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Reedel, 13. veebruaril 2009 allkir-
jastasid Lääne-Viru maavalitsus 
ja AS GoBus riigihanke „Avaliku 
bussiliiniveo korraldamine Lääne-
Viru maakonnas 3 liinigrupis” 
tulemusena avaliku teenindamise 
lepingud. 

Lepingud puudutavad maa-
konnaliine kogumahus 1 625 000 
liinikilomeetrit aastas. Kokku 
moodustab see umbes 65% kogu 
maakonnaliini mahust. Riigihange 
kuulutati välja kolmes liinigrupis. 
Kõigis kolmes liinigrupis osutus 
parimaks AS GoBus poolt esita-
tud pakkumus. 

Kokku esitasid pakkumused 
viis firmat. Uute lepingute alusel 
hakatakse liinivedu teostama alates 
1. aprillist 2009. Lepingud kehtivad 
2014. a lõpuni. 

Kuni uute lepingute kehtima 
hakkamiseni teenindavad antud 
liine AS GoBus, OÜ Tapa Auto-
bussipark ja OÜ Uus Liin. Reisi-
jate jaoks uute lepingute kehtima 
hakkamisega praktiliselt midagi ei 
muutu, kuna sõiduplaanid jäävad 
enamjaolt samaks.

Martin Keskküla,
Lääne-Viru maavalitsuse 

vanemspetsialist

6. märtsil
Kell 18 toimub kultuurikojas õpi-
laskontsert ja endiste õpetajate 
austamine.
Kell 20 spordihoones võrkpalli-
võistlus Tapa gümnaasiumi õpilaste 
ja vilistlaste vahel.

7. märtsil
kell 10 Korvpall (väike saal)
kell 12 Näitused avatud
kell 12 Küünalde süütamine endiste 
õpetajate kalmudel Tapa kalmistul 
kell 12 Käsipall (suur saal)
kell 14 Kultuurikojas õpilaskontsert 
kell 15 Algab registreerimine kooli-
majas (I korruse platvorm)
kell 17 Kontsert-aktus kooli aulas
kell 19 Kutsetega külaliste vastuvõtt
kell 21 Tantsuks mängivad Karl 
Madis & CO ja Nukker Kukeke

Möödunud aasta oli Eesti Vabariigi 
juubeliaasta. Riigi eestvedamisel 
toimus mitmeid aastapäeva tähis-
tamise üritusi. Meil on, mida sellest 
aastast meenutada. Öölaulupidu 
“Märkamise aeg” tõi lauluväljakule 
taas kord tuhandeid eestimaalasi. 
Meeleolu oli ülev, nagu kaks-
kümmend aastat tagasi. Telesari 
“Tuultepealne maa” andis tänastele 
noortele isamaalise ülevaate meie 
ajaloost. Vanematele inimestele 
tõi aga meelde rasked sõjajärgsed 
aastad ja küüditamise. Iseseisva riigi 
lakkamise.

Täna seisame meie riigi uue 
sünnipäeva ootuses. Aastaga on 
aga palju muutunud, ülemaailmne 
finantskriis on läinud üle majan-
duskriisiks. Mure tuleviku pärast 
on jõudnud iga inimese alatead-
vusse. Riik peab aga püsima igas 
olukorras. Rasked majandusotsu-
sed tuleb teha kiirelt ja resoluutselt. 
Pikalt parastamine, et maksuvabad 
reeded on muutunud töövabadeks, 
ei aita. Tuleb otsida lahendusi ja 
olla valmis muutusteks. Tuleb olla 
valmis selleks, et senine õpitud 
amet vajab ümberõpet. Samas on 
hea aeg alustada uute ettevõtmis-
tega. Üks, mida täna aga peame 
vältima, on paanika tekitamine. 

Palju on räägitud tarbimisest ja selle 
mõjust majandusele. Julgen väita, et 
peame vältima ka arutut tarbimise pii-
ramist. Hea on siinjuures tuua näiteid 
Soomest, kus eelmise sajandi lõpust 
kõik see värskelt kogetud.

Nagu meile, nii ka sinna on jõud-
nud majanduskriis. Mitte päris nii 
tõsine kui meil, sest ega ka tõus ei 
olnud seal nii uhke ja äge nagu meil. 
Soomes on aga alustatud ulatuslikku 
reklaamikampaaniat “Älä ruoki lamaa 
... säästämällä” (Ära toida säästmisega 
majanduskriisi.) Kindlasti küsite, et 
mis nüüd on siis tarbimist hakatud 
õhutama või!? Ei, tegemist on suu-
rema kampaaniaga, mida toetavad 
mitmed Soome ettevõtted. Kampaa-
nial on oma veebileht (http://www.
alaruokilamaa.fi/yhteistyossa/)ja 
kalkulaator (http://www.alaruokila-
maa.fi/testi/), mis näitab millised on 
tagajärjed kui säästad. Soomlastelt on 
mida õppida. 

Üks, millest samuti viimastel 
päevadel on palju räägitud on töö-
taja omavastustus oma tervise ees. 
Arusaadavalt on terve töötaja tähtis 
nii riigile kui tööandjale. Muutus 
haiguspäevade kompenseerimise 
korras tõstatub selle küsimuse veelgi. 
Kutsun siinjuures kõiki koguma tervi-
sekilomeetreid, 24. veebruaril Rutka 

matkarajal toimuval üritusel “Ring 
ümber maailma” või osalema 
koos president Arnold Rüütliga 
28. veebruaril VI presidendimat-
kal. Meie riik vajav nii vaimselt 
kui füüsiliselt terveid kodanike ja 
selle võimaluse täitmine on meie 
endi kätes.

 7. märtsil tähistatakse pidu-
likult Tapa gümnaasiumi aasta-
päeva. Tegemist on suure kooliga 
ja tähtsa sündmusega. Tänan 
siinjuures kogu südamest neid 
inimesi, kes läbi Tapa gümnaasiu-
mi ajaloo on andnud oma panuse 
meie laste õpetamisse või and-
nud koolis töötades oma panuse 
parema õpikeskkonna tekkele. 
Kindlasti on sellel päeval Tapal 
liikumas palju vilistlasi. 

Teadke, et te ei ole Tapale oo-
datud mitte ainult kooli aastapäe-
val, vaid ka muul ajal. Kirjutasin 
Tapa gümnaasiumi aastapäevaks 
valmivasse raamatusse, et vajalik 
oleks moodustada kooli toetav vi-
listlaskogu. Kellel asja vastu huvi, 
palun võtke aastapäeval julgelt 
minuga ühendust. Teeme ühiselt 
kaua räägitu teoks.

 Parimate soovidega
 Kuno Rooba, 

vallavanem

AS-i Rakvere Piiritustehas Tapa 
vallas Moe külas ning Tapa linnas 
asuvad kinnistud jäid ka teistkordsel 
enampakkumisel müümata. 

Üle-eelmisel teisipäeval kokku 
kolme Rakvere Piiritusetehase hoo-
nestatud krunti müünud Tallinna 
kohtutäitur Kristiina Feinman ütles 
BNS-ile, et kinnistute müük nurjus 
ostuhuvi puudumise tõttu.

Feinman langetas kinnistuid teist 
korda sundmüüki pannes nende 
alghinda ligi 200 miljonilt 128,2 
miljonile kroonile.

Tapa vallas Moe külas asuva 14 
hektari suuruse hoonestatud kin-
nistu uus alghind oli 66,8 miljonit 
krooni, Tapa linnas Kauba tänav 3 
ja 6 asuva kahe kinnistu uued alg-
hinnad olid vastavalt 56,6 miljonit 
ja 4,8 miljonit krooni.

VT, 04.02.2009

Alates 2009. a märtsist ilmub valla 
ajaleht kord kuus 8-leheküljelisena. 
Põhjuseks on majandussurutisest 
tingitud eelarve kärped ja Eesti Pos-
ti kojukandetariifide märgatav tõus. 

Järgnevalt toome lugejateni 
ajalehtedee Sõnumed ja Tapaskije 
Vesti uued ilmumise päevad: 20. 
märts – Sõnumed nr 5 (353), Vesti 
3 (109); 17. apr – Sõnumed 6 (354), 
Vesti 4 (110); 22. mai – Sõnumed 
7 (355), Vesti 5 (111); 22. juuni – 
Sõnumed 8 (356), Vesti 6 (112); 14. 
aug – Sõnumed 9 (357), Vesti 7 
(113); 4. sept – Sõnumed 10 (358), 
Vesti 8 (114); 2. okt – Sõnumed 11 
(359), Vesti 9 (115); 23. okt – Sõ-
numed 12 (360), Vesti 10 (116); 20. 
nov – Sõnumed 13 (361), Vesti 11 
(117); 18. dets – Sõnumed 14 (362), 
Vesti 12 (118). 

Toimetus vabandab ja loodab 
mõistvat suhtumist!

Heiki Vuntus, toimetaja

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Aren-
duskoda võtab LEADER strateegia 
meetme 1.1 (maht 6 miljonit) ja  
meetme 1.2 (maht 1,5 miljonit) pro-
jektitaotlusi vastu kuni 16. märtsini 
(kella 17ni).

Meetme 2.1 (maht 2,4 miljonit) 

ja meetme 2.3 (maht 1,2 miljonit) vas-
tuvõtmine lõppeb 15. aprillil kell 17.

Projektiga seotud nõustamise kohta 
saab infot MTÜ Arenduskoja vee-
bilehelt arenduskoda.ee ja Tapa valla 
LEADER nõustajalt Vahur Leemetsalt 
(arendusnõunik, tel 322 9658, 5649 

5439, e-mail vahur.leemets@tapa.ee)
Taotlusi võetakse vastu MTÜ 

Arenduskoja kontoris, aadressil 
Roheline 19, Tapa linn. Info e-
post: heiki@arenduskoda.ee, tele-
fon 325 8696, mobiil 5648 5208.

Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

Maavalitsus ja 
AS GoBus sõlmisid 
avaliku bussiliini-
veo korraldamise 

lepingud

Piiritusetehase 
kinnistud jäid taas 

müümata

Arenduskoda võtab vastu projektitaotlusi 

Palju õnne Eesti Vabariik ja 
Tapa Gümnaasium

Gümnaasiumi
90. aastapäeva 
ürituste kava 

Tapa vallavalitsus viis läbi hanke 
Valve tn 30 asuva sauna ja kõrval-
hoone rekonstrueerimiseks. 

Parima pakkumise tegi Tapal 
tegutsev ehitusettevõte OÜ RAM 
Builder, summas 1 176 763 krooni. 
Valve 30 asuvad saun ja kõrvalhoo-
ne rekonstrueeritakse projekti “Ter-
ve pere keskus” raames. Projekti 
finantseeritakse Norra ja Euroopa 
Majanduspiirkonna finantsmehha-
nismide regionaalarengu toetus-
skeemist. Projekti kaasfinantseerin-
gu tagavad MTÜ Jeeriko ja kaheksa 
omavalitsust kahest maakonnast. 

tapa.ee

Hanke võitis 
OÜ RAM Builder 

Valla ajalehtedel on  
uued ilmumisajad

Tapa kultuurikojas
24. veebruaril kell 12

  
EV 91. aastapäeva aktus. 

Tapa valla aasta tegija 2008 
väljakuulutamine.
Kõik on oodatud!

