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Austatud liiklejad
Tapa linnas!

Uudiseid Jäneda
paikkonna
käsitööst

Seoses Tapa linna päevadega on
7.–9. augustil Tapa linnas liiklus
ümber korraldatud.
Liiklus on suletud või ümbersuunatud 9. augustil kell 8–17 Pikal
tänaval Hommiku ja Koidu tänava
vahelisel lõigul ja 1. Mai pst Kooli ja
Pika tänava vahelisel lõigul ning 8.
augustist kella 20st kuni 10. augusti
kella 8ni Kooli tänava 1. Mai pst ja
Nooruse tänava vahelisel lõigul.
Palume teie mõistvat suhtumist ja
vabandame ebameeldivuste pärast!
Tapa vallavalitsus

Pärjatud talu loodi
tänu loteriivõidule
Eesti parimate talude konkursil tunnistati teise koha vääriliseks veise- ja
teraviljakasvatusega tegelev Priit
Soosalu Luha talu, mis asub Tapa
vallas Rägavere külas.
Kõrge koha saanud Luha talu
peremehe Priit Soosalu sõnul sai
talupidamine alguse 1991. aastal,
kui tema naine Mairi Soosalu võitis
pereloteriiga traktori. “Nüüd on lüpsilehmi kolmekümne ümber, kokku
on talus aga 60 veist,” tõi Mairi Soosalu võrdluseks. Haritavat maad on
190 hektarit ning seal kasvatatakse
teravilja ja rapsi.
Soosalude talu lehmade piimaand
on väga kõrge – ligi 9500 kg looma
kohta. Kolm aastat tagasi pälvis
Luha talu parima piimakarjakasvataja tiitli.
VT, 29.07.2008

Esineb Peterburi
Jaani kiriku
koguduse segakoor
Sankt-Peterburi Eesti Kultuuriseltsi
ja EELK Peterburi Jaani kiriku koguduse segakoor Kaja esineb reedel,
8. augustil kell 14 EELK Tapa Jakobi
kirikus.
Laupäeval, 9. augustil kell 12
esineb koor Tapa linnapäevade
pealaval, kell 12.45 Tapa Aianduse
ja mesinduse seltsi aias Pikk tn 21
ja kell 16 EELK Kadrina Katariina
kirikus. Pühapäeval 10. augustil kell
10 esinetakse EELK Tapa Jakobi
kirikus.
Kavas on eesti, soome, vene,
saksa, itaalia heliloojate looming.
Kunstiline juht ja dirigent Nonna
Matson.
Esinemisi toetavad Tapa ja Kadrina vallavalitsus ja EELK Tapa
Jakobi ja Kadrina Katariina kiriku
kogudus.
Indrek Jurtšenko

LEADER gruppide suveseminaril toimus fotosessioon 2009. a LEADER kalendri fotode tarvis. Parimaks
pildiks tunnistati Tapa arenduskoja ja Mulgimaa arenduskoja ühine fotolavastus, mis hakkab ilmestama
järgmise aasta maikuud.
Foto Fotogeen

Projektidele saab toetust
LEADER programmi
24 miljonist kroonist
MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonnale antakse aastatel
2009 ja 2010 jagamiseks kokku
24 miljonit krooni – mõlemal
aastal 12 miljonit.
Kuusalu, Tapa, Vihula, Kadrina, Ambla vald ja Loksa linn
teevad koostööd MTÜ Arenduskoda liikmetena. Ühine tegevuspiirkond on moodustatud selleks,
et saada Euroopa Liidu LEADER
programmist kohaliku elu edendamiseks toetusraha.
Arenduskoja tegevus on jõudnud nüüd esialgsetest koolitustest
ja strateegia koostamisest järgmisesse etappi – algab raha jagamine
kohalikele projektidele.
Põllumajandusministri 30.
juunil jõustunud käskkirjaga
eraldatakse MTÜle Arenduskoda
2010. aasta lõpuni 24 200 000
krooni. Summa suurus arvestati
valemiga, kus võetakse aluseks
piirkonna territooriumi suurus,
rahvaarv, üksikisiku tulumaksu
suurus jm.
Arenduskoja tegevjuht Heiki
Vuntus ütleb, et lisaks sellele
summale jaotab põlumajandusministeeriumi erikomisjon kuni 20
protsenti lisaraha. Kõrvutatakse
Eesti kõigi LEADER tegevusgruppide strateegiaid ning summad sõltuvad paremusjärjestusest
– parim saab 20 protsenti ja kõige
kehvem 0 protsenti.
MTÜ Arenduskoja üldkoosolek kinnitas 25. juunil strateegia
kuni aastani 2013. Sel sügisel tuleb

