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Lugupeetud linnakodanikud! Kind-
lasti olete te lumeta aastaaegadel 
märganud punaste kübaratega tule-
tõrje veevõtukohtasid.  

Tänavune erakordselt lumine 
talv on need aga paljudes kohta-
des matnud lume alla või on seda 
teinud teehooldusmasin. Kui sa 
tead enda maja lähedal mõnda 
sellist veevõtukohta, ole hea ja 
puhasta see lumest. See iseenesest 
väga lihtne tegevus, võib saada 
otsustavaks inimelu päästmisel.  
Turvalist alanud aastat! 

Ilmar Kald, 
Tapa valla turvalisuse komisjoni 

esimees

Järgneb lk 3

Tiiu Tikkerber - 
Maa Sool 2010

Eelmisel neljapäeval kuulutati Sõ-
meru vallakeskuse hoones välja 
Lääne-Virumaa 2010. aasta tegu. 
Isikuteona sai suurima tunnustuse 
osaliseks Urmas Lindlo ja organi-
satsioonina tunnustati korvpalliklubi 
BC Rakvere Tarvas. Aasta isikuteona 
meeldis hääletajatele ka Vello Väin-
salu algatatud endise Merehotelli 
lammutamine Võsul.

Organisatsiooni tegudena too-
di välja veel multifunktsionaalse 
keskusehoone ehitamine Sõmerul, 
Tapa gümnaasiumi ja staadioni 
renoveerimine ning Arvo Pärdile 
pühendatud skulptuuri “Noormees 
jalgrattal muusikat kuulamas” ava-
mine Rakveres. Tapa gümnaasiumi 
ja staadioni renoveerimine pälvis 
konkursil Lääne-Virumaa 2010. 
aasta tegu III koha.

VT, 14.01.2011

Kultuurkapi ta l i  Lääne-Vir u-
maa ekspertgrupp koos Lääne-
Viru Maavalitsuse ja Lääne-Vi-
ru Omavalitsuste Liiduga andis 
välja 2010. aasta Kultuuripär-
li preemia ja viis aastapreemiat. 
Aastapreemiad jagunesid järgmiselt: 
Lääne-Virumaa “Kultuuripärl 2010” 
on Andres Sõber, Anne Pajula “Jär-
jepidevus”, Tiiu Tikkerber “Maa 
Sool”, Jüri Takjas “Looming”, Riho 
Mäe “Pühendumine” ja Katrin Uu-
deküll “Elurõõm”.

Lehtse Kooli muusikaõpetaja, 
Lehtse kammerkoori ja mitmete 
Tapa valla lastekooride looja ja juhi 
Tiiu Tikkerberi juhendamisel on 
koorid osalenud kõikidel üldlau-
lupidudel ja koolinoorte laulu- ja 
tantsupidudel.

Kultuurkapitali Lääne-Virumaa 
ekspertgrupp koos Lääne-Viru Maa-
valitsuse ja Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liiduga on Kultuuripärli preemiat 
välja andnud Lääne-Virumaal alates 
2005. aastast, alates 2006. aastast 
antakse seda välja igas maakonnas.

VT, 03.01.2011

2. veebruaril kell 10 tähistatakse 
Tartu Rahu 91. aastapäeva Tapa 
linna vanal kalmistul leitnant Hans 
Koiva ja kolme tundmatu sõduri 
kalmul. Mälestusteenistust peab Kir-
de Kaitseringkonna vanemkaplan 
leitnant Silvester Jürjo. Lillekimpe 
ja pärgi minnakse asetama ka Tapa 
linna uuele kalmistule Imastu sõja-
veteranide kodu rahulale. 

Indrek Jurtšenko, 
korraldaja

Arenduskoja 
meenekonkurss

MTÜ Arenduskoja juhatus kuulutas 
välja konkursi “Arenduskoja meene 
2011”. 

Tööde vastuvõtmise viimane 
päev on 31. märts 2011 kl 17. 
Konkursi eesmärk on leida ja tun-
nustada MTÜ Arenduskoja tegevus-
piirkonnale iseloomulikke suveniire 
või suveniiride ideid, mis tutvus-
tavad ning kujundavad piirkonna 
mainet ning virgutavad kohalikku 
loomepotentsiaali.

Konkursile oodatakse kvaliteet-
seid suveniire (meeneid), mis on 
praktiliselt kasutatavad, huvitavad, 
esteetilised, omapärase sisu või 
välimusega ning kirjeldavad MTÜ 
Arenduskoja seotust Leader prog-
rammiga. Konkurss on avalik ja sel-
lel võivad osaleda kõik füüsilised ja 
juriidilised isikud, v.a meenekonkursi 
hindamiskomisjoni liikmed. Mitu 
isikut võivad esitada ka ühise töö.

Auhinnafond on 1500 eurot! 
Täpsem info ja juhend asub aren-
duskoja kodulehel arenduskoda.ee.

Heiki  Vuntus,
tegevjuht

Möödunud aasta 
oli keeruline

Kes minevikku ei mäleta, see 
elab tulevikuta

Nii väidab teada-tuntud vana-
sõna. On see nii või mitte, aga 
jaanuaris on hea tõmmata joon 
alla möödunud aasta tegemistele 
ning tehtust ülevaade anda. 
Kokkuhoid pole koonerdamine 
ja vastupidi

2010. aasta oli meile kõigile 
keeruline. Et see aasta oli raske 
üksikisikutel, oli see raske ka 
riigi ja omavalitsuste jaoks. Ning 
vastupidi – oleme ju omavahel 
seotud. Meie kõik olemegi riik. 
Langetada tuli palju raskeid ot-
suseid ning polnud see meeldiv 
kellegi jaoks. Maksumaksjate arv 
vähenes pidevalt ja aasta esimesel 
kolmandikul suurenes ka regist-
reeritud töötute arv, mis saavutas 
haripunkti veebruaris, kui meil 
oli 603 töötut. Alates märtsist 
on töötute arv siiski stabiilselt 
vähenenud ja novembri lõpuks 
oli see 466.

Eelmiselt vallavalitsuselt saime 
„päranduseks“ 2010. aasta eel-
arve projekti, milles tulumaksu 
prognoos oli 52 miljonit krooni, 
lisaks veel muid tegelikkuses 
ebareaalseid tulusid vähemalt 
2 miljoni krooni eest. Samas 
oli kindel see, et 2010. ei toimu 
mingit tulumaksu paranemist 
2009. aastaga võrreldes. Lähtudes 
reaalsetest majandusoludest vä-
hendasime tulumaksuprognoosi 
46 miljonile, mis osutus ka õigeks, 
laekumine aasta lõpuks oli 46,24 
miljonit krooni. Tulude selline 
vähenemine tähendas aga kulude 
vähendamist vähemalt 8 miljo-
ni krooni ulatuses. Tagantjärgi 
võib nentida, et ka sellega saime 

hästi hakkama, sest kõik asutused 
toimivad ja osutavad teenust ko-
danikele vähemalt samal tasemel 
varasemaga. Hea meel on samas 
tõdeda, et erinevate kultuuri- ja 
spordiürituste arv on isegi kasva-
nud hoolimata kitsamatest oludest. 
Kulude vähenemine saavutati eel-
kõige investeeringute arvelt, et ei 
peaks mõnda asutust sootuks kinni 
panema või inimesi lahti laskma, 
mis oluliselt mõjutaks asutuse pa-
kutava teenuse kvaliteeti. Oluline 
kokkuhoid võrreldes varasemaga 
saavutati ka valla valitsemiskulude 
arvelt. See annab rohkem tunda 
2011. aastal, kui pole enam vaja 
maksta koondamishüvitisi. Samuti 
on vald vähendanud teenustasusid 
paljudele teenusepakkujatele. 

Valminud aastal 2010 
On hea meel tõdeda et 2010. 

aastal saime hakkama varem alus-
tatud projekti Tapa gümnaasiumi 
ja staadioni rekonstrueerimisega. 
Enamik tegevusi ja rahade liikumisi 
toimus 2010. aastal. Samuti langes 
eelmisse aastasse Tapa veeprojekti 
käivitamine, mis tõi kaasa vajaduse 
langetada olulisi otsuseid ehituse 
ladusaks korraldamiseks ja projekti 
finantseerimiseks kogumahuga 42 
miljonit krooni. Mullu otsustasime 
tolmukorra alt välja kaevata ja esi-
tada rahastamistaotluse ka Lehtse 
ja Jäneda veeprojekti jaoks, mille 
kogumaht on ca 29 miljonit kroo-
ni. Samuti esitasime taotluse Tapa 
linna veepuhasti rekonstrueerimise 
rahastamiseks 25 miljoni krooni 
ulatuses ning Tapa linna veema-
jandusprojekti II etapi tegemiseks 
ca 29 miljoni krooni eest. 

Väiksematest projektidest teos-

tati mullu Jäneda spordihoone 
riietusruumide remondi I etapp 
koostöös SK Jänedaga, sel aastal 
on plaanis järgmine etapp. Töid 
alustati, vältimaks hoone sulgemist 
tuleohutuse alastele ettekirjutuste 
rikkumiste eest. Hoolimata teede 
rahade vähesusest suutsime siiski 
katta tolmuvaba kattega Lehtse 
Kooli juurde mineva teelõigu, 
samuti Ülesõidu tänava ääres 
korrastada jupi kõnniteed. 

Hea meel on veel selle üle 
et aasta lõpul avati Tapal kaua-
oodatud Maxima kauplus, mis 
annab juurde töökohti, rikastab 
kaubavalikuga ja oma olemasoluga 
korrastab ühe nurga Tapa linnas. 

Mis tulevik toob?
Aasta lõpus tekitas Tapa valla-

volikogus tulist vaidlust küsimus, 
kas esitada rahastamistaotlus Tapa 
linna soojatorude rekonstrueeri-
miseks kokku 24 miljoni krooni 
ulatuses. 

Lääne-Virumaa 
aasta tegu

Tuletõrje 
veevõtu-

kohtadest

Tapa linnapäevad toimuvad tänavu 
23.–26. juunil!

Tegemisel on logo, programmis 
on kontserdid, laat, etendused, 
sportlikud mängud, atraktsioonid 
lastele, simman.

Programm täpsustub lähiajal ja 
sellekohast eelinfot edastame juba 
järgmistes Tapa valla ajalehtedes 
ja valla veebilehel jooksvalt. Jälgige 
reklaami!

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Tapa linn 85

Tartu Rahu 
91. aastapäeva 

tähistamine Tapal

Tapa vallavanem Alari Kirt.
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Päkapikkudest, jõulusaginast, aas-
tavahetusest, koolivaheajast, aastast 
2010 on saanud mälestus, eurogagi 
hakkame harjuma ja III veerandi 
kooliajast on kulunud juba 2 nädalat.

Seda toredam on tagasi vaadata 
möödunule, Jäneda koolipere aas-
talõpule. Kõige enam jääb meelde 
jõulupidu. Valgel-hõbedasel muinas-
jutumaal ekslesid kaks Jäneda koo-
lipoissi, et leida Lumekuningannat, 
kes puhtast igavusest varastas ära 
laste jõulupakid. Teed aitasid leida 
röövlid, nõiad, Türgi sultan oma 
haaremiga, jänesed, Buratino kaas-
lastega, Pöialpoisike ja Lumivalged, 
kuninga õukond. Koolipoisid Sim-
son ja Andres pidid igal pool julgust 
üles näitama, sest Lumekuninganna 
juurde ei tahtnud neid keegi esimese 
hooga juhatada. Lõpp oli muidugi 
õnnelik ja kinke jagama saabus ko-
guni kolm jõuluvana!

Esinesid kõik lapsed: lasteaiamu-
dilastest lõpuklassi omadeni – ikka 
selleks, et iga laps saaks esinemisko-
gemuse ja vanemad jälgimisrõõmu. 
Kõige pisemad laulsid julgelt ja 
rõõmsalt, oli mõnus kuulata mudi-
las- ja lastekoori õpetaja Arvo Luige 
dirigeerimisel, nautida sai Jäneda ja 
Aegviidu laste rahvatantsurühma 
esinemist (juhendaja Imbi Kõiver). 
Südamlikult esines koos tütarlaste-
ansambliga samas saalis õpilasena 
laulnud praegune lapsevanem Jane 
Vaarik. Kõikide klasside näitlejad 
olid suurepärased, lavakujundus 
kaunis, kostüümid põnevad ja vär-
vikirevad. „Pidu nagu pidu ikka,“ 
võib esmapilgul paista, kuid toredaks 
teeb selle asjaolu, et seekord olid 
jõuluõhtu eestvedajateks VIII klassi 
õpilased koos klassijuhataja Katrin 
Lumistega. Lasemegi neil lugejatele 
tutvustada, millest kõik algas ja mil-
lised on nende muljed.

