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Tänaseks on valminud jalg- ja jalgrat-
tatee Paide maantee, Loode ja Lõuna 
tänavate äärde. Paigaldatud on val-
gustid, uued pingid ja prügikastid.  
Lähiajal paigaldatakse ka kastid koer-
te väljaheidete tarvis – kõik selleks, et 
hoida meie linna puhtamana.

Olete oodatud uut teed aktiivselt 
kasutama!

Koit Kuusk,
Tapa valla heakorraspetsialist

Järgneb lk 2

Tapa vallavolikogu võttis maikuu 
viimasel korralisel istungil vastu 
uue tunnustamismääruse “Tapa 

valla tunnustusavalduste andmise 
kord”, millega saab tutvuda Tapa 

valla kodulehel aadressil www.
tapa.ee/TAPA VALLA AASTA-
TEGIJA 2012. Samuti saab seal 

tutvuda kandidaatide esitamistin-
gimustega, informatsiooni leiate 

nii volikogu määrusest, vallavalit-
suse korraldusest kui ka esitamis-

vormist. Kandidaatide esitamise 
tähtaeg 2012. aasta aastategijate 

tunnustamiseks on 1. detsember 
2012, tänamisüritus toimub 24. 

veebruaril 2013. 
Vastavalt uuele määrusele ja-

gatakse tunnustust aukodanikele, 
aastatetegijatele, jagatakse teene-
temärke ning tänukirju. Suuremad 
muudatused toimusid aastategijate 
tunnustamisega seoses sellega, 
et seniselt kategooriate põhiselt 
tunnustamiselt mindi üle teo põ-
hisele tunnustamisele: isiku tegu, 
organisatsiooni tegu ja elutöö. 
Lisaks toimus mõningaid muuda-
tusi võrreldes varasema tunnus-
tamismäärusega ka aukodaniku 
tunnustamise ja teenetemärgiga 
tänamise osas. 

Head uute kordadega tutvumist 
ja kandidaatide esitamist!

Aita lapsi!
25. oktoobril lõppes kampaania 
„Aitame lapsi“.

Kõik riided, mis koguti eelmisel 
kuul, sorteeriti ja said endale uued 
omanikud. Nelja tunniga külastas 
jaotuspunkti 11 lastega peret. Riiete 
hulgas oli küllaltki kalleid ja kaas-
aegseid esemeid, kuid kõiki üllatas 
aluspesu komplekt Nõukogude Lii-
du aegadest. Paljud vabatahtlikud 
olid sellest aluspesust nooremad.

Ürituse käigus anti ära kolm 
lastekäru ja ühed lastekandmise 
traksid. Kõik esemed olid väga heas 
korras. Mänguasju seekord liiga 
palju ei olnud, loodame koguda 
rohkem järgmistel üritustel.

Vaatamata palvele tuua ainult 
lasteasju, oli karpides ka palju täis-
kasvanute riideid. Osa nendest jäi 
alles, osa võtsid endale külalised.

Täname kõiki Tapa valla inimesi, 
me tegime koos heateo! Eraldi tänu 
perekond Sahtlile, kes tõid palju 
riideid ja Urvele, kelle asjade seas 
oli kaks lastekäru.

Pildid ja video üritusest on 
internetilehel www.vTapa.ee. Uus 
heategevuslik üritus juba novemb-
ris (jaotuspäev 25. novembril).

 Maksim Butšenkov

Kellel on rohkem tekki?
Milleks on vaja jälle ühineda mõne 
naabriga? Mida see meile annab? 
Mida me võidame või hoopis 
kaotame? 

Need küsimused Ambla ja 
Tapa valla elanike hulgas on täiesti 
mõistetavad. On ju inimloomu-
sele omane muutusi peljata. Pea 
ees tundmatusse vette hüppamine 
kuulub pigem tormilise nooruse 
või joobes pidulise tegevuse hul-
ka, seetõttu on suur mure seotud 
ka võimaliku kiirustamise ohuga. 

Vastused sissejuhatuses ära 
toodud küsimustele on tegelikult 
väga lihtsad. Ühinemine üheks 
vallaks annab võimaluse palgata 
paremaid spetsialiste, kelle teenus 
on kättesaadav tervele uuele oma-
valitsusele. Valla eelarvet silmas  
pidades on absoluutselt ebamõist-
lik tööl hoida näiteks veerand 
või kolmveerand koormusega 
spetsialiste – tööjõukulust eba-
proportsionaalselt suur summa 
kulub maksudele. Ühinenud vallas 
on manööverdamisruum suurem. 

Ka investeeringute tegemi-
ne on oluliselt lihtsam. Väiksel 
vallal on väga raske saada suuri 
investeeringuid, sest omaosalus 
ampsab väga suure osa eelarvest. 
Väike vald ei olegi sageli projekti-
del üksi abikõlbulik. Selliste suurte 
projektide puhul on hea vaadata 
piirkonda tervikuna – suurema 
valla puhul on seegi lihtsam. 

Ka koolivõrgu kujundamisel 
ja huvihariduse korraldamisel 
on suuremal vallal eelised. See ei 
tähenda koolide sulgemist, vaid 
annab pigem võimalusele vastavalt 
olukorrale investeerida. Arvestades 
olukorda, kus haridusministeerium 
soovib koolivõrku korrastada, on 
suuremal omavalitsusel lihtsam 
lapsevanematele vastu tulla ning 
nende soove arvestada. 

Suurem omavalitsus on juba 

oma olemuselt konkurentsivõime-
lisem, kuna tal on kasutada rohkem 
vahendeid ja mitte ainult rahalisi. 
Suuremas omavalitsuses elab ja 
töötab rohkem inimesi, samas on 
neil laiemad eneseteostusvõimalu-
sed kodu lähedal ning omavalitsus 
on ka arvestatav partner erinevates 
läbirääkimistes ning koostööko-
gudes. 

Seekordse ühinemise üks ees-
märke on olnud viia valdade piirid 
vastavusse inimeste tegeliku liiku-
misega tööle, kooli, koju, poodi, 
arsti juurde. 

Kindlasti vähenevad kulud juhti-
misele. Ja kui kujutleda, et raha, mis 
kogu piirkonda tuleb, kas maksude 
või toetuste kaudu, on üks nii eral-
di olles kui ka kokku minnes, siis 
koos olles on võimalik seda raha 
efektiivsemalt kasutada. Võtame 
kasvõi näiteks kaks sarnast projekti 
praeguses kahes omavalitsuses. 
Alustades ajast, mis kulub kahe 
erineva projekti kirjutamisele, ellu 
viimisele ja aruandlusele lõpetades 
kahe erineva projektijuhi tasuga, 
võib väita, et suuremas omavalit-
suses, kus kirjutatakse üks projekt 
laiema piirkonna peale, on kindlasti 
tegu nii ajalise kui ka rahalise kok-
kuhoiuga. 

Raha mõistlikuma kasutuse 
annab ka valitsemiskulude vähen-
damine mastaabiefekti kaudu. 

Enamik ühinemiskogemusi 
toetab seda. See aga eeldab seda, et 
selline eesmärk on kõigil liitujatel. 
Kui aga igaüks hakkab taga ajama 
n-ö isiklikku kasu ehk tekki enda 
poole kiskuma, siis võib ühine-
misläbirääkimised kuulutada eos 
nurjunuks. 

Liitumisläbirääkimisi pidavad 
omavalitsusjuhid peavad nägema 
ühinevat piirkonda tervikuna. Juttu 
koha-identiteedi kadumisest ma ei 
usu. Eesti on Euroopa Liidus alates 

2004. aastast ning meie identiteet 
pole kuskile kadunud. Miks peaks 
see juhtuma kahes naaberomava-
litsuses? 

Järgnevalt püüan analüüsida 
millised hirmud olid inimestel 
kolmes omavalitsuses, millest 
moodustus 2005. aastal Tapa 
vald. Aeg on näidanud, et ajalugu 
kordub ning vanad hirmud on taas 
päevakorral. 

Kes võidab?
Millegipärast vastandatakse 

maad ja linna. Tahtlikult otsitakse 
ja võimendatakse vastuolusid. 
Tegelikkuses on investeeringud 
jaotunud Tapa vallas seitsme 
aasta jooksul enam-vähem samas 
proportsioonis rahvaarvuga. Suur 
osa ühinemislepingu lisas olnud 
plaanidest on realiseerunud.

Teenused kaugenevad. 
Tõepoolest, vallamajad ei asu 

enam Moel ja Lehtses ehk nii 
mõnegi vallaametniku jutule pää-
semiseks on vaja sõita Tapale. 
Ent olgem ausad – kui lühiajalised 
perioodid välja arvata, siis kui 
palju on teil asja olnud ehitus- või 
keskkonnanõuniku juurde viimase 
aasta jooksul? Pealegi, kodanikule 
kõige rohkem vajaminevat teenust, 
sotsiaalteenust, osutame endiselt 
nii Lehtses kui Moel ja ka Jänedal.

Lasteaiad, koolid, raamatuko-
gud töötavad endiselt samades 
kohtades edasi. Paranenud on võr-
reldes seitsme aasta taguse ajaga 
kõigi nende teenuste kvaliteet, nii 
mõnigi ruum või hoone on saanud 
uue ilme. 

Meie häält ei ole enam kuulda. 
Arvamus tugines asjaolule, et 

linnas on rohkem elanikke ja peale 
valimisi hakkavad linnast valitud 
saadikud volikogus tekki enda 
poole kiskuma jättes maapiirkon-
nad vaeslapse rolli. 

Tapa vald otsib 
aastategijaid, 

tähtaeg 
1. detsember 2012

Lääne-Virumaa 
kuldpulmapaarid 

on oodatud 
austamisüritusele

Lääne-Viru maavalitsus koostöös 
EELK Rakvere Kolmainu kogudu-
se ja Rakvere Karmeli kogudusega 
korraldab aasta lõpusaustamisürituse 
Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele, 
kel on täitunud või täitumas tänavu 
50 abieluaastat. Samuti on oodatud 
üritusele kõik need paarid, kel tänavu 
täitunud 5-aastase sammuga kuldpul-
madele järgnevad pulma-aastapäe-
vad – 55, 60, 65, 70 jne.

Tunnustamine leiab aset 7. det-
sembril kell 14 Rakvere Kolmainu ki-
rikus ja on seotud tänavuse väärikalt 
vananemise aastaga. Idee algatajate 
soov on ühtlasi juhtida tähelepanu 
pereväärtustele ja pikaajalise abielu 
võimalikkusele.

„Pikk abielu on väärt eeskujuks 
toomist. Ootame pikka aega ühist 
eluteed jaganud väärikaid abielu-
paare nautima üheskoos pidulikku 
jõulueelset vastuvõttu. Pärnumaal 
ja Tartumaal on juba aastaid olemas 
kena komme kuldpulmapaare austa-
misüritusega tänada ja loodame, et 
sellest kujuneb ka meie maakonnas 
ilus traditsioon,” rääkis maavanem 
Einar Vallbaum.

Oma osalemissoovi saab kuni 
28. novembrini edastada maa-
valitsusele telefonil 325 8001 
või e-posti teelwlmailhtml:login.
jsp?at=a7460c80-ffa1-4f89-900a-d3
0e76021f82&mailto=maavalitsus
@l-virumv.ee. Samuti on võimalik 
oma osalemisest teatada isiklikult 
maavalitsuse kantseleisse aadressil Fr. 
R. Kreutzwaldi 5, Rakvere. Kindlasti 
on kõik oodatud austamisüritusele 
kirja panema ka oma tänavu väärikat 
pulma-aastapäeva tähistavaid vane-
maid, vanavanemaid või teisi lähedasi.

tapa.ee

Vallavalitsuse kohtumisele vallarahvaga 7. novembril oli Lehtse kultuurimaja väikesesse saali kogunenud  
suhteliselt vähe huvilisi.

Hea uudis 
linnakodanikule

   
 
Bussiliinide nr 9 ja nr 31 

peatuse muutus

Alates 15. novembrist 
2012 väljub bussiliin nr 9 
ja liin nr 31 Tapa raud-

teejaama peatuse asemel 
Tapa bussijaamast.



Tegelikkuses pole volikogus kor-
dagi olnud vaidlusi maapiirkonnast 
ja linnast valitud saadikute vahel. 
Selles on suuresti „süüdi“ ühe ring-
konnaga valimised. Üheringkonnali-
suse suureks plussiks on see, et iga 
erakond või valimisliit püüab leida 
üle valla auväärt ja tublisid inimesi 
oma valimisnimekirjadesse ja ükski 
nimekiri ei moodustu ainult ühe 
geograafilise piirkonna esindajatest.

See on taganud kogu valla tasa-
kaalustatud arengu. Samuti on igas 
volikogu alalises komisjonis igast 
piirkonnast kindlasti üks esindaja 
ning ka vallavalituses on üks esin-
daja endisest Lehtse vallast ning üks 
endisest Saksi vallast.

Bürokraatia kasv. 
Paberimajandus teeb küll elu 

keerulisemaks, kuid teisalt väheneb 

13. novembril toimunud ühinemiskomisjoni koosolekust on pildile jäänud komisjoni liikmed Andres Mandre 
(Tapa vald), Andrus Mikson (Ambla vald), Vello Teor (Ambla vald) ja Piret Treial (Tapa vald). 
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Algus lk 1

Tõenäoliselt ei ole Tapa valla soov 
ühineda naabritega (Ambla ja Aeg-
viidu) lugejatele üllatuseks, sest infor-
matsiooni hulk kohalikes ajalehtedes 
on järsult kasvanud. Kui ühinemise 
plussidest kirjutatakse suhteliselt 
palju (näiteks Tapa vallavanem Alari 
Kirt oma artiklis „Meil raisatakse 
praegu väga palju raha“), siis miinus-
test praktiliselt midagi (vaid murelike 
elanike artiklid).

