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Sellel talvel oli keskkütte vajaka-
jäämist Rohelise, Hommiku, Pika 
tänava korteriühistutel, lasteaed 
Pisipõnnil, Arenduskojal, samuti ka 
Säästumarketil ja Tapa vene güm-
naasiumil. Sellel aastal liitub samale 
torule veel kauplus Maxima, mis 
tõstab tarbitava sooja hulka. Prae-
guste kaevetöödega Tapa turuplatsi 
ees ja külgedel, samuti muusikakooli 
taga saame vahetatud keskküttetoru, 
mille ebapiisava läbimõõdu tõttu 
jäi suuremate külmadega surve 
keskküttetorudes tarbimise kasvu 
korral madalaks. Seega palume 
kannatlikkust turul käies ja head 
algavat sügist.

Herki Kübarsepp, 
abivallavanem

Tapa valla 
viies sünnipäev

Moe raamatukogu II korruse saalis, 
19. oktoobril algusega kell 18.
Lehtse kultuurimajas, 20. oktoobril 
algusega kell 18.
Jäneda lossi Sinises saalis, 21. ok-
toobril algusega kell 18.
Tapa gümnaasiumis 22. oktoobril 
algusega kell 18. 

Tapa vald saab 21. oktoobril 5. 
aastaseks. 

Sünnipäeva tähistatakse 23. ok-
toobril. Kell 13 esitleb Tapa lin-
naraamatukogu koos Tapa valla 
kirjandusklubi ja Tapa vallavalitsu-
sega Tapa linnaraamatukogus Harri 
Allandi uut raamatut “140 aastat 
Tapa raudteejaama sõnas ja pildis “.

Kohapeal on kõigil võimalik 
raamatut endale soetada ja raamatu 
autorilt autogrammi küsida.

Lisaks avatakse Harri Allandi 
näitus, kuna 12. oktoobril saab Tapa 
muuseumi rajaja ja kauaaegne juht, 
38 aastat Tapa vagunidepoos peain-
senerina töötanud Harri Allandi 
80-aastaseks.

Kell 15 kutsutakse kõiki Tapa val-
la 5. tegevusaastal st ajavahemikus 
21. oktoober 2009 kuni tänaseni, 
sündinud lapsi koos vanematega 
Tapa kultuurikotta, kus toimub 
traditsiooniline sündmus vastsetele 
uutele-noortele vallakodanikele.

Kell 19 toimub Tapa valla 5. 
sünnipäeva kontsert-aktus, süüakse 
üheskoos pidupäevatorti ja juuakse 
vahuveini. Tantsuks mängib ansam-
bel. Pidu on kõigile tasuta!

Kell 19.30–22.30 klubis ZIK-ZAK 
Tapa valla 5. sünnipäeva disko noor-
tele, sissepääs 25 kr. Kell 20.30 klubis 
ZIK-ZAK Tapa valla 5. sünnipäeva 
disko täiskasvanutele, sissepääs 25 kr.

Informatsiooni saab telefonil 
322 9659 või e-mailil: indrek.jurt-
senko@tapa.ee

 Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Liikluskorralduse 
muudatus 

Pargi tänaval

Kuidas hoida hundid 
söönud ja lambad terved 
ehk rasketest valikutest

See, et head ajad majanduses on 
selleks korraks läbi, ei tule ilmselt 
kellelegi üllatuseni. Kuigi on juba 
räägitud ka majanduse taaselav-
nemisest, siis need oodatavad 
positiivsed muudatused jõuavad 
Tapa valla ühisesse rahakotti 
viivitusega. Seega – 2011. aasta 
eelarve koostamisel peame pigem 
arvestama sellega, et paremaks 
eriti olukord ei lähe. Hea uudis on 
see, et ilmselt hullemaks ka mitte. 
Siiski tuleb esile tuua asjaolu, et 
võrreldes 2008. aasta kaheksa 
kuuga on valla põhiline tuluallikas 
– üksikisiku tulumaks – vähene-
nud 8,6 miljonit krooni. Tuletan 
ka meelde, et käesoleva aasta val-
laeelarve maht on ligi 127 miljonit 
krooni. See on päris suur summa 
ning üksikisiku lõikes tundub, et 
raha on piisavalt. Tegelikult tuleb 
selle summa eest osutada vallal 
oma elanikele vajalikke teenuseid 
(haridus, sotsiaalhoolekanne, 
kultuur, transport, teehoole jpm) 
ning täita ka juba varem võetud 
kohustused. Valla eelarves on paar 
miljonit krooni, mille abil saab 
teostada pisiremonte valla asutus-
tes või allasutustes ning vahetada 
inventari. Suuremate tööde jaoks 
peaks vald ja mittetulundusühin-
gud või sihtasutused tegema tõ-
husamat koostööd, et valda tuua 
väljastpoolt raha juurde. 

Mina olengi riik, mina olengi 
Tapa vald 

Samas koorub vestlustest ini-
mestega välja, et kohe ja kiiresti 
oleks vaja rohkem koole, lasteaedu 

(uusi ja remontida vanu), spordihoo-
neid, kergliiklusteid, mänguväljakuid 
ja palju muudki – täitmaks kõiki neid 
soove peaks vald leidma investeerin-
guteks raha 500 miljonit krooni. Te-
gelik olukord võimaldab otse ja ilma 
toetusteta investeerida paar miljonit 
krooni aastas. Ometi pole olukord 
lootusetu – mina näen võimalust 
aktiivsemas kodanikuühiskonnas, kes 
kasutab maksimaalselt ära Euroopa 
Liidu ja riiklikku projektiraha ning 
vald abistaks omafinantseeringuga. 
Nii oleks see investeeringuraha 
kasutatud kõige aktiivsemalt. Kes 
jääb hätta vajalike fondide leidmisel 
või projektikirjutamisel, siis saame 
vallamajas selles osas abistada. Ka 
on projektikirjutamine praegustele 
töötutele, kuid ettevõtlikele ini-
mestele, võimalus oma sissetulekut 
suurendada. 

Sageli tundub, et külaseltsidel ja 
MTÜdel napib pädevust, millised 
võimed ja võimalused neil endil 
kodukoha paremaks muutmisel ära 
teha on. Seepärast palun kõigil neil 
kolmanda sektori tegevusgruppi-
del, kes tahaksid oma kaasarääki-
mise võimalustest rohkem teada 
saada, sellest märku anda – ehk on 
jäänud projektide kirjutamine tõesti 
teadmiste nappuse ja väheste ko-
gemuste taha? Julgustan taaskord 
kõiki oma mõtteid vormistama 
– vallavalitsusele on juba mõned 
seltsid oma mõtteid tutvustanud 
ning need on olnud ka teostamist 
ja toetamist väärt. 

Kokkuvõtteks ütlen veelkord, et 
kui tahame teha ka investeeringuid, 
mitte lihtsalt vallaeelarvet „ ära süüa“, 

peame olema valmis mõningateks 
ohverdusteks, peame mõningaid 
kulusid vähendama. Väga tõsiselt 
tuleb kõigis asutustes vaadata üle 
personalivajadus ja tööd efektiiv-
semalt korraldada. Milleks iseenda 
raha tuulde loopida? 

Tapa valla hariduselust
Tapa vallavalitsusele on laeku-

nud Lehtse kooli arengukava. 14. 
septembril toimunud vallavalitsuse 
istungil arutati seda kava informat-
sioonina. See kava on märkimis-
väärne, kuna esimest korda on sel-
gelt välja öeldud ka koolipoolsed 
soovid, mis on vallavalitsuse jaoks 
väga tähtis, sest seni justkui oodati, 
et keegi kuskilt kõrgelt otsustaks 
ära, mis edasi saama hakkab. Nüüd 
aga on võetud ohjad oma tuleviku 
üle otsustamisel enda kätte, mis 
on ka õige. Suurim muudatus, 
mida arengukava ette näeb, on 
lasteaia rühmade viimine Pruuna 
mõisa. Kui see on Lehtse kandi 
elanike kindel soov, et nii läheks 
siis tulebki seda hakata ellu viima. 
Võib-olla kõik päris hästi ei ole en-
dale selgeks teinud, et mis seoses 
sellega muutub nii Lehtse kooli 
kui ka lapsevanemate jaoks. Lisaks 
kolimise otsusele on ka tarvis välja 
arvutada, mida see ülekolimine 
tähendab, palju on kokkuhoidu 
hiljem ülalpidamiskuludes, kui-
das korraldatakse laste transport 
lasteaeda ja tagasi (autoliikluse 
tihenemine; kuidas viivad oma 
lapsed lasteaeda need pered kellel 
autot ei ole jpm).

Järgneb lk 2

Vallavalitsuse 
liikmete ja ametnike 

kohtumised 
vallarahavaga

Kaevamistööd 
Tapa linnas! 

Tapa vallavalitsus andis Maxima 
Eesti OÜ-le ehitusloa Maxima X 
kaup luse ehitamiseks Pikk 33 kin-
nistule Tapa linnas.

Maxima Eesti avalike suhete juht 
Erkki Erilaid  ütles, et Tapal läheb 
õige pea ehitamiseks ja kauplus on 
plaanis avada veel selle aasta lõpul.

(VT, 04.09.2010)

Tapale tuleb 
Maxima kauplus

Tapa vallavalitsuse 21. septembri 
2010. a korraldusega nr 622 võeti 
vastu Tapa valla jäätmejaama detail-
planeering.

Planeeringuala, suurusega 3,8 
ha, asub Loode tänavaga piirneval 
jätkuvalt riigi omandis oleval maal. 
Jäätmejaam koosneb ligikaudu 6000 
m2 suurusest asfalteeritud platsist, 
kus paiknevad konteinerid erinevate 
jäätmete jaoks (plast, metall, klaas, 
elektroonika, ehitus- ja lammutus-
jäätmed jne). Ette on nähtud rajada 
hoone suuremõõtmeliste jäätmete 
jaoks ja valvurihoone.

Detailplaneeringu avalik väljapa-
nek toimub 1. oktoobrist kuni 15. 
oktoobrini 2010 tööpäevadel Tapa 
vallavalitsuse II korrusel.

 Info tel 322 9684, imbi.mets@
tapa.ee

Tapa valla 
jäätmejaama 

detailplaneeringu 
vastuvõtmine

Imbi Mets 

Eesmärgiga suurendada kooliõpi-
laste ja jalakäijate ohutut liikumist 
Pargi tänaval Tapa gümnaasiumi 
esisel alal muudetakse Pargi tänava 
liikluskorraldust järgmiselt: 

Kooli tänava ja Pargi tänava 
ristmikule suunaga Lembitu tänava 
suunas paigaldataks märk moo-
torsõidukite sõidu keeld. Keeld 
kehtib tööpäeviti kella 7-st kuni 
kella 16-ni. Keelu kehtivuse ajal on 
liiklus lubatud Tapa gümnaasiumi 
kirjalikul loal.

Pargi tänava ja Kooli tänava 
ristmiku ja Pargi tänava ja Lembitu 
tänava ristmiku vahelisel alal muude-
takse liiklus ühesuunaliseks suunaga 
Lembitu tänava suunas. Liikluskor-
raldus hakkas kehtima 20.09.2010.

Jaanus Annus,
liikluskorralduse spetsialist 

Tapa vald võitis Kõrvemaa XXV suvemängude karika.
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Meie valla 22 noorel oli võimalus 
osa võtta 27. juunist  2. juulini toi-
munud kunstilaagrist Käsmus. 

Laagris oli Tapa gümnaasiumi, 
Tapa vene gümnaasiumi ja Lehtse 
kooli noored. Seda püüdsime kor-
raldada selleks, et õpilased saaksid 
tuttavaks mitmesuguste looduslike 
oludega ja õpiksid märkama ning 
kujutama erinevaid maastikke, huvi-
tavaid puid ja hooneid. Laagris olles 
tutvusime ümbruskonna loodusega 
ja ajalooga. Kõike silmas pidades on 
looduses maalimisel-joonistamisel 
klassitundide ees suured eelised. 

Et nö kujutav kunst tüütuks ei 
muutuks, tegelesime ka maakuns-

ti ja tegevuskunstiga, korjasime 
talvisteks tegevusteks looduslikke 
materjali. Uurisime läbi erinevaid 
infotahvleid. Esimesel päeval kü-
lastasime Käsmu meremuuseumi 
ja muuseumijuhataja rääkis selle 
tekkeloost ja igasuguseid põnevaid 
lugusid meremeestest. Järgmiseks 
päevaks kutsus ta poisse omale 
appi ja koos said nad meisterdada 
meremehevurri ja rääkida lustakaid 
lugusid meremeestest ja elust üldse. 