Jaagup Jairus: „ Jõulupeol oli minu 
osa dekoratsioonide valmistamine. 
Pidin joonistama taustad klasside 
etteastetele. Veel aitasin ma kaasa 
lava kujundamisele. Ka pidin tegema 
koostööd teiste klassidega, et arutada, 
millist abi nad oma etteastel vajavad.“

Angelica Tiik: „ Kui ideed olid 
paigas, leppisime kokku, millal me 
kooli tuleme, et lava üles panna. 
Jaagup joonistas kõik taustad, mida 
näidendis vaja oli, teised seadsid lava 
tagaseina. Suuremad ja rikkalikumad 
külgdekoratsioonid pidime laupäeval 
üles panema, muidu oleksid need 
lagunenud. Lava tuli väga kaunis 
ning publikule meeldis selle aasta 
jõulupidu väga.“

Andres Kalavus: „Mina isiklikult 
olin seal koos Simsoniga üks pea-
esinejaid, sest olime kogu etenduse 
laval. Kui mulle seda osa pakuti, 
võtsin selle meeleldi vastu. Kuigi 
üsna palju tuli pähe õppida, sain sel-
lega hakkama. Aitasin ka lava seada. 
Minu arust tuli meil kõigil näidend 
väga hästi välja.“

Õpetaja Katrin Lumiste: „2010. 
aasta kooli jõulupeo idee tekkis mul 
ikka juba mõni aasta tagasi, vaadates 
lasteetendust „Lumekuninganna.“ 
Mõtet toetas meie huvijuht Margit 
Vijar. Kui klassis sai hakatud aru-
tama, mida siis meie võiksime teha, 
olid väga paljud nõus kogu etendust 
vedama ja aitama seda ka kirjutada. 
Uskumatu, kui suure õhinaga olid 
õpilased sellega nõus tegelema.

Kohe tulid ideed lava kaunistamise 
ja erinevate tegelaskujude kohta. Tek-
kisidki erinevad grupid: kujundusega 
tegelesid Jaagup Jairus, Birgit Väljas ja 
Angelica Tiik, stsenaariumiga – Aigar 
Lumiste, Tõnis Luts ja mina, Andres 
Kalavus koos 7. klassi õpilase Simson 

Reimandiga olid läbivad tegelased, 
kes otsisid teed Lumekuninganna 
juurde. Lisaks 8. klassile oli abiks 
lava ülespanekul ja koristamisel ka 
Indrek Lumiste 9. klassist. Põnev 
oli koos õpilastega otsida muusikat, 
teha dekoratsioone ja valmistada 
ette lava jaoks kaunistusi. See, kes 
polnud seda varem teinud, ei kuju-
tanud ettegi, kui suure hulga aega 
võtab kaunistuste tegemine. Ausalt 
öeldes olin ma meeldivalt üllatunud: 
tundus, et sellised ettevõtmised 
meeldivad õpilastele. Kõikidele suur 
tänu toreda näidendi eest!“

Sääraste toredate muljetega 
alustasime III õppeveerandit, 
mis eelkõige tähendab 10 nädalat 
pingsat õppetööd, aga ka erinevaid 
huvitavaid klassi- ja kooliüritusi, 
spordivõistlusi, osalemisi aine-
olümpiaadidel ja –konkurssidel. 

Jõudu ja energiat lastele, õpilas-
tele, lapsevanematele, koolitöötaja-
tele!  

Maie Ainz, Jäneda Kooli 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Tore jõuluaeg on möödas

Loome koos loovusringis
Tapa noortekeskuses tegutseb peale 
igasuguste muude tegemiste teist 
aastat järjest loovusring koolilastele. 

Kajastan seda, mida teeme ja kes 
teevad. Üritust ei saa kahjuks reklaa-
mida, sest soovijaid on kordades roh-
kem, kui suudame pakkuda võimalust 
osaleda. Ühest küljest on see tore, aga 
teisest küljest jällegi kurb, sest osalejaid 
oleks, aga võimalusi osalemiseks kah-
juks mitte. Kindlasti on Tapal veel to-
redaid, tublisid oskajaid, kes sellist asja 
vedada suudaksid. Siit siis julgustus 
teile, et hakake pihta! Koostööalased 
kiidusõnad kuuluvad Tapa gümnaa-
siumi algklasside õppealajuhatajale 
ning algklasside õpetajatele, kes 2009. 
aasta sügisel käisid noortekeskuse 
tegevusega tutvumas ning ringiteate 
info kohe koolis lapsevanematele 
edasi jagasid.

Ringis osalevad 13 last – paar koo-
lieelikut ning algklasside lapsed. Valik 
ei ole tehtud sugugi „omade“ seast, 
vaid lisaks koostöös kooliga ja eelmisel 
aastal lehes ilmunud ringikuulutuse 
põhjal registreerinud lapsevanemate 
alusel. Kes oli nobedam, sellel vedas. 
Kes jällegi veidi viivitas, see ootab 
vabanevat kohta. 

Oma tegemiste planeerimisel 
lähtume rahvakalendri tähtpäevadest 
ja sõna LOOVUS mitmekülgsusest. 
See tähendab seda, et iga ringikord 
on temaatiline ning sisaldab sõnalist 
osa – muinasjutt, rahvakommete 
tutvustust või teema lahti seletamist. 
Tegevuste käigus toimuvad kindlasti 
mängud, kus lapsed saavad kinnistada 
eneseväljendusoskust, õpivad arvesta-
ma kaaslastega, suhtlevad, omandavad 
erinevaid reegleid jne.

Üheks eesmärgiks oleme seadnud 
selle, et sõbralikkus, üksteise erine-
vustega arvestamine, viisakus ja hoo-
limine on väärtushinnangud. Järgime 
neid kõik koos. Tegevustest ei puudu 
kunstiline osa. Iga kord meisterdame 
või joonistame midagi. Tuletame 
meelde värvusõpetust ning õpetame 
nägema loodust oma ümber ning 
kujutame ennast ühe osana loodusest. 
Ei puudu ka laul, ringmäng ning tants, 
sest Ave võtab kätte akordioni ja selle 
pilli saatel on võimatu laulmata või 
tantsu keerutamata olla. 

Kindlasti ei puudu nali ja naer, sest 
naeratus muudab maailma suureks. 
Rõõmus meel teeb inimese ilusaks! 
Jõudumööda teeme väljasõite. Eel-
misel aatal käisime vastlasõidul ning 
kevadine ekskursioon Pokumaale sai 
väga positiivse tagasiside laste poolt. 
Aeg ei ole meil hetkel võimalusteroh-
ke, aga tänu heade inimeste vastutule-
kule saab ka kõige raskematel hetkedel 
ennast positiivselt tunda.

Meil on vedanud, sest bussijuht 
Enno Roos hoolib sellest, et lapsed 
saavad näha ja käia. Polegi kohanud 
sellist bussijuhti, kes tegeleb lastega 
sama palju kui meie, kes viib kõik 
jõmmid peale sõitu koduväravasse ja 
siis kui lõpuks hakkame bussirahast 
rääkima ta hetkeks naeratab muhedalt 
ning tagasihoidlikult lausub: „Saame 
hakkama!“ Sellega on kõik öeldud 
ja sellepärast saamegi julge tundega 
kinnitada, et maailmas ei ole kõik head 
asjad rahas mõõdetavad. On hetki, 
kui heasüdamlikkus, vastutulelikkus 
ja hoolimine kaaluvad krõbisevad 
mündid tuhendekodrselt üle. Meie 
tänu on sõnadest suurem!

Ringi juhendame oma tööde ja 
tegemiste kõrvalt tasuta. Juhendavad 
Ave Pappe, Liggi Rattasepp ja allakir-
jutanu. Eks teha ja olla aitab see laste 
suur soov ning ootus kokku tulla ja 
koos olla. Tihti suheldakse internetis 
juba ringipäeva toimumise õhtul ning 
küsitaks, et millal järgmine kord on. 
See ongi tasu. Teinekord tullakse oma-
tehtud pildiga ja kingitakse see siiralt 
otsa vaadates. Lapsed on viisakad ja 
armsad. Kuidas me siis saame neile 
öelda, et tööd on palju ja koju polegi 
täna jõudnud. Pealegi on nii, et kui 
tuledki veidi hallide mõtetega ringi 
tegema, siis tuled juba sellepärast, et 
siin muutuvad hallid mõtted ilusateks 
värvilisteks. Muutuvad sellisteks 
naerusteks nagu on väikese looja tuju 
või tema joonistus, isegi vahest aitab 
väike vallatus!

Suur tugi on ka lapsevanematest, 
sest nemad toetavad jõudumööda 
materjalide muretsemisel ning nemad 
usaldavad oma lapsed meie hoode! 
Ilusat koostegemise ning koosolemise 
uut aastat teile kõigile!

Kairi Kroon

Novembri 7. kuupäeval toimus Rak-
vere Rahvamajas slaavi ühingute ühine 
pooleteisetunnine aruandlus Sügis-
kontsert, millest võtsid osa Rakvere 
Ukraina kogukonna vokaalansambel 
Barvinok, Kunda tantsurühm Põ-
randaalused ja Tapa slaavi ühingu 
ühisansambel Žuravuška. Esinejad 
said pealtvaatajate heakskiidu osaliseks.

Peale kontserti toimus ansamblite 
ühine koosviibimine, millest võtsid 
osa Rakvere linna juhid ja endine 
Lääne-Virumaa maavanem.

Jõululaupäeval 24. detsembril 
korraldas Tapa slaavi ühingu an-
sambel Žuravuška tasuta heatege-

vusliku kontserdi Tapa hooldekodu 
elanikele. Ansambli esinejad viisid 
sinna väikest külakosti ja lõpetasid 
oma esinemise ühise teejoomisega. 
Hooldekodu elanikud tänasid esine-
jaid rohkete aplausidega. 

Tapa slaavi ühing saab peatselt 
endale uue kunstilise juhendaja. 
Kutsume kõiki laulu ja tantsurahvast 
osalema slaavi seltsi ühistegevustes. 
Huvilistel palume pöörduda Rim-
ma Bõtškova poole aadressil: Tapa 
muusikakooli 1. korrus, sissekäik 
muusikakooli tagant, kaubamaja-
poolsest otsast.

Aino Sidorova

Tapa slaavi ühingu 
tegemistest

Tapa valla I noortekogu valis oma 
teisel istungil 8. jaanuaril Tapa val-
lavolikogu saalis endale presidendi. 
Lisaks valiti asepresident ja sekretär, 
esindajad Lääne-Virumaa noorteko-
gusse ning esindajad Tapa vallavoli-
kogu komisjonidesse.
President: Kristlin Läänemägi
Asepresident: Maret Must
Sekretär: Kristin Bugri

Noortekogu esindaja kultuurikomis-
jonis: Margus Kamlat
Noortekogu esindaja hariduskomis-
jonis: Kristlin Läänemägi
Noortekogu esindaja sotsiaalkomis-
jonis: Kristin Bugri
Noortekogu esindajad Lääne-Viru-
maa Noortekogus: Johannes Must 
ja Linda Tali.

Noortekogu valis presidendi

Pildid Jäneda Kooli jõuluürituselt. Fotod Jäneda Kooli arhiivist
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Muusikakooli eelkool alustab sel 
aastal 2. veebruaril ning kestab kolm 
kuud kuni 27. aprillini (v.a kooliva-
heaeg 19.–27. märts). Tunnid toi-
muvad igal kolmapäeval kell 16.15.

Eelkoolis tegeletakse laste muu-
sikalise arendamisega läbi laulu, 
mängu ja rütmiharjutuste. Selleks 
kasutatakse oma häält ning lihtsa-
maid meloodia- ja rütmipille. 

Eelkoolis käinud last ei arvata 
automaatselt muusikakooli õpilaste 
nimekirja. Kõik lapsed, kes soovi-
vad sügisel astuda muusikakooli, 
peavad läbima muusikalised katsed, 
mis toimuvad maikuus. 2011 aasta 

1. septembril ootame õppima kõiki 
neid lapsi, kes lähevad tavakoolis 
vähemalt teise klassi.

Eelkooli võivad tulla ka noo-
remad, kuid soovitatavalt mitte 
alla 6-aastased. Esimesse tundi 
palume lapsel tulla koos vanemaga.  
Eelkool on tasuline, 6,50 € kuus 
Avalduse eelkooli astumiseks leiate 
muusikakooli kodulehelt www.ta-
pamuuusikakool.ee. Avaldust saab 
täita ka enne esimest tundi kohapeal. 