Tekib õigustatud küsimus – miks? 
Täiesti kindel on, et edasiviivaks 
jõuks on kellegi kindlad motiivid 
ja ma ei hakka seadma kahtluse alla 
nende sihtide moraalsust. On vaja 
tunnistada, et medalil on ka teine 
külg ning sellest tahaksingi rääkida.

Väga tihti toovad kiirustamine ja 
otsuste vastuvõtmiste pöördumatus 
endaga kaasa probleeme, mis on seo-
tud konkreetse sammu läbimõtlema-
tusega. Alari Kirt annab oma eelpool 
nimetatud artiklis elanikele teada, et 
taanduda ei ole kuhugi, peab ühine-
ma: „Täna me näeme, et elanikkonna 
arv väheneb, arved sooja ja elektri 
eest kasvavad, aga palka peab valla 
asutuste töötajatele maksma“. Teiste 
sõnadega meil justkui väljapääsu ei 
olegi, ehkki Aegviidu juhid ja elani-
kud seda näevad, sest nad lükkasid 
meie ettepaneku tagasi (hääletasid 18 
„poolt“ ja 213 „vastu“).

Samuti tahaks vaielda kulude op-
timeerimise efekti üle. Kahtlemata, 
väikeste koolide või muu asutuste 
sulgemine toob kaasa palgakulude 
ja hoonete ekspluatatsioonikulude 
vähenemise. Kuid, kuidas jääb siis 
transpordikulude suurenemisega 
(nt laste transport kooli) ja töötuse 
suurenemisega (töötud õpetajad)? 
Me saame kõik aru, et omavalitsu-
se tulud koosnevad tulumaksust, 
mida maksavad töötavad inimesed. 
Sama kehtib ka teiste valdkondade 
kohta, näiteks teede korrashoid. Jah, 
vallavanemal on õigus, et on vaja 
kuulutada välja suuri hankeid, hoi-
des sellega kokku. Kuid kas siis on  
konkurentsivõimelised kohalikud 
väikefirmad ja meie elanikud, kes 
seal töötavad, see on eraldi küsimus.

Mõtiskleme ajaloo tasemel. Härra 
Kirt, kes tuli Tapa valda Ambla val-
lavanema ametikohalt, ütleb: „Ma 
ei tea, kas selleks saab Ambla vald, 
Tapa vald, Aegviidu vald või hoopis 

mõni neljas nimi. Ma ei oska selle 
kohta midagi öelda ja ma ei taha 
sellel teemal praegu rohkem speku-
leerida. Mul on ükskõik, võib Ambla 
vald tulla endise Ambla kihelkonna 
jätkuna“. Võimalik, et varasemal ajal 
oli suhe selle vallaga tihe, kuid mina 
isiklikult puutusin sellega kokku alles 
nüüd, kui päevakorda tuli küsimus 
ühinemisest. Millised on ülejäänud 
Tapa valla elanike suhted Ambla 
valla elanikega, arvan, et need pole 
nii olulised majanduslikus plaanis.

On üks rahvatarkus – „Oma särk 
on ihule lähemal“, just see printsiip 
võib saada määravaks uue, suurema 
territooriumiga regiooni juhtimisel. 
Sest tihti juhtub, et ühinemisprot-
sessis saab vähemuse (territoriaalse 
ja rahvaarvuga) esindaja suurema 
kaalu. Üks konkreetne näide – kui 
võtta eelmiste valimiste tulemused 
ja kujutada, et me oleme ühine vald, 
siis vallavolikogu koosseis oleks 
järgmine: 8 Tapa linna esindajat, 6 
Ambla esindajat ja 7 endiste väikes-
te omavalitsuste esindajat (Jäneda, 
Lehtse). Sellest tulenevalt võivad 
rahavood olla suunatud piirkonda-
desse, mille esindajaid on rohkem 
(13), kui Tapa linna esindajaid (8).

Viidates elanikkonna suurenevale 
vaesusele pakutakse meile luua jär-
jekordne liit, kuid kellega peaksime 
veel ühinema, et hakkaksid voolama 
piimajõed ja tekiksid pudrumäed, sel-
lele ei oska praegu keegi vastata. Ehk 
peaksime juba mõtlema ühinemisele 
Rakverega või kohe Tallinnaga?

On veel üks detail, mis mind 
üllatas – kindel seos eelseisvate 
kohalike omavalitsuste valimisega. 
Seepärast, nagu räägivad ühinemise 
pooldajad, peab selle ära tegema 
enne oktoobrit 2013.

Kolm aastat on Tapa linna võim 
tegelenud igapäevaste asjadega, aga 
viimasel aastal otsustas tegeleda 
globaalse probleemiga – milleks sel-
line kiirustamine? Et lahendada see 
probleem valutult ja kasulikult, on 
vaja aega, mille jooksul saab pidada 
dialooge (meedia, internet, koos-
olekud) kõikide huvitatud inimes-
tega. Peale seda tuleks korraldada 
rahvaküsitlus ja küsida vallaelanike 
arvamust ning siis, tuginedes üldisele 
arvamusele, langetada otsus.

Maksim Butšenkov

Haldusreformist või 
„kiirest“ ühinemisest

võimalus ebaõiglasele soosingule. 
Väiksemas omavalitsuses võivad liiga 
lähedased suhted põhjustada liigse tä-
helepanu ühe või teise isiku tahtmis-
tele. Väike, kuid aktiivne grupp võib 
saavutada liiga suure mõjuvõimu 
ning selle kaudu ebaproportsionaal-
selt suure mõju valla eelarvele.

Mis maakonnast saab? 
See hirm on suuresti emotsio-

naalne ning seotud inimeste identi-
teediga, igaüks meist tahab ju tunda 
kuskile kuuluvana. Tapa valla moo-
dustumine oli ainulaadne juhtum 
Eestis, kus siiani ainukesena liituti 
üle maakonna piiride. Kui enne 
liitumist oli maakonnaküsimus 
üks peamisi teemasid kohtumistel 
vallaelanikega, siis peale liitumist ei 
räägi enam sellest keegi. Järelikult ei 
ole see küsimus olnud endise Leht-
se valla elanike jaoks nii oluline. 
Pealegi, ma arvan, et juba lähitule-

Kellel on rohkem tekki?

13. novembril toimus kahe valla 
ühise läbirääkimiste komisjoni jär-
jekordne koosolek. 

Arutelul osalesid Tallinna Üli-
koolist professor Georg Sootla ja 
Kersten Kattai ning ERKASest 
Jaan Lõõnik. Kõik nad on regio-
naalministri juures moodustatud 
töörühma liikmed, mille eesmärk 
on toetada kohalike omavalitsuste 
ühinemise uuringute läbiviimist. 

Georg Sootla kõneles võima-
likust Eesti regionaalarengu tule-
vikust, kus hetkel tundub jääma 
valitsema nn. linnaregiooni mu-
del, kus tulevased omavalitsused 
moodustatakse riigireformi käigus 
ümber kohalike tõmbekeskuste 
(linnade). Ambla valla seisukohalt 
on seejuures siis olulised Paide, 
Rakvere, Tapa, Tallinn ja Tamsalu, 
kui lähimad linnalised asumid. 
Maakondade piiridest riigireformi 
tulemusena enam ei räägita, peami-
ne on teenuste ja inimeste liikumine.

Konsultandid olid läbi töötanud 
kahe valla arengudokumendid ja 
ette valmistanud lähtekohad SWOT 
analüüsiks. Üldiselt märgiti mõlema 
valla arengudokumentide head taset 
ja kvaliteeti.

SWOT analüüsis keskenduti 
viiele teemale – haridusele, sotsiaal-

teenustele, investeeringutele, juh-
timisele ja põgusalt ettevõtlusele.

Kõige elavamat käsitlemist lei-
dis haridustemaatika, kuna selles 
valdkonnas on päevakorral suured 
muutused. Õpilaste arv on vähe-
nemas, hariduse rahastamine on 
muutumas, rakendumas on uus 
õppekava. Ühinemise eelisena 
toodi välja ühise hariduspiirkonna 
loomise võimalus, eelkõige arves-
tades gümnaasiumiastet, et vastu 
seista Paide ja Rakvere piirkonda-
dele. Koos oleks võimalus pakkuda 
paremat huviharidust. Ohuna nähti 
võimalust, et naaberomavalitsused 
ei soodusta õppimist ühinenud 
hariduspiirkonnas ja ikkagi moo-
dustunud hariduspiirkond pole 
piisava suurusega, et säilitada güm-
naasiumiharidus.

Sotsiaaltöös olid kõik nõus 
asjaoluga, et valdade rahvastik vä-
heneb ja vananeb kiiresti. Erinevate 
sotsiaalteenuste vajadus ja hulk kas-
vab. Ühiselt oleks võimalik osutada 
rohkem spetsialiseeritud teenuseid 
erinevate vajadustega abivajajatele, 
moodustada hoolekandepiirkon-
nad. Ohtudena toodi välja võimalik 
bürokraatia kasv ja kättesaadavuse 
vähenemine ääremaadel.

Investeeringute planeerimisel 

toodi välja peamise ohuna nende 
koondumine keskusesse. Samas 
annaks ühine vald võimaluse tõsta 
investeerimisvõimekust ja paremi-
ni planeerida investeeringuid.

Juhtimise all toodi ühisoma-
valitsuse puhul välja mitmeid 
eeliseid. Valitsemiskulude efek-
tiivsem kasutamine, ametnike 
kompetentsuse kasv, allasutuste 
juhtimise kompetentsi kasv ja piir-
kondlike keskuste kujundamine 
ja kodanikeühenduste aktiivsuse 
kasv. Ohuna märgiti ära, et kasvab 
bürokraatia ja kuluefektiivsust 
siiski ei saavutata.

Ettevõtluse osas nähti või-
malust ühise ettevõtluspiirkonna 
kujunemiseks, kus on mitmete 
keskuste vahel võimalik luua 
võrgustik ja ühiselt piirkonda 
paremini planeerida.

 Konsultantidele jäi kodutööks 
läbi arvutada Tapa ja Ambla valla 
haridusvaldkonna näitajad õpilaste 
ja õpetajate osas, kaasa arvatud 
hariduskulud. Samuti mõlema 
valla tehtud investeeringud ja 
võimalused investeerida edaspidi.

Järgmine ühiskomisjoni koos-
olek toimub 30. novembril. 

Vello Teor,
komisjoni liige

 

Ambla ja Tapa valla
ühinemisläbirääkimistest

vikus kaovad senised maakonnad 
nagunii. Sellisel moel jätkamist ei 
pea ma lihtsalt võimalikuks. Meie 
omavalitsused on liiga väikesed 
ja suurema reformi vajalikkus 
on ilmselge. Kui omavalitsused 
muutuvad suuremaks ning igasse 
maakonda jääb neid võib-olla 
2–4, siis ma ei näe maakonnal kui 
sellisel enam tõesti mingit mõtet.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ma 
ei usu, et Saksi, Lehtse või Tapa 
oleksid üksi suutnud teha neid in-
vesteeringuid, mis viimase seitsme 
aastaga on tehtud. Mida väiksem 
on eelarve, seda väiksem on ma-
nööverdamisruum, kui midagi 
juhtub. Kui võtta kasvõi Järvamaa 
näide, siis majanduskriisi tingi-
mustes vajasid riigi abi maakonna 
väikseimad – Imavere ja Kareda. 

Praegu on küsimus selles, kas 
me laotame teki laiali nii, et jätkub 
kõigile või püüame naeratuse var-
jus endale ikkagi rohkem sikutada. 

Alari kirt,  vallavanem 

Alates 12. novembrist 2012 töötab 
Tapa Vesi OÜ tegevjuhina Aare 
Palmsalu. 

Käesoleva aasta 28. juunil võttis 
Tapa vallavolikogu vastu otsuse, 
mille kohaselt aktsiaselts Tapa Vesi 
kujundati ümber osaühinguks Tapa 
Vesi. Volikogu nimetas ametisse 
kolmeliikmelise juhatuse: Andrus 
Freienthal, Mati Kanarik ja Vjatšeslav 
Suvorov. Tegevjuht ei kuulu, vasta-
valt ettevõtte põhikirjale, osaühingu 
juhatuse koosseisu. 4. augustil lõppes 
aktsiaseltsi Tapa Vesi juhatuse senise 
juhatuse ainuliikme leping. Seoses 
sellega, et AS Tapa Vesi (pärast 
ümberkujundamist OÜ Tapa Vesi) 
senine juhatuse liige Meelis Kaseväli 
ei avaldanud soovi edasiseks tööta-
miseks ümberkujundatud äriühingus, 
asus Tapa Vesi OÜ juhatus konkursi 

teel otsima ettevõttele uut tegevjuhti.
Konkursile laekus tähtaegselt 

kokku 16 avaldust. Konkursikomis-
jon kutsus neist seitse kandidaati 
tööintervjuule. Pärast tööintervjuusid 
asus Tapa Vesi OÜ juhatus läbirää-
kimistesse kahe kandidaadiga, kellest 
üks oli Aare Palmsalu. Läbirääkimiste 
käigus teavitas üks kandidaatidest, 
et talle ei ole vastuvõetavad Tapa 
Vesi OÜ juhatuse poolt pakutavad 
töötingimused. Seega langes ära va-
jadus hääletamiseks ning Tapa Vesi 
OÜ juhatus kinnitas Tapa Vesi OÜ 
tegevjuhiks Aare Palmsalu.

