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Fotod Heiki Vuntus

Tapa vald valib aastategijaid 2007. 
aasta tegevuste põhjal seitsmes 
kategoorias: haridus, kunst, sport, 
äri, elutöö, aasta edukam noor ja 
heategevus. 
   Aastategija nimetus antakse 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
austusavaldusena silmapaistvate 
saavutuste eest Tapa vallas või 
väljaspool seda. 

Aastategija andmise ettepaneku 
võivad teha vallavolikogu liikmed, 
vallavolikogu alalised komisjonid, 
vallavalitsus ja Tapa valla elani-
kud. 

NB! Kandidaadid tuleb esi-
tada komisjonile hiljemalt 15. 
jaanuariks 2008! 

Tapa valla tunnustusavalduse 
kandidaadiks esitamise ettepa-
nek peab sisaldama põhjendust 
isiku vastava tunnustusavalduse 
kandidaadiks esitamise kohta 
ja kandidaadiks esitatava isiku 
eluloolisi andmeid. Kandidaatide 
hulgast valib aastegijad välja Tapa 
vallavalituse poolt moodustatud 
aastategija komisjon.

Aastategija nimetus ja sellega 
kaasnev meene antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäevale korral-
datud üritusel. Avaldused tuleb 
saata aadressil: Tapa vallavalitsus, 
märksõna “aastategija komisjon”, 
Pikk 15, Tapa 45106. Info telefonil 
322 9659.

Indrek Jurtšenko

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru 
eksperdigrupp andis omaalgatus-
likult neli preemiat inimestele, 
kes oma igapäevase hingestatud 
tööga on silma paistnud, kuid 
keda keegi pole preemia saamiseks 
esitanud. 

Niinimetatud jõulupreemia said 
Kunda klubi juhataja Maiu Küngas, 
Karepa seltsielu vedaja Tiiu-Sirje 
Kivilo, Läsna rahvamaja juhataja 
Ene Pihol ja Lehtse kultuurimaja 
juhataja Leelo Jürimaa.

Kultuuripreemiad anti enne 
jõule üle Sagadi mõisa hotelli 
restoranis.

(VT, 20.12.07)

Tapal filmiti jaanuari esimesel 
nädalal kaadreid filmistuudios 
RUUT toodetava täispika mängu-
filmi (action-draama) “Detsemb-
rikuumus” (produtsent Artur 
Talvik, režissöör Asko Kase) 
jaoks.

Tapa linnas toimusid mängufil-
mi võtted 2.–5. jaanuarini vaksali 
hoones ja selle lähiümbruses ning 
Tapa Väljaõppekeskuse territoo-
riumil. Tapa vana vaksalihoone 
muudeti 1924. aasta Balti jaama 
sarnaseks. Valla elanikest osaleb 
filmis 15–17 inimest massistsee-
nides ja ka mõnes pisemas rollis. 
Artur Talvik selgitas: “Tahtsime 
kasutada ka vanu Tapa kasarmuid, 
aga selgus, et need on liiga korda 
tehtud. Selle asemel toimuvad 
mõned võtted Tondi sõjakooli 
juures.

Paljude eriefektide rohke ja 
suurejooneline linateos on pühen-
datud Eesti Vabariigi 90. aasta-
päevale ning jutustab 1924. aasta 
1. detsembri kommunistlikust 
riigipöördekatsest. Stsenaariumi 
kirjutasid ajaloolistele dokumen-
tidele tuginedes Mihkel Ulman ja 
Lauri Vahtre.

Peategelasteks on Tanel ja 
Anna Rõuk, kes on otsustanud 
Eestist lahkuda. Nende ärasõi-
dupäeva varahommikul algab aga 
Tallinnas kommunistlik riigipöör-
dekatse ning noored armastajad 
rebitakse teineteisest lahku. Anna 
satub kommunistide liidri kätte 
vangi ning Tanel asub Annat 
sõjaseisukorras olevas Tallinnas 
päästma.

Paralleelselt Taneli ja Anna 
draamaga avatakse filmis det-
sembrimässu tagamaad ning 

tegutsevad mitmed ajaloolised te-
gelased: kindralid Ernst Põdder ja 
Johan Unt, riigivanem Karl Akel, 
teedeminister Karl Kark jt.

Armastajapaari Annat ja Tanelit 
kehastavad lauljatar Liisi Koikson 
ja NO teatri näitleja Sergo Vares. 
Lisaks lööb filmis kaasa Eesti näit-
lejate raskekahurvägi eesotsas Tõnu 
Kargi, Mait Malmsteni, Ain Lutsepa, 
Tambet Tuisu, Carmen Mikiveri, 
Piret Kalda, Tiit Suka ja teistega.

Filmi teeb rahvusvaheline tiim: 
lisaks eestlastele ka leedulased ja 
soomlased (operaatoriks on Soome 
tunnustatud kaameramees Kjell 
Lagerroos).

Tegemist on kallima kohaliku 

rahastusega toodetava Eesti 
mängufilmiga. Filmi eelarve 
ulatub 24 miljoni kroonini. 15 
miljonit krooni annab ajastutruu 
filmi valmimiseks Eesti riik, 1 
miljoni Eesti Filmi Sihtasutus. 
Armin Karu poolt filmi toetu-
seks antav summa teeb temast 
projekti suurima eratoetaja. Filmi 
hõbesponsoriteks on juba asu-
nud Saku Õlletehas, Saksa Auto, 
Go Hotel Schnelli ja Pekkaniska, 
lisaks toetavad oma toodete ja 
teenustega filmi valmimist veel 
ligi kümmekond ettevõtet ja 
organisatsiooni.