Lugupidamisega

Ilmar Kald,
Tapa muusikakooli direktor

Karkuse küla jõulupeol olid koos küla noored ja täiskasvanud.
Foto Eva Vabamägi

26. detsembril toimus Karkuse 
klubis taas küla jõulupidu.

Meile esinesid Karkuse klubi 
näiteringi lapsed, osad laulsid ja 
teised lugesid luuletusi. Klubis on 
tegutsenud laste näitering kaks aas-
tat. Eelmise aasta jõulunäidend rää-
kis meile metsarahva sekeldustest 
ja selle aasta näidend oli Jõuluvana 
sünnipäevast. Karkuse ja ka Näo 
küla lastele meeldib näidelda.

Tore on, et meie külas on säili-
nud vana klubihoone, kus saavad 
koos käia nii vanad kui ka noored. 
Vaatamata suurtele tuiskudele, oli 
jõulupeole kohale jõudnud meeldi-
valt palju inimesi. Pärast esinejate 
etteasteid jõudis kohale ka jõulu-
vana. Isegi külm ja aastakümneid 
remontimata hoone muutus tema 
tulekuga soojemaks ja valgemaks. 

Saalis valitses mõnus jõulumeele-
olu ja nii mõneski lapses tekitas see 
elevust. Kui pakid olid jõuluvana 
käest lõbusate salmidega ja laulu-
dega välja lunastatud, said peolised 
osa ühiselt kaetud lauast, millel olid 
maiustused ja auravad verivorstid. 

 Kaks aastat tagasi, kui tublid 
külanaised asutasid Karkuse Küla 
Seltsingu, sai ühiste jõududega 
puhastatud nii klubi kui ka klubi 
ümbrus. Klubi kõrvale tegime las-
tele palliplatsi. Meil on võrkpalli- ja 
jalgpalliväljak. Lapsed sooviksid ka 
korvpalli mängida, kuid see eeldaks 
vaba asfaltpinna olemasolu. Aastaid 
tühjana seisnud hoone ja ka palli-
plats on nii noorte kui ka vanade 
seas agaralt kasutust leidnud. Saa-
bunud uuel aastal on igal inimesel ja 
ka külal omad unistused ja soovid. 

Meie küla inimeste sooviks oleks 
kindlasti klubihoone remont. 
Samuti on meie külas, vaid üks 
liiklusvahed, milleks on koolibuss.

Kõige suuremaks unistuseks 
oleks meie küla läbiv kergliiklustee. 
Sellisel teel saaksid meie lapsed 
ohutult liigelda nii jalgsi kui ka 
jalgrattaga. Tulles õhtuti Tapalt 
Karkuse poole, on näha, et ka Tapa 
tervisesportlased kasutavad agaralt 
meie poole tulevaid teid. Nendelgi 
oleks turvalisem kergliiklusteel 
sportida. Unistused jäävad küll 
tihti ka unistusteks, kuid üks tark 
inimene ütles mulle, et unistada 
tohib ja need võivad ka täituda.

Soovime oma küla seltsingu 
poolt kõigile inimestele ilusat ja 
teguderohket valge kassi aastat.

Eva Vabamägi

Tapa muuseum avati linna munitsi-
paalasutusena külastajatele piduli-
kult 10. juunil 1994. aastal.

Muuseumi hooneks ostis linn 
perekond Negusele kuulunud amor-
tiseerunud elumaja, mis on ehitatud 
1934. aastal. Tapa muuseumi asutaja 
ja esimene juhataja oli Harri Allan-
di, kes pea 15 aastat seda tööd tegi 
ja eelmisel aastal oma 80. juubelit 
tähistas.

2009. aasta sügisest oli Tapa muu-
seumi juhataja Georgi Särekanno, 
aga alates 2010. aasta novembrist 

on Tapa muuseumi juhataja Tiina 
Paas, kes aasta varem muuseumis 
varahoidjana töötas. Tiina Paasi 
eestvedamisel on valminud ka muu-
seumi uus koduleht. 

Tapa muuseum on Tapa vallava-
litsuse hallatav asutus, mis kogub, 
talletab ja eksponeerib esemeid, 
fotosid ja dokumente, mis on seotud 
Tapa valla aja- ja kultuurilooga. Tapa 
muuseumi kodulehega saab tutvuda 
aadressil www.tapamuuseum.ee .

Indrek Jurtšenko

Muusikakooli 
eelkoolist

Novembri lõpus toimusid Tapa 
valla IV muusikapäevad „Hoian 
need viisid südames“, mis olid 
pühendatud 2010. aasta Eesti 
heliloomingu suurkujude juube-
litele – Veljo Tormis (80), Arvo 
Pärt (75), Olav Ehala (60), Urmas 
Lattikas (50), Urmas Sisask(50). 
Lugupidamist avaldati lauluga ka 
Artur Rinnele, kellel möödus 100 
sünniaastapäev. 

Muusikapäevaga on seotud väga 
palju meie valla kultuuritegijaid 
ja külalised. See ei ole aga ainu-
keseks kultuurisündmsueks meie 
kohalikus kultuurielus. Aktiivselt 
tegutsevad Lehtse ning Tapa kul-
tuuurimajad, pakkudes rahvale 
erinevaid väljakutseid kultuuri-
sündmuste näol.

Nii ongi elanikel võimalik leida 
mitmekülgseid tegevusi vastavalt 
oma soovidele ja võimetele ning 
rikastada enda sisemisi kultuuri-
väärtusi harjudes sellega, et meie 
kõik oleme ise osake kultuurist ja 
kultuur on osake meist, kui me vaid 
selle sädeme ära tunnetame. Meie 
vallas on palju neid, kes on selle 
sädeme ära tunnetanud ning samas 
kannavad ka ise järjepidevalt edasi 
põlvest põlve kohalikke traditsioo-

ne sisaldavaid kultuuriväärtusi. 
Viimaste muusikapäevade kor-

raldamise eel sündis mõte, et meie 
tublid kultuuriväärtuste edasikand-
jad vajavad lisaks esinemisvõima-
lusele ja sõnalisele kiitusele midagi 
tähelepanuväärsemat. Nii leidiski 
muusikapäevade korraldustoim-
kond, et ilus oleks neid tublisid 
inimesi tunnustada “Eesti rahva-
kultuuri kandja” nimetusega ning 
vallavalitsus kiitis selle mõtte heaks. 
Kultuurikollektiivid esitasid ise oma 
kandidaadid ja nii saidki 35 inimest 
uue aunimetusega tunnustatud. 
Siinkohal oleks sobiv ära nimetada 
sel korral väljavalitute nimed:

Kanarbik – Anne Terk ja tant-
surühm Eideratas; Tapa Linna 
Orkester – Aare Limberg, Raili 
Rooba, Viljar Pipenberg, Jaak Truu; 
Tapa kammerkoor – Marika 
Odar, Peeter Kald, Tõnu Männik, 
Arvi Kukk; Tapa käsitööring – 
Saima Murro, Aino Puhasmets; 
Ehavalgus – Elvi Vait, Elga Tiik, 
Hilma Lindam, Elve Nurk; Lehtse 
käsitööring – Kaja Tomberg, Eevi-
Maie Toomla; rahvatantsurühm 
Tulised Tuulutajad – Margit 
Puhasmets, Toomas Murer; Mõi-
sapiigad – Helve Grossmann, 

Krõõt Toomingas; segakoor Lee-
tar – Lembit Vomm, Lydia Pihel, 
Emmi Augjärv, Ave Pappe; Tapa 
kunstiklubi – Rauni Kents; MTÜ 
Loometöö – Luule Nurga; Lehtse 
kammerkoor –- Merike Kärmas, 
Viktor Grossmann, Tiiu Tikker-
ber, Kadri Toomingas; Lehtse 
kapell – Tiit Animägi.

Lisaks tänati muusikapäevade 
korraldamise eest samade auni-
metustega ka Leelo Jürimaad 
ja Kairi Krooni muusikapäevade 
korraldustoimkonna poolt. 

Uhkusega võib tõdeda, et ees-
kujud kultuurikandjatena on meil 
olemas. Neid on kindlasti rohkem-
gi, aga sel korral tänasime just neid 
eelpool nimetatuid. Olgu nad al-
gajatele jõuallikaks edasmimineku 
teel, olgu nad noortele eeskujuks ja 
julgustuseks, olgu nad nendele ma-
jakaks, kes teed klutuurini otsivad! 
Öldud on ju, et midagi suurt ei loo-
dagi hetkega ja kohe nagu näiteks 
ka suurt punast ja küpset õuna. Kui 
sa soovid minult õuna, siis vastan 
ma, et sellega läheb aega. Las puu 
sirgub, õitseb ja kannab vilja, las 
vili küpseb.... 

Ilusat kultuurset aastat!
Piret Pihel 

Südamega pühendumine 
sai tunnustuse

Meenutusi Karkuse küla
jõuludest ja muust elu-olust

Tapa muuseumil 
valmis uus koduleht

Vaidlusi tekitas asjaolu, et kui 
taotlus peaks rahuldatama, pa-
neb see vallaeelarvele üsna olulise 
koorma, samas on see teadaolevalt 
viimane võimalus sellise valdkonna 
rahastamiseks Euroopa Liidu abi-
fondidest. Teada ju on, et kui ei küsi, 
siis ka ei saa, keegi niisama midagi 
pakkuma ei tule. Kuna Tapa sooja-
trassid on enamuses juba amorti-
seerunud ja suurte soojakadudega, 
siis tuleks meil hakata igal aastal 
trasside vahetusse panustama suuri 
summasid. Volikogu otsuse koha-
selt otsustati siiski esitada taotlus ja 
nõustuda selle jaoks omaosaluseks 
vajaliku raha garanteerimisega 12 
miljoni krooni ulatuses.

Selleks, et meelitada ettevõtteid 
Tapa tööstusalale investeerima, 
esitasime ka projekti tehnovõrkude 
väljaehitamiseks kokku 6,9 miljoni 
krooni ulatuses. Juhul, kui projekt 
leiab toetust, rajatakse tööstusküla 
maa-alale korralik teedevõrk ning 
rajatakse iga kinnistuni vee ja kana-
lisatsioonisüsteem.

Aasta lõpus sai toetust Tapa 
vallavalitsuse esitatud projekt Tapa 
valla eakate, puudega inimeste ja 
dementsete päevahoiu teenuse 
väljaarendamiseks, mis võimaldab 
senise hoolduskoormusega isikutele 
tööturule sisenemist või tööturult 
väljalangemise ennetamist koguma-
huga 2,4 miljonit krooni. Need on 
suuremamahulised ettevõtmised, 
mille tulemust on näha alles sel ja 
järgnevatel aastatel. 

Esimest korda tuli mullu kokku 
Tapa valla ettevõtjate ümarlaud, 
käivitatud on Tapa valla noorteko-
gu millelt loodame olulist panust 
vallaelanike rahulolu suurendamisel. 

Ilmast ilma kirjutame ilmast
Eelmist aastat jääb iseloomustama 

erakordsed ilmaolud, kuum suvi ja 
lumerohke ning külm talv. Kui su-
vekuumus mingeid erilisi lisakulusid 
ei tähenda, siis talve vingerpussid tä-
hendavad väga suuri väljaminekuid ka 
valla eelarvest. Eelmisel aastal kulus 
teede talihoolduseks ca 1,5 miljonit 
krooni, samas kogu teede eelarve suu-
rus oli 2,4 miljonit krooni. Sellel aastal 
on juba kulunud tänu ekstreemsetele 
ilmaoludele detsembris ca 1 miljon 
krooni, seda sellepärast et detsembris 
tehtud tööde eest makstakse järgmine 
kuu. Siit on ka näha seosed vallaeel-
arve suuruse ja nende võimaluste 
vahel, mis on vallal teedeehituseks 
ja -remondiks. Mida karmim ja lu-
merohkem talv, seda vähem saame 
suvel teede olukorra parendamisse 
panustada. Tapa vald oma lumelükka-
mise korraldamisel ei ole teinud vahet 
erateede ja vallateede vahel. Me oleme 
seisukohal, et meie elanikud peavad 
saama liikuma, loomulikult prioriteet 
on see, et kõigepealt saaksid puhtaks 
suuremad teed ja siis alles eramute 
juurde viivad teeotsad. 
Iga inimene on oluline, iga idee 
kaalumist väärt

Kuigi riigi rahaeraldus, mis seo-
tud Tapa valla elanike arvuga tehak-
se seisuga 1. jaanuar 2011, kutsun 
siiski valla alalisi elanikke end ka val-
da sisse kirjutama. Ainult nii saame 
pakkuda teile parimat teenust, see on 
ka ilus viis andmaks märku, et olete 
meie tehtuga rahul ning oleme teie 
silmis usaldusväärsed. Samas tänan 
neid, kes on end juba valla elanikuks 
registreerinud. Soovin meeldivat ala-
nud uut aastat ning palju tulevikku 
suunatud ideid. 