Tapa valla ajaleht kirjutab oma 
järgmises numbris Tapa Vesi OÜ 
uuest tegevjuhist üksikasjalikumalt.. 
Tegevjuhi meiliaadress: aare.palm-
salu@tapavesi.ee

tapa.ee

Tapa Vesi OÜ-l on uus 
tegevjuht
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Kätte on jõudnud pime ja 
vihmane sügis. Aiatööd on 
tehtud, lehed riisutud – nüüd 
koguneme tubaste harrastuste 
juurde. Täie hooga toimu-
vad laulu- ja tantsuproovid, 
tegutsevad käsitööringid jne. 
Proovid proovideks, aga meie 
igatseme ka pidusid.

29. septembril toimus lõi-
kuspidu Karkusel, kuhu oli 
Eideratas kutsutud esinema. 
Kohalik Evi Lööper andis 
ülevaate mihklipäevast, sel-
le tähtsusest maarahva elus 
ja kombestikust. Tantsisime 
oma tantsud, haarasime tant-
suringi kõik peolised (isegi 
noormehed) ja võtsime osa 
osavusmängudest. Pidulaud 
oli rikkalik. Tore pidu oli!

12. oktoobril toimus kul-
tuurikojas isetegevuslaste pidu 
– Eesti film 100. Eideratas 
tõmbas loosiga “Ukuaru”. 

Maailmas on vaid nelja sorti 
inimesi:
need, kes olid omastehooldajad
need, kes on omastehooldajad
need, kellest saavad omaste-
hooldajad
ja need, kes vajavad omaste-
hooldajaid

(Rosemary Carter (1884–1962), 
Ameerika Ühendriikide presiden-
di abikaasa, literaat ja diplomaat)

Omastehooldajad on siiani 
olnud otsekui nähtamatud 
haldjad, inimesed, kes tööta-
vad pidevalt, kuid nendest ei 
tea keegi eriti palju ega oska 
neid ka hinnata. Omastehool-
daja on inimene, kes toob 
pereliikme ellu kergendust ja 
kogu asjaajamine seoses puu-
de või haigestumisega laabub 
kui imeväel.

Kogu pere elu muutub, kui 

Anne Raava tegi lühiülevaate 
Veera Saare elust ja loomin-
gust, eideratas esitas “Ukuaru 
valsi”.

Aga kõige toredam oli 28. 
oktoobril sügishooaja avapidu 
– väike rahvatantsupidu. Meile 
tulid külla Kadrina Vööku-
dujate tantsijad. Mõlemat 
rühma juhendab Aino-Anne 
Orgmets, kes oli koostanud 
väga huvitava kava. Üritus oli 
pühendatud kolme rahvatant-
sukorüfee Ullo Toomi (1902–
1982) 110., Ott Valgemäe 
(1917–1989) 95. sünniaasta-
päeva ja Heino Assalu (1932) 
80. a juubeli tähistamiseks. 
Aino andis ülevaate nende 
elust-tööst ja loomingust.

Tantsurühmad esitasid kor-
damööda Ullo Toomi tantse: 
“Koigi polka”, “Labajala-
valss”, “Uuslabajalg” (Tapa), 
“Kerku raputamine” ja “Tants 

omastehooldus saab osaks 
pere argipäevast. Kibedad 
kogemused, süütunne ja ras-
ked mõtted – kõik see on osa 
omastehooldaja argipäevast. 
Millised on pereliikmete tun-
ded, kui olukord muutub 
ja tekib suurel hulgal uusi 
ülesandeid, mida tihti ei os-
kagi lahendada – paarisuhe 
muutub, dementne pereliige 
ei tunne sind enam, oodatud 
laps on eriline ja õnnetus või 
haigus paiskab kogu meie elu 
pea peale…

Siiski peame me toime tu-
lema. Selleks hakkab keegi pe-
rest hooldajaks ning nii saabki 
temast omastehooldaja!

Hooldaja töö on sageli 
väga siduv. Hooldamine võ-
tab aega ja kulutab närve. 
Hooldaja toetamine on see-
ga ennetav töö ja aitab ära 

vöödega” (Kadrina). Edasi 
räägiti Valgemäest ja tantsiti 
tema tantse “Kiik kutsub” 
(Tapa) ja “Sõbratarid” (Kad-
rina). Assalu tantsudest esi-
tati Tiideratas” ja “Pilistvere 
polka” (Tapa), “Metslilled”, 
“Koduvalla polka” ja “Laad-
alugu” (Kadrina). Lõpetuseks 
tantsisid mõlemad rühmad 
koos “Oige ja vasemba”.

Väike kohvipaus, omava-
helised jutud ja siis läks päris 
tantsuks – kõik tuttavad tant-
sud said läbi tantsitud, kaasa 
sai haaratud ka publik. 

Väga tore tantsupäev oli!
11. novembril toimus Roela 

Rahva Majas pidupäev “Ak-
tiivne igas eas”, millest võtsid 
osa pooled Eideratta tantsija-
test. See oli suurepärane pidu, 
mis pakkus väga palju silmale 
ja hingele. 

Elvira Belials

hoida hooldaja haigestumist 
või läbipõlemist. Eaka, ras-
kelt haige või raske puudega 
inimese hooldamine kestab 
päevast päeva ja kuust kuusse. 
Kui hooldaja peab vaid omal 
jõul ja ilma vähemagi kõrva-
lise abita toime tulema, võib 
tal ühel päeval jõud lihtsalt 
lõppeda ning siis vajab oma 
eluga toime tulekuks abi juba 
kaks inimest.

Ootame 7. detsembril kell 
12 päevakeskusesse Valve tn 
30 kokkusaamisele kõiki neid, 
kes on seotud hoolduse, hool-
dajate või nende toetamisega, 
et üheskoos saada tuge ja 
kinnitust oma probleemidele 
ja leida lahendusi.

I n f o  t e l  3 2 2  0 0 2 5 , 
5342 2364

Anu Jonuks

Algus Sõnumed nr 9

Ambla keskkooli suur maja asus 
alevi idaservas. Pool majast oli 
kasutamiskõlblik, teine pool alles 
lõpetamata. Põllumajandusliku 
kallakuga kooli olid asutanud 
kohalikud ettevõtlikud mehed. 
Sel ajal, kui mina seal õppisin, 
oli see juba võetud riiklike koo-
lide võrku. Koolimaja lähedusse 
oli ehitatud elumaja direktori 
perekonna jaoks, õpetajad elasid 
laiali alevi eramajades. Koolimaja 
ümber oli istutatud noor park.--- 
Mõnikord tegin väikese tiiru alevi 
vahel või lähedases surnuaias.

Ambla kiriku ümber asu-
vasse surnuaeda siirdusime 
meiegi. 1280. aastal valmi-
nud kirik on üks vanemaid 
kodakirikuid Eestis. Ehi-
tusjärgselt pühitseti kirik 
Saksa Ordu peamisele kait-
sepühakule Neitsi Maarjale. 
Kiriku ladinakeelne nimetus 
kõlas Ampla Maria, millest 
on oletatavasti tulnud ka 
praegune kohanimi Ambla. 
Kalmistul on mitmeid hu-
vitavaid monumente, üks 
neist on kunstimälestistena 
riikliku kaitse all olev Lothar 
Arenschildi hauale Anton 

Starkopfi poolt loodud mar-
morist lamava lapse kujutis 
„Poiss moonidega“. Teatakse 
rääkida, et sinna on maetud 
poiss, kes sai mooniseem-
nete söömisest mürgituse ja 
suri. Starkopfi tütar aga on 
öelnud, et isa olla kasuta-
nud moonikupraid kaduvuse 
sümbolina. Vaatamist väärib 
ka Starkopfi kujundatud 
monument Esimeses maa-
ilmasõjas ja Vabadussõjas 
langenuile. Ambla kiriku-
aias on ka viimase Saiakopli 
mõisa omaniku eesti soost 
Kurbergi perekonna rahula.

Amblasse jõudis ka kogu 
Döringite pere ja jäi sinna 
pidama viieks aastaks (1929-
1933) Ambla pastori Wilber-
gi „pooleterakesena“.

Jälle oli jõudnud kevad. Ja siis, 
ma ei mäleta, kuidas see juhtus, 
et kuulsin: Ambla kirikuõpetaja 
Wilberg otsib pooleterameest. Seni 
oli ta kirikutalu sulaste abil pida-
nud, nüüd tahtis teisiti proovida. 
Ma viisin sõnumi koju. --- Ja siis 
tuli järjekordne kolimine, seekord 
hoopis rõõmsam eelmistest. Ela-
ma asuti pastori endisesse sulas-
temajja. Lõpuks ometi sai suur 
perekond oma valdusesse kaks 

Eakate klubi Kanarbik 
tegutseb jälle

Omastehooldajad vajavad 
nõu ja tuge

Veera Saare 
tallatud radadelRiigile kuuluv äriühing AS 

Hoolekandeteenused plaanib 
avada järgmise aasta alguses 
Tapal Põllu 6 hoones üksuse, 
kus osutatakse toetatud ela-
mise ja kogukonnas elamise 
teenust. 

Hoone asukoha valiku on 
tinginud asjaolu, et elanikel 
tekiks võimalus, nagu meil 
kõigilgi, osaleda täisväärtus-
likult kogukonnaelus. Käia 
poes, juuksuris, kinos ja osa-
led kõiges, mis tiheasustusega 
kogukond võimaldab.

Praeguseks on peetud lä-
birääkimisi kinnistu ja maja-
omanikega, kes väga soojalt 
ning vastutulelikult ootavad 
uute üürnike saabumist. Mitu 
aastat kasutamata seisnud 
Põllu 6 ülemisele korrusele 
on planeeritud toad 25 vai-
mupuudega kliendile. Klien-
did, kes praegu elavad kolme 
suletava hooldekodu (Udriku, 

Mõisamaa ja Kernu) lähedu-
ses olevates korterites, kaota-
vad oma elamispinnad seoses 
mõisakomplekside müügiga. 

Hoone ruumid on eriti 
sobivad teenuse pakkumiseks 
just selle tõttu, et on varem 
kohandatud lastekodu jaoks. 
Olemasolevad toad võimal-
davad klientidel olla ühe kuni 
kahekohalistes tubades ning 
kasutada toiduvalmistamiseks 
olemasolevat kööki. Samuti 
on olemas elutuba ning puh-
kenurgad teleri vaatamiseks 
ning arvuti kasutamiseks. 

Kliente toetavad ja juhen-
davad elukorralduse ja igapäe-
vategevuste juures inimesed, 
kes töötavad graafiku alusel, 
kuid on vajadusel klientidele 
kättesaadavad ka õhtusel ja 
öisel ajal. 

Vaatamata sellele, et vai-
mupuudega inimesel on ras-
kem omandada uusi teadmisi 

ning varemõpitut uutes olu-
kordades kasutada, on nad 
harjutamise ja kordamise 
abil võimelised omandama 
vajalikud käitumisreeglid ning 
elementaarsed igapäevaeluks 
vajalikud oskused. Näiteks 
koostatakse koos töötajaga 
menüü, käiakse poes toidu-
aineid ostmas ning valmis-
tatakse kõik toidukorrad. 
Samuti on töötajapoolne abi 
vajalik erinevate dokumen-
tide koostamisel ja taotluste 
esitamisel ning suhtlemisel 
vajalike asutustega – näiteks 
pensioniametiga. 

Igapäevastele toimingutele 
lisaks tegelevad kliendid eri-
nevate käsitööliikidega ning 
töötegevustega. 

Sigrit Jürgenson, 
Tapa Kodu juht, 

AS Hoolekandeteenused

Põllu 6

tuba köögiga – suuremal toal 
koguni kaks akent! Ruumi ja 
valgust! --- Nüüd siis elati kiriku 
külje all, otse surnuaia kivimüüri 
taga. --- Niisiis oli puruvaene 
Jaan Döring, kel polnud kaasa 
tuua muud kui töönäljased käed, 
sattunud oma suure lasterikka 
perega Tiulinnast peaaegu et 
tõelisse linna. Ja selles „linnas“ 
võis hakata jälle põldu harima.

Ja siin tekkis Veeral äkki 
mõte kolmas gümnaasiumi-
klass suvel kodus õppida, 
sügisel eksamid teha ja kohe 
neljandasse klassi minna.

Ma ei hakanud isale midagi 
seletama. Tegin iga päev, mida 
vaja oli teha, käisin põllul ja 
heinamaal, tõstsin vilja kärbis-
tele, vedasin heina küünidesse 
ja piima meiereisse… Vabadel 
hetkedel aga õppisin, tegin seda 
lõunavaheajal ja õhtul pärast 
tööd, pühapäeval ja võimaluse 
korral ka töö ajal (piima meie-
reisse vedades tuupisin pähe 
saksakeelseid sõnu).

