2012;

- väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Paju tänaval Kalevi tänava 
ja Kastani tänava vahelisel 
lõigul alates 13.03.2012 kuni 

27.03.2012;
- väljastati tänava ajutise 

sulgemise luba Tapa linnas 
Vahtra tänaval Kalevi tänava 
ja Kastani tänava vahelisel 
lõigul alates 01.03.2012 kuni 
16.03.2012;

- võeti vastu üks korraldus 
korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks lugemise kohta;

- võeti vastu üks korraldus 
loa andmise kohta ühise jäät-
memahuti kasutamiseks;

- võeti vastu kaks korral-
dust mitme kinnistu oma-
nikule loa andmise kohta 
jäätmete üleandmiseks ühel 
kinnistul;

- otsustati korraldada ava-
tud hankemenetlusega riigi-
hange „Investeerimislaenu 
võtmine“;

- kinnitati27.02.2012 toi-
munud Tapa vallale kuuluva 
tootmismaa kinnistu aadressil 
Lembitu pst 14, Tapa linn, 
Tapa vald kirjaliku enampak-
kumise tulemused;

- tunnistati 27.02.2012 toi-
munud Tapa vallale kuuluva 
korteriomandi aadressiga 
Jootme keskus 2-8, Jootme 
küla, Tapa vald kirjalik enam-
pakkumine nurjunuks, kuna 
enampakkumisele ei regist-
reerunud ühtegi pakkujat;

- muudeti Tapa valla 2012. 
aasta eelarve tulusid ja ku-
lusid;

- pikendati 07. aprillil 2011 
sõlmitud munitsipaalkorte-
ri nr 2, Tähe kontorimaja, 
Tõõrakõrve küla, Tapa vald 
üürilepingut kuni 31. det-
sembrini 2013;

- väljastari tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Koidu tänaval Rohelise tä-
nava ja Lille tänava vahelisel 
lõigul alates 05.03.2012 kuni 
28.03.2012.

08032012
- Eraldati Tapa valla 2012. 

a eelarve osast 07210 „Üld-
meditsiiniteenused“ tegevus-
toetusi;

- eraldati Tapa valla 2012. 
aasta eelarvest tegevusalalt 
08400 „religiooni- ja muud 
ühiskonnateenused” täiendav 
rahaline toetus kogudustele 
kogusummas 1000.- eurot;

- nõustuti maaüksuse os-
tueesõigusega erastamisega 
ehitiste omanikele aadressil 
Tapa vald Tapa linn Hiie tn 
5a, suurusega 755 m2;

- võeti vastu korraldus 
korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks lugemise kohta ja 
kaks korraldust loa andmise 
kohta jäätmemahuti perioo-
diliseks tühjendamiseks;

- algatati Tapa valla kehtiva 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
ni arendamise kava (ÜVKA, 
kinnitatud Tapa Vallavolikogu 
8. mai 2008 määrusega nr 93) 
korrigeerimine; 

- väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Jakobi tänaval Väikese täna-
va ja Aasa tänava vahelisel 
lõigul alates 13.03.2012 kuni 
30.03.2012;

- väljastati tänava ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas 
Virve tänaval 1. Mai pst ja 
Kevade tänava vahelisel lõi-
gul alates 13.03.2012 kuni 
30.03.2012.

22.02.2012
Otsustati võtta laenuna 

rahaline kohustus summas 
kuni 400 000 eurot ehi-
tusprojekti „Põhimaantee 
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru 
(km 142,05-144,68) Tapa 
asulavahelise lõigu ning 
Loode tn ja Lõuna tn jalg-
ja jalgrattatee ehitamine“ 
rahastamiseks.

Otsustati nimetada Tapa 

vallavolikogu esindajaks 
Jäneda Kooli hoolekogusse 
Toomas Kaukvere asemel 
Urmas Roosimägi.

Võeti vastu täisealisele 
isikule hoolduse seadmise 
ja hooldaja määramise ning 
hooldajatoetuse määramise 
ja maksmise kord;

Kinnitati Tapa valla 2012 
aasta lisaeelarve.