Alari Kirt, vallavanem

Algus lk 1

Möödunud aasta oli keeruline
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Rahvusringhäälingu muusikatoi-
metajad valisid Aasta Muusikuks 
2010 helilooja Urmas Sisaski.

Möödunud aasta sügisel 50. sün-
nipäeva tähistanud Urmas Sisask 
on Eesti armastatumaid heliloojaid. 
Ta sündis 1960. aastal Raplas ja 
lõpetas Tallinna Konservatooriumi 
kompositsiooniklassi Rene Eespere 
juures.

Sisaski ainulaadse muusika-
kontseptsiooni põhiallikas on 
astronoomia. Paljud tema teosed 
põhinevad planeetide liikumise 
matemaatilisel kirjeldusel. Oma 
kauaaegses elukohas Jänedal asutas 
ta 1994. aastal maailma ainsa muu-
sikatähetorni ja kaks aastat hiljem 
“muusikalise planetaariumi”, kus 
ta on teinud astronoomilisi vaatlusi 
ja korraldab suure publikumenuga 
loeng-kontserte.

Astronoomia kõrval on Sisas-
ki muusika läteteks euroopalik 
vaimuliku muusika traditsioon, 

samuti runolaul ja ürgsed rituaalid. 
Sisaski helitööd on kõlanud Jaa-
panis, Rootsis, Soomes, Taanis, 
USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal, 
Austraalias ja mujal maalimas. 
Väljaspool Eestit on enim esitatud 
Sisaski kooriteoseid.

Heliloojalt on ilmunud 14 autori-
plaati, tema teoseid võib leida enam 
kui neljakümnelt kogumikplaadilt. 
Sisask on ka aktiivne kultuuritege-
lane ja kodanik. Möödunud aastal 
oli ta Tuhala karstiala looduskaitse 
aktsioonide üks liidreid. Sisaski 
“Tuhala nõuakaevu loitsu” esitasid 
koos autoriga Eesti poplauljad, 
ettevõtmine äratas laialdast tähe-
lepanu. 

Aasta Muusiku tiitli pälvib muu-
sik, kelle loomingulised saavutused 
on edendanud Eesti muusikakul-
tuuri ja kes on teinud koostööd 
Eesti Rahvusringhäälinguga.

klassikaraadio.err.ee/uudised

Veelindude normaalne käitumine on 
rändamine lõuna- ja läänepoolsetele 
talvitusaladele. Läänemeri pole kinni 
külmunud ja linnud saaksid praegu 
veel lõuna poole vabasse vette toi-
duotsingutele rännata. Seetõttu pole 
mõistlik asulates toita sinikael-parte 
ja kühmnokk-luiki, meelitades neid 
paigale jääma. 

„Linde talvel toites meelitame 
neid muutma oma käitumisharjumu-
si, see aga on halb ja kohati ka ohtlik 
nii lindudele kui ka inimestele,“ ütles 
Keskkonnaameti looduskaitsebio-
loog Tõnu Talvi. 

Inimese naabrusesse peatuma 
meelitatud veelinnud kaotavad 
olulise osa oma füsioloogilisest 
võimekusest ja instinktidest. Lin-
nud minetavad oma loomupärase 
rändeinstinkti, muutuvad kerges-
ti kättesaadavaks kiskjatele ning 
ebanormaalselt suurearvuliselt ja 
tihedalt koos esinedes nakatuvad ja 
levitavad üksteisele kergesti haigusi. 
Inimesele võivad haiged linnud lähe-
dase kontakti tõttu samuti ohtlikuks 
muutuda, põhjustades sanitaarselt 
ja ka otseselt (õrn jää, liiklusohud) 

ohtlikke olukordi. 
Inimesed pakuvad lindudele 

enamasti saiatooteid, mis on lin-
dude jaoks täiesti võõras toit ja 
kahjustab nende seedeorganeid ja 
üldist tervist. 

Tehisliku ning lindude tervisele 
otseselt kahjuliku toiduga parte ja 
luiki toites käitub inimene väga lü-
hinägelikult, nõrgestatakse oluliselt 
nende lindude lennuvõimekust ja 
pikemas perspektiivis ka kevadist 
sigimisedukust. 

Veelindude jaoks on parim käi-
tuda oma aastatuhandete jooksul 
väljakujunenud looduslike instink-
tide järgi ning ilmade külmenedes 
ja loodusliku toidu kättesaadavuse 
halvenedes lennata talvitumiseks so-
bivamatele veekogudele. Linde toites 
toetab inimene looduses erandeid, 
ebaloomulikku käitumist ja loodus-
like seaduspärade nõrgenemist. 

Lisainfo: Tõnu Talvi, keskkon-
naameti looduskaitse bioloog, tel 
501 6869,

tonu.talvi@keskkonnaamet.ee 
Aet Truu,

Keskkonnaameti pressiesindaja

3. jaanuaril tähistati Eesti vabadus-
sõjas võidelnute mälestuspäeva 91. 
aastapäeva Tapa linna vanal kalmis-
tulHans Koiva ja kolme tundmatu 
sõduri kalmul.

Kirde Kaitseringkonna vanem-
kaplani Silvester Jürjo poolt juhitud 
jumalateenistusel asetati lilled ja 
pärjad Hans Koiva kalmule ja Tapa 
linna uuele kalmistul Imastu sõjave-
teranide kodu rahulale. Mälestustee-
nistusest võttis osa Tapa vallavanem 
Alari Kirt, abivallavanem Herki 
Kübarsepp, Tapa muuseumi direk-

tor Tiina Paas, Eesti Kaitseliidu Viru 
Maleva Tapa Üksikkompanii esindaja 
ja vallakodanikud.

3. jaanuaril on Vabadussõjas või-
delnute mälestuspäeva puhul Eestis 
lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik 
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutu-
sed ning avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud. Eesti lipu võivad heisata ka 
kõik teised. Eesti Vabadussõda algas 
28. novembril 1918, relvad vaikisid 3. 
jaanuaril 1920 kell 10.30 ning sõda 
lõppes 2. veebruaril Tartu rahulepin-
gu sõlmimisega.

Urmas Sisask valiti 
aasta muusikuks 2010

Veelindude toitmine 
rikub rändeinstinkti

Peterburi kunstniku Jelena Tše-
bakova kollaažimaalid on Tapa 
linnaraamatukogus.

Jelena Tšebakova sündis 1967. 
aastal Lätis, Dobeles. 1988. aastal 
lõpetas ta Serovi nimelise kuns-
tikooli, 1992. aastal astus Vene-
maa Kunstnike Liidu graafika 
sektsiooni liikmeks. Näitustel 
esineb ta alates 1987. aastast. 
Isiknäitusi on olnud 17, enamus 
neist Peterburis ja selle lähiümb-
ruses, lisaks kolm näitust Taanis 
ja nüüd ka Eestis. Ta on osalenud 
ligi sajal ühisnäitusel Venemaal 
ja piiri taga. Tema tööd asuvad 
riiklikes ja erakogudes Venemaal, 
Inglismaal, Prantsusmaal, Saksa-
maal, Taanis, Ameerika Ühend-
riikides, Jaapanis, Hispaanias 
jm. Kollaažiga tegeleb kunstnik 
aastast 1993, aga on teinud ka 

guaššmaale, oforti ja pastelli.  
Kollaažinäituse tööd on val-
minud väga lihtsaid materjale 
kasutades – vaid värviline paber 
ja pildid ajakir jadest, millega 
on loodud võrratu koloriidiga 
jutustavad pildid. Kujutatud 
meeleolud ja hetked on meile 
tuttavad ja ammu teada, kuid 
esitusviis kordumatu. Armastus 
oma kodulinna Peterburi vastu, 
tähelepanelik silm ja tundlik meel 
on selle linna jäädvustanud ku-
jundlikku keelde kõige kaunimal 
võimalikul viisil.

Jelena Tšebakova on öelnud: 
„Seda argist, mis igapäevaselt 
libiseb mööda minu silmade eest, 
naudin kui teatrietendust. Iga uus 
hetk kannab endas uut meeleolu, 
omab mööduva hetke korduma-
tut võlu. Näha ja edasi anda seda 

meeleolu ongi mu ülesanne, kuid 
see pole mitte kergete killast.“

Näitus on avatud 26. veeb-
ruarini.

Kersti Burk

Jelena Tšebakova
FotoTapa

linnaraamatukogu arhiivist

Kollaažimaalid 
Tapa linnaraamatukogus

Pisipõnnidele on käesolev aasta 
alanud hästi ja paljutõotavalt.

Peab tõdema, et katteta lubadusi 
pisipõnnid Jõuluvanale andnud ei 
ole. Lubadus, uuel aastal tublid 
ja tegusad lapsed olla, peab igati 
paika. Vana-aasta viimased päevad 
olid lasteaias täis siginat-saginat. 
Aastalõpu kiirus ei üllata ju kedagi, 
ööpäevagi on raske 24 tunni sisse 
ära mahutada. Ometi jõudsime 
lasteaias paljude toredate toimetus-
tega veel vana aasta sees hakkama 
saada.

Südamesse jäi aga soov veel 
kord tänada kõiki emasid, isasid, 
vanaemasid, vanaisasid, meie en-
disi pisipõnne, lasteaia töötajaid 
ja ka kõiki külalisi, kes panid 
õla alla lasteaia advendikohviku 
teokssaamisele. Kohvikulettidel oli 
valik väga rikkalik. Isevalmistatud 
jõulukaartidest, emade-vanaemade 
käsitööesemetest, kuni laste endi 
poolt valmistatud erinevate jõulu-
kaunistusteni välja.

Meenutus külluslikust maiustus-
te valikust, toob tänagi veel mõne 
maiasmoka suule mõnusa naera-
tuse. Seda, et advendikohvik täitis 
oma eesmärgi, näitas heategevus-
ürituselt saadud tulu, tänu millele 
olid need päkapikud, kes rühma-
desse mänguasju muretsevad, sel 
aastal eriti helded. Mängurõõmu 
jagub nüüd pisipõnnidele veel 
pikaks-pikaks ajaks. Aitäh kõigile! 

Kingitusi saada on ju tore, aga 
ka andmisrõõm on kogemist väärt. 
10. jaanuaril käisid Päikesejänku 
rühma lapsed rõõmu valmista-
mas Tapa hooldekodu elanikele. 
Koos rühmaõpetaja Ela Vulla ja 
liikumisõpetaja Kaili Teraskiga 

kerkisid hooldekodu õue peale 3 
tähtsa olemisega lumememme. 
Loodame südamest, et need kolm 
lumememme ka hooldekodu mem-
mede-taatide päevadesse vaheldust 
toovad, sest meisterdajate endi 
nägudelt peegeldus vastu küll vaid 
puhas rõõm ja rahuolu.

Tore, et ka väikestest asjadest 
osatakse suurt ja siirast rõõmu 
tunda! Ja kuna see rõõmujagami-
ne on tõeliselt väärt- ja hingele 
kosutustpakkuv tegevus, siis on 
pisipõnnidel sellelgi aastal plaanis 
kutsuda kokku kõik emmed-issid, 
vanaemad-vanaisad ja õed-vennad 
üheskoos lumelinna ehitama. Eel-
misel aastal õnnestus lumelinna 
ehitamine suurepäraselt ja kuna 
ilmataat ei ole ka sel aastal lume 
pealt kokku hoidnud, siis oleks 
seda lahket võimalust kasutamata 
jätta üsna tauniv tegu. Nii et, kõik 

tegusad inimesed on oodatud 22. 
jaanuaril, so laupäeval, kell 10 las-
teaia Pisipõnn hoovile, et osa saada 
ühe vahva linna rajamisest. Kaasa 
soovitame võtta palju häid ideid, 
entusiasmi ja mõned vajaminevad 
töövahendid (labidad, kühvlid jms).

