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Tapa vald ootab aastategija kandi-
daate konkursile “Tapa valla aasta-
tegija 2010”. Kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 15.01.2011. Kandidaate 
saab esitada 7 kategoorias: elutöö, 
äri, haridus, kunst, sport, edukas 
noor ja heategevus. Avaldusvorm 
on aadressil www.tapa.ee/aasta-
tegija, mis tuleb saata aadressile: 
Tapa valla aastategija 2010, Tapa 
vallavalitsus, Pikk 15, Tapa 45106, 
Lääne-Virumaa. Lisainformatsioon 
telefonil 322 9659.

 Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Tapa vallas teostavad lumetõrjetöid 
järgmised ettevõtted: 
1. Tapa Autobussipark OÜ 
tel 322 0071, 509 0574

Tapa linn põhjapoolne linnaosa
Lehtse
Lehtse piirkond
Jootme piirkond

2. FIE Adrat Kalle tel 5386 1605
Tapa lõunapoolne linnaosa
Karkuse piirkond

3. Everok Ehitus OÜ 
tel 5563 0354, 5567 2844

Saksi piirkond

4. FIE Heiki Kruusman 
tel 5595 1235

Ojaküla piirkond

5. Lehtse Masinaühistu 
tel 510 7691

Jäneda piirkond

6. AS Virumaa Teed tel 506 1085
Tapa linna peatänavad (Pikk, 

1Mai, Jaama, Roheline tn Hommiku 
tn ristmikust kuni ülesõiduni, Valge-
jõe pst, Ülesõidu, Ambla mnt).
 Jaanus Annus,

liikluskorraldusspetsialist

Igal mündil on kaks poolt, ütleb 
rahvasuu. Kutsugem neid siis 
kas kulliks ja kirjaks või rõõmuks 
ja mureks – heaks ja halvemaks 
pooleks. Kui aga münti vaadelda, 
siis on mõlemad pooled ühtviisi 
head või halvad ning milliseks me 
seda just peame, sõltub ikkagi meie 
tõlgendamisest. Sõltub sellestki, et 
me kipume vaatlema mündi üht 
poolt ja kipume unustama teist. 

Võtame kasvõi selle mahasada-
nud lume – eriti Monika-nimelise 
lumetormi, mis ilmselt paljudele 
kauaks meelde jääb. Mündi üks 
külg on see, et kõik teed olid kin-
ni ja ei saanud sõita sinna, kuhu 
algselt planeeritud. Teine külg aga 
see, et tööle mittepääsenud emad 

ja isad said vaba päeva koos lastega. 
Ehk see oli taeva poolt antud kingi-
tus (seda sõna otseses mõttes) veeta 
päev koos perega. Osa inimesi seda 
võimalust ka kasutas, sest kui see ei 
ole force majore, mis siis veel on? 

Oli muidugi ka neid, kelle töö ei 
võimaldanud eemale jäämist ning 
lapsed tuli lasteaeda viia. Selle või-
maldamisel suur tänu Kirde Kaitse-
ringkonnale, kes saatis 10. detsembri 
hommikul sõdurid Tapa linna laste-
aedadele appi territooriumi lumest 
puhtaks rookima. Samuti saime 
tänu nendele keskväljakule üles kena 
kuuse.

Kui lumistest talvedest ja keeru-
listest oludest rääkida, siis toetudes 
ajaloole, julgen väita, et kuigi ees 

ootab üsna keeruline aasta, saame 
me kindlasti hakkama – eestlane 
on kõige paremini välja tulnud 
just äärmiselt keerulistest oludest. 
See kuidagi motiveerib teda tegut-
sema. Ma arvan, et just sellistes 
oludes ilmneb meie loomuses 
see mündi teine külg, mida me 
väga üksteisele näidata ei raatsi – 
heatahtlikkus ja hoolivus ka täiesti 
võõraste kaasmaalaste suhtes. Kui 
küsimus on ellu jäämises, siis ei ole 
enam eestlane eestlasele hunt, vaid 
julgeme kõik lammaste moodi 
küljed kokku panna ja keerulised 
ajad üle elada. 