On jäänud veel kuu aega, et 
järgides seadust esitada ma-
jandustegevuse registrisse 
ettevõtte jätkuva tegevuse 
kinnitus.

Registreeringu õigsuse 
kinnitamise eest ei tasuta 
riigilõivu.

Kinnitamata registree-
ringud peatatakse 15. aprill 
2012. Kinnitamata peatatud 
registreeringud kustutatakse 
registrist automaatselt 1. 
novembril 2012 (majandus-
tegevuse seadus § 26).

Kustutatud registree-
ringu uuega asendamise-
ga kaasneb riigilõiv 19,17 
eurot. 

Taotlusi registreeringu 
õigsuse kinnitamise (teenu-
se või kaubandustegevuse 
jätkamise) kohta saate esita-
da posti teel aadressil Tapa 
Vallavalitsus Pikk 15 Tapa 
linn 45106

või kohaleviimisega
või e-posti teel (digi-

taalallkirjastatult) vastavale 
seadusega määratud asutu-
sele järgmiselt:

Valla- või linnavalitsusele 
vallavalitsus@tapa.ee 

·kaubanduse valdkond 
(jae- ja hulgikaubandus, 
toitlustamine, teenindus, 

kaubanduse korraldamine);
·majutusteenus. 

Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumile 
aadressil Harju 11, 15072 
Tallinn või digiallkirjastatud 
kinnitusega e-posti aadressil 
register@mkm.ee.

·turism (reisiettevõtjana 
tegutsemine);

·ehitus (ehitamine, pro-
jekteerimine, ehitusgeo-
loogilised ja -geodeetilised 
uuringud, ehitusprojektide 
ekspertiiside tegemine, ehi-
tiste ekspertiiside tegemine, 
ehitusjuhtimine).

 Ilma registreeringuta 
majandustegevuse registris 
on kauba või teenuse pak-
kumine müügiks keelatud!

Palun harjutage e-pos-
ti teel taotluse esitamist, 
sest Majandusministeeriumi 
teate kohaselt saab 2014. 
aastast alates taotlusi esitada 
vaid elektroonselt.

Registreerimistaotluse, 
registreeringu muutmise 
taotluse ja registreeringu 
õigsuse kinnitamise vormid 
ning juhendid on registri 
veebilehel: http://www.
mkm.ee/mtr.

Kaia Silm

Tähelepanu, Tapa  
vallas tegutsevad  

ettevõtjad! 

Tapa vallavolikogu võttis 12. 
mail 2011 aastal vastu Koerte 
ja kasside pidamise eeskirja, 
mille tulemusena muutus 
alates 1. jaanuarist 2012 ko-
hustuslikuks koerte ja kasside 
kiipimine alates lemmik-
looma kolme kuu vanuseks 
saamisest või 10 päeva peale 
koera/kassi omandamist. 
Loomale võib kiipi paigalda-
da ainult tegevusluba omav 
veterinaararst. Kiipi ei pea 
paigaldama koertele, kellel 
on nõuetepärane hästiloetav 
tätoveering. Peale kiipimist 
tuleb koer/kass koos kiibi 
andmetega registreerida Tapa 
vallas üle-Eestilises Lemmik-
loomaregistris. Registrisse 
kandmine on tasuta.

28. aprillil 2012 aas-
tal toimub loomaomaniku 
jaoks tasuta kiipimine järg-
mistes kohtades ja alljärgne-
vatel kellaaegadel:

Jänedal – 10–12 vana 
Põlduri poe parklas,

Lehtses – 12.30–14.30 
bussipeatuse parklas,

Tapal – 15–18 Kesk-
väljakul.

Võimalik on loomi ka 
vaktsineerida ja muretseda 
lemmikloomale pass või teha 
muid vajalikke protseduure. 
Lisatoimingute eest tuleb 
maksta loomaomanikul vas-
tavalt veterinaararsti poolt 
kehtestatud hinnakirja alusel.

Protseduure toestab dr 
Joel Jürisson.

Vajalik on eelregistree-
rimine Tapa vallavalitsuse 
heakorraspetsialisti tele-
fonil 322 9664 või e-maili 
teel koit.kuusk@tapa.ee . 
Registreerida saab kuni 23. 
aprillini 2012.