Kuum tee ja taldrikutäis kuuma 
hernesuppi on kõikidele teotahte-
listele asjaosalistele garanteeritud. 
Öeldakse ju, et ühtsuses peitub 
jõud ning üheskoos suudetakse ka 
mägesid liigutada Selle tõetera pai-
kapidavust võivad Pisipõnnid kin-
nitada oma eelnevatest kogemus-
test. Üks on aga päris kindel, selle 
rõõmu suurust, mida lumelinn meie 
väikestele pisipõnnidele pakub, ei 
ole võimalik mitte millegagi mõõta! 
Jagatud rõõm on topelt rõõm!

Leevi Ivainen,
Pisipõnni õppealajuhataja

Jagatud rõõm on topelt rõõm

Kas teil on kõrge vererõhk?
Kas teil on kõrge kolesteroolitase?

Kas teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on teil kõrgenenud risk haigestuda jala arterite ateroskleroosi. 

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!

Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub 26. ja 27. jaanuaril kell 9–17
Tapa kultuurikojas, Turu 8.

Registreerimine vastuvõtule 24. ja 25. jaanuaril (esmaspäev, teisipäev) kell 9–14 tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge.

Protseduur maksab 6 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli!

 Tervise Tugi OÜ 

Eesti vabadussõjas
võidelnute mälestus-
päeva 91. aastapäeva 

tähistamine Tapa vallas

Pisipõnni Advendikohvik 2010 Foto  Leevi Ivainen

tapa.ee
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Eeloleval suvel toimuval Tapa vorstifestivalil võib näha kümneid selliseid 
tossavaid grille koos hõrgutavate vorstidega. 

Foto Tapa kultuurikoja arhiivist

Tapa vallavalitsus korraldab 
augustikuus esimese Tapa vors-
tifestivali. 

Festival algab pühapäeval, 7. 
augustil, kell 9.45 Tapa linna Kesk-
väljakul, kus toimuvad rahvakogu-
nemine ja vorstiteemalised kihu-
tuskõned. Seejärel liigutakse Tapa 
linna orkestri saatel piduliku rong-
käiguga vorstifestivali südamesse 
Tapa muusikakooli parki. Festivalil 
toimuvad vorstiteemalised pub-
likumängud,  vorstikontserdid ja 
tantsuõhtu. Koostöös Eesti Grilli-
liiduga korraldatakse esmakordselt 
Eesti meistrivõistlused vorstigrilli-
mises kuhu on võistlema oodatud 
huvilised kõikjalt Eestist. Vorstifes-
tival lõpeb õhtul kell 18, festivalile 
sissepääs on tasuta. Vorstifestivali 
programmiga on võimalik tutvuda 
festivali kodulehel www.vorstifes-
tival.ee ja lisainfot saab ka telefonil 
322 0061. 

Eesti meistrivõistlustel vors-
tigrillimises võisteldakse kahes 
voorus – vorstivoorus ja fantaasia-
voorus. Vorstivoorus võisteldakse 
Tapal asuva Peetmark Lihatööstuse 
valmistatud toorvorsti grillimi-
ses söegrillil ja fantaasiavoorus 
võistkonna poolt vabalt valitud 
fantaasiaroa grillimises söe- või 
gaasigrillil, kusjuures roa kohustus-
likuks grillitavaks komponendiks 
on võistkonna poolt valitav vorst. 
Fantaasiavoorus atraktiivseima 
esitluse teinud võistkond pälvib ka 
esitluse eripreemia.

Võistlusalasse mahub võistkon-
di kakskümmend, kellest esimesed 
on juba registreerunud. Võistlusel 
osalemine on kõigile tasuta ja 
võistkondadega võivad olla esin-

datud omavalitsused, ettevõtted, 
õppeasutused, organisatsioonid 
jt. Võistkonnaliikmete arv ei ole 
piiratud. Võistluse lisainfot saab 
kodulehelt http://vorst.grillfest.
ee (Eesti Grilliportaalis www.
grillfest.ee, peatükk Võistlused) 
või helistades telefonile 504 3000. 

Tapa varasemas majanduselus 
oli liha- ja vorstitööstusel suur 
osatähtsus. Tapa vorstidel olid 
kõrged kvaliteedinäitajad ja sellest 
tulenevalt sai noor alevik Vorstilin-
na hüüdnime. Alates 1889. aastast  
kuni 20. sajandi 40-date aastateni 
oli Tapal üle viieteistkümne vorsti- 
ja lihatööstuse, lisaks ka eksport-
tapamaja. Täna töötab Tapal üks 
vorstitootja – Peetmark LH Tapa 
lihatööstus OÜ. 

Tapa vorstifestivali korraldus-

partneriteks on Eesti Grilliliit, Peet-
mark Lihatööstus, varem Rakveres 
toimunud Vorstfesti korraldaja 
Erkki Laidinen ja mitmed teised 
head partnerid. Kui on häid mõt-
teid mida Tapa vorstifestivalil veel 
korraldada võiks, siis võtke lahkesti 
ühendust Heili Pihlakuga Tapa 
kultuurikojast telefonil 322 0061 
või saatke e-mail aadressile info@
kultuurikoda.ee. 

Kohtumiseni esimesel Tapa 
vorstifestivalil 7. augustil!

Korraldajate nimel
Alari Kirt, 

Tapa vallavanem

Kodu on koht, kus oleme kaitstud 
tuule ja tormi, mure ja pingete eest. 
Turvaline ja ohutu kodu on pesa-
paik, kuhu on hea tulla ja perega 
koos olla. Eestis saab iga päev tules 
kahjustada kuus kodu. Enamasti 
on põhjuseks olnud rikkis elektri-
seade, väär küttekolde kasutamine, 
hooletus suitsetamisel või hooletus 
lahtise tule kasutamisel. 

 Nüüd, kui oleme kodus teinud 
kõik meist oleneva tuleõnnetuse väl-
timiseks – elektri- ja kütteseadmed 
on korras, tikud asuvad laste käeula-
tusest kaugemal, koju paigaldatud 
suitsuandurid töötavad ja kõigile 
pereliikmetele on teada, kuhu õn-
netuse korral helistada, siis võiksime 
mõelda, kui turvaline ja ohutu on 
meie eraldielavate lähedaste kodu. 

 Õnnetus hüüab, lausa kisendab 
tulles – tuleb vaid tahta teda kuu-
lata ja märgata. Kuidas märgata ja 
ennetada õnnetusi?
Vaatame üle elektriseadmed 

Memme või taati külastades vaa-
tame, milliseid elektriseadmeid nad 
oma kodus kasutavad ja kui suurt 
koormust talub majja paigaldatud 
elektrijuhtmestik. Vaatame üle pisti-
kupesad, lülitid ja pikendusjuhtmed: 
ei tohi olla nähtavaid vigastusi, sula-
misjälgi ja põlenud kohti. Jälgime, et 
elektri- ja pikendusjuhtmed oleksid 
kaitstud mehaaniliste vigastuste 
eest. Näiteks juhet diivani jala all 
või uksevahel muljudes viimase 
läbilaskevõime muutub ja juhe võib 
hakata kuumenema. 
Vaatame üle küttesüsteemi 

Kui meile armsad inimesed 
elavad ahjuküttega elamus, siis 
vaatame kriitilise pilguga üle kogu 
küttesüsteemi – kas soemüür, lõõ-
rid, ahi, pliit ja korsten on terved 
ja pragudeta, kas tahmaluugid on 
kindlalt kinni ja ega kuskilt suits sisse 
imbu. Kutsume regulaarselt korst-
napühkija puhastama küttesüsteemi 
sinna kogunenud tahmast ja pigist. 
Hooldamata korstnalõõridesse ko-
gunenud tahm ja pigi süttivad, leegid 
tungivad pragudest välja ja tuli levib 
edasi. Samuti paneme tähele, kas 
puukorv, kuivama asetatud riided 
või muu põlevmaterjal asetsevad 
köetud ja kuuma õhkavast ahjust 
ohutul kauguses. 
Vestleme lahtise tule ohutust 
kasutamisest

Külastades memme-taati kogu 
perega on eriti oluline, et märkame, 
kas tuletikud on lastele kättesaamatus 
paigas. Tuletame meelde, et küünlad 
põleksid eemal süttivatest materjali-
dest ja oleksid asetatud kuumakind-
lale alusele. Põlevaid küünlaid ei tohi 
jätta järelevalveta- need tuleb kindlasti 
kustutada enne toast lahkumist või 
magama minemist. 
Muudame lähedaste kodu tur-
valiseks kinkides neile kolm 
kodukaitsjat 

Küsime, kas kõik meie lähedased 
teavad, et kahjutule puhkedes muu-
tub ruumis viibimine juba mõne 
minutiga eluohtlikuks ja peagi on 
kogu ruum tuld ja suitsu täis. Tu-
lekahju suits sisaldab vingugaasi ja 
on väga mürgine. 

 Kõige kiiremini avastab tule-
kahju õigesti paigaldatud töökorras 
suitsuandur. Valjuhäälse häire-
signaaliga märku andes teavitab 
meie väike abimees põlengust selle 
algusjärgus, mil inimeste pääsemine 
ja tule summutamine on esmaste 
tulekustutusvahenditega jõukohane. 

Seepärast paigaldame vajadusel 
oma lähedaste koju suitsuanduri. 
Selgitame, kuidas suitsuanduri töö-
korras olekut kontrollida ja õpe-
tame patareid vahetama. Varakult 
avastatud tulekahju kustutamiseks 
kingime meile kallitele inimestele tu-
lekustutusteki ja tulekustuti. Tulekus-
tutustekiga saab kiirelt summutada 
näiteks köögis puhkenud tulekahju 
ja tulekustutiga elektriseadmes või 
-juhtmestikust puhkenud põlengut. 
Selgitame, millistele numbritele 
abi saamiseks helistada

Uurime, kas olulisemad lühi-
numbrid on telefoni juures paigu-
tatud nähtavale kohale.
112 – hädaabinumber 
1524 – pääste infotelefon, millelt saab 
informatsiooni tuleohutuse kohta 
1220 – perearsti nõuandetelefon
110 – politsei
1343 – Eesti Energia rikketelefon 
1510 – Maanteeinfokeskus
1313 – Keskkonnainspektsioon

Täpsemat infot ja nõuandeid saab 
veebilehelt: http://www.rescue.ee 
Külastame tihemini üksikult elavaid 
eakaid ja aitame muuta nende kodu 
turvalisemaks! 

Milvi Kompus,Ida-Eesti päästekeskuse 
ennetustöö büroo peaspetsialist

Haigekassa maksab ajutise töövõi-
metuse hüvitist kõikidele töötavatele 
isikutele, kes omavad ravikindlus-
tust tööandja kaudu või FIE-na. 
Hüvitiste kalendripäeva keskmine 
tulu on üldjuhul arvutatud eelmise 
kalendriaasta sotsiaalmaksult.

Töövõimetushüvitisi on 4 liiki.
1. Haigushüvitis

Haiguslehe, mille väljastamise 
põhjuseks on haigestumine, olme- 
või liiklusvigastus esimese kolme 
päeva eest töötajale hüvitist ei maks-
ta. 4.-8. päeva eest maksab hüvitist 
tööandja 70% töötaja viimase kuue 
kuu keskmisest töötasust. Haigekas-
sa hakkab hüvitist maksma alates 9. 
päevast 70% päevatulust.

Raseda haigestumise või vigas-
tuse korral maksab hüvitist vaid 
haigekassa, tehes seda 2. päevast ja 
määraga 70%.

Tööõnnetuse või kutsehaiguse 
puhul maksab haigushüvitist samuti 
haigekassa 2. päevast 100% kalend-
ripäeva keskmisest tulust.
2. Sünnitushüvitis

Sünnituslehe alusel maksab hai-
gekassa hüvitist 140 päeva eest 
100% päevatulust. Kui rase jääb 
sünnituspuhkusele hiljem kui 30 
päeva enne eeldatavat sünnitamise 
kuupäeva, väheneb vastavalt sünni-
tuspuhkuse kestus ning hüvitatavate 
päevade arv. Kui rase on enne sün-
nituspuhkusele jäämist olnud hai-
guslehel kergemale tööle üleviimise 
põhjusel, peab ta sünnituspuhkusele 
jääma vähemalt 70 päeva enne eelda-
tavat sünnitamise kuupäeva. Hilisem 
puhkuse algus kahandab vastavalt ka 

hüvitatavate päevade arvu.
3. Hooldushüvitis

Hoolduslehe alusel makstava 
hüvitise määr on 80% kalendripäeva 
keskmisest tulust. Alla 12-aastase 
lapse hooldajal on õigus saada hü-
vitist järjest kuni 14 päeva. Haige 
perekonnaliikme kodus põetamise 
korral maksab haigekassa hüvitist 
kuni 7 järjestikuse päeva eest. 

