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Foto Heiki Vuntus

Tapal arenduskojas toimus aprillis-
mais eesti keele ja kohanemiskoolituse 
kursuse töötutele. Kursuse eelviimasel 
päeval käisime ekskursioonil Jõge-
vamaal, et praktiseerida eesti keele 
kasutust  igapäevaelus.

Sõitu alustasime Siimusti suunas. 
Sealses keraamikaettevõttes tehakse savi-
nõusid juba 1886. aastast ja käsitsi. Prae-
gu on tootmises üle 200 mudeli, nägime 
väga omapäraseid ja värvikaid nõusid. 
Giid rääkis meile ka sellest, milline on 
olnud savinõude tootmine minevikus ja 
millised on nende praegused võimalused 
oma toodangut turustada.

Edasi sõitsime Palamusele. Seal 
külastasime Oskar Lutsu Kihelkon-
nakoolimuuseumi. Oli huvitav kuulda, 
kuidas ja mida vanasti õpiti, nägime, 
millised olid kunagise kooli ruumid ja 
tutvusime väljapanekutega. Kuulasime 
huviga, kuidas Oskar Luts seal kunagi 
õppis ja kuidas ta oma koolimälestuste 
järgi “Kevade” kirjutas.

Siis sõitsime Elistvere loomaparki, 
kus näidati meile palju erinevaid loomi: 
põtru, piisoneid, karu, ilveseid, hirvi, 
metssigu poegadega, kährikuid, jäneseid. 
Giid jutustas meile loomapargi 10-aasta-
sest tegevusest ja tutvustas edasisi plaane. 
Käisime ka näriliste majas.

Pärast lõunasööki Elistveres sõitsime 
Vooremaa giidiga kohtuma, kes viis meid 
Kassinurme mäele. Seal nägime vanade 
eestlaste hiiesalu, Kalevipoja sängi ja 
tema lingukivi, mille kangelane toonud 
sinna 7 km kauguselt. Kuulsime, kuidas 
kohalik ettevõtlik rahvas oma vaba aega 
Kassinurme mäel veedab. 

 Kogu päev oli sisukas ja meeldis 
meile väga, oleks ainult ilmataat me 
vastu lahkem olnud, aga kohalike gii-
dide eestikeelsed selgitused ei olnudki 
ülemäära rasked, seda enam et näge-
mine toetas jutu mõistmist.

Svetlana Kirs

Tänavu kauples VIII aia- ja 
lillepäevadel rekordarv müüjaid 
ja kolmel päeval külastas üritust 
rohkem kui 35 000 inimest.

Kuigi Jäneda Mõisa OÜ müügi-
juhil Aini Sildveel polnud veel aia- ja 
lillepäevade kolmanda päeva õhtuks 
täpset külastajate arvu teada, arvas 
ta, et see olevat kindlasti üle 35 000 
ja see tähendab külastajate rekordit. 
Rekordiliselt palju oli tänavu ka 
müüjaid – kui aia- ja lillepäevade 
algusaastail oli müüjaid 200 ringis 
ning külastajaid 5000–6000 ehk 
iga müüja kohta tuli 30 ostjat, siis 
tänavu oli neid ühe müüja kohta 
kolm korda rohkem.

Ostja tuleb kindla sooviga
Ometi kurtis Blave Kaubandus 

OÜ omanik Erkki Voldek, et ree-
del ja laupäeval oli ostjate poolest 
üsna rahulik, mida pole juhtunud 
eelneval neljal aastal. Nii rahulik, et 
oli mahti isegi uudistajatega niisama 
juttu ajada. Kõige enam tundsid 
ostjad huvi lopsakate amplite vastu, 
mille eest tuli maksta 250 krooni. 
Pikkadel laudadel olid rivis aga po-
tililled - roosbegoonia, daalia, inglise 
pelargooni või impaatiensi võis 
koju viia 35-45 krooni eest. Erkki 
Voldek märkis, et kui Türi lillelaadal 
osteti rohkem potililli ja seda võis 
seletada maarahvast laadalistega, 
siis Jänedal tundus linnarahvas 
huvituvat just amplitest.

Haljassaare OÜ müüs ilupuid ja 
-põõsaid, samuti püsililli. Tänavu 
tundub populaarseks ilupõõsaks 
olevat kujunenud elupuu, eriti sma-
ragdelupuu, mis säilitab koonuse-
vormi. Firma juhi abi Piret Kutser 
ütles, et eriti nõutud olid väikesed 
elupuud, mis maksid 40 krooni. 
Suur, kuni 180-sentimeetrine elupuu 
maksis juba 320 krooni. „Inimesed 
tulevad puid ja põõsaid otsima kindla 
sooviga, mõnel isegi aiakujundajalt 
saadud nimekiri näpus,” sõnas Kut-

ser, kes oli Jäneda aia- ja lillepäevadel 
juba seitsmendat korda. Ta kinnitas, 
et iga laat on erinev ja ostjate soove ei 
oska ette aimata, mistõttu pole alati ka 
nõutud istikuid kaasa võetud. Näiteks 
küsiti tänavu nii äädikapuud kui leina-
pihlakat, aga just neid ei taibatud kaasa 
võtta, kuna eelmistel aastatel nende 
järele nõudlust polnud. 

Romantiline pulmavanker läheb 
moodi

Sellal, kui puude all ja mõisa poole 
suunduval peatänaval käis usin kauple-
mine, andsid mõisa rosaariumi kõrval 
platsil floristid endast parima, et ehti-
da pulmavankrit. Vankrid tõi kohale 
lillekonkursi jaoks Jäneda Mõisa OÜ, 
lillede ja floristikavahendite eest seisis 
hea konkursi suursponsor Floreas OÜ. 
Kuna tegemist oli nii-öelda suure kon-
kursi eelprooviga (järgmisel aastal peaks 
võistlejaid olema märgatavalt rohkem), 
siis oli võistlejaid vaid kolm: Naaftaal 
AS-i esindas florist Heddy-Ly West-
holm ja tema assistent Katrin Allas, 
OÜ Rafimi nimel astusid võistlustulle 
florist Õnne Kroon ja assistent Katrin 
Tomp ning kolmandana oli käteosavust 
ning ilumeelt näitamas OÜ Lillepallid 
omanik Maie Kuusik koos assistent 
Katrin Väljamatsiga.

 Nii publiku lemmikuks kui žürii 
poolt tunnistati ilusamaks ja võidutööks 
vanker number kolm, mille ehtisid 
Heddy-Ly Westholm ja tema assistent 
Katrin Allas. Võitjatele andis Jäneda 
Mõisa OÜ puhkepaketi koos spaa ja 
simmanitega ning publikupreemia pani 
välja AS Timo-Keraamika.

Heddy-Ly Westholm ütles, et tema 
võidutöö kandis nime „Põgenev 
pruut”. Vankri kaunistamisel kasutas 
ta karkassi tegemisel viinapuuvääti, 
samuti tillansia juuri. Põhiliselt kasutas 
florist kallasid ja lillhernest. „Lillevalikul 
lähtusin romantikast, mida tekitavad 
heleroosa ja lilla värvus, õnneks tuli 
loosiga just selline vanker, mis töö 
juures mõeldud ideega kokku sobis,” 

pajatas ta. Boonusena valmistas ta 
pruudi jaoks ka väätidest ja lilledest 
päikesevarju. 

Suitsuangerjas ja maasink
Reedel, 1. juunil ehk ürituse ava-

päeval alustas “Kala teeb head” ka-
latelk just Jäneda aia- ja lillepäevadel 
suvist ringreisi mööda Eestimaad. 
Kohapeal pakkusid kalatooteid 
Kalaliidu liikmed Eesti Traalpüügi 
Ühistu, M.V. Wool ja Spratfil. Värs-
kest kalast valmistas roogi Jäneda 
Mõis. Suitsuangerja kilost küsis 
M.V. Wool omanik Mati Vetevool 
350 krooni ja ostjatest puudust ei 
tundnud, osteti isegi mitme kala 
kaupa. 