1929. a sügisel asuski Veera 
õppima gümnaasiumi nel-
jandasse klassi. Tol ajal peeti 
koolis agaralt huviõhtuid, 
kõnevõistlusi, anti välja klas-
silehti ja seda kõike õpilaste 
endi algatusel. Erilist indu 
isetegevuseks andis kooli mu-
retsetud klaver. Sel puhul kor-
raldati pidulik õhtu kontserdi 
ja luulekavaga. Siin hakati nar-
ritamisi Veerat Anna Haavaks 
nimetama – vist saadi teada, 
et ta vargsi värsse kirjutab. 
Veera Saar on väga toredasti 
kirjutanud oma Ambla õpeta-
jatest ja ei saa mitte jätta edasi 
andmata lauseid ühe õpetaja 
kohta, sest puudutavad need 
ka otse meie ajalugu.

 Nii meenub mulle üsna sageli 
suurekasvuline agronoom härra 
Tael (meil oli ju põllumajan-
dusliku kallakuga kool!), kes 
1924. a 1.detsembri sündmustest 
rääkides isesuguse paatosega 
hüüdis:“ …sel tumedal ööl lii-
kusid tumedad varjud tumedate 
mõtetega…“ Mulle tundus, et see 
oli väga hästi öeldud ja meelde see 
mulle eluks ajaks jäigi.

Kahjuks otsustati Ambla 
põllumajandusliku kallaku-
ga gümnaasium sulgeda ja 
Veeral tuli lõpetada sama 
kallakuga kool Jõhvis (1931).

Tartusse! Tartusse! Tar-
tusse! Ja sinna, oma unis-
tuste linna, ta õppima läkski.

Ja jõudiski aeg Tartu poole 
sõita. Ema tegi leivakoti, isa 
andis 1000 krooni, sellest pidi 
jätkuma. Ja jätkuski: 250 
krooni maksis sõidupilet, 500 
krooni immatrikulatsioon, 150 
krooni väike mapp vihikute ja 
raamatute kandmiseks. Jäid veel 
mõned kroonid jooksvateks kulu-
deks. Olin täiesti rahul. Ülikool 
oli küll juba mõned nädalad 
töötanud, kuid rektori loal võeti 
mind siiski filosoofiateaduskonda 
vastu. Otsustasin hakata õppima 
eesti keelt, eesti ning maailma 
kirjandust, pedagoogikat (kõiki 
neid keskastme ulatuses) ja 
rahvaluulet (ülemastme ulatuses).

Kogu bussitäie rahva nimel 
Marika Rajur

Järgneb 
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Kõigil meil on olnud oma õpe-
taja, tänu kellele oleme kasvanud 
elus unistatud sihtide suunas. Just 
tema – ÕPETAJA, on aidanud 
avastada meil kasvamise teel need 
uksed, millest sisse astudes tun-
netame, et oleme iseenda õigete 
valikute toas.

Lisaks paljudele valikuvõima-
lustele kellekski saada siin elus, on 
valida endale kaaslaseks mineku 
teele muusika. Muusika on võrra-
tu kaaslane, sest temaga sõbraks 
saades ei ole me kunagi üksi. Ha-
ruldasi, hinge paitavaid, rõõmus-
tavaid ja ka lohutavaid võimalusi 
kinkiv helide müsteerium kannab 
meid sünnimomendist olemise 
aegade lõpuni. See teekond on 
imeline ning sellele teekonnale ju-
hataja, meie õpetaja, jääb eriliseks 
teeliseks läbi mälestuste muusika.

Tapa valla VI muusikapäevad 
kannavad sel korral nimetust 
„Teekond läbi mälestuste muusi-
ka“. Muusikapäevad on pühenda-
tud endistele ja praegustele Tapa 
valla muusikapedagoogidele, tänu 
kellele on muusika olnud järjepi-
devalt väga paljude kohalike lugu-
peetuimaks väärtushinnanguks. 
Tänu oma õpetajale on muusika 
mõnele nii hingelähedane, et ta 
on saanud siit tuule tiibadesse 
ning jätkanud rännakut kau-
gematel ja kuulsamatel teedel. 
Loomerõõm südames, astume 
vaikusest läbi, mälestuste viisid 
ja igikestvad õpetussõnad kõr-
vus, olles tänulikud, et just Teie, 
Arsi Aarma, Leida Viiralt, Endel 
Vahersalu, Ilmar Mägi Tapalt, 
Endel Sidroni ja Endla Põder 
Lehtsest lisaks paljudele-paljudele 
teistele, olite sellele imelisele teele 
suunajateks. 

Loomerõõm südames astume 
ilusaid muusikalisi momente 
täis homsesse, olles tänulikud, 

et meid suunavateks kaaslas-
teks sellel teel on täna Peeter ja 
Ilmar Kald oma meeskonnaga 
Tapa muusikakoolist. Järjekindel 
oma tegemistes ning samas ka 
südamlikult nii väikestest kui 
suurtest inimhingedest hooliv 
Tiiu Tikkerber ja imekspandavalt 
mitmekülgsete muusikaliste ja or-
ganisatoorsete annetega Leelo Jü-
rimaa Lehtsest, muusikaõpetajad 
koolidest ning ringijuhid Tapalt, 
Lehtsest, Jänedalt. Uhked võime 
olla, sest meil on luksus, mille üle 
paljud rõõmustada ei saa – Tapa 
Linna Orkester. Vaieldamatult on 
orkestri süda ja hing kauaaegne 
dirigent Jüri Tüli, kes muret-
seb selle eest, et järjepidevus ei 
katkeks ning järelkasvu oleks ja 
noorus saaks taktikepi enda kätte 
haarata. Nii ongi sellest aastast 
orkestri uus dirigent Jüri kõrval 
Priit Rusalepp.

Muusikapäevad toimuvad 23. 
novembril kell 18 Tapa kultuu-
rikojas, kus esinevad Tapa valla 
lapsed, noored ja külalisesinejad 
Rakvere muusikakoolist, juhen-
daja Toivo Peäske. 24. novembril 
kell 17 Lehtse kultuurimajas, 
kus esinevad Tapa valla isetege-
vuslased, Tapa Linna Orkester 
ja külalisesinejana Vändra Ho-
bikoor, juhendaja Imbi Orav. 
Pärast kontserti mängib tantsuks 
ansambel REKONTRA. Lauale 
võtta ise meelepärane kaasa. 24. 
novembril väljub linnarahvale 
kell 16.30 buss Tapa keskväljakult 
Lehtsesse ja peale kontserdi lõp-
pu tagasi. Üritus ja transport on 
tasuta! Tule sinagi, armas sõber 
nautima oma valla kollektiivide, 
esinejate ja nende juhendajate 
muusikalist austusavaldust meie 
tublidele muusikapedagoogidele 
läbi aegade.

Kairi Kroon

Tapa valla 
VI muusikapäevad

Nende järgnevate mõtete avaldamine 
on olnud pikalt meeles, kuid ikka jäi asi 
kättevõtmise taha pidama. Samas olen 
vist korra enam-vähem analoogset 
teemat käsitlenud, seda küll mitmeid 
aastaid tagasi.

Indrek Jurtšenko eestvedamisel läbi 
viidud Priit Pärna nimeline filmifes-
tival andis viimase tõuke kirja panna 
oma mõtted sellest. Vaatasin festivali 
lõpetamisel neid küllaltki hõredaid vaa-
tajate-kuulajate ridu ja mõtlesin, miks 
tapalane ei taha koju toodud, tihti väga 
heal tasemel, sageli ka tasuta või väga 
väikese raha eest üritustest osa võtta. 
Miks tapalane ei taha toetada valla 
erinevate kollektiivide käekäiku? Miks 
nii tihti on kuulda virisemist, et Tapal 
ei ole midagi teha? Miks tuntakse paha-
tahtlikku rõõmu, kui heas tehatahtmise 
usus läbiviidud ettevõtmine ebaõnnes-
tub? Miks arvatakse, et naabervallas 
on rohi rohelisem ja suuremas linnas 
on taevas sinisem? Miks otsitakse oma 
kindlustunde puudumisele lahendusi 
kaugemalt? 

Sellisele küsimuste reale võib mui-
dugi lisada vanasõna: „Üks loll jõuab 
rohkem küsida, kui sada tarka vastata.“ 
Aga proovin ka artiklis vastuseid anda. 
Võib-olla on vastus üldse lühike ja 
lakooniline – Tapa vallas on negatiivne 
ellusuhtumise foon domineeriv. Või 
on osadel inimestel oma „mina“ nii 
väike, et ei taheta teiste tegemisi eriti 
tunnistada ja tunnustada. Ei taheta, 
ei osata, ei viitsita, ei juleta näha oma 
nina ees olevat ilusat, edukat tegu või 
loomingulist inimest, kes oma alal on 
saavutanud edu.

Ma ei räägi ainult kultuurist, spor-
dist, kunstist, vaid tihti lihtsast erine-
vast andekusest inimestes – töökusest 
ja tahtest oma töö- või huvialal olla 
edukas. Vahel jääb mulje, et nõukogu-
deaeg on jätnud mõtlemisse raske ja 
valusa negatiivse jälje just meie valda. 
Olles käinud Eurooopas, olen aru 
saanud, et positiivse ellusuhtumisega 
on ka teistel tema ümber olevatel  ini-
mestel lihtsam elada.

 Olen Tapa gümnaasiumis kuul-
nud mõnda kolleegi ütlemas, et meie 
koolis ei ole andekaid lapsi, lapsed ei 
taha õppida, ei oska õppida. Valus on 
seda kuulata, sest õpetaja peaks olema 
selline liider, kes edastab ainult posi-
tiivset, kes näitab eeskuju, et ka kõige 
väiksem vallakodanik saaks aru, et siin 
meie koolis on hea õppida ning Tapa 
vallas hea elada. Kui uskuda erinevaid 
ülemaailmseid haridusuuringuid, siis 
meie lapsed oskavad ja tahavad õppida.

Ma usun siiani, oma vanusele vaa-
tamata, et igas inimlapses on olemas 
mingi andekus, kuid selle arendamiseks 
peavad olema võimalused ja andekuse 

arendaja ning väljatooja ehk lihtsamalt 
– töökas õpetaja. Kõigil inimestel on 
siin maailmas mingil alal tugevam külg, 
mille õige arendamisega võib avalduda 
suur anne. Tihti tuleb negatiivne suh-
tumine kodust kooli kaasa, siis väike 
inimene arvabki, et nii mõelda on õige 
– kodus räägitakse ju nii ning õpetajagi 
arvab samamoodi.  Samas võin öelda, 
et inimesed, kes koolis ei ole töötanud, 
arvavad, et õpetaja töö on meelakku-
mine. Ei ole, see on väga raske töö, eriti 
kui südamega teed. Mind isiklikult on 
hoidnud koolielu juures suures osas 
õpilaste suurem ausus, otsekohesus 
ja  särasilmsus, mis rasketel hetkedel 
annab jõudu juurde. Lapsed-noored 
on vahetumad, neis on salakavalust 
vähem ning nad on tihti paremad  
sõnapidajad kui täiskasvanud. 

Psühholoogid ütlevad nende ini-
meste kohta, kellel positiivne mõt-
teerksus puudub, et inimene näitab 
sellega oma ebakindlust, hirmu ning 
võib-olla isegi oskamatust elu laiemalt 
mõtestada. Ilmselt ei ole paljudele 
meie valla inimestele tundmatu ka sel-
line kaasinimeste käitumine: teen teise 
inimese maha, küll ma siis ise parem 
välja paistan. Lihtsustatult võib sellise 
käitumismalli kohta öelda nii – labane 
ja rumal eneseupitamine kellegi või 
millegi arvel. 

Meie koolis oli mõni aeg tagasi suur 
diskussioon, kes peaks tunnustama 
õpetajat. Enamuse arvamus oli, et 
direktsioon ja eriti direktor. Kui vaid-
lesin (loodan, et edukalt), et kolleegide 
tunnustus on tihti palju rõõmutoo-
vam  ja ilusam, siis saadi aru, et ühe 
inimese poolsest tunnustamisest võib 
jääda tõesti väheks. Hoopis arusaav, 
abistav, hea sõna kolleegi poolt võib 
olla kordades meeldivam kui direktori 
tunnustus, kiitmine või preemia. Ja 
seda ei pea tegema mõnikord, head 
meie ümber võib iga päev märgata 
ja seda ka öelda. Ma leian, et vahel ei 
ole midagi rohkem kaasinimesele vaja 
oma raskustest ülesaamiseks, kui head 
ja toetavat sõna tuttava või sõbra poolt, 
miks ka mitte lihtsalt kaaskodaniku 
arusaamist. 

Olen lisaks koolijuhiametile teinud 
aastaid käsipallitreeneri tööd. See on 
vähe tasuv  ja raske ettevõtmine (ega 
see koolijuhi ametki kerge ole) ning 
olen näinud  palju vaeva, et hoida käsi-
pallitraditsioone Tapal elus. Eriti raske 
on töö tippudega ehk siis seal, kus 
konkurents on tihe. Ei ole ju saladus, et 
vallas oli mõned aastad tagasi veel päris 
mitu erinevat pallimänguala võistkon-
da meistriliigas, aga nüüd on jäänud 
ainult meeste käsipallivõistkond. Jah, 
abistajaid on, aga ikka ja jälle samad 
firmad, inimesed ja asutused. Vahel 

on lausa häbi minna paluma  inimest, 
kes on korduvalt juba abikäe ulatanud.