Koit Kuusk,
Tapa vallavalitsuse
heakorraspetsialist

Lugupeetud 
lemmikloomade 

omanikud!



15. märts kl 18 Tapa muusikakooli õpilaste kevadkontsert.
18. märts kl 14 „Laulame kaasa!”  MTÜ Orpheus ja naiste-

klubi Maryna. Kaastegevad Sass Kiviõlist ja ansambel 
Rakverest. Pääse 2 € / samal päeval kohapeal/ Info tel 
5668 9607.

20. märts kl 20 Film “Turvamaja”. Alla 12-aastastele mitte-
soovitav. Pääse 3 €, kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €. 

26. märts kl 19  Tapa linna mälumäng.
27. märts kl 9–18.30 KuldRahaksi kulla kokkuost ja hinda-

mine
27. märts kl 20 Film „Videopäevikud“ . Ulmepõnevik. Pääse 3 

€, kuni kl 16 eelmüügist 2.50 €. 
29. märts kl 14  Veera Saare radadel. Eakate klubi Kanarbik.
14. aprill kl 13 Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus Va-

nuseastmed:  1. vanuserühm 3–4aastased; 2. vanuse-
rühm 5–7aastased; 3. vanuserühm 8–10aastased; 4. 
vanuserühm 11–13aastased; 5. vanuserühm 14–18

17. aprill kl 9–18.30 KuldRahaksi kulla kokkuost ja hinda-
mine

19. aprill kl 19 Pärnu teatri etendus „Eesti mees ja tema 
poeg“Peep Pedmansoni näidend, mis on kirjutatud 
nimelt Sepo Seemanile. Piletid 8 ja 10 € eelmüügis kul-
tuurikoja kassas. Broneerimine telefonil 322 0061.

20. aprill kl 10 Kultuurikonverents „Kodupaik –kultuuriväär-
tuste kandja“. Ettekanded: Marju Lauristin, Indrek Saar, 
Jane Kalajärv, Aet Maate, Jorma Sarv. Moderaator Aino 
Arro.

21. aprill kl 19 Tapa Kammerkoor 30. Juubelikontsert. 
22. aprill kl 14 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert.
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Tapa valla ajalehele
Riigikogu õiguskomisjonile  
  
Arne-Verner Kroonmäe
Keskkonna ministeeriumile 
 
Peebumäe 
Loksu küla
45003 Tapa Vald

Väljavõtteid õiguskantsleri 
kantselei vastusest Arne 
Kroonmäe kirjale 19.01.2012. a 
vastus 07.02.2012.

Selgitus avalduse menetlusse 
võtmata jätmise kohta

Selgituste andmine jäätmesea-
duse kohta kuulub Keskkonna-
ministeeriumi pädevusse, pean 
siiski täiendavalt vajalikuks Teile ka 
põhiseadusest ja seadustest lähtuva 
põhjalikuma selgituste kehtivast 
jäätmeveokorraldustest. 

Põhiseaduse plaanis on korral-
datud jäätmeveo puhul küsimus 
põhiseaduslike väärtuste kaalu-
mises. Ühelt poolt – põhiseaduse 
§-st 19 tuleneva lepinguvabaduse 
põhimõtte järgi on igaühel õigus 
vabalt valida, kas üldse ja kui, siis 
kellega sõlmida leping oma jäät-
mete äravedamiseks. Põhiseaduse 
§ 19 sätestab, et igaühel on õigus 
vabale eneseteostusele. Igaüks 
peab oma õiguste ja vabaduste 
kasutamisel ning kohustuste täit-
misel austama ja arvestama teiste 
inimeste õigusi ja vabadusi ning 
järgima ka seadust. Lepinguvaba-
dust saab seadusega piirata ning 
selleks piisab mistahes mõistlikust 
põhjusest

Korraldatud jäätmeveo puhul 
vastandub lepinguvabaduse põ-
himõtetele teine põhiseaduslik 
väärtus – puhas keskkond. Põhi-
seaduse §53 sätestab, et igaüks on 
kohustatud säästma elu- ja loodus-
keskkonda ning hüvitama kahju, 
mis ta on keskkonnale tekitanud. 
Hüvitamise korra sätestab seadus