kokku panna rakenduskava, mis
esitatakse PRIAle. Rakenduskava
peab lähtuma strateegia 7 meetmest
ning sisaldama seisukohti, milliseid
tegevusi konkreetsete meetmete all
toetatakse, kas projektikonkursid
tulevaks aastaks korraldatakse
kõikides meetmetes jm.
Septembris korraldatakse kaks
koolitust, kus hakatakse õpetama
projektide koostamist lähtuvalt
Arenduskoja strateegiast ning jätkatakse meeskonnatöö koolitust.
Heiki Vuntuse sõnul on plaan
välja anda ka käsiraamat, kus
antakse nõu, kuidas kirjutada
LEADER raha taotlemiseks Arenduskoja strateegiaga kooskõlas
olevat projekti. Eesmärk on, et
projekte hakataks kokku panema
võimalikult ruttu.
Projekte hakkab hindama ja kinnitama MTÜ Arenduskoda juhatus. Eelnevalt vaeb neid komisjon,
kasutades eksperte sõltuvalt sellest,
milliseid meetmeid otsustatakse
tuleval aastal rahastada.
MTÜl on praegu 30 liiget, neist
viimati astusid liikmeks Loksalt
FIE Pesumajad Allan Alajärv, Kadrina vallast OÜ Rendipark ja Aegviidu vallast Kivisaare Ratsatalu.
Raha peab olema enne endal
Nagu ikka, on PRIA kaudu
jaotatavate ELi toetusrahade puhul nõue, et projekt, mille kohta
on antud rahastamisnõusolek,
tuleb oma kuludega enne ellu
viia. Seejärel kontrollitakse tehtut

ja alles siis, kui dokumentatsioon
on korras ning töö teostatud,
eraldatakse raha.
„Arenduskoja huvides on, et
meile lubatud raha ei jääks kasutamata ning projekte koostataks
ja realiseeritaks. Kui on mahukamad ettevõtmised, saab teha ka
nii, et need viiakse ellu jupikaupa
– tehakse väike osa valmis, selle
kohta esitatakse aruandlus ning
saadud raha kasutatakse järgmise
etapi realiseerimiseks,” selgitab
Heiki Vuntus.
Arenduskoja strateegia
MTÜ Arenduskoda on välja
andnud värvilised trükised strateegiast aastani 2013 ja koostööpiirkonnas läbi viidud küsitluse
põhjal tehtud analüüsidest sotsiaal-majandusliku olukorra, elu
ja looduskeskkonna ning sotsiaalmajandusliku olukorra kohta. Trükiseid saab vallamajadest, Loksa
linnavalitsusest ja arenduskojast.
Strateegias loetletud meetmed
on: kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus; seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse; erinevate elanikegruppide kaasamise toetus; piirkonna
maine kujundamise toetus; ettevõtluse arendamise toetus; ajalooja kultuuripärandi väärtustamise
toetus ning siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine. Vt
infot internetist tapa.ee/arenduskoda/leader.htm
Ülle Tamm, Sõnumitooja

Pealkirjas mainitud Jäneda paikkond haarab peamiselt LääneVirumaalt Tapa valda, Järvamaalt
Ambla valda, Harjumaalt Aegviidu valda ja ka mujalt lähemalt ja
kaugemalt, so endise jaotuse järgi
Ambla kihelkonda.
Jäneda paikkonna käsitööhuvilised on ühinenud vabatahtlikult
mittetulundusühendusse Loometöö. Ühendus koos Jäneda Käsitöökeskusega on vastu võetud
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu liikmeks Jäneda Käsitöökeskuse nime all. ERKL-s kõrvuti teiste
maakondade käsitöö katusorganisatsioonidega on Jäneda Eestis
üheks käsitöö infopunktiks.
Mai lõpus võttis käsitööhuviliste ühendus Jänedal vastu
Tiiu Kera tikkimise käsitöögildi
viis naist Ameerikast Virginia
osariigist. Tutvumised ja igaühe
tööde tutvustamised toimusid
meeldivalt, kuna Ameerika grupi
naised olid väga avatud ja lõbusad.
Selline suhtumine leevendas meil
ka keelelisi takistusi.
Jäneda käsitöönaiste käe all
õppisid meie külalised kangastelgedel kudumist ning Eesti rahvuslike vööde ja paelte kudumist.
Kolmandal päeval oli valmis
igal ühel üks kudum ning vööde
ja paelte kudumise tehnikatest
näidised. Jäädi rahule. Rahule ei
saanud jääda aga külma ilmaga,
mis rikkus paljuski ära mõnusa
käsitöö tegemise.
Meie aga nägime ameeriklaste
poolt kaasa toodud tõeliselt kaunite kunstide tasemel ristpistes
töid. Need olid filigraansed ja
maalingulised.
Tundub, et Ameerikas on suhtumine käsitöösse hoopis teistsugune. Tehakse töid arvestades
ilumeelt ja kvaliteeti. Õpetajaks
saab olla ainult vastavad tingimused täitnud inimene, mitte igaüks.
Üle Ameerika on tikkimisest
huvitatud inimesed koondunud
ühte käsitöögildi, kus korraldatakse seminare, tehakse kokkuvõtteid, näituseid ja antakse välja
ajakirja.
Jäneda käsitööhuviliste ühenduse Loometöö korraldamisel on
praegu käimas rahvariiete õmblemise kiirkoolitus. Tulemas on
kangakudujate teine õppelaager
12., 13. ja 14. augustil.
20. juunil avati Paide muuseumis Järvamaa tikandite näitus.
Näitus oli avatud terve juulikuu.
Sellel näitusel oli välja pandud
Järvamaa kihelkondade tikitud
käised, tanud jms, sealhulgas
viied käised, kolm tanu ja linukas
Ambla kihelkonnast.
Luule Nurga
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Hajaasustuse
veeprogramm avanes
Lääne-Viru maavanem kuulutas
avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2008. aasta vooru.
Projekti eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste
kvaliteetse joogivee kättesaadavus
või selle paranemine.
Lääne-Viru maakonnas saavad
taotlusi esitada Laekvere, VäikeMaarja, Rakke, Tamsalu, Vinni,
Rägavere, Tapa, Rakvere, Sõmeru,
Vihula, Viru-Nigula, Kadrina ja
Haljala valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste omanikud (valla
elanikeregistris enne 01.01.2008
registreeritud) ning vallas registreeritud mittetulundusühingud ning
sihtasutused, kes täidavad korteri- ja
veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub
oma liikmete või elanike veega
varustamine.
Toetatakse:
1. Kaevude (puur- ja salvkaevud)
ehitamist ja puhastamist;
2. Olemasolevatest või uutest
kaevudest joogiveetorustiku ehitamist või olemasoleva rekonstrueerimist;
3. Vee pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud seadmete soetamist
ning paigaldamist;
4. Hoonetevälise veesüsteemi
teostusmõõdistamist;
5. Vanade puurkaevude tampo-