Samas on meie vallas mitmeid 
firmasid, kelle arusaamised mittetulun-
duslikust tegevusest ei kannata kriitikat. 
Ma ei tahagi rääkida ainult rahast, kuigi 
spordi tegemine kõrgemal tasemel ei 
ole odav lõbu ja ainult entusiasmist 
seda ei tee. Ilmselt on samasuguste 
raskustega kokku puutunud paljud 
oma ala arendavad isikud Tapa vallas. 
Eesti  käsipallis ei liigu suuri rahasid 
nagu mitme teise spordiala puhul võib 
rääkida, kuid väikeste kohtade nagu 
Põlva ja Kehra ettevõtjad on õlad kok-
ku pannud ning nendel võistkondadel 
ei ole selliseid raskusi kui Tapal.

Ühest asjast tahaks veel rääkida 
–  tapalaste enesekindlusest või õigem 
oleks öelda ebakindlusest. Millest see 
tuleb, kas see on ainult meie valla ini-
mestele omane või eestlaste aastasadu 
kestnud orjapõlve taak? Mäletan kui 
küsimuse all oli ühinemine Saksi ja 
Lehtse vallaga, siis olin ühinemise poolt 
selle lootusega, et Saksist tuleb julgust 
ja Lehtsest kultuurinaiste tegusust 
Tapale juurde. Vahel tundub, et need 
positiivsed osapooled on lahustunud 
Tapa arrogantsusesse.

Me ei tohiks häbeneda Tapa valla 
hariduse, kultuuri, spordi või mingi 
teise ala taseme pärast. Meil on, mille 
üle rõõmu tunda, saab uhkustada tu-
lemustega, võib vaadata rahulolevalt 
tehtut, meil on päris palju positiivset 
ja ilusat. On koore, on orkester, on 
muusikakool, on seltse, on MTÜ-si,  
on erinevaid ringe, on sporditippe, on 
aktiivseid ja tegusid inimesi, kelle töö 
üle saab uhkust tunda. Minu arust on 
vaja ainult julgust, et tunnistada endale: 
„Jah me oleme paljudel aladel heal 
tasemel!“ ja midagi ei ole häbeneda. 

Lisaks sellele on vaja julgemalt 
avaldada oma positiivseid mõtteid ja 
ideid. Nurgatagune kiibitsemine ei vii 
kuhugile.  Tihti võib kõige väiksemale 
ideele järgneda  suur ja ilus tulemus. 
Need avaldatavad mõtted ja ideed  ei 
peagi olema alati poliitiliselt korrektsed, 
valitseva mõttemalliga kooskõlas, vaid 
omad, positiivsed arusaamad elu eri-
nevate aspektide ning arengute kohta.

Ma arvan, et julgus viib elu edasi 
ning nii võib tekkida rohkem positiiv-
set elukäsitlust. Rohkem julgust, tahet 
näha positiivset ja tegusust, küll siis 
ka raskemad asjad arenema hakkavad.

On ju üks vana mõtteteragi selline: 
tuleb osata näha ka halvas head. Ehk 
siis teine lause, mis peaks elus edasi 
viima –tegija võib ennast lohutada, et 
alati saab paremini.

Elmu Koppelmann

Kas Tapa vallas on hea elada?

Ees ootav pühadeaeg suurendab ini-
meste kulutusi, mida osa püüab katta 
laenurahaga. Hoogustub krediitkaar-
tide kasutamine, järelmaksu võtmine 
ning samuti elavneb kiirlaenuturg. 
Tarbijakaitseamet annab seetõttu ini-
mestele nõu, millele krediidilepingute 
sõlmimise puhul tähelepanu pöörata.

Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille 
jaoks laenuraha vajad, on ikka hädava-
jalik ja kas krediitkaardi kasutamine, 
järelmaksu või laenu võtmine on ostu 
finantseerimiseks kõige mõistlikum. 
Ehk kannatab ostuga oodata nii kaua, 
kuni oled vajaliku summa oma sissetu-
lekutest kõrvale pannud.

Kui oled otsustanud laenuraha 

kasutamise kasuks, võiksid kaaluda 
erinevate krediidiandjate pakkumisi 
(võta enne otsuse tegemist pakku-
mine 2-3 erinevalt firmalt).

Tingimuste võrdlemiseks küsi koos 
pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte, 
kus on lühidalt kirjas Sinu jaoks oluli-
semad lepingutingimused. 

Teabelehel peab kirjas olema: 
laenusumma suurus, aastane int-
ressimäär, krediidi kulukuse määr, 
kuumakse suurus, viivised, kõikvõi-
malikud muud võlgnevusega lisan-
duvad tasud, lepingust taganemise 
võimalused.

Kui soovid, peab krediidiandja 
lisaks teabelehele Sulle andma ka le-

Tarbijakaitseameti pühade-eelne 
meeldetuletus

pinguprojekti koopia, et sellega põh-
jalikult enne allkirjastamist tutvuda.

Pärast lepingu sõlmimist on Sul ta-
ganemiseks aega 14 päeva. Kui taganed 
lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa 
krediidiandjale esitama põhjendusi, kuid 
oled siiski kohustatud tasuma intressi 
perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid.

Kui soovid raha lepingus ettenäh-
tud ajast varem tagasi maksta, pead 
arvestama leppetrahvi maksmisega.

Rohkem infot saab veebilehelt 
laenatargalt.ee ja tarbijakaitseameti 
kodulehelt tarbijakaitseamet.ee/raha. 
Samuti võid helistada tarbijakaitseameti 
nõustamistelefonile 1330 / 620 1707.

 Tarbijakaitseamet 
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Vallavalitsus rajas Tapa linna 3,2 
km jalgratta- ja jalgteid, mis oli 
käesoleva aasta teede ja tänavate in-
vesteeringute suurimaks objektiks.

Jalgratta- ja jalgtee rajati Pai-
de mnt, Loode tänava ja Lõuna 
tänava äärde kogupikkusega 3,2 
km. Lisaks ehitati 400 m pikkune 
kõnniteelõik Õhtu puiestee äärde 
Pikalt tänavalt kuni Paide mnt-ni. 
Jalgratta- ja jalgtee kulgeb Lõuna 
tänava osas tänava täies lõigus, 
Paide mnt osas Lõuna tänava ja 
Paide mnt ristmikust kuni Paide 
mnt ja Õhtu pst ristmikuni ning 
Loode tänava osas Loode tänava 
ja Paide mnt ristmikust kuni Kirde 
Kaitseringkonna parklani. Välja-
ehitamata on veel Elektrilevi OÜ 
poolt jalgratta- ja jalgtee valgustuse 
elektri liitumispunkt. Liitumis-

punktist saab toite valgustite ahel, 
mis kulgeb Paide mnt ääres Õhtu 
pst ristmikust kuni Eha tänava 
ristmikuni. Eelnimetatud lõigule 
loodame valguse saada novembri-
kuu jooksul. 

Teede ehitus läks maksma kok-
ku 645 491 eurot, millest 200 000 
euro suuruse summaga toetas ehi-
tustöid Kaitseministeerium. Teede 
projekteerimist finantseeris 50% 
ulatuses Maanteeameti Ida regioon. 
Jalgratta- ja jalgtee ehitustööd 
teostas AS Järva Teed. Tolmuvaba-
katte alla viidi nii Lehtses kui Tapal 
kokku üle 1,4 km kruusa kattega 
tänavaid. Lehtses sai tolmuvaba 
katte Vaksali tänav Lehtse ülesõi-
dust kuni Kurge tee ristmikuni ja 
Kurge tee 750 m ulatuses. Tapal 
ehitati tolmuvaba kate siiani kruu-

sakattega olnud Spordi tänavale, 
Kooli ja Metsa põik tänavatele kok-
ku 670 m. Kruusakattega tänavate 
tolmuvabakatte ehitus läks maksma 
kokku 42 300 eurot ja töid teostas 
Eesti Teed AS Virumaa piirkond. 
Väiksematest objektidest võiks veel 
ära tuua Moe raamatukogu parkla 
ning Pika tänava ja Kesk tänava 
kõnniteede asfalteerimistööd.

Tänavavalgustuse osas reno-
veeriti Pikal tänaval Linda tänava 
ja Hommiku pst vaheline lõik. 
Vahetati välja vanad ja amorti-
seerunud puitpostid kaasaegsete 
metallmastide ja valgustite vastu 
ning õhuliin asendati maakaabliga. 
Tööde maksumuseks oli 28 300 
eurot ja töid teostas OÜ Särts.

Jaanus Annus,
liikluskorralduse spetsialist

1. jaanuaril 2013 avaneb Eestis 
elektriturg, mis tähendab, et elekt-
ritarbijad võivad endale ise valida 
elektrimüüja ja sobiva hinnapaketi.

Soodsaima elektrimüüja välja-
valimiseks tuleks pakkumisi küsida 
erinevatelt müüjatelt ning need 
rahulikult läbi lugeda ja tingimusi 
võrrelda. Tähtis on hinnata ka 
teisi lepingutingimusi peale elektri 
hinna.

Tarbijatele, kes ei oska või ei 
soovi elektrimüüjat valida, on elek-
ter tagatud üldteenusega, kuid peab 
arvestama, et see ei pruugi olla 
kõige soodsam. Üldteenuse hinna 
aluseks on eelmise kuu keskmine 
kaalutud turuhind, millele lisatakse 
elektrimüüja kasumiprotsent.

Elektrimüüjat saavad valida 
need tarbijad, kellel on sõlmitud 
elektrienergia võrguteenuse leping. 
Kui leping on korteriühistul või 

haldusfirmal, siis toimub elektri ost 
ka uuest aastast ühistu või haldus-
firma kaudu, mitte korterite kaupa.

Elektrimüüjate pakkumised 
lähtuvad mitmest variandist: fik-
seeritud hinnaga paketid, osaliselt 
muutuva hinnaga paketid ja börsi-
hinnast sõltuvad paketid.

Turu avanemisest mõjutatud 
elektri hind moodustab igakuisest 
elektriarvest umbes kolmandiku, 
ülejäänud teenuse komponente 
nagu võrgutasu, taastuvenergia tasu 
ja maksud, elektrituru avanemine 
ei puuduta.

Elektrimüüja vahetamiseks 
tuleb leping sõlmida uue elekt-
rimüüjaga, kes ise lõpetab vana 
lepingu. Müüjat saab vahetada igal 
kuul. Tähtajalise lepingu lõpetami-
seks enne tähtaja saabumist tuleb 
müüjat teavitada vähemalt kuu aega 
varem. Uus leping tuleb sõlmida 

vähemalt 21 päeva enne selle jõus-
tumise alguspäeva.

Kui elektrimüüja ja võrgufirma 
on erinevad firmad, tuleb uuest 
aastast tasuda ühe arve asemel kaks 
– üks elektri eest ning teine võrgu-
teenuste ja muude tasude eest.

Arvestinäit tuleb ka vabaturul 
teatada võrgufirmale ehk nii, nagu 
seda seni on tehtud.

Elektrituru avanemise järel ka-
sutatakse edasi olemasolevaid 
elektrivõrke. Seetõttu ei saa ka 
pärast 1. jaanuari 2013 valida 
võrguettevõtjat, kes elektrienergia 
koju või kontorisse toimetab. Kol-
mandiku elektriarvest moodustava 
võrguteenuse tasu kooskõlastab ka 
elektrituru avamise järel Konku-
rentsiamet, kuna ka tulevikus on 
tegemist loomuliku monopoliga.

avatud2013.ee

Enne lepingu sõlmimist: 
Pakkumiste võrdlemisel pöörake 
lisaks hinnale tähelepanu ka muu-
dele lepingutingimustele. Võtke 
endale aega ja tutvuge põhjalikult 
elektrimüüja saadetud kõigi doku-
mentidega ning küsige vajaduse 
korral täpsustavaid küsimusi.

Uurige välja järgmised üksik-
asjad:

- kas ja kuidas on võimalik lepin-
gut lõpetada või pakette vahetada;

- kas valitud paketiga kaasnevad 
võimalikud lisatasud;

- tutvuge ka lepingu üldtingi-
mustega;

- millal on arve tasumise aeg 

ja mis võib juhtuda siis, kui jääte 
maksmisega hiljaks;

- kuidas ja kellele esitada kaebust.
Õigused tarbijana, eelkõige le-

pingust taganemise õigus sõltub 
sellest, millisel moel lepingu sõlmite. 
Näiteks, kui sõlmite lepingu telefoni 
teel, internetis või ootamatult Teile 
lähenenud müügimehe vahendusel, 
saate lepingust põhjendusi esitamata 
taganeda 14 päeva jooksul. Kui sõl-
mite lepingu elektrimüüja esinduses 
või postkontoris, siis 14-päevast 
taganemisõigust pole. Lepingu saate 
lõpetada, teatades sellest elektrimüü-
jale kuu aega ette.

avatud2013.ee

Kokkuvõte 2012. aasta 
suurematest töödest valla teedel 

ja tänavatel

Nõuanded elektritarbijatele

Mis juhtub 1. jaanuaril 2013 
elektriturul?

Elektrimüüja valimiseks peaks 
tarbija analüüsima oma elektri-
tarbimise mahtu aastas ja selle 
võimalikke muutusi tulevikus. 
Viimase 12 kuu elektritarbimise 
mõõteandmed leiab Andmelaost 
internetiaadressil:http://andmela-
du.elering.ee.