Kalatelgis pakuti maitsvaid ka-
latoite, lõõtsamees Ain Lindvest 
laskis hoogsaid polka- ja valsirütme 
taustaks ja laupäeval tutvustas oma 
lemmikkalarooga Café Mmuah’i ja 
Scotland Yardi peakokk Heimar 
Kuuskler. 

Kui lisada jaanalinnuköögis 
tehtud omlett ja šašlõkk, kodus 
suitsutatud sink, eestimaine mesi ja 
värske hapendatud kurk, hispaania 
maasikas ja suhkruvatt, võis mait-
semeeled hulluks ajada. Kes aga 
tahtis jalga puhata, sai seda teha ning 
ühtlasi vaadata-kuulata Tapa valla 
taidlejate esinemist. Musta Täku 
Tallis tantsitasid müüjaid ja külalisi 
Seelikukütid ja Väikeste Lõõtspillide 
Ühing koos Marko Matverega. 

Ning vaevalt leidus kolme päeva 
peale inimest, kes suutis osaleda 
kõikidel seminaridel, vaatada kõiki 
näitusi ja kuulata Urmas Sisaskit, 
kaasa elada lilleseade ja nooraednike 
konkurssidele, anda puuskultuuride 
valmistajaile näpunäiteid, sõita 
kanuuga Jänijõel ja lõpuks tallad vi-
ledaks kulutada tantsupõrandal. Aga 
vaevalt leidus inimest, kes Jänedalt 
lahkus tühjade kätega ja rõõmuta 
kenast päevast.

Signe Kalberg

Mai viimasel pühapäeval startis Pekingist 
vanaautode maraton “1907 Peking-Paris 
2007”.  Neljapäeval, 21. juunil liigub Tapa 
vallast läbi vanade autode maraton mars-
ruudil Peking-Pariis. Saabuvad autod 
on enamikus aastast 1904–1960, neid 
stardib Pekingist kokku 120. Vanaautode 
maratonsõidul osaleb 134 vanasõidukit. 
Vanim sõiduk on 1907. aastast pärit Itala 
40. 1907. aastal korraldati tolle aja kohta 
seninägematu autovõidusõit Pariisist 
Pekingisse, millest võttis osa viis autot.

21. juunil on autodel kavas täpsustest, 
kus võistlejad peavad järgima etteantud 
kiirust 50–70 km/h. Täpsustest toimub 
Lehtse mõisa – Põrnu teelõigul kell 14.30 
kuni 17.30. Üldliikluseks teed ei suleta, 
kuid liiklejaid ja elanikkonda eelnevalt 
hoiatatakse.

Eestisse saabuvate autode näol on 
tegemist unikaalse autondusajaloo 
sündmusega. Tapa valda läbib liikuv 
automuuseum.

Aia- ja lillepäevad lõid rekordi

Traditsioonilistel Jäneda aia- ja lillepäevadel võis ka kõige nõudlikum aiandushuviline leida endale midagi 
uut ja huvitavat. 

Maaelu uue
arengukava 

toetusmeetmeist 

Lõppes keelekursus

Pekingi-Lehtse-
Loobu-Pariisi 

vanaautode maraton

Jaanus Annus

28. kuni 31. maini toimusid Lehtses 
traditsioonilised laste kevadpäevad

Tavaks on saanud esimesel päeval 
matkata Lehtse põhikooli juurde, et 
tutvustada sügisel kooli minevatele 
lastele nende kooliteed. Sel aastal 
rikkusid vihmapilved meie plaani 
ja matk koos piknikuga toimus las-
teaia lähedal looduses. Teine päev 
oli spordipäev, mis algas ja lõppes 
sportlaste rivistuse ja tervitusega. 

Võisteldi kaugushüppes, pal-
liviskes, märkiviskes, köieveos ja 
võidujooksus. Kõik olid äärmiselt 
tublid sportlased. Kolmas päev oli 
kunstipäev. Kooliminejad poisid-
tüdrukud joonistati elusuuruses pa-
berile ning nad värvisid igaüks end 
ise ära. Teised mudilased joonistasid 
ja värvisid kevadpilte.

Neljas päev oli kõige pidulikum, 
sest siis toimus Lehtse lasteaia lõpu-
pidu koos kevadpäevade lõpetamise-
ga. Üritus algas lasteaia eest rongkäi-
guga ümber kultuurimaja. Pidulistel 
olid käes värvilised õhupallid ja 
marssimine käis trummiorkestri ja 
laulu saatel. Kultuurimajas jätkus 
pidu lasteaia mudilaste kontserdiga, 
kus lauldi, tantsiti ja mängiti pille. 
Aktusel said lõputunnistused, kin-
gitused ja lilled kooliminejad – An-
nabel Paulus, Gelly Pross, Maarika 
Karu, Mihkel Jõela, Taavi Tikkerber, 
Ernst Haksalu.

Kevadpäevadest osavõtjad aga 
said kaunilt kujundatud kevadpäe-
vade tunnistused, spordipäeva dip-
lomid ja kuldmedalid. Pidu lõppes 
koos vanemate ja külalistega ühise 
peolaua ümber maiustades.

1. juunil toimus lasteaialastele 
bussiekskursioon Lahemaale, kus 
külastati Toolse jaanalinnutalu, Ka-
lame Talumuuseumi, Sagadi mõisa. 
Ilm oli ilus ja lastel tuju hea.

Soovin lasteaia töötajatele toredat 
suvepuhkust ja lastele päikeselisi su-
vepäevi. Kohtumiseni taas sügisel.

Anne Kivisoo,
Lehtse lasteaia juhataja

Lehtse laste 
kevadpäevad

Eelmisel reedel toimunud Eesti 
maaelu arengukava 2007-2013 
(MAK) seirekomisjoni istungil 
anti sotsiaalpartneritele ülevaade 
2007. aastaks planeeritud MAKi 
toetusmeetmetest. Kokku on käes-
oleva aasta jooksul plaanis avada 
veel kümme MAKi toetusmeedet. 
Seni on toimunud nelja meetme 
taotlusperioodid. 

Kõigi MAKi toetusmeetmete 
planeeritud ajakavaga saab tutvu-
da Põllumajandusministeeriumi 
kodulehel aadressil http://www.
agri.ee/index.php?item=1512&a
ction=press&id=2562. 

Margus Palu
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25. mai õhtupoolikul võis märgata 
valla teeninduspunkti ümber tava-
pärasest enam sagimist. Selleks oli 
ka tõsine põhjus – meie piirkonna 
lasteaed Sinilill saatis kooliteele re-
kordarvu lõpetajaid – 11, nendest 
6 tüdrukut ja 5 poissi. Siinkohal 
olgu nad ükshaaval üles loetud: 
Sulev Aoveer, Angela Blum, Bog-
dan Kalitjuk, Kairo Kivilo, Karin 
Kudre, Birgit-Brenda Panov, Ras-
mus Rahuorg, Liis Rüntü, Lisbel 
Serbin, Maik Zahharov ja Carmen 
Varusk.

Eesti luuletaja Ott Arder on 
öelnud koolitee kohta nii:
Kooliteel meist igaüks kord sammub.
Koolitee on tosin aastaid pikk.
Koolikotis pliiatsid ja kumm on,
algul aabits, pärast lugemik.
Seda kummi ikka veel ei ole,
Mis teeb olematuks kõik me vead.
Koolipoisile, ka ulakale,
õpetaja soovib ainult head.