Selle nädala teisipäeval said Eest Vabariigi kodanikeks Oleg Pavlov, Natalja Zapevalova ja Nadežda Žukova. 
Tapa vallamajas andsid kodanikutunnistused värsketele kodanikele pidulikult üle maavanem Urmas Tamm 
ja Tapa vallavolikogu esimees Aleksander Sile. 
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Korraldajad: Tapa vallavalitsus 
koostöös AS-iga EVR Infra.
Konkursi objekt:

Konkursi objektiks on Tapa 
vaksalihoone ning konkursi käigus 
otsitakse ideelahendust vaksalihoo-
nele kasutusfunktsiooni leidmiseks 
koos investeeringute rahastusallika 
ja ülalpidamiskulude katmisallika 
näitamisega.

Ideekavand peab katma Tapa 
vaksalihoone kasutamise enamikus 
mahus (vähemalt 467 m²).
Konkursi üldtingimused:

Konkurss on avalik ja osavõtu-
maksuta.

Konkursist võivad osa võtta 
eraisikud, mittetulundusühingud 
ning seltsingud ning eraisikutest 
moodustatud grupid, kes on tead-
likud konkursi tingimustest.

Konkursil osalev isik või isikute 
grupp võib esitada mitu tööd.

Idee esitamiseks on vaja esitada 
ideekavand koos investeerimisallika 
ja ülalpidamist katva tegevusplaa-
niga aadressil Pikk tn 15, Tapa, 
märksõna “Tapa vaksalihoone 
ideekonkurss”. Pärast ideekavan-
diga tutvumist saadetakse see edasi 
žüriile tutvumiseks.

Ideekavand peab arvestama, et 
vaksalihoone omanikuks on AS 
EVR Infra, võimalik on pikaajaline 
üürileping Idee teostajaga.

Idee peab olema kooskõlas raud-
teeohutuse kriteeriumitega. 

Rahastamise ja ülalpidamisku-
lude kajastamisel peab lähtuma 
nende kulude reaalsel kaetavusel. 
EL struktuurfondide ja muude pro-
jektrahastamisallikate puhul näidata 
ära programm ning vajadusel selle 
abikõlblik alamprogramm.

Konkursi võitjad on kohustatud 
avalikustama oma isikuandmed.

Konkursi korraldajal on õigus 
ideid konkursi lõppedes avalikustada.

Sobivate tööde puudumisel on 
komisjonil õigus kuulutada kon-
kurss nurjunuks.
Ajakava:
10. veebr 2009 – konkursi välja-
kuulutamine
1. märts 2009 – ideekavandite esi-
tamise tähtaeg
16. märts 2009 – avalikustatakse ideed 
kõigile tutvumiseks ja hindamiseks 
30. märts 2009 – Avalikustatakse 
konkursi tulemused
Parimate selgitamine:

- Žürii on viieliikmeline
- Hindamisel lähtutakse sellest 

kui uuenduslik, reaalselt rakenda-
tav ja kui huvitav, originaalne või 
silmapaistev on idee.

- Žürii valib endi seast esimehe. 
Žürii hindab ideid 10 palli süstee-
mis. Juhul kui punktide summa on 
võrdne langetab otsuse esimees.

- Ideekonkursi võitja saab 
3000-kroonise preemia ja õiguse 
alustada idee teostamist.

Vahur Leemets, arendusnõunik

Veebruarist kuni juuni keskpai-
gani viiakse maakonna trau-
manõukogu koordineerimisel 
Lääne-Virumaal läbi 6.-9. klas-
side õpilastele suunatud projekt 
„Kaitse end ja aita teist“.

Projekti üks eestvõtjatest, Ida-
Eesti Päästekeskuse koordinatsioo-
niteenistuse juhi Maido Nõlvaku 
sõnul antakse noortele nelja kuu 
vältel eluks vajalikke teadmisi ohu-
tust liiklusest, tule- ja veeohutusest, 
orienteerumisest metsas ning õpe-
tatakse neid oskuslikult käituma 
eriolukordadesse sattumisel, näiteks, 
kuidas metsa eksides ellu jääda ja 
õnnetusse sattunutele esmaabi anda.

Maavalitsuses on toimunud 
projekti tutvustav infopäev koo-
lidepoolsetele koordineerijatele. 
Projektis osaleb maakonna 17 kooli 
(Tapa vallast Jäneda põhikool). 

Maakonna traumanõukogu koor-
dinaatori, maavalitsuse tervisee-
denduse spetsialisti Olga Boitsovi 
ütlusel oli huvi projektis osalemise 
vastu niivõrd suur, et osalema pää-
sesid vaid kõige kiiremini üleskut-
sele reageerinud koolid. Ülejäänud 
peavad ootama järgmist võimalust, 
mis loodetavasti avaneb aasta pärast.

Projektis osalejad saavad kooli 
tellida tasuta kahetunniseid loen-
guid, millega kaasnevad praktilised 
tegevused järgmistel teemadel: 

elupäästev esmaabi, vetelpääste, 
noored ja seadusandlus, liiklus- ja 
tuleohutus, matkatarkused ning 
orienteerumine. Koolitusi viivad 
läbi Rakvere haigla parameedikud, 
Ida Politseiprefektuuri noorsoopo-
litseinikud, Ida-Eesti Päästekeskuse 
ennetustöö spetsialistid, Ida Teede-
keskuse spetsialistid ning Kaitseliidu 
Viru Maleva kaitseliitlased. 

Projekt lõpeb juuni alguses toi-
muva kahepäevase noortelaagriga, 
mida juhendavad loenguid läbi 
viinud spetsialistid. 

Projekti läbiviimist finantseerib 
Eesti Haigekassa vastavalt tervise 
edendamise tegevuskavale maa-
kondlike traumaennetuste prog-
rammist ning viiakse läbi koostöös 
Lääne-Viru traumanõukoguga. 
Osalevad organisatsioonid panus-
tavad projekti läbiviimisesse oma-
poolse ressursi loengute ja laagri 
läbiviimiseks. 

Projekti idee sai alguse 15 aastat 
tagasi Jõgevamaal. Nüüdseks on 
„Kaitse enda ja aita teist“ laienenud 
ka teistesse Eesti maakondadesse. 
Järgmisel aastal on plaanis see läbi 
viia ka Ida-Virumaal.

Maakonna traumanõukogu
Ida-Eesti Päästekeskus
Ida Politseiprefektuur

Rakvere haigla
Ida Teedekeskus

Kaitseliidu Viru Malev

 

Tapa vaksalihoone 
funktsiooni leidmise 

ideekonkursi 
tingimused

Maakonnas käivitub 
projekt „Kaitse end 

ja aita teist“

11.–13. veebruarini avanes mul 
võimalus külastada Rootsi Ku-
ningriigis asuvat Gävle linna. 

Õppevisiidi korraldas MTÜ 
Jeeriko Norra/EMP regionaal-
arengu toetusskeemi finantsee-
rimisel. Õppereisi eesmärgiks 
oli tutvuda Rootsi Kuningriigi 
pikaajalise sotsiaaltöö kogemu-
sega ja nähtu-kuuldu põhjal leida 
meilegi sobivaid juhtimis-, majan-
damis- ja rahastamispõhismõtteid 
kavandatava „Terve pere keskuse“ 
väljaarendamisel.

Meil toimiv kohalike omavalit-
suste sotsiaalhoolekandesüsteem 
on praktikas kujunenud peamiselt 
rahaliste toetuste keskseks. Te-
gelikult on abivajajal rohkem abi 
konkreetsetest tema probleemi la-
hendamisele keskenduvatest sot-
siaaalteenustest, mitte rahalisest 
toetusest. Teenuste korraldamine 
on ühele omavalitsustele oluliselt 
kallim ja riskantsem, klientuuri ei 
ole võimalik täpselt prognoosida 
ning seetõttu ei pruugi pakutavad 
teenused osutuda majanduslikult 
kõige otstarbekamateks. Väikestes 
omavalitsustes puudub ka piisav 
klientuur, kes tagaks teenuseo-
sutajale pideva hõivatuse. Üheks 
lahenduseks on korraldada sot-
siaalhoolekandeteenuseid omava-
litsuste vahelises koostöös. Seits-
me Lääne-Virumaa omavalitsuse 
ja Ambla valla koostööprojekti 
raames proovime ühiselt, välisriigi 
kogemusi arvestades, luua piir-
konnas ühtsed sotsiaalteenused. 

Gävle on linn Rootsi Kuning-
riigis Gästriklandis, Gävleborgi 
lääni ja Gävleborgi valla keskus. 
Gävle on tähtis sadamalinn, raud-
teede ristumispaik ja tööstuslinn. 
Tähtsamad tööstusharud on met-
sa-, toiduainete- ja terasetööstus. 
Linnas toodetakse Gevalia kohvi, 
mis on nime saanud Gävle ladina-
keelse nime järgi. Gävle on üks 
vanimaid Rootsi linnu. Linna-
õigused sai 1446. a. Ajaloolised 
ehitised on Püha Kolmainu kirik 
(1654), raekoda (1780ndatest) ja 
Gävle loss (1583). Gävleborgi 
lääni pindala on 18191 km2 ja 
elanikke 276 256 (30.06.2006. a 
andmetel).

Rootsi on jagatud 21 lääniks, 
mis jagunevad omakorda kokku 
290 kohaliku omavalitsuse üksu-
seks (vallaks). Ühes läänis võib 
olla mitu valda, kuid nende vahel 
puudub hierarhiline seos, mõle-
mad tegelevad oma ülesannetega, 
välja arvatud Gotland, kus vald 
täidab ühtlasi ka lääni ülesandeid. 
Poliitilisi funktsioone täidavad 
Rootsi Kuningriigis maavolikogu 
(landstingsfullmäktige), mille valib 
rahvas, ja maavalitsus (länsstyrelse), 
mis on riigi organ läänis. Maavalit-
sus (länsstyrelse) on riigi piirkondlik 
esindaja, mis toimib lääni ja riigi 
vahelise vahelülina. 

Maavalitsuse juhi nimetab 
Rootsi valitsus ning teda kutsu-
takse maavanemaks (landshövding). 
Läänivalitsuse kompetentsis on 
muuhulgas teatud sotsiaalküsi-
mused ja piirkondlik sotsiaalne 

planeerimine.
Lääni riiklike organite seas 

on ka näiteks lääni töökomisjon 
ja metsavalitsus. Need alluvad 
vastavale üleriigilisele organile. 
Landsting on teise astme koha-
lik omavalitsus, mille poliitiline 
organ on maavolikogu (land-
stingsfullmäktige). Maavolikogu 
nimetab landsting’i valitsuse, mis 
juhib ja koordineerib landsting’i 
tööd. Landsting’i kompetentsis 
on tähtsaimal kohal tervishoiu-
küsimused. Tavaliselt on selle 
kompetentsis ka haridus, kultuur 
(peamiselt lääni muusikaasu-
tused, teatrid ja muuseumid) 
ning majanduse toetamine. 
Ühistranspordi valdkond on 
sageli jaotatud landsting’i ja val-
dade vahel. Landsting’i tegevust 
finantseeritakse riigieelarvest 
ja landsting’i maksudest. Seda 
reguleerib muuhulgas omavalit-
susseadus.

Rootsi Kuningriigis on ühtsed 
põhimõtted sotsiaalsüsteemis. 
Rahaliseks toetuseks on ainult 
riiklik toimetulekutoetus. Täien-
davaid toetusi omavalitsused ei 
maksa. Põhirõhk on sotsiaaltöös 
teenuste arendamisele, pakkumi-
sele ning uuringutele.