Soodsaima elektrimüüja välja-
valimiseks tuleks pakkumisi küsida 
erinevatelt müüjatelt ning need 
rahulikult läbi lugeda ja tingimusi 
võrrelda. Tähtis on hinnata ka teisi 
lepingutingimusi peale elektriener-
gia hinna.

Elektrimüüjat saavad avatud 
turul valida need tarbijad, kellel 
on sõlmitud elektrienergia võr-
guteenuse leping. Kui leping on 
korteriühistul või haldusfirmal, siis 
toimub elektri ost ka uuest aastast 
ühistu või haldusfirma kaudu, mitte 
korterite kaupa.

Elektrimüüjad pakuvad erine-
vaid pakette. Elektrit on võimalik 
osta varem kokkulepitud hinnaga, 

börsihinnast sõltuva hinnaga või 
kombinatsioonina neist kahest. 
Kokkulepitud hinna korral saate 
ette kindel olla, kui palju te kilo-
vatt-tunni eest maksate, börsihinna 
korral muutub elektrienergia hind 
iga kuu.

Tarbijatele, kes ei oska või ei 
soovi elektrimüüjat valida, on 
elekter tagatud üldteenusega. see 
garanteerib, et ükski tarbija uuel 
aastal elektrita ei jää. Samal ajal 
peab arvestama, et üldteenus ei 
pruugi olla tarbija jaoks rahaliselt 
kõige soodsam. Üldteenuse hinna 
aluseks on eelmise kuu tundide 
kaalutud keskmine börsihind, 
millele lisatakse elektrimüüja ka-
sumiprotsent.

Elektrituru avanemisel ei pea 
ükski kodu ega ettevõte mingeid 
seadmeid soetama või midagi väl-
ja vahetama – arvesti ja juhtmed 
jäävad samaks.

Kui täna saab elektritarbija koju 
ühe elektriarve, mille alusel ta mak-

sab nii võrguteenuse kui ka tarbitud 
elektrienergia eest, siis uuest aastast 
see muutub. Tarbijal, kes valib ise 
endale elektrimüüja, saab olema 
kaks lepingut, üks võrguteenuse ja 
teine elektri ostmiseks.

Kui võrguettevõtja ja elektri-
müüja on kokku leppinud ühise 
arve esitamises, saab elektritarbija 
ka uuel aastal ühe arve. kui post-
kasti jõuab kaks arvet, siis ühel 
on võrguteenuse maksumus koos. 
taastuvenergia tasu ja elektriaktsii-
siga. Teisel arvel kajastub elektri 
maksumus. Mõlemale arvele lisan-
dub käibemaks.

Elektrinäitude esitamise osas 
uus aasta muudatusi kaasa ei too. 
Hoolimata sellest, et tarbija võib 
osta võrguteenust ja elektrit eri fir-
madelt, tuleb näit esitada vaid ühe 
korra. Näit tuleb endiselt teatada 
võrguettevõttele, kelle võrguga 
klient ühendatud on. Elektrimüü-
jani jõuavad näidud automaatselt.

avatud2013.ee

Mille alusel 
valida elektrimüüjat?

Imatra Elekter 
Klienditeeninduse telefonid 
606 1840 ja 715 0180 
E-post elekter@imatraelekter.ee 
Veebileht http://www.imatraelek-
ter.ee
Eesti Energia 
Klienditelefon: 1545, välisriigist 
helistades: +372 715 4254 
E-post: teenindus@energia.ee 
Veebileht www.energia.ee
Elektrum Eesti 
E-post: kliendiinfo@elektrum.ee 
Telefon: 800 5555 
Veebileht www.elektrum.ee
VKG Elektrivõrgud 

E-post: elekter@ev.vkg.ee  
Klienditeeninduse telefonikeskus: 
716 6633 
Veebileht http://www.vkgev.ee/
220 Energia 
E-post: info@220energia.ee 
Telefon 6 650 220 
Veebileht www.220energia.ee
Eesti Gaas AS 
E-post: info@gaas.ee 
Telefon: +372 6 303 003   
Veebileht http://www.gaas.ee/
Elektrimüügi AS 
E-post: elekter@elekter.ee 
Telefon 640 8088 
Veebileht www.elekter.ee

Elektrimüüjad:

Tapa Jakobi koguduse täiskogu liikmed 
olid 11. novembril koos oma kirikus, et 
valida järgmiseks neljaks aastaks uued 
nõukogu liikmed ja nendeks said: Aili 
Ivanova, Evely Piksar, Hellen Allik, 
Juhan Torm, Jüri Ormann, Katrin 
Kaseleht, Luule Elbra, Luule Piksar, 
Maret Sulengo, Meelika Mardim, Mer-
je Noormaa, Tõnis Matsiselts, Urmas 
Piksar, Vahur Hiiesalu, Ülle Kippar. 
Juhatuse koosseis: Urmas Piksar –  esi-
mees, Jüri Ormann –  aseesimees, liik-
med –  Evely Piksar, Merje Noormaa, 
Vahur Hiiesalu. Revisjoni komisjon 
–  Luule Elbra, Maret Sulengo, Mee-
lika Mardim. Sinodi saadikuteks valiti 
Urmas Piksar ja Jüri Ormann.

 Tapa Jakobi kirik pühitseti 1. ad-

vendil 1932. a ja saab nüüd 80-aasta-
seks. Selle tähistamiseks toimub kirikus 
2. detsembril kell 10 pidulik jumalatee-
nistus. Kutsutud on koguduse endised 
õpetajad ja sõpruskoguduste esindajad 
Soomest ja Saksamaalt. Muusikaline 
osa on Keila koorilt.

Tapa Jakobi kogudust teenib alates 
septembrikuust õpetaja kandidaat 
teoloogiamagister Leho Lamus, teda 
juhendab Järvamaa abipraost Ambla 
koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe.

Koguduse liikmemaksu saab tasuda 
kirikus enne ja pärast jumalateenis-
tust või kanda üle koguduse arvele 
1120087892 Swedbankis.

Tiiu Ernesaks-Hiiesalu,
koguduse liige

Tapa Jakobi Koguduse 
uudised
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Seoses hiljutiste ajutiste kütteprob-
leemidega Tapal selgitan veelkord 
käimasolevate tööde seisu.

Tapa kohaliku omavalitsuse poolt 
läbiviidud tehnilise hindamise tulemu-
sel sai selgeks, et vallakeskuse sooja-
majandus vajab olulist parendamist 
põhjusel, et seniajani kasutuses olnud, 
Nõukogude ajal ehitatud, torustikud 
on amortiseerunud ning väga suurte 
soojakadudega. Vajalikuks osutus 
kütttorustike väljavahetus kuni tarbija-
te soojasõlmedeni. Perspektiivis tuleb 
ühendada linna põhjapoolne küttesüs-
teem lõunapoolse küttesüsteemiga. 
Samaaegselt on üha aktuaalsemaks 
muutumas vajadus keskkatlamaja 
kaasajastamiseks, eelkõige silmas pida-
des erinevate kütuseliikide kasutamise 
võimalust. 

Tapa vald taotles rahalist toetust 
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 
(KIK) ning pärast taotluse rahulda-
mist võisid tööd alata. Tööde algus 
käesoleva aasta kevadel nihkus veidi 
põhjusel, et ei olnud lõplikult selge 
ehituse rahastamise küsimus ning 
tuli oodata vastust. Oma osa ajaku-
lus nõudis ka täpsete ning nõudlike 
protseduurireeglitega riigihanke läbi-
viimine. Tööde maksumus kokku on 
ligikaudu 1,5 miljonit eurot, millest 
50% finantseerib Tapa vald ja 50% 
KIK (Eesti riigi poolt saastekvoote 
müües teenitud vahenditest). Ehitus-
tööde lõpptähtaeg on juuni 2013. a. 

Vallakeskuses rajatakse kokku 4,2 
km uusi küttetrasse ning tööd kulge-
vad plaanipäraselt. Uued paigaldatud 
torud on kaetud kaasaegse isolat-
sioonimaterjaliga, mis viib soojakaod 
miinimumini. See aga omakorda 
aitab tagasi hoida toasooja hinna 
kallinemist!

Niisuguse suure projekti realiseeri-
misel on võimalik, et uute süsteemide 
töösselülitamisel tuleb ette tehnilisi 
probleeme. Tehniliste probleemi-
de väljaselgitamine ja kõrvaldami-
ne ehituse valmimise hetkel annab 
kindluse, et süsteemide hilisemal 
ekspluateerimisel viiakse uute tehni-
liste probleemide tekkimise võimalus 
miinimumini. 

Kütteperioodi nihutamine oktoob-
ri algusest kuu keskpaika oli tingitud 
sellest, et uute küttetrasside ehitaja 
lõpetas mitmete oluliste trassilõikude 
ühendamist peatrassidega. Tapa valla-
valitsus nõustus Tapa Vesi OÜ (tööde 
tellija) ja Termoring Grupp OÜ (soo-
jatootja) ettepanekuga kütteperioodi 
alguse nihutamiseks põhjusel, et anda 
Magma AS-ile (ehitaja) lisaaega mit-
mete suuremahuliste trassiühenduste 
teostamiseks enne suurte külmade 
saabumist. Sellise otsuse tegemiseks 
andis kindlust ka põhjalik tutvumine 
ilmaprognoosidega, mis ei ennusta-
nud madalaid välisõhu temperatuure. 
18. oktoobriks oli üldjoontes tarbijate 
varustamine toasoojaga korraldatud.

Pärast 20. oktoobrit ilmnesid mõ-
ningad probleemid soojavarustuses, 
mis olid põhjustatud üheaegselt uute 
torustike (käesoleval aastal ehitatud) 
katsetamise ja ümberühendamisega 
ning Tapa gümnaasiumi varustavas 
vanas küttetrassis avastatud lekke 
kõrvaldamisega. 

Novembrikuu esimese poole prob-
leemid soojavarustuses olid tingitud 
keskkatlamaja katelde remondi-ehitus-
töödest. Küttetrasside ehituseks ajas-
tatud ehitus-remonditööd katlamajas 
lõpetati novembri algul ning seejärel 
kontrollis katlamaja seadmeid riiklik 
tehniline komisjon. Kontrolli käigus 
väljaselgitatud tehniliste pisiproblee-

mide kõrvaldamine võttis lisaaega. 
12. novembriks olid probleemid kõr-
valdatud, toimus katlamaja seadmete 
teistkordne kontroll ning seejärel alus-
tas Eha tänava keskkatlamaja tarbijate 
varustamist soojaga (14. novembri 
õhtul). Katlamaja remont viibis kahel 
põhjusel: remonditööde läbiviija oli 
hõivatud mitmel objektil (suvi on 
parim aeg niisugusteks töödeks) ning 
seadmete välismaine tarnija hilines ligi 
ühe kuu võrra. 

Samas, Tapa vallavalitsus rõhutab, 
tarbijate varustamine soojaga ei katke-
nud Eha tänava keskkatlamaja remon-
di ajal. Sooja tootsid Rohelise ja Kooli 
tänava reservkatlamajad, kuid nende 
võimsus oli ebapiisav. Tänaseks on 
soojatootmine ja tarbijate varustamine 
soojaga stabiliseerunud (15.11.2012.). 

Samas Tapa vallavalitsus rõhutab, 
et küttetrasside ehitusega seotud 
lühiajalisi soojakatkestusi tuleb ette 
kogu järgneva ehitusperioodi jooksul 
(praktiliselt kogu kütteperioodi jook-
sul). Kõiki küttekatkestusi planeeri-
takse ette, arvestades ilmastikuolusid 
ja välisõhu temperatuure, ning sellest 
teavitatakse õigeaegselt kõiki sooja-
tarbijaid. Korteriomanike operatiivse 
informeerimise eest vastutavad kor-
teriühistute juhatuste esimehed või 
palgatud tegevjuhid. Seepärast on 
Tapa kõikide korteriühistute juha-
tuste esimehed kohustatud omama 
soojatootja (Termoring Grupp OÜ) 
kontaktandmeid ja vajadusel nõutama 
soojatootjalt vajalikku informatsiooni 
ning edastama selle oma korteriühistu 
liikmetele. Loomulikult edastab Tapa 
vallavalitsus kogu vajaliku operatiiv-
tehnilise informatsiooni.

Hetkel käivad ehitustööd Turu, 
Kesk ja Kooli tänavate piirkonnas. 
Mitmed elamud, kultuurikoda ja 
gümnaasiumid on juba ühendatud 
uute süsteemidega.

Jõuludeks paigaldatakse selle piir-
konna kõik peatorustikud ning kae-
vikud suletakse. Linna põhjaosas on 
torustike kaevikud suletud. Pärast uut 
aastat jätkuvad tööd harutorustikega. 
Taastamistöid teostatakse sügispe-
rioodil niipalju, kui see osutub või-
malikuks, kuid suur osa taastamistest 
jääb kevadperioodile.

Vallavalitsuse kohtumisel rahvaga 
Tapal esitati küsimus selle kohta, 
missugusel põhjusel hoitakse kütte-
torustike kaevikuid kaua lahti. See 
on tingitud küttetrasside ehitamise 
tehnoloogiast ja nõuetest. Tuleb rajada 
piisavalt kaevikuid ja paigaldada torus-
tikke. Seejärel keevitatakse torustike 
lõigud ühtseks süsteemiks. Seejärel 
torustikud katsetatakse. Pärast seda 
suletakse keevitus- ja ühenduskohad 
ning alles seejärel saab kaevikud sul-
geda. Kõik tööd toimuvad vastavuses 
Eestis kehtivate sellealaste tehniliste 
normidega ning ehitaja omab kõik 
vastavad pädevustunnistused.