Lustakas lastekontsert kuulatud, 
vaadatud, asuti ametlikuma osa juurde. 
Lasteaia lõputunnistused – esimesed ja 
võib-olla kõige armsamad – andis üle 
kasvataja Illa Õun.

Head soovid olid kaasas ka juha-
tajal Ela Vullal, vallaametnik Anne 
Raava kinkis Tapa valla logoga pas-
tapliiatsi ja lilleõie. Allakirjutanu oli 
kaasa toonud mõistagi raamatuid 
ja Tapa gümnaasiumi vormimütsi,  
mida siis kordamööda kõigile tu-
levastele õppuritele pähe sobitati 
ning mälestuseks pildile jäädvustati. 
Siis jõudis kätte lastevanemate ja 

külaliste kord. Lilli, kingitusi ja sä-
ravaid silmi oli kogu kitsuke ruum 
täis.Veel viimased ühised pildid, 
tordisöömine ja hoogne kiikumi-
ne. Algamas on suvi ja siis ootabki 
igaüht neist lastest KOOL.

Mingu teil ikka hästi ja astuge 
sageli sisse ka raamatukokku!

 Marju Bugri, 
Saksi raamatukoguhoidja

Nii nagu juba traditsiooniks on 
saanud, korraldab MTÜ Tapa Las-
tekaitse Ühing koostöös Tapa kul-
tuurikojaga iga aasta esimesel juunil 
rahvusvahelist lastekaitsepäeva. 

Sel aastal otsustasime oma mees-
konnaga veidi teisiti üritust korralda-
da. Meie mõte oli see, et üritus peaks 
olema põnev, igas vanuses lastele ja 
muidugi et osalemisvõimalus oleks 
kõigil linna lastel. Seetõttu otsustasi-
megi otsida sponsoreid, kes oleksid 
nõus meid sellel toredal ja nii lastele 
kui ka täiskasvanutele äärmiselt olu-
lisel päeval toetama kas siis materiaal-
selt või auhindadega. 

Kell 10 oli kultuurikoja kinosaal 
lapsi täis ning võis alata kogupe-
refilm „Charlotte koob võrku.“ 
Allakirjutanu ei olnud küll ise saalis, 
kuid pärast lastega vesteldes oli 
rõõm kuulda, et film meeldis väga 
paljudele ning ollakse isegi valmis 
veel teist korda sama filmi vaatama 
minema. Tänu kultuurikojale!

Samal ajal ootas Tapa raamatu-
kogu lasteosakonna muinasjututoas 
Marika Rajur lasteaia Pisipõnn Päik-
sekiire rühma lapsi kuulama, kaasa 

mõtlema ning oma sõna sekka 
ütlema teemal „Kodused jutud“.

Kuigi lapsed olid nooremad kui 
algul oodatud, saab siiski öelda, et 
ka selles vanuses lapsed on igati 
valmis kuulama ja kaasa rääkima 
erinevatel teemadel, mis on tä-
napäeva ühiskonnas aktuaalsed. 
Kindlasti sõltub siin ka palju sellest, 
kuidas lasteaiaõpetaja eelnevalt 
lapsed ette valmistab ja muidugi 
sellest, kui põnevalt üritus läbi 
viiakse. Nii õpetajad kui lapsed 
on Marikale väga tänulikud, et ta 
nii vahva programmi oli ette val-
mistanud. Kell 12 alustasid MTÜ 
Tapa Lastekaitse Ühingus tegevust 
töötoad, kus lapsed said valmistada 
pärliloomi/käevõrusid, joonistada 
suurtele paberitele, hüpata batuu-
dil, läbida seiklusrada, mängida/
laulda akordioni saatel, tutvuda 
politseiautoga ja näomaalija juures 
end veelgi kaunimaks lasta teha. 
Tegevust jätkus kõigile – nii lastele 
kui ka lapsevanematele ning seda 
võimalust ka usinasti kasutati, sest 
on ju see üks vähestest päevadest 
aastas, kus maailm on nii-öelda las-

te päralt ja kus me üritame kõigile 
lastele pisut rohkem tähelepanu 
pöörata kui tavaliselt.

Üritus kestis kuni kella poole 
viieni ning lapsi käis päeva jooksul 
tegevustes väga palju. Kõik töö-
toad olid pidevalt lapsi täis ning 
see andis omakorda hea tunde 
ja soovi ka edaspidi korraldada 
sellesisulisi üritusi.

Nagu juba eespool mainitud, 
olid kõik tegevused tasuta ja siin-
kohal kuuluvad tänusõnad AS-ile 
Tapa Vesi, Tapa vallavalitsusele, 
Eesti Raudtee Tapa depoodele, 
Farmi AS Rakvere Piimale, Las-
tekaitse Liidule, Eesti Noorsoo-
töö Keskusele, Tapa Aidsi- ja 
Narkonõustamiskeskusele, Tapa 
lasteaiale Vikerkaar, Reginald Sip-
rialile, Angela Rohtlale ja muidugi 
tänan ka meie meeskonda: Ene 
Augasmäge, Ivar Augasmäge, 
Terje Kaldat, Kairi Krooni, Liggi 
Rattaseppa, Merle Kukke ja kõiki 
teisi, kes aitasid kaasa, et see päev 
igati kenasti sujuks. 

Ave Pappe

Maikuu esimesel reedel, 4. mail 
toimus Rakvere gümnaasiumis Lää-
ne-Virumaa lastekooride 2007. aasta 
noorte laulupeo ülevaatus.

Kell 10 ootasid gümnaasiumi 
saalis meid laulupeo kunstiline juht 
Aarne Saluveer ning lastekooride 
juhid Anne Kann ja Elo Forsel. 
Kokku olid tulnud seitse maakonna 
koori – Rakvere gümnaasiumi, Vasta 
põhikooli, Kadrina Kaunite Kunsti-
de Kooli, Tamsalu gümnaasiumi ja 
Kunda ühisgümnaasiumi lastekoo-
rid, kes seisid pingereas ka meiega 
– Tapa valla lastekooriga. 

Kolme dirigendiga laulsime läbi 
kogu laulupeol ees ootava reper-
tuaari. Klaveril saatis Kairit Levit, 
kes on saanud parima klaverisaatja-

na preemiaid.
Loosiga tõmbasime Alo Mattii-

seni „Isamaa ilu hoieldes“ ja Ülo 
Vinteri „ Majakene mere ääres“. 
Kohustuslik laul oli kõigil Riho 
Pätsi „Õhtu ilu“.

Kui laulud olid kuulatud, oota-
sime pingsalt vastuseid. Siis naera-
taski meile õnn – meie koor sai I 
kategooriasse ja 9,7 punkti, mis oli 
suurima skooriga.

Mõned päevad hiljem toimus ka 
mudilaskooride ülevaatus, millest 
võttis osa Tapa-Lehtse mudilaskoor. 
Loosi teel tõmbasid mudilased laul-
miseks Priit Pajusaare „Samblalõh-
naline“ ja Külli Murandi „Pesapuu“. 
Lisaks nendele lauludele harjutasid 
nad ka ühendkooride laule.

Ka mudilastel vedas – nimelt 
pääsesid nad samuti I kategoo-
riasse ning said kümnest punktist 
9,8 punkti.

Lisaks edukale ülevaatusele 
rõõmustasime oma emasid ja va-
naemasid kaunil emadepäevakont-
serdil, mis toimus Tapa kultuuri-
kojas. Täname oma dirigente Tiiu 
Tikkerberi, Kai Kivi ja Svetlana 
Mjalitsinat, kes on teinud palju 
tööd: arendanud meie lauluhäält ja 
esinemisjulgust. Samuti tänusõnad 
meie klaverisaatjale Imbi Puusse-
pale ja ka abivalmis bussijuhile Tiit 
Orupõllule, kes koore siia-sinna 
sõidutas. 