Usku endasse ja teistesse soo-
vides ning häid jõule! 

Alari Kirt, vallavanem

Käesolev aasta hakkab lõpule jõud-
ma. On üsna tavapärane, et sel 
ajal teevad inimesed kokkuvõtteid 
ja järeldusi mööduvast aastast, et 
targema ja paremana uude aastasse 
edasi minna. 

Enamasti antakse mööduvale 
aastale hinnanguid ”hea” või ”halb” 
kategooriates, kuid kindlasti mahu-
tab iga aasta endasse nii tagasilööke 
kui ka suuremaid või väiksemaid 
edasiminekuid ning rõõmukillukesi. 
Tähtis on see, kuidas inimesed ras-
kuseid taluvad ja neile vastu astuvad. 

Hiljuti toimunud Tapa ettevõtjate 
ümarlaud on heaks näiteks, kuidas 
otsitakse üheskoos lahendusi tõhu-
samaks tegevuseks, jagatakse koge-
musi ning toetatakse üksteist moraa-
lselt või isegi koostöövormi kaudu. 
Individualistlik ettevõtlus võis jääda 
vaid buumiaega, praegused ajad 
nõuavad koostööd, ühtehoidmist, 
terviklahendusi ja integreeritust.

Integreerituse osas on eeskujuks 
ka Tapa vene gümnaasium. Oleks 
ehk palju mugavam ja lihtsam jääda 
vaid oma emakeele juurde, kuid 
raskustele vastuastumine teeb tuge-
vamaks ning mitme keele valdamine 
muudab rikkamaks ja väärtusliku-
maks iga inimese. 

Raskuste allutamise, koostöö ja 
integreerituse heaks näiteks on ka 
Tapa ühinenud valla terviklikkus, 
kel tänavu täitus viis aastat. See aeg 
on näidanud, et piirkonna areng on 
olnud oluliselt tõhusam ja kiirem 
kui eelneval perioodil. Paranenud on 
infrastruktuur, viimane maakonna 
kõvakatteta riigitee saab kohe kõva-
katte, piirkonda on jõudnud mitmed 
investeeringud ning eurotoetused. 

Aastad, nagu päevadki, ei ole 
vennad. Siiski on hea läbisaamine, 
olemasoleva ja üksteise väärtustami-
ne ning paremini hakkamasaamine 
suuresti meie endi kätes. Soovin 
teile kõikidele üksteist väärtustavat, 
rahulikku ja südamlikku jõuluaega!

 Teie maavanem 
Einar Vallbaum

Otsime valla 
aastategijat 2010

Tapa Valla Noortekogu liikmed, neid tervitama tulnud Tapa vallavanem Alari Kirt ja Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum (esimeses reas keskel), 
koolitajad Unicef Eesti tegevjuht Toomas Palu ja Unicef Eesti fondijuht Bruno Põld (teises reas paremalt esimene ja teine) ning Tapa valla noor-
tekogu idee autor ja kultuurikomisjoni esimees Reigo Tamm (teises reas paremalt kolmas). Pildilt puuduvad Tapa vene gümnaasiumi esindajad.

Tapa valla 
lumetõrjetööde 

teostajate 
kontaktid

Igal mündil on kaks poolt

Armas 
Tapa valla rahvas! 

Arenduskoja LEADER toetuste 
projektitaotluste vastuvõtt 2011. a
Arenduskoda võtab vastu LE-
ADER strateegia meetmete 2011. 
a toetuste projektitaotlusi. Kõikide 
meetmete projektitaotluste  kogueel-
arve on 2011. aastal 775 824 eurot.

Voor on avatud kõikidele meet-
metele. M1.1 eelarve on 155 177 
eurot), M1.2 eelarve on 54 389 
eurot, M1.3 eelarve on 15 531 eu-
rot,  M1.4 eelarve on 77 333 eurot,  
M2.1 eelarve on 240 500 eurot, 
M2.2 eelarve on 116 447 eurot ja 
M2.3 eelarve on 116 447 eurot. 