neerimist;
6. Vee kvaliteedi analüüsi.
Punktides 4–6 toodud tegevusi toetatakse vaid juhul, kui nad
kaasnevad punktides 1–3 toodud
tegevustega.
Toetuse maksimaalne suurus on
100 000 krooni ning toetus ei saa
olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma
rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu tegevusjärgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg
on 15. september 2008.
Informatsiooni programmi kohta
saab Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt valiku “Regionaalsed toetusprogrammid” alt (otseviide http://
www2.l-virumv.ee/?id=23643 ) või
ka EAS kodulehelt valiku “Avalikule ja mittetulundussektorile”
alt (otseviide http://www.eas.ee/
?id=4115).
Programmi kontaktisikud
Maakonnas: Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi (tel
325 8010, 505 6177, e-kiri: mati.
jogi@l-virumv.ee.
Tapa vallas: Vahur Leemets,
arendusnõunik, tel 322 9658;
5649 5439, vahur.leemets@tapa.ee.

Taas leitud vanad asjad
Minu nimi on Kadi Moon. Olen
sündinud 1969. aastal Tapal, lõpetanud siin keskkooli.
Aastal 1993 lõpetasin Tallinna
Konservatooriumi ning alates 1995.
aastast töötan Tapa muusikakoolis
klaveri ja muusikaloo õpetajana.
Mulle on meeldinud – niikaua
kui ennast tagasi mäletan – ilusad,
omapärased ja “looga” asjad, nende
otsimine, leidmine ja korrastamine.
Seega – pisut arheoloogi ja ilukummardajat, ajaloohuvilist ning
jagadatahtjat on minus ka. Tegelikult
on see kõik ühele õpetajakutses
inimesele täiesti loomulik.
Siinne väljapanek on kogunenud
umbes 1,5 aasta jooksul, algallikateks on kõiksugu odavad väljamüügid, kust tõesti need “pärlid” pärit
on. Saage siis tuttavaks.
Pitsid laual ei ole mingi halva kire
tunnus, vaid pigemini kummardus
vanadele meistritele, kes need oma
kopsujõul puhunud on.
Kollektsionääride seas on nende
kohta käiv termin “murtud klaas”
– põhja all on sõrmedega katsudes
kare murdekoht, kust pits on puhumistoru küljest lahti murtud.
Mõni ese on mulle tuttav juba