Maalimisele ja joonistamisele 
vahelduseks toimusid ka erinevad 
seltskonnamängud, õhtuti korral-
dasime teatevõistlusi. Ühel päeval 
käisime jalgsimatkal Võsul, kus 

veetsime terve päeva. Kes tahtis 
rannas päevitada, kes istus puude 
vilus ja joonistas ja osad lapsed 
mängisid erinevaid mänge rannas. 
Kindlasti meenub meile kõigile 
viimase öö ööhäire, kus me tutvu-
sime kohaliku kivikülviga. Nende 
kuue päeva jooksul oli meie kaas-
laseks ka Rääsu (väike rebasepli-
ka). Mitte küll alati ja kõikjal, aga 
õhtuti rannapiiril jalutades oli ta 
jällegi kohal.

Projekti rahastas Integratsiooni 
ja Migratsiooni Sihtasutus Meie 
Inimesed.

Eve Allsoo,
projektlaagri juhendaja

Alates 2009. aasta sügisest pakub 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing Tapa 
vallale lapsehoiuteenust.

Lapsehoiuteenus on lapsevane-
ma töötamist, õppimist või toime-
tulekut toetav teenus, mille vältel 
tagab lapse hooldamise, arendamise 
ja turvalisuse lapsehoiuteenuse 
osutaja. Paljud lapsehoiuteenuse 
osutajad võimaldavad lapsevane-
matele selliseid hoiutingimusi, mida 
lasteaedades ei pakuta. 

Tihtipeale on lapsehoiuteenus 
ainult lapsevanema enda rahastada 
kuid on ka kohalikke omavalitsusi, 
kes toetavad teenuse osutamist. 
Tapa vald toetab lapsehoiuteenuse 
osutamist MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühingus ja MTÜ Trönderikodus.

Tapa Lastekaitse Ühingus Kooli 
tn 24 II korrusel on pisikene las-
tehoiurühm kaheksale Tapa valla 
lapsele. Rühm on avatud E–R kell 
7.30–15.30 ning laste eest hoolit-
sevad igapäevaselt üks lapsehoidja 
ja rühmatädi. Kui lapsevanemal on 
vaja laps kauemaks hoidu jätta siis 
kokkuleppel lapsehoidjaga on see 
kindlasti võimalik.

Meie lapsehoiuteenuse erinevus 
teistest on kindlasti see, et rühmas on 
erivajadusega lapsed ja lapsed alla kol-
me eluaasta. Rühma ei saa lapsi tuua 
paariks tunniks või üheks päevaks. 
Meil on kinnitatud rühmanimekiri 
lastest, kes igapäevaselt kohal käivad.

Põhirõhk on meil mängu peale 

pandud, sest lapsehoidja ei või 
lapsi õpetada, kuid see ei tähenda 
kindlasti seda, et lapsed hommikust 
õhtuni laua taga või seina ääres 
istuvad ja niisama päeva õhtusse 
veeretavad. Läbi mängu on lapsed 
õppinud tähti, lugemist, arvutamist, 
suhtlemist, koosolemist, teistega ar-
vestamist jne. Muusika poole pealt 
paneme põhirõhu folkloorile, mis 
hõlmab siis nii lugusi, laule, ütlusi, 
salme, mänge ja tantse, mis on pärit 
meie esivanematelt. 

Tihtipeale on küsitud, kuidas ja 
kelle lapsed saavad lapsehoiuteenust. 
Kõik lapsed ei sobi oma argliku 

loomu ja erivajaduse tõttu suurde 
lasteaiarühma, kuid sobivad ideaal-
selt väikesesse rühma. Nii olemegi 
koostöös, Tapa valla sotsiaalosakon-
naga, lapsevanematega ja lasteaed 
Pisipõnniga koondanud MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühingu lapsehoidu need 
lapsed, kes vajavad hetkel enda üm-
ber väikest lastegruppi. 

Lapsed on meie tulevik ja luues 
neile juba lapseeas tingimused, mida 
nad vajavad oleme kindlasti andnud 
panuse tervema ja positiivseid väär-
tushinnanguid kandva ühiskonna 
poole. 

Ave Pappe

Killukesi meie valla noorte 
tegemistest suvel

Lapsehoiuteenusest 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingus

Tapa valla noored Käsmus kunstilaagris. Foto  Eve Allsoo

Lapsed mängimas lastehoiu mängutoas. Foto  Ave Pappe

Kui me oskame hinnata inimest, 
väärtustada tema arenemisteed, sallida 
tema eksirännakuid, siis me teemegi 
sügava kummarduse kooli ees. Usume, 
et iga kooli tee – kas igaviku või unus-
tusse – määrab ära tema tarkus, tarkus 
hinnata õpilasi, õpetajaid, võimalusi 
ja unistusi.

Vene gümnaasiumi kooliuksed on 
koolialguseks avatud. Õpetajad on 
uute õppekavadega tutvunud, kuidas 
minema hakkab, eks seda näitab aeg. 
Paljud kooli traditsioonid jätkuvad, 
taaselustame vanu ja juurutame uusi. 
Alustavad tööd paljud õpilaste endi 
poolt soovitud ringid, jätkuvad koo-
lidevahelised projektid, võistlused ja 
konkursid, koolitused. Esimene kooli-
nädal algas nagu ikka ühise tarkusepäe-

va aktusega ja etendusega 1. klassile, 
järgnesid ülekoolilised spordipäevad 
ja tervisepäev “Reipalt koolipinki”.

Tore on tõdeda, et alustame kooli-
aastat juba palju aastaid sama õpetajate 
koosseisuga, tore, et meie kooli on 
endiselt nõus abistama keelekümb-
luses naaberkoolide pedagoogid. 
Sellel õppeaastal astusid 1. klassi 18 
särasilmset tüdrukut ja poissi. Klassiju-
hatajaks tubli ja kohusetundlik õpetaja 
Valentina Tenitska.

Soovime kõige väiksematele ja 
nende vanematele püsivust ja edu 
sellel raskel, kuid huvitaval tarkuseteel. 
Head töökat kooliaasta algust kogu 
kooliperele.

TVG administratsioon

Koolialgus Tapa vene 
gümnaasiumis

Euroopa Liidu LEADER program-
mi rahalisel toetusel käesoleva aasta 
alguses alanud „Virtuaalse Innovat-
sioonimuuseumi“ projekt on täna-
seks lõpule jõudnud. 15.septembril 
avas muuseum oma „uksed“ kõigile 
külastajatele aadressil www.innovat-
sioonimuuseum.ee. Projekti viis ellu 
MTÜ Kohaliku ja Regionaalarengu 
Partnerid koostöös Tapa, Ambla, 
Kadrina ja Vihula valdadega. 

Virtuaalse innovatsioonimuuseumi 
uudsus ja innovaatilisus seisneb selles, 
et kogu eksponaatide „varaait“ on 
paigutatud interneti keskkonda. Kü-
lastajal piisab ainult arvuti ja interneti 
olemasolust muuseumisse sisenemi-
seks ning eksponaatidega tutvumiseks. 
Muuseum on mõeldud igas vanuses 
külastajatele, nii lastele kui täiskasva-
nutele. Esialgsed eksponaadid on kok-
ku otsitud eelpool nimetatud valdade 
küladest. Külastajatel on võimalik 
vaadata kuidas inimesed on leiutanud 
päris uusi asju või olemasolevaid täien-
danud oma elu-olu parandamiseks. 
Tähtis osa on ka inimeste leidlikkusel 
ja loovusel materjalide taaskasutusse 
võtmisel. Artiklite loetelu alt leiab 
huvitavat lugemist innovatsioonist 
ning loovusest nii eneseharimiseks kui 
ka koolitunni lisamaterjaliks. Lähiajal 
paigutatakse vaatamiseks ülesse palju 
huvitavat videomaterjali.

Innovatsioonimuuseumi all tegut-

Virtuaalne 
Innovatsioonimuuseum 

avas oma „uksed“
seb ka „näituste saal“ kus inimesed 
saavad eksponeerida enda poolt 
tehtut. Samuti on sealt võimalik leida 
eri piirkondi ja nende ajalugu tutvus-
tavaid näituseid, mis sisaldavad lisaks 
pildimaterjalile ka palju huvitavat 
lugemist ja fakte. Käesoleval hetkel 
on avanäituseks „Tapaga seotud 
tuntud inimesed“, mille peategelased 
pärinevad Harri Allandi samanime-
lisest albumist. Nii muuseum kui ka 
näituste saal täienevad pidevalt uue 
informatsiooniga.

Muuseumisse ja näituste saali saa-
vad uusi eksponaate ülesse panna kõik 
registreeritud külastajad. Siinkohal 
üleskutse: kutsume kõiki külastajaid 
aktiivselt kaas lööma ja osalema ise 
muuseumi eksponaatide valikul. Kui 
märkate enda ümber midagi uut ja 
põnevat, mis sobiks innovatsiooni-
muuseumisse lisage see kindlasti ka 
teistele vaatamiseks. Kui teil on mõni 
huvitav hobi või olete teinud ise mi-
dagi ilusat mida teistelegi näidata, olge 
julged lisama see meie näitustesaali. 
Muuseum on kõigile külastajatele ja 
osalejatele tasuta.

Internet on suurepärane koht 
tutvustamaks ka kaugematele külas-
tajatele laias maailmas oma kodukan-
di ajalugu ja tänapäeva, sellepärast 
tõlgitaksegi muuseumi leheküljed nii 
inglise kui ka vene keelde.

Reelika Andresson-Kesa, projektijuht

 Kõik need andmed peaks olema 
analüüsi osa, siis on lihtsam otsustada. 
Põhjalikult läbi mõeldud ja arvutatud 
arengukava on eelduseks rahastamis-
otsustel, sest suuri investeeringuid 
ju emotsioonide (lihtsalt teeme nii 
ja kõik) baasil ei tehta. Vähemalt ei 
tohiks teha. Soovin arengukava koos-
tajatele jõudu, olete olnud tublid ning 
usun, et konstruktiivne kriitika on see, 
mida te vallavalitsustelt ootate. Me ei 
ole ükskõiksed, vastupidi – tahame, et 
arengukava oleks võimalikest parim.
Iseenesega olemise aeg

Kui enne oli juttu projektikirjuta-
misest kui võimalusest oma majan-
duslikku olukorda parandada, siis ka 
kõigile neile, kes kirjatööst suuremat 
ei hooli, on andnud see sügis metsas 
võimaluse tuua nii mõnigi lisakroon 

Algus lk 1 pere eelarvesse. Ka see on ettevõtlik-
kus ja oluliselt parem kui käed rüpes 
istuda ning kurta, et keegi ei aita ega 
hooli. Ka igast väljapääsmatust olu-
korrast on väljapääs – ise tuleb teha 
esimene samm ja siis on ka keegi, kes 
ulatab õlekõrre, millest kinni haarata. 

Seene- ja marjametsas käies ning 
samal ajal iseendaga olles ja mõtteid 
mõlgutades ärge unustage peatset 
õpetajate päeva! Kel võimalus – he-
listage oma esimesele klassijuhatajale 
või saatke õnnitlused viimasele õpe-
tajale. Miks ka mitte võtta õpetajate 
päeva pisut laiemalt ning viia lilleõis 
või kingitus oma vanematele või vana-
vanematele – on nad ju meie esimesed 
õpetajad….

Ilusaid ja lennukaid mõtteid soo-
vides

Alari Kirt, vallavanem

Kuidas hoida hundid söönud...
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Kass ja rebasetüdruk lastele eluväärtusi õpetamas.
Foto  lasteaia Pisipõnn arhiivist

Jälle punavad pihlad ja vihma-
krabin on igapäevaseks saatemuusi-
kaks. Jääb üle vaid üllatunult nenti-
da, et läinud see suvi ongi. Loodan, 
et olete oma “patareid” eelseisvaks 
külma ning pimeduse perioodiks 
ääreni täis laadinud ning jõudnud 
mõelda ka sellel, mida vabal ajal 
ette võtta.

Ükski seadus ei nõua, et kõik 
inimesed peavad oma vaba aega si-
sustama kas laulu, tantsu, pillimängu 
või käsitööga. Küll aga omandab 
seltsitegevuses või huviringis osa-
leja uusi teadmisi, kogemusi ning 
mõttekaaslasi. 

Tapa kultuurikojas on esimesed 
huviringid juba tööd alustanud. 
Esmaspäeval kell 13 käib koos 
käsitööring (juhendaja Asta Oks-
puu), kell 18 breiktants (juhendaja 
Sergei Nikiforov) ning kõhutants 
(juhendaja Jane Paberit). 

Teisipäeval kell 18 on keldri-

saalis male-, bridži- ja lauamängu-
huvilised (juhendaja Enn Koppel). 
Line-tants (juhendaja Maire Ilves) kell 
18–19 suures saalis. Esimene tund 
19. oktoobril. 

Kolmapäeval kell 15.45–17.15 
Tapa valla lastekoor (juhendajad 
Tiiu Tikkerber, Kai Kivi ja Svetlana 
Kuusik), kell 18 breiktants ja Tapa 
Linna Orkester (dirigent Jüri Tüli).