Omavalitsuse mainekujunda-
jaks on omamoodi sotsiaaltöö. 
Kui meil näitavad omavalitsuses 
pakutavad erinevad sotsiaal-
teenused elanikkonnale prob-
leemset piirkonda, siis Rootsi 
Kuningriigis nähakse seda pigem 
kui väga hästi toimivat haldus-
üksust, kus hoolitakse oma 
elanikest ja sotsiaalteenused on 
omavalitsuse mainekujunduse 
positiivsed näitajad.

Prioriteetne on laste, noorte, 
perede ning eakate heaolu taga-
mine. Loomulikult see ei tähen-
da, et teistele sihtgruppidele 
tähelepanu ei pöörata, kuid 
selle lühikese aja jooksul, kui 
seal viibisime ei olnud võimalik 
kõigi teenustega tutvuda. Olu-
line on, et kõik inimesed, kes 
vajavad abi ja toetust, peavad 
seda riigilt saama, et tagada ini-
mese elukvaliteet ning heaolu.

Kolme sisutiheda päeva jook-
sul külastasime erinevatele siht-
gruppidele loodud sotsiaaltöö-
keskuseid ja tutvusime pakuta-
vate teenustega.

Tutvusime erinevatele siht-
gruppidele pakutavate teenus-
tega.

Väärkoheldud laste turva-
keskus

Turvakeskuse eesmärgiks on 
pakkuda väärkoheldud lapsele 
komplektset abi st seal keskuses 
töötavad sotsiaaltöötaja, psüh-
holoog, politsei, lapse kaits-
ja. Selles keskuses viiakse läbi 
menetlustoimingud koostöös, 
mille tulemusena paraneb uu-
rimiskvaliteet. Keskuse miljöö 
on lapsesõbralik, turvaline ning 
usaldusväärne, mille tulemusena 
lapsed julgevad enda avada ning 
avastatakse rohkem kuritegusid, 
mis on seotud lapse väärkoht-
lemisega.

Kriisikeskus meestele
Kriiskeskuse eesmärgiks on 

pakkuda meestelt  meestele 
kriisinõustamist, tugigrupi tee-
nust, telefoninõustamist 24 
h ööpäevas, vägivallatsevate 
meeste nõustamise läbi meeste 
enesehinnangu tõstmist, tegude 
peegeldamist, analüüsi ning oma 
tunnetega toime tulema.

Kr i i s ikeskuses  töötavad 
klientidega meessoost spetsia-
listid, et tagada mõistmine.

Keskuse töös kasutatakse 
erinevaid töömeetoteid, kuna 
mehed on tundlikud, erine-
vad ja mees peab tundma end 
kaitstuna ning peab tekkima 
usalduslik suhe. Töömeetodiks 
on: individuaalne nõustamine, 
grupiteraapia, tegevusteraapia. 
Alates 1999. aastast kuni 2008. 
aasta novembrini on külastanud 
keskust 1032 meest vanuses 
35-45 a. 

Naiste Varjupaik
Naiste Varjupaiga teenust 

osutatakse Rootsi Kuningriigis 
juba alates 1980. aastast. Var-
jupaiga eesmärgiks on tagada 
turvalisus ja nõustamine ohtu 
sattunud emadele lastega ja pe-
revägivalda kannatanud naistele, 
varjupaiga võimaluse pakkumi-
ne ja telefoninõustamine 24 h 
ööpäevas.

Varjupaiga töömeetoditeks 
on individuaalne nõustamine, 
grupinõustamine, kunstiteraa-
pia, draamaõpetus. 

Omaste hooldajate tugi-
keskus

Tugikeskuse eesmärgiks on 
viia läbi omastehooldajatele 
eneseabikoolitusi ja toetada 
omastehooldajate tugigrupi 
kooskäimist, kus rõhutada ini-
mestele elulähedust, argipäeva 
ja inimeste oma valikuid ja endi 
arusaamasid hooldajana olemi-
sest, mõtlemisest, suhtumisest 
ja tunnetesse.

Tugigrupis jagatakse hoolda-
jatele mitmekülgset infot hool-
dust puudutavates küsimustes, 
ja saadakse tuge ja kinnitust 
oma probleemidele ja nende 
lahendamisele.

Peale tugigrupi teenuse pa-
kutakse tugiisiku ja päevahoiu 
(nn vanurite lasteaia) teenust, 
et toetada hooldaja tööl käimist 
ning võimaldada võtta endale 
vaba aega.

Viimasena kohtusime sot-
siaalteenuste uuringute töö-
grupiga. Nende ülesandeks on 
viia läbi kvaliteedihindamine 
erinevate teenuste osutami-
sel, meetodite kasutamisel, ja 
sihtgruppide rahulolu osas. 
Uuringute tulemustele tugine-
des saab pidevalt parendada 
teenusekvaliteeti ning kasutada 
õigeid meetodeid.

Ene Augasmägi, 
sotsiaalnõunik

Rootsi Kuningriigi 
Gävle kommuunis 

sotsiaalsüsteemiga 
tutvumas



TAPA  VALLA  AJALEHT LK 320. veebruar 2009

E-rõõmu klubi esimene koosviibimine toimus selle nädala esmaspäeval arenduskoja arvutiklassis.
Foto  Heiki Vuntus

Tapa valla 10 ajaga kaasaskäivat 
pensioniealist inimest asutasid 
arenduskoja juurde eakate arvuti-
klubi E-rõõm.

Kõik klubilased käisid ja lõpe-
tasid eelmise aasta sügis-talvisel 
perioodil arenduskojas sotsiaal-
ministeeriumi rahastatud projekti 
raames eakate ja puuetega inimeste 
arvutikursused. Üldse lõpetas 
kursused 24 eakat ja 12 puuetega 
inimest. Kursuslaste hinnangul oli 
positiivne see, et eesmärgiks pol-
dud seatud mitte palju infot anda, 
vaid õpetatu lihtne ja selge esitlus 
ning pidev kordamine.

Arvutiklubi ristiema Ruti Ein-
maa ütles, et klubi nimi väljendab 
eakate innovaatilisust. Nime kuju 
tuleneb arvutialasest mõistest 
e-mail, aga klubi nimes tähendab 
“e” eakaid ja rõõm on sellest, et 
arvutikasutamise oskused aitavad 
osa saada maailma tarkustest. Üks 
eesmärk on ka see, et noortest 
infotehnoloogia valdkonnas mit-
te maha jääda. Nii mõnigi klubi 
liige ütles, et tänu arvutikursustel 
õpitule on võimalik kodus arvuti 
kasutamisel noortega nn ühel lainel 
rääkida. 

Klubi käib koos esmaspäeviti 

kl 10–12.30 arenduskojas. Klubi 
liikmete arvu piirab esialgu arvuti-
klassis olevate arvutite arv (10 tk). 
Kavas on tutvuda interneti erineva-
te temaatiliste lehtedega, täiendada 
end tekstikirjutamise valdkonnas, 
õppida kasutama virtuaalset maa-
kera Google Earth jms.

Selgeks on saamas elektrooni-
lise postiga seotud võimalused. 
Üksteisele saadetakse isegi püha-
deõnnitlusi juba meili-teel. Arne 
Kroonmäe lisas aga, et palju on 
veel sellist, mille selgekssaamine 
vajab sagedast kordamist.

Heiki Vuntus

“Lepinguosalised on nõus, et rahu-
tegemisega nende vahel lõpeb ka 
sõda majanduslistes ja rahandus-
listes suhetes.”

Nii on kirjas Tartu rahulepingu, 
mis sõlmiti täna 89 aastat tagasi, 16. 
artikli 1 lisa punktis 1.

Tartu rahuleping polnud vaid 
kahe sõdiva poole vaenutegevuse 
lõpetamise akt. Õigupoolest oli 
otsene sõjaline tegevus lõppenud 
juba 1919. aasta lõpul ning amet-
likult hakkas vaherahu kehtima 3. 
jaanuaril 1920. aastal kell 10.30. 
Loomulikult määrati Tartu rahule-
pinguga kindlaks Eesti riigi piirid. 
Kuid Tartu rahuleping pidi panema 
alguse ka normaalsete majandussu-
hete arengule naabrite vahel.

See lühikene eeltsiteeritud artik-
kel pole sugugi tähtsusetu rahule-
pingu teiste paragrahvide seas. Üks-
ki riik ei saa normaalset areneda, kui 
ei arene tema kultuur ja majandus. 
Õieti ongi igal rahval vaja oma riiki 
esmajoones selleks, et arendada 
iseend oma kultuuri ja majanduse 
edendamise kaudu. Elatada end, 
luua uusi väärtusi ja toimida koos 
ülemaailmses majandussüsteemis.

Praegu kõlavad need põhimõtted 
ajakohasemalt kui kunagi varem. 
Maailmamajandus, mis koosnebki 
kõikide riikide rahvamajandustest, 
kord tõuseb, siis langeb. Juba ühek-
sa ja pool aastat pärast Tartu rahule-
pingu sõlmimist, 29. oktoobril 1929, 
algas Ameerika Ühendriikides suur 
depressioon – ülemaailmne ma-
janduskriis, mis levides kiiresti üle 
kogu maailma, oli ka meie noorele 
riigile suureks katsumuseks. 

Kuid majanduslanguste ajal 
laotakse aluspõhja uutele majandus-
tõusudele. Kuigi Euroopa oli tollal 
kurnatud Suurest Maailmasõjast, 
nagu Esimest maailmasõda tollal 
kutsuti, ja Eesti Vabadussõjast, 
osati just 1930ndate aastate keskel 
Eesti majandust märkimisväärselt 
üles ehitada – palju tõhusamalt, kui 
seda oleks noorelt riigilt ja rahvalt 
eeldanud. Kahjuks ei suudetud 
seejuures säilitada demokraatlikku 
riigikorraldust, mida Tartu rahu-
lepingu sõlmimise eel ja järel riigi 
ülesehitustöös kõige olulisemaks 
peeti.

Tänapäeva maailmamajandus 
on palju tihedamalt läbi põimunud 
kui tollane. Me oleme Euroopa 
Liidu liikmed, mille põhieesmärk 
on kaupade, teenuste ja tööjõu 
vaba liikumine. Kuigi praegune 
majanduskriis räsib kõiki, on see 
suurepärane aeg, et vaadata realistli-
kult tulevikku ning panna alus meie 
uuele majandustõusule. Ärgem näh-
kem praeguses ajas vaid probleeme, 
leidkem pigem neid võimalusi 
ning hinnakem ja kasutagem seda 
hingetõmbepausi majandusadra 
seadmiseks, mida meile on antud. 
Ja edendagem oma demokraatiat 
tänapäeva aadete vaimus. 

Meenutame täna üheskoos, mil-
lisel vundamendil seisab meie riik, 
meie iseseisvus, meie rahva elujõud 
– meie kultuuri, demokraatia ja 
majanduse areng.

Abivallavanem Teet Koitjärve kõne Tartu 
rahu mälestusteenistusel Tapa Jakobi 

kirikus 2. veebruaril 2009

Austatud kogudus! 
Austatud daamid ja 

härrad!

Loodi eakate arvutiklubi E-rõõm

Eesti Terviseradadel ümber maakera 
Sihtasutus Eesti Terviserajad kutsub kõiki 
tervisespordist ja liikumisest huvitatuid 
tegema ringi ümber maakera!