lapsepõlvest. Minu armsa hoidja
Selma Kaljoti tualettlaual oli sarnane
klaaskomplekt, kus ta hoidis oma
kammi, juukselõkse ning tibatillukest
kulmupliiatsit, ning te võite ette kujutada mu rõõmu, kui ma sarnased
esemed juhuslikult müügilt leidsin.
Portselaninäidised on põhiliselt
Rootsi firmalt Gustafsberg, samuti
sajandi algupoolelt pärit. Mõningad
taldrikud on Saksa firmalt Rosenthal
Bavaria, mis on väga kuulus ja tunnustatud portselanimanufaktuur.
Ka need väikesed lasteserviisi
taldrikud ja kruusid on meenutus
mõnusast ja helgest lapsepõlvest,
aegadest, kus on möllanud ja unistanud mu vanaemad- vanaisad.
Õnnelik ja rõõmus olen nende
väikeste vidinate üle, mida võite
näha küünlajala juures – tilluke
uushõbedast kõlisev mõmmi ja
päkapikupross. Seesugused väikesed
vidinad, mis ei pruugi kollektsiooni
seisukohalt olla nii põhilised, on
mulle väga hingelähedased.
Soovin teile meeldivat vaatamist,
mõnusat äratundmisrõõmu vanade
asjade seltsis, mis on välja pandud
Tapa muuseumis.
Kadi Moon

Tapa muuseumis on avatud näitused
Aleksander Petrovi maalid “Muinasjutu maailm”
Kadi Mooni “Leiud vanadest asjadest”
Avatud:
T, N 10–12, 14–17 L 10–14
Tapa 1. Mai pst 34, tel 322 0060

Muinasjutu pildid
Kuna mu armas näitusekaaslane ei
lubanud mul kirjutada kuiva ja akadeemilist teksti, palusin, et kirjutagu
ta parem see siis ise.
Nii juhtuski.
Mina olen Aleksander Petrov,
elukutselt kunstnik. Olen sündinud
1957. aastal Tapal, siin käisin koolis.
Kaheksakümnendatel lõpetasin
Moskvas kunstikursused ja Moskva Kunsti ülikooli, ning mulle anti
kunstnik-pedagoogi diplom.
Ma olen joonistanud palju, teinud näitusi nii Tapal kui väljaspool,
juhendanud kunstiringe. Aga olen
teinud ka teistsugust tööd. Olen
oma elus näinud igasuguseid aegu,
mis mulle inimesena on olnud raskesti üleelatavad. Olen tahtnud ka
kogu oma elule käega lüüa…
Veidi tagasi vaadates võin öelda,
et niikaua, kui ma ise inimesena
naudin oma tööd, ja kuniks on neid,
kes mu loomingut vajavad, tasub
hoida lampi kõrgel, ning tunda
rõõmu oma tööst, loomingust ja
üldse elust enesest.
Siia näitusele olen kogunud peaaegu kõik selle aasta jooksul valminud
tööd, põhiliselt pastelljoonistused,
sekka pliiatsitöö ja mõned õlimaalid.
Koloriidi ja joonistuse käekirja järgi
on võimalik aru saada, millised teosed
on enam-vähem ühel ajal valminud.
Piltide temaatika on suurel määral

Aleksander Petrovi maal “Tütarlaps ja karu”

Foto Heiki Vuntus

abstraktne, isegi lilled ja loodus on
ikka justkui muinasmaalt pärit.
Kaks pilti jõudsid minuni aastate
tagant. Kadi leidis nad, hakkas
otsima kunstnikku, kes nad restaureeriks, ja leidis minu niiviisi üles.
Selliseid asju, ma arvan, juhtub elus
vähe, ja see tundub mulle siiani väga
muinasjutu moodi.
Sellepärast usun, et näituse
pealkiri – “Muinasjutu pildid” – on
täiesti omal kohal.