Neljapäeval kell 13 eakate tant-
surühm Eideratas (juhendaja Aino 
Orgmets), kell 18 segakoor Leetar 
(dirigent Liis Haagen) ja breiktants. 
Neljapäeval, 7. oktoobril kell 14 
koguneb esimest korda ka eakate 
lauluansambel Kanarbik (juhendaja 
Kai Kivi). Edaspidi võib ansambli 
prooviaeg muutuda.

Tapa vene gümnaasiumi ruumes 
võistlustants lastele (juhendaja Erki 
Õun) viiendast kuni kümnenda 
eluaastani. Treeningud toimuvad 
teisipäeval kell 15, neljapäeval kell 

16 ja pühapäeval kell 14. Rahva-
tantsurühm Tulised Tuulutajad 
Sirje Selli juhendamisel teeb proove 
Tapa gümnaasiumis teisipäeval ja 
neljapäeval kell 20.30. 

5. oktoobrist alustab Kersti Ran-
doja laulustuudio. Tunnid toimuvad 
kultuurikojas teisipäeviti ja nelja-
päeviti kell 14. Oodatud lauluhuvi-
lised alates kümnendast eluaastast. 
Kavas on käivitada veel kinoklubi, 
laste- ja täiskasvanute näitering ning 
latino-mix treeningud. Täpsem info 
edaspidi valla ajalehes, kultuurikoja 
kodulehel ning infotahvlitel. Hoid-
ke silmad lahti! Samuti on teretul-
nud kõik teiepoolsed ettepanekud, 
soovitused ja abipakkumised.

Soovime kultuurikoja poolt 
Tapa kandi rahvale tegusat sügise 
algust ning vastastikku meeldivaid 
kohtumisi kultuurikojas.

Heili Pihlak,
Tapa kultuurikoja direktor

Traditsiooniks on saanud, et kui sü-
gistuuled hakkavad puhuma ja suve-
soojadel lõppevad valitsemisõigused, 
siis on inimesed ka kodusemad ja 
varjuvad oma hubaselt soojadesse 
kodudesse. 

Teler pakub omamoodi meele-
lahutust, internet jälle omamoodi. 
Tänapäeva tehnikaajastule silma 
vaadata ei jõuagi, sest kõik muutub 
nii kiiresti. Püüad sammu pidada, 
aga ikka tunned, et muudatused ajas 
liiguvad sinu sammudest kiiremini. 
Hea, kui põhilisega sammu pidada 
jõuad. Hääbumisohust tuleb päästa 
ka vanad traditsioonid, millega eest-
lane on võitnud ja säilitanud omale 
vabaduse. Traditsioonid, mis on ai-
danud püsima jääda, mis on saatnud 
hällist hauani. Selleks traditsiooniks 
on laulmine. Segakoor Leetar alustab 
oma uut hooaega, et jätkata igipõlist 
laulutraditsiooni. Plaanid on juba 
hooajaks tehtud. Ees ootab Tapa 
valla muusikapäev, kus peame meeles 
meie vabariigi muusika suurkujusid 
juubelisünnipäeva puhul – A. Pärt, 
U. Lattikas, O. Ehala, V. Tormis ja 
A. Rinne. Ees ootavad esinemised 
jõulukontsertidel, traditsioonilistel 
üritustel ning laulukohtumised oma 
sõpruskooridega. Kevadel ootab 
meid külla sõpruskoor Soomest 
Loimaalt, kes rõõmustas meid Tapal 
oma lauluga sellel kevadel, kui kul-
tuurikojas toimus sõpruskontsert. 
Kindlasti on ühislaulmisi ka meie 
valla kooridega.

Segakoor Leetar alustab proo-
videga 7. oktoobril kell 18 Tapa 

kultuurikojas. Edaspidi hakkavad 
proovid toimuma neljapäeviti 
samuti algusega 18. Kindlasti on 
kõigile teada see üleüldine mure, 
mis on vallutanud enamikke sega-
koore. Nimelt meeshäälte puudus. 
Laulutraditsioon peab elama südame 
sees, hõiskama hinges ja väljenduma 
kohusetundes käia ilusti proovides. 
Kui inimesel on sedasorti isiku-
omadused, siis ta on oodatud meie 
sõpruskonnaga ühinema olgu ta siis 
mees- või naissoost. Oleme sõbrali-
kud ja armastame laulda. 

Peale lauluarmastuse on meil tu-
gev seltskond, kus on nii vanemaid 
kui ka nooremaid. Vanus ei ole meie 
seltskonnas põlastamist väärt, sest 
kõik me oleme kord vanad ja tugevad 
juured annavad vana puu uutele võr-
setele alati jõudu kasvamiseks ning 
kindlust sirguda sinise tarva poole. 
Nii lähem ka meie koos üksteiselt 
õppides ja üksteisele andes. Lauluar-
mastajaid Leetarist juhib meie noor 
ja tubli dirigent Liis Haagen, kes õpib 
magistrantuuris Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias. Liis on tubli, lihtne 
ja kannatlik sest kõik, kes meil lau-
lavad ei tunne sugugi nooti. Niisiis 
laulusõber, kui sa tunned, et tahaksid 
meie ridadesse tulla, siis ära muretse 
professionaalsuse puudumise pärast. 

Õpime ja harjutame koos ning 
siis tunneme rõõmu ühiselt oma 
saavutuste üle! Ilusat uut hooaega 
kõigile endistele lauljatele ja tere 
tulemast uutele laulusõpradele! Kõik 
on oodatud!

Kairi Kroon, koorivanem

13. septembrist kuni 15. oktoobrini 
on Jäneda raamatukogus võimalus 
vaadata Jäneda keraamikaringi näi-
tust “Alguses oli savi”.

Täiskasvanute keraamikaring on 
Jänedal nüüd koos käinud pea terve 
aasta. 2009. a augustis jõudis meile 
keraamikaahi koos inventariga tänu 
Leader projektile ja PRIA 90%lise 
rahastusele.

Koos oleme käinud iga nädala 
neljapäeval, naisi on käinud Vetlast 
Lehtse ja Aegviiduni, rääkimata Jäne-
dast. Neli aastat tagasi käisin Tallina 
Rahvaülikooli keraamikakursustel, 
juhendajaks Ivar Espenberg. Sealt 
sai  jõudu  minu sellealane pisik, 
kuni jõudsin ahju ja võimaluseni 
sellega kohapeal tegeleda.

Eelmisel talvel täiendasin end 
Tallinna Õpetajate Maja korraldatud 
kursustel keraamikute Aigi  Orava, 
Külli Kõivu ja  Kärt Seppeli  juhen-
damisel, samuti  õppisin seal port-
selanehteid valmistama, juhendajaks 
Liisa Pähk. Kõike õpitut on kohe 
hea teistele edasi anda ja katsetada. 
Suvel osalesin keraamik Ene Tapferi 

potikedra töötoas. Jälle sain juurde 
teadmisi. Ka keder on meil olemas, 
nii et ainult ketrama!

Kuna selle ahjuga saab ka klaasi 
sulatada, siis oleme seni proovinud 
vaid värvilistest purkidest-pudelitest 
saadud kilde kokku sulatada. Sel sü-
gisel lähen taas Õpetajate Maja  kur-
susele, et saada uusi mõtteid-võtteid 
klaasi sulatamiseks.

Uskuge või ei, aga nii savi- kui 
klaasitööd on põnevad ja salapära-
sed, sest kunagi ei tea enne eseme 
ahjust võtmist, missugune töö 
tegelikult tuleb. Veel on imelik see, 
et kui algul ei tea ise ka, mida teha, 
siis töö käigus hakkab mõte tööle ja 
ideid, mida veel tahaks teha, muud-
kui tuleb. Jõuaks ainult teostada! 
Näitusel ongi valik esemetest, mis 
meil alles jäänud, sest üsna palju  on 
asju ära kingitud. Raha kokkuhoid 
missugune!

Tulge ka neljapäeviti kell 19–21 
Jäneda Kooli käsitöö klassi, mis 
asub kooli õuemajas, endises soki-
vabrikus.

Eha Kaukvere

Laulame jälle. Tule ka!

Hooaeg kultuurikojas on alanud

Jänedal tegutseb 
keraamikaring!

September oli teguderohke
Möödunud suve iseloomustavad 
hästi Ott Arderi poolt kirjutatud  
luuleread, “Ime küll, et vahel loo-
dus olla võib nii soe ja soodus. Ole 
lahke, jookse, suple, kukerpallita 
või hüple…..“.                          

Olgu nüüd nende  suveilmadega 
nii nagu nendega oli, kindel on 
see, et  igal aastal,  1. septembril  
ootavad lasteaiad ja koolid oma 
lapsi  maalt linna, selleks et  alus-
tada koos õpetajatega  huvitavat ja 
teguderohket õppeaastat.

Ja põnevalt  ning tegusalt kõik 
kulgebki  kohe õppeaasta algu-
sest peale.  Tarkusepäeval, ehk 
1. septembril käisid Pisipõnni 
lasteaiaõpetajad  oma endisi lapsi  
kooliteele saatmas ja kooliperele 
algavaks õppeaastaks jõudu ning 
jaksu soovimas. Samal päeval oo-
tasid lasteaialapsi lasteaia saalis  
rebasetüdruk ja kass. Läbi nende  
humoorika ja mängulise sõnumi  
said lapsed teada, millised väärtus-
hinnangud aitavad elus edukaks eda-
sijõudmiseks kõige paremini kaasa. 

Käesoleval õppeaastal on Pi-
sipõnni lasteaias 180 last, neist 
24 käib mängulisel teel elutarkusi 
omandamas  Vahakulmu rühma-
des.  Õppe-ja kasvatustegevuse 
korraldamise seome ka riigipühade, 
riiklike ja ülemaailmsete tähtpäeva-
dega. Nii asjakohane oli 11. sep-
tembril ehk ülemaailmsel esmaabi 
päeval kiirabi brigaadi abiga meelde 
tuletada, kuidas käituda siis, kui on 
juhtunud õnnetus.

Vanavanemate päeva tähistamist 
pidasime au sees mitme ürituse-
ga.  Kõigepealt rääkisid õpetajad 
selle päeva tähistamise tähtsusest 
lastele igas rühmas eraldi. Seejärel 
said kõik lapsed vanavanemate 
teemal  oma muljeid loovalt pa-
beril väljendada. Ülelasteaialine 
laste joonistustööde näitus teemal „ 
Minu vanavanemad“ jääb lasteaias 
kõigile huvilistele vaatamiseks üles  
oktoobrikuu lõpuni. Kindlasti osa-
leme oma laste töödega ka Kullo 
lastegalerii poolt korraldatud va-
navanemate teemalisel ülevabariik-
likul  lastetööde näitusel. Lasteaia  
kõige vanema rühma lapsed käisid 
koos oma õpetajate Karin Hiisi ja 
Heljo Tedrekulliga selle päeva tä-
histamise puhul meeles pidamas ka 
Tapa  hooldekodu eakaid inimesi.  
Neile esineti menuka lastenäidendi-

ga. Laste poolt pakutu tegi vanurite 
päeva sisukas ja  pakkus rõõmu nii 
nende silmisse kui südameisse.

Lasteaia igapäevategevusi rikas-
tasid ka matka- ning spordipäevad.  
Neil päevil said lapsed lustida ja 
võistelda. Spordipäevalt sai iga osa-
võtja, kes liikumisest  rõõmu tundis, 
kaasa diplomi ja osavõtumedali.  

Mihklipäeva tähistasime sügi-
sandide näituse ja korraliku laada 
mahapidamisega. Lastevanemate 
ja lasteaiatöötajate kaasabil sai sü-
gisandide näitus rikkalik. Näituse-
külastajad said    imetleda käesoleva 
aasta mitmeidki  „looduseimesid“. 
Väga oluliseks peame lapseeast 
peale väärtustada nii tervislikku 
toitumist,  liikumist kui ka viisakat 
suhtlemist. 

Huvitegevust pakkus lastele sep-
tembrikuus ka lasteteater. Lapsed 
said jälgida etendust  pealkirjaga 
„Tulelinnu laul“, mis oma lustliku 
sisuga toetas  igati meie lasteaia 
põhiväärtusi, milleks on sõprus, 
kodusus, tervis, koostöö .

Selleks, et õpetajatel jätkuks 
lastele kõige igapäevase olulise 
õpetamisel uusi ideid, osalevad nad  
täienduskoolitustel. Märkimisväärne 

Jäneda noortetuba tänab…
Septembri lehe väljaandes palusime abi Jäneda noortetoa 

sisustamiseks. Täiesti üllatav, kuid tänu headele inimestele sai 
noortetuba endale suure televiisori, nurgadiivani ja diivanilaua. 
Kõik need asjad, mida meil kõige rohkem vaja oli. Nüüd tuleb 
muretseda veel digiboks, et televiisorit saaks vaadata, mõned 
mängud jms. Kuid ma usun, et ka sellega saame hakkama. 

Suur tänu Viktorile, Tiale ja Kairele.