Kui alla 3-aastane või alla 16-aas-
tane puudega laps pole haige, kuid 
lapse hooldaja on haigestunud või 
talle osutatakse sünnitusabi, siis on 
õigust saada hüvitist kuni 10 päeva. 
Hoolduslehe võib arst väljastada ka 
pikemaks ajaks kui hüvitise maks-
mise periood.
4. Lapsendamishüvitis

Alla 10-aastase lapse lapsendajale 
maksab haigekassa hüvitist 70 päeva 
ulatuses 100% kalendripäeva kesk-
misest tulust.

Töövõimetushüvitise saamiseks 
tuleb arsti poolt väljastatud leht 
esitada tööandjale, kes edastab selle 
haigekassasse. Füüsilisest isikust 
ettevõtjad edastavad lehe haigekas-
sasse ise. 

Hüvitis kantakse isiku poolt 
märgitud kontole 30 päeva jooksul 
alates lehe jõudmisest haigekassasse.

Kindlustatutel on võimalus oma 
töövõimetuslehe laekumist ja hüvi-
tise maksmise seisu jälgida riigipor-
taali www.eesti.ee kaudu.

Kõikide hüvitiste kohta saab 
täpsemat infot internetist www.hai-
gekassa.ee või infotelefonil 16363.

Eesti Haigekassa

Olen nõus oma jäätmeid ära saat-
ma üks kord aastas, millest minule 
piisab.

Inimene on ainus loomaliik 
maailmas, kes iseennast süstemaa-
tiliselt hävitab, küll vihmametsade 
hävitamise, mõnuainete tarvitamise, 
üksteise energia kurjasti kasutamise-
ga ja ka liigse pakendamise näol, st 
tohutute jäätmete tekitajana.

Riigi oleme loonud inimese 
kaitseks st riik on kohustatud oma 
inimesi kaitsma. Aga?!

Jäätmevedajatele antakse väga 
suured soodustused kuni minu 
kõhna rahakotti sissetungimisega 
õhu ära vedamise eest. Jäätmeid 
omamata on kohustus ikka maksta. 
Tekib kohe mõte, kes saab kasu 
mitte millegi eest, või on juba sea-
dus varem kinni makstud. Uudistes 
pistise juhtumeid küllaldaselt. Kui 
seaduseandja ei arvesta rahva tahet 
tuleb ta oma ametist maha võtta.

Igasugune ähvardus on teise 
energia arvel elamine. Miks mina 
jäätmete sorteerijana pean kinni 
maksma tegemata selgitustöö, et 
jäätmeid metsa alla ei viidaks. Näi-
teks 17. detsembri 2010 Sõnumete 
väljavõte: „loetakse automaatselt 
liitunuks, õigus esitada tühisõidu 
arve“.

Hea on kotiga üleandmise võima-
lus ja mitme kinnistu peale liitumine. 
Kõik võimalused on tehtud sortee-
ritud jäätmete ära andmiseks. Suur 
tänu selle eest.

Hajaasutuse alla peaksid kuuluma 
ka asula kinnistud oma aiamaaga. 
Osa toidust, mis ise toodetud, on 
pakendivaba. Tuldi varem toime ja 
tullakse ka nüüd jäätmete kompos-

teerimisega.
Minu talu põllud on ligikaudu 1 

kilomeetri ulatuses piki suure tee 
äärt. Korjan igal kevadel 250 l kotti 
jäätmeid, kui jõuan enne teetöölisi. 
Osad autos sõitjaid on veel madalal 
arengutasemel, et kasutavad auto-
akent prügikasti kaanena. Aga kui-
das need jäätmed segavad põllutööd, 
sinnani nende mõistus muidugi ei 
jõua? Tee äärest jäätmeid kogunud 
õpilane ei viska ise kunagi midagi 
maha. Kuhu kadus selline kasvatuse 
võimalus?

PS. Minu õde elab Tapal 1. Mai 
pst 37, oma isa ehitatud majas, 
85 aastat vana, tervis väga kehva, 
pension alla keskmise, arstirohud 
osaliselt välja ostmata. Käitlen ka 
Velia Vompa jäätmeid ise.

Kes oskab vastata?
Kas meil on üldse demokraatia 

või diktatuur?
Kas sundmaksmine kahandab 

metsa alla prügi vedamist, nagu 
väidavad ametnikud?

Igal vangil ja vargal on inimõigu-
sed, aga kinnistuomanikul?

Miks pannakse peale sunniviisili-
selt kohustus, mida inimene ei vaja 
ega tarbi? Vanasti sai tühjendada 
vajadusel, miks enam ei saa jäätmeid 
sarnaselt ära saata?

Apteek saadab sulle arve tablet-
tide eest, kas sööd või ei, oma asi, 
aga maksma pead iga kuu. Palun 
vabandust apteegilt väga lolli mõtte 
eest, aga võrdluseks.

Ise prügilasse viia?
Missugustel tingimustel võib 

omale prügila teha jäätmetega, mis 
ei reosta keskkonda?

Arne Kroonmäe

Vorstilinn Tapa kutsub 
vorstifestivalile

Töövõimetushüvitised

Jälle jäätmetest

Märkame ja aitame ligimest!
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9.12.2010
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste sead-
miseks ja teha ettepanek määrata 
eestkostjaks Tapa vallavalitsus, kui 
eestkosteasutus kuni füüsilisest 
isikust eestkostja leidmiseni;

- otsustati lõpetada kaks kodu-
teenuse osutamise lepingut;

- kahele puudega isikule määrati 
hooldajad ja hooldajatele määrati 
toetus;

- lõpetati sotsiaalkorteri üüri-
leping aadressil Kalmistu 15-5 ja 
Kalmistu 15-6 Tapa linn;

- pikendati nelja sotsiaalkorteri 
üürilepingut;

- anti üürile sotsiaalkorter aad-
ressil Uus 18-5;

- anti välja korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemi-
se kohta;

- tunnistati konkursi „Ainuõi-
guse andmine korraldatud jäätme-
veoks Tapa valla veopiirkonnas“ 
edukaks pakkumiseks AS Veolia 
Keskkonnateenused poolt esitatud 
pakkumine kui vastavaks tunnista-
tud pakkumistest hindamiskritee-
riumide järgi suurima punktisumma 
saanud pakkumine;

- anti ainuõigus viieks aastaks 
AS-le Veolia Keskkonnateenused 
korraldatud jäätmeveoks Tapa val-
las alates 01.02.2011;

- väljastati ehitusluba Kaitsemi-
nisteeriumile olemasoleva söökla 
laiendamiseks Loode tn 35 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Kaitsemi-
nisteeriumile kasarmu nr 4 ehita-
miseks Loode tn 35 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa vee ja kanalisatsioonisüstee-
mi 2. piirkonna ehitusprojekti koos-
tamiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- nõustuti kinnistuga piirneva 
maa ostueesõigusega erastamisega 
Tapa vallas, Tapa linnas, Pikk tn 
33a pindalaga 446 m², MAXIMA 
Eesti OÜ-le;

- nõustuti Tapa vallas Näo külas 
asuva Kopli maaüksuse ostueesõi-
gusega erastamisega ehitiste omani-
kule (aadress: Kopli, Näo küla, Tapa 
vald) suurusega 10,95 ha;

- nõustuti maaüksuse ostueesõi-
gusega erastamisega ehitise omani-
kule OÜ-le TAKOM VM (aadress: 
Õuna tn 15, Tapa linn, Tapa vald) 
suurusega 20076 m2.

- nõustuti Tapa vallas Jäneda 
külas asuva Sumina kinnistu jagami-
sega kaheks eraldi katastriüksuseks;

- anti välja korraldus hajaasustu-
se veeprogrammi toetuse vähenda-
mise kohta ning korraldus taotluste 
vastavaks tunnistamise kohta;

- pikendati MTÜ-ga Loometöö 
sõlmitud vara tasuta kasutamise 
lepingut;

- otsustati sõlmida AS-ga Swed-
bank arvelduskrediidi kasutamise 
leping limiidiga 200 000 eurot, täht-
ajaga 31.12.2011, intressimääraga 
2,45% aastas ja lepingutasuga 200 
eurot perioodiks 01.01.2011 kuni 
31.12.2011. Kohustistasu ja tagatis 
puuduvad;

- otsustati eraldada Tapa valla 
reservfondist 26 000 krooni elanik-
konnale veeveo kulude katmiseks.

16.12.2010
- Kooskõlastati Jäneda Kooli 

sisehindamise aruanne;
- otsustati maksta hooldus- ja 

põetustoetust kokku summas 9600 
krooni AS-i Tapa Haigla teenusel 
viibiva Tapa valla kodaniku eest;

- otsustati maksta puudega 
lastele, perioodil 01.–30.11.2010, 
osutatud transporditeenuse eest 
8457.50 krooni teenuse osutajale 
FIE-le Tiit Pihlak;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
26 819.50 krooni;

- jäeti rahuldamata viis avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

- otsustati paigutaja üks inimene 
OÜ Ilmara Männiku Pansionaati 
ning tasuda lisaks 90% isiku pensio-
ni osale lisaks igakuise kohatasust 
puudujääva osa vastavalt esitatud 
arvetele;

- väljastati kasutusluba MAXI-
MA Eesti OÜ-le Pikk 33 elekt-
ri- ja tänavavalgustuse kaabelliin 
kasutusele võtmiseks Tapa linnas 
Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba MAXI-
MA Eesti OÜ-le kaubanduskeskuse 
MAXIMA X kasutusele võtmiseks 
Pikk tn 33 Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba MAXI-
MA Eesti OÜ-le Pikk tn, Linda 
tn ja Õhtu pst ristmiku kasutusele 
võtmiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba MAXI-
MA Eesti OÜ-le Pikk 33 sidekaabli 
kasutusele võtmiseks Tapa linnas 
Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba MAXIMA 
Eesti OÜ-le Pikk 33 soojatrassi kasu-
tusele võtmiseks Rohelisel ja Linda 
tänaval Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba MAXI-
MA Eesti OÜ-le Pikk 33 veevarus-
tuse ja kanalisatsiooni kasutusele 
võtmiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- otsustati mitte algatada projek-
tile “Tapa linna reoveekogumisala 
veemajandusprojekt“ keskkonna-
mõju hindamist;

- anti välja korraldus maa ostu-
eesõigusega erastamise kohta;

- tunnistati kehtetuks Saksi val-
lavalitsuse 18.06.2001 korraldus nr 
112 „Maa ostueesõigusega erasta-
mine Aivar Ojaverele“;

- anti välja korraldus maa riigi 
omandisse jätmise kohta;

- määrati Tapa vallas, Kõrveküla 
külas, Kaasiko katastriüksuse uueks 
sihtotstarbeks mäetööstusmaa 
(014; Mt) 68 % ja maatulundusmaa 
(011; M) 32 %;

- anti avaliku ürituse korraldamise 
luba Klubile Lehtse OFF-Road Park 
maasturite orienteerumisürituse 
“Suur maasturite jõulusõit” korralda-
miseks stardi- ja finišiga Tõõrakõrve 
külas Hallika-Mõisamaa kinnistul 25. 
detsembril 2010 kell 8-21;

- kehtestati Tapa kultuurikoja 
ruumide rendimäärad;

- reservfondist eraldati 8400 
krooni Tapa valla kolme talvevormi 
soetamiseks abipolitseinikele;

- anti üürile alates 1. jaanuarist 
2011 kolmeks aastaks, st kuni 31. 
detsembrini 2013, Tapa vallale kuu-
luvad korterid asukohaga Saiakopli 
1-7 ja Saiakopli 2-7, Saiakopli küla 
ning Keskuse 10-1, Lehtse alevik, 
Tapa vald.