Aleksander Petrov

Ja veel. Ma ei joonista ainult
endale. Mõningad siinsed pildid
on juba oma koha leidnud, märgistatud pildid on aga täiesti ootamas
endale oma kodu. Võtke minuga
ühendust telefonil 321 7929, ning
saame ka selles osas kokkuleppele.
Kogu minu loomingut on teil alati
võimalik vaadata minu kodulehelt
www.alexander57.ucoz.ru
Soovin teile head vaatamist!
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
18. juuni 2008
• Võeti vastu määrus “Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise kord”.
• Kolmele puudega inimesele määrati hooldajad. Üks isik paigutati hooldekodusse.
• Eraldati 28 934 krooni 6. klassi
tütarlaste vaktsineerimiseks pappiloomviiruse poolt põhjustatud emakakaelavähi vastu.
• Ühele isikule eraldati sotsiaalkorter.
• Otsustati teha Virumaa Pensioniameti Rakvere osakonnale ettepanek
peretoetuste maksmise lõpetamiseks,
kuna ema ei osale lapse kasvatamises.
• Tunnistati Lehtse alevikus Keskuse tänava (kultuurimaja esine lõik) rekonstrueerimise edukaks pakkumuseks
OÜ TAVT poolt esitatud pakkumus.
• Nõustuti Tapa vallas Lehtse alevikus Raba tn 9 ja Rägavere külas asuva
Roosi maaüksuse ostueesõigusega
erastamisega.
• Tunnistati kehtetuks Tapa linnavalitsuse 02.04.2001 korraldus nr
164 “Õppetasu kehtestamine Tapa
muusikakoolis“ ja 27.08.2001 korraldus
nr 334 “Korralduse nr 164 02.04.2001
“Õppetasu kehtestamine Tapa muusikakoolis“ muutmine“.
• Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks Tapa kultuurikojale Tapa
jaanitule ja korteriühistule Moe 6 Moe
jaanitule korraldamiseks.
• Kehtestati Tapa spordikeskuse
rendimäärad.
• Väljastati ehitusluba Ambla mnt
32 ja 42 Tapa linn, Kalmistu tn 16 Tapa
linn, Kuu tn 8 Tapa linn, Paide mnt 7
Tapa linn elektrivarustusega liitumise
ehitamiseks.
• Väljastati ehitusluba üksikelamu
ehitamiseks Hommiku pst 28 Tapa linn
kinnistul.
• Väljastati ehitusluba ehitise laiendamiseks ja kasutusotstarbe muutmiseks Pikk tn 68 Tapa linn kinnistul.
• Väljastati ehitusluba staabihoone,
majandushoone nr 1 ja nr 2 ning garaaži
rekonstrueerimiseks Valve tn 30 Tapa
linn maaüksusel.
• Anti kirjalik nõusolek 110/10
kV alajaama omatarbetrafode ja kaarekustutuspoolide kioski ehitamiseks
Roheline tn 51 Tapa linn ning piirdeaia
ehitamiseks Valgejõe tn 20a Tapa linn
maaüksusel.
• Anti üürile munitsipaalkorter
aadressil Pikk tn 37-6 Tapa linn.
• Lõpetati peremehetu ehitise hõivamise menetlus, kuna tuvastati ehitiste
kuulumine pärandvara hulka.
• Reservfondist eraldati raha Tapa
vallale kuuluva sotsiaalmajas Karkuse
1 Karkuse küla Tapa vald koristus- ja
remonttööde eest tasumiseks.
• Otsustati müüa Tapa vallale kuuluv korteromand aadressiga Moe 3-1
Moe küla Tapa vald.
• Võeti vastu korraldused loa andmise kohta jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks ja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta
– kokku 9 korraldust.
26. juuni 2008
• Otsustati kooskõlastada Osaühing
TERMORING GRUPP poolt köetavates kaugküttepiirkondades alates 1.
oktoobrist 2008 soojusenergia müügi
piirhind 890 krooni 1MWh ilma käibemaksuta.
• Maksti toimetulekutoetust summas 66 355 krooni ja sellega kaasnevat
täiendavat sotsiaaltoetust summas 2000
krooni.
• Tunnistati Tapa linnaraamatukogu
ventilatsioonitööde edukaks pakkumuseks OÜ Vesaro poolt esitatud pakkumus.
• Otsustati korraldada riigihanke

lihtmenetlus “Tapa gümnaasiumi ja
Tapa vene gümnaasiumi köögiplokkide ja sööklate remont”. Riigihanke
hankemenetlusega seotud toimingute
läbiviimiseks moodustati komisjon
ning kinnitati hankedokumendid.
• Algatati lihtsustatud korras koostatav detailplaneering asukohaga Tapa
vald, Tapa linn, Leina tänava ja Valgejõe
puiestee ristumiskohta jäävale 3298 m²
suurusele maa-alale. Detailplaneeringu
eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jagamine viadukti teenindava
ringristmiku ehitamiseks.
• Nõustuti Tapa vallas Jäneda külas asuva Järve-3 kinnistu jagamisega
kolmeks eraldi katastriüksuseks, Patika
külas asuva Keldriaugu kinnistu jagamisega seitsmeks eraldi katastriüksuseks
ning Tapa linnas Pikk tn 18 asuva jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks.
• Nõustuti Tapa vallas Jäneda külas
asuva Lehise kinnistu ja Männi kinnistu
liitmisega üheks katastriüksuseks ja
kinnistuks.
• Nõustuti Tapa vallas Patika külas
asuva Biopuhasti maaüksuse ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule
AS-le Hotell Stroomi. Erastatava maa
sihtotstarve on jäätmehoidla maa.
• Anti avaliku ürituse korraldamiseks luba Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidule Rahvusvahelise folkloorifestivali “Viru Säru” korraldamiseks 5.–6.
juulil 2008 Jäneda mõisas ja mõisa ümbruses.
• Võeti vastu korraldused loa andmise kohta jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks ja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta
– kokku 8 korraldust.
2. juuli 2008
• Väljastati ehitusluba üksikelamu
kasutusotstarbe muutmiseks ja piirdeaia ehitamiseks ning elektrivarustusega
liitumise ehitamiseks.
• Kahele puudega isikule määrati
hooldajad.
• Otsustati eraldada lasteaia söögisoodustust kahele lapsele.
• Eraldati täiendavaid sotsiaaltoetusi kogusummas 14 945 krooni ning
toimetulekujääkidest täiendavaid toetusi kokku 31 093 krooni. üks avaldus
jäeti rahuldamata.
• Tapa valla vähekindlustatud laste
eest eraldati MTÜ-le Spordiklubi Tapa
toetust summas 4400 krooni Lähtes
toimuva suvelaagri osalemise omaosalustasu tasumiseks.
• Otsustati esitada kohtule neli avaldust piiratud teovõimega täisealisele
isikule eestkoste seadmiseks.
• Ühele isikule anti luba jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks.
• Võeti vastu määrus ”Isiku omaosaluse piirmäärade kehtestamine
invatranspordi ja liikumistakistusega
isikute transporditeenuse kasutamisel.”
9. juuli 2008
• Määrati hooldaja kahele puudega
isikule.
• Lõpetati koduteenuse osutamise
leping seoses kliendi elukoha muutusega.
• Esitati Viru Maakohtule avaldus
piiratud teovõimega täisealisele isikule
eeskoste seadmiseks.
• Anti nõusolek alaealisele kuuluva
pärandi võõrandamiseks.
• Väljastati ehitusluba KÜ-le Turu
14 ehitise rekonstrueerimiseks Turu
tn 14 kinnistul ja OÜ-le Jaotusvõrk
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks
ja liitumise ehitamiseks Tuuleveski,
Veski 1, Jõepere-Vahakulmu/Saksi
küla, Vahakulmu veski, Veski ja jätkuvalt riigiomandis oleval maaüksusel
Vahakulmu külas.