Margit Vijar, noorsootöötaja

on, et teemadering, milles  õpetajad 
ennast täiendada soovivad on lai. 
Nendeks on  infotehnoloogia, liiku-
mine, kunst, keskkonnateadlikkus, 
tervis, vigastuste ennetamine ning 
turvalisus, pedagoogika, psühho-
loogia ja keele õpetamise didaktika. 
Palju häid ideid oma igapäevase 
töö rikastamiseks saavad lasteaia-
pedagoogid  Tapa linna raamatu-
kogu-töötajatelt.  Asutustevaheline 
koostöö on olnud  sisukas ja laste-
aiapedagoogide tööd igati toetav. 

Lõpetuseks laenan  Ain Väädi  
luulest küsimuse „Mida need sirt-
sud saevad? Ning vastan sellele 
oma sõnadega, et saevad suve 
lühemaks, sügisaega lähemaks“.  
Sügis algaski juba 23. septembril. 
Oma looduseilu ja heitlike ilma-
dega on ta  aga andnud  Pisipõnni 
lastele palju erinevaid võimalusi 
toredateks tegevusteks koos õpe-
tajate, vanemate ja sõpradega , 
täpselt nii, nagu seda võimaldas 
möödunud kaunis suvi.   

Aita ja löö vaid  ise kõiges kaasa  
ja saadki öelda, et ka sügisaeg on 
soodne aeg põnevateks tegevus-
teks!

Tea Välk
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Jan Amos Komenský (ladinapära-
selt Comenius) oli Tšehhi õpetlane 
ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks 
oma uudsete pedagoogiliste vaadete 
poolest, mille mõju kestab tänase 
päevani. 

Üldhariduse valdkonna allprog-
rammina on Comenius pakkunud 
koolidele, õpetajatele, üliõpilastele 
ja koolitusasutustele erinevaid rah-
vusvahelise koostöö võimalusi alates 
1995.aastast.

2007–2013 toimib Comenius 
iseseisva programmina elukestva 
õppe programmis, mida finantseerib 
Euroopa Liit ja milles osalevad 27 
Euroopa Liidu liikmesriiki; Island, 
Liechtenstein, Norra ja kandidaat-
riikidena Türgi, Horvaatia.

Koostööprojektid
Projektides teevad erinevate 

Euroopa riikide õpilased ja õpeta-
jad koostööd ühiselt kokkulepitud 
teema(de)l. Tegevused toetavad 
üldhariduse õppekava ning on suu-
natud keeleõppele, õpilaste aktiivsele 
kaasamisele ja/või kooliarendusele. 
Lisaks igapäevasele rahvusvahelisele 
koostööle on projektil ka konkreetne 
tulemus/toode, mille saavutamise 
nimel partneritega ühiselt tööd 
tehakse. Nii võib projekt „ajaluk-
ku” minna näiteks mitmekeelse 
sõnaraamatu, ajakirja, kodulehe, 
kunstinäituse, videopäeviku, eten-
duse, uurimistulemuste analüüsi, 
õppematerjali vms näol.

Projekti sisu lühikokkuvõte
Kaks aastat vältav õppekas-

vatustöö-arenduslik projekt ’’ 
Lähiümbrus ’’ /Immediate Sur-
roundings/ keskendub kohalikus 
omavalitsuses olevatele keskkonna 
probleemidele kõigis partnerriiki-
des. Kasutades projektis omanda-
tud uusi teadmisi teevad, projekti 
lõpptulemusena,õpilased kohalikule 
omavalitsusele ettepaneku ühe ma-
hajäetud hoone looduslähedaselt 
renoveerimiseks. Osalemine pro-
jektis hõlmab tihedat koostööd EU 
koolidega ja meie koostööpartnerid 
on: IES LLANERA (Hispaania), 
Escola Secundaria de Cacilhas-Tejo 
(Portugal), MIDYAT ANADOLU 
LISESI (Türgi), Liceul Teoretic ’’Ion 
Neculce’’ Targu-Frumos (Rumee-
nia), ISTITUTIO ISTR SUPERIO-
RE L. LUZZATTI (Itaalia) ja I.I.S.S. 
DE GEMMIS (Itaalia). Koostööd 

koordineerib Tapa gümnaasium
Projekt koosneb kolmest etapist 

ja vähemalt 24 mobiilsusest (välislä-
hetusest). Esimeses etapis kohtuvad 
partnerkoolid esimest korda (Tapal) 
ja koostavad täpse tegevusplaani. 
Õpilased keskenduvad kohalikele 
keskkonna probleemidele ja võrdle-
vad neid partneritega. 

Teises etapis loovad õpilased 
koolile uudse prügisorteerimise 
süsteemi. Teine etapp hõlmab ka 
keskkonnateemalise näidendi la-
vastamise, mille esitavad algklasside 
õpilased. Partnerid saavad etendust 
jälgida Skype-vahendusel. 

Kolmas etapp hõlmab keskkon-
nateemaliste loengute kuulamist, 
omavalitsuse territooriumil oleva 
mahajäetud hoone kaardistamist 
ning omandatud uute teadmiste 
põhjal ettepaneku tegemist omavalit-
susele, selle hoone renoveerimiseks. 

Projektis on oluline elu ja koostöö 
õpilaste ning õpetajate vahel viies 
Euroopa koolis (kokku) kasvavas 
Euroopas. Projektitöös puutuvad 
õpilased ja õpetajad kokku huvi-
tavate keeltega; selles kasutatakse 
tänapäevaseid info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia võimalusi, nagu 
arvuti teksti-, esitlus-, pilditöötlus-
programme, digi- ja veebikaameraid, 
e-posti, jututubasid jm.

Tähtsad eesmärgid: tundma õp-
pida eri rahvustest inimesi, võõraid 
maid, kombeid, traditsioone; tunda 
rõõmu keeleõppest ja edendada 
keelelist loomingulisust. 

Kavandatud projektitööst võida-
vad kõik osalejad õpetajad ja õpila-
sed, sest projektitegevused aitavad 
näha nii omaenda kui ka partnerite 
kultuuriväärtusi. Nüüdisaja meedia 
kasutamine ja arvutikoolitus an-
navad osalejatele kogemuse kogu 
eluks. Projekt esindab ühise koolitöö 
väärtustamise kasvu Euroopas, sest 
projekti eesmärgid ja lõpptulemu-
sed saavutatakse kõigi osapoolte 
koostööna.

Rita Püümann

Tapa gümnaasium 
Euroopa elukestvas 
õppe programmis 

”Comenius”’

Pro jek ti koos töö part ne rid on LEA-
DER-MTÜd Aren dus ko da Ees-
tist ning Sep ra ja Poh jois-Ky men 
Kas vu Soo mest Ky men laak so 
maa kon nast.

10.–13. sep temb ril käi sid MTÜs se 
Koos töö võr gus tik Ehe dad Ela mu sed 
La he maal (KEEL) kuu lu va te ta lu de 
kuus pe re naist, MTÜ Aren dus ko da 
te gev juht Hei ki Vun tus, hin da mis ko-
mis jo ni esimees Mil li Kik kas Kuu sa lu 
val last ja Sõ nu mi too ja aja kir ja nik 
Soo mes Ky men laak so maa kon nas. 
Prog ram mi pa ni kok ku ning võõ-
rus tas Soo me üle rii gi li se maae lu 
aren du sor ga ni sat sioo ni Pro Ag ria 
Ky men laak so maa kon na maa- ja 
ko du ma jan du se nais te osa kond, mis 
toe tab toit lus ta mi se ning toi duai ne te 
toot mi se ga seo tud väl jun di te leid-
mist maa nais te le. Ky men laak so Pro 
Ag riast saab MTÜ Sep ra tel li mu sel 
Ees ti-Soo me LEA DER-toi dup ro-
jek ti soo me pool ne el lu vii ja. 

Võõ rus ta jad vii sid Ees ti kü la li-
sed Pro Ag ria kor ral da tud lä hi toi du 
ehk lä hi ruo ka mes si le, tut vus ta-
sid mi tut väi kest tu ris mi- ja toi-
duet te võ tet ning paa ri selt si ma ja. 
Es mas päe val aru ta ti koo so le kul 
ühi selt ka van da ta va rah vus va he li se 
LEA DER pro jek ti „Väär tus ta me 
ko ha lik ku“ põ hi mõt teid, te ge vu si 

ja do ku men ti de teh ni li si tin gi mu si. 
Le pi ti kok ku, et ok toob ri al gu seks 
koos ta vad ja all kir jas ta vad kolm 
osa poolt ga ran tii kir jad, mis an-
na vad kind lu se pro jek ti ga konk-
reet se malt eda si te ge le da. Amet lik 
koos töö le ping on plaa nis sõl mi da 
jaa nua ris. Siis esi ta vad koos töö-
part ne rid pro jek ti lä bi vii mi seks 
ra ha taot lu sed. Ku na te gu on rah-
vus va he li se pro jek ti ga, ei pii sa 
Ees ti PRIA ega Soo me sa ma laad se 
amet kon na heaks kii dust, tu leb saa-
da nõu so lek Brüs se list. Po si tiiv se te 
ot sus te kor ral võib te ge vus ala ta 
järg mi sest sü gi sest.

Soom las te ga ka has se teh ta va 
toi dup ro jek ti idee le tu li kaks aas-
tat ta ga si MTÜ KEEL juht Sir je 
Kuu si kul: „Ole me MTÜ ga te gut-
se nud li gi kuus aas tat ja näe me 
oma vä lis kü la lis te pealt, et jär jest 
täht sa maks lä heb see, mi da nei le 
toi duks pa ku tak se. Olu li ne on ko-
ha lik toit, vä ga hea mee le ga süüak-
se ah just tul nud ko du küp se ta tud 
lei ba, os te tak se kaa sa sa ma ko du 
mett, ür di tee pak ke. Ai na roh kem 
kü si tak se ehe dat, ter vis lik ku söö ki. 
Kui rää gin kü la li ste le Sak sa maalt, 
et tund ae ga ta ga si tõin köö gi vil jad 
aiast ning need on väe ta ma ta kas-
va ta tud, nad vä ga imes ta vad. Mõt-

le sin, et tu leks end aren da da, lei da 
toi du vald kon nas uu si väl jun deid, 
saa da tea da teis te ko ge mus test. 
Sai me aru, et me ise ei vea pro jek ti 
väl ja. Ai nus või ma lus on, et sel le ga 
te ge leb piir kon na LEA DER or ga-
ni sat sioon Aren dus ko da. He lis ta sin 
Hei ki Vun tu se le, et mi da ar vab. Ta 
toe tas ko he nii va li tud tee mat kui ka 
mõ tet te ha koos tööd soom las te ga.“ 

Sir je Kuu sik kin ni tab, et toi-
dup ro jek tis „Väär tus ta me ko ha-
lik ku” või vad osa le da kõik MTÜ 
Aren dus ko da piir kon na hu vi li sed 
Kuu sa lu, Vi hu la, Kad ri na, Ta pa ja 
Amb la val last või Lok sa lin nast. Ka 
koo li noo red, kes ta ha vad õp pi da 
ko ha lik ku toi tu te ge ma, tul la kur-
sus te le, noor te va he tus se, osa le da 
toi du kon kur sil, et pää se da oma roa-
ga väl jaan ta vas se ret sep ti vi hi kus se.

Aren dus ko ja te gev juht Hei ki 
Vun tus: „Lep pi si me Soo mes kok ku, 
et ühisp ro jek ti juht rol li saab Aren-
dus ko da. Mei le on see pro jekt kah te 
pi di ka su lik, esi teks rah vus va he li ne 
ko ge mus ja tei seks ima go loo mi-
ne. Ühe tei se LEA DER-pro jek tiga 
seoses ole me aru ta nud, et võiks te ha 
te le saa teid ko ha li kust toi dust ja sel le-
ga seo ses ka meie piir kon nast.”

Ül le Tamm,
ajaleht Sõnumitooja

Arenduskoja delegatsioon koos MTÜ KEEL esindajatega käis Soomes koostööprojekti ettevalmistamas.
Foto  Heiki Vuntus

Arenduskoda teeb soom las te ga 
ühi se toi dup ro jek ti

Hooldusravi eesmärgiks on pak-
kuda patsiendile parim võimaliku 
elukvaliteedi/toimetuleku saavu-
tamine või säilitamine. Haigekassa 
rahastab õendushooldusravi, mida 
pakuvad erinevad tervishoiuteenuse 
osutajad. Hooldusravi osutatakse nii 
statsionaarselt kui ambulatoorselt 
ning hooldusravile suunamine toi-
mub patsiendi kodust perearsti või 
statsionaarist peale aktiivravi lõppu 
eriarsti saatekirja alusel. 

