
Tapa valla kolm võrdselt  auväärset ja valla edendamisse suure panuse andnud meest, Lembit Vomm (vasa-
kult), Jüri Tüli ja Peeter Kald, on nominendid aastategija 2007 tiitlile elutöö valdkonnas. Kes neist pärjatud 
saab, selgub 22. veebruari õhtul Tapa kultuurikojas toimuval Eesti Vabariigi sünnipäeva üritusel.
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Tapa kultuurikoja (Turu tn 8, 
Tapa linn) saalis toimub 6. märt-
sil kell 15 huvilistele planeerimi-
se teabepäev – kuidas osaleda 
planeerimisprotsessides nii, et 
keskkonna kujundamisel oleks 
tagatud igakülgne avalik huvi.

Teabepäev on eelkõige mõeldud 
eraisikutele ja volikogude liikme-
tele. 

2,5 tunni jooksul on võimalik 
aimu saada, mis asi on planeerimine 
ja kuidas tagada avaliku huvi piisav 
tasakaalustatud arvestamine maa ka-
sutamise planeerimisprotsessides.

Teabepäeva korraldab Tapa valla-
valitus ja esinema on kutsutud pika-
ajalise planeerimisalase kogemusega 
planeerimisfirma Pöyry Entec AS 
esindaja Kaur Lass.

Huvitatud isikutel on võimalus 
esitada küsimusi nii planeerimise 
teooria kui ka Tapa valda puudutava 
osas. 

Täiendav info: Tapa vallavalitsuse 
planeerimisspetsialist Katri Ruut 
e-kiri katri.ruut@tapa.ee, telefon 
322 9684,

3. veebruaril toimus Rakvere güm-
naasiumis kontsert-aktus, kus Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupp jagas tunnustust neljas 
kategoorias: maa sool, järjepidevus, 
üllatus, ja elutöö. 

Kontserdil esinesid Lääne-Viru-
maa Noorteorkester sõpruskollek-
tiividega Eestist ja Lätist dirigent 
Endel Nõgene juhatusel. Kooridest 
olid esindatud Tapa vallast Tapa ja 
Lehtse kammerkoorid.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla kultuurispetsialist

Armsad vallaelanikud, soovin 
teile kõigile  kogu südamest 
õnne Eesti Vabariigi üheksa-
kümnenda aastapäeva saabu-
misel!

Tänases Eesti riigis käies 
tundub uskumatu, et me taas-
tasime oma iseseisvuse kõigest 
seitseteist aastat tagasi. Või-
malik, et meil pole olnud aega 
märgata neid muutusi meie 
ümber. Oleme olnud pidevas 
võidujooksus, et jõuda järele 
naaberriikide elukvaliteedile ja 
kindlustada meie lastele parem 
elu. Täna oleme üks osa Euroo-
past. Madriidi jõudmiseks ei pea 
enam taskust passi välja otsima, 
võime vabalt liikuda. Rahvus-
vaheline usaldus Eesti vastu 
on tavatult kõrge. Osaleme 
võrdse partnerina missioonidel 
Afganistanis ja Iraagis. Maail-
mamajanduses toimuv mõjutab 
ka meie majandust. Seda loetelu 
võiks julgelt jätkata. 

Tänases Eestis aga esitatak-
se tihti küsimust – mis moodi 
peaksime edasi toimetame, et 
Eesti edu jätkuks?

Öeldakse, et kes minevikku 
ei mäleta, see elab tulevikuta. 
Paljud olid kindlasti üllatunud 
aprillisündmustest Tallinnas. 
Tülgastav oli vaadata televiiso-
rist rüüstamisi vanalinnas või 
Kalevpoja kuju värvimist meie 
omas linnas. Me ei tohi neid 
hetki unustada, vaid peame nen-
dest õppima. Meie korrakaitsjad 

peavad olema hästi varustatud 
ja tasustatud. Abipolitseiniku-
na avaliku korra kaitsmisele 
kaasaaitamine peab jätkuma ka 
igapäevaselt, mitte jääma het-
keemotsiooniks. Loomulikult 
on kodanikukasvatamisel oluline 
roll koolidel. Riigikaitse ja koda-
nikuõpetuse tunnid peavad ole-
ma huvitavad ja mitmekesised. 
Noored peavad mõistma Tartu 
rahulepingu tähendust meie 
ajaloole ja riigi kujunemisele. 
Juba lastes peab tekkima oma 
riigi tunne.

Eesti tulevikuvisiooni lahu-
tamatu osa on hariduse sisu. 
Edaspidi langeb teadmiste va-
hendamise roll veelgi madalama-
le. Teabeplahvatuse tempoga ei 
suuda üksikisik niikuinii sammu 
pidada. Järelikult tuleb inimestele 
õpetada, kuidas nad oma tead-
mistega peavad ümber käima. 
Teadmised paljunevad tänapäe-
val palju kiiremini ja samaaegselt 
vananevad nad ka kiiremini kui 
kunagi varem. Kuidas me siis 
suudaksime eluaeg õppida? Üli-
koolihariduse eesmärk ei saa olla 
kolmekümneaastaselt doktorit 
kaitsta ja seejärel noor või ilma 
tööta jätta. 

Seitseteist aastat on meie rah-
va ja isegi riigi seisukohalt olnud 
tegelikult uskumatult lühike aeg. 
Maailm meie ümber on juba täna 
muutunud ülimalt keerukaks ja 
vajadus saada täpseid vastuseid 
homsele kasvab kiiresti. Meie 

majandus ja selle töötaja ei 
suuda konkureerida Aasiaga. 
Töölepingu seadus peab tagama 
kindluse nii tööandjale kui töö-
võtjale. Kuid just need teemad, 
mis on olnud viimastel nädalatel 
tormakamalt päevakorras, on 
Eesti kodanikele informat-
sioonipuudusel murettekitavalt 
kaugel. See on vaesusetunnistus 
kõigile osapooltele, ka polii-
tikutele, kes krampuvad kinni 
detailidesse ega ole võimelised 
vastuseid andma. 

Me ei saa jõukat ja õnnelikku 
Eestit üles ehitada, kui puudub 
nägemus globaalsest maailmast 
ja Eesti asendist kahekümne 
aasta pärast. 

Meil on olemas Eesti ini-
mesed ja Eesti loodus, kaks 
väärtust, mille eest meil tuleb 
hoolitseda ja mida tuleb meil 
kaitsta ka aastal 2028. Millistena 
me neid näha soovime, ja kui see 
on selgeks saanud, siis kuidas 
selleni jõuda? Need otsustused 
tuleb meil täna teha. Näiteks: 
riigi ja selle poliitilise juhtimise 
professionaalsus peegeldub 
inimeste rahulolus, sotsiaalse 
ebavõrdsuse minimiseerimi-
ses. Kuidas vältida poliitikute 
muutumist ühiskondliku arengu 
piduriks? Mõelgem sellele.

Aga me usume Eestisse. Ja 
Eesti usub meisse.

Head Vabariigi aastapäeva!

Kuno Rooba

Eelmise nädala esimesel päeval 
toimus Tapa vallamajas Karja põik 
6, kuhu krundi omanik soovib 
rajada biodiislitehase, detailplanee-
ringu avalik arutelu. Õigemini pidi 
toimuma, sest et lisaks Virumaa 
Teataja ajakirjanikule tuli kohale 
vaid üks inimene – valla planee-
rimisspetsialist. Ja kõik. Teistele 
väljakuulutatud teema huvi ei 
pakkunud.

Ilmselt ei muuda Tapa tööstus-
külla kavandatav tehas linnaelanike 
elu, Tapa õhu ja vee kvaliteet ei 
muutu ei paremaks ega ka hal-
vemaks. Kuid ikkagi pani mind 
mõtlema ja omi järeldusi tegema 
vallaelanike nii puudulik huvi toi-
muva vastu, mida olin sunnitud 
tähele panema juba valla arengu-
kava arutelul.

Kas tõesti on meie jaoks tähtis 
vaid see, mis n-ö meie nina all 
toimub?

Või pole meil tänapäeva kiirel 
ajal aega süveneda üldsust puudu-
tavatesse asjadesse?

Kuid imekombel leiame selle 
aja, kui kõik on juba kinnitatud 
ning teoks tehtud. Ja alles siis hak-
kame kisa tõstma, et arvesse pole 
võetud meie arvamust. Ükskõiksu-
se, viitsimatuse pärast ütlemata või 
kujundamata jäänud arvamust.

(VT, 07.02.2008)

Tapa vallavalitsus uuendas valla 
kodulehel täielikult jäätmekäitluse 
osa.

Vt www.tapa.ee > Avalik teave > 
Keskkond (vt ka: http://www.tapa.
ee/index.php?main=478).

Lisainfo: Krista Pukk, keskkon-
naspetsialist; Teet Koitjärv, abival-
lavanem.

Tapa vallavalitsus

Planeerimise 
teabepäev tulekul

Kas tõesti 
ükskõik? 

Me usume Eestisse ja   
Eesti usub meisse!

Tapa valla koorid 
esinesid Rakveres

Lehtse koduloomuuseumis võib 
tutvuda näitusega “Eesti Vabariik 
90 ja Lehtse.”

Siin saab ülevaate Eesti Vabariigi 
loomisest ja Vabadussõja arenemi-
sest meie mail. Oli ju Lehtse koht, 
kus soomusrongid valmistusid 
otsustavaks pealetungiks Tapa va-
bastamiseks punasest ikkest.

Ka on vaatamiseks ja mõtisk-
lemiseks materjalid Lehtsest pärit 
Vabadussõjalaste Liidu tegelase ja 
hilisema presidendikandidaadi Artur 
Sirki kohta. Samuti võib siin näha fo-
tosid ja trükiseid meie riigi loomise, 
olemise ja tänapäeva kohta.

Jüri Freimann

Jäätmekäitlus 
valla 

kodulehel

Näitus Lehtse 
koduloomuuseumis
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Meenutab laulja Allan Laur.
K: Ka oli edukas aasta?
V: Võib rahule jääda. Kutseid tuli 
päris palju. Kolm korda oli võima-
lus laulda ka Tapa linna erinevatel 
lavadel. Eesti sai aga risti põigiti 
läbi sõidetud. Mõned esinemised 
ka väljaspool Eestit.
K: Millisele publikule esinete?
V: Minu publikuks on tavaliselt 
kesk- ja vanemaealised kuulajad, 
sest laulud mida laulan on lüürilist 
laadi. 
K: Milline on kõige meeldivam 
publik?
V: Olen juba aastaid teinud heatege-
vuskontserte erinevates hooldekodu-
des üle Eesti. Kui ma olen silm-silma 
vastu toredate vanuritega ja laulan 
näiteks “Eidekene ketrab, heietab lõn-
ga” ning näen nende silmis soojust, 
on see väga hea tunne. 
K: Milline on olnud kõige meel-
dejäävam esinemine möödunud 
aastal?
V: Läinud aasta oktoobrikuul olin 
kutsutud oma sõbra vanaema 101 
aasta juubelikontserdile laulma. Oli 
väga suur saal ja palju rahvast. Kui 
ma olin oma mikrofoniga jõudnud 
juubilari ette ja hakkasin laulma lau-
lu “Seitse valget kivist inglit” vaatas 
ta mulle otsa oma suurte selgete 
silmadega ja sealt hakkasid tulema 
pisarad. Siis ma ei olnud päris kin-
del, kas ma suudan oma laulu lõpuni 
laulda, aga õnneks pidasin vastu. 
K: Abikaasa on Teil seotud tihe-
dalt Tapa linna kultuurieluga. 
Kuidas tal läheb?
V: Väga hästi. Ta on nende aastate 
jooksul, mis ta on Eestis elanud, 
jõudnud teha päris palju. Kõigepealt 
äratas ta ellu meie linna muukeel-
sed pensionärid. Õige ruttu sai ta 

kurssi eesti kultuuri ja elu-oluga. 
Tal on Tapal kaks klubi. Tänu 
vallavanemale on selleks eraldatud 
ka ruumid. Paljud ilmselt ei tea, et 
Ljubov Laur laulab Tallinna va-
nalinnas asuvas restoranis Klafira 
kontsertprogrammis juhtiva solis-
tina. Nädalalõppudel, kui Ljubov 
Laur viibib Tallinnas, annab ta 
vabal ajal ukraina lastele laulutunde. 
Jõudumööda on ta abiks Ukraina 
Suursaatkonna Kultuuriatašeele. 
K: Kas olete ka koos laulnud?
V: Meil on väga erinevad stiilid, aga 
miks mitte kunagi proovida.
K: Olete Tapalt tihti kaugemal, 
kas Tapa erineb teistest Eesti 
linnadest?
V: Kõik linnad on oma rõõmude ja 
muredega isemoodi. Üks erinevus 
on aga küll. Ettevõtjad ja ärimehed 
on teinud kõik, et noortel oleks 
lõbustuskohti küllaga. Keskealistel 
Tapal see puudub. Nädalalõppu-

del, kui ümbruskonnast tulevad 
inimesed vallakeskusesse sisseoste 
tegema, ei ole härrasmeestel kuskil 
isegi õlut juua. Meie linna baarides 
tümpsumuusika saatel ei tule see 
kõne alla. Olukord mida me koh-
tame päevast-päeva, on Grossi 
poe ees kõndivad raha- ja suitsu 
-küsijad. Et rahaautomaadi kõrval 
aknalaual istuvad kerjused seda ei 
ole ma kohanud kuskil Eestis ega 
välismaal. Kui tulevad külalised 
siis on targem nad sellest kohast 
mööda viia. 
K: Uus aasta on alanud, milli-
sed on plaanid?
V: Praegu on paika pandud nais-
te- ja emadepäeva esinemised 
erinevates kohtades. Loodan, et 
tegevust jätkub.
K: Mida soovite külalistele 
sellel aastal?
V: Rohkem naeratust ja sallivust.