Grete Lanno 

II
Lahke pererahvas tutvustas meile 
omapärase sisekujunduse, suurte ak-
vaariumide ja maalidega kaunistatud 
ruume. Üles pandud maale võis osta, 
üks neist maksis 40 000 dollarit.

Tutvusime ka saare kaubanduse-
ga. Eriti meeldis suur laia valikuga 
toidukauplus, kus erinevate osakon-
dade taga paiknesid toodete valmis-
tamise, töötlemise ja pakendamise 
tsehhid. Kassas sai klient monitorilt 
jälgida ostetud kaupade nimetusi, 
kogust, hinda, tasumisele kuluvat 
summat. Iga kassa juures pakkisid 
eraldi töötajad kauba kottidesse ja 
asetasid ostukärusse. Liikumisvae-
gusega ostjate käsutuses olid istme 
ja ostukorviga varustatud iseliikuvad 
kärud.
Forst Lauderdale

Fost Lauderdale on 3 miljoni 
elanikuga linn Atlandi ookeani kal-
dal, külgneb Miamiga. Külastasime 
seal Matti õde, kes elab Kanadas. 
Koos elukaaslasega veedab ta talvel 
pensionipõlve siia ostetud 2-toa-
lises korteris. Kompleks koosneb 
3–4-korruselistest korterelamutest, 
milles elavad põhiliselt sisseränna-
nud pensionärid. Ühiskasutuses on 
bassein, kino, ruumid sportimiseks 
ja huvialade harrastamiseks. Heakor-
rastatud territooriumil on iga korteri 
jaoks autoparkimiskoht.

Tutvusime linnaga, viibisime oo-
keani ääres, sõitsime veebussiga kolm 
tundi mööda ookeani suubuvat kana-
lit, imetledes selle äärde ehitatud su-
vilaid, kanalites seilavaid ja sadamates 
paiknevaid erinevate maade tunnus-
tega laevu. Jutuka giidi käest kuulsime 
hulgaliselt kuulsate näitlejate, lauljate, 
sportlaste, panga- ja äritegelaste ni-
mesid, kellele suvilad kuuluvad. Sageli 
nimetas ka hindu. Nii silmitsesimegi 
imetlusega suvilaid, mille maksumus 

40 miljonit dollarit, laeva maksumuse-
ga 70 miljonit dollarit, laeva kopteriga 
maandumisplatvormil. Möödusime 
3 miili pikkusest ja ookeani laiuvast 
pargist, mille omanik oli ostnud eel-
mise sajandi algul 3000 dollari eest. 
Mees kinkis enne surma pargi linnale 
tingimusel, et sinna ei ehitata ja tulu 
ei saada. Kui olime jõudnud kanalit 
ületava keskelt ülestõstetava hiigelsil-
lani, mille taga seisid suured ookeani 
kruiisilaevad, asusime tagasiteele.

Enne lõunat, Miamis viibides, 
näitas Matti varem minu onule kuu-
lunud suvilat, kus onu koos abikaa-
saga pensionipõlves aastaid talveti 
elanud. Nüüd nägime oma silmaga 
seda, millest varem teadsime fotode 
ja onu kirjelduste järgi.

Peale õhtusööki Matti õe kodus, 
huvitav päev seljataga, asusime hi-
lisõhtul tagasiteele.
Evergladese Rahvuspark

Laupäeva õhtul saabus puhkusele 
talvisest Torontost onutütar Silja. 
Käisime tal vastas veidi üle tunni 
sõidu kaugusel asuvas Soutwest 
Florida Inernational Airportis. See 
on avar, kaasaegne lennujaam, mille 
renoveerimisel jäid alles ainult endi-
sed stardi- ja maandumisrajad.

Järgmisel hommikul alustasime 
reisi Evengladese Rahvusparki, mis 
võtab enda alla suure maa-ala Flo-
rida lõuna- ja edalatipus, hõlmates 
maismaad, rannikuala, piirnevaid 
arvukaid saari. Marcost väljasõidul 
oli maantee ääres hulk hoonestatud 
ja heakorrastatud golfiväljakuid, mil-
lel Mattigi mänginud. Edasi muutus 
maastik rabasarnaseks kidurate puu-
de, rohu, taimede ja veekogudega. 
Mõlemil pool teed on kaevatud laiad 
veega täidetud kraavid. 

Sinilille lasteaia 2007. aasta lõpetajad. Foto lasteaia Sinilill arhiivist

Sinilill pidas lõpupidu

Edukalt möödunud maikuu

Reisimuljetega 
Floridast

Lastekaitsepäev 2007

23. mai 2007 
• Ühele puudega inimesele otsustati 
määrata hooldaja.
• Toimetulekutoetust makstakse 
maikuus summas 66 352 kr 58 ini-
mesele ja täiendavat sotsiaaltoetust 
otsustati maksta kuuele inimesele 
summas 1200 kr. Ühele inimesele ot-
sustati maksta toetust summas 2000 
kr seoses sattumisega majanduslikult 
raskesse olukorda. 
• Sotsiaalkorterite üürilepinguid 
pikendati kolme inimesega.
• Otsustati eraldada 100 000 kr 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingule II 
korruse remondiks.
• Tunnistati Pargi tänava tänavaval-
gustuse ja kooli ning kultuurikoja 
pargi pargivalgustuse elektripaigal-
dus hankele esitatud pakkumistest 
edukaks AS-i Siemens Electroser-
vices poolt esitatud pakkumine 
summas 1 507 303 kr.
• Otsustati väljastada kirjalik nõus-
olek sauna ehituseks aadressil Tapa 
vald, Linnape küla, Õunapuu talu.
• Määrati Imastu 6 katastriüksuse 
suurus ja maksustamishind.
• Otsustati välja maksta kompen-
satsioon Nõmmküla kolhoosi ühis-
tatud vara eest.
• Anti luba massiürituse (veoauto-
kross) korraldamiseks.
• Reservfondist eraldati spordiklu-
bile Tapa 3000 kr toetamaks Kaarel 
Aupaju osalemist Põhjamaade juu-
niorite meistrivõistlustel kreeka-
rooma maadluses Taanis.

30. mai 2007 
• Üks laps eemaldati perekonnast, 
kuna ema viibib vanglas ja ei soovi 
poega kasvatada kinnipidamisko-
has. Samas peatati talle peretoetuse 
maksmine.
• Tunnistati riigihanke „Sülearvutite 
kasutusrent“ edukaks pakkumiseks 
Elion Ettevõtted.
• Katastriüksustele kinnitati siht-
otstarbed.
• Jäeti rahuldamata OÜ Kivisilla 
vaie.
• Tunnistati Tapa vene gümnaasiumi 
raamatukogu remondi hankele esi-
tatud pakkumistest edukaks RAM 
Builder OÜ poolt esitatud pakku-
mine summas 144 671 kr.
• Määrati Saiakopli ja Linnape külas 
hoonetele teenindamiseks vajaliku 
maa suurus ja maksustamishind. 
• Vallavara asukohaga Rägavere 
tee 19, Lehtse alevik otsustati anda 
otsustuskorras kasutada üldarstiabi 
teenuse osutamiseks.
• Eelarvest eraldati 15 000 kr MTÜ-
le Lääne Virumaa Puuetega Inimeste 
Koda heategevusprojekti „Soe 
süda“ toetuseks.
• Reservfondist eraldati 1. koha saa-
vutamise eest bioloogias üleriiklikul 
aineolümpiaadil .
• Anti nõusolek Rahva Raamat AS-
le ratastel raamatukaupluse peatumi-
seks Tapa valla territooriumil.
• Massiürituse luba anti MTÜ-le 
Tapa Lastekaitseühing lastekaitse-
päeva korraldamiseks.