Hooldusravi sihtgrupiks on pat-
siendid, kes ei vaja ööpäevaringset 
professionaalset arstiabi, vaid kvali-
teetset õendusabi. Sihtgruppi kuulu-
vad kõik püsiva tervisekahjustuse ja 
funktsionaalsete häiretega inimesed, 
kes vajavad pidevalt või perioodi-

liselt õendusabi ning hoolekannet. 
Statistika näitab, et sihtgrupist ena-
muse moodustavad 65-aastased ja 
vanemad inimesed.

Hooldusravist rääkides ei saa 
üle ega ümber rahamurest. Stat-
sionaarses ehk haiglatingimustes 
osutatavas hooldusravis omaosaluse 
kehtestamine on päevakorras olnud 
mitmeid aastaid. Juba 2004. aastal 
heaks kiidetud Eesti hooldusravi-
võrgu arengukavas peeti oluliseks 
hooldusravi rahastamist mitmest 
allikast (omavalitsus, haigekassa, 
inimene ise), sest ainult haigekassa 
vahenditest ei jätku kõigile raviva-
jajatele. Seni ei ole veel kehtestatud 
omavalitsuse osaluse kohustust 
patsiendi statsionaarse hooldusravi 

eest tasumisel.
Alates 1. jaanuarist 2010 kehtiva 

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 
loetelu kohaselt on statsionaarse 
hooldusravi puhul kehtestatud 
inimese omaosaluse määr 15% ja 
haigekassa kohustuse piirmäär 85%. 
Vastavalt tervishoiuteenuste loetelu-
le ühe haige voodipäeva piirhind on 
632,62 krooni ning seega patsiendi 
poolt tasutav omaosalus on u 95 
krooni ühe voodipäeva kohta ja 
Haigekassa maksab ühe hooldusravi 
päeva eest raviasutusele ligikaudu 
538 krooni.

Lisaks eelnevale, juba varasemast 
kehtib hooldusravis sarnaselt eriars-
tiabile voodipäevatasu, mis on 25 
krooni päevas ning mida tohib võtta 

Hooldusravi teenuse osutamise üldpõhimõtted 
esimese kümne ravil oldud päeva 
eest ehk maksimaalselt 250 krooni 
ühe haiglasoleku korra kohta.

Statsionaarse hooldusravi kõr-
val pakutakse ka ambulatoorset 
hooldusravi ehk kodust õendusabi. 
Koduõe ülesandeks on osutada pat-
siendile tema kodus tervishoiutee-
nuseid visiidi ajal. See on inimesele 
mugavam, sest ta saab hooldusravi 
ajal edasi elada oma kodus, samuti 
on see rahaliselt odavam nii ühis-
konnale kui ka inimesele (tema 
omastele). Koduse õendusabi eest 
maksab haigekassa 100%. Kodu-
õendusteenusele võivad patsiendi 
suunata nii ambulatoorses kui 
statsionaarses tervishoius töötavad 
arstid. Koduõendusvisiidil tehtavate 

toimingute hulka kuuluvad märk-
sõnadena peamiselt õendushool-
dusplaani koostamine, õendusalane 
nõustamine, patsiendi põetamine, 
õpetamine ja juhendamine, raviprot-
seduuride tegemine, raviskeemide 
rakendamine ja patsiendi seisundi 
jälgimine.

2010. aastal võimaldab omaosa-
luse kehtestamine statsionaarses 
hooldusravis rahastada kvaliteetseid 
hooldusraviteenuseid 13% enam 
võrreldes eelmise aastaga, lisaks 
võimaldab muudatus pakkuda 14% 
võrra rohkem ambulatoorse hool-
dusravina koduõendusteenust.

Tatjana Šitova,
EHK Viru osakonna 
RKH büroo juhataja
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Eelmine  va l l avanem (Kuno 
Rooba) teatas mullu, valimiste 
eel, et opositsioon oli olema-
tu: ei algatatud ainsatki eelnõu! 
Tänane opositsioon, täpsemalt 
Keskerakond, on otsustanud selle 
vea parandada, esitades järjepidevalt 
vallaelu oluliselt edendavad projekte. 
Seejuures kõik ettepanekud – et 
valitsev seltskond kooslus neid tule-
vikus enda arvele ei kirjutaks – aval-
dame eelnevalt meedia vahendusel.

Ettepanek elik seadluseelnõu 
number 1:
Valla maine oluliseks parandamiseks 
kehtestada tagasiulatava jõuga mai-
nekahjustustrahvid kõigile kinnistu 
omanikele, kes/millised suuremal või 
väiksemal määral oma tegevuse või 
tegevusetusega on mõnitanud, saasta-
nud, reostanud elukeskkonda. Sellega 
on nad vallast  tõrjunud eemale nii 

võimalikke investoreid kui turiste.
1a. Määrata 120 miljoni kroo-
ni suuruse trahvi Eesti Raudtee-
le, kes pikkade aegade kestel on 
sadadele tuhandetele reisijatele 
sisendanud: Tapa linn (aga ka 
Lehtse alevik) on võikalt vasti-
kud tööstus- ja elukeskkonnad. 
1b. Trahv kooskõlastada Eesti 
Muinsuskaitse seltsiga.

1c. Et Eesti Raudtee oma ob-
jektidega kahjustab ka Tallinna ja 
veel rea Eesti omavalitsuste mainet, 
teha algul Tallinnale, hiljem teisteligi 
omavalitsustele ettepanek taoliste 
trahvide määramiseks. See on vaja-
lik selleks juhuks kui Eesti Raudtee 
(=riik) leiab demagoogilisi põhjen-
dusi trahvi mittetasumiseks, s.t jõuab 
seisukohale, et ei Tapa vallale, Tallin-
nale ega teistele omavalitsustele pole 
mainet vajagi.

Enn Koppel

Opositsiooni veerg

Tapa kunstiklubi liikmetel on aas-
tatepikkune traditsioon korraldada 
oma tööde näitus kohalikus muu-
seumis. Nii ka tänavu.

Eriliseks teeb selle meie klubi 
30-nda tegevusaasta täitumine sel sü-
gisel. Sama kaua, kunstiringi loomise 
hälli juures on praeguseid liikmeid 
ainult kaks: Rauni Kents ja Helgi 
Uibo. Aastate jooksul on lisandu-
nud ülejäänud: Signe Kalevik, Vaike 
Ülesoo, Lembit Vahtre, Viiu Valdlo, 
Urve Laidus, Enno Org, Inge Siimre.

Juba aastaid on meie näituse 
avamisel külaliseks kunstnik ja õp-
pejõud Tiiu Pallo-Vaik Tallinnast, 
kelle nõuandeid ja kriitikat alati 
huviga kuulame ja püüame hilise-
mas loomingus arvestada. Istudes 
kohvilauas, on alati mõnus kuulata 

tema pajatusi oma reisidest kauge-
tesse maadesse ning mitmesugus-
test kultuurisündmustest.

Tapa kunstiklubi koosneb 9-st 
liikmest, kes jõudumööda osalevad 
näitustel. Igal aastal võib näha meie 
taieseid Tapa kultuurikojas ja muu-
seumis ning Lehtse kultuurimajas. 
Nendele lisanduvad isikunäitused 
mitmetes paikades.

Praegusel näitusel muuseumis on 
loodusmaalidega esindatud Lembit 
Vahtre: viljeleb õlimaali. Maalid to-
redad, üksikud objektid koos loovad 
terviku. Rauni Kents: maalib õli- ja 
akrüülvärvidega. Tal on oma stiil, 
julge, dekoratiivne. Helgi Uibo: 
viljeleb õli-, akrüül-, akvarellmaa-
li, tegeleb siidimaaliga. Maalidest 
õhkub värskust, värvide koloriit 

terviklik, maalid müstilised.Viiu 
Valdlo: õlivärvidega maalija. Udune 
maastik salapärane. Meremaal jõuli-
ne, tormine meri hästi edasi antud. 
Signe Kalevik: maalib nii õli- kui 
akvarellvärvidega. Maalid mahedad, 
õrnad, kaugus hästi tabatud. Enno 
Org: õlimaali viljeleja. Külmad ja 
soojad toonid kooskõlas. Kivide 
pinnad reljeefsed, väljatöödeldud, 
toonid kumavad. Urve Laidus: 
põhiliselt maalib akvarellvärvidega. 
Uhke orhidee, mille kompositsioon 
hea. Roosadel kalladel toonid, valgus 
ja vari hästi edasi antud.

Eelpool antud arvustust meie 
loomingu kohta kuulsime Tiiu 
Pallo-Vaigult.

Kunstiklubi nimel 
Helgi Uibo

Tapa kunstiklubi on 30-aastane

Üleviste 9 maja varistamine näitas, et valla ning kaitseväe vaheline koos-
töö toimib väga hästi. Pealegi, said maja varistamisest kasu kõik – vald 
hoidis raha kokku, tulevikus võivad kohalikud lapsed suurel muruplatsil 
ohutult mütata ning kaitseväelased said hindamatu kogemuse, mida 
rakendavad oma edaspidises teenistuses. 

Foto Marina Loštšina

Lõpuks jõudis kätte see päev, mil 
lubatud Üleviste 9 hoone õhkimine 
sai teoks. Tahaks natukene valgus-
tada Tapa valla elanikke, kuidas 
tondilossi lugu sai alguse, kuidas va-
ristamist teostati ja mis edasi saab. 

Vallavalitsuse ja konkreetselt 
minu poole on pöördunud väga 
paljud inimesed, kes elavad vanas 
sõjaväelinnaosas retoorilise küsi-
musega – kui kaua see tondiloss 
meie majade kõrval veel seisab. 
Mitte, et hoone lihtsalt rikkus pilti, 
vaid sellega on kaasnenud paljud 
kohalike inimeste elu ohustavad 
asjaolud. Lapsed, kes võisid hoones 
mängides ja ronides viga saada, 
asotsiaalid, kes külmadel õhtutel 
tegid hoones lõket, süstivad narko-
maanid, kes pesitsesid mahajäetud 
tondilossi keldris. Lõppkokkuvõt-
tes ei kaunistanud viiekorruseline 
monstrum ka Tapa linnapilti. 

Vallavalitsus ei saanud eirata meie 
elanike soovi ning hakkasime otsima 
väljakutsele lahendust. Taoliste ma-
hajäetud hoonete ärakoristamiseks 
on olemas kaks varianti, kusjuures 
mõlemad pole vallale eriti sobilikud. 
Esimene võimalus on kuulutada väl-
ja riigihanke ning leida tsiviilfirma, 
kes teostab lõhkamistöö. Kuid see 
oleks läinud vallale maksma päris 
kopsaka summa, alustades poole 
miljonist kroonist. Teine variant oli 
järgmine: meie poole pöördusid fir-
mad, kes tahtsid maja ära lammutada 
korruste kaupa. Taoline lammutami-
ne oleks aega võtnud vähemalt pool 
aastat ja ei ole välistatud, et vahepeal 
firma pankrotti ei lähe. Ja jälle oleks 
vallavalitsus pidanud lahendama 
dilemmat, mida edasi teha. 

Seepärast otsustasime me kol-
manda variandi kasuks, ehk pöör-
dusime Kirde Kaitseringkonna 
poole, kas neil oleks võimalik 
ühendada maja lõhkamist oma 
väljaõppega. Kaitseväelaste välja-
õppe spetsiifika ei võimalda lõhata 
niisama, igat tööd tuleb teha kindla 
eesmärgiga. Möödunud sügisel 
Kirde Kaitseringkonna ning Pio-
neeripataljoni ülematega peetud 
läbirääkimiste käigus sõlmisime 
kokkuleppe, mille järgi lubasid 
kaitseväelased varistada tondilossi 
ning majast järgi jääva hunniku 
likvideerimine oli juba vallavalitsuse 
mure. Kusjuures kõik kahjud, mis 
võisid tekkida elanikel või kõrval 
seisvatel majadel, lubas kompen-
seerida vallavalitsus. 

Ettevalmistustööd toimusid ter-
ve aasta – kaitsevägi koostas maja 
lammutamise mahuka ning üksikas-

Kaitseväelased õhkisid tondilossi

jaliku projekti, mida kooskõlastati 
tosina erineva instantsiga, väljaõp-
pe käigus puurisid Pioneeripataljoni 
ajateenijad hoone keldrisse ligi 3000 
auku. Ettevalmistustöödesse olid 
kaasatud ka Tallinna Tehnikaüli-
kooli spetsialistid. 

10. septembril hoone varistamist 
vaatama tulnud inimesed said näha, et 
maja tõusis õhku, langes oma kohale 
tagasi ning kaksiktornid jäidki seisma. 
Oli see tingitud 11. septembrist või 
protsessi sekkus looduslik jõud, aga 
lõpptulemus oli see, et pühapäevaks 
oli maja lammutatud.

Internetis ning kohalike inimes-
te seas tiirleb väga palju spekulat-
sioone, miks maja kohe kokku ei 
varisenud. Ehk kaitseväelased tegid 
midagi valesti? Toetades põhjalikule 
analüüsile võin mina tõdeda, et 
midagi polnud valesti tehtud. 