Ürituse eesmärk on teadvustada ini-
mestele nende kodulähedasi looduslikke 
terviseradu ja kutsuda kõiki üles mõnusalt 
ja sportlikult aega veetma.

Tapa vallas on ümber maakera ringi te-
gemiseks võimalik kilomeetreid koguda 24. 

Keskkonnaministri 06.02.2009 käskkirjaga nr 190 on otsustatud 2009. aasta jooksul rii-
givarana avalikul enampakkumisel müüa alljärgnevad Tapa vallas asuvad kinnisasjad ning 
selle korraldajaks on määratud Maa-amet. 

Maa-amet
annab teada

enampakkumisest

Kinnisasjade müümine 
toimub aval iku kir ja l iku 
enampakkumise teel. Enam-
pakkumise toimumisest teavi-
tatakse vähemalt kaks nädalat 
enne enampakkumise toi-
mumist ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded. 

Lisaks avaldatakse vastavad 
teated Maa-ameti kodulehel 
www.maaamet.ee, vähemalt 

ühes üleriiklikus ajalehes ja 
vajadusel ka kohalikus aja-
lehes. 

Juhul, kui teil on küsimusi 
enampakkumise kohta või 
eelistusi enampakkumise teate 
avaldamise infokanali osas, 
palume neist teada anda Maa-
ameti kinnisvara haldamise 
osakonnale või e-posti aad-
ressil maaamet@maaamet.ee. 

Küsimustega pöörduda 
Maa-ameti kinnisvara halda-
mise osakonna peaspetsialist 
Kaidi Liivi poole (tel 675 
0126, e-post: Kaidi.Liiv@
maaamet.ee).

Kaidi Liiv,
Maa-ameti kinnisvara 
haldamise osakonna 

peaspetsialist

Registreeringu õigsuse kinnitamine 
MTR-is toimub 15. jaanuar – 15.aprill!

Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuse registris, peab igal 
aastal esitama kinnituse registreeringu 
õigsuse kohta hiljemalt 15. aprilliks

Vastavasisulisi taotlusi saate esitada 
Tapa vallavalitsuses rahvastikuregistri-
pidaja Kaia Silma kätte või saata postiga 
aadressil Tapa vallavalitsus, Pikk 15, Tapa 
linn 45106 või e-posti teel (digitaalallkir-
jastatult). Ettevõtja esindusõigust omav 
isik tuvastatakse Äriregistri andmete 
alusel sisenemisel portaali X-tee teenu-
sed ettevõtjale kaudu. FIE-na tegutseval 
ettevõtjal on võimalik taotlusi esitada 
kodanikuportaali kaudu.

Registreeringu õigsuse kinnitamise 

eest ei tasuta riigilõivu.
Kinnitamata registreeringud peata-

takse 15.04.2009. Kinnitamata peatatud 
registreeringud kustutatakse registrist 
automaatselt 1. novembil 2009 (majan-
dustegevuse seadus § 26).

Registreerimistaotluse ja registree-
ringu muutmise taotluse vormid ning 
juhendid on registri veebilehel: 
http://www.mkm.ee/mtr

NB! Ilma registreeringuta majan-
dustegevuse registris kauba või teenuse 
pakkumine müügiks on keelatud.

Ühtlasi tuletame meelde, et vastavalt 
äriseadustiku muudatustele peavad ka 
kõik FIE-d 2009. aasta jooksul regist-
reeruma äriregistris!

Kaia Silm, 
registripidaja

Tähelepanu, Tapa 
vallas tegutsevad 

ettevõtjad! 

veebruaril 2009 Rutka matkarajal suusatades.
Alates kella 10st on Tapa linnas Võidu 

pst lõpus asuva reoveepuhasti juures välja 
pandud registreerimislehed. Sealt juhata-
vad viidad matkarajale. Peale suusasõitu 
märgib igaüks lehele tema poolt läbitud 
kilomeetrid. Kilomeetrite kogumine kes-
tab kuni päikeseloojanguni.

Alar Teras
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Aastategija 2009 nominendid
1. Kategooria “äri”

MM Contra pubi Tareke –
Majanduslangus, majandussurutis, eelarvete kärped erasek-
toris ja avalikus sektoris, koondamised. Selline on eelmise 
aasta “nägu” just majanduse poolelt ning paraku on see 
jätkuv trend.
MM Contra pubi on üks vähestest ettevõtetest, kes eelmisel 
aastal Tapa vallas oma uksed avas. Ettevõte, kes on eelnevalt 
tegutsenud Tapa linna bussijaama baaris toitlustusettevõtte-
na, nüüdseks laiendanud oma tegevust. MM Contra pubi Tare-
ke loodi raskel ajal, kuid kindla sooviga, et jääda ning pakkuda 
oma pubis Tapa elanikele häid maiteseelamusi ja mõnusat 
äraolemist. Märksõnad ettevõtte kohta: maitsvad toidud, 
kasvav klientuur, hea teenindus, soodne hind toitlustamisel.

Ermo Sepp – 
Öeldakse, et põllumees põline rikas. Me kõik käime poes ja 
tarbime erinevaid kaupu. Kõige rohkem iseenesestmõiste-
tavalt toidukaupu. Aga palju poelettidel eestimaist toitu on, 
meist paljud siiski ei tea.
Ermo Sepa talu hoolitseb selle eest, et Eesti perel oleks laual 
Eesti sealihatooted ning neil jätkub ka jõudu ja tarkust, et 
eksportida.
Ermo Sepa tunnustamised räägivad iseenda eest: 2006 aasta 
parim seakasvataja Eesti Vabariigis, 2007 eesti aasta põllu-
mees, 2008 Lääne-Virumaa vapimärgi omanik, nominent Tapa 
valla aastategija 2008 äri kategoorias.
2008. aastal on talu tasapisi laiendanud karja, hoolitsedes 
jätkuvalt meie toidulaua eest. 

AS Tapa Haigla – 
Öeldakse, et kodu on meie kindlus. 
On kohti kus me peame käima, tahame käia või olla. On ka 
kohti, kuhu ei taha minna, kuid mõnikord lihtsalt teisiti ei saa. 
Üks neist kohtadest on polikliinik ja/või haigla.
Eelmisel 2008. aastal viidi lõpuni AS Tapa Haigla poolt orga-
niseeritud suuremahulised renoveerimistööd, mille tulemusel 
paigaldati uus aed, tehti ümber sissesõidukoht, ilmestati ja 
kaunistati polikliiniku ja haigla fassaade, korrastati park ja 
siseterritooriumi liiklus. 
Niivõrd kauniks on muutunud see koht ning annab linna 
üldpildile väga palju juurde ja ka arsti juurde saab natuke 
rõõmsama tujuga mindud.

2. Kategooria “elutöö”

Alma Vile – 
Öeldes lihtsalt: justkui maasool Lehtses.
On juhtinud Lehtses raamatukogu üle 40 aasta ajavahemikul 
1951-1957 ja 1963-2000, olles sisuliselt Lehtse raamatukogu 
ülesehitaja. Ajavahemikul 1957-1963 töötanud ka kultuu-
ritöötajana Pillapalu raamatukogus ja kultuurimajas. On 
olnud ühiskondlikult aktiivne, kuulunud Lehtse vallavolikok-
ku 90ndatel aastatel, osalenud aktiivselt kultuurikomisjoni 
tegemistes.

Tiiu Tikkerber – 
Öeldakse, et kes teeb, see jõuab. Tiiu jõuab just niipalju, kui 
ta teeb ja neid tegusid on tal palju.
Aastakümneid olnud õpetaja Lehtses, olnud Lehtse kam-
merkoori üks asutajatest, nüüdseks juba pikaajaline dirigent. 
Koolis toimetab aktiivselt laste huviringidega alates käelisest 
tegevusest kuni ülevallaliste mudilas- ja lastekoorideni väl-
ja. Lisaks muule õpetab Tiiu ka soliste ja ka ansamblilaulu 
ning seab häält ja dirigeerib Lehtse kammerkooris, Lehtse 
põhikooli ja Tapa gümnaasiumi mudilaskooris ja Tapa valla 
lastekooris. Nüüdseks on teda kutsutud ka dirigeerima 
maakondlike koore.

3. Kategooria “haridus”
Tiiu Tikkerber – 
Õppimine on tarkuse allikas. 
Selleks, et hariduseallikas ei kuivaks on vaja loovaid ideid, 
otsida uusi suundi olla ise nende algatajaks, et vajadusel tee-
rajajana ning suunanäitajana teistelegi teed näidata.
Täpselt seda Tiiu just ongi. 2008. aastal saavutasid  mitmed 
õpilased tema looval, kuid kindlakäelisel juhendamisel väga 
häid tulemusi, kellest Teno Kongi võitis huvihariduse vald-
konnas kandlemängus vabariigis II koha ja I koha maakonna 
muusikaolümpiaadil. Ka valla mudilaskoori juhendamisel ja 
dirigeerimisel oli Tiiu Tikkerberil mudilaskooride konkursil 
vabariigis märkimisväärne osa, kus mudilaskoor saavutas II 
koha.

Robert Kevi Hogan – 
Uued meetodid, soe ja sõbralik suhtumine õpilastesse, tole-
rantsus ja nõudlikkus käsikäes õpetamisel. Need märksõnad 
ehk iseloomustavad lühidalt õpetaja Kevin Robert Hoganit 
kõige paremini. Tema loov õpetamisemeetod inglise keeles 
Tapa gümnaasiumis on muutunud suhteliselt lühikese aja 
jooksul pea legendiks. Lisaks põhitööle, korraldab Kevin 
Robert Hogan ka õpilastele reise teistesse riikidesse, aidates 
noortel sellega uusi kultuurilisi kogemusi saada ning inglise 
keelt ka reaalses elus rakendada. Ta on pidanud loenguid ka 
Jõhvi, Kadrina, Rakvere, and Viimsi gümnaasiumi õpilastele, 
Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi seminari õpetajatele. 
On olnud 2007. ja 2008. aastal Lääne-Virumaal inglise keele 
olümpiaadi žüriis hindajana. 
Muide, Tapa vallas on üks inimene, kes tunneb USA 44. pre-
sidenti Barack Obamat ka natuke isiklikult ja see üks ongi 
Kevin Robert Hogan.

Maria Voronova – 
Öeldakse, et kapten laevas, jumal taevas. Samas mitte vähem 
oluline roll laevas on ka tüürimehel.
Kui see kujund kooli üle tuua, siis õppealajuhataja koolis tüü-
rimehena on inimene, tänu kellele põhiline koolitöö seisnebki 
ja laev/kool oma õiget kurssi hariduses igapäevaselt hoiab. Kui 
direktor on koolis isaks siis õppealajuhataja on justkui hea ja 
armastav ema – kooli süda.
Üle 30 aasta on Maria Voronova õppealajuhataja ametit Tapa 
vene gümnaasiumis pidanud ning tema tagasihoidlikkus see-
juures on märkimisväärne: kõik õpilaste ja õpetajate mured 
on tema põhiline rõõm ja mure ning ta rõõmustab ja muretseb 
alati nendega koos, jäädes ise tagaplaanile.
Temalt on aastakümnete jooksul väga suur panus Tapa vene 
gümnaasiumi õppetöö edendamisel ja koolielu korraldamisel.