Põhiseaduslikke väärtuste 
(printsiipide) kaalumisel tuleb 
alati arvestada, et üks ei tõrju 
teist välja, vaid nende vahel tuleb 
leida mõistlik tasakaal. Jäätmeva-
badusega on seadusandja ürita-
nud sellist tasakaalu saavutada. 
Seaduses sätestatud kohustus 
kohaliku omavalitsuse poolt 
korraldatud olmejäätmeveoga 
liitumiseks on põhjendatud läh-
tuvalt avalikust huvist puhtale 
elukeskkonnale

Erinevalt varasematest lepingu-
vabadusel põhinevast jäätmeveo-
süsteemist sätestas 1. mail 2003 
jõustunud jäätmeseadus kohaliku 
omavalitusese poolt korraldatud 
jäätmeveoga liitumise seadusest 
tuleneva kohustusena. Korralda-
tud jäätmevedu tuleb korraldada 
alates 1. jaanuarist 2005. Korral-
datud jäätmevedu on olmejäätmete 
kogumine ja vedamine määratud 
piirkonnast määratud jäätmekäit-
luskohta või – kohtadesse kohaliku 
omavalitsus organi korraldatud 
konkursi korras valitud ettevõtja 
poolt.

Ehkki olmejäätmeveo korral-
damisel on seadusandja jätnud 
kohalikule omavalitsusele valdavalt 
suure vabaduse, siis veo sageduse 

osas piirab jäätmeseadus kohaliku 
omavalitsuse otsustamispädevust. 
Nimelt on jäätmeseadusega sätes-
tatud jäätmemahutite kohustuslik 
minimaalne tühjendamise sagedus 
tiheasutusalal. Jäätmeseaduse järgi 
tuleb tagada olmejäätmete regulaar-
ne äravedu tiheasutusalalt vähemalt 
üks kord nelja nädala jooksul.

Veel märgin, et kohaliku oma-
valitsuse ülesanne on tagada, et 
kohaldatavad tüüptingimused 
vastaksid seadusele ning oleksid 
jäätmevaldaja suhtes mõistlikud. 
Samuti peab kohalik omavalitsus 
tagama, et jäätmevedaja ei hak-
kaks oma seisundit kuritarvitama 
ning et vedajale antud õigused ei 
muutuks jäätmevaldajalt teenustasu 
väljapressimise vahendiks (sh tasu 
kasseerimine lisateenuste eest, mis 
ei ole vajalik korraldatud jäätmeveo 
õigusaktides sätestatud nõuete 
täitmiseks)

Kohalik omavalitsus on seaduse 
järgi kohustatud kaitsma tarbija 
õigusi ja huve suhetes jäätmeveo-
ettevõtjaga ning ohjama viimase 
monopoolset tegevust.

Õiguskantsleri märgukirjas kesk-
konnaministrile 28.09.2009 võib 
lugeda, et kõige rohkem probleeme 
tekitab veo sagedus ja mahutite 
suurus. Veotihedus muudeti ära 
2010 juulis, milleks sai 1 kord kuus.

Jäätmeseaduse rakendamisel on 
väga oluline riigi ja kohaliku oma-
valitsuse koostöö, seejuures peaks 
riik toetama ja nõustama kohalikke 
omavalitsusi sobivate ja paindlike 
lahenduste leidmiseni.

 
Lisan omalt poolt juurde:

Tapa Majaomanike Seltsile anti 
352 allkirja valikuvabaduse nõudele 
jäätmeveo sageduse osas.

Kas meil on veel demokraatlik 
riik? Või otsus tuleb kõrgemalt 
poolt ilma rahvaga nõu pidamata. 
Ka selles osas, mis puudutab otse-
selt lihtrahvast.

Kas rahvas on veel kõrgeim 
võim? Või valitsuse poolt lükata 
tõugata sinnapoole, kuhu meeldib 
meile teadmata põhjusel. 