Ülevaate koostas 
Heiki Vuntus

Tapal anti avalöök kir jakeele 
konverentsi juubeli tähistamisele 
uue postitempli kasutuselevõtuga. 
Kõik Tapa vallavalitsusest väljuvad 
kirjad saavad ainulaadse pitseri. 
Templil on peale traditsiooni-
liste kirjanduse sümbolite sule 
ja tindiklaasi veel juubelidaatum 
- 30.05.2008. Lisatud on ka Tapa 
vallavalitsuse aadress.

Selle aasta mais tähistatakse 
Tapal ajaloolise ja kultuurilise täht-
susega eesti kirjakeele konverentsi 
100. aastapäeva.

Vallavalitsus on pöördunud 
elanike poole üleskutsega teha 
oma ettepanekud kirjakeele kon-
verentsi 100 aasta juubeli väärikaks 
tähistamiseks. Kavas on kontser-
did, etendused, näitused. Lisaks 
kavandab Tapa kir jandusklubi 
esseede, kirjandite ja luulemeistrite 
võistlusi. On mõeldud ka kirja-
keele konverentsi mälestustahvli 
taaspaigaldamisele.

(VT, 21.12.2007) Järgneb lk 2

Tapa vald valib
aastategijaid

Tapa paneb 
kirjadele põneva 

templijälje 

Tapa vaksal äratati 
nädalaks ellu Tapa vald

tunnustas 
oma parimaid 

sportlasi 

Eesti 
Kultuurkapitali 

Lääne-Viru 
eksperdigrupp 

andis neli preemiat 

Tapa jaamahoone dekoreeriti võtteplatsi tarvis ümber Balti vaksaliks, kuna meenutab Eestis säilinud jaa-
madest kõige rohkem 1924. a Tallinnas olnud hoonet.

Lauljatar Liisi Koikson Annana ja näitleja Sergo Vares Tanelina Tapa 
vaksali perroonil filmivõtete vaheajal.

Tapa vald tunnustas oma parimaid 
noorsportlasi ja treenereid 19. 
detsembril Tapa spordikeskuses 
ja gümnaasiumis.  

Tapa valla sportlased ja tree-
nerid on teinud väga head ja 
sihipärast tööd, mis juba mitmeid 
aastaid järjest annab väga häid 
tulemusi, mille üle saab vaid uhke 
olla. Eriti teevad rõõmu Tapa valla 
noorsportlased ja nende treenerid  
kes läinud aastal saavutasid pea 40 
medalit Eesti meistrivõistlustelt. 
Eesti karikavõistlustel särasid nii 
käsipalli, kui ka saalihoki koon-
dised.

Parimad noored olid Dmitri 
Gorjuško ja Rainer Viilveer (mõ-
lemad maadlus) ning Jekaterina 
Rumjantševa (maadlus, sumo) ja 
Jaanika Eisan (kergejõustik).

Parimaid tulemusi saavutasid 
enamjaolt  Tapa val la noored 
maadlejad klubist SK Tapa, kus 
treenerite Allan Vinteri, Sergei 
Sahno ja Martin Piksar hoo-
lealused tõid koju EMV-t  27 
medalit.

Täiskasvanutest oli parim Mar-
gus Udeküll. Meeskondlikult olid 
parimad Tapa SK B-vanuseklassi 
käsipallikoondis, aga ka  SK Jä-
neda  U-13 saalihokikoondis ja 
täiskasvanutest Tapa SK naiste 
rannakäsipalli koondis. Täiskas-
vanute seas jätkavad Eesti meist-
rivõistluste kõrgliigas  2007/2008 
aastal neli võistkonda.
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Ühekorruseline puust palvemaja 
ehitati 19. sajandi lõpul Ambla 
kirikuõpetaja Johannes Theodor 
Villbergi ja aktiivsete (nn raud-
vara) elanike algatusel. Kiriklikult 
allus Tapa Ambla kirikule. Luteri 
usku elanike soovil pidas J. Vil-
lberg kord kuus palvemajas ju-
malateenistusi, hiljem ka Kadrina 
õpetaja G. Beermann.

Eesti iseseisvumise algul kui 
Tapa omandas 1917. aastal alevi 
õigused tekkis vajadus oma ko-
guduse järele. 

11. detsembril 1919 tulid J. Vil-
lbergi kutsel kokku alevi aktiivsed 
luterlased sooviga asutada isesei-
sev luteri kogudus. 27. detsembri 
koosolekul otsustati valida 12 
liikmeline koguduse nõukogu ja 
kahe liikmeline revisjoni komis-
jon. Selleks seati üles 24 kandi-
daati nõukogusse ja 4 kandidaati 
revisjoni komisjoni valimiseks. 
Nõukogu ülesandeks jäi kogudu-
se asutamisega seotud küsimuste 
lahendamine. Kor janduste ja 
annetustega saadud rahadega re-
monditi juba lagunema hakanud 
palvemaja 1920. aasta alguses.

27. veebruaril 1920 nimetati 
palvemaja Tapa Evangeelse Lu-
teriusu Johannese kirikuks (siit 
arvatavasti tänava nimi “Kiriku 
tänav”).

Koguduse asutamisajaks loe-
takse 19. juunit 1921, mil piiskop 
Jakob Kukk uue koguduse pal-
vemajas sisse õnnistas. Nõukogu 
protokollis nr 11 on kirjas: ”Sel 
1921. aasta juuni kuu 19. päeval 
oli Eesti Ew. Luth-usu piiskop hra. 
Jakob Kukk Tapal. Enne lõunat 

kell 10 oli Tapa uue koguduse 
õnnistamine ja soovijaid võeti 
armulauale. Piiskop nimetas uut 
kogudust Apostel Jakobuse nime 
järele “Tapa Jakobi koguduseks”. 
Pärast lõunat kell 3 oli uue sur-
nuaia pühitsemine. Pühitsemist 
toimetas piiskop Kukk Ambla 
õpetaja kaastegevusel.”