Alo Relli –
Mis on see meeskondlik spordiala, mis kohe Tapaga seostub? 
Loomulikult käsipall. Alo Relli on käsipalli maaletooja Tapa 
linnas ja tegi ta seda rohkem kui 30 aastat tagasi. Olles käsi-
pallimängu juurutaja ja väga hea treenerina ning ka õpetajana 
koolis aastakümneid tuntud, on tema käe ka all välja kasvanud 
käsipalli uus treenerite ja treenerite treenerite koolkond: 
Elmu Koppelmann, Mare Neps, Aron Jaanis. Alo Relli käe 
alt on läbi käinud üle 400 käsipallimängija. Juba palju aastaid 
õpetab Alo Relli noortele ka kergejõustiku põhitõdesid, tema 
õpilased ka sel alal on tulnud Eesti meistriteks.
Lisaks mängib ta hästi bridži ning aitab oma mänguga Tapa 
valla koondist talimängudel. 
Piltlikult öeldes: ta on kui suur vägev tammepuu, millel on 
palju häid ja tugevaid võrseid.
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4. Kategooria “sport” 

Ain Roosimägi – 
On asju, mis on mõõdetavad ja on asju mis ei ole mõõdetavad. 
Tulemused tehakse spordivõistlusel alati kiirelt ja operatiivselt 
teatavaks, kuid kes suudab mõõta sportlase enda ja treene-
rite panust tehtud töösse, treeningradadel toimetamistesse? 
Tagasihoidlik noormees Ain Roosimägi on tõestanud, et 
peale sporditegemist saab ka korralikult õpitud ja aidata 
teisigi. 2008. aastal kandis treenerite Kuno ja Raili Rooba ning 
noore spordimehe Ain Roosimägi koostöö väga head vilja: 
Ain Roosimägi on 24h Rogaini meeskondlik maailmameis-
ter orienteerumises, võitnud pronksi EMV meeskondlikus 
orienteerumises ja pronksi suundsuusatamise sprindis U-20 
arvestuses, esinenud edukalt ka suusavõistlustel ning esinda-
nud korduvalt suusatamises Tapa valda.

Helga Vasemägi – 
Naljaga pooleks üks kujundlik pilt temast: lauatennisereketiga 
igiliikur. Pealtnäha tagasihoidliku naeratuse taga on kirglik 
spordinaine, kes pistab julgelt rinda omal alal ka meestega, 
tihtilugu tehes neile suisa tuule alla. Helga Vasemägi on 
mitmekordne Eesti veteranide meister lauatennises üksik-
mängudes, paarismängudes, segapaarismängudes. 2008. 
aastal põhjamaade meister segapaarismängus lauatennises, 
naisveteranide Eesti meister üksikmängus, auhinnalised ko-
had paarismängus, segapaarismängus, lisaks medalid JÕUD-i 
MV-lt, nelikvõistluses (male, kabe, lauatennis ja koroona) eesti 
naisveteranide meister.  Hea abimees võistluste organiseeri-
misel, esindab alati mängijana vajadusel Tapa valda.

Dmitri Gorjuško – (vaata iseloomustust kategoorias Aasta 
edukam noor)
Tapa valla olümpialootus kreeka-rooma maadluses. 

5. Kategooria “kunst”

Leelo Jürimaa – 
Ei saa me läbi Leelota, kui kunsti Tapal teeme... Nii see lihtsalt 
ongi.  Aastakümneid Lehtse kultuurielu edendaja ja alalhoidja, 
tuntud vahva ja energiline Leelo Jürimaa jõuab igale poole. Ta 
on 2008. aastal vastrenoveeritud Lehtse kultuurimaja direktor 
ning seda juba üle 25 aasta. Peale põhitööd on ta ka Lehtse 
lasteaia muusikaõpetaja, laulu ja tantsumemmede ja -taati-
de ringijuhendaja, juhendab kapelli Veereke, laulab Lehtse 
kammerkooris, organiseerib vahetpidamata erinevaid üritusi 
kultuuri valdkonnas ning lisaks kõigele sellele aitab Tapa 
vallavolikogus kultuuri- ja hariduselu valdkondi arendada.

Lehtse põhikooli ja Tapa gümnaasiumi mudilaskoor –
Tapa vallas on seitse koori, milledest kaks mudilaskoori. Kü-
lakorda mudilased käivad laulmas kord Lehtses kord Tapal, 
enamjaolt Tapalt, sest siin rohkem laululapsi. Lehtse põhikooli 
ja Tapa gümnaasiumi mudilaskoor on tegutsenud üle 3 aasta . 
Juba on jõutud ka laulupeol käia, sedapuhku laste- ja noorte 
laulu- ja tantsupeol 2007. aastal, kus eelnevalt läbiti edukalt 
tihe ettelaulmiste kadalipp(A-kategooria koor). Ka tänavu 
2009. aastal on sihiks laulu- ja tantsupidu.
Nende tublist ja vahvast tegutsemisest on sündinud tore 
üllatus: II koht vabariiklikul mudilas-kooride konkursil 2008.

Kersti Burk – 
Arukus ja läbinägelikkus, tolerantsus ja kindlakäelisus, era-
kordselt hea suunatajuga inimene, hea meeskonnakaaslane 
ja juht. 
Kui raamatukogud 2006. aastal ühendatud said, siis kohe 
varsti oli Kerstil uus plaan varuks: AIP ehk avalik interneti 
punkt, mis Tapa linnas Tapa Linnaraamatukogu kõrvalhoones 
jaanuaris 2008. avatud sai. Lisaks põhitööle, milleks on Tapa 
Linnaraamatukogu ja tema harude juhtimine korraldab Kersti 
Burk koos oma toreda raamatukogumeeskonnaga kunstni-
ke tööde näitusi, ja luuletajatega, kunstnikega, kirjanikega 
kohtumisi.
Tapa vald tähistas 2008. aastal Eesti Kirjakeele Konverents 
100 aastapäeva. Selle kirjakeelepeo raames korraldati vah-
vaid tegemisi(luuletuste, kirjandite ja joonistuste võistlused 
lastele ja noortele), mille eestvedajaks Kersti koos Tapa valla 
kirjandusklubiga oli.
Ligi 600 last ja noort ning juhendajat ja külalist andsid oma 
panuse selle peo kordaminekuks.

6. Kategooria “aasta edukam noor”

Teno Kongi – 
Mees parimais aastais. Nii on ta tavatsenud enda kohta naljat-
levalt öelda. Tõesti, Teno Kongil oli 2008. aasta väga edukas 
ja seda igas tegevuses ja neid tal jätkus ja jätkub siiamaani. 
Saavutas II koha vabariigis pärimusmuusika konkursil kand-
lemängus, võitis maakondliku laulukarusselli 13-15a kate-
goorias, esines tublilt ka vabariiklikus televoorus, lisaks võitis 
maakondliku muusikaolümpiaadi. 
Peale koolis õppimist jõuab ta mängida Tapa Linna Orkestris, 
laulis varem valla lastekooris, maakonna poistekooris, nüüd 
laulab maakonna meeskooris ning leiab aega ka solistina 
laulda erinevatel Tapa valla sündmustel.

Dmitri Gorjuško –
Tapa valla olümpialootus kreeka-rooma maadluses. 
Aastaid on tagasihoidlik spordimees maadlusmatil teinud 
mehetegusid ja seda juba väga palu aastaid järjepanu. 
Treener Sergei Sahno kasvandiku viimatisteks kordamine-
kuteks võib pidada 2009. aasta jaanuaris Eesti esindamist 
Soomes täiskasvanute koondises Eesti-Soome maavõistlusel 
maadluses. 2008. aasta saavutused: 3-kordne Eesti meister ja 
lisaks kolm III kohta EMV-lt, head esinemised tiitlivõistlustel 
väljaspool Eestit, Põhjamaade MV, erinevatel rahvusvahelistel 
turniiridel, auhinnalised kohad ka vabariigi tiitlivõistlustelt 
sumos. 

7. Kategooria “heategevus” 

Benno Wachler – 
Eeskujuks kõigile meile, nägemaks paremini inimesi, kes on 
meie kõrval ja kes meie abi vajavad. Tubli noormees Saksa-
maalt oli Tapa vallas terve aasta, tehes tasuta tööd Tapa valla 
lastekodu hüvanguks, lisaks aidates MTÜ Jeerikos kodutuid. 
Oli kampaania “Kingi lapsele ratas” üks ideeautoritest ja pea-
korraldajatest, mille käigus soetati igale Tapa valla lastekodu 
lapsele jalgratas. Kampaania, mis kulmineerus kontserdiga 
2008. aasta aprillis Tapa kultuurikojas oli täis välismaa va-
batahtlikke pea 10 riigist (17 noort, Eestis oli üldse neid 33 
2008. aastal) . 
Benno oli ka tubli kaaslane koorilauljana Lehtse kammer-
kooris.

Marge Anni – 
Marge on juba mõnda aega vabatahtlik Aidsi Ennetuskeskuse 
töös.
2008. aastal aitas koos Benno Wachleri ja Tapa vallavalitsu-
sega organiseerida kampaaniat “Kingi lapsele ratas”, mis 
kulmineerus Tapa kultuurikojas kontserdiga, mida Marge 
Anni aitas organiseerida.
Mitmekülgsete huvidega Margele meeldib näidelda ja sel-
lepärast võtab osa Tapa gümnaasiumi loovtööringist, mida 
juhib Anne-Terner Boiko, tegeleb etlemisega (Kalju Lepiku
luulevõistlus eripreemia - Koeru Keskkooli poolt 2008).
2008. aastal ja varemgi on ta osalenud erinevates noortevahe-
tus projektides (Hamburg, Inzmühlen jne) olles jõudumööda 
abiks ka õpetaja Kevin Robert Hoganile nende vahvate reiside 
korraldamisel.

Kevin Robert Hogan – 
Õpi nägema ennast ja maailma.
2007., 2008. aastal on Kevin Robert Hogan korraldanud 
Tapa valla õpilastele omasta vabast tahtest ja ajast erinevaid 
lähetusreise välismaale, õpetades nii noori paremini end ja 
maailma tundma õppima.
Paari aasta jooksul on käidud: Toijalas, Dobeles, Londonis, 
Berliinis ja Hamburgis, kus Tapa valla õpilased on kohtunud 
ka teiste riikide vahetusõpilastega ning saanud seeläbi oma 
inglise keele oskusi reaalsuses rakendada. 2009. aastal on 
plaanis reisid Turusse, Londonisse ja Amsterdami.
Annetas oma raha Imastu koolkodule kolme suusakompleti 
ostuks ja ujumistundide eest tasumiseks.

Tekst Indrek Jurtšenko
Fotod Indrek Jurtšenko ja Heiki Vuntus
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Tapa valla jäätmekava on valla aren-
gukava üks osa, milles käsitletakse 
jäätmehoolduse olukorda vallas, 
jäätmehoolduse korraldamise ja tõ-
hustamise eesmärke ning meetmeid 
eesmärkide saavutamiseks.

Jäätmekava koostas AS Pöyry 
Entec, Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn, 
tel 617 7430 koostöös Tapa valla-
valitsusega.

Jäätmekava eelnõuga on või-
malik tutvuda 20. veebruarist kuni  

6. märtsini 2009 Tapa vallavalit-
suses Pikk 15, 45106 Tapa, tel 
322 9650; Tapa valla veebilehel 
http://www.tapa.ee ja AS Pöyry 
Entec kontoris Lõõtsa 2a, Tal-
linn, tel 617 7430.