Küsitles Sõnumed toimetus

Tapa vallas on üle 30 pere, kus 
kasvab erivajadusega laps. Ühe väi-
kese valla jaoks pole see üldse väike 
number.

Eelmise aasta alguses otsustasid 
10 ema, kellel on kodus erivajaduse-
ga laps, et pole mõtet jääda lootma 
ainult valla abile, vaid soovisid ise 
ka midagi enda jaoks ära teha. Pe-
reemad hakkasid käima kord kuus 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu all, 
kuid koos käimistel tekkis vanematel 
soov teha rohkem ja selleks otustati 
teha oma MTÜ. Meie MTÜ on 
loodud peredele, kus kasvad eriva-
jadusetega lapsed. Erivajaduse all on 
mõeldud kõik erivajadused, mitte 
ainult „paberitega” puuded. 

Eelmisel aastal tehti vanematele 
koolitus Gordoni perekooli kaudu, 
et vanemad õpiksid paremini oma 
lastega suhtlema. Lisaks hakati igal 
nädalavahetusel käima Kadrina 
ujulas ujumas. 

Kuna sellest aastast tegutseme 
oma MTÜ all, siis on meil lihtsam 
kirjutada projekte ning pakkuda 
meie peredele ja lastele rohkem 
võimalusi.

Praegu jätkuvad kord kuus koos-

käimised – igal kuu kolmas kolma-
päev MTÜ Jeeriko ruumides Valve 
30. Samuti jätkuvad ujumaskäigud, 
mille üle on lapsed väga õnnelikud, 
sest ujumine arendab ja lõdvestab. 
Samas saavad emad laste jälgimise 
kõrvalt suhelda ka omavahel. 

Ootame meie ridadesse uusi 
peresid, sest mida rohkem meid 
on, seda rohkem me suudame teha. 
Sellel aastal on plaanis kirjutada 
projekte, et oleks võimalik teha 
üritusi, millega soovime lähendada 
peresid ja pakkuda arendavaid te-
gevusi lastele. 

MTÜ on vabatahtlik organis-
tatsioon ja kedagi ei saa sellesse 
automaatselt kaasata. Liitumiseks 
tuleb teha kirjalik avaldus. Meie 
pakutud üritused on mõeldud vaid 
meie liikmetele.

Kes tunneb huvi meie tegevuse 
vastu või soovib meid toetada, siis 
infot saab telefonil 5699 9984 või 
19. veebruaril kell 18 MTÜ Jeeriko 
majas, Valve 30.

Kersti Suun-Deket,
Tapa Valla Erivajadustega Laste 

Vanemate Ühingu Mesilind esimees

NB! Kandidaadid on esitatud 
kategooriate kaupa sellises jär-
jekorras, mis ei ühti aastategija 
komisjoni otsuse lõpptulemuste-
ga. Lõplikud tulemused tehakse 
teatavaks 22. veebruaril kell 19 
Tapa kultuurikojas toimuval EV 
90 iseseisvuspäevale ja Tapa valla 
Aastategija 2007 pühendatud 
pidulikul üritusel:

Äri
Tiina Leevaldi – ilusalongi ra-
jamine ja arendamine; reisibüroo 
Skytravel arendamine 
OÜ Jäneda Mõis – Jäneda Lõõgas-
tuskeskuse rajamine
Ermo Sepp – aasta põllumees 
2007

Elutöö
Peeter Kald – Tapa muusikakooli 
kauaaegne juhtimine ja õpetamine, 
Tapa kammerkoori asutamine ja 
dirigeerimine, Tapa keskkooli süm-
fonietorkestri juhtimine, Tapa linna 
muusikaelu korraldamine.
Jüri Tüli – puhkpillimuusika kaua-
aegne arendamine ja õpetamine ning 
Tapa Linna Orkester IV koht vaba-
riiklikul ülevaatusel muusikakoolide 
ja gümnaasiumide arvestuses.
Lembit Vomm – Tapa lauluseltsi 
asutaja ja Tapa valla esimese muu-
sikapäeva “Laulu Jõud” kaasorga-
niseerija.

Haridus
Helle Koitjärv – kauaaegse peda-
googilise töö eest.
Tiia Salm – Tiigrihüppe auhinnali-
sed kohad vabariigi tasandil.
Maria Voronova – kauaaegne ja tule-

muslik töö Tapa vene gümnaasiumis.
 
Sport
Anatoli Butšenkov – meesvõrk-
pallurite Elioni rahvaliiga võit; 
Lääne-Virumaa MV võrkpallis III, 
noormehed III liiga I koht, Eesti 
MV rannavõrkpallis kuni 18a. VI 
koht.
Dmitri Gorjuško – maadluses Eu-
roopa meistrivõistluste juunioride V 
koht, Põhjamaade meistrivõistluste 
III koht, Eesti Meister maadluses 
juunioride ja kadettide arvestuses.

Kunst
Maie Kents – kolm auhinnalist 
kohta vabariiklikel lauluvõistlustel 
heliloomingus (“Laulame eakate 
hüvanguks” – I koht, “Uued laulud 
mudilastele” – II koht ja “Jõulura-
hu” – III koht).
Kairi Kroon – Tapa valla esimese 
muusikapäeva “Laulu Jõud” pea-
korraldaja.
Ljubov Laur – esimene Tapa valla 
Eesti-Ukraina minimuusikafestival. 

Aaastat edukam noor
Tapa Lastekoor – A-kategooria 
saavutamine vabariigi tasandil 
Maarja Soomann – rahvusvahelise 
bioloogiaolümpiaadi II koht
Reigo Tamm – suurürituse “Info-
mess” peakorraldaja

Heategevus
Komisjon otsustas esitatud kan-
didaatide põhjal selles kategoorias 
tunnustust mitte jagada.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla kultuurispetsialist

3. veebruaril toimus Tapa gümnaa-
siumi aulas pidulik mälestuskont-
sert, mis oli pühendatud Tapa linna 
kunagisele õpetajale ja puhkpilli-
orkestri dirigendile Arsi Aarmale 
(Arseni Nopasson), kelle sünnist 
möödus 3. jaanuaril täpselt 100 
aastat. Esines Tapa Linna Orkester 
Jüri Tüli juhatamisel.

Arsi, nagu rahvas armastas teda 
kutsuda oli väikest kasvu õpetaja, 
kelle käe all õppisid paljud meie 
praegusedki muusikaõpetajad (nt 
Jüri Tüli), aga ka näiteks Lääne-Viru 
maavanem Urmas Tamm.

Oma mälestustes (Ahti Männiku, 

Jüri Tüli, Urmas Tamme jt mee-
nutustel) mainiti Arsi nõudlikku 
suhtumist õppimisse ja kõigesse 
muusse, mida noor inimene pidi 
kindlasti teadma ja oskama.

Arsi suutis peale õpetamise nii 
Tapa keskkoolis kui ka Tapa muu-
sikakoolis (üks esimesi õpetajaid 
koos Mia Krooni ja Ilmar Mägiga) 
aluse panna Tapa linna puhkpillitra-
ditsioonidele, kus peale dirigeerimi-
se kuulus tema tööülesannete hulka 
ka pillide remont ja partituuride 
kirjutamine.

Kuidas üks mees küll niipalju 
suutis üheaegselt teha, on imeks-

Allan Laur on mitmekülgne muusik, kes võib saata end nii keel- kui ka 
klahvpillidel. Foto  perekond Lauri erakogust

Juba teist korda korraldavad Lääne-
Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö 
üliõpilased Rakvere spordihallis 
(Kastani 12) eakate huvimessi. 

Nii nagu esimeselgi korral, tut-
vustatakse nüüdki Lääne-Virumaal 
ning mujal Eestis tegutsevaid seltse, 
MTÜ-sid ja organisatsioone, kes 
pakuvad eakatele teenuseid ja vabaaja 
veetmise võimalusi.

Mess toimub laupäeval, 8. märt-
sil kell 11–15. Möödunud messi 
tagasiside näitas, et naistepäev oli 
õnnestunud valik.

Selle aasta messi sõnum on ilu-
teemaline – „Tule ja sära” – särav ja 
aktiivne eakas on ilus eakas. Messil 
on avatud fotostuudio, kus saab lasta 

end kostümeeritult pildistada. Samuti 
saab osta soengu- või maniküüritee-
nust. Kavas on loterii, ühisvõimlemi-
ne, esinemised ning palju muud. 

Külalisesinejaks tuleb seekord 
eakate seas populaarsust koguv Boris 
Lehtlaan koos Henn Rebasega. 

Messi lõplik ilme sõltub orga-
nisatsioonidest ja üksikisikutest, 
kes tulevad oma (huvi)tegevusi või 
teenuseid tutvustama. Soovijad 
(eksponendid) saavad end regist-
reerida koduleheküljel www.eaka-
tehuvimess.ee. Müügiga tegelejatelt 
ootame esemelist panust loteriisse, 
sel juhul on boks tasuta. Boks on 
mõtteline pind, kus puuduvad sei-
nad – korraldajate poolt on laud 

(kooliõpilase laud) ja tool. Seinad, 
stendid ja üldise boksikujunduse 
peab eksponent ise loominguliselt 
lahendama, mille eest antakse ka 
eriauhind. Registreerimisel tuleb 
ära märkida elektripistiku ja ruumi 
suuruse (1või 2 lauda) vajadus. 
Lavale pääseb esinema piiratud 
hulk kollektiive. Esinejate ja üldinfo 
telefon: 5564 1890 Margi Loide.

Messile sissepääs on prii. Loterii 
toimub nende vahel, kes täidavad 
tagasiside lehed. Eelmise aasta mes-
si korraldus ja atmosfäär sai eakatelt 
kõrge hinnangu. Loodame arvukat 
osavõttu seegi kord. 

Margi Loide, 
projektijuht

Tapa valla 
Aastategija 2007

kandidaadid

Kuidas möödus aasta 2007?

Loodi Tapa alla 
Erivajadustega Laste 

Vanemate Ühing 
MTÜ Mesilind

Arsi Aarma mälestuskontsert

Populaarne eakate huvimess 
Rakveres tuleb taas

pandav ja seda väärtuslikum veel, 
et ta tegi seda oma õpilaste mee-
nutuste põhjal väga hästi.

Koos Arsi Aarmaga olid Tapa 
linnas 50–60datel aastatel kultuu-
rielu juhtimas veel Ilmar Mägi 
(muusikakooli direktor ja süm-
fooniaorkestri juht), Juhan Kroon 
(esimese muusikapäeva korraldaja 
Tapa linnas) ja Edgar Vahersalu. 
Kõik nad jätsid endast maha 
kustumatu jälje ja vägevad teod, 
mida ikka jälle tasuks aeg-ajalt 
meelde tuletada ja endale eesku-
juks võtta.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist
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5. veebruaril toimus järjekordne 
kontrollreid Tapa kauplustesse. 
Tarbijakaitseameti peainspektor 
Tiiu Baumann kontrollis toidu- ja 
esmatarbekaupade müügiga te-
gelevaid kauplusi Kaseke ja Tapa 
Kaubanduskeskuses asuvat Grossi 
Toidukaupade kauplust ning samas 
hoones asuvat FIE Mihhail To-
misinetsile kuuluvat valmisriiete ja 
jalatsite müügikohta. 