Palvemaja juurde ehitati puu-
torn (kellatorn), kuhu paigutati 
1925. aastal Saksamaal valmista-
tud kaks kirikukella. Raha kellade 
valmistamiseks saadi koguduse 
liikmete vabatahtlikest annetus-
test. Trükiti ligi 150 annetaja ni-
mekiri. Kellad, ühel on kiri “Ela-
vaid hüüan” ja teisel “Surnuid 
leinan”, pühitseti 13. septembril 
1925. Esimese kellamehena oli 
ametis Martin Saarum. Kelli he-

listati ka tulekahju korral linnas. 
Uue Jakobi kiriku ehitamisega 
viidi kellad sinna üle. Palvemaja 
ruume kasutati veel saksa oku-
patsiooni ajal eluruumidena ja 
arvatavasti hävis hoone Tapa 
pommitamisel vene lennuväe 
poolt 1944. aasta märtsis. Puu-
torn lammutati varem.

Esimeseks koguduse köstriks 
valiti Hindrik Liblikmann. Tema 
surma järel valiti 9. märtsil 1924 
köstriks August Johannes Wald-
mann, kes pidas seda ametit kuni 
kogudus oma täiskogul 1930. 
aasta aprillis selle ametikoha 
kaotas, seoses koguduse esimese 
kirikuõpetaja Jaan Gnadenteichi 
ametisse astumisega. 

Harri Allandi 

6. detsembril oli vene gümnaasiumis 
kiire päev. Töötajatel ja õpilastel 
algas koolipäev käes lilledega. 

Sellel päeval otsiti taga ainult 
ühte inimest, kooli õppealajuhatajat 
Maria Voronovat.

Maria Voronoval täitus koolis 35 
pikka tööaastat pedagoogina ja sellel 
päeval tähistas ta ka oma juubelit.

Maria enda ütluse kohaselt: “Oi 
kui noor ma olin, kui alustasin 
koolis tööd.”

Jah, nii need aastad on läinud. 
Mariat tunnevad koolis kõik kohu-
setundliku, tööka, energilise, sõb-
raliku ja aktiivse inimesena. Sellel 
päeval kuulusid kõik tänusõnad 
temale. Tänama tuli vallavanem 

Kuno Rooba, kes luges ette ja 
andis üle tänukirja koos lilledega. 
Kooli direktor Henry Kallaste an-
dis üle maavanema Urmas Tamme 
tänukirja tehtud tööde eest.

Jätkugu jõudu, tervist ja ta-
het ka edaspidiseks tööks meie 
koolis.

TVG administratsioon

Udeküll, Katre Kaldjärv, Katrin Karu-
auk, Liina Menson, Triin Neps

Rattaorienteerumine: Ain Roo-
simägi

Saalihoki: Alexander Lavronenko, 
Andres Aamisepp, Andres Kalavus, 
Andres Luts, Artur Oganezov, Henrik 
Mägi, Jaagup Jairus, Joonas Vuntus, Kaur 
Kerkel, Markus Tepp, Märten Ainz, 
Oskar Salm, Ott Oru, Rando Kramm, 
Rauno Tali, Sander Nork, Silver Nork, 
Sulev Hallikas, Sven Uue, Tenno-Raul 
Taimur, Toomas Rosar, Tõnis Luts, 
Uku-Kaarel Vorm,

Treenerid: Sergei Sahno, Allan 
Vinter, Alo Relli, Martin Piksar, Elmu 
Koppelmann, Mare Neps, Tõnu Salm, 
Raili Rooba,

Häid sportlikke kordaminekuid 
kõigile alanud aastal!

Indrek Jurtšenko

Kaitseliidu Viru malev andi neljapäe-
val, 3. jaanuaril 2008 Kundas Lääne-
Virumaa Omavalitsuste Liidule üle 
Vabadussõja Võidusamba rajamiseks 
mõeldud korjanduskasti, kuhu inime-
sed saavad teha annetusi monumendi 
rajamiseks. Sel päeval toimus Kundas 
VIROLi korraline üldkoosolek, kus 
kohal olid kõik omavalitsusjuhid.

VIROLi korjanduskast hakkab 
käima kordamööda ringi igas oma-
valitsuses kuni 20. novembrini 2008. 
Korjanduskarp hakkab asuma vallava-
litsustes, kuid käima ka valdades toimu-
vatel üritustel kohapeal, hõlbustamaks 
annetuste kogumist.

Esimesena saab korjanduskarbi 
enda valdusse Tapa vald. Tapa vald 
sai välja valitud seetõttu, et 9. jaanuaril 
toimub siin esimene Vabadussõda 
meenutav pidulik üritus, kus Viru 
malev annab valla gümnaasiumidele 
üle Kaitseministeeriumi koostatud Va-
badussõja kaardid,” ütles Viru maleva 
pealik kapten Lembit Kerve. 

Teise korjanduskarbi andis Viru 
malev üle Lääne-Viru maavalitsusele 
samuti 3. jaanuaril kell 10.30. Ka see 

hakkab üritustel kaasas käima. Päev 
pole valitud juhuslikult: just sel ajal, 3. 
jaanuaril 1920. a kell 10.30 vaikisid Eesti 
Vabadussõjas relvad. Pärast tseremoo-
niat maavalitsuses panid Kaitseliidu 
Viru maleva pealik kapten Lembit 
Kerve ja maavanem Urmas Tamm 
ühiselt pärjad Rakveres Vabadussõja 
monumendi jalamile mälestamaks 
Vabadussõjas langenuid. 

Kolmas korjanduskast jääb Kaitse-
liidu Viru maleva käsutusse. Kaitseliit 
on rahvakorjanduse korraldaja Vaba-
dussõja võidusamba rajamiseks. 