Jäätmekava eelnõu kohta saab 
esitada kirjalikke ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi kuni 6, 
märtsini 2009 Tapa vallavalitsus-
se Pikk 15, 45106 Tapa või        
krista.pukk@tapa.ee ja AS Pöyry 

Entec aadressile Lõõtsa 2a, 11415 
Tallinn või ular.joesaar@poyry.
com.

Jäätmekava eelnõu avalik 
arutelu toimub 9. märtsil 2009 
kell 14 Tapa vallavalitsuse 
saalis aadressil Tapa, Pikk 15, 
kolmas korrus.

Krista Pukk, 
keskkonnaspetsialist

MTÜ Eesti Pakendiringlus pai-
galdas Tapa valda uued avalikuks 
kasutamiseks mõeldud kollased 
segapakendikonteinerid ja rohe-
lised klaaspakendi konteinerid. 
Kollastesse konteineritesse tuleb 
panna metall- ja plastpakendid, 
kilekotid ja kartongpakendid. 
Uutesse rohelistesse silindrikuju-
listesse konteineritesse kogutakse 
klaaspakendeid. 

Palume elanikel kindlasti jälgida 
ka pakendi- ja paberikonteineritel 
olevaid juhiseid. 

Uued konteinerid paigaldati:
Lehtse alevikku Lehtse poe 

juurde( kollane ja roheline kon-
teiner)

Jootme küla Jootme 1 ja Jootme 
2 vahel olevale alale (kollane ja 
roheline konteiner)

Imastu küla Imastu 11 korter-
maja kõrvale (kollane ja roheline 
konteiner)

Näo küla Näo 2 kortermaja 
kõrvale (hallid pakendikonteinerid)

Tapa linn Pikk 6/6a taha platsile 
(roheline konteiner)

Tapa linnas kaubakeskuse 

“Meie” parklas olnud hallid pa-
kendikonteinerid vahetati välja 
ning asuvad nüüd Tapa turu juures 
(kollane ja roheline konteiner).

Tapa linnas Grossi Toidukaubad 
taga olevad hallid pakendikonteine-
ri vahetati välja kollase ja rohelise 
pakendikonteineri vastu.

Pakendikonteineritesse võib 
panna ainult tühje ja võimalusel 
kokkupressitud pakendeid.

 
KOLLASESSE SEGAPA-

KENDI konteinerisse sobivad:
jogurti-, võitopsid, õli-, ketšupi- 

ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja 
hooldustoodete tühjad pakendid, 
plastnõud ja –karbid jm puhtad 
plastpakendid, pakkekile, toidu- ja 
joogipakendi metallkaaned ja –kor-
gid, konservpakendid, alumiinium 
ja plekkpurgid, kartongist piima- ja 
mahlapakendid jm puhtad kartong-
pakendid, klaaspakendid.

ROHELISSE KLAASPAKEN-
DI konteinerisse sobivad:

värvitust ja värvilisest klaasist 
alkoholipudelid, klaaspurgid jm 

puhtad klaaspakendid

SINISESSE PAPI JA PABE-
RI konteinerisse sobivad:

ajalehed, ajakirjad, kataloogid 
ja reklaammaterjalid, töövihikud, 
paberist ja papist kaustikud, 
trükiga ja puhas kirja- ning joo-
nistuspaber, ümbrikud, vanad 
raamatud, pappkastid ja –karbid, 
lainepapp, jõupaber, paberkotid 
jm puhtad paberpakendid.

Kui eraldi klaaspakendikon-
teinerit pole, läheb klaaspakend 
segapakendikonteinerisse.

Pakendikonteineritesse ja 
nende kõrvale on keelatud 
tuua :

1. olmejäätmeid
2. vanu riideid ja jalanõusid
3. aknaklaasi ja lambipirne
4. tühjendamata ja tugevalt 

määrdunud pakendeid
5. tootega täidetud aero-

sooli pudeleid ja kemikaalide 
pakendeid

6. kummist tooteid ja män-
guasju

Krista Pukk, keskkonnaspetsialist

Kinnistu omanikud, kes on saanud 
2008 aastal loa korraldatud jäät-
meveoga mitteliitumiseks, pidid 
esitama vallavalitsusele hiljemalt 
31.jaanuar 2009. uue taotluse ja lisaks 
selgituse jäätmete käitlemise  kohta 

2008 aastal korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunud kinnistul. Vabastus 
korraldatud jäätmeveost antakse 
üheks kalendriaastaks, alates valla-
valitsuse korralduse väljastamisest. 

Kõik kinnistu omanikud, kellele 

oli antud vabastus korraldatud 
jäätmeveost 2008 aastal ja kes 
pole esitanud uut taotlust 1. märt-
siks 2009, liidetakse automaat-
selt korraldatud jäätmeveoga.

Krista Pukk

04.02.2009
Võeti vastu korraldused loa and-

mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ja korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise kohta 
– kokku 7 korraldust.

Tunnistati hanke “Tapa vallale 
kuuluvate hoonete ja vara kindlus-
tusteenuse ostmine” edukaks pakku-
museks Salva Kindlustuse AS-i poolt 
esitatud pakkumus kui madalaima 
maksumusega pakkumus. 

Anti välja korraldus PesuMati OÜ-
ga sõlmitud töövõtulepingus tööde 
mahtude ja maksumuse muutmise 
kohta.

Otsustati korraldada lihtmenetlu-
sega riigihange Eha tänava Paide mnt 
ja Üleviste vahelise lõigu rekonstruee-
rimise projekteerimiseks.

Määrati projekteerimisnõuded 
Tapa linna Eha tänava nr 7910008 
Paide mnt T5 ja Üleviste tänava nr 
7910098 vahelise lõigu rekonstruee-
rimise projekti koostamiseks.

Määrati projekteerimistingimused 
elektrivarustusega liitumiseks Pikk tn 
33 Tapa linnas Tapa vallas.

Võeti vastu korraldus raha eralda-
mise kohta hooldekodu teenuse eest 
tasumiseks.

Pikendati sotsiaalkorteri üürilepin-
gut aadressil Uus 14-4 Tapa linn.

Võeti vastu korraldus laste hoole-
kande komisjoni koosseisu muutmise 
kohta.

Anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korteriomand asukohaga Valgejõe pst 
16-3 ja Eha tn 15-26 Tapa linn.

Muudeti Tapa vallavalitsuse 
19.11.2008 korraldust nr 2037 „Kor-
teriomandi vastuvõtmine kingitu-
sena“.

Lõpetati Tapa vallas Tapa linnas 
Paide mnt 7d ja Lasketiiru tn 10 kin-
nistute ning Porkuni metskonna maa-
tüki nr 58 vahel asuva puurkaevu koos 
kaevumajaga hõivamine peremehetu 
ehitisena Tapa valla poolt, kuna on 
tuvastatud ehitise omanik.

Anti välja korraldus elukoha aad-
ressandmete muutmise kohta.

Otsustati edastada vallavolikogule 
otsuse eelnõu “ Tapa muuseumi ja 
Lehtse koduloomuuseumi tegevuse 
ümberkorraldamine“.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Info korraldatud jäätmeveost 
vabastuse saanud elanikele!

Uued pakendikonteinerid 

Valminud on Tapa valla 
jäätmekava

Tapa linna Taara pst 35 detailpla-
neeringu avalik väljapanek toimus 
15.12.2008 kuni 7.01. 2009 Tapa 
vallavalitsuse II korruse fuajees. 
Avalik arutelu toimus Tapa valla-
valitsuse III korruse volikogu saalis 
3.02.2009 kell 16.

Avaliku väljapaneku ajal laekus 
üks täiendav ettepanek detailpla-
neeringu lahendile. Avalikul aru-
telul osales Taara pst 35 kinnistu 
omanik, detailplaneeringu koostaja 
OÜ Georam ja Tapa vallavalitsuse 
ametnikud.

Tapa vallavalitsus annab teada 
lähtuvalt planeerimisseaduse 

§21 lg 3
Maa-amet, kui huvitatud isik, 

esitas avaliku väljapaneku ajal et-
tepaneku täiendavalt mõõdistada 
detailplaneeringu koostamise ajal 
Taara pst 35 ja 33 vaheline piir. 
Kuna kinnistu omanik on vastava 
ettepanekuga nõus, lisatakse de-
tailplaneeringule vastav lisaleht, 
kus on näidatud kinnistu piiri õige 
asukoht ja alustatakse kinnistupiiri 
looduses mõõtmist samal ajal pla-
neeringu protsessi lõpetamisega.

Planeerimisseaduse mõistes 
ei ole tegemist detailplaneeringu 

põhilahendust muutva vaid pla-
neeritava ala andmeid täpsustava 
tegevusega. Seega ei näe Tapa 
vallavalitsus vajadust detailpla-
neeringu protsessi menetlust 
varasematesse etappidesse tagasi 
pöörata ning suunab detailpla-
neeringu vallavalitsuse istungile 
kehtestamiseks.

Täiendav info: Tapa vallava-
litsuse planeerimisspetsialistilt 
Katri Ruut katri.ruut@tapa.ee, 
32-29684

Viimase poolaasta jooksul on mitmed 
ehitiste omanikud/valdajad avaldanud 
pahameelt, justkui päästeteenistus 
oleks asunud neid jõuliselt trahvima 
ja muutunud erakordselt karmiks. 
Sealjuures on jäänud mitmed asjad 
tuleohutusinspektori tegevuses just-
kui arusaamatuks ja vajaksid seetõttu 
selgitamist. 

Tuleohutusülevaatuse käigus kont-
rollitakse objekti (ehitis ja selle juurde 
kuuluv territoorium), tegevuse ja sead-
me töö vastavust tuleohutusnõuetele. 
Objekti omanikku informeeritakse 
eelseisvast tuleohutusülevaatusest 
ning ülevaatust toimetatakse objekti 
omaniku või tema volitatud isiku 
juuresolekul.

Ülevaatus lõpeb enamasti (paraku) 
ettekirjutusega mingi nõude täitmiseks 
(ka mingi tegevuse keelamisega) või 
ennetava tuleohutusalase vestluse 
ning tõdemisega, et kõik on korras. 
Ettekirjutusele võib lisanduda hoia-
tus, et nõude mittetähtaegsel täitmisel 
rakendatakse sunniraha, mis tähendab 
lihtsamalt öeldes – kui nõuet ei täideta, 
siis tuleb maksta raha. Sunniraha ra-
kendatakse vajadusel korduvalt seni, 
kuni nõue täidetakse ning sealjuures 
on sunniraha ideeks omaniku aseta-
mine olukorda, kus nõude täitmine 
on soodsam, kui täitmata jätmine ehk 
sunniraha maksmine. Näiteks kolme 
tulekustuti soetamine 1800 kr eest on 
mõistlikum, kui tasuda 1400 kr sunni-
raha, sest pärast selle maksmist tuleb 
kustutid määratud tähtajaks ikkagi 
soetada. Summa on lõpuks aga 1800 
(kustutid) pluss 1400 kr (sunniraha).

On tõsi, et tuleohutusinspektorid 
teevad varasemast rohkem sunniraha-
hoiatusi ja ka rakendavad neid rohkem. 
Küll aga ei ole tõsi, et seda tehakse 
ülekohtuselt, ebaproportsionaalselt või 
sootuks kiusust. Sunniraha määramisel 
lähtutakse põhimõttest – väikseim 
võimalik summa, mis objektiivselt 
motiveeriks isikut nõuet täitma. Selle 
aluseks on omakorda nõude täitmise 
hind. 