Lembit Vomm
Järgneb

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
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Tapa vallas korraldatud jäätmeveole 
ülemineku kord ja korraldatud jäät-
meveo rakendamise juhend
§ 1. Üldsätted

Käesoleva Tapa vallas korraldatud 
jäätmeveole ülemineku korraga ja 
korraldatud jäätmeveo rakendamise 
juhendiga (edaspidi kord ) sätestatakse 
järgmist:

1) korraldatud jäätmeveoga hõlma-
tud jäätmeliigid;

2) korraldatud jäätmeveo piirkond;
3) korraldatud jäätmeveoga hõlma-

tud olmejäätmete kogumise ja veda-
mise tingimused, sealhulgas vedamise 
sagedus ja aeg;

4) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
olmejäätmete vedamise teenustasude 
piirmäärad ja nende muutmise kord;

5) olmejäätmete valdaja poolt veda-
jale makstavate teenustasude suuren-
damise kord;

6) lepingute sõlmimise kord;
7) olmejäätmete valdaja korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kord;

8) jäätmeveo ainuõiguse andmiseks 
avaliku konkursi korraldamise kord;

9) ainuõigust omavalt olmejäätmete 
vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõi-
guse ennetähtaegse äravõtmise kord.
§ 2. Mõisted

Käesolevas korras kasutatakse järg-
misi põhimõisteid:

(1) korraldatud jäätmevedu – 
olmejäätmete kogumine ja vedamine 
määratud piirkonnast jäätmekäitlus-
kohta kohaliku omavalitsuse organi 
korraldatud avaliku konkursi korras 
valitud ettevõtja poolt;

(2) jäätmeveo piirkond – omava-
litsuse volikogu määrusega kindlaks-
määratud omavalitsuse haldusterritoo-
riumi osa, kus korraldatakse regulaarne 
segaolmejäätmete kogumine ja vedu, 
mida teostab üks, selleks ainuõigust 
omav jäätmeveoettevõte;

(3) segaolmejäätmed – olmejäät-
med, millest on liigiti kogumise läbi 
eraldatud suurem osa taaskasutatavaid 
jäätmeid ja ohtlikke jäätmeid;

(4) olmejäätmete valdaja – kor-
raldatud jäätmeveoga hõlmatud olme-
jäätmete tekitaja või muu isik või muu 
asutus, kelle valduses on korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed;

(5) jäätmevedaja – ettevõtja, kelle-
le avaliku konkursi tulemusena on an-
tud ainuõigus korraldatud jäätmeveoga 
hõlmatud olmejäätmete vedamiseks 
konkreetses piirkonnas.

(6) jäätmeveoleping – olmejäät-
mete valdaja kui tellija ja jäätmevedaja 
kui töövõtja vahel sõlmitud leping, 
millega töövõtja võtab endale kohustu-
se korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
olmejäätmete vedamiseks;

(7) jäätmeveo teenustasud – 
olmejäätmete valdaja poolt jäätmeve-
dajale segaolmejäätmete vedamise eest 
makstavad tasud.

(8) korraldatud jäätmeveo teenus-
tasude piirmäärad – käesoleva korraga 
kehtestatud piirhinnad korraldatud 
jäätmeveo raames segaolmejäätmete 
vedamise eest, millest ei saa olmejäätmete 
vedamise ainuõigust omava jäätmevedaja 
teenustasud olla kõrgemad.

(8) valla ja jäätmevedaja vaheline 
leping – jäätmevedaja ja Tapa valla 
vahel sõlmitav leping, millega reguleeri-
takse jäätmevedaja ja Tapa valla vahelisi 
õigusi ja kohustusi.

(9) avalik konkurss – konku-
rentsiseaduse ning Vabariigi Valitsuse 
25.septembri 2001.a. määrusega nr 
303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks 
avaliku konkursi korraldamise kord” 
alusel korraldatav avalik konkurss jäät-
mevedajale korraldatud jäätmeveoga 
hõlmatud olmejäätmete vedamise 
ainuõiguse andmiseks konkreetses 
jäätmeveo piirkonnas.

Käesoleva korra § 2 nimetamata 

mõiste defineerimisel lähtutakse jäät-
meseaduses, Tapa valla jäätmehooldus-
eeskirjas ning teistes jäätmehooldust 
reguleerivates õigusaktides sisalduva-
test legaaldefinitsioonidest, vastava 
legaaldefinitsiooni puudumisel aga 
sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3. Korraldatud jäätmeveo 
piirkond

(1) Tapa valla haldusterritoorium 
moodustab ühe korraldatud jäätmeveo 
piirkonna.

(2) Korraldatud jäätmeveoga on 
kohustuslikult hõlmatud kogu Tapa 
valla haldusterritoorium.

§ 4. Korraldatud jäätmeveoga 
haaratud jäätmeliigid

(1) Jäätmeteks, mille kogumine ja 
vedamine paragrahvi 3 lõikes 2 nime-
tatud Tapa valla haldusterritooriumil 
toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo 
nõuetele, on järgmised Vabariigi Valit-
suse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 
“Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete 
nimistu” kehtestatud jäätmeliikide 
nimistu jaotuskoodi 20 all loetletud 
olmejäätmete liigid:

1) kõikidel hoonestatud ja hoones-
tatavatel (alates ehitusloa väljastamisest) 
kinnistutel 20 03 01 – segaolmejäät-
med.

(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole 
hõlmatud:

1) olmejäätmete hulgast väljanopi-
tud või liigitikogutud jäätmed (sealhul-
gas ohtlikud, pakendi- ja biolagunevad 
jäätmed);

2) aia- ja haljastusjäätmed;
3) tänavapühkmejäätmed, septikus-

etted, kanalisatsioonipuhastusjäätmed 
ning suurjäätmed.

(3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole 
hõlmatud avaliku ürituse korraldamise 
luba vajavatel üritustel tekkivad jäätmed, 
bussipeatustes, tänavatel, avalikes parki-
des, kalmistutel ning haljasaladel paikne-
vate avalike jäätmemahutite tühjendami-
ne ja viimatinimetatud jäätmemahutites 
asuvate jäätmete vedamine.

§ 5. Segaolmejäätmete kogumi-
ne ja vedamine

(1) Segaolmejäätmete vedu teostab 
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
jäätmete vedamise ainuõigust omav 
olmejäätmete vedaja.

(2) Jäätmemahutite tühjendamise 
sagedus on: 

1) korterelamute juurest vähemalt 
lisas 1 toodud miinimum sagedustel 

2) väikeelamute juurest vähemalt 
üks kord kuus.

(3) Juhul kui käesoleva korra lisas 
1 sätestatud jäätmemahutite tühjenda-
mise sagedusele vaatamata on jäätme-
mahuti ületäitunud või levitab tugevat 
haisu või on suurenenud kahjurite 
tekke või ümbruskonna reostuse oht, 
tuleb jäätmemahutit tühjendada korra 
lisas 1 sätestatust sagedamini.

(4) Olmejäätmete valdajal on õigus 
taotleda, et tema jäätmemahuti tüh-
jendamine toimuks käesoleva korra 
lisas 1 sätestatust harvemini. Olme-
jäätmete valdaja esitab vastavasisulise 
kirjaliku ja põhjendatud taotluse Tapa 
vallavalitsusele. Olmejäätmete valdaja 
taotluse menetlemisel juhindutakse 
käesoleva korra § 7 lõikes 3 sätestatust. 
Käesolevas punktis nimetatud olme-
jäätmete valdaja taotluse rahuldamise 
või rahuldamata jätmise otsustab Tapa 
vallavalitsus oma korraldusega.