Või lõuad pidada ja edasi teeni-
da, nagu ütles Vahva Sõdur Švejk

Üheski seaduses ei tohi olla 
võimalust raha võtta teenuse eest, 
mida inimene ei vaja, või veel hul-
lem, ei tarbi.

Omanike keskliit 57 000 ko-
duomanikuga kirjutab prügima-
jandusest: „Prügivedu on juba 
aastaid maja- ja suvilaomanikele 
nagu ristsõna mõistatus ja karis-
tusregister ühes väljaandes. Ühegi 
teise teenuse pakkumisel ei ole 
võimalust üles näidata sellist ülbust 
ja tegutseda stiilis, siin teen seadusi 
mina. Omanike keskliit on otsusta-
nud esmalt asja põhjalikult uurida 
ja selgitada kas on tõesti tõsi see, 
mida koduomanikud telefoni teel 
kurdavad“

Seega mina arvan, et enamus on 
jäetud ilma põhiseaduse § 19 tule-
neva lepinguvabaduse põhimõttest 
ainult seepärast, et ma võin näiteks 
kasutada autoakent prügikasti kaa-
nena, või bussipeatuses tühjendada 
taskuid või kilepakendit panna ahju 

või lõkkest saata mürkgaase õhku, 
või lihtsalt jäätmekoti viia metsa 
alla …

See tähendab põhimõtet inime-
ne enne kuriteo sooritamist vangi 
panna, nagu põhjendavad ametni-
kud kes ei viitsi selgitustööd teha, 
vaid loodavad ähvarduse, karistuse, 
keeldude, käskude, trahvidega jõu-
da lahenduseni. Lahendus on liht-
ne, inimeste vajaduste arvestamine. 
Vaba valik ise määrata veo sagedus, 
mis on põhiprobleem.

Mugav on kasutada põhiseadu-
se §53, mis sätestab, et igaüks on 
kohustatud säästma elu- ja loodus-
keskkonda muutes tühiseks §19, 
surudes peale jäätmeveo firmade 
huvid.

Marjul olles soovitas isa võileiva 
paberi suruda sambla sisse. Kas 
kasvatus hakkab kodunt peale juba 
varakult? Kuidas areneb loomulik 
intelligents?

Saadetakse tühikäigu arve, va-
jadus puudub, kuna jäätmed on 
korraldatud, autot näinud ei ole. 
Ametnikul on mugav lasta inkasso 
korras raha sisse nõuda ravimite 
arvelt, milleks raha juba varem 
ei jätku, aga ravimid on eluliselt 
vajalikud. Kas see pole seadusega 
võimaldatud psühhoterror? Kas 
see on valitseva erakonna põhi-
mõte, või on plaanis erakonnale 
lisaraha saamine, surudes peale 
jäätmeveofirma huvid. Stress on 
kõigi haiguste alus.

 Mulle on öeldud, et sellise val-
lavalitsuse ja riigikogu ise valisin. 
Kodaniku ühiskonnas kaasatakse 
rahvas otsuste tegemisse. Valitsev 
erakond lähtub veel erakonna hu-
videst, aga mitte rahva huvidest.

Jäätmeid ei sorteerita enam. 
Prügimäele läheb ka taaskasutata-
vad jäätmed. Sind oleks tunnistatud 
rahva vaenlaseks vene ajal! Pean 
maksma kas jäätmeid on või ei ole. 
Kui riik on nii rikas, et soodustab 
taaskasutatavate materjalide hävi-
tamist, siis las mõisa köis lohiseb, 
öeldi vanasti. Tallinnas Tihase 
tänava majaomanik räägib samuti, 
ongi mugavam!

Plastnõude kasutamine toidu ja 
vee hoidmisel satub sinu organis-
mi sünteetilisi võõraid molekule, 
millega sinu keha ei oska midagi 
teha, nagu ftalaate, polükarbonaate, 
polüetüleeni jne. Kohe esimesel 
võimalusel kalla välja klaas, email, 
roostevabast, hõbedast nõusse. 
Sina teadjam võiksid selgitusi ja-
gada neist ohtudest!