Miks ikkagi jäi osa hoonest 
püsti? Esiteks, juulis toimunud 
proovilõhkamine näitas, et planee-
ritud lõhkeainekogust kasutades ei 
saanud kindlustada seda, et lähedal 
olevate majade aknad ei purune 
ning et tondilossi betoonseina tükk 
ei maandu kõrvalmajas elava inime-
se voodisse. Seepärast võeti vastu 
otsus lõhkeaine kogust vähendada. 
Teiseks, selle maja kohta puudus 
igasugune dokumentatsioon. Hoo-
ne oli ehitatud NL ehitusvägede 
poolt. Tean väga hästi, kuidas taolisi 
maju ehitati, kes ehitas ning missu-
gune oli ehituse kvaliteet. Ka teos-
tatud tööde käigus oli nn „ehituse 
tasemel kvaliteet“ väga hästi näha. 
Näiteks seal, kus loogika järgi pidid 
olema kandevkonstruktsioonid, 

olid pandud hoopiski metallkonst-
ruktsioonid, vahepeal x-kohas 
ilmusid välja vaheseinad seal, kus 
võis eeldada korraliku keevitustööd. 
Maju ehitati, kuidas jumal juhatas ja 
kuna vaid jumal teab, kuidas neid 
ehitati, siis ka ainult tema teab, 
kuidas saab neid lõhata. Kolman-
daks, ning peamiseks, esmatähtis 
oli tagada inimeste turvalisus ning 
kõrvalmajade ohutus, ehk panna 
maja varistama õiges suunas. 

Minu ja vallavalitsuse hinnangul 
läks kõik suurepäraselt. Hoone on 
kokku varistatud, vallavalitsus ei 
pidanud kahjusid kinni maksma, 
keegi ei saanud betoontükiga pihta 
ja hoone varistamine pakkus väga 
suurt huvi, mitte ainult Tapa elani-
kele, vaid ka üle Eesti meile külla 
tulnud pealtvaatajatele. Järelikult 
oli see võimas vaatepilt. Ja selliseid 
mahajäetud maju, mida on vaja 
maatasa teha, jagub Tapa vallas veel 
vähemalt kümneks aastaks.

Nüüd, mis edasi saab. Igaveseks 
kivihunnik sinna vedelema ei jää. 
Vallavalitsuse plaan on järgmine: 
betoonpaneelid tuleb ära purustada 
ning kasutada materjali kergliiklus-
teede ehitusel. Vastav riigihange, 
mille käigus selgub, palju see val-
lale maksma läheb, on juba välja 
kuulutatud. Mina isiklikult loodan, 
et siis, kui see plats on lõplikult ära 
puhastatud, saame koos kohalike 
elanikega otsustada, kas sinna tuleb 
laste mänguväljak, või siis korvpalli- 
või võrkpalliplats.

Urmas Roosimägi,
Tapa vallavolikogu esimees

Jääda ausaks iseenda 
ja teiste ees

 13. septembril 2010 lahkusin Tapa 
gümnaasiumi õppealajuhataja ko-
halt, kellena töötasin 21 aastat. 
Kummutamaks erinevaid levivaid 
kuuldusi, leian, et olen oma kol-
leegidele, endistele ja praegustele 
õpilastele ning nende vanematele 
võlgu seletuse.

 25. augustil tegi direktor Elmu 
Koppelmann mulle ettepaneku, 
viidates „Postimehes“ avaldatud 
riigieksamite tulemuste põhjal koos-
tatud edetabelile, teha ära kõik 
õppealajuhatajale vajalikud tööd 
kooliaasta alustamiseks ning lahkuda 
omal soovil.

31. augusti õppenõukogus esita-
sin eelmise õppeaasta kokkuvõtte 
ning sisehindamise aruande. Pärast 
õppenõukogu esitasin direktori-
le lahkumisavalduse, mille peale 
direktor teatas, et ta itsitas terve 
õppenõukogu, kui ma rääkisin. Ma 
olevat esimest korda oma tööaastate 
jooksul midagi asjalikku öelnud.

6. septembriks 2010 täitsin direk-
tori käskkirjaga pandud ülesanded: 
uus tunniplaan, kokkuvõtted koos 
analüüsidega jne. Direktor teatas, 
et võin jätkata soovi korral oma 

tööd, kuid tema poolt määratud 
tingimustel, mida pidasin ja pean 
eneseväärikust alandavaks.

Kõike eelpool toodud arvestades 
ja sellega kaasnenud emotsioone ja 
pingeid, ei pidanud ma võimalikuks 
jätkata oma tööd Tapa gümnaa-
siumis.

Olen seisukohal, et õpilased, 
kes soovivad minna edasi ülikooli-
desse, on selleks saanud hea aluse 
(ka riigieksami tulemused) Tapa 
gümnaasiumist. Toetan õpilasi, kes 
on soovinud saada keskharidust 
oma kodu lähedal, hoolimata sel-
lest, et nende eksamipunktid jäävad 
kesiseks. Oluline, et neist kõigist 
kasvavad tulevikus inimesed, kes 
saavad elus hakkama, kes väärtusta-
vad ennast ja teisi.

Tapa gümnaasium peaks jääma 
avatuks kõigile valla lastele, et saada 
oma elus edasiliikumiseks vajalikud 
teadmised ja oskused.

Soovin kõigile ilusat ja tegusat 
kooliaastat ning alati jääda ausaks 
iseenda ja teiste suhtes!

Lugupidamisega 
Naima Sild
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31.08.2010
Anti välja korraldus sotsiaalkorte-

rite üürilepingute pikendamise kohta;
Otsustati maksta täiendavaid sot-

siaaltoetusi kokku summas 6938 
krooni;

Eraldati toetust lasteaias käivate 
laste toitlustamiseks;

Otsustati maksta ranitsatoetust 
kokku summas 3000 krooni (a 500 
krooni laps);

Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva rehvitöökoja laiendami-
seks ehitusprojekti koostamiseks Pikk 
tn 70 kinnistule Tapa linnas Tapa;

Määrati projekteerimistingimused 
olemasoleva üksikelamu laiendamise, 
abihoone ja autovarjualuse ehitus-
projekti koostamiseks Sireli tn 2 
kinnistule Lehtse alevis Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba majapida-
misabihoone ehitamiseks Kase kin-
nistule Läpi külas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba Maxima 
Eesti OÜ-le jaekaubandushoone 
„Kaubanduskeskus Maxima X“ 
ehitamiseks Pikk tn 33 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas;

Väljastati ehitusluba 70-korterilise 
elamu täielikuks lammutamiseks 
Tapa Vallavalitsusele Üleviste tn 9 
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

Väljastati kirjalik nõusolek serti-
fitseeritud klaasplastist reoveekogu-
mismahuti paigaldamiseks Vana-Otsa 
kinnistule Raudla külas Tapa vallas;

Nõustuti Tapa vallas Piilu külas 
asuva Metsavahi kinnistu  jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

Kinnitati 18.08.2010 toimunud 
Tapa vallale kuuluvate korterioman-
dite aadressiga Keskuse tn 8-1 Leht-
se alevik Tapa vald ja aadressiga Kes-
kuse tn 8-4 Lehtse alevik Tapa vald 
kirjaliku enampakkumise tulemused;

Anti massiürituse korraldamise 
luba FIE-le Fatima Tsatiašvili laada 
korraldamiseks Tapa linnas Kauba-
maja ja Pikk 12 vahelisel platsil  4. 
septembril 2010, 9. oktoobril 2010, 
6. novembril 2010 ja 11. detsembril 
2010, ajavahemikus kell 8 – 16;

Vabastati Georgi Särekanno Tapa 
muuseumi juhataja ametikohalt ala-
tes 1. septembrist 2010;

Nimetatia Tapa kultuurikoja 
direktori ametikohale Heili Pihlak 
alates 1. septembrist 2010.

07.09.2010
MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 

eraldati raha lapsehoiuteenuse osu-
tamiseks;

Otsustati maksta ranitsatoetus 
kokku summas 8500 krooni (a 500 
krooni laps);

Pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Uus 18-6 Tapa linn;

Otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 2266 
krooni;

OÜ-ga Näpi Ehitus sõlmiti Tapa 
gümnaasiumi hoone rekonstrueeri-
mise lisatööde leping maksumusega 
102 565  krooni (sisaldab käibemaksu).

14.09.2010
Otsustati esitada Viru Maakohtule 

viis avaldust piiratud teovõimega täis-

ealisele isikule eestkoste seadmiseks;
Ühele puudega isikule määrati 

hooldaja;
Otsustati maksta ranitsatoetust kok-

ku 17 500 krooni (a 500 krooni laps);
Otsustati hüvitada 14 vähekind-

lustatud pere lapsele koolilõuna 
maksumus ja 16 lasteaias käivale 
lapsele toitlustus maksumuse;

Otsustati toetada kahe Tapa valla 
kutseõppeasutuses õppiva lapse 
koolilõuna maksumus;

Otsustati maksta täiendavat sot-
siaaltoetust kokku summas 21 502 
krooni;

FIE-le Tiit Pihlak maksti kokku 
summas 1130.50 krooni Tapa valla 
raske või sügava puudega lastele 
transporditeenuse osutamise eest;

Eraldati alates 14. septembrist 
2010 sotsiaalkorter aadressil Rohe-
line 16-5 Tapa linn;

Karl Mäeseppale maksti toetust 
3071.65 krooni Tapa valla kodaniku-
le elektrilise ratastooli toomise eest 
Soome Vabariigist;

MTÜ-le Trönderikodu Lapsehoid 
eraldati lapsehoiuteenuse osutamiseks 
alates 01.09.2010 kuni 31.10.2010 
8 (kaheksa) lapse päevahoiuteenuse 
pearaha kokku summas 44 800 krooni;

FIE-le Andrey Grebenchuk väl-
jastati taksoveoteenuste osutami-
seks taksoveoluba kuni 14.09.2015 
ning tema omandis olevale sõidukile 
Volkswagen Passat, registreerimismär-
giga 890TDT, taksoveoloa nr 02/10 
alusel sõidukikaart kuni 14.09.2015;

Muudeti Pargi tänav Kooli tänava 
ja Pargi tänava ristmiku ning Tapa 
Gümnaasiumi sissesõidu vahelisel 
lõigul mootorsõiduki sõidu keelu-
alaks ning Pargi tänav Kooli ja Pargi 
tänava ristmiku ning Pargi tänava ja 
Lembitu tänava ristmiku vahelisel 
lõigul ühesuunaliseks suunaga Lem-
bitu tänava suunas;

Moodustati riigihanke “Tapa 
valla teede ja tänavate talihooldus 
01.11.2010 – 30.04.2013” läbiviimi-
seks komisjon;

Anti välja korraldus lihtmenetluse-
ga riigihanke korraldamiseks Üleviste 
9 asunud maja lammutusjäätmete 
purustamiseks ja teisaldamiseks;

Määrati projekteerimistingimused 
Pikk tn 70 kinnistule veetrassi pro-
jekteerimiseks Tapa linnas;

Väljastati ehitusluba Maxima Eesti 
OÜ-le elektri ja tänavavalgustuse, 
sidevõrkude, soojustrassi ning vee-
varustuse ja kanalisatsiooni võrkude 
ehitamiseks Pikk 33, Tapa linnas;

Kinnitati 06.09.2010 toimunud 
Tapa vallale kuuluva Rabasaare küla 
puidutöökoja vara kirjaliku enam-
pakkumise tulemused;

Eraldada Tapa valla 2010. a 
reservfondist 30 000 krooni Väi-
ke-Maarja vallale tormikahjustuste 
likvideerimiseks;

Pikendati munitsipaalkorteri nr 4, 
Tähe kontorimaja üürilepingut;

Anti üürile Lehtse alevikus Kes-
kuse tn 2 elamu juures asuv garaa-
žiboks nr 3;

Anti massiürituse luba Jäneda 
Mõis OÜ-le Jäneda Sügislaada kor-
raldamiseks 18. septembril 2010.

9.09.2010
Võeti vastu järgmised määrused:
“Tapa vallavolikogu 11. jaanuar 

2007 määruse nr 42 “Tapa valla 
jäätmehoolduseeskiri” muutmine”;

“Tapa valla korraldatud jäätme-
veo eeskiri”;

Võeti vastu järgmised otsused:
“Nõusoleku andmine riigihanke 

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Tapal, 09. september 2010 nr 18

Tapa vallavolikogu 
11. jaanuar 2007 määruse 
nr 42 
“Tapa valla jäätmehooldus-
eeskiri” muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lõike 1 punkti 365 ning jäätme-
seaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1. Tapa vallavolikogu määruses 
11. jaanuar 2007 nr 42 “Tapa valla 
jäätmehoolduseeskiri” teha järgmi-
sed muudatused:

(1) paragrahvi 4 lõige 2 lisatakse 
punktid 6, 7 ja 8 järgmises sõnas-
tuses:

“6) probleemtoodete jäätmed, 
sealhulgas romusõidukid ja nende 
osad, kaasa arvatud vanarehvid 
elektroonikaromud ja nende osad, 
patareid ja akud

7) põlevjäätmed, sealhulgas puit
8) suurjäätmed”
(2) paragrahvi 4 lõige 4 muu-

detakse ja sõnastatakse järgnevalt:
“(4) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmi-

da jäätmekäitluslepingut ega anda 
jäätmeid üle isikule, kellel puudub 
jäätmeluba või kes ei ole registree-
ritud jäätmeveoks Keskkonnaameti 
Viru regioonis. Kui jäätmeid antak-
se üle selliseks käitlemiseks, milleks 
jäätmeluba ei vajata, peab jäätmeid 
üle andev isik olema veendunud, et 
vastuvõtja on pädev jäätmeid käitle-
ma ning tal on selleks asjakohased 
tehnilised ja keskkonnakaitselised 
vahendid.”