(5) Jäätmemahutite tühjendamine 
peab toimuma sellisel ajal, millal see 
kõige vähem häirib avalikku korda ja 
liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine 
võib toimuda ajavahemikul kell 6–23.
§ 6. Korraldatud jäätmeveoga liitu-
mine ja lepingute sõlmimise kord

(1) Vallavalitsus teavitab avalikkust 
ajalehes Sõnumed ja Tapa valla veebi-
lehel konkursi tulemusena välja selgi-
tatud vedajast ja veopiirkonnast, kus 
sel vedajal on ainuõigus korraldatud 

jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete 
vedamiseks.

(2) Vedaja sõlmib 15 tööpäeva jook-
sul alates tema pakkumise edukaks tun-
nistamise päevale järgnevast tööpäevast 
valla ja vedaja vahelise lepingu.

(3) Vedaja sõlmib konkreetses veo-
piirkonnas kõigi segaolmejäätmete 
valdajatega jäätmeveolepingud. Jäätme-
vedajal on õigus volitada kinnisvarahal-
duse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima 
olmejäätmete valdajatega jäätmeveole-
pinguid jäätmevedaja nimel.

(4) Tapa valla haldusterritooriumil 
loetakse korraldatud jäätmeveoga liitu-
nuks kõik segaolmejäätmete valdajad 
jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel.

(5) Jäätmeveolepingu sõlmimine 
või sõlmimata jätmine olmejäätmete 
valdaja ja jäätmevedaja vahel ei tühista 
olmejäätmete valdaja korraldatud jäät-
meveoga liitunuks lugemist. Nimetatud 
lepinguga täpsustatakse korraldatud 
jäätmeveoga seonduvat. Jäätmeveole-
pingu mittesõlmimisel juhinduvad 
vedaja ja olmejäätmete valdaja vastas-
tikuste õiguste ja kohustuste kindlaks-
määramisel korraldatud jäätmevedu 
reguleerivatest õigusaktidest.

(6) Jäätmevaldajad võivad jäät-
mete kogumiseks kasutada mitme 
naaberkinnistu peale ka ühiseid ko-
gumismahuteid, seejuures peavad 
jäätmeveolepingus olema fikseeritud 
kõik ühist kogumismahutit kasutavad 
jäätmevaldajad.

(7) Juhul kui jäätmeveolepingut ei 
ole sõlmitud, toimub jäätmemahutite 
tühjendamine vastavalt käesoleva korra 
§ 5 lg 2 ja lisas 1 sätestatud sagedusele. 
Jäätmeveolepingut mittesõlminud 
olmejäätmete valdaja võib taotleda 
jäätmemahutite harvemat tühjenda-
mist, lähtudes käesoleva korra § 7 
sätestatust.
§ 7. Korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks lugemine

(1) Tapa valla korraldatud jäät-
meveopiirkonnas asuval või elaval 
jäätmevaldajal on õigus esitada Tapa 
vallavalitsusele kirjalik taotlus tema täht-
ajaliseks ja erandkorras mitteliitunuks 
lugemiseks korraldatud jäätmeveoga.

(2) Jäätmevaldaja poolt esitatud 
kirjalik taotlus peab sisaldama:

1) andmed jäätmevaldaja isiku kohta 
(nimi või ärinimi, elu- või tegevuskoht, 
kontaktandmed);

2) korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise põhjused;

3) ajaperiood, mil jäätmevaldaja 
soovib enda lugemist korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks; 

4) andmed selle kohta kuidas jäätme-
valdaja sel perioodil keskkonnaohutult 
käitleb enda poolt tekitatud jäätmeid.

5) jäätmevaldaja poolt esitatakse 
kirjalik avaldus üks kord aastas. 

(3) Jäätmevaldaja poolt esitatud 
lõikes 2 toodud nõuetele vastavat kir-
jalikku taotlust menetlemine toimub 
järgnevalt:

1) vallavalitsuse keskkonnaspetsia-
list, olles saanud nimetatud kirjaliku 
taotluse, kontrollib olmejäätmete val-
daja taotluse vastavust korra § 7 lg 2 
toodud nõuetele. Juhul, kui taotlus 
vastab nõuetele, kujundab keskkonna-
spetsialist oma seisukoha ja edastab selle 
vallavalitsusele;

2) vallavalitsus otsustab, lähtudes 
taotlusest ja arvestades § 7 lg 3 p 1 
toodud seisukohtasid, kas korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete 
valdaja mitteliitunuks lugemise taotlus 
rahuldada või jätta rahuldamata. 

(4) Olmejäätmete valdaja mittelii-
tunuks lugemise otsustab vallavalitsus 
oma korraldusega, milles sätestatakse:

1) olmejäätmete valdaja mitteliitu-
nuks lugemise põhjused;

2) mitteliitunuks lugemise ajaline 
kestvus;

3) tähtpäev, millal mitteliitunuks 

loetud olmejäätmete valdaja esitab 
vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lg 
5 nimetatud kirjaliku selgituse oma 
jäätmete käitlemise kohta.

(5) Käesoleva korra § 7 lg 1 ni-
metatud taotluse menetlemine, alates 
taotluse esitamisest kuni korralduse 
teatavakstegemiseni, ei kesta kauem 
kui üks kuu alates taotluse laekumisest 
vallavalitsusse. Mõjuval põhjusel ( täien-
dava teabe kogumise vajadus, küsimuse 
eriline keerukus jms) võib vallavalitsus 
taotluse lahendamise tähtaega pikenda-
da kuni kahe kuuni.

(6) Korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks võib olmejäätmete valdaja 
lugeda vähemalt ühe alljärgneva tingi-
muse esinemisel:

1) jäätmevaldaja elab ajutiselt väl-
jaspool korraldatud jäätmeveo piir-
konda;

2) jäätmevaldaja soovib ja suu-
dab ise keskkonnaohutult korraldada 
oma segaolmejäätmete nõuetekohase 
käitluse;

3) olmejäätmete valdajal on jäät-
meluba või saastuse kompleksse väl-
timise ja kontrollimise seaduse alusel 
antud keskkonnakompleksluba;

4) jäätmeveoki ligipääs kinnistule 
on halbade teeolude tõttu ajutiselt 
takistatud.

(7) Olmejäätmete valdaja mittelii-
tunuks lugemine lõpeb tähtaja möö-
dumisel, milleks vallavalitsus luges 
olmejäätmete valdaja mitteliitunuks. 
Olmejäätmete valdajal on õigus esitada 
enne mitteliitunuks lugemise tähtaja 
möödumist vallavalitsusele uus taotlus, 
milles palutakse olmejäätmete valdaja 
lugemist mitteliitunuks.

(8) Mitteliitunuks loetud jäätmeval-
daja esitab üks kord aastas hiljemalt 30. 
jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku selgi-
tuse oma jäätmete käitlemise kohta.

(9) Tapa vallavalitsus võib lõpetada 
ennetähtaegselt jäätmevaldaja kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise, kui

1) olmejäätmete valdaja ei esita 
õigeaegselt käesoleva korra § 7 lg 8 
nimetatud selgitust või sisaldab esitatud 
selgitus olulisel määral valeandmeid;

2) mitteliitunuks loetud olmejäät-
mete valdaja ei suuda nõuetekohaselt 
korraldada oma olmejäätmete jäätme-
käitlust.

(10) Korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks loetud isikute üle teostab 
järelevalvet vallavalitsus.
§ 8. Teenustasude piirmäärad ning 
teenustasude piirmäärade muut-
mise kord. 