Kaupluses, Kaseke, kus juhataja 
on nüüd taas Külli Jalak, kontrol-
lisime müügilolevate puu- ja köö-
giviljade vastavust kvaliteedinõue-
tele ning hindade vormistamise 
õigsust. Rikkumisi ei avastatud. 
Võrdlesime müügilolevate kaupa-
de juures olevate hindade vastavust 
kassas olevatele hindadele ning 
ühikuhindade olemasolu hinna-
lipikutel. Ka siin oli kõik korras. 
Kontrollitud kangetel alkohool-
setel jookidel oli hinnateave aval-
datud õigesti ning maksumärgid 
olemas. Lahjadel alkohoolsetel 
jookidel ning karastusjookidel on 
hinnad avaldatud õigesti st hind 
on kahes osas: jook+pandipakend. 
Tubakatooteid müüakse pakendil 
oleva hinnaga. “Parim enne” rea-
liseerimisaja ületanud kaubad on 
müügil eraldi ning nende juures 
on vastav teave. Kiirestiriknevaid 
kaupu, mille realiseerimisaeg on 
möödunud, müügilt ei avastatud. 
Kaal oli taadeldud. Müüjad kand-
sid nimesilte, samuti olid pakenda-
mata toidukaupadega tegelevatel 
müüjatel peakatted. 

Sel korral jäime kontrolli tule-
mustega rahule. Tahaks loota, et 
kaupluse kollektiiv jätkab edaspidi 

sama tublilt.
Grossi Toidukaupade kaupluses 

aadressil Jaama 1 töötab juhatajana 
Anneli Säde.

Kontrollitud puu- ja köögiviljade 
hinnad olid õigesti vormistatud, 
mittekvaliteetset kaupa müügilt me 
ei avastanud. Kangetel alkohoolsetel 
jookidel olid maksumärgid olemas. 

Probleeme oli aga kaupluses 
pakendatud kaupade märgistusega. 
Näiteks puudus müügilolevatel 
kanakintsudel ning osadel komp-
vekkidel teave päritolumaa kohta. 
Samuti puudusid kontrolli mo-
mendil kahel töötajal nimesildid. 
Kontrollitud kaal oli taadeldud au-
gustis 2006, mis on samuti seaduse 
rikkumine. Kaalud peavad olema 
taadeldud korra aastas.

Teostasime kontrollostu kont-
rollimaks hindade õigsust. Hinnad 
müügisaalis ja kassas olid ühesu-
gused, kuid hindade leidmisega on 
probleeme. Hinnad ei asu kauba 
vahetus läheduses või kaubal nagu 
on nõutud tarbijakaitseseaduse §7. 
paljude kaupade juures on hindade 
leidmine praktiliselt võimatu, kau-
ba ja hinna kokkuviimine samuti. 
Müügil olid kaubad, mille hindu me 
ei leidnudki, samas olid riiuliservad 
täis hindu, aga vastavat kaupa müü-
gil ei olnudki.

Kas selline segadus hindade-
ga on kaupluse töötajate poolt 
spetsiaalselt ostjatele korraldatud, 
et neil oleks raskem selles hinna-
rägastikus orienteeruda ja nii on 
nad sunnitud ostma kauba, saades 
hinnateabe alles kassast läbi minnes 
st kassatšekilt?

Seal aga selgub, et ostetud kaup 

osutub hoopis kallimaks kui arvati, 
ning ostja on sunnitud oma asjatult 
tehtud väljaminekutega lihtsalt 
leppima, kauplus saab aga kallimast 
kaubast lahti. Või on sellise segaduse 
põhjuseks lihtsalt lohakus ja lootus, 
et küll tulevikus tuleb sarnast kau-
pa ja siis saab lihtsamalt hakkama, 
hinnad juba olemas. Igatahes on 
kaupluses hindadega suur segadus. 
Näiteks avastasime müügilt väi-
kepakendis S/K veise välisfilee, 
mille juures oli hinnalipik, kus toote 
kg hinnaks oli märgitud 134.80, 
müügiloleval kaubal oli pakendil kg 
hinnaks aga 158.80, hinnavahe 24 
kr kg kohta. Meie küsimusele selle 
segaduse kohta vastati, et soodus-
pakkumine on lõppenud. Kuid see 
pole ju vabandus. Tekib küsimus, 
kui kaua selline vale hind seal ostjate 
lollitamiseks juba on olnud ja kas 
selliseid on veel rohkemgi.

Kaupluse juhataja Anneli Säde 
suhtes algatati väärteomenetlus.

Kaubanduskeskuse II korrusel 
asuvas FIE Mihhail Tomisinetsi 
poes, kus kaubeldakse valmisriiete 
ja jalatsitega, hakkas kõigepealt 
silma, et müüjal puudus nimesilt. 
Kontrollimisel selgus, et osadel 
valmisriietel ja jalatsitel puudus 
nõuetekohane märgistus. Seadus 
rõivaste märgistusest kehtib juba 
2004. a ja selliste kaupade müügiga 
tegelevad isikud oleksid pidanud 
juba ammu oma tegevuse seadu-
sega kooskõlla viima. 

Seekord karistati M. Tomisi-
netsit 600-kroonise rahatrahviga. 
Loomulikult tulevad puudused 
kõrvaldada.

Helle-Anne Org

Toidu koostisel, valmistamisel ja 
säilitamisel on meie tervisele väga 
oluline mõju. On selgunud, et 
mitmete haiguste-ateroskleroos, 
vähkkasvajad, allergia jne tekkes 
ja kujunemises on toidul ning 
toitumisel oluline koht. Lisaks 
tavapärasele loomulikule toidule 
on tänapäeval meie kauplustes 
müügil väga laialdases valikus 
mitmesuguseid toiduaineid, mis 
sisaldavad mitmeid lisaaineid.

Proovin anda tarbijale teavet 
meie vabariigis seadusandlusega 
kasutada lubatud lisaainete kohta, 
et tarbija oskaks valida endale kõi-
ge sobivamaid ja tervislikumaid 
toiduaineid. 

Lisaained ehk E-ained on loo-
dusliku või tehisliku päritoluga 
keemilised ühendid, mida lisatak-
se teadlikult toiduainetesse vasta-
valt tehnoloogilisele vajadusele ja 
eeskirjadele riknemise pidurdami-
seks, toiduainete välimuse, nende 
struktuuri ja koostise, maitse ja 
aroomi ning omastatavuse paran-
damiseks. 

Lisaained tähistatakse tähega 
E, sellele järgneb number, mille 
järgi nad on kantud lubatud lisan-
dite registrisse. 

Toime alusel jagunevad lisandid 
järgmistesse rühmadesse:

1. Toiduvärvid E100–E199
2. Säilitusained E200–E299
3. Antioksüdandid E300–

E399
4. Paksendajad E400–E499
5. Happesuse regulaatorid 

E500–E599
6. Lõhna- ja maitsetugevda-

jad E620–E640
7. Mitmesugused lisaained 

E900–
 sealhulgas magusained 

E952–E967 
Lisaained jaotatakse päritolu 

järgi kolme rühma:
1. Looduslikud lisaained, 

mis eraldatud looduslikust toor-
ainest. Sellised ained põhjustavad 
inimese tervisele kõige vähem 
probleeme.

2. Loodusidentsed lisaained, 
mis saadakse keemilise sünteesi 
tagajär jel ja mis on looduses 
esinevate keemiliste ühendite 
analoogid. Ka nende lisaainete 
lagundamisega saavad meie keha 
rakud hakkama.

3. Sünteetilised lisaained, 
mis on inimese organismile kõige 
ohtlikum lisaainerühm. Need on 
kehavõõrad ühendid, mis aineva-
hetuses ei pruugi soodsalt muun-
duda ega laguneda. Samuti võib 
neil olla varjatud kõrvaltoime, 
mis võib esineda vaid geneetiliselt 
tundlikel inimestel ja sedagi väga 
pikaajalise tarvitamise tagajärjel.

Teadlased arvavad, et toidu li-
saained on ohtlikkuse seisukohast 
toidumürgistuste, tasakaalustama-
ta toitumise, tööstuslike saaste-
ainete, toiduainetes looduslikult 
esinevate mürkainete ja taime-
kaitsevahendite jääkide järel alles 
kuuendal kohal. Ebakvaliteetse 
ja saastatud toiduga satub meie 
organismi terve rida kahjulikke 
ühendeid.

Lisaainetesse ei maksa suhtuda 
paanilise hirmu või kartusega. Li-

saainete hulgas on palju ühendeid, 
mida meie organism lihtsalt peab 
saama nt vitamiinid, mineraalai-
ned. Kauba ostmisel lugege toi-
duaine pakendile kirjutatud infot. 
Muutke see endale harjumuseks. 
Selgitage seda ka lastele, eriti kui 
nad on allergilised. Tuleks meelde 
jätta ohtlike lisaainete nimetusi 
ja koode ning püüda vältida neid 
sisaldavaid toiduaineid. 

Kõige tähtsam on meeles pi-
dada asjaolu, et mida rohkem 
on toiduaine töödeldud, seda 
rohkem on tas lisaaineid. Toituge 
võimalikult mitmekesiselt, kasu-
tage värskeid ja vähetöödeldud 
toiduaineid. 

Kui tervetele inimestele ei 
põhjusta lisaained probleeme, siis 
allergikutel tuleb olla ettevaatlik. 
Toiduvärvidest on allergeensed 
põhiliselt sünteetilised toidu-
värvid, eriti asovärvid. Nende 
koodid on E102, E110, E122, 
E124, E129, E151, E154, E155. 
Toiduvärvide osas on lihtne reegel 
– mida kirkam värv on tootel, 
seda tähelepanelikum peaks ole-
ma ostu sooritades – kompvekid, 
karastusjoogid jne.

Säilitusainetest on allergiku-
tele ohtlikud sorbiinhape E200, 
bensoehape E210, E220–E227 
(vääveldioksiid ja väävlishappe 
soolad) ja nitritid E249 ja E250.

Veel oleks vaja meeles pidada, 
et magusained E950–E967 on 
kõik sünteetilised ning suhk-
ruasendajaga tooted mõeldud 
eelkõige neile, kes suhkrut kasu-
tada ei tohi. 

Ajalehes Sõnumed ilmunud 
artiklis “Kes kaitseb tarbijat?” 
väideti, et saiaümbrisel oli teave 
lisaaine E211 sisalduse kohta 
saias. Ei tahaks sellega nõustuda. 
E211 on säilitusaine naatrium-
bensoaat. Põhiliselt kasutatakse 
seda karastusjookide valmistami-
sel, vältimaks hallitust. Näiteks 
Fanta, Pepsi ja Sprite on sellised 
joogid. 

Seda ainet saadakse bensoe-
happest, mida looduslikult on 
rohkesti jõhvikates ja pohlades.

E-400 algiinhape, mida kasuta-
takse majoneeside, salatikastmete, 
jäätiste, maiustuste ja teiste too-
dete valmistamisel. Algiinhape on 
paksendaja, stabilisaator, želeeriv 
aine ja seda saadakse pruunveti-
katest. Kõik paksendajad E400–
E417 on looduslikud, väljaarvatud 
E415 (ksantaankummi) mis on 
sünteetiline. 

Nüüdisaegne toiduaineteteh-
noloogia on mõeldamatu ilma li-
saaineteta. Tähis E ja numbrikood 
viitavad konkreetsele keemilisele 
ühendile, mis on kantud toiduai-
netes kasutada lubatud lisaainete 
registrisse ja neid aineid on kind-
lasti testitud. Enamik lisaaineid on 
tervisele täiesti ohutud. Ohutuse 
tagamise eest vastutab Maailma 
Tervishoiu Organisatsiooni eks-
pertnõukogu, kes teeb igal aastal 
kokkuvõtteid lisaaineid käsitleva-
test uuringutest, mille tulemusena 
kinnitatakse uusi lisaaineid ning 
keelustatakse neid, mille kasuta-
mine võib olla inimesele ohtlik. 