Mulle meeldib korrata, et ini-
mene on ainus loomaliik maailmas, 
kes iseennast süstemaatilise järje-
kindlusega hävitab: tohutu prügiks 
minevate jäätmete tootmisega; 
vihmametsade maha raiumisega; 
sünteetiliste toidunõude ja riiete 
pideva kasutamisega; halva mõt-
lemisega …

See on minu selgitus majaoma-
nikele, kes 352 allkirjaga toetasid 
soovi jäätmeveo tihedust valida 
vastavalt vajadusele.

Arne Kroonmäe

27. veebruar 2012

Väljavõtteid õiguskantsleri 
kantselei vastusest 

Arne Kroonmäe kirjale

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

17. märts kl 16  Jara Beneši revüü-operett “Haljal aasal” 3 
vaatuses Lehtse kammerkoori esituses viimast korda! 
Pilet 5 €, pens ja õpil 3 € Eelmüük ja info Lehtse 

 kultuurimajas 383 3350, 521 8398; info@lehtsekultuuri-
maja.ee. 

18. märts kl 12  Lehtse külakilb 7. mäng. Osamaks täisk 2 €, 
õpil tasuta.

19. märts kl 13 Klubi Ehavalguse tegelused. Mälu- ja liiku-
mistreening. Talve lõpu tähistamine. Laulame kevade-
laule ja loeme luuletusi.

23. märts kl 10 Lehtse Käsitööseltsingu korraldusel Kirivöö 
kudumise päev. Juhendaja Elve Nurk (tel 5561 4491). 
Võta kaasa 3-kordne linane niit, värviline villane lõng, 
vöömõõk, vahelikupulk (läbimõõt 2,5 cm), niiepulk 
(pliiatsijämedune). Päev tuleb pikk ja töine – pane või-
leib taskusse, kohvi-teed saab kohapealt. Osamaks 1€.

24. märts kl 19 VI Lehtse lämakas. Pidu laudadega ja kõigile! 
Esinevad Tapa valla kõik muusika saatel liikuvad jõud: 
rahva-, senior-, line-, latiino- kõhu-, break-, peo- jm tant-
sijad. Tantsuks Silveri Poisid Viru-Nigulast. Publik annab 
välja eripreemiaid! Registreerimine laudadesse 23. märt-
sini, siis pääse 5 €. Peoõhtul kallim (6,5 €) Info 521 8398, 
383 3350, info@lehtsekultuurimaja.ee.

26. märts kl 13 Klubi Ehavalguse huvitavate kohtumiste 
klubi. Külas dr Helve Pettai (Tallinn). Teema “Viis ürgset 
energiat ja Hiina traditsiooniline meditsiin”. Kohvilaud. 
Oodatud kõik huvilised! Tasuta.

30. märts kl 11 Lääne-Viru väikekoolide I laulu- ja pillipäev. 
Kõik huvilised oodatud kontserti kuulama! Info Tiiu Tik-
kerber (558 5587).

1. apr kl 10 Lehtse 8. pinksi pühapäev. Lõpeb X hooaeg. 
Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja 
lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 
Hooaja kokkuvõtete tegemine, selguvad üldvõitjad! 

2. apr kl 13 Klubi Ehavalguse jututuba, mälutreening ja 
liikumistund. Algas naljakuu – igaühel kaasa üks hea 
anekdoot või naljajutuke!

5. apr kl 10–15 “Muna nii ja muna naa”. Lehtse Käsitööselt-
sing ja kultuurimaja korraldavad kevadpühade ürituse 
lastele. Munade värvimine, pühadekaartide ja kaunistus-
te valmistamine. Väikesed vahvad käsitööd jms põnevat.

 kl 10–12 mudilased
 kl 13–15 koolilapsed 
7. apr kl 20 MMM.õhtu (Mõnusate MuusikaMeeste pidu) – 

toimub 8. korda! Tantsuks ja esinemiseks mängivad mit-
med bändid ja muusikamehed lähemalt ja kaugemalt. 
Ootame teid, austatud muusikud – andke endast märku! 
Muusikat seinast seina ja igale maitsele! Peole on ooda-
tud ka mõnus ning tantsuhimuline publik. Publik valib 
lemmikud esinejate seast. Eelregistreerimine laudadesse 
6. aprillini, siis pääse 5 €, peoõhtul kallim (6,5 €). Kon-
taktid 521 8398, 383 335, info@lehtsekultuurimaja.ee.