Annetusi võidusamba rajamiseks 
saab ka teha Interneti teel, kandes 
raha Vabaduse Monumendi Sihtasu-
tuse arveldusarvetele Hansapangas 
221037774285 ja SEB Ühispangas 
10220074488017. Annetuse saajaks tu-
leb märkida SA Vabaduse Monument 
ja selgituseks Annetus Vabadussõja 
võidusamba püstitamiseks. Annetajate 
nimekiri avaldatakse Vabaduse monu-
mendi veebilehel. Ka korjanduskarbiga 
käib kaasas nimekiri, kus kõik annetajad 
jäädvustatakse. Info Lembit Kerve 
508 4793 

14. detsembril, vene gümnaasiumis 
toimunud päkapikupäeval, ootasime 
külla Tapa linna pensionäre ja Imastu 
koolkodu laulupoisse koos õpetaja 
Leeve Vahtramäega.

Väikesed päkapikud ootasid küla-
liste tulekut ja juba nad kohal olidki. 
Anne Raava juhatas sisse ürituse ja 
rääkis jõulukommetest eesti talutares. 
Meeleolukad jõululaulud vaheldusid 

memmede tantsudega. Eesti rahva-
mänge ja laulumänge esitasid Tapa 
vene gümnaasiumi eesti keele ringi 
õpilased. Kõikidele jätkus ka pipar-
kooke ja maiustusi.

Täname Tapa linna pensionäride 
klubi naisperet ja Imastu koolkodu 
laulupoisse, õpetaja Leeve Vaht-
ramäed. Oli meeldejääv ja huvitav 
üritus.

Palvemaja kõrval asus puust kellatorn.
Foto  Tapa muuseumi arhiivist

Tapa vald sai Võidu-
samba korjanduskasti 

Jõuluõhtu talutares

Need kaunid õied tänutäheks 
täna just tahan ulatada Sinule …

Tapa vald tunnustas...

EELK Tapa palvemaja Kiriku 
(nõukogude ajast Aia) tänaval

Maria Voronovat (istub keskel) oli õnnitlemas kogu vene gümnaasiumi õpetajate pere. Foto  TVG arhiivist

Parimad sporditegijad ja treenerid
Kergejõustik: Jaanika Eisan, Siim 

Suurküla
Käsipall: Aleksander Oganezov, 

Anti Lanno, Ingvar Volkov, Jaanis 
Eisan, Janar Vahter, Kaimar Lees, Kas-
par Lees, Mihkel Koppelmann, Mikk 
Mäesepp, Pavel Muntjan, Rait Ageni, 
Rauno Tali, Siimo Tänavots

Maadlus: Annabel Piksar, Arpo 
Vainola, Dmitri Gorjuško, Edgar 
Peepmaa, Edgar Selihov, Igor Alek-
sandrov, Ivan Belikov, Jekaterina 
Rumjantševa, Kaarel Aupaju, Lisbeth 
Vinter, Olga Koroleva, Rainer Altmäe, 
Rainer Viilveer, Robert Udeküll, Ter-
vin Vinter, Vidrik Buš

Rannakäsipall: Anne-Liisa Elb-
recht, Anne-Mai Elbrecht, Hanna-Liisa 

Algus lk 1

Tapa valla jõulubuss sõitis mööda 
valda 17. ja 20. detsembril.

Tegemist on Tapa linna vana hea 
traditsiooni jätkuga, millele panid aluse 
juba 20. saj 90ndatel aastatel Tapa lin-
na toonased juhid ja sotsiaaltöötajad, 
kes jõulude ajal koole ja lasteaedu, 
lastekodusid, puuetega lapsi ja toetust 
vajavaid peresid külastasid. 

Kuid Jõulubuss kui selline Tapa 
vallas on täiesti uus nähtus ning igati 
vahva ja vajalik just neile inimestele, 
kes ise liikuda ei saa (majand raskused, 
puuetega inimesed jne). 

Tapa vallas külastati kõiki eelne-
vaidki paiku, lisaks veel MTÜ Tapa 
Lastekaitseühingu ja MTÜ Jeeriko ja 
Tapa vallavalitsuse peret.

Tapa valla teist jõulubussiturneed 
aitasid läbi viia Tapa vallavalitsuse 
sotsiaalosakonna töötajad koos MTÜ 
Jeerikoga. Lisaks kingitustele lauldi ja 
etendati Anne-Terner Boiko organi-
seeritud Tapa gümnaasiumi õpilaste 
näitemängu, mis kõigile kuuljaile ja 
vaatajaile väga meeldis. 

Nii ongi tähtsam vahest mõnest 
kingist pigem hea sõna, laul või näite-
mäng ehk lihtsalt tähelepanu ja kui see 
tuleb südamest, siis on rõõmu sellest 
nii saajal kui ka andjal. 

Suur tänu kõigile tegijatele ja orga-
niseerijatele, aga eriti lastele-näitlejate-
le, kes nende paari päeva jooksul olid 
lausa suurepärased !

Indrek Jurtšenko

Valla jõulubuss

Hilje Pakkanen

Helgi Tiitso, TVG huvijuht 
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Kogudes liigiti taaskasutatavaid jäätmeid 
käitume keskkonnahoidlikult ja säästame 
raha. Jäätmed kogutakse kodus liigiti eri-
nevatesse kogumisnõudesse. Kodustes 
tingimustes (köögis) peaks veel lisaks 
segaolmejäätmete prügikastile olema 
koht pakendijäätmetele ja tulevikus 
väiksem anum biolagunevatele jäätme-
tele. Majapidamises peaks ka olema kast 
vanapaberi ja papi kogumiseks ja väike 
anum ohtlike jäätmete jaoks.

 Ka ettevõtted ja asutused peavad 
järgima kohaliku jäätmehoolduseeskirja 
nõudeid ning korraldama jäätmete liigiti 
kogumise.

Liigiti kogutakse:
1. vanapaberit ja -pappi
2. biolagunevaid jäätmeid (lehed ja 

oksad)
3. ohtlikke jäätmeid
4. vanametall
5. pakendeid

Nõuded jäätmete liigiti kogumi-
sele 

Kogutav vanapaber ja -papp peab 
olema puhas ja kuiv. Klambreid ja tei-
pe ei ole vaja eemaldada. Pappkastid 
tuleb lahti voltida, et nad vähem ruumi 
võtaksid. 