Juhul, kui tekib probleeme toa-
soojaga, tuleb tarbijatel eelkõige kon-
takteeruda soojatootjaga: Termoring 
Grupp OÜ (5646 6595).

Tapa vallavalitsus vabandab elanike 
ees tekkinud ajutiste ebamugavuste 
ja teavitamisel esinenud kommuni-
katsioonihäirete pärast! Samas, tuleb 
rõhutada, et küttetrasside renovee-
rimistööd on ette võetud selleks, et 
kaasajastada Tapa linna soojamajan-
dus ning tagada selle jätkusuutlikkus 
paljudeks aastateks. Tapa vald katab 
50% ehituse kuludest selle nimel, et 
soojatarbijatel oleks ruumides soojus 
ka järgnevatel talvedel!

Andrus Freienthal, abivallavanem

18.10.2012
- Otsustati maksta lasteaia toit-

lustamise toetust kahele Tapa valla 
lapsele;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 372.40;

- jäeti rahuldamata kolm avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- lastekaitsespetsialistile anti vo-
litused eestkostja ülesannete täit-
miseks;

- puudega lapsele määrati hoolda-
ja ja hooldajale hooldajatoetus;

 -eraldati koht Tapa hooldekodus;
- Jäneda spordihoone rekonst-

rueerimise eelprojekti koostamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Ehitusjoonis OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- AS-ga Järva Teed sõlmiti le-
pingulisa jalg- ja jalgrattatee II etapi 
ehitamiseks maksumusega 3370,26 
eurot ning Õhtu pst kõnnitee ehi-
tamiseks lepingu lisa maksumusega 
1989,82 eurot;

- nõustuti Tapa vallas Rabasaare 
külas asuva Parmumäe kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastri-
üksuseks;

- nõustuti Tapa vallas Läste külas 
asuva Kilvandu kinnistu jagamisega 
neljaks eraldi katastriüksuseks;

- nõustuti kinnistuga piirneva 
maa ostueesõigusega erastamisega 
Tapa vallas, Tapa linnas, Lehtse tee 
4c pindalaga 1919 m², Aiandusühis-
tule Kirsipuu;

- kolm jäätmevaldajat loeti kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;

- anti nõusolek A.M.C. OÜ-le 
haagisesse ehitatud müügipunkti pai-
gutamiseks Tapa linnas Pika tänava 
ja 1. Mai puiestee nurgal asuvale par-
kimisplatsile tööpäeviti 11.00-20.00 
ja puhkepäeviti 09.00-20.00;

- anti avaliku ürituse korraldamise 
luba Perfect Company OÜle Suvelõ-
pu laada korraldamiseks Tapa linnas 
Kaubamaja ja Pikk 12 vahelisel 
platsil 20. oktoobril 2012.

25.10.2012
- Hooldajate soovi alusel lõpetati 

kahe puudega isiku hooldamine;
- kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ja hooldajatele hooldaja-
toetused;

- Tapa linnas jalg- ja jalgrattateede 
lumetõrje edukaks pakkumuseks 
kinnitati OÜ Tapa Autobussipark 
poolt esitatud pakkumus;

- määrati projekteerimistingimu-
sed elamu ehitusprojekti koosta-
miseks Jaama tn 4 Lehtse alevikus 
Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba olemasoleva 
elamu laiendamiseks, sh olemasoleva 
rekonstrueerimiseks, ja tehnosüs-
teemide uuendamiseks Aasa tn 3 
kinnistul Lehtse alevikus Tapa vallas;

- kinnitati lasteaed Pisipõnn rüh-

made arv ja hoolekogu uue koosseis;
- kinnitati Tapa vene gümnaa-

siumi ja Jäneda Kooli hoolekogu 
koosseisud;

- kinnitati etapiline tegevusskeem 
koolikohustuse täitmise tagamiseks;

- otsustati kompenseerida nelja 
Tapa valla õpilase kooliga seotud 
sõidukulud;

- otsustati pikendada tänava ajuti-
ne sulgemise luba Tapa linnas Kooli 
tänaval alates 15.10.2012 kella 18-st 
kuni 15.11.2012 kella 18-ni;

- väljastati tänava ajutine sulge-
mise luba Tapa linnas Kesk tänaval 
alates 25.10.2012 kella 8-st kuni 
30.11.2012 kella 18ni;

- otsustati pikendada tänava ajuti-
ne sulgemise luba Tapa linnas Veski 
tänaval alates 26.10.2012 kella 8-st 
kuni 12.11.2012 kella 18-ni;

- pikendati mitteeluruumi üüri-
lepingut asukohaga Rägavere tee 2 
Lehtse alevik.

1.11.2012
- Otsustati korraldada e-menet-

lusena avatud hankemenetlusega 
riigihange „Tapa valla välisvalgustuse 
hooldus 2013–2015“;

- anti välja kaks luba jäätmema-
huti perioodiliseks tühjendamiseks 
ja üks korraldus jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise kohta;

- väljastati kasutusluba Elektri-
levi OÜ-le rajatise „Koolme AJ ja 
10/0,4 kV elektrivõrk“ kasutusele 
võtmiseks Jäneda külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Elekt-
rilevi OÜ-le rajatise „Pruuna 
AJ“kasutusele võtmiseks Pruuna 
külas Tapa vallas;

- kinnitati 31.10.2012 toimunud 
Tapa vallale kuuluva elamumaa 
397/965 kaasomandi osa kinnistust 
aadressil 1. Mai pst 22, Tapa linn, 
korteriomandi Hommiku pst 2-32, 
Tapa linn, korteriomandi Jootme 
keskus 2-8, Jootme küla, Tapa vald 
ning korteriomandi Lembitu pst 
15-23, Tapa linn kirjalike enampak-
kumiste tulemused;

- otsustati müüa eestkostetava 
vara aadressil 1. Mai pst 6-28 Tapa 
linn Tapa vald;

- eraldati MTÜ-le Loominguline 
Ühendus Koit 100 eurot toetust.

8.11.2012
- Kinnitati ajutise perekonnas 

hooldamise leping;
- ühele puudega isikule määrati 

hooldaja;
- sõlmiti üks koduteenuse osuta-

mise leping;
- võeti vastu kaks korraldust 

volituste andmiseks eestkostja üles-
annete täitmiseks;

- pikendati sotsiaalkorterite üü-
rilepinguid;

- otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 220.11 
eurot;

- jäeti rahuldamata 6 avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- OÜ Viru Matusebüroo poolt 
esitatud pakkumus tunnistati Tapa 
vallas omasteta surnute matmise 
edukaks pakkumuseks;

- väljastati kasutusluba MTÜ-le 
Avante katusega ratsaspordiväljaku 
I etapi kasutusele võtmiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele mänguväljaku I etapi 
kasutusele võtmiseks Kooli tn 11 
Tapa linnas Tapa vallas;

- Jäneda spordihoone rekonst-
rueerimise eelprojekti koostamise 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Paide Eke Projekt OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- Lehtse teeninduspunkti soojusta-
mise eelprojekti koostamise edukaks 
pakkumuseks tunnistati Innopolis In-
senerid OÜ poolt esitatud pakkumus;

- väljastati tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Veski tänaval alates 
12.11.2012 kella 8-st kuni 14.11.2012 
kella 18-ni;

- väljastati tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Väike Põllu tänaval 
alates 15.11.2012 kella 8-st kuni 
16.11.2012 kella 18-ni;

- väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele põhimaantee 5 Pär-
nu- Rakvere- Sõmeru (km 142,05- 
144,68) Tapa asulavahelise lõigu ning 
Loode tänava ja Lõuna tänava jalg- ja 
jalgrattatee kasutamiseks;

- väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele põhimaantee 5 Pär-
nu- Rakvere- Sõmeru (km 142,05- 
144,68) Tapa asulavahelise lõigu 
jalg- ja jalgratta tee ning Õhtu puies-
tee kõnniteelt üle Pärnu- Rakvere- 
Sõmeru mnt T 5 jalg- ja jalgrattateele 
viiva ülekäiguraja kasutamiseks;

- väljastati kasutusluba Tapa valla-
valitsusele Õhtu puiestee Pikk tänava 
ja Pärnu- Rakvere- Sõmeru mnt T 5 
vahelise lõigu kõnnitee kasutamiseks;

- kinnitati Tapa muusikakooli 
arengukava.

Jäneda küla ja Lehtse aleviku vee- ja 
kanalisatsioonitrassid on rekonst-
rueeritud.

Ehitustööde käigus rajati vana-
de trasside asemele Jänedale viis 
kilomeetrit ja Lehtsesse kaks kilo-
meetrit uusi vee- ja kanalisatsioo-
nitrasse. Tööde maksumus oli 1,01 
miljonit eurot ja nendega alustati 
märtsis 2012. Tegemist oli projek-
teerimis-ehitustöövõtuga, mille 
peatöövõtjaks oli  AS Paide MEK. 
Ehitusprojektid koostas OÜ Augur. 
Projektijuhtimise ja omanikujärele-
valve teenust osutas AS Infragate. 
Tööde tellijaks oli OÜ Tapa Vesi ja 

rahastajaks Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus (KIK).

Peatöövõtja teostas tööd korrekt-
selt ning kogu ehitusperioodi valitses 
asjalik, konstruktiivne ja eesmärgile 
pühendatud meeleolu. Kahju on 
vaid sellest, et tänavune väga märg 
ja sademeterohke sügis ei ole lasknud 
haljastustöid võib-olla nii hästi lõpule 
viia, kui võiks eeldada. Seetõttu on 
haljastuse taastamine vaegtööna üles 
jäetud ja vaadatakse uuesti üle 2013. 
aasta mai lõpuks.

Sama projekti raames on alusta-
tud ka Jäneda küla ja Lehtse aleviku 
reoveepuhastite rekonstrueerimi-

sega. Reoveepuhasteid ehitab AS 
Viimsi Keevitus. Reoveepuhastite 
rekonstrueerimise maksumus on 
1,15 miljonit eurot.

Tapa vallavalitsusel on heameel 
tõdeda, et Jäneda külla ja Lehtse 
alevikku kavandatud vee- ja kana-
lisatsioonitrassid on valmis ning 
piirkondade elanike elukvaliteeti 
on seeläbi parendatud. Ootused on 
suured ka reoveepuhastite ehita-
misega seoses, kuna uued puhastid 
aitaksid meil luua keskkonnasõbra-
likuma ja puhtama elukeskkonna.

Tarvo Nõlvak,
Tapa valla ehitusspetsialist 

VALLAVALITSUSE JA -VOLIKOGU ISTUNGIDTapa linna 
soojamajanduse 
kaasajastamine

Jäneda ja Lehtse veetrassid

Volikogu istung 25.10.2012
Võeti vastu järgmised otsused:
- Anti nõusolek Tapa vallava-

litsusele viia läbi riigihange “Tapa 
valla välisvalgustuse hooldus 2013– 
2015”;

- kinnitati järgmistele katastri-
üksustele sihtotstarbeks maatu-
lundusmaa: Karkuse külas Jakobi 
katastriüksus ning Loksu külas 
Väljala katastriüksus;

- muudeti Tapa vallavolikogu 31. 
mai 2012 määrust nr 69 "Tapa valla 
tunnustusavalduste andmise kord".
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Lugupetud ajalehe toimetus, kui 
jätkub ruumi ka sellele kirjatükile, 
oleksin väga tänulik, sest ma ei oska 
kuidagi teisiti tänada naist, kes on 
olnud mulle teise ema eest, sest esi-
mene ema sünnitas mind ja lahkus 
meist kui mina olin 8-, noorem õde 
5- ja vanem 10-aastane. 

Tahaks mõne sõna kirjutada 
Rauni Kentsi kohta. Kuna ta on 
juba kauaaegne Tapa linna elanik, ja 
on aidanud oma mehel, Leo Kent-
sil koos ka maja ehitada, teatakse 
teda kui kunstnikku, kelle pilte saab 
kultuurikojas näitustel näha. Ta 
on olnud tubli segakoori ja hiljem 

kirikukoori laulja. Kuid mina ütleks 
veel ühte tema kohta.

Igal emal on omad kindlad lap-
sed. Kasuema saab ise valida, millist 
last ta hakkab kasvatama, ja võib ka 
loobuda nende kasvatamisest, kui 
need lapsed talle meelejärgi ei ole. 
Võõrasema aga saab omale lapsed 
“kingituspakina” kallima poolt. 
Kuid enne selle “paki avamist” ei tea 
võõrasema, mida see pakk sisaldab, 
ja paljud loobuvad nii sellest pakist, 
kui ka paki saatjast, kas siis hirmu 
või lihtsalt mugavuse pärast.

 Minu võõrasema, Rauni Kents, 
ei kartnud avada oma kingituspakki, 

mille sai oma armastatud mehelt, 
kuigi teadis, et see sisaldab kolme 
plikatirtsu. Lugupidamisest meie 
vastu, ei palunud ta meid oma 
emaks nimetada, sest teadis, et meie 
ema on kuskil olemas. Ka meie õde 
ja vennad koos meiega nimetasime 
teda MEMMEKS. Ja nii jäi ta ka 
meie lastelastele memmeks, kelle 
juurde ikka ja jälle taheti minna. 
Au sulle memme, et oled meid üles 
kasvatanud ja õpetanud, kuidas ela-
da nii, et sellest tunneks täit rõõmu. 
Tänan Sind kõikide Sinu kasvatatud 
laste nimel.