Helle-Anne Org

E-ained on loodusliku 
või tehisliku päritoluga 

keemilised ühendid

Tarbijakaitse järjekordne reid

Lastekaitse Liit korraldas 31. jaan ja 1. 
veebr Tallinnas Reval Hotel Centralis 
väärtusliku koolituse teemal „Liidri-
oskuste arendamine“. Eesmärk oli 
anda osavõtjatele baasteadmised 
liidri rollist ja liidri käsutuses olevatest 
juhtimisvahenditest. Samuti pakkuda 
võimalust enese arendamiseks. 

Kuna olen Lastekaitse Liidu liige 
ning MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu 
liige, siis ühingu tegevjuht Ave Pappe 
tegi ettepaneku osaleda koolitusel. 
Algul tundus mulle see kõik kuidagi 
kauge, sest liidri ja juhi roll ei kuulu 
minu isiklike ambitsioonide hulka 
ning ma kõhklesin oma osalemise 
vajalikkuses. Siiski miski tekitas uu-
dishimu ning me otsustasime ühingu 
liikmetega (Ave Pappe, Liggi Ratta-
sepp ja mina) kasutada ära pakutud 
võimalust. 

Koolitaja oli juhtimistreener ja 
konsultant Margus Alviste. Teadja-
mad tunnevad tema nime ansamblist 
Vanem Õde. Algul mittemidagiütlev 
härrasmees avas oma isiksuse õige 
pea ning siis tundus mulle, et tõepoo-
lest ma tegin õige valiku. Elus tuleb 
vastu võtta ka need väljakutsed, mis 
esmalt tunduvad mitte just nii väga 
sinu jaoks olevatena.

Peale koolitaja enesetutvustuse 
kuulamist tundus tõepoolest, et 
kuningat ei ole võimalik laval män-
gida, teised mängivad kuninga ku-
ningaks. Lahtiseletatuna tähendaks 
see seda, et „elu kuningaks“ saab 
see, kellel on piisavalt intelligentsi, 
oskust mõista ja näha eelkõige teisi 
ja siis iseennast teiste seas, oskust 
kuulata ja arvestada, oskust maha 
suruda oma ego ja arvamust, et just 

Kõik täidavad elus liidri rolli
MINA olengi see vaimuhiiglane, õi-
gesti mõtleja, aga mis need teised... 
Jah! Elu kuningaks saab see, kes 
oskab olla lihtsalt, aga tema olemisel 
on sära, mis kestab lõputult!

Koolituse teema juurde tulles on 
liidri roll tegelikult üks põnev roll, 
mida me teadlikult või teadmatult 
täidame elus pidevalt. Ei pea selleks 
olema kollektiivi juht, et olla liider 
ja samas ei pea juht olema kollek-
tiivis mitte sugugi liider. Sellest 
teoreemist sai alguse meie koolitus 
ning sealt edasi muutus kõik nii 
huvipakkuvaks, et jätkukoolitusele 
minnes ma küll enam ei kahtleks, 
kas minna või mitte! 

Koolitus hõlmas mitmeid liidri 
rolli puudutavaid teemasid, kuid 
meeldejäävamad ja huvipakkuva-
mad minu jaoks olid järgmised:

Juhtimissimulatsioon ja selle 
analüüs videomaterjali põhjal. Kes 
on liider ja milles seisneb tema roll? 
Mis vahe on liidri ja juhi rolli vahel? 
Milliseid isikuomadusi eeldab liidri-
rolli täitmine?Inimesed eestvedamise 
ja juhtimise objektina. Motivatsiooni 
ja sellega kaasnevate mõistete tähen-
dus. Erinevad motivatsiooniteooriad. 
Grupi mõju indiviidile ja indiviidi 
mõju grupile. Motivatsioonisüsteemi 
kujundamine. Erinevad juhtimisstii-
lid. Situatsioonile vastava juhtimisstii-
li leidmine. Personaalse juhtimisstiili 
arendamine. Tunnustamine. Kon-
fliktide olemus meeskonnas ja nende 
lahendamine.

Koolituse läbinuna võin julgelt 
kinnitada, et ärge kunagi kahelge, et 
te ei ole kuskil mingid liidrid. Kõik 
inimesed täidavad liidri rolli elus. 

Ühiskonna ees täidame liidri 
rolli iseenda eest vastutades ja 
seistes, kodus täidame liidri rolli 
olles lapsevanem, elus täidame 
liidri rolli erinevates situatsiooni-
des-tööl, seltskonnas, positsioonil 
olles jne. Liidri roll on sisemise 
enesekindluse oskuslik väljendami-
ne, millega peaks hakkama saama 
erinevates elu poolt pakutavates 
rollides igaüks meist. 

Siiski keerulisem on liidri rolliga 
kollektiivis. Siin on vastutus suu-
rem ja paraku on nii, et liidri valib 
kollektiiv, mitte vastupidi. Liider on 
isik, kellel on sotsiaalne mõju, keda 
teised vabatahtlikult tahavad järgida. 
Liidrina kollektiivis peame arvesta-
ma, et oleme pidevas võitluses. Kui 
juba kord on usaldus kingitud, siis 
tuleb olla kindel inimene, kes juhib 
oma emotsiooni. Ebakindlat inimest 
juhivad emotsioonid.

Koolituspäevade eest olen tänu-
lik MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu 
tegevjuhile Ave Pappele, sest tema 
algatusel sain lahti uskumusest, et 
pole ma mingi liider ega juht. Igas 
inimeses on võimed, mida tuleb üles 
otsida ning leitud varandusega os-
kuslikult ümber käia. Enesekindlus 
lubab uskuda, et Lastekaitse Liidu 
tublid sõbrad korraldavad edaspidi 
samavajalikke koolituspäevi ja MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühingu tegevjuht 
Ave kaasab iseenda võimetes kõh-
klevad meeskonnakaaslased ja siis 
me lähme jälle koos mõistust arenda-
ma. Muide...mõistust võib arendada, 
aga arukust on nii palju, kui on!

Kairi Kroon
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Tapa vald tähistas Tartu Rahu 88. 
aastapäeva 2. veebruaril EELK 
Tapa Jakobi kirikus kontsert-ak-
tusega, kus ilusa ettekande Tartu 
Rahu lepingu ajaloost tegi Tapa 
abivallavanem Teet Koitjärv.

Teenistuse viis läbi koguduse 
õpetaja Reet Eru. Esinesid Tapa 
Jakobi kirikukoor, Evely Piksari 
laululapsed Ambla vallast ja kul-
tuurispetsialist Indrek Jurtšenko.

Abivallavanem Teet Koit-
järve kõne Tartu rahu aasta-
päevateenistusel Tapa Jakobi 
kirikus

Austatud daamid ja härrad!
Minnes välja Venemaa Sotsialistli-

ku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi 
poolt kuulutatud kõigi rahvaste vabast, 
kuni täieliku lahtilöömiseni riigist, 
mille hulka nad kuuluvad, enesemää-
ramise õigusest, tunnustab Venemaa 
ilmtingimata Eesti riigi rippumatust 
ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult 
ning igaveseks ajaks kõigist suverään-
õigustest, mis olid Venemaal Eesti 
rahva ja maa kohta maksvusel olnud 
riigiõiguslise korra, kui ka rahvus-
vaheliste lepingute põhjal, mis nüüd 
siin tähendatud mõttes edaspidisteks 
aegadeks maksvuse kaotavad.

Eesti rahvale ja maale ei järgne 
endisest Vene riigi külge kuuluvusest 
mingisuguseid kohustusi Venemaa 
vastu.

Nii on kirjas Tartu rahulepin-
gus, mis sõlmiti täna 88 aastat 
tagasi Tartus Eesti Üliõpilaste 
Seltsi majas Viljandi tänaval Eesti 
ja Venemaa vahel, 2. artiklis.

Maailmaajalooliselt oli te-
gemist esimese rahulepinguga 
pikas lepingute reas, mis tagasid 
riikidevahelised suhted mitmete 
Kirde- ja Ida-Euroopa maade 
vahel. Meenutagem neidki:

Tartu rahu Soome ja Venemaa 
vahel, mis sõlmiti meie Tartu 
rahulepinguga samas kohas 14. 
oktoobril 1920 ja mille Soome de-
legatsiooni juhtis hilisem Soome 

president Juho Kusti Paasikivi, 
Moskva rahuleping Leedu ja 

Venemaa vahel 12. juulil 1920 ja 
Riia rahulepingud: 

Läti ja Venemaa vahel 11. 
veebruaril 1921 ning Poola ning 
Venemaa ja Ukrainaga 18. märtsil 
1921.

Tartu rahuleping oli eelmaini-
tuist esimene ja näitas, et tollase 
Nõukogude Venemaaga on või-
malik tsiviliseeritult läbirääkimisi 
pidada ja tulemusi saavutada.

Meie, Eestimaa rahvaste jaoks, 
algas aga Tartu rahulepingu jõus-
tumisega aeg, mil saime hakata 
loovalt üles ehitama oma tarkuse 
ja verega kättevõidetud iseseis-
vat demokraatlikku Eesti riiki. 
Sellele eelnes ärkamisaegne ene-
sekehtestamine kultuurrahvana 
baltisakslaste suhtes ja rahvusliku 
intelligentsi kujunemine eelne-
nud saja aasta jooksul, poliitilise 
kultuuri arenemine läbi valu, vere 
ja pisarate 1905. ja 1906. aasta 
sündmuste keerises, samuti lin-
na- ja vallavolikogudes ning koh-
tusaalides eelnenud poolsajandi 
jooksul ja lõpuks sõjalise kultuuri 
arenda-mine ja enesekehtestamine 
Vabadussõjas Vene riigi suhtes ja 
astumine maailma rahvaste perre. 
Tartu rahulepingu sõlmimisel oli 
tegemist nii lõpu kui algusega 
– üks otsingute, kemplemiste ja 
võitlemiste ajastu sai läbi ja algas 
uus omariikluse tasakaaluka ning 
eesmärgistatud ülesehitamise ja 
edendamise ajastu.

Eesti delegatsiooni juht rahulä-
birääkimistel, suur riigimees Jaan 
Poska sõnas Tartu rahu sõlmimise 
päeval: “Täna esimest korda mää-
rab Eesti ise oma rahva tuleviku 
saatuse lõplikult.”

Peame tänagi tema sõnadega 
olema täiesti nõus. Kuigi Tartu 
rahu sõlmimise järel pole meile 
sugugi alati tundunud, et meie 
rahva saatus lõplikult määratud 
on, võime seda täna siiski rahu-

liku südame ja kindla meelega 
veelkord kinnitada.

Tänu Tartus sõlmitud rahu-
lepingule seisab ka tänane Eesti 
riik kindlatel alustel – ÜRO, Eu-
roopa Liidu ja NATO liikmena. 
Tartu rahuleping on meie rahvale, 
poliitikutele ja diplomaatidele 
andnud selge jalgealuse ja kindla 
sihi omariiklusaate säilitamiseks 
rasketel aastatel, omariikluse uues-
ti ülesehitamiseks ja säilitamiseks 
viimase veerandsajandi jooksul.

Mõelgem tänasel ajaloolisel 
tähtpäeval, mida tähendab üks 
paberisse raiutud ja allakirjutatud 
dokument – mida ta meile on and-
nud ja kuidas meid kaitsnud.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla kultuurispetsialist

5. veebruaril toimus Tapa muuseumis MTÜ Orpheuse korraldatud slaavi klubi Žuravuška käsitöönäituse 
avamine. Tegemist on esmakordse sellelaadse näitusega taasiseseisvunud Eestis Tapa linnas ja vallas. 
Oma avakõnes MTÜ Orpheus esinaine Ljubov Laur andis lubaduse, et esimesele näitusele järgnevad ka 
teised.
Värvide erksus, esemete variatiivsus, loominguline mitmekesisus on märksõnadeks, mis seda näitust ilmes-
tavad ning mille pärast kindlasti tasub seda näitust muuseumi vaatama minna.

Tekst ja foto Indrek Jurtšenko

Tartu Rahu aastapäeva kontsert-aktusel Tapa Jakobi kirikus esines kirikukoor.

Tapa abivallavanem Teet Koitjärv pidupäeva kõnet pidamas.

Fotod  Indrek Jurtšenko

Tartu rahu aastapäeva tähistamine

ÜKS PILT
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Varsti hiilib taas kevad mööda loo-
dust. Ega seda õiget talve sel aastal 
polegi olnud, aga see ei sega sugugi 
elamast tavapärast elurütmi, järgides 
rahvakalendrit ning arvestades täht-
sate sündmustega nii meie riigis, kui 
ka kodulinnas. 