(3) paragrahvi 5 lõige 2 lisatakse 
punkt 3 järgmises sõnastuses:

“3) ühe pere jäätmete kogumi-
seks kuni 150-liitrised (maksimaal-
selt 10 kg) jäätmekotte. Jäätmekotid 
peavad olema paigutatud nii, et jäät-
mekott oleks kaitstud sademete või 
muul viisil niiskumise ning loomade 
ja lindude ligipääsu eest.”

(4) paragrahvi 6 lõige 3 muu-
detakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(3) Segunenud olmejäätmete 
mahuteid peab tühjendama sage-
dusega, mis väldib mahutite ületäi-
tumist, haisu ja kahjurite teket ning 
ümbruskonna reostust, kuid mitte 
harvemini kui üks kord nelja nädala 
jooksul tiheasustusalalt ja vähemalt 
üks kord 12 nädala jooksul haja-
asustusalalt.”

(5) tunnistada kehtetuks parag-
rahvi 6 lõige 14.

(6) paragrahvi 6 lõige 15 muu-
detakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(15) Veopiirkonnas veoettevõt-
ja leidmiseks korraldatud avalikul 
konkursil edukaks tunnistatud et-
tevõtjal on määratud veopiirkonnas 
jäätmeveo eri- või ainuõigus viieks 
aastaks.

Piirkond, kust jäätmed kokku 
kogutakse ning jäätmekäitluskohad 

ja isikud, kuhu ja kellele jäätmed 
üle antakse, sealhulgas sortimis-
ettevõtted ja prügila, määratakse 
korraldatud jäätmeveoloaga.”

(7) lisatakse § 61 järgmises sõ-
nastuses: 

“§ 61 Korraldatud jäätmevedu
(1) Korraldatud jäätmevedu on 

olmejäätmete kogumine ja vedami-
ne määratud piirkonnast määratud 
jäätmekäitluskohta või –kohtadesse 
kohaliku omavalitsuse üksuse vali-
tud ettevõtja poolt

(2) Jäätmevaldaja loetakse lii-
tunuks korraldatud jäätmeveoga 
elu- või tegevuskohajärgses jäät-
mevoepiirkonnas. Jäätmevaldaja 
on korraldatud jäätmeveoga liitu-
nud alates kohaliku omavalitsuse 
üksuse korraldatud jäätmeveo 
jäätmeloa kehtima hakkamisest või 
jäätmeseaduse § 66 lg 4 nimetatud 
määruse jõustumisest. 

(3) Vedaja on kohustatud sõlmi-
ma kirjalikud jäätmekäitluslepingud 
kõigi jäätmevaldajatega, kes seda 
soovivad.

(4) Jäätmekäitluslepinguga täp-
sustatakse korraldatud jäätmeveoga 
seonduvat .Jäätmekäitluslepingu 
mittesõlmimisel juhinduvad ve-
daja ja jäätmevaldaja vastastikuste 
õiguste ja kohustuste kindlaks-
määramisel korraldatud jäätmeve-
du reguleerivatest õigusaktidest. 
Jäätmemahutitena kasutatakse sel 
juhul 80-, 140-, 240-, 370-, 600-, 
800-, 2500-, 4500- liitriseid stan-
dardseid jäätmemahuteid ja nende 
tühjendamisel lähtutakse eeskirja 
§ 6 lg 3 sätestatud jäätmemahutite 
tühjendamise sagedusest.

(5) Jäätmevaldajad võivad jäät-
mete kogumiseks kasutada mitme 
naaberkinnistu peale ka ühiseid 
kogumismahuteid, seejuures pea-
vad jäätmeveolepingus olema 
fikseeritud kõik ühist kogumisma-
hutit kasutatavad jäätmevaldajad. 
Ühismahutit soovivad jäätmevalda-
jad peavad esitama vallavalitsusele 
ühise kirjaliku sooviavalduse milles 
näidatakse kõik kinnistud, nende 
omanikud, jäätmekäitluse eest vas-
tutav isik ning ühismahuti asukoht. 

(6) Mitme kinnistu omanik lii-
tub kõikide tema omandis olevate, 
veopiirkonnas asuvate kinnistutega 
ning tal on õigus neil kinnistutel 
tekkivad jäätmed üle anda tema 
poolt valitud kinnistul. Vastav 
taotlus tuleb esitada Tapa vallava-
litsusele.

(7) Tapa valla korraldatud jäät-
meveopiirkonnas asuval või elaval 
jäätmevaldajal on õigus esitada 
Tapa Vallavalitsusele kirjalik taotlus 
tema tähtajaliseks ja erandkorras 
mitteliitunuks lugemiseks korral-
datud jäätmeveoga.

(8) Jäätmevaldaja poolt esitatud 
kirjalik taotlus peab sisaldama

1) andmed jäätmevaldaja isiku 

Kallid Tapa linna inimesed. Alanud 
on vee- ja kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimine, mille käigus 
tekib paljudel kindlasti mitmeid  
õigustatud küsimusi käimasolevate 
tööde kohta. Siinkohal tahan teile 
öelda et AS Tapa Vesi võtab hea-
meelega kõik teie küsimused vastu 
ja vastab teile esimesel võimalusel. 
Palun kannatlikku meelt, sest ehitus 
teeb elu ebamugavaks. See on aga 
möödapääsmatu, sest kõik tahavad 

ju saada nii veetoru kui ka kanali-
satsiooni.

Praegu käivad projekteerimine 
ja mõõdistamine. Mõne nädala 
jooksul esitab töövõtja (AS Merko) 
esindaja tööde plaanid. Pärast seda 
on võimalik lisainformatsiooni saa-
da sellel teemal ja ma annan sellest 
ajalehe vahendusel ja ka Tapa valla 
kodulehel teada.

Kui juhtub, et projekteerijad 
käivad kohtumas, ja teid endid 

kodus ei ole ning kahtlete mõne 
pereliikme edastatud informatsioo-
nis, siis oleks mõistlik kohe võtta 
ühendust AS Tapa Veega ja teema 
veelkord üle rääkida. Siinkohal 
tuletan meelde et AS Tapa Vesi 
telefon on 322 0048 ja meili aadress 
on tapavesi@tapavesi.ee

Seniseks meeldivat sügist teile 
kõigile!

Teie abivallavanem 
Herki Kübarsepp

Vee- ja kanalisatsioonitrassid!

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

korraldamiseks” (riigihange “Tapa 
valla teede ja tänavate talihooldus 
perioodil 01.11.2010 – 30.04.2013”);

“Arvamuse andmine maavara 
kaevandamisloa kohta Maleva kruu-
samaardla Maleva II kruusakarjääris”;

“Tapa vallavolikogu otsuse nr 19 
“Volikogu komisjonide koosseisu 
kinnitamine” muutmine”.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

kohta (nimi või ärinimi, elu- või 
tegevuskoht, kontaktandmed);

2) korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise põhjused;

3) ajaperiood, mil jäätmevaldaja 
soovib enda lugemist korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks;

(9) Jäätmevaldaja mitteliitunuks 
lugemise otsustab vallavalitsus oma 
korraldusega, milles sätestatakse:

1) jäätmevaldaja mitteliitunuks 
lugemise põhjused;

2) mitteliitunuks lugemise ajali-
ne kestvus;

3) tähtpäev, millal mitteliitunuks 
loetud jäätmevaldaja esitab valla-
valitsusele jäätmeseaduses § 69 lg 
5 nimetatud kirjaliku kinnituse, 
et kinnistul ei ole aasta kestel või 
talveperioodil elatud või kinnistut 
ei ole kasutatud. 

(10) Vallavalitsus võib jäätme-
valdaja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugeda vähemalt ühe 
alljärgneva tingimuste esinemisel:

1) kinnistul ei elata või kinnistut 
ei kasutata;

2) aiandusühistute ja suveko-
dude maa-alal asuv jäätmevaldaja 
loetakse avalduse alusel mitteliitu-
nuks talveperioodiks (1.oktoober – 
30.aprill) juhul, kui ta omab elamu-
maa sihtotstarbega kinnistut ja ei 
kasuta seda aastaringselt elamiseks;

(11) Mitteliitunuks loetud jäät-
mevaldaja esitab järgmise aasta 20. 
jaanuariks kohaliku omavalitsuse 
üksusele kirjaliku kinnituse, et 
kinnistul ei ole aasta kestel või tal-
veperioodil elatud või kinnistut ei 
ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei 
esita nimetatud tähtajaks kinnitust, 
loetakse korraldatus jäätmeveoga 
liitunuks 21. jaanuarist arvates.

(12) Korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks loetud jäätmeval-
daja on kohustatud teavitama 
vallavalitsust tema mitteliitunuks 
lugemise aluseks olnud asjaolude 
muutmisest või äralangemisest 
hiljemalt 30 päeva jooksul alates 
nende asjaolude jäätmevaldajale 
teatavaks saamisest.

(13) Korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud loetud jäätmevalda-
jate üle teostab järelvalvet valla-
valitsus.

(14) Korraldatud jäätmeveo 
jäätmekäitluskoht on Väätsa ja/või 
logistiliselt ja majanduslikult sobi-
vam euronõuetele vastav prügila 
või ümberlaadimisjaam.“

(8) paragrahvi 8 lõige 11 muu-
detakse ja sõnastatakse järgnevalt:

“(11) Tapa Valla ohtlike jäätmete 
kogumispunkt asub Tapa linnas 
Ülesõidu 8”

§ 2. Määrus jõustub 01. oktoob-
ril 2010. 

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees



3. okt. kl 12 – Lehtse 2. pinksi pühapäev. Jätkub IX hooaeg. 
 Osalema oodatud kõik huvilised. Mäng toimub turniiridena 
 eraldi gruppides: mehed, naised, poisid, tüdrukud + algajad.
  Algajad mängivad kl 11–12. Täiskasvanuil osamaks 20 kr.  
4. okt kl 12 – Klubi Ehavalgus 25. hooaja avaüritus. Ootame 
 kõiki, kellele pakub rahuldust suhtlemine, huvitavate 
 inimestega kohtumised, ühised ettevõtmised, reisid, peod 
 jms. Tule avaüritusele, sest siis paneme plaanid paika!
6. okt kl 20 – Algab Lehtse kammerkoori 30. hooaeg! Kui on 
 huvi koori töös kaasa lüüa, siis palutakse kohale tulla! 
 Info 558 5587
11. okt kl 12 – Klubi Ehavalgus mälutreening jm tegelused
16. okt kl 12 – Käsitööseltsingu, Ehavalguse ja LKM eestvõttel 
 üritus kõigile “Tark, ilus ja tervislik toit – teeme ise!” 
17. okt kl 10–16 – 1. pärlitöö päev. Juhendaja on Irina Tarasso 
 va. Osamaks: täisk 20 kr. 
17. okt kl 12 – Algab mälumängu IX hooaeg! 
 Lehtse külakilb 1. mäng. Võistkond kuni 4 liiget. Osamaks  
 täisk 20 kr. 
18. okt kl 10 – Mälutreening ja eakate liikumistund
20. okt kl 18 – Tapa VV ametnike ja VVK liikmete kohtumine 
 rahvaga. Tule kohale, uuri olukorda, küsi küsimusi – saad 
 selguse!
23. okt kl 20 – Hooaja avapidu Country western e oktoobriõhtu. 
 Registreerimine laudadesse 22. oktoobrini, siis pääse 75  
 kr (peõhtul kallim!) Tunned end kindlasti hästi, kui tuled  
 hobusega ja riietud kantristiilis! Info: 383 3350; 521   
 8398; e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee
25. okt kl 10 – Mälutreening, laulu- ja jututuba 
28. okt kl 19 – Lehtse raamatukogu 95.juubeli üritus 
 koolilastele “Muinasjutt”. NB! Üritus algab raamatukogus 
kell 18 ja kandub üle kultuurimajja.