Paberi ja papi konteinerisse sobivad: 
ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaam-
materjalid, töövihikud, paberist ja papist 
kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning 
joonistuspaber, ümbrikud, ilma kaanteta 
raamatud, pappkastid ja -karbid, jõupaber 
ja paberkotid jm puhtad paberpakendid.

Biolagunevad jäätmed tuleb kogu-
da kinnisesse mahutisse, et nad halba 
lõhna ei levitaks. Kui on olemas oma 
aed, saab biolagunevaid jäätmeid ise 
kompostida ja valmis komposti aias 
kasutada. Näriliste ja muude kahjurite 
vältimiseks on soovitav ehitada aianurka 
kompostimiskast või osta komposter. 
Kui kompostitakse ka toidujäätmeid, 
siis on kompostimiskasti või komposteri 
olemasolu kohustuslik. Aiaprahti võib 
kompostida ka lahtises aunas (kom-
postihunnikus). 2008. aastast ei tohi 
olmejäätmete konteinerisse panna aia- ja 
pargijäätmeid(lehed, oksad jne). 

Ohtlikud jäätmed on mõistlik koguda 
ühte kohta ja siis nad korraga ära viia. 
Siiski ei tohi erinevaid lahusteid, kemi-
kaale ja õlisid omavahel kokku segada, 
kuna see võib tekitada ettearvamatuid 

ohte. Kindlasti ei tohiks kemikaale 
valada kanalisatsiooni, kuna kemikaalid 
rikuvad reoveepuhastis toimuvaid pu-
hastusprotsesse. 

Eraldi tuleb koguda pandimärgiga 
taara ja viia see taarapunktidesse või 
-automaatidesse. 

Pandimärgita pakenditest tuleb eraldi 
sorteerida papp- ja paberpakendid ning 
segapakendid. Tetrapakid tuleks ruumi 
kokkuhoiu mõttes kokku voltida. Paken-
dites ei tohi olla toidujäätmeid.

Segapakendite konteinerisse sobivad: 
jogurti- ja võitopsid, õli-, ketsupi- ja 
majoneesipudelid, kosmeetika- ja hool-
dustoodete tühjad pakendid, plastnõud, 
plastkarbid jm puhtad plastpakendid, 
pakkekile, toidu- ja joogipakendi me-
tallkaaned ja -korgid, konservpakendid, 
alumiinium- ja plekkpurgid, kartongist 
piima- ja mahlapakendid jm puhtad 
kartongpakendid, värvitust ja värvilisest 
klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, sii-
rupipudelid jm puhtad klaaspakendid.
Jäätmetest vabanemine 

Kui kogumisnõu või kilekott on täi-
tunud, viib elanik selle maja juures või 
lähedal asuvasse kogumisvahendisse või 
jäätmekogumispunkti. 

Ohtlikud jäätmed, elektroonika- ja 
elektriromud ning sõiduautode rehvid 
saab ära anda Tapa linnas Ülesõidu 8 
asuvas kogumispunktis. Kogumispunkt 
on avatud esmaspäeval, teisipäeval, kol-
mapäeval ja reedel kl 9–17 ning laupäeval 
9–14. Kogumispunkti võti tuleb küsida 
kõrvalolevast Maskhone taarapunktist. 
Taarapunktid ja -automaadid Tapa 
vallas:
* Taarapunkt, Tapa linn, Pikk 7; 
* Taarapunkt, Tapa linn, Ülesõidu 8 
* Taarapunkt, Jänedal vanas postkontori 
hoones; 
* Taarapunkt, Lehtse, Pikk 13; 
* Taaraautomaat, RR Lektus kaubamajas 
“Meie” (Tapa linn, 1. Mai pst. 3);
* Taaraautomat, RR Lektus pood “Ka-
seke” (Tapa linn, Ülesõidu 8);
* Taaraautomaat, Grossi Toidukaubad 
(Tapa linn, Jaama 1).

Avalikuks kasutamiseks mõeldud 
papi ja paberi ning segapakendite 
konteinerid Tapa vallas:
Tapa linn, Turu 12A-3 (segapakendi-
konteiner);
Tapa linn, 1. Mai 6 (segapakendikon-

teiner);
Tapa linn, Valve 24 (segapakendikon-
teiner); 
Tapa linn, Roheline 10 (segapakendi-
konteiner); 
Tapa linn, Jaama 4 (segapakendikon-
teiner); 
Tapa linn, Pikk 5 (segapakendikontei-
ner); 
Tapa linn, Pikk 6 hoovis (segapakendi- ja 
paberikonteinerid); 
Tapa linn, Kalmistu 4 (segapakendi-
konteiner;) 
Tapa linn, Grossi toidukaupade juures 
(segapakendikonteiner); 
Tapa linn, RR Lektus kaubakeskuse 
Meie juures (segapakendikonteiner); 
Jäneda küla, Jäneda postkontori juures 
(paberikonteiner); 
Jäneda küla, Jäneda A ja O kauplus (pa-
beri- ja segapakendikonteiner); 
Lehtse alevik, Lehtse postkontor (sega-
pakendi- ja paberikonteiner); 
Moe küla, Moe elamute juures (paberi-
konteiner).

Kogumisvahendid on märgistatud 
piltlike seletavate siltidega, mis kujutavad 
kogumisvahendisse pandavat jäätmeliiki. 
Liigiti kogutavate jäätmete mahutisse tohib 
visata vaid neid jäätmeid, mille kogumiseks 
need konteinerid on mõeldud. Kuid on 
inimesi, kes kipuvad liigiti kogutud prügi 
konteineritesse viskama ka olmeprügi. 
Piisab vaid sellest kui üks inimene viskab 
oma kartulikoored sorteeritud prügi hulka, 
et nurjata teiste vaev, kes hoolega kodus 
prügi sorteerinud. 