Lasteaia elurütm arvestab rahvaka-
lendrit ning järgib õppeaasta alguses 
paika pandud õppe- ja kasvatustöö 
eesmärke. Eesmärkides on muuseas 
kirjas, et saabumas on suur sündmus 
meie riigi jaoks, meie kodulinna jaoks, 
samuti ka meie lasteaia jaoks. Selleks 
on Eesti Vabariigi 90. sünnipäev, mil-
le tähistamiseks teeme ettevalmistusi 
järjepidevalt kogu õppeaasta vältel. 

Eesti Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves on väga tabavalt öel-
nud: „Eesti on meie oma riik, meie 
vanemate ja vanavanemate looming, 
meie endi õnn ja rõõm. Ainult meile 
endile, meile kõigile, kuulub privileeg 
ja samas kohustus otsustada, kuidas 
me edasi läheme ja millise Eesti me 
oma lastele pärandame. Tehkem 
Eesti ühiselt suuremaks!“ 

Järgides neid sõnu toimetame 
meiegi igapäevaselt, et lastele oleks 
pärandada vaimselt väärtuslikku ning, 
et pisipõnnid mäletaksid ka kunagi 
suureks saades, millised olid nende 
esimesed rajad, esimesed mängud, 
esimesed sõbrad, kogemused, harju-
mused. Olen veendunud, et lasteaed 
saab oma tegemisi planeerides just 
neid eelnimetatud mäletamisekilde 
võimalikult helgeks lihvida.

Käesolev õppeaasta on pisipõn-
nidele meeldiv, sest töö remonditud 
majas sujub plaanipäraselt ning vanad 
mured enamjaolt „värviti üle“. Saa-
me rohkem tegeleda sellega, millega 
tegelema oleme määratud. Seega 
toimuvad erinevad üritused lastele 
ja lastevanematele, külalistele ja ka 
iseendale. Mainida sai Eesti Vaba-
riigi 90. juubel, mille õnnestumiseks 
teeme juba ammu ettevalmistusi. 14.   
veebruaril sai peetud sõbrapäeva 
mängupidusid ning eelmisel nädalal 
toimusid vastlapäeva mänguhom-
mikud ja rahvaloominguõhtud koo-
lieelsete rühmade lastele ning nende 
vanematele. Rahvaloominguõhtutest 
jäi sügavale hinge meeldiv mulje. 
Tavapäraselt majas ringi käies ei 

panegi igal argipäeval tähele, mida 
rühmad õpivad või ette valmistavad. 
Siis, kui aga toimub mingi üritus, on 
hing kuidagi hell, kui väike pisipõnn 
hoolega oma luuletust loeb, laulu 
laulab või tantsu tantsib. Tahaks 
minna ja kõiki eraldi kallistada, sest 
see lapse püüdlikkus ning ilmekus 
esinemisel kutsuvad seda tegema. 
Siinkohal jääb vaid soovida selliseid 
emotsionaalseid esinemisi ja tegemisi 
edaspidiseks ja jõudu õpetajatele, 
kes oma järjepideva tööga lastele 
teadmiste jagamise kõrvalt ka neid 
elu armastama õpetavad!

Püüame jõudumööda haarata 
kinni ka nendest asjadest, mida 
reklaamitakse ning teha pakutakse. 
Nimelt erinevad konkursid, näitused 
ja võistlused vabariigis. Tunnustust 
oleme saanud joonistusvõistlustel 
osalemise eest, laulmise-tantsimise 
eest ja muude toimetamiste eest. 
Tegelikult ei olegi see tunnustus alati 
nii oluline. Olulisem on see, et õpe-
tajatel ja lastel on huvi oma tuhande 
tegemise kõrvalt näha ja märgata, mis 
mujal toimub ning lihtsalt kaasa lüüa, 
sest nii laieneb ju silmaring ja saame 
kogemusi vahetada, uusi ja huvitavaid 
tutvusi sõlmida ning kogeda seda, et 
maailm on lai ja suur ning seal on 
kõigi jaoks ruumi.

Lähenemas on kevad ja sinnagi on 
planeeritud pisipõnnide ning nende 
vanemate jaoks üllatusi erinevate 
ürituste, ekskursioonide ja koostege-
miste näol. Päiksekiiri peab ju jätkuma 
igasse päeva ja lasteaed on see koht, 
kus neid särab, kui oskad märgata.

Loodame meeldivale koostööle 
lapsevanematega, mõistvale suhtu-
misele, huvile meie majas toimuva 
suhtes ning siis saame omalt poolt 
teie ootustele-lootustele vastavat 
pakkuda. 

Kõigile kaaslinlastele soovime Pi-
sipõnnide ühise pere poolt ilusat Ees-
ti Vabariigi sünnipäevakuud. Hoiame 
ja armastame oma kodu, oma linna, 
oma kodumaad, siis tunneme: 

Mu kodu on kastene hommik,
mu kodu on lumine laas.
On päikeseloojang
ja koidik.
Mu kodu on Eestimaa!

Tea Välk

Pisipõnnide 
toimetused

Avalikkuse paremaks kaasamiseks täiendatakse Tapa viadukti protsessi kulgemise osas jooksvalt 
internetiportaali: http://www.teed.ee/tapa-rdt/index.htm. Sellele lehele ilmuvad kõik kooskõlasta-
misele ja avalikkustamisel suunatud dokumendid. Täiendavad teated plaanidest ilmuvad vallalehes 
Sõnumed ja maakonna ajalehes Virumaa Teataja.

www.tapa.ee

Pisipõnni lasteaia Päikesekiire rühma mudilased pidu pidmas. Foto lasteaia Pisipõnn arhiivist

Tapa viadukti progressi on 
võimalik jälgida internetis
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Mis haigus on emakakaelavähk?
Kui rakkude kasv mingis ke-

hapiirkonnas hälbib, võib välja 
areneda vähk. Emakakaelavähk 
on põhjustatud muutustest ema-
kakaela rakkude kasvus. Emaka-
kael on emaka alumine osa.

Emakakaelavähk on tõsine 
haigus, mis võib osutuda eluoht-
likuks. Kui naine nakatub inimese 
papilloomiviiruse (HPV) teatud 
tüüpidega, ja organism viirusest 
võitu ei saa, võivad emakakaela 
epiteelrakkude kasvus tekkida 
muutused. 

Emakakaelavähk võib tekkida 
igas naise eluetapis, murdeeast 
alates (kuigi see on haruldane). 
Peaaegu pooled emakakaelavähi 
diagnoosiga naistest on vanuses 
35-55. aastat. Paljud naistest 
nakatusid HPV-ga tõenäoliselt 
teismelisena või 20-ndates elu-
aastates. Emakakaelavähk on 
15-44 aastaste naiste seas surma 
põhjustavate pahaloomuliste kas-
vajate hulgas Eestis ja Euroopas 
teisel kohal. Eestis diagnoositakse 
emakakaelavähki aastas ligikaudu 
160 naisel.
Kuidas emakakaelavähki diag-
noositakse? 

Tavaliselt avastatakse emaka-
kaelavähk PAP-testiga. PAP-test 
aitab ühe osana günekoloogilis-
test läbivaatustest (kontrollist) 
avastada muutusi emakakaela 
epiteelrakkudes, enne kui tekib 
võimalus emakakaela vähieelse 
seisundi või emakakaelavähi are-
nemiseks. PAP-testi tulemused 
aitavad arstidel edasiste ana-
lüüside või ravi vajalikkuse üle 
otsustada.
Mida kujutab endast PAP- 
test?

PAP-test  on üle maai lma 
tunnustatud emakakaelavähi ja 

vähieelsete seisundite varase 
avastamise meetod. PAP testiga 
saab avastada rakumuutusi ema-
kakaelal, mis võivad viia vähi 
tekkimisele.
Kes peaksid andma PAP-testi?

Kõik suguelu elavad naised 
peaksid 2-3 aastase vahega and-
ma PAP test. Isegi kui naine ei 
ole seksuaalselt aktiivne, on PAP 
testi regulaarne andmine vajalik. 
PAP-testi võtmisega alustatakse 
paar aastat peale suguelu algust 
ning teostatakse kuni 70 eluaas-
tani. Kui naisel on eemaldatud 
emakas koos emakakaelaga, tu-
leb pidada nõu oma perearstiga 
(naistearstiga) PAP-testi andmise 
vajalikkuse üle.
Miks peab andma PAP-ana-
lüüsi regulaarselt?

Regulaarne PAP-testi teosta-
mine aitab ennetada emakakae-
lavähki. Emakakaela vähieelsed 
seisundid ei põhjusta muutusi 
enesetundes. PAP-teisti abil 
leitakse emakakaela muutused 
enne, kui on välja kujunenud 
emakakaelavähk.
Millal on parim aeg PAP-testi 
andmiseks?

Emakakaelaproovi on kõige 
parem võtta menstruatsioo-
nitsükl i  keskel .  Sobivaimad 
päevad analüüsi andmiseks on 
menstruatsioonitsükli 10–20 
päev. PAP-testi ei saa võtta 
menstruatsiooni ajal ja veritsuse 
korral suguelundites. 

PAP-test tulemused on pare-
mini hinnatavad, kui te:

24 tundi enne PAP-testi and-
mist ei ole elanud suguelu;

enne PAP-testi andmist ei ole 
kasutanud vaginaalseid kreeme 
ja lokaalseid rasestumisvastaseid 
vahendeid.

Kui PAP-test ei ole korras?

Umbes üks test 10-st PAP- 
testist näitab erinevaid muutusi. 
Muutused PAP-testis ei tähenda 
kohe, et on emakakaelavähk. 
Sagedasti on need muutused tin-
gitud emakakaela või tupe põle-
tikulisest protsessist. Olenevalt 
naise vanusest ja eelnevatest 
PAP-testi vastustest vajab naine 
edaspidi emakakaela lisauurin-
guid või PAP-testi kordamist 
mõne aja möödudes.
Mida saab naine teha, et 
vähendada emakakaelavähi 
haigestumise tõenäolisust?

Regulaarne PAP-testi teosta-
mine on parim viis vähendada 
emakakaelavähi haigestumise 
tõenäosust. Varajane avastamise 
korral enne, kui tekib võimalus 
levimiseks, on emakakaela vähi-
eelsed seisundid (ja isegi mõned 
kasvajad) edukalt ravitavad. 

Kallid naised! Hakkame en-
nast hindama, Teie pere vajab 
teie tervist!

Uuringute teostamiseks palun 
teil pöörduda E, R kell 12–16 ja 
T, N kell 9–13 aadressil Kesk 3, 
Tapa (naistearst).

See on teie jaoks hea võima-
lus, sest:

- te ei pea kuhugi kaugele 
tervisekontrolli sõitma;

- te ei kaota oma aega ja 
tööpäeva uuringute jaoks;

- uuringud teeb Onkoloogi-
lise Keskuse labor.

Soovi korral on teil võimalik 
end vaktsineerida vähivastase 
HPV-vaktsiiniga.

Vaktsineerimine toimub Ta-
pal ja üks vaktsiinidoos maksab 
keskmisele 1800 krooni ning 
ühele inimesele tehakse 6 kuu 
jooksul 3 doosi.

Svetlana Potakovskaja,
naistearst

Alates aprillist 2008 võimaldab 
Tapa vald kõikidele 6. klassi tü-
tarlastele vaktsineerimise inimese 
pappilloomiviiruse (HPV) poolt 
põhjustatud emakakaelavähi 
vastu. 

Sihtrühma val ikul ,  kel lele 
vaktsineerimine kompenseerida, 
lähtuti Eesti Naistearstide Seltsi 
poolt välja antud juhendist “Ema-
kakaela vähieelsete seisundite 
diagnoosimine, jälgimine ja ravi.” 
Vaktsiin kompenseeritakse valla 
elanikeregistris olevatele tütarlas-
tele, kelle vanemad selleks soovi 
avaldavad. 

Otsus seda valla poolt kom-
penseerida on Tapa valla üheks 
osaks tervisekaitsealasest tegevu-
sest, et pöörata tähelepanu oma 
valla elanike tervisele.

Tapa vallavalitsuse teatel võeti 
otsus arutusele naistearsti Svet-
lana Potakovskaja ettepanekul ja 
selle kiitis heaks Tapa vallavoli-
kogu sotsiaalkomisjon.