• Tunnistati hanke “Tapa gümnaasiumi ja Tapa vene gümnaasiumi
köögiblokkide ja sööklate remont”
edukaks pakkumuseks OÜ RAM Builderi poolt esitatud pakkumus.
• Nõustuti Tapa vallas Karkuse
külas asuva Saueaugu maaüksuse ostueesõigusega erastamisega maaüksuse
omanikule.
• Muudeti Tapa vallavalitsuse
28.05.2008 korraldust nr 1531 ”Vaba
metsamaa erastamine” seoses erastatava maa kõlvikuliste pindade muutusega
ja maatüki maksumuse muutusega.
• Tunnistati kehtetuks Tapa linnavalitsuse 15.06.2004 korraldus “Maa
ostueesõigusega erastamise tingimused” kuna maa ostueesõigusega erastamise ja õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamise menetlus peatus seoses
õigustatud subjekti surmaga.
• Anti luba OÜ-le Jäneda Mõis
massiürituse XVII Talupäevade korraldamiseks 26.–27. juuli 2008.
16. juuli 2008
• Määrati hooldaja kahele puudega
isikule.
• Kinnitati koduteenuse osutamise
lepingu sõlmimine.
• Lõpetati koduteenuse osutamise
leping seoses kliendi paigutamisega
hooldekoduteenusele.
• Lõpetati sotsiaalkorteri aadressil
Roheline 16-24 Tapa linn üürileping.
• Kinnitati toimetulekutoetuse jääkidest sotsiaalteenuse eest maksmine.
• Kinnitati hooldekodu teenuse
eest tasumine.
• Toimus vallavolikogu määruse
eelnõu “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ esimene lugemine.
• Kinnitati eduka pakkumuse tulemused Leina tänava ja Taara tänava
ristmiku projekteerimiseks.
• Määrati projekteerimistingimused
puurkaevu projekteerimiseks Mäetalu
maaüksusele Vahakulmu külas.
• Kinnitati töölepingute lõpetamine
Jäneda Põhikooli direktoriga ja Jäneda
lasteaia juhatajaga.
• Lubati puhkusele vallavanem 21.
juulist kuni 15. augustini 2008.
• Eraldati valla reservfondist 5000
krooni toetamaks Tapa gümnaasiumi
õpilase õppima asumist vahetusõpilasena Taanis õppeaastal 2008/2009.
• Eraldati segakoorile Leetar ja
MTÜ-le Tapa Lauluselts toetust summas 7000 krooni seoses esinemistega
juuli kuus Lehtses ja Ambla kihelkonnapäevadel ning segakoori Leetar dirigendi osalemisega XXVI koorijuhtide
ja muusikaõpetajate seminarilaagris
“VIGALA 2008“ augustis.
23. juuli 2008
• Kinnitati toimetulekutoetuse
maksmine juulikuus 2008 üldsummas
61 604 krooni ja toimetulekutoetusega kaasneva 200-kroonine täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine üldsummas
1600 krooni.
• Kinnitati perekonnas hooldamise
lepingu pikendamine ja perekonnas
hooldamise lepingu lõpetamine, puudega inimesele hooldaja määramise
lõpetamine, koduteenuse osutamise
lepingu lõpetamine.
• Otsustati hooldekodu teenuse
eest tasumine ja hooldekodusse paigutamine.
• Pikendati sotsiaalkorteri aadressil
Lai 9-4 Tapa linn üürilepingut.
• Edastati vallavolikogule määruse
eelnõu “ Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ teine lugemine.
• Määrati projekteerimistingimused
Tapa linnas 1. Mai pst 21 abihoone
ehitusprojekti koostamiseks.
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Tapa vallavalitsus
annab teada
Tapa vallavalitsuse 26. juuni istungil 2008. a algatati lihtsustatud korras detailplaneeringu koostamine korraldusega
nr 1656 Tapa vallas Tapa linnas
asukohaga Leina tänava ja Valgejõe puiestee ristumiskohta
jäävale maa-alale. Detailpla-