9. apr kl 13 Klubi Ehavalguse korraldusel kevadpühade tä-
histamine. Meisterdame, värvime, mökerdame, teeme 
midagi ilusat! Pane taskusse paar kilu- vm võileiba ja 
värvitud muna, mida on tore koksida – istume koos, 
räägime munapühadest ja sööme ka!

16. apr kl 13 Klubi Ehavalguse tegelused.
18. apr kl 12 Lehtse külakilb 8. Mäng.Lõpeb X hooaeg. Selgu-

vad hooaja üldvõitjad! Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
21. apr kl 11–13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike! Osta, müü ja 

vaheta! Palume müügi soovi korral kultuurimajale teata-
da ja laud broneerida!

23. apr kl 13 Klubi Ehavalguse jüripäeva tähistamine.



    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 16. märts 2012

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

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

kask, saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija 
soovile.

2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bel-

let), turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.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 toot-

mine ja paigaldus
Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid 

ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 
Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-

dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa

Tel 5598 3983, 5806 7240

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

Tel 504 5632.

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B, TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
 edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid: 

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd

Omaniku järelvalve
Torutööd

Haljastustööd
Aedade ehitamine

Kivi ja puitterrassid
Talvel katustelt lume koristamine 

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

Pakume metsa väljavedu MTZ-iga. 
Info tel 56 938 583

Otsime Gurude meeskonda 
andekat inimest. 

Uue Guru teine emakeel on PYTHON, ta valdab 
vabalt näiteks SQL ja XHTML tehnikaid. 

Pakutav töö keskendub majandustarkvarale 
ning on väga pingeline ja 
võimatute tähtaegadega. 

Ootame CVd aadressile info@gurud.ee. 
Lisainfo 504 7043.

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 

ning majad. 
Hinnad korteritel alates 2000 eurot.

Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa maja Tapal Koidu tn 28, üldpind 102 m2. 
Krunt 1760 m2. Hind kokkuleppel.

Info 327 7742, 5363 9060.

Müüa kartulit Printsess ja Sekura.
Tel 523 2401

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narkonõus-
tamiskeskus, asukohaga Valve 30, Tapal 

ootab vanu ja uusi kliente!
Oleme avatud T 9–14, N 13–16, R 9–13

TASUTA – süstlavahetus, nõustamine, rasedus-
testid, kondoomid, soe jook ja kerge eine!
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või 

tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Lääne-Virumaa väikekoolide esimene 
LAULU- JA PILLIPÄEV

toimub LEHTSE KULTUURIMAJAS 
30. märtsil 2012.a
algusega kell 11.00

Klubi „Ehavalgus“          Lehtse käsitööseltsing Reigo Tamm

Kallis Tiiu. 
Avaldame sügavat kaastunnet 

tütre Hele kaotuse puhul. 

Irja, Marika, Merike, Inge, Anne.

Avaldame sügavat kaastunnet
 Niinale, Arkadile ja Raivole

abikaasa ja isa 
RADI GLÜK´i surma puhul.

Naabrid

Autoremont, keevitustööd.
Avatud iga päev. Tapa Pikk 69.

Tel 5630 6415, 5349 0659. Jumalateenistused 
EELK Ambla Maarja kirikus/käärkambris

Pühapäeval, 18. märtsil kell 12
4. paastuaja pühapäev armulauaga

Pühapäeval, 25.märtsil kell 12
Issanda kuulutamispäev e. paastumaarjapäev

Pühapäeval, 1.aprillil kell 12
Palmipuudepüha armulauaga

Koguduse leerikoolist osavõtuks 
võtta ühendust koguduse õpetajaga 

telefonil 5647 1859.
Koguduse liikmemaksu saab tasuda 

nii koguduse kantseleis esmaspäeval,
 teisipäeval ja reedel kell 10–12, 

kui pangaülekandega siis: 
EELK Ambla Maarja kogudus 1120132569.