Vallavanem Kuno Rooba hin-
nangul on algatus väga positiivne 
ja kindlasti tulevikku vaatav. 
Inimese jaoks on tervis kõige 
tähtsam. Statistilised näitajad 

pappilloomviiruse osas on väga 
hirmutavad. Mõningatel hinnan-
gutel on haigestunud iga kolmas 
üle neljakümne aastane naine. 
Kui Tapa vald koostöös arstidega 
suudab siin midagi muuta, siis 
kasu lõikame õnnelike ja töö-
võimeliste inimeste näol aastate 
pärast. Samuti oleks oluline, et 
algatus kasvaks üleriiklikuks 
programmiks. 

Märtsikuu jooksul viiab nais-
tearst Tapa valla koolide 6. klas-
side tütarlastele ja nende vane-
matele läbi vastavat temaatikat 
tutvustava loengu, et inimesed 
saaksid piisavalt infot otsuse 
langetamiseks. Peale loengute 
kuulamist on igal lapsevanemalt 
õigus kirjutada kirjalik avaldus, 
mille alusel naistearst vaktsinee-
rib tütarlapsed. Lastevanemate 
kirjutatud avaldused jäävad nais-
tearsti juurde.

Vaktsiinikuur koosneb kolmest 
doosist ja läheb vallavalitsusele 
maksma keskmiselt 5400 krooni 
ühe tütarlapse kohta. Kokku õpib 
praegu Tapa valla 6. klassides 55 
tütarlast, kes on kantud Tapa val-
la elanike registrisse. Kõigi nende 

vaktsineerimiseks kuluks seega 
ligi 300 000 krooni.

HPV-vaktsiin:
•	 on esimene vähivastane 

vaktsiin maailmas;
•	 on HPV-inf lektsiooni, 

emakakaela vähki ärahoidev 
vaktsiin;
•	 manustamine 3 doosi 6 

kuu jooksul intramuskulaar-
selt;
•	 sihtgrupp vanuses 10–26 

(55) aastat;
•	 vaktsineerimine ei asenda 

tavapärast PAP-testi. Regulaar-
ne kontroll peab jääma ka peale 
vaktsineerimist;
•	 kaitseb HPV onkogeen-

sete tüüpidega nakatumise eest, 
kuid ei kaitse teiste seksuaalsel 
teel levivate haiguste eest;
•	 on näidustatud emakakae-

la vähi profülaktikaks. 
 Kallid lapsevanemad, teil on 

võimalus oma lapse terviserik-
keid ennetada ja tasuta lasta oma 
lapsi vaktsineerida.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

30. jaanuar 2008 
- Ühele puudega inimesele määrati 
hooldaja.
- Kahe inimesega pikendati sot-
siaalkorteri üürilepingud.
- Anti nõusolek piiratud teovõi-
mega inimese vara võõrandami-
seks.
- Väljastati ehitusluba lauda püs-
titamiseks Tuuleveski kinnistul 
Vahakulmu külas.
- Kinnitati Tapa valla bilansis olev 
põhivara ja kinnisvarainvesteerinu-
te ümberhindluse akt.
- Anti üürile 5 aastaks AS-le Han-
sapank Tapal Pikk 15 paiknevad 
äriruumid.
- Kinnitati „Aastategija 2007“ 
nimetuse saajad.
- Anti nõusolekud olmejäätmete 
harvemaks äraveoks.
- Otsustati edastada volikogule 
määruse „Tapa valla munitsipaal-
koolide pedagoogide töötasusta-
mise alused“ eelnõu.

6. veebruar 2008 
- Ühele puudega inimesele lõpetati 
hooldaja määramine ja ühele puude-
ga inimesele määrati hooldaja.
- Sõlmiti koduteenuse osutamise 
leping.
- Otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi summas 1000 krooni.
- Toimetulekutoetuse jääkidest ot-
sustati maksta täiendavaid sotsiaal-
toetusu summas 40 288 krooni.
- Otsustatid maksta lasteaia söögi-
soodustust 22 lapsele.
- Kolme inimese avaldused toetuse saa-
miseks jäeti rahuldamata kuni isikud ei 
kuulu vähekindlustatud isikute hulka.
- Ühele isikule otsustati tagastada 
31,91 ha suurune maa.
- Määrati projekteerimistingimused 
elamu rekonstrueerimiseks ja ühe 
uue hoone ehitamiseks.
- Kehtestati detailplaneering Tapa 
linnas Karja põik 6 kinnistul.
- Kinnitati OÜ Tapa Elamu juhatu-
se liikme töötasu.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID Tapa vallavalitsus rahastab 
tütarlaste HPV vastast 

vaktsineerimist

Emakakaelavähi ennetus

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
8. november 2007 nr 74 

Tapa valla eelarvest 
lapsehoiuteenuse rahasta-
mise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande 
seaduse § 12¹ lg 1 ja 2 ning § 12³ lg 
1 ja 2 alusel.

§1. Üldsätted
(1) Tapa valla eelarvest lapsehoiu-

teenuse rahastamise kord (edaspidi 
kord) reguleerib lapsehoiuteenuse 
osutamisega seotud isikute ringi, 
lapsehoiuteenuse osutamisele esi-
tatavaid nõudeid, lapsehoiuteenuse 
rahastamise tingimusi, taotlemist, 
rahastamise korraldust, aruandlust  
ja järelvalvet.

(2) Käesolev kord ei reguleeri 
riigi rahastatava lapsehoiuteenuse 
rahastamist

(3) Lapsehoiuteenus on lapse 
seadusliku esindaja (edaspidi vanem) 
toimetulekut või töötamist toetav 
teenus, mille osutamise vältel tagab 
lapsehoiuteenuse osutaja lapse hool-
damise, arendamise ja turvalisuse.

§ 2 Lapsehoiuteenuse osutami-
sega seotud isikud

(1) Lapsehoiuteenuse osutaja on 
füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline 
isik, kohaliku omavalitsusüksuse asu-
tus või valitsusasutuse hallatav asutus, 
kellel on Lääne-Viru maavanema 
poolt antud kehtiv tegevusluba. 

(2) Lapsehoidja on füüsiline isik, 
kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel 
last isiklikult hooldab ja arendab ning 
tagab tema turvalisuse. Isikul peab 
lapsehoidjana tegutsemiseks olema 
lapsehoidja kutsetunnistus, ta peab 
olema täieliku teovõimega ja lapse-
hoiuteenuse osutamiseks vajaliku 
füüsilise ja vaimse tervisega ning:

1) tal on lapse kasvatamiseks vaja-
likud isikuomadused;

2) temalt ei ole ära võetud vanema 
õigusi ega ole ära võetud last ilma 
vanema õiguste äravõtmiseta;

3) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja 
ega hooldaja kohustuste täitmisest;

4) tema suhtes ei ole alustatud 
kriminaalmenetlust süüdistatavana 
kuriteos, mille eest seadus näeb ka-
ristusena ette vangistuse, ja tal ei ole 
karistatust tahtlikult toimepandud 
kuriteo eest;

5) tal ei ole sõltuvust alkoholist, 
narkootilistest ega psühhotroopsetest 
ainetest.

(3) Tapa valla eelarvest rahastatava 

lapsehoiuteenuse saajaks on erivaja-
dusega laps või alla 3 aastane laps, kel-
le enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga 
lepingu sõlminud vanema elukohana 
on Eesti rahvastikuregistrisse kantud 
Tapa vald ja laps on eas, mil vanemal 
puudub õigus saada vanemahüvitist.

§ 3. Lapsehoiuteenuse osutami-
sele esitavad nõuded

(1) Lapsehoidja lähtub oma töös 
lapse huvidest, vanema juhistest, lap-
sehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel 
sõlmitud lepingust ning õigusaktidest. 
Lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema 
vahel sõlmitud leping peab muuhul-
gas sisaldama kokkulepet lapsehoiu-
teenuse kestvuse kohta päevas, kas 
lapsehoiuteenust osutatakse päevas 
kuni neli tundi või üle nelja tunni. 

(2) Lapsehoiuteenust võib osuta-
da lapse või lapsehoidja eluruumis 
või muudes lapsehoiuks sobivates 
ruumides. 

(3) Lapsehoidja, samuti muu isik, 
kes viibib perioodiliselt ruumides, kus 
osutatakse lapsehoiuteenust, peab 
läbima korrapärase tervisekontrolli 
nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga 
kahe aasta järel kopsude röntgenuu-
ringu, ja neil peab olema tervisetõend 
nakkushaiguste suhtes tervisekontrol-
li läbimise kohta. Lapsehoiuteenuse 
osutaja on kohustatud Tapa vallava-
litsuse sotsiaalosakonnale nõudmisel 
esitama enda ja muu isiku eelnimeta-
tud tervisetõendi. 

(4) Lapse eluruumides võib lap-
sehoidja korraga hoida kuni viit last, 
kaasa arvatud lapsehoidja enda samal 
ajal hooldamist vajavad lapsed. Väljas-
pool lapse eluruume võib lapsehoidja 
hoida korraga kuni 10 last, kaasa 
arvatud lapsehoidja enda samal ajal 
hooldamist vajavad lapsed.

(5) Kui lapsehoiuteenusel viibib 
korraga rohkem kui viis last, loe-
takse igat lapsehoiuteenusel viibivat 
raske või sügava puudega last, alla 
kolmeaastast last ning lapsehoidja 
enda samal ajal hooldamist vajavat 
raske või sügava puudega last ja alla 
kolmeaastast last kahe lapse eest.

(6) Kui lapsehoiuteenuse osutatak-
se rohkem kui neli tundi päevas, tagab 
lapsehoiuteenuse osutaja lapse toit-
lustamise vastavalt lapsehoiuteenuse 
osutaja ja vanema vahelisele lepin-
gule. Lapsehoiuteenuse osutaja peab 
toitlustamisel tagama toidu käitlejale 
kehtestatud nõuete täitmise vastavalt 
toiduseaduses sätestatule.

Järgneb lk 7
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Juba kuuendat korda toimub pääs-
teteemaline loominguvõistlus, mille 
eesmärk on anda võimalus arutleda 
tuleohutuse teemadel ja populari-
seerida päästetöötaja elukutset ning 
sellele omaseid väärtusi.

Päästeamet käsitleb loome-
võistlust olulise osana päästeala 
ennetustööst. Loomevõistlus on 
andnud ilmeka pildi laste ohukäsit-
lusest, nende arusaamadest, koolis 
ja kodus omandatud tõekspidamis-
test ja väärtushinnangutest.

Tänavu võisteldakse viies vanu-
seastmes: koolieelsed lasteasutused, 
algklasside õpilased, põhikooliõpi-
lased, gümnaasiumiõpilased ning 
esmakordselt ka täiskasvanud. 
Võistlustöödeks võivad olla joo-
nistused, maalid, kollaažid, esseed, 
luuletused, meisterdused, videod ja 
helisalvestised.

Kõikidest maakondadest igast 
vanusegrupist kolm paremat kir-

jatööd ning kolm paremat tööd 
muudest kunstižanritest lähetatakse 
üleriigilisse lõppvooru Tallinna. 
Lõppvooru jõudnud parimate töö-
de autorid saavad auhinnad ning 
kutsed Päästeameti peadirektori 
vastuvõtule.

Võistlustööd tuleb toimetada 
hiljemalt 17. märtsiks lähimasse 
päästekomandosse. Tööle palume 
lisada järgnevad andmed: töö au-
tori ees- ja perekonnanimi, vanus, 
maakond, aadress ja kontakttelefon, 
lastel ka klass/rühm, kooli/lasteaia 
nimi ja juhendaja nimi.

Märtsikuu teisel poolel korral-
datakse Lääne- ja Ida-Virumaalt 
laekunud töödest näitused raama-
tukogudes Rakveres, Kohtla-Järvel 
ja Narvas.

Loominguvõistluse teemad:
1. Nublu pole tavaline koer.
2. Korstnapühkija käib katuseid 

mööda.