Eramajadel peab kindlasti olema 
üks olmejäätmete konteiner ja sinna 
tuleb panna liigiti kogumisest üle jäänud 
jäätmed, nagu vanad rõivad ja jalanõud, 
hügieenitarbed, majapidamistöödel 
tekkivad jäätmed, jahtunud tuhk, katki-
sed nõud, toidujäätmed jne. Eramajad 
saavad omad sorteeritud papi ja paberi 
ning segapakendid viia üldkasutata-
vatesse konteineritesse, biolagunevad 
aia ja pargijäätmed võib kompostida 
omal kinnistul või anda ära kevadistel 
kogumisringidel. Korterelamud, kus 
on vähemalt viis korterit, peavad lisaks 
olmejäätmete konteinerile soetama ka 
paberi ja papi kogumikonteineri, soo-
vitav oleks majade juurde paigaldada ka 
segapakendikonteinerid. 

Krista Pukk

duspunktis 17.01.2008 kell 9 kuni 18.
Lepinguid saab sõlmida ka meie ko-

dulehe vahendusel: www.jogevaelamu.
ee , täites vastavad lahtrid andmetega. 
Saadud andmete alusel koostame lepin-
gu ning saadame kliendile koos tagas-
tamise ümbrikuga kahes eksemplaris 
allkirjastamiseks. Pärast allkirjastamist 
saadab klient lepingu ühe eksemplari 
meile tagasi. Lepingu tekst ja muu va-
jalik info jäätmeveo kohta avaldatakse 
meie kodulehel 14. jaanuaril 2008.
Konteinerite tühjendus, müük 
ja üürimine

Kliendid, kellel ei ole konteinerit, 
saavad meilt selle osta või üürida. 
Konteinerite tühjenduse, müügi ja üüri 
hinnad on alltoodud tabelis.

13. detsember 2007
- Kohtumine Lääne-Viru 
maavanemaga ja maavalitsuse 
töötajatega.
- Katastriüksustele sihtotstar-
be määramine.
- Tapa muusikakooli põhi-
määrus.
- Tapa vallavolikogus 14. det-
sembril 2006 määruse nr 39 
„Tapa valla tunnustusavaldus-
te andmise kord“ muutmine. 
- Lapsetoetuse maksmise 
kord.
- Lapsetoetuse suuruse keh-
testamine.                                
- T a p a  v a l l a v o l i k o g u 
15.02.2007 määruse nr 52 
„Tapa valla 2007. aasta eelarve 
kinnitamine“ muutmine.
- Tapa valla ametiasutuse 
teenistujate ja ametiasutuse 

hallatavate asutuste juhtide 
töötasustamise kord.
- Tapa va l lavol ikogu 10. 
novembri 2005 otsuse nr 7 
„Vallavalitsuse struktuuri ja 
teenistujate koosseisu ning 
palgamäärade ja palgatingi-
muste kinnitamine“ muutmi-
ne.
- Varalise kohustuse võtmi-
ne.
- Projekti „Tapa linna kiriku 
ja kultuurikoja ja parkide re-
konstrueerimine“ omafinant-
seeringu kohustuse võtmine.
- Tapa valla eelarve 2008 esi-
mene lugemine.
- Volikogu esimehele ja ase-
esimehele hüvituse, voliko-
gu liikmetele volikogu tööst 
osavõtu eest tasu suuruse ja 
maksmise kord.

 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Jäätmete liigiti kogumine kodudes 

Korraldatud jäätmevedu Tapa vallas
Jäätmeseaduse kohaselt on omavalit-
sustel kohustus korraldada oma hal-
dusterritooriumil olmejäätmete vedu. 
Tapa vallavalitsus viis läbi konkursi 
korraldatud jäätmeveo osas vedaja leid-
miseks. Ainuõigus segaolmejäätmete 
veoks anti aktsiaseltsile Jõgeva Elamu 
kolmeks aastaks. 

Seoses vaide- ja kohtumenetlusega 
on korraldatud jäätmeveo algus lük-
kunud edasi ja seoses sellega alustab 
AS Jõgeva Elamu veoga 1. veebruaril 
2008.
Konteinerite tühjenduse 
sagedus

Tapa vallavolikogu poolt kehtesta-
tud kohustuslikud tühjendussagedused 
on järgmised: väikeelamutes vähemalt 
üks kord kuus, kortermajades vastavalt 
Tapa vallavolikogu määruse nr 43 11. 
jaanuarist 2007 “Tapa vallas korral-
datud jäätmeveole ülemineku kord ja 
korraldatud jäätmeveo rakendamise 
juhend” lisas nr 1 toodud sagedusele.
Lepingute sõlmimine

AS Jõgeva Elamu sõlmib klientide-
ga lepinguid Tapa vallas järgmistelt:

Tapa vallavalitsuse ruumides 
30.01.2008 kell 9  kuni 16.30.