23.12.2010
- Kinnitati Tapa muuseumi tasu-

liste teenuste loetelu ja nende eest 
võetava tasu suurus;

- kinnitati Tapa muuseumi per-
sonali koosseis;

- kooskõlastati Tapa gümnaasiu-
mi sisehindamise aruanne;

- otsustati esitada Viru Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täiseali-
sele isikule eestkoste seadmiseks;

- määrati Tapa vallavalitsuse 
õiguseellase Tapa linnavalitsuse 
ja MTÜ Jeeriko vahel 21.09.2004 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

sõlmitud üürilepingu tähtajaks 
31.12.2016;

- anti nõusolek MAXIMA Eesti 
OÜ-le välireklaami paigaldamiseks 
Valgejõe pst ja Ülesõidu ristmiku 
ning Pikk 5 teemaa alale kuni 31. 
detsembrini 2011;

- otsustati kompenseerida kahe 
Audentese spordigümnaasiumis 
õppiva Tapa valla õpilase kooli ja 
koolist koju sõidupiletite maksu-
mus vastavalt esitatud avaldustele 
ja lisatud sõidupiletitele tagasi-
ulatuvalt alates 01.09.2010 kuni 
31.05.2011;

- väljastati ehitusluba elamu 
laiendamiseks Männiku tn 27 kin-
nistul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba OÜ-le 
Tapa Mill olemasoleva puidu sor-
teerimishoone laiendamiseks Paide 
mnt 86 kinnistul Tapa linnas Tapa 
vallas;

- väljastati ehitusluba suvila ehi-
tamiseks Saareõue kinnistul Patika 
külas Tapa vallas;

- nõustuti Tapa valla Näo külas 
asuva 16,68 ha suurus Raudtee 
katastriüksuse erastamisega;

- nõustuti Tapa valla Nõmmküla 
külas asuva 26,81 ha suuruse Raa-
diku katastriüksuse erastamisega;

- nõustuti Tapa valla Moe külas 
asuva 11,76 ha suuruse Koidu ka-
tastriüksuse erastamisega;

- nõustuti kinnistuga piirneva 
maa ostueesõigusega erastamisega 
Tapa vallas, Tapa linnas, Jaani tn 
40b pindalaga 141 m²;

- lubati puhkusele vallavanem 
Alari Kirt 27. detsember kuni 31. 
detsember 2010 5 kalendripäeva 
ulatuses ajavahemiku 01.01.2010 – 
31.12.2010 eest.

30.12.2010
- Kooskõlastati Lehtse Kooli 

sisehindamise aruanne;
- määrati kahe puudega lapse 

hooldamise eest hooldajatoetus;
- eraldati lasteaia söögisoodus-

tust;
- otsustati maksta puudega 

lastele perioodil 01.–15.12.2010 
osutatud transporditeenuse eest 
3876 krooni teenuse osutajale FIE-
le Tiit Pihlak;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa vee ja kanalisatsioonisüstee-
mi 3. piirkonna ehitusprojekti koos-
tamiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed OÜ-le Raba Projekt sidekanali 
projekteerimiseks Ambla mnt 16 
kinnistu ees asuvast Elioni sidekae-
vust nr TP2-050 kuni Kauba tn 5 
kinnistul asuva mobiilsidemastini 
Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba elamu ehi-
tamiseks Mätliku kinnistul Loksu 
külas Tapa vallas;

- väljastati kirjalik nõusolek 
abihoone ehitamiseks Mätliku 
kinnistul Loksu külas Tapa vallas;

- eraldati Tapa valla reservfon-
dist 1000 (tuhat) krooni MTÜ-le 
Jäneda Spordiklubi kulude osali-
seks katmiseks seoses nende klubi 
mängija Oskar Salmi osalemisega 
04.–11. detsember 2010 Soomes 
saalihoki MM-finaalturniiril;

- otsustati eraldada Tapa valla 
2010. a reservfondist 5 620 krooni 
MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 
seoses elektrienergia kulude kasvu-
ga üle 1,6 korra;

- anti välja korraldus sihtotstar-
beliste eraldiste lisamise kohta Tapa 
valla 2010. a eelarvele;

- kinnitati Tapa valla 2010. a 
eelarve alaeelarvete tulude ja kulude 
muudatused.

Vastu tulles AS Veolia Keskkon-
nateenused soovile ning tagamaks 
jäätmevaldajatele rahulikum üle-
minek uuele jäätmeveole, alustab 
uus vedaja 1. aprillist 2011, mitte 1. 
veebruarist 2011, nagu detsembri-
kuu ajalehes Sõnumed väljakuulu-
tatud sai.

Kuni 1. aprillini 2011 jätkab vedu 
AS Jõgeva Elamu. Vedu toimub 
endiste graafikute alusel. Veebruari 
ja märtsi graafikuid ei saadeta klien-
tidele paberkandjatel.

Täpsed veebruari ja märtsi veo-

päevad saab AS-st Jõgeva Elamu 
e-posti teel aadressil terje@jogeva-
elamu.ee või telefonil 776 6939. AS 
Jõgeva Elamu klienditeenindus töö-
tab E, K, N, R kell 9–13 ja 14–17,T 
kell 9–12 ja 13–17.

Tapa vallavalitsus annab vedajale 
üle jäätmevaldajate registri, mille 
põhjal saadab AS Veolia Keskkon-
nateenused hiljemalt 13. märtsiks 
2011 postiga kõigile jäätmevaldaja-
tele eeltäidetud jäätmeveolepingud 
ja graafikud.

Krista Pukk

Korraldatud jäätme-
vedu Tapa vallas

Tuletame teile meelde, et kätte on 
jõudnud aeg, kus katustel on palju 
lund ja jääd. 

Seoses sellega on kinnistu omani-
kel kohustus kontrollida ja eemalda-
da katustele kogunenud lumi ja jää. 

Palume elanikel suhtuda täie tõ-

sidusega majade ette ning kõnnitee-
dele pandud lintidesse ja tõketesse 
ning mitte pugeda ja turnida nende 
vahelt ja alt läbi.

Koit Kuusk,
Tapa vallavalitsuse 
heakorraspetsialist

Lugupeetud 
vallakodanikud!

Kõikidel inimestel, kellele veeauto 
seni vett koju tõi ja kes jätkuvalt 
soovivad veevedu, tuleb täita Tapa 
vallavalitsuse (Pikk 15, Tapa linn) 
teisel korrusel vastavasisuline aval-
duse vorm hiljemalt Eesti Vabariigi 
aastapäevaks 24. veebruariks. 

See on vajalik selleks, et seni, kuni 
Tapa veemajandusprojekti raames 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehi-
taja ei ole veetrassidega teie krundi 
piirile jõudnud, jätkuks veevedu 
paakautoga. 

Pärast seda, kui trassid on teie 
krundini toodud ja AS Tapa Vesi on 
trassid ehitajalt vastu võtnud, on või-
malus veel kahe kuu jooksul saada 
paakautoga tasuta vett. Sellest, millal 
AS Tapa Vesi vee- ja kanalisatsioo-
nitrassid vastu võtab, informeerime 
teid Tapa valla kodulehel ja ajalehe 
vahendusel.

Seniseks meeldivat talve kõigile!

Herki Kübarsepp,
abivallavanem

Veevedu Tapa linnas

6. veebruaril toimuvad Lehtse 
kultuurimajas lahtised Tapa valla 
IV meistrivõistlused lauatennises 
ja Lehtse pinksi pühapäeva IX 
hooaja 6. osavõistlus ühe tur-
niirina.

Noortevõistlus (kuni 17-a) algab 
kell 10.30 ja täiskasvanutele (mehed, 
naised ja veteranid) kell 12.

Enne võistluste algust pannakse 
paika võistlussüsteem, vanuseklasse 
on 6: tüdrukud, poisid (7–13), noor-
mehed (14–17),  mehed (18–39), 
naised/naisveteranid koos (18–...), 
meesveteranid (40–...), mis täpsus-

Tapa valla 
IV meistrivõistlused 

lauatennises
tub vastavalt kohale tulnud võistle-
jate arvust.

Informatsiooni saab telefonil 
322 9659 või e-maili: indrek.jurt-
senko@tapa.ee või info@lehtsekul-
tuurimaja.ee.

Registreerimine mängijatele 
võistluspäeval alates kell 10. Osa-
lustasu täiskasvanutele 1,30 eurot, 
lastele ja noortele tasuta. Peakohtu-
nik on Helga Vasemägi.

Parimatele medalid ja diplomid 
ning võimalus võita Tapa valla 
meistritiitel lauatennises!

Indrek Jurtšenko, korraldaja

Volitatud veterinaararst

Alates 1. jaanuarist 2011 
töötab Tapa vallas 

ainsa volitatud veterinaararstina 
PIRET VIRK, 

kellega saab ühendust telefonil 5656 9869.
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Eesti linnade talimängud toi-
muvad 26.–27. veebruaril Tapal. 
Registreerimine teha linnadel hilje-
malt 21. veebruariks.

Talimängude üldkokkuvõttes 
selgitatakse parimad linnad kahes 
grupis – kuni 10 000 elanikku ja 
üle 10 000 elaniku. Talimängudel 
lubatakse osaleda ka vallasisestel 
linnadel. 

Spordialad: suusatamine, meeste 
korvpall, naiste korvpall, lauaten-
nis, male, kabe, juhtide võistlus.

Eesti linnade talimängude ju-
hendi ja muu info saab internetist 
aadressil http://www.joud.ee/
est/g78s1660. Eesti linnade ta-
limängude ajakava on internetis 
aadressil http://www.joud.ee/est/
g78s1662. 

Peakorraldajad: Eestimaa Spor-
diliit Jõud, Tapa vallavalitsus, Lää-
ne-Virumaa Spordiliit.

Talimängude info: EMSL Jõud 
– Ants Saar, telefon 662 2654, mo-
biil 506 2596, e-post ants@joud.ee; 
Tapa – Indrek Jurtšenko, telefon 
322 9659, mobiil 529 0785, e-post 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Ootame kõiki osalema!
Tarmo Volt, 

Eestimaa Spordiliit Jõud peasekretär, 
tel 662 2652, 504 0612,

tarmo@joud.ee, www.joud.ee 

arv piiratud.
Informatsiooni saab küsida 

vastavalt spordialade meeskondade 
komplekteerijatelt: suusatamine 
(võistlejate arv piiramatu), Raili 
Rooba, raili.rooba@gmail.com, 
5660 2150; male ja kabe (võist-
lejate arv piiratud), Enn Koppel, 
554 8523; korvpall mehed (võistle-
jate arv piiratud), komplekteeritakse 
Kirde Kaitseringkonna meeskonna 

baasil, Ivar Abner, ivar.abner@mil.
ee; korvpall naised (võistlejate arv 
piiratud) – hetkel komplekteeri-
misel, Indrek Jurtšenko, indrek.
jurtsenko@tapa.ee, 322 9659; 
lauatennis (võistlejate arv piiratud) 
Helga Vasemägi, 5698 2765.

Indrek Jurtšenko

Vabariigi sünnipäev on aeg, kus riik 
tänab oma teenekaid kodanikke. 
Vastuvõttudele kutsutakse edukad 
ja andekad. Aastast aastasse kor-
duvad samad näod ja inimesed. 
Ometi on meie kõrval palju inimesi, 
kes igapäevaselt töötavad palehigis 
meie riigi heaks, kes panustavad 
oma aega ja raha kodukoha või riigi 
hüvanguks. Paljusid neist ei kutsuta 
kunagi ühelegi vastuvõtule.

Meie rahvuskangelane Kale-
vipoeg, kes alustas juba aegade 
hämaras ühisalgatuse propageerimi-
sega ja ühiskonnale kasulike ehitiste 
rajamisega, märkas seda ja otustas 
naasta, et tänade tublisid inimesi 
tehtud tööde eest. 

Kalevipoeg kutsub!
23. veebruaril 2011 korraldame 

üheksa Eesti linna kümnes saalis 
Eesti kodanikele Eesti Vabariigi 
sünnipäevale pühendatud vastuvõ-
tu. Eesrindlikke kodanikke tervitab 
Kalevipoeg, kes pole unustanud 
oma rahva paremaid poegi. Vastu-
võtul esinevad tuntud Eesti solistid. 
Järgnevad suupisted ja joogid. 

Vastuvõtust Eesti Nukuteatris 
teeb otseülekande Kanal 2.

Valikud
Kuna Eestimaa peosaalid ei 

mahuta lõputult tublisid inimesi, siis 
anname kodanikule kutse saamiseks 
ka väikese ülesande. Interneti kodu-
lehel www.kodanikud.ee on igal 
soovijal võimalik täita vorm, mille 
olulisim osa on teada anda heast 
teost, mida tema poolt soovitatud 
isik on teinud oma riigi ja ühiskonna 
jaoks. Iga heateotegija saab posti 
teel kutse kahele. Vastuvõttudele 
ootame kokku 5000 inimest.