neeringuga määratakse 2,051
ha suurusel maa-ala kruntideks
jagamine viadukti teenindava
ringristmiku ehitamiseks.
Täiendav info: Tapa vallavalitsuse planeerimisspetsialistilt
Katri Ruut katri.ruut@tapa.ee,
tel 322 9684.

Teade osaühingu
PALISANDER
võlausaldajatele
Harju Maakohtu registriosakond on 23.07.2008 avaldanud
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” äriühingute sundlõpetamisteate, milles punkti
16 all teavitab Äriseadustiku §
60 lõike 2 alusel, et Osaühing
PALISANDER, reg kood
10406418, Peterburi tee 71
Tallinn, juhatuse liikmed Kalle
Kailas (3560525XXXX), Peeter
Ilau (3450810XXXX), Jevgeni
Kazakov (3371112XXXX) ei
ole registripidajale seaduses
sätestatud ega registripidaja
poolt määratud tähtaja jooksul
esitanud majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis
takistab majandusaasta aruande
esitamist. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad
äriühingu võlausaldajad teatada
registripidajale oma nõuetest
äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse
läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu
jooksul alates käesoleva teate
avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta

aruannet ega põhjendanud
majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu
võlausaldajad ei ole taotlenud
äriühingu likvideerimist, võib
registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu
võlausaldaja või äriühing esitab
käesoleva teate avaldamisest
6 kuu jooksul likvideerimise
taotluse, otsustab registripidaja
äriühingu sundlõpetamise.
Osaühing PALISANDER
tegevuskoht asus ka Tapa linnas. Osaühingu PALISANDER
võlausaldajatel (näit endised
töötajad, kellel on saamata jäänud töötasu) on õigus esitada
hiljemalt 23. jaanuariks 2009
registripidajale teated nõuete
kohta ja taotleda Osaühingu
PALISANDER likvideerimismenetluse läbiviimist. Kirjalik
taotlus esitada Harju Maakohtu
registriosakonnale (Pärnu mnt
142 TALLINN 11317)
Allikas: väljaanne AMETLIKUD TEADAANDED www.
ametlikudteadaanded.ee

Rannamaadlusturniir
linnapäevadel
JUHEND
IV Tapa linna päeva rannamaadlusturniir
Tapa Valgejõe saarel
9. augustil kell 15,
kaalumine samas, alates kella
13.30
SK TAPA kutsub kõiki huvilisi
IV Tapa linna päeva rannamaadlusturniirile.
Kestvus: ainult üks kolmeminutiline periood.
Võistlus: ainult püstimaadlus
Võistluspaik: kuuemeetrise
diameetriaga ring liival.
Võistlussüsteem: Selgub koha
peal, vastavalt võistlejate arvule.
Võistlejate eraldus: punane
pael ümber jala.
Kategooriad: Kõik soovijad
Eestist ja mujaltki, kehakaaludes -34, -40, -48, -57, -68,
-80, üle 80 kg. Naismaadlejatele kaks kuni kolm kaalukategooriat, mis selguvad peale
kaalumist.
Lisaks absoluutkategooria harrastajatele, st soovijatele, kes
ei harrasta ühtegi maadlusala.
Harrastajate registreerimine
Valgejõe saarel alates kella
14.45.

Võistlusriietus: Meestel shortsid , naistel T-särk ja shortsid
või ujumistrikoo.
Osavõtumaks: 25 kr.
Keelatud on:
– löömine-tõukamine,
– näost või juustest rebimine,
– kägistamine või mõni muu
hingamist takistav võte,
– määrida keha päevitusõli või
mõne muu libeda ainega.
Võitja selgub:
1. Seljavõit – kui maadleja heidab või paneb vastase selili.
2. Punktivõit – Kui maadleja
teeb vastasmaadlejale kaks järjestikust võtet , mille töttu
vastasmaadleja puudutab maapinda mistahes kehaosaga,
väljaarvatud jalad.
3. Maadlusalast väljaminek
– kui vastasmaadleja on kaks
järjestikust korda heidetud või
ise läinud ringist välja.
Kui kolme minuti jooksul ei saa
kasutada võitja selgitamiseks
ühtegi nendest ülalnimetatud
variantidest, siis võidu saab see
maadleja, kes on atakeerinud
rohkem kordi või keda on lükatud ringist välja vähem kordi.
Allan Vinter,
SK Tapa juhatuse esimees,
spordiklubi@tapa.ee, tel 528 7800