Maret Kents

Lehtse kultuurimajas oleks võimalik võrkpalli 
mängida. Selleks on vaja korralikku huviliste 
gruppi, kes on kindel trennis osaleja, sest võrk-
pallipostid ja võrk tuleb iga kord üles panna 
ning maha võtta, kuna iga päev toimub samas 
saalis palju erinevaid tegevusi. Kuna see oleks nö 
hobi-võrkpall, siis pole vahet, kas sa oled naine, 
tütarlaps, noor  või vana mees. Peale treeningut 
pesemisvõimalus: täisk 0.50 €, õpil 0.25 €. Seega 
palve neile, kes sooviksid osaleda rahvavõrkpalli 
treeninguil teisipäeviti kl 18.30–20, palume 
registreerida end aadressil info@lehtsekul-
tuurimaja.ee või telefonil 521 8398! Pane oma 
koordinaadid ka juurde! Jälgige infot!

Toimetusele saabunud kiri

NB! Võrkpalli-
huvilised!

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

23. nov kl 18  Tapa Valla Muusikapäevade laste- ja noortekont-
sert „Teekond läbi mälestuste muusika“. Esinevad Tapa valla 
laste-noortekollektiivid ning külalised Rakvere muusikakoo-
list Toivo Peäske juhendamisel. Tasuta.

24. nov kl 17  Lehtse kultuurimajas Tapa Valla Muusikapäevade 
kontsert „Teekond läbi mälestuste muusika“.

27. nov kl 10–17  Lilian Kullakeskuse väärismetalli kokkuost ja 
hindamine.

27. nov kl 20  Film „Bourne´i pärand“. Pääse 3 €, kuni kl 16 
eelmüügist 2.50 €.

28. nov kl 19  Kontsert sarjast Muuilmamuusika. Ansambel 
Melody Makers (Suurbritannia). Piletid 3 € ja 5 €.

29. nov kl 13  Eakate klubi Kanarbik kübarapidu. Elav muusika, 
külalised. Sissepääs 0,50 € ja kaunis kübaras!

2. dets kl 15  Esimese advendi tähistamine Tapal
 kl 15  Kontsert „Jõuluootus“ Tapa Jakobi koguduse kirikus. 

Esinevad: Alla Popova (sopran), Andreas Lend (tšello), Kris-
tel Aer (klaver). Tasuta.

 kl 16  Protsessioon kirikust linna keskväljakule, jõulurahu 
väljakuulutamine, jõulutule jagamine.

7. dets  Invaühingu jõulupidu.
8. dets kl 14  Tapa Linna Orkestri jõulukontsert. 
8. dets kl 11–16.30  Tapa vanas vaksalis Jõulujaam. Kingimaailm 

isetegijatelt. Meelelahutusprogramm omadelt ja külalistelt. 
   kl 14  Avab postkontori jõuluvana, kes saabub Tapale külma-

pealinnasat Jõgevalt. Postkontoris võtab laste soovikirju 
vastu jõuluvana isiklikult!

   kl 16  Saadame jõuluvana rongiga tagasi Jõgevale. Müügikoh-
tade broneerimine Tapa kultuurikoja telefonil 322 0061 või 
e- mailil info@kultuurikoda.ee. Müügiplatsi hind 2 € jm.

10. dets kl 17–20  Vähekasutatud riiete müük kogu perele. 
Kaup Inglismaalt.

10. dets kl 19  Tapa Jakobi koguduse kirikus Birgit Õigemeel ja 
Mihkel Mattisen. Kontsert „Jõulud südames“. Pilet 10 €, 11€ 
ja 12 €.

14. dets kl 18 Tapa linna laste jõuluetendus „Kati ja Pireti 
kummaline jõululaupäev“. Pääse suurele ja väikesele 1 €.

15. dets kl 16  Segakoori Leetar jõulukontsert. Tasuta.
16. dets kl 11.30   Tapa Jakobi koguduse kirikus Tapa kammer-

koori ja Tapa valla lastekoori jõulukontsert. Tasuta.
19. dets kl 18  Tapa muusikakooli jõulukontsert.
20. dets  Eakate klubi Kanarbik jõulupidu.
21. dets kl 18  Tapa linna laste jõuluetendus „Kati ja Pireti 

kummaline jõululaupäev“. Pääse suurele ja väikesele 1 €. 
29. dets kl 20 Aastalõpupidu. Tantsuks mängib ans Qvalda. 

Tuletantsijad. Üllatusprogramm. Pääse kuni 28. detsembrini 
5 €, peopäeval 7 €. 

Broneeri koht varakult kultuurikoja telefonil 322 0061 või 
e-mailil info@kultuurikoda.ee.

24. nov kl 17  Tapa Valla Muusikapäevade II kontsert “Teekond 
läbi mälestuste muusika” – peoõhtu kõigile. Esinevad Tapa 
valla täiskasvanute kollektiivid ja Vändra Hobikoor. Tantsuks 
ansambel REKONTRA. Üritus tasuta!

26. nov kl 13  Klubi Ehavalgus kadripäeva tähistamine.
2. dets kl 10.00  4. PPP – jätkub 11. hooaeg! Algajad eraldi kl 

9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskas-
vanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

2. dets kl 10.30  “Ilus on olla ilus!” Ürituste sari teile, neiud, 
naised, noorikud! Külla tuleb Eve Allsoo, kes aitab paljasta-
da riietumise nippe. Õpil tasuta. Täiskasvanud 1 €.

3. dets kl 13  Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. 
Külla tuleb Loone Astula, kes on elanud meie keskel ja palju 
aastaid kirjutanud luulet “sahtlisse”.

9. dets kl 11–14  Lehtse jõululaadake
 kl 12  Advendikontsert – esinevad Lehtse Kooli lapsed. 

Müügil käsitööd, ehteid ja mitmesugust jõulunänni kinki-
miseks. Laste heategevusmüük. Oodatud ka toiduainete 
pakkujad! Müügisoovi korral võta ühendust kultuurimajaga!

10. dets kl 13  Klubi Ehavalgus mälutrenn, laulu- ja tantsutuba
12. dets kl 13  2. lapitöö töötuba. Juhendaja Elve Nurk. Info 

telefonil 5672 2144. Osamaks 1 €. 
13. dets kl 16.30  Tasuta jõuluetendus “Tühjade susside sala-

dus” Tapa valla lastele. Esitab Kehra Nukk.
16. dets kl 12  Lehtse Külakilb 4. mäng. Osamaks täisk 2 €, 

õpil tasuta.
17. dets kl 13  Klubi Ehavalgus jõuluootuse tegevused.
22. dets kl 20  Detsembriõhtu e kaunis jõulupidu kõigile “Jõu-

lud tulnud ju!”. Jõulumeeleolu loob Lehtse kammerkoor. 
Üllatusi! Tantsuks ans UBA Registreerimine laudadesse 21. 
detsembrini, siis pääse 5 € (peoõhtul kallim – 6,5 €). Info 
521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee.

24. dets kl 17  Lehtse kammerkoor laulab Ambla Maarja kirikus 
jõulujumalateenistusel.

27. dets kl 11–12.30  Lastehommik “Päka ja piku män-
gumaa”. Mängud, võistlused, laulud, tantsud. Õnneloos! 
Puhvet. NB! Paha ei tee, kui sul on peas päkapikumüts!

6. jaan kl 10  Lehtse 5. pinksi pühapäev Jätkub XI hooaeg. 
Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

7. jaan kl 13  Ehavalguse kolmekuningapäeva tähistamine ja 
huvitavate kohtumiste klubi. Külla tuleb Marko Pomerants

19. jaan kl 11–13 Jaanuarikuu kirbukas. Müügisoovi korral 
broneerida kultuurimajas laud (1 laud – 1 €)

20. jaan kl 12 Lehtse Külakilb 5. mäng. Osamaks täisk 2 €, õpil 
tasuta.

26. jaan Jaanuariõhtu. Peoõhtu kõigile. NB! Info täpsustamisel.

BIRGIT ÕIGEMEEL ja MIHKEL MATTISEN
Jõulukontsert "Jõulud südames"

10.12.2012 kell 19.00 Tapa kirikus
29.12.2012 kell 19.00 Vihula mõisas
Piletite eelmüük ja lisainfo Piletilevist.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.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 üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuid 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), tur-

babriketti ja kivisütt
4. Transport

Telefon 501 3862

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 
RAM Builder OÜ 
teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

Soojustamistööd – katusealused, seinad, 
vundamendid

Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide toot-
mine ja paigaldus

Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistras-

sid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 

 Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-
dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes 
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).

Tel 504 5632

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· kaevetööd väikekopaga
· kahjukäsitlus kindlustustele
· treileri rent-teenus
· alumiiniumkeevitus

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 

ning majad. Hinnad korteritel alates 2000 eurot.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Matuseteenused 24 h  - Aivar Müür 
Uus matusebüroo avatud aadressil 

Tapa, Pikk 7 
Tel: 5647 7432 või 327 7139 

 Hinnad soodsad!!! 

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta

Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.

Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000

E post: primatecapital@gmail.com

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:  

Telefon 5343 7995
E-post tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelvalve
- Torutööd

- Haljastustööd
- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Talvel katustelt lume       
 koristamine

16. oktoobril 2012 täitus vabadusvõitlejal ja 
leegionäril ARKAdI KIvIL 85. eluaasta. 

Juubilari õnnitlevad OÜ Tapa Autobussipark, 
OÜ Allodium ning tänulikud tapakad.

Kollektsionäär ostab münte, märke, marke, 
medaleid, kiivreid, postkaarte, maale, erinevat 
vanavara jne. Sobivad ka nõukogudeaegsed 

esemed. Kojukutsed tasuta, korrektne ja viisakas 
asjaajamine, hea hind, raha kohe! Tel 5665 5551

Kallile memmele, RAuNI KENTS´ile 
soovivad tema 93. sünnipäeval kauneid 

päevi kuni tema edasiste sünnipäevadeni. 
Pojad, tütred ja ristitütar peredega

Kallilst memme, RAuNI KENTSI, 
tervitavad sünnipäeval 

Urmas, Monika ja Henry Virginia Beachilt

AUTOPORT OÜ
Autokaubad Pikk 3 Tapa

E-R 9-18, L 9-14
Talverehvid MASTER, akud BÄREN,

õlid MANNOL
502 5273/322 3343, autoport@email.ee

Loominguline Ühendus Koit kuulutab välja 
konkursi koori Žuravuška vabade kohtade 

täitmiseks. Telefon 5839 5102. 
 

MTÜ Loominguline Ühendus Koit ootab 
headelt inimestelt kingitust tasuta pianiino 

näol. Telefon 5839 5102. 

Musta Täku Tall Jänedal võtab tööle
KoKA. 

CV saata: info@janedaturism.ee

MTÜ Tapa AIdSi Ennetus- ja Narkonõus-
tamiskeskus Valve 30, Tapal

ootab vanu ja uusi kliente!
Keskus on avatud: 

T, N kell 10–15, R kell 9–13.
TASUTA süstlavahetus, nõustamine, rasedus-

testid, kondoomid, infomaterjalid jook ja kerge 
eine! Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 

või tapa.ennetuskeskus@gmail.com

Soovin üürida garaaži Tapal. 
Soovitav elektri olemasolu. Tel 514 8661.

Müüa otse omanikult 2-toaline korter Tapa kesk-
linnas. Päikesepoolne. Pakettaknad, san. remondi-
tud. Majal uus katus, küttesüsteem, fonosüsteem. 
Parkimine. Majal ei ole pangalaene. Hind 7900 €. 

Tel 5800 8530.

Müüa kõigi mugavustega 3- toaline korter 
Tapal Üleviste tn. Aknad, uksed vahetatud, rõdu. 

Hind kokkuleppel. Tel 5815 2893.

Müüa kartulit Printsess, Sekura ja Romero.
Tel 517 9648.

Toimiva ja puhta taarapunkti leiad Tapa linnas 
Pika tänava Säästumarketi kõrvalt. 

AVATUD kl 8–22

 Reedel, 30. novembril kella 11-15
TERvISEPÄEv PÄEvAKESKuSES 

Valve tn 30
Võimalik mõõta veresuhkru, kolesterooli ja 

hemoglobiini taset ning keha koostist.
Hind a´ 2 eurot, kõigi analüüside 

mõõtmisel kokku 6 eurot
Nõustamine.

Müügil hooajalised ja tervist parandavad 
toidulisandid ning kehahooldustooted.

Palume registreerida kohapeal või 
tel 322 0025, 5342 2364

Tapa küttelaos müügil
- kivisüsi
- küttepuud
- küttepuu võrgus
- kuuseklots võrgus
- turbabrikett

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

- puitbrikett 
   (kandiline, ümar)
- päevalillekoore    
   brikett
- transport

Üürile anda 1-toaline kõigi mugavustega 
möbleeritud korter Tapa linnas Turu tänaval. 

Info telefonil 5333 2868.

Tapa Aiandusselts, Tapal, Pikk 21 korraldab 17.–22. detsembril 
käsitööde näitusmüügi. Õnneloos! Külastage!

Avatud iga päev kl 10–15