Lehtses, Tapa vallavalitsuse teenin-

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 
18%. Eraisikutele saame konteineri 
müüa ka järelmaksuga, tähtajaga kuni 
kolm kuud. 
Arveldused
Arveid saab tasuda: 
- meie pangakontodele nr 1120101684 
Hansapanka ja nr 10102021862005 SEB 
Eesti Ühispanka
- otsekorralduslepingu alusel Hansapan-
ga või SEB Eesti Ühispanga kaudu
- AS Eesti Posti postkontorites
Kontaktid
AS Jõgeva Elamu aadress: 
Betti Alveri 2a 48305 JÕGEVA
tel 776 6939; faks 776 6932
e-post: elamu@jogevaelamu.ee; www.
jogevaelamu.ee

4. detsember 2007
- Karja põik 6 detailplaneerin-
gu vastuvõtmine.
- Valgejõe 20 a detailplanee-
ringu koostamise tühistami-
ne.
- Projekteerimistingimuste 
määramine.
- Tapa gümnaasiumi spor-
disaali valgustuse rekonst-
rueerimistööde pakkumiste 
kinnitamine.
- Tapa vene gümnaasiumi 
WiFi võrgu kaabeldus- ja 
paigaldamistööde pakkumise 
kinnitamine.
- Tapa gümnaasiumi ja Tapa 
vene gümnaasiumi projektee-
rimistööde pakkumise kinni-
tamine.
- Katastriüksustele nime mää-
ramine.
- Maa ostueesõigusega erasta-
mine.
- Maa erastamine korteri-
omandi seadmiseks.
- Volikogu otsuse eelnõu 
„Katastriüksusele sihtotstarbe 
määramine“.
- Ehitusloa tühistamine.
- Noorsportlaste ja nende 
juhendajate toetamine.
- Valla 2008. aasta eelarve 1. 
lugemine.
- Vol ikogu määr use  ee l -
nõu „Tapa va l lavol ikogu 
15.02.2007 määruse nr 52 
„Tapa valla 2007. aasta eelarve 
kinnitamine“ muutmine.
- Volikogu määruse eelnõu 
„Tapa valla ametiasutuste 
teenistujate ja ametiasutuse 
hallatavate asutuste juhtide 
töötasustamise kord“.
- Isikliku sõiduautode ame-
tisõitudeks ja ametiautode 
kulude hüvitamise kord 2008. 
aastal.
- Sotsiaalkorteri üürilepingute 
pikendamine.
- Avaldused.

12. detsember 2007
- Hooldaja määramine.
- Koduteenuse osutamine.
- Hooldekodu teenuse eest 
tasumine.
- Hooldekodusse paigutami-
ne.
- Täiendavate sotsiaaltoetuste 
maksmine.
- Täiendavate sotsiaaltoetuste 
maksmine toimetulekutoetu-
sest.
- Täiendavate sotsiaaltoetuste 

maksmine, lasteaia söögisoo-
dustus.
- Sotsiaalkorteri eraldamine.
- Avalduste rahuldamata jät-
mine.
- Ehitusloa väljastamine.
- Kasutusloa väljastamine.
- Tapa Jaama pargi rekonst-
rueerimise projekti hange.
- Maa erastamine korteri-
omandi seadmiseks.
- Maa ostueesõigusega erasta-
mine.
- Vaba metsamaa erastami-
ne.
- Korteriomandi seadmine 
(Patika küla Aru).
- Raha eraldamine Tapa valla 
2007.a eelarvest põhivara siht-
finantseerimiseks OÜ-le Tapa 
Elamu.
- T a p a  v a l l a v a l i t s u s e 
29.08.2007 korralduse nr 487 
„Vallaasutuste ja alaeelarvete 
kulude jaotus majandusliku 
sisu järgi“ muutmine.
- Vallavanema puhkusele lu-
bamine.
- OÜ Tapa Elamu juhatuse 
liikmele jõulutoetuse maksmi-
ne.
- Ehitusloa väljastamine Tapa 
linnas Kooli 24 asuva vallale 
kuuluva hoone renoveerimi-
seks.
- Avaldused.

19. detsember 2007
- Maa ostueesõigusega erasta-
mine.
- Katastriüksustele nime mää-
ramine.
- Kinnistu jagamine.
- Hanke Männikumäe valgus-
tuse parendamine tulemuste 
kinnitamine.
- Hanke Jäneda kooli tualett-
ruumi ja riietusruumi reno-
veerimise pakkumise kinnita-
mine.
- Ehituslubade väljastamine.
- Taksoveoloa ja sõidukikaar-
di väljastamine.
- Sõidukikaardi väljastamine.
- Koduteenuse osutamine.
- Puudega inimesele hooldaja 
määramine.
- Peretoetuse maksmise jätka-
mine.
- Sihtotstarbeliste eraldiste 
lisamine valla eelarvele.
- Volikogu otsuse eelnõu: 
“Vallavara mahakandmine“.
- Avaldused, info.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID



    

Tapa kultuurikojas

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 5. jaanuar 2008

Roheline 19, Tapa

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. 

“VOLDEMAR”, Andrus Kivirähk
Draamateatris laupäeval 2. veebruaril kl 19. 
Väljasõit Tapa keskväljakult kl 17. Piletid 200, kr, 
pensionärid 160 kr õpilased 170 kr, sõit 60 kr.
Raha tasumise viimane aeg on 18. jaanuar. 
Lavastaja: Merle Karusoo. Osades: Tiit Sukk, Taavi 
Teplenkov, Guido Kangur, Mari-Liis Lill, Viire Valdma. 

“SOOME HOBUNE”, Sirkku Peltola
Draamateatris pühapäeval 17. veebruaril  kl 19. 
Väljasõit Tapa keskväljakult kl 17. Piletid 200, kr, 
pensionärid 160 kr õpilased 170 kr, sõit 60 kr.
Raha tasumise viimane aeg on 4. veebruar. 
Lavastaja: Roman Baskin. Osades: Ita Ever, Maria 
Klenskaja, Tõnu Kark, Margus Prangel, Viire Vald-
ma, Linda Vaher, Jaanika Tammaru. 
Tapa Buss Pikk 10, kell 7–12 Tel 322 0019

Vajatakse lauljat (naisterahvast) 
ansamblisse Tapal. Laulud eestikeelsed. 

Tel 5802 0507

INgLISE kEELE ALgTASEME kURSUSELE. 

Algus grupi täitumisel veebruaris 2008. 
Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 

või telefonil 325 8690. 

OÜ Puusõber müüb aasta läbi kÜTTEPUID
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja

mõõdetavad, puud koormasse laotud. 
Tel 5301 8893

On jälle saabunud 
aasta uus, 
uued päevad, 
nädalad, kuud.
Mida nad toovad, 
keegi ei tea
ja võib olla ongi 
see salapära hea!