(1) Korraldatud jäätmeveo tee-
nustasude piirmäärad kehtestab Tapa 
vallavolikogu segaolmejäätmete veda-
mise kohta. 

(2) Teenustasu piirmäärad 
Jäätmemahuti suurus/Teenustasu 

piirmäär vastava suurusega jäätme-
mahutis asuvate segaolmejäätmete 
ühekordse käitlemise eest koos käibe-
maksuga 18 % kott, mahuti 50 l kuni 
100 l/40 kr; 140 l/60 kr; 240 l/75 kr; 
360 l/88 kr; 600 l/105 kr; 800 l/140 
kr; 1500l/200 kr; 2500 l/350 kr; 4500 
l/500 kr.

 (3) Teenustasude piirmäärade 
muutmise kord.

1) Jäätmevedajal on õigus Tapa valla-
volikogult taotleda korraldatud jäätmeveo 
teenustasude piirmäärade tõstmist.

2) Jäätmevedaja poolt kirjalikult 
esitatav teenustasude piirmäärade 
suurendamise taotlus sisaldab vähemalt 
järgmisi andmeid:

• milliseid teenustasude piirmäära-
sid jäätmevedaja tõsta soovib;

• milliste asjaolude tõttu soovib 
jäätmevedaja teenustasude piirmäära-
sid tõsta; 

• millised on jäätmevedaja poolt 
soovitavad teenustasude piirmäärade 
suurused.

3) Tapa vallavolikogul on õigus 
jäätmevedaja taotluse alusel muuta 
käesolevas korras kehtestatud korral-
datud jäätmeveo teenustasude piir-
määrade suurusi mitte sagedamini kui 
üks kord aastas alates käesoleva korra 
jõustumisest.

4) Korraldatud jäätmeveo teenusta-
sude piirmäärade tõstmine on lubatud 
vaid juhul, kui esinevad objektiivsed 
asjaolud, mis oluliselt mõjutavad olme-
jäätmete veo- või ladestamiskulusid.

5) Tapa vallavolikogul on õigus 
korraldatud jäätmeveo teenustasude 
piirmäärasid suurendada kohe, kui 
suureneb olmejäätmete eest tasumisele 
kuuluv jäätmekäitluskoha tasu. Korral-
datud jäätmeveo teenustasude piirmää-
rade suurendamisel ei tohi teenustasude 
piirmäärad suureneda rohkem, kui 
suureneb jäätmekäitluskoha tasu.

6) Teenustasu piirmäärade tõstmine 
vallavolikogu poolt ei too automaatselt 
kaasa jäätmevedajale makstavate tee-
nustasude suurenemist.
§ 9. Teenustasude suurendamise 
kord

(1) Jäätmevedajal on õigus taotleda 
Tapa vallavalitsuselt teenustasude suu-
rendamist, kui:

1) jäätmevedaja kulud või jäätme-
käitluskoha tasu on suurenenud vä-
hemalt 10% võrreldes nimetatud kulu 
ja tasude suurusega avaliku konkursi 
korraldamise ajal;

2) jäätmevedaja ei saanud avalikule 
konkursile pakkumise esitamise ajal 
mõistlikult eeldada, et nimetatud kulud 
või tasu oluliselt suurenevad;

3) nimetatud kulude või tasude olu-
line suurenemine ei ole tingitud vedaja 
ebaõigest majandustegevusest.

(2) Jäätmevedaja poolt kirjalikult 
esitatav teenustasude suurendamise 
taotlus sisaldab vähemalt järgmisi 
andmeid:

• milliste asjaolude tõttu soovib 
jäätmevedaja teenustasusid tõsta;

• mis on põhjustanud nimetatud 
asjaolude tekkimise;

• millised on jäätmevedaja poolt 
soovitavad teenustasude suurused.

(3) Taotlus esitatakse Tapa vallavalit-
susele. Jäätmevedajale makstavate teenus-
tasude suurendamise või mitte suurenda-
mise otsustab Tapa vallavalitsus.

(4) Vedajale makstavad teenustasud 
ei tohi olla suuremad Tapa vallavoliko-
gu kehtestatud korraldatud jäätmeveo 
teenustasude piirmääradest. Juhul, kui 
vallavalitsus otsustab suurendada ve-
dajale makstavat teenustasu, ei tohi see 
olla kõrgem nimetatud korras kehtesta-
tud teenustasude piirmääradest.

(5) Teenustasude piirmäärade suu-
rendamine Tapa vallavolikogu poolt ei 
too automaatselt kaasa vedajale maks-
tavate teenustasude suurenemist.

(6) Jäätmevedajale makstavaid tee-
nustasusid ei saa suurendada mitte sa-
gedamini kui üks kord aasta jooksul.
§ 10. Avaliku konkursi korraldamine 
ja ainuõiguse andmine.

(1) Korraldatud jäätmeveo avaliku 
konkursi korraldab Tapa vallavalitsus 
juhindudes jäätmeseadusest, konku-
rentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse 
25. septembri 2001 määrusega nr 303 
kinnitatud eri- ja ainuõiguse andmiseks 
avaliku konkursi korraldamise korrast. 

(2) Avalikul konkursil kasutatakse 
pakkumismenetlusena ainult avatud 
pakkumist. Avalik konkurss kuuluta-
takse välja üleriigilise levikuga päeva-
lehes, Tapa valla ajalehes ja Tapa valla 
veebilehel.

(3) Avatud pakkumise väljakuu-
lutamise teates peavad sisalduma 
Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 
määrusega nr 303 kinnitatud ”Eri- ja 
ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi 
korraldamise korra” §-s 11 sätestatud 
andmed.

Järg lk 4
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OÜ Puusõber müüb aasta läbi 
KÜTTEPUID 

lõhutud ja sobivas mõõdus. 
Kogused täpsed ja mõõdetavad, 

puud koormasse laotud. 
Firmal on pikaajaline küttepuude

 tegemise kogemus. Tel 5660 7450

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
     sõelmete müük.  
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük  
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.  
4. Ka kasutatud sõiduauto rehvide müük  
5. Haljasalade niitmine  
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük. 
     Kivisöe müük.
7. Palkide ost

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

(4) Avaliku konkursi pakkumiskutse 
dokumentides peavad sisalduma Va-
bariigi Valitsuse 25. septembri 2001.a 
määrusega nr 303 kinnitatud ”Eri- või 
ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi 
korraldamise korra” § 15 sätestatud 
andmed ning jäätmeseaduse § 67 lõikes 
2 sätestatud andmed.

(5) Vallavalitsus annab avalikul kon-
kursil edukaks tunnistatud pakkumise 
esitanud ettevõtjale ainuõiguse teostada 
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
olmejäätmete vedamist konkreetses 
veopiirkonnas.

(6) Järgmine avalik konkurss jäät-
mevedaja väljaselgitamiseks tuleb välja 
kuulutada sellise arvestusega, et uus 
jäätmevedaja jõuaks enne eelmisele 
vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõp-
pemist sõlmida valla ja jäätmevedaja 

vahelise lepingu ning oleks eelmisele 
jäätmevedajale antud ainuõiguse lõp-
pemise päevale järgnevast päevast suu-
teline alustama olmejäätmete vedamist, 
sealhulgas oleks suuteline müüma või 
andma üürile jäätmemahutid kõigile 
olmejäätmete valdajatele, kes seda 
soovivad.

(7) Tapa vallavalitsus teavitab ava-
likkust väljaande Ametlikud teadaa-
nded ja Tapa valla lehe kaudu ning 
Tapa vallavalitsuse veebilehel avaliku 
konkursi tulemusena välja selgitatud 
jäätmevedajast ning veopiirkonnast, 
kus sel vedajal on ainuõigus korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete 
vedamiseks.