TAPA  VALLA  AJALEHT LK 71. oktoober 2010

Kõrvemaa XXV suvemängud toi-
musid tänavu juba 25. korda, män-
ge korraldas esmakordselt Tapa 
vald. Mängud toimusid eelmise 
nädalavahetusel 10.–11. septembril 
Tapa gümnaasiumi uuel staadionil, 
Tapa linnastaadionil ja Roti metsas. 
Kõrvemaa võistlustest võtsid osa 
viis valda kolmest maakonnast: Tapa 
vald Lääne-Virumaalt, Aegviidu 
Harjumaalt ning Ambla, Albu ja 
Roosna-Alliku vallad Järvamaalt.

Juba esimesest päevast sadas 
vihma ning teisel päeval sadu tihenes, 
tänu millele oli ka võistlejad esialgsest 
prognoosist kergejõustikus vähem, 
kuid sellele vaatamata oli võistlejaid 
piisavalt kõikidel aladel, et Kõrvemaa 
suvemänge kordaläinuks lugeda.

Esimesel päeval toimunud kolme 

ala järel juhtis veel Ambla vald ühe 
punktiga, siis teisel päeval võitis 
Tapa vald kõik alad ning kokkuvõttes 
võideti esmakordselt ka Kõrvemaa 
spordimängude karikas, mille on 
võitnud siiani Ambla vald ja korra 
ka Roosna-Alliku vald. Jalgpalli 
mängudel nii poistele kui meestele 
domineerisid Ambla ja Albu valla 
võistkonnad. Maastikurattasõidu 
võitis Tapa valla võistkond, nagu 
ka rannavolle sega- ja meeskonna 
võistluse, kergejõustiku ja köieveo. 
Juhtkonnavõistlus jäi võistlejate 
vähesuse tõttu ära.

Laupäevasel kergejõustiku võist-
lusel, mis oli Kõrvemaa XXV su-
vemängude põhiala, osales 107 
võistlejat 4 vallast. Reedesel maasti-
kurattasõidus oli võistlejaid 35 neljast 

vallast, nelja valla võistkonnad osale-
sid ka rannavolles ja jalgpallis, ning 
kolm valda osales köieveos.

Täname Ambla, Aegviidu, Roosna-
Alliku ja Albu valla organisaatoreid 
ja sportlasi, kellega koos Tapa valla 
võistkonnal oli tore koos võistelda!

Täname võistluste korraldamise 
ja abistamise eest Leo Matikainenit 
Ambla vallast, Tapa spordikeskuse 
direktorit Riho Lööperit, Spordi-
klubi Tapa juhatuse esimeest Allan 
Vinterit, spordiklubisid MTÜ Män-
nikumägi, STEV ja SK Tapa, Moe 
külaseltsi esinaist Tiina Talvikut, kõi-
ki tublisid Tapa valla abikohtunikke, 
Tapa spordikeskust, Tapa gümnaa-
siumi, Kirde Kaitseringkonda, Pizza 
Vesuviot ja MTÜ Seeniorit.

 Tapa vallavalitsus

Tapa vald võitis Kõrvemaa 
XXV suvemängude karika

KUHU  MINNA?

Kõrvemaa XXV suvemängud üldkokkuvõte

Kõrvemaa suvemängude jooksuvõistlusel. Foto nagi.ee/photos/ralliku

Mis toimub Lehtse kultuurimajas nädala sees?

ESMASPÄEV
10 –12 – Lehtse lasteaiale vaba põrand (suur saal)
12 –15 – Klubi Ehavalgus üritused ja tegelused: mälutreening, 
 eakate liikumistund, laulutuba, jututuba, meisterdus, täht-
 päevade peod, kohtumised huvitavate inimestega (president 
 Tiiu Kaasik, juhatavad Anu Jonuks, Leelo Jürimaa)
17–19 – Noorte tegevused (vastutavad Elle Simm ja Heli Sild, 
 juhendajad vahelduvad)
19–21 – Line-tants (juhendaja Maire Ilves)
TEISIPÄEV
8.15–9 – Lasteaialaste liikumise tund (õp Maren Liivik) 
10–12 – Lasteaialaste muusikatunnid (õp Leelo Jürimaa)
17–18.30 – Noorte pallimängud (vastutavad E. Simm, H. Sild)
18.30–20 – Meeste-poiste korvitrenn 
KOLMAPÄEV
8.15–9 – Lasteaialaste liikumise tund (õp Maren Liivik)
10–12 – Lasteaialastele vaba põrand (suur saal)
17–19 – Noorte tegevused (vastutavad E. Simm ja H. Sild, 
 juhatajad vahelduvad)
17–20 – Klaveritunnid (õp Kalli Kurvits)
19–20 – Kapelli Veereke proov (juh Tiiu Tikkerber)
20–22 – Lehtse kammerkoori proov (dirigid Tiiu Tikkerber, 
 Jaanus Väljaots)
NELJAPÄEV
10–12 – Lasteaialaste muusikatunnid (õp L. Jürimaa)
15–18.30 – Pinksitrenn lastele (treener Helga Vasemägi)
REEDE
10–12 – Lehtse lasteaia vaba põrand (suur saal)
13–16 – Lehtse PK õpilaste kehalise kasvatuse tunnid, trennid (õp 
 Raili Rooba)
19.30–20.30 – Line-tants eriti agaratele

* Noorte tegelused (E–N alates kl 17, ~1 kord kuus väljasõit vm 
ettevõtmine) 
* Muud tegelused (käsitöö, luulelõunad jms.) kokkuleppel
* Kontserdid, temaatilised üritused, rahvakalendri tähtpäevad
* Pärlitöö päevad (1 kord kuus) 
* 1 kord kuus (P) – Lehtse pinksi pühapäev ja Lehtse külakilb
* 1 kord kuus kohvik-klubi vormis peoõhtu orkestri ja esinejatega (L)
* Maja kasutus seltside ja seltsingute poolt, koosolekud, koolitused
* Müügipäev ~1 kord kuus
* Statsionaarsed näitused kolmes ruumis (väike saal, garderoob, 
kohvik)

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

Projekti “Tapa valla haldussuut-
likkuse kasv läbi meeskonntöö, 
strateegilise juhtimise ja isiku aren-
damise koolituste” raames koolitati 
vallaametnikke eesmärgiga tõsta 
Tapa valla juhtide ja spetsialistide 
juhtimis- ja koostöövõimekust 
ning viia kõrgemale tasemele tead-
mistepõhist poliitikakujundamist 
majandusarengu juhtimisel oma-
valitsuses. Heal tasemel koolitajad 
koolitusfirmast Addenda sisustasid 
tihedad koolituspäevad isiksust, 
koostöövõimet ja erialast võimekust 
suurendavate tegevustega. Kooli-

Tapa vallavalitsuse ametnikud 
said EL toel koolitust

tuse kasutegur avaldub nii töötajate 
paremas koostöövõimes kui töö 
üldises paremas planeerimises. Kol-
mepäevane koolitus toimus Jänedal.

2009. a jooksul koolitati sama 
programmi rahastamisel Tapa valla 
ametnikke ning volikogu liikmeid 
projekti “Tapa valla haldussuutlik-
kuse tõstmine” raames. Koolituse 
käigus keskenduti valla töökorral-
duse ja juhtimissüsteemi analüüsile 
ning vallametnike ja vallavalitsuse 
teenuste standardiseerimisele ning 
teenuste arendamisele. Värskete 
volikogu liikmete koolitus hõlmas 

volikogu töö põhimõtteid ning 
koostööoskuste arendamist.

Projekte rahastati EL Sotsiaal-
fondi meetme „Avalike teenistujate, 
kohalike omavalitsuste ja mittetu-
lundusühingute töötajate koolitus 
ja arendamine“ alameetmest „Or-
ganisatsiooni arendamine“

Vahur Leemets

TAPA KULTUURIKOJAS

5. okt kl 17  Õpetajate päeva tänuõhtu valla pedagoogidele
5. okt kl 20 Film „Kiskjad” Pääse 40 kr
12. okt kl 20 Kino
13. okt kl 9–10 Promed palsami müük
19. okt kl 20 Kino
22. okt kl 19 Varius teatri etendus „Üksi ja vaba“. Etendus  
  kestab 1 tund ja 10 min. Pilet 75 kr. 
23. okt  Tapa valla 5. aastapäev. 
   kl 13 Harri Allandi raamatu „140 aastat Tapa raudteejaama   
 sõnas ja pildis“ presentatsioon Tapa raamatukogus.
   kl 15 Vallavanema vastuvõtt noorimatele vallakoda  
 nikele ja nende vanematele. 
   kl 19 Valla 5. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus.
   kl 20.30 Sünnipäeva tantsuõhtu. Tasuta.

Tähelepanu!
13. septembrist 2010 on Tapa kultuurikoja kassa avatud:

E, K, N 11–18; T 11–16 ja 19–20.30; R 11–14
Kassa on avatud ka kõikide ürituste ajal.



    

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 1. oktoober 2010

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 VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Ära anda Tapal 2 kušetti, 
laius 80 cm ja lahtitõmmatav tugitool.

Info tel 5392 8904

Tooma jalatsiparandus 
asub uuel aadressil Tapa 1. Mai pst 44. 
Avatud E–R  kell 11–17. L kell 11–15.

Info tel 5397 1256, 324 0896

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.

Tapa vallavalitsus kutsub 
kõiki praeguseid ja endisi õpetajaid

5. oktoobril kell 17 Tapa kultuurikotta, et 
tähistada üheskoos õpetajate päeva.

Info telefonil 322 9659, 
Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Tapa valla kepikõnnimatk 
toimub 

Rahvusvahelisel käimispäeval 
3. oktoobril 2010 algusega kell 12,

päeva avamine ja start Tapa spordikeskuse 
eest, soojendus kell 11.45.

Marsruut: Tapa spordikeskus - Pargi tn - 
Decora kauplus - Paide mnt äärne kergliiklus-

tee - Loode tänav - Roti mets - Tapa lin-
nastaadion - Kooli tänav - Tapa spordikeskus

Distants on 5,5 km pikk
Lisainformatsiooni saab käimispäeva 

eestvedajalt Anu Jonuksilt tel 5342 2364.

Suur tänu kõikidele Tapa valla kultuurikollektiividele, 
kes osalesid 18. septembril Jäneda sügislaada kultuuri-

programmis ning andsidoma panuse päeva kordaminekuks.

Tapa vallavalitsus

Jäneda noored! 

Sa oled põhikooli lõpetanud Jäneda noor ja:
· hoolid oma kodukoha arengust, 
· Sul on huvitavad ideed, mida tahaksid 

teistega jagada,
· tahad midagi paremaks muuta,
· soovid olla kursis Jänedal toimuvaga,
· veeta koos sõpradega kasulikult aega,

siis tule pühapäeval 3. oktoobril kell 12 
Jäneda kooli juures asuvasse õuemajja. 

Kui sulle see aeg ei sobi, kuid tahad teada, 
mis toimub, siis anna endast märku.

Info margit.vijar@tapa.ee, 
389 8231 (Jäneda Kool)

Politsei teade

Ida Prefektuuri Rakvere kriminaalteenistus otsib Tapa surnuaial 
vandaalitsejate käe läbi kannatada saanud inimesi. 

Ajavahemikul 2.–3. september vandaalitseti Tapa linnas Leina 
tänaval asuval kalmistul, kus lükati ümber hauakive ja riste, 
lõhuti hauaplaate, laternaid, loobiti laiali lilli ning viidi pinke 

ühel platsilt teisele. Politsei palub kannatanutel ühendust võtta 
telefonil 322 2778 või 337 2165.  

Mari Riina Rist

Pakun tööd korteriremondi tegijale. Korter 
asub Tapa linnas, kus on vaja vahetada lagi ja 

põrand. Info tel 5567 7609.

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja 
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3

Telefon 501 3862

OÜ MULTI VARIUS

Ostan remontivajava ekskavaatori 
ja roomiktraktori (buldooseriga). 

Pakkuda võib ka teisi vene päritolu masinaid, 
seadmeid ja haakeriistu. Tel 507 8478

e-mail heino@ruumen.ee

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

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
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 kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr. 

Info telefonil 504 5632

Müüa keskmises seisukorras 4-toaline korter 
Tapal. Korterisse jääb köögimööbel ja boiler. 
Üldpind 72,1 m2. H 55 000 kr. Tel 5843 7996

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Tel 523 2401

Matuseteenused 24h - FIE Aivar müür
Samas teostan kalmistutöid:

Hauaäärised, hauakaevamine Lääne-Virumaal
Tel 5647 7432, 327 7139

Hingamisteraapia klubi 
nii lastele alates 

3 aastast kuni kõrge vanuseni inimestele.
Registreerimine tel 552 1946 või 5667 0303

Tantsima!

5. oktoobrist alustavad Tulised Tuulutajad uut hooaega.
Ootame oma ridadesse uusi tantsijaid.

Treeningud toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval kl 20.30 
Tapa gümnaasiumi aulas.

Kellel huvi tulge kohale või helistage 5343 7995 

Tulised Tuulutajad