Iga ettekirjutuse täitmiseks ja ühes 
sellega sunniraha rakendumiseks on 
tähtaeg, mille määramisel lähtutakse nii 
võimalikust ohust, nõude iseloomust 
(ehituslik nõue või tuleohutuspaigaldi-

se puudumine) kui ka nõude täitmiseks 
vajaliku ressursi hinnangust. 

Lisaks arvestatakse omaniku/val-
daja põhjendatud ettepanekute ja taot-
lustega. Siiski ei tasu loota, et võimalus 
tähtajas kokku leppida on absoluutne. 
Esiteks on teatud tuleohutusnõudeid, 
mille osas mööndused pole võimali-
kud – tulekustutite olemasolu ja kor-
rasolek, inimeste evakuatsioon. Teiseks 
ei saa kokkulepe tähtajas muutuda 
absurdseks ehk selliseks, mis muudaks 
tuleohutusnõude mõttetuks – näiteks 
kolmeaastane tähtaeg.

Eelnevad märkused tähtaja osas 
muutuvad aga tihti kasututeks, kuna 
tuleohutusinspektoritega asutakse 
sisulisse diskussiooni alles siis, kui on 
juba hilja. Hilja seetõttu, et tuleohu-
tusülevaatusel on tulenevalt pääste- ja 
haldusmenetluse seadusest kindlad 
menetluslikud tähtajad. 

Esmalt, kui objekti omanikule on 
tehtud ettekirjutus tuleohutusnõude 
täitmiseks koos sunniraha hoiatusega 
ning ta näeb enne tähtaja saabumist, 
et nõude täitmiseks jääb ajast puudu, 
on tal õigus teha taotlus tähtaja piken-
damiseks. Tähtaega nõude täitmiseks 
on võimalik seaduse järgi pikendada 
kuni kahe kuu võrra. Tähtis on silmas 
pidada, et taotlus esitataks enne tähtaja 
saabumist. Kui omanik leiab, et ettekir-
jutus on vastuolus õigusaktidega, on tal 
õigus esitada motiveeritud vaie ettekir-
jutuse tühistamiseks või muutmiseks. 
Vaide esitamise tähtaeg on 30 päeva 
alates päevast, millal ettekirjutusest 
teada saadi. 

Kõike, mis seondub riikliku tu-
leohutusjärelevalvega ning millele 
sealjuures tähelepanu pöörata, pole 
võimalik siinkohal paraku edastada. 
Küll aga annan soovituse ja julgustan 
tuleohutusinspektoriga enam suht-
lema, diskuteerima ning samuti ise 
aktiivne olema omapoolse info edas-
tamisel ning lahenduste ja alternatiivide 
väljapakkumisel. Vaid nii on võimalik 
teha kõiki asjaolusid arvesse võttev 
ettekirjutus. Tuleohutusinspektori 
huvi ei ole karistamine, vaid ennekõike 
ikkagi ohutuse tagamine. Loodetavasti 
koostöös, mitte käskides.

Rivo Neuhaus, Ida-Eesti Päästekeskuse 
järelevalveteenistuse juht. 

Segadust tekitav 
sunniraha 
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Tapa valla noored lauatennisistid oma võidetud diplomitega.

Üle aasta toimuvad Lääne-Virumaal 
talimängud. Sellel aastal nii Mõedakul 
kui Viru-Nigulas toimunud võistlustel 
saavutas Tapa valla koondis 13 omava-
litsuse hulgas hea V koha, kokkuvõttes 
läks paremini kui 2007. aasta maa-
konna talimängudel. Kokku esindas 
talimängudel Tapa valda 29 sportlast. 
Parima esituse tegid lauatennise ja 
male võistkonnad. Korvpallis Tapa 
vald seekord aga ei osalenud.

Suusakoondis (VII koht) koos-

seisus: Raili Rooba , Kuno Rooba, 
Anett Lanno, Asso Kesaväli (III 
koht), Märt Rooba, Kalle Kukk, 
Sigmar Tuula ja Jaanus Vahesalu;

Lauatennis (II koht) koosseisus: 
Veiko Aron (II koht), Sander Kents 
(III koht), Alvar Roos, John-Erik 
Juht, Riho Kivisoo (II koht), Gerli 
Soom, ja Helga Vasemägi (I koht); 

Koroona (VII koht) kooseisus: 
Steve Rehelemm, Rait Birken ja 
Indrek Jurtšenko;

Male (II koht) koosseisus: Aavo 
Murutalu, Vladimir Lištšuk, Enn 
Koppel, Rein Tali, Raivo Tiidumaa, 
Marika Loorits (II koht) ja Maryliis 
Teinfeldt;

Kabe (VI koht) koosseisus:Alo 
Vasemägi, Einar Tiidumaa, Rasmus 
Vasemägi ja Oliver Tuulemäe.

Suur tänu sportlastele, kes tublilt 
Tapa valda esindasid !

 Indrek Jurtšenko,
Tapa valla koondise esindaja

Lääne-Virumaale neli Eesti meist-
ritiitlit, neist kaks Tapa maadle-
jatele kreeka-rooma maadluses, 
meeskondlikult SK Tapa II koht 

Võimsa esituse tegid meie 
maadlejad nädalavahetusel Tartus 
peetud Eesti meistri-võistlustel 
kreeka-rooma maadluses. Seits-
mest väljajagatud meistritiitlist ter-
velt neli toodi Lääne-Virumaale.

Kehakaalus -55 kg jõudsid 
finaali 17-aastane Dmitri Gorjuš-
ko (Tapa) ja kaks aastat vanem, 
rohkem vabamaadlejana tuntud 
Toomas Hunt (Viljandi). Finaalis 
oli Gorjuško ülekaal suur, Hunt 
sai määrustevastaste tegevuste 
eest kolm hoiatust ja puhta kaotu-
se. Samas kehakaalus sai kolmanda 
koha Rainer Viilveer (Tapa).

Kehakaalus -66 kg tuli Eesti 

meistriks Marger Pormann (Kad-
rina). Finaalis kohtus ta Luunja 
maadleja Jaanus Lepikuga. Kuigi 
finaal kujunes tasavägiseks oli 
Marger igas olukorras veidi kindlam 
ning tasuks järjekordne meistritiitel.

Kehakaalus -74 kg tuli esma-
kordselt Eesti meistriks Erkki Alak 
(Kadrina). 20 mehe konkurentsis 
tuli juba finaali pääsemiseks võita 
neli tasavägist kohtumist. Finaalis 
tuli vastaseks mitmekordne Eesti 
meister Kristjan Press (Tartu). 
Meistritiitli vormistas Alak kindla 
2:0 võiduga. Samas kehakaalus 
jõudis esmakordselt täiskasvanute 
hulgas pjedestaalile 19-aastane 
Sergei Rumjantšev (Tapa), kes sai 
kolmanda koha.

Kehakaalus -96 kg tuli samu-
ti esmakordselt Eesti meistriks 

Lääne-Virumaa talimängud

Maadlusuudised

Kes enam täpselt mäletab? Ahhaa, 
mõni aasta tagasi valla laste hoo-
lekandekomisjonis läks tuliseks 
aruteluks, miks lapsevanemad 
oma võsukestega enam hakkama 
ei saa. Tundus, et abi ja toetust 
vajavad mitte lapsed, vaid vane-
mad. Koostöös sotsiaalnõunikuga 
sai tuule tiibadesse lapsevanemate 
tugiprojekt “Kasvamine vanemaks 
olemise poole”. Kui märk juba 
maha pandud, siis taganeda on 
raske. Tuli huvitavaid ettepanekuid 
vanematelt tulevikuvisiooniks ja 
ennäe imet – sellel aastal sõlmiti 
MTÜ Tapa Lastekaitseühingu ja 
SA Dharma vahel toetusleping, mis 
suunatud lastele ja lastega peredele 
teenuste arendamiseks Tapa vallas. 
Tegevusi rahastab Kodanikeühen-
duste Sihtkapital(KÜSK) ja Vaba-
ühenduste Fond(VÜF). 

27. jaanuari õhtupoolikul tuli 
kokku koostööpartnerite ümarlaud, 
kus oli esindajaid nii kolmandast 
sektorist, kohalikust omavalitsusest, 
kogudusest, samuti vabatahtlikke 
tugiisikuid, noorsoopolitsei juht, 
perearst ja spetsialiste koolidest 
.Külalisena muidugi Tiina Parmas-
to – SA Dharma arendusjuht. Kõik 
abiks oma nõu ja jõuga, et teenused 
peredele muuta kättesaadavamaks ja 
kvaliteetsemaks.

Tiina Parmasto ütles „Ükski raha 
ei maksa kinni tugiisiku energiat, pa-
nust ja ressurssi.” Aga ometi on meil 
vallas kuus tugiisikut, kes on saanud 
väljaõppe, kolm praegu kursustel ja 
vabatahtlikke tulemas üha juurde. 
Kas vajadus on siis nii suur ja mis see 
tugiisikuteenus endast üldse kujutab?

MTÜ Tapa Lastekaitseühingu 
tegevjuht Ave Pappe sõnul on 
tagasiside peredelt enamasti posi-
tiivne. Tugiisikuteenust on vallale 
osutatud juba neli aastat ja iga-aas-
taselt on vajadus kaetud umbes 12 
perele. Samuti on projektist välja 
kasvanud tugigrupiteenus lapseva-
nematele ja kohe märtsikuust ava-
nev peretoateenus, millest ammu 
lapsevanemad unistasid. Et aidata 
vanematel toime tulla muredega, 
kui hakkab mõjutama pere heaolu 
ning praktilise ja emotsionaalse toe 
pakkumisega aidata kaasa tervete 
peresuhete arendamisele. Eraldi 
tutvustati veel pärastlõuna rühma, 
kus on eraldi kasvataja, õpitakse ja 
saadakse ka kerget einet. Rühma 
kokkupanemisel peab erilist rõhku 
panema koostööle koolidega, sest 
on ju eesmärgiks tagada turvalist 
koolipäevajärgset vaba aja veetmist, 

toetada perekonda laste järelevalve 
tagamisel ja sotsiaalsete probleemi-
dega laste toimetulekut.

Arutledes pikemalt integratsioo-
ni, väärtushinnangute ja meeste 
rolli üle ühiskonnas jõuti vähehaa-
val grupitööni, kus paluti KOV-i, 
MTÜ-de ja tugiisikute rühmal 
panna kirja oma nägemus tugiisi-
kust, teenuse seisust vallas ja kuidas 
saaks iga koostööpartner panustada 
projekti edukusse.

Siinkohal siis väljapakutud mõt-
teid. Tugiisik – suure algustähega, 
hea , kompetentne, jagab kogemusi, 
aitab peredel leida väärtusi, moraalne 
tugi perele, suunaja, kuulaja, aus pere 
suhtes ja iseenda suhtes, väärtustab 
inimhinge, jõustaja, partner, tunnus-
taja, vahelüli pere ja institutsioonide 
vahel, usaldusväärne, hoiab kon-
fidentsiaalsust, missioonitundega, 
tolerantne, piiritunnetusega.