ESITAGE KANDITAATE 
KUTSE SAAMISEKS veebilehel 
WWW.KODANIKUD.EE

Kanditaatide esitamise tähtaeg on 
10. veebruar 2011

Kontserdid toimuvad:
1. Tartu Athena keskus, esineb 

Karl Madis. 
2. Tallinna TTÜ aula, esineb 

Tõnis Mägi. Tantsuks ans 4 tankisti 
ja Rebane

3. Pärnu Strand, esineb Tõnu 
Raadik ja Are Jaama. Tantsuks Pärnu 
Sving Ansambel 

4. Paide kultuurikeskus, esineb 
Bonzo. Tantsuks Mati Band

5. Viljandi Pärimusmuusika ait, 
esineb Kait Tamra. Tantsuks ans 
Vana Kallim 

6. Rapla kultuurimaja, esineb 
Margus Vaher 

7. Põlva kultuurikeskus, esinevad 

Peeter Rebane ja Katrin Mandel. 
Tantsuks ans Hoia ja keela

8. Haljala kultuurikeskus, esineb 
Triinu Taul ja Tiinamai Keskpaik. 
Tantsuks ans. Il Crocodillo

9. Kohtla-Järve kultuurikeskus, 
esinevad Tanja Mihhailova ja Mihkel 
Mattisen. Tantsuks ans. Napsitrallid.

10. Tallinna Nukuteater, esinevad 
ans. Oort, Jaan Pehk, Ivo Linna ja 
Anti Kammiste Ansambel

Üritust korraldab MTÜ Sääsküla 
Huviklubi

Lugupidamisega
Arlet Palmiste,
tel 5344 5996

palmistearlet@gmail.com

Eesti linnade talimängud Tapal

Kalevipoeg 
korraldab vastuvõtu

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

23. jaan kell 19 Vana Baskini Teater „Valedetektor”. 
 Pilet 9.59 ja 7.99 €. Mängivad: Merle Jääger, 
 Egon Nuter ja Andres Lepik.
25. jaan kell 20 Film „Tron:Pärand”. Pääse 2,56 € (40 kr).
26.–27. jaan kell 9–17 Kultuurikoja käsitöötoas jalaarterite 

uuring. Protseduuri hind 6 €. Füsioterapeut Martin Epner 
Tervise Tugi OÜ.

27. jaan kell 14 Eakate nääripidu. Osalustasu 1 €.
2.–21. veebr Resa Tiitsmaa dekoratiivnukkude näitus 

"Mäng koos emaga". Nukunäituse avamine 2. veebruaril 
kell 19 kultuurikoja fuajees. Tasuta.

3. veebr kell 9–10 Promed palsami müük keldrisaalis
18. veebr kell 10–12.30 Tapa kultuurikojas silmabuss. Tasuta 

silmakontroll, sooduskupong prillide soetamiseks. Toote 
järjekorras võimalus vestelda Reformierakonna riigikogu 
kandidaatidega.

22. veebr kell 19 Rahvatantsupedagoogi ja rahvatantsude 
 koguja Anna Raudkatsi 125. sünniaastapäeva 
 tähistamine. Esinevad Tapa valla rahvatantsijad.
24. veebr Eesti Vabariigi 93. aastapäev 
 kell 7.30 Lipu heiskamine Tapa keskväljakul
 kell 8 Hommikukohv vallavanemaga kultuurikojas
 kell 14 Kontsert-aktus ja Tapa valla aastategija 

2010 preemiate väljakuulutamine kultuurikojas.
5. märtsil Tapa keskväljakul maslenitsa (vastlapäev). Humoo-

rikas programm laulude-tantsude ja mängudega noorele 
ja vanale, kukele ja kanale! Näitus „Ämma pliinid” degus-
teerimisega, käsitöölaat, tulshow ja palju muud huvi-
tavat. Kui soovid tulla kauplema või saada päeva kohta 
lisainfot, võta ühendust telefonil 3220061 või 55595461. 
Täpsem info peagi kuulutustel ja kultuurikoja kodulehel!

Alates jaanuarikuust alustavad Tapa kultuurikojas tööd:
Teatristuudio Vladislav Reznitšenko juhendamisel ( vene 

keeles). Töö toimub kahes vanusegrupis – lastegrupp 
6–15-aastastele ning täiskasvanutele alates 16. eluaas-
tast. Eelregistreerimine ja info telefonil 322 0061 või 
kultuurikoja kassas;

Laulustuudio rahvusvaheliste konkursside laureaadi 
Vjatšeslav Reznitšenko juhendamisel (eesti ja vene 
keeles) kultuurikojas esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 
15–18. Oodatud igas vanuses lauluhuvilised. 

Info tel 322 0061.

22. jaan kl 20 JAANUARIÕHTU, peoõhtu kõigile! Külaliseks 
Pajusti huumori- ja estraaditrupp. Üllatusesinejad Noored 
Eesti Hääled. Tantsuks ans Mix Mitte. Registreerimine 
laudadesse 21. jaan, siis pääse 4,8 € (75 kr). Peoõhtul 
kallim (6,4 €). Info tel 521 8398, 383 3350, info@lehtse-
kultuurimaja.ee

24. jaan kl 13  Ehavalguse tegelused: mälutrenn, liikumine, 
jututuba 

6.  veebr kl 10–15.30   5. pärlitöö päev. Tulla võib kogu selle 
aja jooksul. Pärlid ja tamiil müügil kohapeal. Võta kaasa 
käärid, peenikesed õmblusnõelad, raha pärlite ostmiseks, 
endale midagi näksimiseks ja terav silm. Juhendaja Irina 
Tarassova. Osamaks täisk 2,56 €, õpil 1,28 €. 

6. veebr kl 10  – Lehtse 4. pinksi pühapäev ja Tapa valla 
meistrivõistlused lauatennises

 Jätkub IX hooaeg. Mäng turniiridena. Eraldi lapsed ja 
noored, kelle registreerimine algab kl 10 ja mängud kl 
10.30. Täiskasvanute registr algab 10.30 ja mängud kl 
11. Täisk osamaks 1,3 €.

7. veebr kl 13 Ehavalguse tegelused: mälutreening, liikumi-
ne, laulutuba

14. veebr kl 13 Ehavalguse sõbrapäeva tegelused: laulutuba, 
jututuba ja meisterdamine

20. veebr kl12 Lehtse külakilb 5. mäng. Jätkub IX hooaeg. 
Võistkond kuni 4 inimest. Osamaks 1.3 €

21. veebr kl 13 Ehavalguse huvitavate kohtumiste klubi. Tee- 
ja kohvilaud. Külaliseks Tapa VVK esimees Urmas Roosi-
mägi.

26. veebr kl 20 Veebruariõhtu - EV sünnipäevapidu kõigile. 
Õhtut aitab sisustada Lehtse kammerkoor, ansambel 
SVIPS tantsuks. Registreerimine laudadesse 25. veebr, 
siis pääse 4,8 eurot. Peoõhtul kallim! (6,4 eurot). Info 
521 8398; 383 3350, info@lehtsekultuurimaja.ee

28. veebr kl 13 Ehavalguse isamaaline istumine. Isamaaluule, 
-laulud ja -jutud EV sünnipäeva puhul.

6. märts kl 12 Lehtse 7. pinksi pühapäev. Algajad palutakse 
tulla kl 11. Osamaks täisk 1,3 €.

7. märts kl 13 Ehavalguse  vistel-vastel. Väljasõit Valgehobu-
se mäele 

12. märts kl 11–16  Käsitöötegijate päev “Ma ise ilutegija”. 
Eestvedaja on Lehtse Käsitöö Seltsing. Osalema oodatak-
se kõiki käsitöötegijaid, -õpetajaid, -õppijaid, -harrasta-
jaid, -austajaid kogu Tapa vallast ja kaugemaltki! Info ja 
endast teadaandmine telefonidel 521 8398, 383 3350, 
5199 0095 (E.-M. Toomla) ja meili teel info@lehtsekul-
tuurimaja.ee

17. jaan – 12. märts Kunstnik Silvia Kelle pastellmaalide näi-
tus. Külastada saab T–R kl 10-st ja Lehtse kultuurimaja 
ürituste ja trennide-proovide ajal.

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

Eesti linnade 
talimängudele!

Tapa linna koondisse Eesti 
linnade talimängudel 2011 ooda-
takse võistlema suusatajaid! 

Tapa linna koondise alla saab 
end registreeruda hiljemalt 17. 
veebruariks, ootame eeskätt suusa-
tajaid, teistele aladele on võistlejate 
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom Transport OÜ

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@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.

Õnne kõikidele Tapa loomakliiniku klientidele 
ja head uut aastat! 

OÜ VETDOK Tapa loomakliinik

Valmistame hauakive ja -plaate.
Uued tootmisvahendid, uus kvaliteet, lai valik.

Hinnad soodsad! Jõgisoo tee 2, Ambla 
Ants Tedrekull 511 4835

Nikolai Sereda 5672 7134

Uuel aastal soovide täide minemist ja 
jätkuvalt katuste pidavust soovib 

Tapa Majaomanike Selts.

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee.

Laupäeval, 22. jaanuaril 
toimub Tapa kultuurikoja kohvikus Tapa 
Majaomanike Seltsi avalik koosolek 

teemal: Sunnitud/segadusega jäätmevedu. 
17. detsembri 2010 ilmunud artikli 

“Korraldatud jäätmevedu Tapa vallas” 
alusel, mis puudutab kõiki kinnistu omanikke, 

ka maal (taludes).
Tulge avaldama oma arvamust.

Tapa MTÜ esimees Arne Kroonmäe

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 tootmine ja paigaldus
Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, 
välistrassid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd 
Lumekoristus katustelt
Samas on võimalik meilt tellida soodsate 
hindadega ehitusmaterjale 
koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240

Tapa Linnaraamatukogu Info- ja Interneti-
punktist (Kooli 6) on võimalik osta 

alljärgnevaid trükiseid:

Harri Allandi “140 aastat Tapa raudteejaama 
sõnas ja pildis” (14 €)
Harri Allandi „Tapal paiknenud soomusrongirü-
gement sõnas ja pildis 1923-1940“ (15 €)
Harri Allandi ”Tapa linn läbi aegade” I (8 €)
Tapa valla kaart (1.50 €)
Tapa postkaart “Tapa vald” (0,35 €)

Tapa linnaraamatukogu

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

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

babriketti ja kivisüsi
4. Transport
5. Hinnad 16 EUR m3

Telefon 501 3862

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 3515 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.

Müüa korter kivimajas Lehtse Uus 5-8,
 teine korrus, ahju küttega. Korteri juurde kuulub 

aiamaa. Telefon 5362 4549. 

Lumekoristus traktoriga ja teised traktoritööd!
Tel 5342 3426

Ivar Sipria, tlf  5567 7790, 
meil: info@kullatibu.ee, 

koduleht: www.kullatibu.ee

Kullassepatööd. 
Valmistamine, parandus, 

hooldus, kuldamine, 
graveering.

Kallis Niina! 
Südamlik kaastunne sulle ema 

BENITA EERIKSOO 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Tapa haiglast

Jõuludeks Peebumäelt tee äärest pooleks 
saetud jõulukuuse omanikule soovin head uut 
aastat! Kuused olid hoitud tuisu, tuule, müra 

ja õhusaaste kaitseks. 
Hoidkem loodust ka sellel aastal!

Arne Kroonmäe

Avaldame sügavat kaastunnet Üllele lastega
ÜLLAR UJUKI 
surma puhul.

KÜ Lehtse Keskuse 6 elanikud

Katuste 
puhastamine 

lumest 
ja 

jääpurikatest!

Tel 506 2896; 
5682 7009   

    Spordiklubi Presidendirada kutsub kõiki huvilisi 
PRESIDENDIMATKALE

8. presidendimatk toimub juba 26.veebruaril. Taas on võimalus 
matkata Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale, kus kõiki matkajaid 
ootab Musta Täku Talli lahke pere sooja supiga. Kellel päevasest 
matkast rammu üle jääb, siis samal õhtul kell 20 algab Musta 

Täku Tallis simman-tantsuõhtu, mille kulminatsiooniks on
ansambli Meie Mees esinemine! 

MTÜ Spordiklubi Presidendirada asutati 2004. aasta novembris 
Lehtse ja Aegviidu valla, Nelijärve Puhkekeskuse, OÜ Jäneda 

Mõisa ja SK Tempoga. MTÜ loodi eesmärgiga piirkonna 
liikumisradade arendamiseks ja nendel ürituste korraldamiseks. 

MTÜ SK Presidendirada liikmed täna on: Aegviidu vald, Tapa 
vald, OÜ Jäneda Mõis ja Nelijärve Puhkekeskus.

Hoidke end kursis Presidendimatk 2011 tegemistega, teavet 
saate veebilehelt www.presidendirada.ee, telefonil 5198 2723 ja 

e-maililt: kadritoomingas@gmail.com

Indrek Jurtšenko

Südamlik kaastunne omastele
kalli ÜLLAR UJUKI 

surma puhul! 

Kuru küla elanikud

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

Tel 504 5632