Projektitaotlusi võetakse vastu 11. 
veebruarini 2011 (kella 17-ni) MTÜ 
Arenduskoja kontoris, aadressil 
Roheline 19, Tapa linn. 

Infot, taotlusvorme ning ju-
hendmaterjali saab Arenduskoja 
veebilehelt arenduskoda.ee. LE-
ADER infopäevad on 11. jaanuaril 
kl 16 Tapal arenduskoja ruumides, 
12. jaanuaril kl 16 Palmse külas-
tuskeskuses ja 14. jaanuaril kl 16 
Kolgaküla rahvamajas.

Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht
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Miks just täna, täna just
lumehelbeil tantsulust?
Kuna Tuisutaat ju tahab
jõuluks vaiba panna maha... 

Harjet Kallas

Tänavu oli advendiaja alguseks 
Eestimaa ilusa paksu lumevaibaga 
kaetud. Esimese advendiküünla 
süütamine tekitas meis kõigis meel-
diva ärevus- ning ootustunde peagi 
saabuvate jõulupühade ja aastava-
hetuse ees.

Enne nende tähtpäevade saabu-
mist peab aga Pisipõnni lastepere 
veel hulga toimetusi ära teha jõud-
ma. Lisandub ju jõulukuul veel nen-
de hulka üks väga tähtis lisategevus, 
milleks on päkapikkudele aknalauale 
pandud sussi jälgimine. Päkapikk 
ja jõuluvana võivad mõlemad sel 
aastal lahked olla, sest terve aasta 
on Pisipõnnis usinasti askeldatud.

Kõigepealt peaks rõhutama seda, 
et lasteaias käib sellel õppeaastal 176 
särasilmset last. Nende igapäevaseks 
tööks on õpetajate ja õpetajaabide 
julgustaval suunamisel omandada 
palju uusi teadmisi. Lisaks neile, 
on eluks vajalikke tarkusi lastele 
jagamas käinud veel ka Päästekoer 
Nublu ja keskkonnasipelgas Ferda. 
Kogu lasteaiapere on seeläbi väga 
teadlik nii tuleohutusnõuete täitmi-
se vajalikkusest kui ka prügisortee-
rimise olulisusest. 

Laste silmaring on laienenud ka 
tänu heale koostööle lapsevanema-
tega. Lapsed on saanud külastada 
palju erinevaid huvitavaid paiku. 
Ilmar Kaldi kaasabil toimus Päik-
sekiirte rühma isadepäevaüritus 
muusikakoolis, kus lapsed said 
peale väikese kontserdi esitamist 
ka ise erinevaid pille mängida ning 
vanematega koos orkestrimängu 
harjutada. Aleksandr Tšistotin ül-
latas Vahakulmu rühmade lapsi ja 
nende vanemaid väljasõidu organi-
seerimisega Toolse jaanalinnufarmi. 
Vaatamata vihmasele päevale kuju-
nes reis sisukaks ja vahvaks. Lastel 

oli võimalus silmast silma kohtuda 
erinevate loomade ja lindudega. 
Selle ürituse järgselt võivad kõik 
väljasõidul osalenud lapsed julgelt 
öelda, et nad on oma silmaga näi-
nud põhjapõtra, küülikut, poni, 
emu, jaanalindu, pärlkana ja kalku-
nit. Vihm ei seganud ka hilisemat 
ühist koogisöömist ega kiikedel 
lustimist.   

Õpetajate ja lapsevanemate ühi-
se pealehakkamise ning meeldiva 
koostöö tulemusel, said Tapa linna 
Päikesejänkude rühma lapsed külla 
sõita Vahakulmu rühmade lastele. 
Nüüdseks on teada, millised on 
sõprade mänguasjad, rühmaruu-
mid, õueala. Vanasõna selle kohta, 
et oma silm on kuningas, pidas 
sellelgi korral paika.