Praegune nägemus vallas toi-
mivast teenusest- vajalik, aga pe-
redele/lastele eraldi, tugiisikutöö 
hea , kõrgesti tasustada, mitte oma 
töö kõrvalt, mehi rohkem tugi-
isikutöös, Tapa vallas edumeelne, 
Tapa-keskne, tugiisik mittekohalik 
(väikese koha mure), jätkusuutlik 
teenus, Tapa vallas hea seis, roh-
kem eriilmelisemad väljaõpped, eri 
rahvusest, toetusvõrgustik olemas.

Igati rõõmustavad arvamused. 
Aga kuidas siis edasi? Sel ajal kui 
mujal raha loetakse, tegutseme me 
edasi ja kasutame ära selle, mis 
meil kindlasti on- Inimene suure 
algustähega. See on praegu meie 
valla suurim ressurss. Ümarlauas 
olevad inimesed pakkusid välja 
konkreetseid ideid ja võimalusi, mis 
on seotud positiivsete ettevõtmiste-
ga. Neist mõned ootavad juba peagi 
peresid. Tulemas on lapsevanemate 
kursused, mitmed perepäevad, 
meisterdustunnid ja hingehoid.

Meestel varuks oma mehelikud 
ideed noorte poiste vaba aja tege-
vuse arendamiseks. Aga sellest juba 
järgmisel korral.

Tahan siinkohal kiita tublisid 
tugiisikuid, kes oma panuse andsid 
tugiisiku tutvustamise bukletti jutu-
keste näol. Ja eriline kiitus neile pe-
redele, kes on julgenud vastu võtta 
tugiisikuteenust, pole kahetsenud 
seda sammu ja julgenud seda ka 
teistele soovitada ja isegi kirjutada 
sellest. Sügav kummardus teile!

Hoidkem üksteist, siis oleme 
kõik tugevamad ja paremad!

Anne Terner-Boiko,
projekti koordinaator

Prioriteedid paigas - 
suurim ressurss 

INIMENE

Alik Tseiko (Tapa).  Alistanud 
pingelises poolfinaalis kolmanda 
perioodi lõpusekundite heitega 
mulluse meistri Rait Thombergi, 
läks finaal lihtsamalt. Saaremaa 
mees Herki Meeles olulist vas-
tupanu osutada ei suutnud ja 
Tseiko võitis mõlemad perioodid 
ühesuguste 7: 0 võidu-numbritega. 
Pjedestaali kolmandale astmele 
jõudsid veel kehakaalus -60 kg 
Audentese õpilane Siim Abner 
(Kadrina) ning raskekaalus Kirde 
Kaitseringkonna ajateenija Mihkel 
Allikmäe (Tapa).

Võistkondlikult oli parim 
maadlusklubi Juhan 36 punktiga, 
SK Tapa sai 28 punktiga teise koha 
ning SK Kadrina 20 punktiga kol-
manda koha.

 Allan Vinter

SPORT-SPORT-SPORT

Grupitöö aitas paremini välja sõeluda häid ideid.
Foto  Anne Terber-Boiko

Foto  Indrek Jurtšenko

Teist korda toimunud Tapa valla 
meistrivõistlused lauatennises sai 
peetud seekord 8. veebruaril Leht-
se kultuurimajas, kus paralleelselt 
peeti ka Lehtse pinksi pühapäeva 
V etappi. Pühapäeval käis võist-
lustules 26 lauatennisisti.

Kui eelmisel aastal oli palju 
poisse ja noormehi, siis seekord 
oli noormehi küll vähem, aga 
esmakordselt astusid võistlustulle 
tüdrukud.  See on hea, arvestades 
hetkel ala kandepinda. Seekord 
mängiti ka segapaarismäng lisaks 
kolmele noorte-klassi, meeste ja 

naiste võistlusklasside üksikmän-
gudele. Ühtekokku jagati välja kuus 
medalikomplekti.

Tulemused
Neidudest tuli valla meistriks 

Marjette Maie Müntzer, Gerli Soom 
II ja Sigrit Karm III.

Poisid (sünd 1996. a ja noore-
mad): Margus Prokuda I, Kohn-
Erik Juht II ja Markus Prokuda III. 

Noormeestest (sünd 1996. a 
ja vanemad): Veiko Aron I, Alvar 
Roos II ja Sander Kents III.

Meestest: Riho Kivisoo I, Raivo 
Siispool II ja Alvar Roos sen III. 

Naistest: Helga Vasemägi I, Lairi 
Einmaa II. 

Segapaarismängus võitis 
meistritiitli Helga Vasemägi ja 
Raivo Siispool, Lairi Einmaa ja 
Riho Kivisoo ees.

Tänan kõiki võistlejaid, koh-
tunikke Helga Vasemägi ja Riho 
Kivisood ja Leelo Jürimaad ning 
OÜ Tapa Autobussipark eesotsas 
Rein Tali võistluste korraldamises 
osutatud abi eest!

Indrek Jurtšenko,
lauatennise meistrivõistluste 

korraldaja

Tapa valla meistrivõistlused 
lauatennises 2009
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.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 kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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.

E, 23. veebr kell 19 VAT Teatri etendus „Kevadtalv 1918” 
 Osades: Ago Soots, Meelis Põdersoo, Tanel Saar,   
 Tõnu Oja, Elina Pähklimägi, Maria Lee Liivak. Autor  
 Indrek Hirv. Lavastaja Tõnu Lensment. 
  Eesti omariikluse sünnilugu kajastav lavastuse 
 pealkiri iseloomustab hästi seda segast aega, 
 millesse näitemäng publiku kaasa viib. Vabariik on  
 küll välja kuulutatud, kuid Saksa okupatsioon on   
 võtnud tulevikulootuse. Etendus toob vaatajate ette 
 sündmused maal, rüüstatud mõisas, millega selle  
 omanik keskealine haritlasest krahv, on tulnud 
 jumalaga jätma. Selles lohutus ümbruses saab   
 alguse krahvi ja tema eesti neiust sekretäri armulugu.
  Sihtgrupp: noored ja täiskasvanud. Pidupäeva hind  
 kõikidele 50 kr, pääsmed eelmüügis

T 24. veebr kell 7.29  Lipu heiskamine 
 Tapa linna keskväljakul
  kell 8  Hommikukohv vallavanemaga 
 kell 12  Eesti Vabariigi 91. aastapäeva aktus. 
 Tapa valla aasta tegija 2008 väljakuulutamine
  kell 15  Film „Detsembrikuumus” (alla 12 a 
 mittesoovitav) Pääse 20 kr

Info tel 322 0061 

Soodustused autokaupluses
Tapal Leina tn 1

Autoakud -30%, rehvid -30%
Mootoriõlid -30%, autokeemia,

Varuosad ja tarvikud -30% kuni –50%
Soodushinnad kehtivad MÄRTSI lõpuni.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3 

Transpori võimalus. Kuulutus ei aegu. 
Tel 501 3862

Müüa kena suvila Tapa linnas. 
Krunt 1429 m2.Suvilas tsentraalne vesi ja 

tööstusvool (380V). Kamin, saun, dušš, puupliit, 
kuivkäimla. Krundil viljakandev viljapuuaed. 

Hind: 200 000 kr. 
Info tel 5346 7042 

MTÜ Mesilind ja Tapa vallavalitsus korraldavad
Tapa Valla Erivajadustega laste vanematele

GOrdOni PErEKOOli

Koolitus algab märtsist ja kestab 40 tundi
Koolitaja Nelly Randver

Registreerimine ja täpsem info
tel 5699 9984 Kersti

lp Karkuse piirkonna elanik

Tuleme kokku 8. märtsil kell 13 
Karkuse klubis.

Arutame külavanema valimist ja külaelu 
edendamist.

Ühisele lauale võta kaasa kohv ja suupisted.

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon. 
Vajalik eelregistreerimine telefonil 5656 6052

Pikk 29, Tapa (II korrusel)
Pidu lEhTSE KulTuuriMajaS

EV sünnipäeva paiku on mitu vaba päeva 
ning aega päris palju iseendaga 

tegelemiseks. Lehtse kultuurimaja pakub 
teile välja hea lahenduse: 

on just paras aeg võtta kokku 
oma head sõbrad-tuttavad-töökaaslased 

ning tulla 
21. veebruaril (laupäev!) kella 20-st 

alates meie majja 
meeldivalt õhtut veetma. 

Taastame taas kohvik-klubi 
traditsiooni, mis seoses pika remondi-
perioodiga on paljudel meelest läinud. 
Meie korraldame kuudenimelisi õhtuid 
alates selle aasta jaanuarist kord kuus. 
Tantsida on meie majas väga mõnus, 

sest ruumipuudus ei kimbuta.
Kui teie soovite oma seltskonnale tellida 

laua, siis saate täpselt nii palju kohti, 
kui mitmele soovite 

(minimaalne on vast 4 v 6 in)
Lõbustamise ning ajaviite eest hoolitseb 

LEHTSE KAMMERKOOR, 
Tantsusõpru rõõmustab oma valla 

ansambel WHB, 
kes sai hiljuti valmis oma CD-plaadi.
NB! Tuleb tore olemine – ära sa mitte 
tulemata jää! Anna teada ka teistele!

 Teid ikka oodates ning palavalt tervitades
Teie Lehtse kultuurimaja.

 Info tel 383 3350, 
Leelo Jürimaa – 521 8398; 

e-meil: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

Avaldame sügavat kaastunnet 
irja roodlale perega 

kalli ema 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Lehtse lasteaiast

1. märts kl 12  –  Lehtse 6. pinksi pühapäev
 Jätkub VII hooaeg! Mäng turniiridena: mehed,   
 naised, poisid, tüdrukud, algajad
 Osamaks täisk 15 kr

7. märts kl 11–12.30  – Eestis toodetud trikotaažtoodete 
 MÜÜK  Polod, pluusid, dressipüksid, pesu jms.   
 naistele, meestele, lastele. Suur valik!

15. märts kl 12 – Lehtse külakilb VII hooaja 5. mäng
 Osamaks 15 kr

21. märts kl 20 – Märtsiõhtu ansambliga „KV Bänd“ 
 Õhtut sisustavad Kakerdaja ja Mõisapiigad 
 Registreerimine laudadesse kuni 20. märtsini, 
 siis pääse 75 kr.
 Tulge tantsima ja mõnusalt aega veetma! 
 Jälgige reklaami!

29. märts kl 12 – Klubi Ehavalgus korraldusel kogu valla   
 pensionäridele huumoripidu
 · ülas Voose külaklubi Ehavalgus Harjumaalt
 · Lõbusad etteasted jms
 · Istumine laudades
 · Laul, tants, mängud 
 · Osamaks 15 kr
 
Märtsis (kuupäev täpsustamisel, jälgi reklaami) 
kl 10–15.30 – III pärlitöö päev
 Pärlid kohapeal, valik väga suur. Võta kaasa: 
 tamiili (kui sul on), käärid, peened õmblusnõelad, 
 raha pärlite ostmiseks. Juhendaja Irina sõidab 
 meile Kiltsist. Kuna päev tuleb pikk, siis pista 
 võileib tasku. Kohvi-teed on. 
 Osamaks: õpilastele 10 kr, täisk 20 kr. =odatud nii 
 noored kui vanad!

Märtsikuus näitus tikkimistöödest!

25. veebruaril kell 18 
korraldavad MTÜ Männikumägi,

 Tapa kultuurikoda ja Kirde Kaitseringkond

vaSTlaPäEva MänniKuMäEl

 - soe supp
 - pikema liu võistlus
 - muud sportlikud mängud
 - parimatele auhinnad

Tule ise ja võta sõber ka kaasa!