6. august 2008

TAPA VALLA AJALEHT
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Kinobuss tuleb Tapale 7. augustil
Kinobussi eesmärk on viia Eesti
inimesteni kinokunst ja selle-alased
teadmised. Rännates linnast linna ja
külast külla näitab Kinobuss Eesti ja
üleilmalisi väärtfilme ja viib läbi filmi
õppetubasid.
Tapal toimuvad üritused muusikakooli taga.
Kl 18
• Päevakava sissejuhatus ja tegevuste
tutvustus (suur ekraan – pealava)
• Täispikk multikas lastele "Džungli-

loom Hugo" 75 min (kino - “telk“)
• Algab töö noorte filmihuvilistega
(Delfi filmikonkursid) (filmitöötoa
telk)
• Algab töö noortega, laevandus- ja
keskkonna huvilistega (lodja töötuba)
Kl 19.30
• Uus Eesti mängufilm: "Tallinn
pimeduses" 99 min (kino - “telk“)
• Töötuba töötab, valmivad animatsioonid, lühifilmid ja muusikavideod
ja tõsielufilmid (filmitöötoa telk)

• Sõlmed ja nipid – madruse teadmised, viikingilaeva ehitus (lodja
töötuba)
Kl 20
• Filmiviktoriin “Kinobussi Teataja”
baasil (suur ekraan – pealava)
• Töö lastega/noortega jätkub.
Laste tehtud filmide kokkumontaaž,
ettevalmistus demonstratsiooniks.
(filmitöötoa telk)
• Ehitatakse viikingilaeva, iga inimene saab käe külge panna ja oma nime

raamatusse (lodja töötuba)
Kl 20.30
• Kohtumine filmitegijatega (suur
ekraan – pealava)
• Töötoa lõpetamine ja demonstreerimine suurel ekraanil enne 2008. a
põhifilmi (filmitöötoa telk)
• võib ka lodja makette valmistada ja
neist pärast filmi teha (lodja töötuba)
Kl 21.00
• Arhiivikaadrid vabadussõjast + Üks
hea lühifilm (suur ekraan – pealava)

• Uus Eesti dokumentaalfilm: "Aljosha" 67' (kino - “telk“)
Kl 21.30
• Töötoas tehtud filmide maailmaesilinastus. Töötoa filmitegijate auhindamine (suur ekraan – pealava)
Kl 22.00
• Filmikontsert, ansambel "Kosmikud" ja film "Noored kotkad" (suur
ekraan – pealava)
www.kinobuss.ee

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Noor pere üürib
ahjuküttega korteri.
Tel 32 24159, 5152140

Müüa 2-toaline korter 49.1m², I korrus.
Remont tehtud, põrandad soojustatud,
internet, kaabel TV.
Hind:335000.- Kontakt tel. 55 25 055

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud koormasse laotud.
Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust.
Tel 5301 8893

Müüa maja Rakveres
Roo tänaval.
3 tuba, köök. Kõrvalhooned (saun, garaaž).
Krundi suurus 0,14 ha.
Hind: 935 000 kr.
Kontakt tel 528 8670 Mare

Austatud Tapa valla eakad inimesed!
Tapa vallavalitsus korraldab teile 1. oktoobril 2008
Rahvusvahelise eakate päeva puhul
ekskursiooni Pärnumaale
Päevakava:
1. Kurgja – Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi külastus
2. Tori Hobusekasvatuse külastus
3. Pärnu linna vaatamisväärsustega tutvumine.
Väljasõit Tapa linnast keskväljakult kell 7,
Lehtse teeninduspunkti eest 7.15, Jäneda bussijaamast 7.35
Koju jõutakse orienteeruvalt kell 20. Ekskursioonile saab
registreerida kuni 8. septembrini 2008 aadressil Roheline 6-1
Tapa linn (Seeniortuba). Osalustasu on 80 kr ühe inimese kohta.
Täiendav informatsioon: Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik, tel 5649 5435, 325 8691.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi
küttepuid
transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu.
Tel 501 3862

Takom VM OÜ
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, Õuna 15, tel 322 0028.

Ahula külas, Albu vallas, Rakvere-Pärnu mnt ääres
on avatud
SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUSPUNKT
E–R 9–18 Lõuna 12–13
L, P suletud
Tel.387 4008,510 7698, Margus Vellama

Avaldame kaastunnet Mare Ehalaasile
elukaaslase
Valdek-Manivald Ehalaasi
surma puhul.
Lehtse Uus tänav 4 maja elanikud

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.