Müüa 3-toaline korter Lembitu tänaval 
II korrusel. Tel 5645 8368

Laupäev, 12. jaanuar kell 12
„Maakilb“ – mälumäng
Laupäev 12. jaanuar kell 19 
Valla isetegevuslaste uueaasta pidu – tants 
ja trall, karaoke
Neljapäev 17. jaanuar kell 13 
Klubi Kanarbik uueaasta pidu
Reede 18. jaanuar kell 17 
Salsa – Jazz Workshop
Laupäev 19. jaanuar kell 16.30 
Salsa – Jazz Workshop
Pühapäev 20. jaanuar kell 14 
klubi Orpheus aastaalguse kontsert
Laupäev 26. jaanuar kell 19 
Komöödiateater – komöödia “Ahvist inime-
Seks” Naise vastulöök Jan Uuspõllu „Ürgme-
hele“, pääsmed 125 kr ja 100 kr

Igal teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 
20 kultuurikojas kino – jälgige reklaami!
vaata lisa: http://kodu.neti.ee/~tapakoda/

Head uut keskkonnasõbralikku aastat! 
Selget taevast ja puhast vett! 

Tapa valla rohelised

Alates 07.01.2007 töötab 
Tapa vallavalitsus järgnevalt:

 E, T, K kl 8–16.30
N kl 8–18 ning R kl 8–16

 Lehtse, Jäneda ja Saksi teeninduspunktide 
tööajad ei muutu.

Täname oma külastajaid meeldivate 
koosveedetud kultuurihetkede eest. 

Meeldivate uute kohtumisteni uuel alanud 
aastal. HEAD UUT AASTAT!

Tapa kultuurikoda

Vanemahüvitise maksmise perioodi 
pikendatakse 14 kuult 18 kuuni. Uue 
seaduse järgi pikendatakse vanema-
hüvitise maksmist uutele taotlejatele ja 
neile vanematele, kellel vanemahüvitise 
saamise õigus kestab tuleva aasta 1. 
jaanuari seisuga. Last hooldavale vane-
male hüvitatakse 2007. aastal 455 päeva 
jooksul 100% eelmise kalendriaasta 
keskmisest töötasust, seda pikendatak-
se 2008. aastal 575 päevani. Mittetööta-
va vanema puhul pikendatakse hüvitise 
maksmist 14 kuult 18 kuuni. 

Pikemalt saavad hüvitist ka need 
vanemad, kelle hüvitise saamise õigus 
lõpeb pärast 1. septembrit 2007. aastal. 
Neile vanematele lõpetatakse 2007. 
aastal hüvitise maksmine ja hakatakse 

Muudatused alates 1. jaanuarist 
seda uuesti maksma 1. jaanuarist 2008 
varasemas suuruses. Vahepealse pe-
rioodi eest enne jaanuari 2008 vanema-
hüvitist tagantjärele ei maksta. Hüvitise 
saamiseks tuleb esitada uus taotlus.

Tõuseb isapuhkuse hüvitis. Töö-
taval isal on õigus saada kümme 
tööpäeva isapuhkust, siis kui ema on 
rasedus- ja sünnituspuhkusel või kahe 
kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhku-
se eest hakkavad isad saama oma kesk-
mist palka, 2007. aastal makstakse neile 
täiendava lapsepuhkuse kasutamise 
eest 66 krooni päevas. Puhkuse eest 
makstakse isale tema keskmist palka, 
kuid mitte rohkem kui kolmekordset 
Eesti keskmist brutokuupalka.

Tõuseb eeskostel ja perekonnas 

hooldamisel oleva lapse toetus 1500 
kroonilt 3000 kroonini. Eestkostel 
ja perekonnas hooldamisel oleva-
tele lastele makstakse ka kõiki teisi  
peretoetusi, millele lapsel või perel on 
õigus – lapsetoetust, lapsehooldusta-
su, koolitoetust, vanemahüvitist jms.

Tõusevad puuetega inimeste sot-
siaaltoetused. Tööealistel inimestel 
tõusevad toetused keskmiselt 30%, 
lisaks viiakse sisse uus toetuse liik – 
töötamistoetus. Seda makstakse üle 16-
aastasele töötavale puudega inimesele 
puudest tulenevate töötamisega seotud 
lisakulude osaliseks hüvitamiseks kuni 
4000 kr kolme aasta jooksul.

ÜKS PILT

Tapa valla “kohalikud karatekad” tegid vallaelanikele “jõulu- ja uusaasta 
kingi” muuseumi aia lõhkumisega. Kõik, kes teavad sellest midagi, pa-
lume ühendust võtta! Asjaga tegelevad politsei ja Tapa vallavalitsus.

Foto  Indrek Jurtšenko

Eli Lilles, Sotsiaalministeeriumi 
pressiesindaja

Tapa vabastamise pidulik aktus toimub 
kolmapäeval 9. jaanuaril kell 9 Tapa kultuurikojas

Rajatava Vabadussõja võidusamba 
korjanduskasti liikumine Tapa vallas 
7.–13.01.08 – Tapa linnaraamatukogu
14.–20.01.08 – Lehtse raamatukogu
21.–23.01.08 – Jäneda raamatukogu

24.–28.01.08 kella 14ni – Saksi raamatukogu
Peale annetamist kirjutab iga annetaja oma 
nime loetavalt korjanduskasti juurde kuu-

luvasse korjanduslehele. Iga annetaja saab 
mälestuseks meenemärgi.

kaitseväe keskpolügoonil toimuvad harjutused, 
mille käigus on kehtestatud

juurdepääsupiirang järgmistel aegadel:
11., 15., 16., 17., 22. ja 24.  jaanuaril

Registreerime 
soovijaid