3. Päästetöötaja riietus ja pääs-
tetehnika.

4. Metsa mured ja rõõmud.
5. Valin numbri 112.
6. Tuleinglid.
7. Mis on plahvatuse tagajärg?
8. Suitsuanduri reklaam (oo-

datud on trüki- või telereklaam, 
poster jne)

9. Minu kodukoha riskid (oma 
kodukohas olevate ohtude kirjel-
dused, kujutamine jne)

Lisainfo:
Päästeamet, ennetustöö osakon-

na peaspetsialist Janek Innos, tel 
628 2022, 524 2112, e-post janek.
innos@rescue.ee

Ida-Eesti Päästekeskus, ennetus-
töö büroo juhataja Marika Uussalu, 
tel 5342 8860, e-post: marika.uus-
salu@rescue.ee

Eve Ojala,
Ida-Eesti Päästekeskuse 

avalike suhete büroo juhataja

1. jaanuaril 2008. a kehtima haka-
nud Jäätmeseaduse kohaselt on jäät-
mevaldaja kohustatud sorteerima 
oma prügi ning jäägid üle andma 
vedajale prügilasse toimetamiseks. 
Tapa vallas võitis vedajate konkursi 
AS Jõgeva Elamu, kellega tuleb 
kodanikel sõlmida vastav jäätme-
veoleping. Osa inimesi on seda 
juba teinud, teised ootavad veel 
kohtumist vedaja esindajatega.

Aasta algul ajakirjanduses toi-
munud arutelude põhjal jäi mulje, 
et prügikonteinerite sisu vastavust 
jäätmeseaduse nõuetele kontrollib 
autojuht kliendi juures konteineri 
tühjendamisel. Kui tekib problee-
me, siis on vedajal õigus konteiner 
tühjendamata jätta ning prügi oma-
nikule saadetakse tühisõiduarve. 
Selline mulje jäi ja täiesti loogiline 
seisukoht.

Saanud aga kätte lepingud, on 
kliendid väga suures hämmelduses 
ning pahased. Lepingu punkt nr 
2.2.8 pajatab: “hüvitama vedajale 
täiendavad kulud kui jäätmete 
mahalaadimisel prügilasse selgub, 

et jäätmete hulgas on segaolmejäät-
mete parameetritele mittevastavaid 
jäätmeid ja vedajale rakendatakse 
kõrgemat tariifi”. 

30. jaanuaril toimus Tapa valla-
majas lepingute sõlmimine. Kui ma 
küsisin punkti 2.2.8 kohta selgitust 
valla oma ala spetsialistilt, oli temagi 
ebameeldivalt imestunud, kuidas 
on võimalik selliseid tingimusi üles 
seada.

Arutasin olukorda ka AS Jõgeva 
Elamud juristi Merike Valgmäega, 
kes samuti kohapeal elanikega lepin-
guid sõlmis. Tema vastus oli lühike 
ning natukene küüniline – see punkt 
lepingus on ja jääb, sest inimesi on 
vaja hirmutada ning sundida prügi 
õigesti sorteerima. Küsimise peale, 
kuidas on nii võimalik välja selgi-
tada korrarikkuja ja vastavalt ka 
karistatav, kui kogu prügi on juba 
autos segamini, vastati mulle, et 
kõrgendatud tariife rakendatakse 
siis kõikidele prügiringi klientidele. 
Kui ma arvasin, et sellega ei olda 
nõus ning inimesed hakkavad pro-
testeerima, siis Valgmäe nentis, et 

esialgu võibolla ei hakatagi seda 
punkti täht-tähelt täitma, aga hiljem 
võib igaüks oma õiguste kaitseks 
kohtusse pöörduda.

Järelpärimine Tapa vallavalit-
susele.

1. Kas Tapa vald tegeles ainult 
korraldatud jäätmeveokonkursi 
läbiviimisega?

2. Kas Tapa vald oleks pidanud 
kooskõlastama AS-i Jõgeva Elamu 
poolt esitatud tingimused?

3. Kes Tapa vallas oleks pidanud 
personaalselt sellise probleemiga 
tegelema?

4. Kas ja kuidas kavatseb Tapa vald 
kujunenud olukorra lahendada?

5. Kas Tapa vald soovib seista 
oma elanike eest AS Jõgeva Elamu 
omapoolse monopoolse diktaadi 
vastu?

Vastus palun esitada volikogu 
veebruarikuu istungile (aega on mui-
dugi vähe, kuid probleem vajab kiiret 
lahendamist). Sama vastus tuleks 
avaldada ka järgmises vallalehes.

Kalju Soomeri, Tapa vallavolikogu liige, 
Eestimaa Rohelised 

Päästeamet kuulutab välja 
loominguvõistluse

Vallavolinik küsib

Kui soovite müüa või osta kinnisvara, 
siis pöörduge meie poole konsultatsiooniks.

	 -	Abistame	ja	esindame	Teid	korteri,		 	 	
	 maja,	krundi,	põllumaa	või		 	 	 	
	 muu	kinnisvara	ostmisel	ning	müümisel.
	 -	Aitame	vormistada	tehingu	turvaliselt		 	
	 ja	kiiresti.
	 -	Nõustame	laenu	saamisel.
	 -	Kinnisvara	hindamine.
	 -	Kinnisvara-alane	konsultatsioon	tasuta.

Pindi Kinnisvara
maakler Urmas Saarmets

urmas.saarmets@pindi.ee, 51 10 478; 32 77 100

ÜHETOALISED KORTERID
Tapa,	Eha	15,	III	korrus,	H:	139	000
Tapa,	Eha	16,	I	korrus,	H:	95	000	
Tapa,	Lembitu	15,	I	korrus,	H:	205	000	
Tapa,	Roheline	12,	III	korrus,	H:	265	000	
Tapa,	1.	Mai	6,	IV	korrus,	H:	215	000	

KAHETOALISED KORTERID 
Tapa,	Eha	12,	II	korrus,	H:	165	000	
Tapa,	Paide	mnt	65,	IV	korrus,	H:	285	000		
Tapa,	Roheline	12,	IV	korrus,	H:	330	000	
Tapa,	Ülesõidu	5a,	III	korrus,	H:	265	000	
Tapa,	Põllu	1,	V	korrus,	(renoveeritud)	H:	440	000	
Ahjuküttega	Tapa,	Kalmistu	12,	II	korrus,	H:	185	000	
	 tel:	511	0478
Ahjuküttega	-	Tapa,	Lai	16,	I	korrus,	H:	250	000	
Ahjuküttega	-	Tapa,	Õhtu	pst	15,	II	korrus,	H:	110	000	
Tapa,	Pikk	8,	I	korrus,	H:	350	000	
Tapa,	Eha	15,	IV	korrus,	H:	395	000	(renoveeritud)	
Tapa,	Valgejõe	10,	V	korrus,	H:	295	000	
Tapa,	Valgejõe	8,	V	korrus,	H:	335	000	
Tapa,	Valgejõe	8,	IV	korrus,	H:	260	000	
Tapa,	Üleviste	7,	I	korrus,	H:	140	000	
Tapa,	Eha	15,	III	korrus,	H:	220	000	
Tapa,	1	Mai	6,	II	korrus,	H:	220	000	
Tapa,	Roheline	12,	I	korrus,	H:	230	000	
Tapa,	Kooli	tn	9,	IV	korrus,	(renoveeritud)	H:	435	000	 	
Tapa,	Ambla	mnt.	24,	III	korrus,	H:	440	000	
Tapa,	Üleviste	7,	II	korrus,	H:	285	000	
Tapa,	Üleviste	13,	III	korrus,	H:	120	000	
Tapa	v,	Vahakulmu	2,	I	korrus,	H:	200	000	
Tamsalu,	Ääsi	8,	V	korrus,	H:	295	000	(renoveeritud)	

KOLMETOALISED KORTERID 
Ahjuküttega	-	Tapa,	Pikk	6a,	II	korrus,	H:	440	000	
Hulja,	Rakvere	tee	30,	I	korrus,	(renoveeritud)	H:	595	000	
Kadrina,	Kalevipoja	tn.	II	korrus,	H:	470	000	
Tapa,	Eha	12,	IV	korrus,	H:	280	000	
Tapa,	Ülesõidu	9,	V	korrus,	H:	430	000	
Tapa,	Kooli	9,	I	korrus,	H:	780	000	
Tapa,	Turu	12a,	V	korrus,	H:	575	000	
Tapa,	Eha	12,	I	korrus,	H:	385	000	
Tapa,	Ülesõidu	9,	V	korrus,	(renoveeritud)	H:	760	000	
Tapa,	Lembitu	pst	16,	III	korrus,	H:	465	000	
Tapa	v,	Vahakulmu,	III	korrus,	H:	390	000	
Tamsalu,	A.	Haava	10,	I	korrus,	H:	95	000	
	 	 	 	 	 	 	 	
NELJATOALISED KORTERID 			
Kadrina,		Rakvere	tee	1,	III	korrus,	H:	530	000	
Tapa,	Lembitu	16,	IV	korrus,	H:	350	000	 	 	 	
	 	
ELAMUD
Tapa,	Pargi	4,	H:	1	050	000	
Tapa,	Õhtu	pst.	H:	770	000	
Tapa,	Kastani	3,	H:	1	980	000	 	
Tapa,	Loode	3a,	H:	990	000	
Tapa,	Õie	5	(majakarp	Valgejõe	ääres,	kinnistu	2823,m²),	H:	750	000		
Tapa,	Pikk	tn	81,	(	sobib	krundiks)	H:	265	000	
Tapa,	Ed.	Vilde	1,	H:	485	000		kinnistu	Tapa	kesklinnas		
Tapa,	Lai	tn	1,	(3/4	osa	majast	koos	baariruumidega	+	eluruu-
mid),	H:	2	600	000	
Tapa,	Kalmistu	tn	(1/2		majast)	
Tapa,	Kalmistu	20,	H:	850	000	
Tapa,	Taara	pst	34,	H:	1	700	000		
Tapa,	Päikese	tn	8,	H:	1	200	000	
Tapa	v,	Lehtse	alevik,	Rägavere	tee	7,	H:	890	000	
Tamsalu	v,	Kadapiku	küla,	kat		tunnus:	78701:001:0770,	
	 H:	495	000								
Väike-Maarja,	Energia	2,	(kinnistu	1583	m²,	
	 hoone	üldpind	266	m²)	H:	280	000	

TOOTMIS- ja ÄRIHOONE 
Tapa,	Lai	1,	(osa	majast,	tegutsev	baar	+	eluruumid),	
	 H:	2	600	000												
Väike-Maarja,	Energia	2,	(kinnistu	1583	m²,	
	 hoone	üldpind	266	m²	)	H:	280	000	
Tapa,	Kalmistu	3,	(	kinnistu	5563m²),	H:	4,1	milj	
Tapa	vald,	Karkuse	küla,	(kinnistu	989	m²)	,	H:	265	000	
Tamsalu,	Laane	22,	H:	735	000	

(7) Kui lapsehoiuteenust osuta-
takse väljaspool lapsehoiuteenusel 
viibiva lapse eluruume, peavad 
lapsehoiuteenuse osutamise ruumid 
vastama lapsehoiuteenusele kehtes-
tatud tervisekaitsenõuetele.

(8) Kui lapsehoiuteenust ei osuta-
ta lapse eluruumides ning lapsehoiu-
teenust osutatakse rohkem kui neli 
tundi päevas, võimaldab lapsehoiu-
teenuse osutaja lapsele magamisko-
ha vastavalt lapse eale ja vajadustele 
ning lapsehoiuteenuse osutaja ja 
vanema vahelisele lepingule.

§ 4. Lapsehoiuteenuse rahastami-
se tingimused

(1) Tapa valla eelarvest rahasta-
takse lapsehoiuteenust eeldusel, et:

1) lapsehoiuteenuse osutaja, 
lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja 
vastab käesoleva korra § 2 lõige 3 
lapsehoiuteenuse osutamisega seo-
tud isikutele esitatud nõuetele;

2) lapsehoiuteenuse osutaja ja 
vanema vahel on sõlmitud leping;

3) lapsehoiuteenuse osutaja kan-

nab korrektselt ja õigeaegselt andmed 
riiklikesse registritesse;

4) osutatav lapsehoiuteenus vastab 
käesoleva korra § 3 ja teistes õigusak-
tides esitatud nõuetele;

5) lapse hooldamine ei ole samal ajal 
tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi 
rahastatava lapsehoiuteenusega;

6) laps ei viibi samal ajal haridus-
asutuses.

(2) Lapsehoiuteenuse osutaja 
esitab sotsiaalosakonnale Tapa valla 
eelarvest lapsehoiuteenuse rahas-
tamise taotlemiseks vormikohase 
kirjaliku taotluse koos nõutavate 
dokumentidega. 