(8) Jäätmevedaja sõlmib 15 tööpäeva 
jooksul alates tema pakkumise edukaks 
tunnistamise päevale järgnevast tööpäe-
vast valla ja vedaja vahelise lepingu.

§ 11. Ainuõiguse ennetähtaegse 
äravõtmise kord

(1) Vallavalitsusel on õigus võtta 
vedajalt ennetähtaegselt ära ainuõigus 
olmejäätmete vedamiseks konkreetses 
veopiirkonnas, kui esineb vähemalt 
üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:

1) vedaja ei ole sõlminud käes-
oleva korra § 6 lõikes 2 nimetatud 
tähtaja jooksul valla ja vedaja vahelist 
lepingut;

2) vedaja ei ole alustanud veopiir-
konnas olmejäätmete vedamist 5 päeva 
jooksul alates avatud pakkumise pak-
kumiskutse dokumentides sätestatud 
tähtpäevast;

3) vedaja ei ole varustanud jäätme-
mahuteid üürida või osta soovivaid 
olmejäätmete valdajaid jäätmema-
hutitega hiljemalt avatud pakkumise 
pakkumiskutse dokumentides sätesta-

tud olmejäätmete vedamise alustamise 
tähtpäevale eelnevast päevast;

4) vedaja on viiel korral või olulisel 
määral rikkunud jäätmekäitlust regulee-
rivate või muude õigusaktide nõudeid 
või valla ja vedaja vahelist lepingut;

5) vedaja on viiel korral või olulisel 
määral rikkunud jäätmekäitluslepingute 
nõudeid.

(2) Juhul kui esineb vähemalt üks 
korra § 11 lg 1 nimetatud asjaolu, tea-
vitab vallavalitsus sellest kohe vedajat 
ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põh-
jendatud selgitust, mis tuleb esitada 10 
tööpäeva jooksul alates vastavasisulise 
nõude kättesaamisest vedaja poolt.

(3) Juhul kui vedaja ei esita korra § 
11 lg 2 nimetatud selgitust või ei ole sel-
gitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, 
et need õigustaksid vedaja poolt korra 
§ 11 lg 1 nimetatud rikkumist, otsustab 
vallavalitsus vedajalt olmejäätmete 
vedamise ainuõiguse ennetähtaegse 
äravõtmise.

§ 12. Lõppsätted
(1) Järelvalvet käesoleva korra täit-

mise üle teostab Tapa vallavalitsus.
(2) Käesoleva määruse vastuvõtmise 

hetkest tunnistatakse kehtetuks:
1) Tapa linnavolikogu 17. veeb-

ruari 2005 määrus nr 51 “Tapa 
linna korraldatud olmejäätmeveo 
piirkondade, vedamise sageduse ja 
aja, jäätmeveo teenustasu piirmäära 
kinnitamine ning volituse andmine 
korraldatud jäätmeveo avaliku kon-
kursi korraldamiseks.”

2) Saksi vallavolikogu 17. veebruari 
2005 määrus nr 4 “Saksi valla korral-
datud olmejäätmeveo piirkondade, 
vedamise sageduse ja –aja, jäätmeveo 
teenustasu piirmäära kinnitamine ning 
volituste andmine korraldatud jäätme-
veo avaliku konkursi korraldamiseks”

3) Lehtse vallavolikogu 29. septembri 
2005 määrus nr 13 “Korraldatud jäätme-
veo rakendamise tingimused ja kord”

(3) Määrus jõustub 22.  jaanuaril 2007 

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. 
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Vallavolikogu määrus: Tapa vallas korraldatud jäätmeveole...

Tapa valla Lehtse lasteaed
võtab konkursi korras tööle

LaSTEaIaõPETaja
alates 15. augustist 2007. a.

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiatega saata 10. juuniks

2007. a aadressil: Lehtse lasteaed,
Lehtse postkontor 73601, Lääne-Virumaa

Info telefonil 383 3277 või 515 1121

Lehtse lasteaeda
vajatakse alates 1. augustist 2007. a

KOKKa

Simmanid 2007 Musta Täku Tallis

16.06. Simman Supernova
24.06. Jaanipäeva Simman - Tuulest Viidud

14.07. Simman - Compromise Blue 
28.07. Talupäevad Simman - Ummamuudu

11.08. Simman - Uno Kaupmees
25.08. Simman - Terminaator

15.09. Simman - Smilers
29.09. Sügislaada Simman - Super Boys

13.10. Simman - Airi Ojamets and The Band
17.11. Simman - Mait Maltis

Simmanite algus kell 20, pilet 100 kr
Simmanilaudade broneerimine 384 9750

Majutuse broneerimine 384 9770
www.janedaturism.ee

Pakume koolipoistele suveks jõukohast tööd. 
Tel 5627 0804

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

Tel 501 3862

OÜ Kadrina Sport võtab tööle 
UjULa aDMInISTraaTOrI ja KOrISTaja. 

Tel 508 9922

Müüa 2-toaline korter (35,7m2 IV korrus) Tapa 
kesklinnas. Hind 300 000 kr. Tel 5805 7266

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas.
Tel 553 7422

MarUTaUDIvaSTanE vaKTSInEErIMInE

Koerte ja kasside  vaktsineerimine 
marutaudi vastu Lehtse piirkonnas toimub: 

Lp autoomanikud! 

12. juunil kell 10–18 R-Segakauba OÜ 
(territooriumil) amorditester. 

Tulge kontrollima oma auto amortide 
korrasolekut. Kontroll tasuta. 

Ootame teid ja teie autot Tapal Pargi 2B, 
info 327 1007 või 503 9483

Tapa gümnaasium vajab 0,5 kohaga 
raaMaTUKOgUhOIDjaT.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad saata aadressil: 
Pargi 12, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa

Info tel 322 2310, 322 2311
Kodulehekülg: www.tapa.ee/gymnaasium/

e-mail: gymnaasium@tapa.ee 

EELK Tapa jakobi koguduse teated

1. juulil kell 12
Surnuaiapüha Tapa linnakalmistul

8. juulil kell 10 
Kuldleeripüha Tapa kirikus, 

tuleme kiriku käärkambrisse kell 9.

 Eesti keele algtaseme kursusele ja
 Inglise keele kesktaseme II osa kursusele 

(The New Cambridge English Course 3). 
Algus gruppide täitumisel septembris. 

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 või telefonil 325 8690.

roheline 19, Tapa
rEgISTrEErIME 

SOOvIjaID

Teisipäeval, 12. juunil
17.30 Rägavere teerist
17.45 Lehtse vallamaja juures
18.30 Lehtses üle raudtee
19.20 Linnape külas
19.50 Jootmel töökoja juures
20.10 Räsna külas

Kolmapäeval, 13. juunil
18.00 Raudla töökoja juures
18.20 Jänedal Musta Täku talli juures
19.00 Jäneda raudteejaamas
19.40 Teokülas

Vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb kõik koerad ja kassid vaktsineerida 
marutaudi vastu alates kolme kuu vanusest  üks kord aastas.

Antud kogunemispunktides on vaktsineerimine tasuta. 
Koduvisiidid palun eelnevalt kokku leppida soovitavalt mõnele teisele päevale (loomaomanikul 

tuleb tasuda transpordi eest). 
Turvalisuse huvides peab koer olema kindla rihma otsas (soovitavalt suukorviga). 

Kassid tuua soovitavalt korvis vms-s. 
Kui keegi soovib oma loomale kompleksvaktsiini (koerte katk, parvo, adenoviroos, 

marutaud, leptospiroos - tasuline), palun öelda seda vahetult enne looma süstimist .
Palun võtke kaasa loomade vaktsineerimisraamatud või eelmise aasta vaktsineerimistõendid.

Info tel 385 9033, mob 521 1152