Tunnustamata ei saa jätta ka 
Pisipõnni pedagooge, kes selleks, 
et lastele teadmisi jagada, ka en-
nast usinasti koolitasid. Tööalaseid 
praktilisi kogemusi on käidud 
kogumas Tartu, Pärnu, Tallinna ja 
Jõhvi lasteaedades. Õpitust ja mujal 
kogetust on parim igapäevatöösse 
kasutusele võetud. Tuleb tõdeda, 
et kiiresti muutuvas maailmas jä-
reltuleva põlvkonna kasvatamiseks 

vanadest teadmistest üksi enam ei 
piisa. Oma töökogemusi on jaga-
tud erinevate kõrgkoolide üliõpi-
lastele ja kogu maakonna lasteae-
dade õpetajatele.    

 Lõppev aasta on olnud Pisi-
põnni lasteaias teguderohke, pin-
gutusi nõudev ja huvitav. Aastale 
tagasi vaadates ja sellele mõttes 
hinnangut andes tundub, et ka 
kõik suured pisipõnnid võivad 
julgelt oma sussid välja otsida ning 
need väikeste pisipõnnide susside 
kõrvale aknalauale ootele panna.

Jõuluvana külastab meie maju 
16.–22. detsembrini. Siis räägime 
talle täpsemalt kõigest sellest, 
mis tehtud ja mis tulevikus teha 
plaanime. Uhkustame jõuluvana 
Sinu ees kindlasti pisut ka sellega, 
et osa meist on reaalselt näinud 
ja kohtunud põhjapõdraga, kes 
Sind läbi sügava lume Lapimaalt 
Eestimaale tõi.

 Kõigile koostööpartneritele 
ja Tapa valla elanikele soovime 
jätkuvat meeldivat koostööd, 
rahulikku jõuluaega ja meeldivat 
aastavahetust!

Tea Välk

15. detsembrist 2010 – 29. jaanua-
rini 2011 on kõigis Tapa valla raa-
matukogudes viivisevabad päevad! 

Regulaarseid viivisevabu päevi ei 
ole meie raamatukogul juba mõnda 
aega, kuid erandkorras oleme neid 
siiski välja kuulutanud. Seoses euro-
le üleminekuga otsustasime seekord 
teha pikema viivisevaba perioodi. 
Külastajatel, kes sellel ajavahemikul 
tagastavad kauaks kätteununenud 
raamatud, kustutatakse nende eest 
kogunenud viivis. Tore oleks ju 
alustada euroaega ilma võlata.

Samuti võib olla, et raamat on 

küll tagastatud, aga viivist ehk 
tasu tähtaja ületamise eest pole ära 
makstud. Kutsume lugejaid üles 
ka varasemast ajast lugejakontole 
jäänud võlgnevusi kustutama – nii 
saab vältida võimalikke segadusi 
kroonidest eurodesse ümberar-
vestamisel. Head lapsevanemad, 
palun jälgige ka, et teie lastel poleks 
raamatukogu ees võlgnevusi. 

Viivistesse tuleb suhtuda tõsi-
selt, sest uue aasta veebruarist haka-
takse suure võlgnevusega lugejaid 
karmimalt kohtlema – nendega 
hakkab tegelema kohtutäitur.

Et mitte sattuda hilinejate/
võlglaste ridadesse, on vajalik 
teavikud õigeaegselt tagastada 
või paluda pikendada tagastamis-
tähtaega. Tähtaja pikendamine on 
imelihtne ja seda on võimalik teha 
lausa kodunt lahkumata: helistage 
meile või saatke oma soov teele 
e-postiga. Samas omades raama-
tukogu poolt antud salasõna, saate 
RIKSWEB`i sisse logida ning ise 
pikendada. 

Meeldivat koostööd ja toredaid 
kohtumisi raamatukogus!

Kersti Burk

Jõulumeeleolu lasteaias Pisipõnn
Foto  Tea Välk

Jõulutaadi ootus

Viivisevabad päevad 
Tapa linnaraamatukogus

18.–19. novembril toimus Tallinnas 
Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse 
ning MTÜ Lastekaitse Liidu korral-
datud ühiskonverents „Kes kasvatab, 
kui kõik kasvatavad“.  Konverents 
oli väga sisukas, keskeseks läbivaks 
teemaks olid väärtused. Nii vajalik ja 
nii palju viimasel ajal kõneaineks olev 
teema mitte ainult pedagoogidele 
ja laste ning noortega tegelevatele 
inimestele vaid kõigile. 