(3) Taotluse vormi ja nõutavate 
dokumentide loetelu kinnitab Tapa 
vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(4) Sotsiaalosakond teeb otsuse lapse-
hoiuteenuse rahastamise kohta 30 kalend-
ripäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate 
dokumentide saamisest arvates.

(5) Taotlus rahuldatakse ja lap-
sehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse 
vormikohane lapsehoiuteenuse ra-
hastamise leping, kui on täidetud 

käesoleva korra paragrahvis 4 sätes-
tatud tingimused. 

(6) Lapsehoiuteenuse rahastamise 
lepingu vormi ja lapse pearaha kin-
nitab vallavalitsus. 

(7) Taotluse rahuldamata jätmi-
sest teavitatakse lapsehoiuteenuse 
osutajat kirjalikult.

§ 5. Lapsehoiuteenuse rahas-
tamise korraldus

(1) Lapsehoiuteenuse rahastamise 
taotluse rahuldamisel eraldatakse 
lapsehoiuteenuse osutajale toetus 
(toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja 
kohta kuus. Kui lapsehoiuteenu-
se saaja hakkab lapsehoiuteenust 
kasutama kalendrikuu kestel, siis 
eraldatakse toetus alates järgmisest 
kalendrikuust. 

(2) Vallavolikogu kinnitab toetuse 
suuruse eelarveaastaks ühe kuu jook-
sul pärast vallaeelarve kinnitamist. 
Vallavalitsusel on õigus diferent-
seerida toetuse suurust lähtuvalt 
lapsehoiuteenuse kasutamise ajast 
ning lapse vanusest.

Algus lk 6

Järgneb lk 8

Vallavolikogu määrus nr 74...
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

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.

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

mõõdetavad,	puud	koormasse	laotud.	
Tel	5301	8893

(3) Lapsehoiuteenuse toetus kan-
takse lapsehoiuteenuse osutaja pan-
gakontole üks kord kvartalis vastavalt 
25. jaanuariks, 25. aprilliks, 25. juuliks 
ja 25. oktoobriks. 

(4) Lapsehoiuteenuse rahastamise 
lepingu esmasel sõlmisel kantakse 
lapsehoiuteenuse toetus lapsehoiu-
teenuse osutaja pangakontole lap-
sehoiuteenuse rahastamise lepingu 
sõlmimisest 30 kalendripäeva jooksul 
ajavahemiku eest, mis jääb lapsehoiu-
teenuse toetuse eraldamise ja sellele 
järgneva kvartali alguse vahele.

(5) Lapsehoiuteenuse osutaja 
võib lapsehoiuteenuse toetust kasu-
tada personali- ja majandamiskulude 
katteks.

(6) Lapsehoiuteenuse osutaja on 
kohustatud vallavalitsust kirjalikult 
teavitama lapsehoiuteenuse osutami-

se lõppemisest iga lapsehoiuteenuse 
saaja puhul viie tööpäeva jooksul. 

(7) Lapsehoiuteenuse osutaja on 
kohustatud vallavalitsust teavitama 
kõikidest muutustest, mis tingivad 
või võivad tingida lapsehoiuteenuse 
toetuse eraldamise lõpetamise. Lap-
sehoiuteenuse osutaja on kohustatud 
viivitamatult teavitama vallavalitsuse 
järelevalveorgani tehtud ettekirjutus-
test ja nende täitmisest.

(8) Lapsehoiuteenuse toetuse eral-
damine lõpetatakse lapsehoiuteenuse 
saajale lapsehoiuteenuse osutamise 
lõppemisest. Kui lapsehoiuteenu-
se saaja lõpetab lapsehoiuteenuse 
kasutamise kalendrikuu kestel, siis 
lõpetatakse toetuse eraldamine alates 
järgmisest kalendrikuust.

(9) Lapsehoiuteenuse toetuse eral-
damine lõpetatakse, kui lapsehoiutee-

nuse osutaja ei täida käesoleva korra 
paragrahvis 4 sätestatud tingimusi.

(10) Ettemaksuna saadud toetus 
arveldatakse tasa uue lapsehoiutee-
nuse saaja eest eraldatava toetusega 
või lapsehoiuteenuse osutaja peab 
selle tagastama esitatud arve alusel 
vallavalitsusele.

(11) Vallavalitsus peatab lapse-
hoiuteenuse toetuse eraldamise, kui 
on oht, et lapsehoiuteenuse osutaja 
ei täida käesoleva korra paragrah-
vis 4 sätestatud eeldusi. Peatamise 
ajal selgitatakse asjaolusid ning 
otsustatakse, kas toetuse eralda-
mist jätkatakse, toetuse eraldamine 
lõpetatakse ja üle kantud toetus 
nõutakse tagasi.

(12) Lapsehoiuteenuse toetuse 
eraldamine peatatakse, kui lapsehoiu-
teenuse osutaja ei luba vallavalitsuse 
esindajat lapsehoiuteenuse osuta-
miseks kasutatavatesse ruumidesse 
kontrolli teostamiseks või ei esita 
tähtaegselt nõutud andmeid ja do-

kumente. 
(13) Kui lapsehoiuteenuse osu-

tamisel ei täideta käesoleva korra 
paragrahvis 4 sätestatud tingimusi, 
riiklikes registrites, taotluses või 
lisatud dokumentides on esitatud 
valeandmeid, lapsehoiuteenuse osu-
tajal on maksuvõlgnevus, ta ei kasuta 
toetust sihipäraselt, on vallavalitsusel 
õigus nõuda alates eelnevalt loetle-
tud asjaolude esinemisest eraldatud 
toetus tagasi.

§ 6. Lapsehoiuteenuse aruand-
lus ja järelvalve

(1) Lapsehoiuteenuse osutaja 
on kohustatud esitama vallavalit-
susele statistilised kvartaliaruanded 
osutatud lapsehoiuteenuse kohta 
vastavale kvartalile järgneva kuu 15. 
kuupäevaks ja aastaaruande seaduses 
sätestatud tähtpäevaks.

(2) Statistilise kvartaliaruande 
vormi kinnitab vallavalitsus.

(3) Lapsehoiuteenuse osutaja 
esitab vallavalitsusele kinnitatud ma-

jandusaasta aruande ühe kuu jooksul 
selle kinnitamisest õigusaktides ette-
nähtud korras.

(4) Lapsehoiuteenuse rahastami-
sel kontrollitakse käesoleva korra 
paragrahvis 4 sätestatud tingimuste 
täitmist taotluse saamisel ja iga aasta 
31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 
31. detsembri seisuga.

(5) Sotsiaalosakond võib nõuda 
lapsehoiuteenuse osutajalt igal 
ajal lapsehoiuteenuse osutamisega 
seotud andmete ja dokumenti-
de esitamist. Lapsehoiuteenuse 
osutaja peab lubama sotsiaalosa-
konna esindaja lapsehoiuteenu-
se osutamiseks kasutatavatesse 
ruumidesse lapsehoiuteenuse 
osutamisega seotud asjaolude 
kontrollimiseks.

§ 7. Määruse rakendamine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 

2008.

Tapal	2-toaline	kõigi	mugavustega	korter 
vahetada 1-toalisega	(võib	hruštšovka)

	tel	5831	6220

Lastekaitse Liidu liikmete 
teabe- ja arutelupäev

22.	veebruaril	kell	11–14	toimub	Rahvus-
raamatukogu	kuppelsaalis	Lastekaitse	Liidu	
liikmesorganisatsioonide	juhtide		ja	juhatuse	

liikmete	teabe-	ja	arutelupäev.
Osaleda	soovijate	registreerimine	kuni	

19.	veebruari	kella	15ni,	liit@lastekaitseliit.ee.
Info	Alar	Tamm,	Liina	Kotsalainen	tel	631	1128.
Lastekaitse	Liit	hüvitab	osalejale	bussipiletite	

alusel	esitatud	avalduse	põhjal	kulu.		
Eesmärk	on	kaasata	tegevuste	planeerimisel	
ja	elluviimiseks	liikmeid	ning	suurendada	infor-
meeritust	üldiste	eesmärkide	elluviimiseks.

Ave	Pappe

TAPA MUUSEUMIS 
MTÜ	Orpheus	esitleb	

“Slaavi klubi Zuravuška käsitöönäitus”

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid transpordi	võimalus.	Kuulutus	ei	aegu.	

Tel	501	3862

P, 17. veebr kell 16	 Loeng-vestlus	„	Ökoloogiliselt	puhta		
	 toidu	hankimine“,	pääse	10	kr
T, 19. veebr kell 20	 Film	„Ma	olen	legend“	pääse	40	kr
R, 22. veebr kell 19	 Eesti	Vabariigi	90.	aastapäeva	tähis-	
	 tamine	ja	Tapa	valla	aastategija	2007.
																					kell 21	 Eesti	Vabariigi	90.	aastapäeva	pidu,	
tantsuks	Lembit	Saarsalu	kvartett	ja	Mare	Väljataga.
P, 24. veebrkell 07.34	 Pidulik	lipu	heiskamine	
	 Tapa	Kesk	väljakul.
																					kell 8	 Hommikukohv	vallavanemaga	
	 Tapa	kultuurikojas.
																					kell 15	 EELK	Tapa	Jakobi	kirikus	Eesti	Vaba-	
	 riigi	90.	aastapäeva	juubelikontsert.
T, 26. veebr kell 20	 Kino	40	kr
K, 27. veebr kell 19	 Vana	Baskini	Teater	etendusega		 	
	 „Ometi	kord“,	pääsmed	125	kr	ja	100	kr
N, 28. veebr kell 14	 Eesti	Vabariigi	juubeliaasta	pidulik		 	
	 kontsert:	esinevad	Tapa	valla	
	 gümnaasiumiõpilased	ja	Tapa	valla			
	 eakad	taidlejad,	tasuta.
																		   kell 20	 Film	“Karm	värk“,	pääse	30	kr

LEHTSE KODULOOMUUSEUMIS 
näitus EESTI VABARIIK 90 

Näha	saab	K	ja	L	11–	16
Muudel	aegadel	info	

tel	383	3465	ja	5394	2366

23. veebruaril kell 9 
Tapa spordikeskuses

TAPA VALLA ESIMESED MEISTRIVõISTLUSED 
LAUATENNISES

NB!	Palume	kohale	tulla	kl	8.30	(paaridesse	paigutamine	
loosimise	teel	ja	turniiritabeli	koostamine).

Võistlemine	toimub	järgmistes	võistlusklassides:
lapsed	ja	noored	(vastavalt	vanusele,	soole	ja	kohale	tulnud	
võistlejatele	pannakse	paika	kogu	võistlusklasside	arvestus).

Täiskasvanud	–	
mehed	ja	naised	alates	19	aasta	vanusest	(eraldi)

Seeniorid	–	
mehed	ja	naised	eraldi	alates	45	aasta	vanusest	(eraldi)

Võitjaid	autasustatakse	medalite,	karikatega,	diplomite	ja	
meenetega.	Kõikide	osavõtjate	vahel	loositakse	välja	ülla-
tusauhinnad!	Parimatel	võimalus	esindada	Tapa	linna	Eesti	

Vabariigi	väikelinnade	talimängudel	1.	märtsil	
Lõuna-Eestis	(www.joud.ee).

Registreerimine	kohapeal	kell	8.15–8.30
Lisainfo	telefonil	322	9659	ja	529	0785	või	

indrek.jurtsenko@tapa.ee

Kaitseväe keskpolügoonil 
toimuvad	laskmise	või	lõhkamise	harjutused,	
mille	käigus	on	alale	kehtestatud	juurdepää-

supiirangud	20. ja  28. veebruaril.

25.–27. veebruaril	toimuvad	harjutused,	
kus	juurdepääsupiirangut	ei	ole	kehtestatud,	

kuid	harjutuse	käigus	võib	
esineda	häirivat	müra.

Ettevõte	soovib	osta tootmismaad	Tapa	vallas,	
millel	olemas	oma	raudteeharu.	Krundi	suurus	

6–8	ha.	Kontakttelefon	529	3643

Algus lk 2

Vallavolikogu määrus nr 74...

AS Väätsa Prügila jäätmete sortimisalane 
infopäev	21.	veebruaril	kell	17	Tapa	linna-

raamatukogu	I	korruse	lugemissaalis.	Oodatud	
ühistute	esindajad	ja	kõik	teised	huvilised.