Viimasel ajal ei olegi vist enam kõi-
ge primaarsem raha ja asjade maailm. 
Kõige rohkem teeb südamevalu see, 
et inimene ei ole enam väärtus. Seda 
nähtust on kahjuks tunnetada ka  laste 
seas. Inimene ei ole enam eeskuju, 
terviklik heade väärtuste kandja vaid 
on nagu objekt, kellega teine inime-
ne saab ennast võrrelda. Kaaslasest 
peab ilmtingimata olema rikkam, 
kuulsam, targem, ilusam, kõhnem... 
Kaaslase hästi minemise rõõmu peab 
kadedusest kindlasti omaloominguliste 
klatšijuttudega lämmatama. 

Ehk saaks uue aasta ööl mitte nii 
palju iseendale mõelda, vaid hoopis 
soovida, et teistel su ümber läheks 
ka hästi, siis on endalgi hea. Soovida, 
et teisel oleks soe kodu, siis on omal 
soojem, sest südamesoojuse jagajal 
pidi ka palja jalu lumel kõndides soe 
olema. Ehk saaks uuel aastal kaaslase-
le öelda, et tema on tubli, tark ja ilus, 
et heade soovide soojusest särama 

6. novembril tähistas Lehtse eakate 
klubi Ehavalgus oma 25. a sünnipäeva. 
Lõunaks kogunes suur saalitäis nae-
rusuiseid ja rõõmsameelseid eakaid 
memmesid ja taate Lehtse kultuuri-
majja. Külalisi oli Viimsist, Kundast, 
Kadrinast, Aravetelt, Vooselt, Kanar-
bik Tapalt ja kõik Lehtse ettevõtted.

Kogu see suur seltskond istus 
laudade taga. Laual süüdati küünal, 
tänati lilleõiega kauaaegseid liikmeid 
ja lauldi ühiselt Ehavalguse hümni. 
Peo avas alati energiline ja särtsakas 
kultuurimaja direktor Leelo Jürimaa. 
Sõna võtsid Tapa vallavanem Alari Kirt 
ja volikogu esimees Urmas Roosimägi. 
Selle järel esinesid endised Ehavalguse 

presidendid ja praegune president Tiiu 
Kaasik. Tervituseks ja esinemiseks 
said sõna kõikide külaliste esindused. 
Lava äär täitus lilledega ja huvitavate 
kingitustega.

Šampuste avapaugud andsid mär-
ku, et kogu see suur seltskond võis 
maitsta lauale pandud hõrgutisi. Eraldi 
oli suur laud kookidega – oli soolaseid 
ja magusaid kooke, küpsiseid – val-
mistatud külalismemmede poolt. 
Peale kehakinnitust sai jalga keerutada 
Aegviidu külakapelli muusika saatel.

Nii möödus ilus südamlik sügispäev 
Lehtses. Täname kõiki, kes selle ürituse 
kordamineku eest hoolt kandsid. 
  Eakate klubi Kanarbik nimel, Elvira Belials

Lugeja kirjutab

Aastalõpu mõtisklus

Päev Ehavalgusega

Maainimese suhtlemiskohtadeks on 
ajast aega olnud pood ja postkontor, 
õpilastel kool. Nii ka Lehtses. Ikka 
veereb jutt argimuredele, kõige tähtsa-
mad praegu teede talihooldus ja teine 
teema – õpilaste vedu. Kuna mõlemad 
teemad puudutavad Tapa Autobussi-
parki, lühidalt mõlemast.

Õpilastele oli šokiks, et sel õ-a ei sõi-
duta neid enam kauaaegne koolibus-
sijuht Tiit Orupõld. Mis siis mureks? 
Uusi bussijuhte on mitu, nad ei tunne 
kohalikke olusid täiel määral. Näiteks 
23. nov. jäid bussist maha perekond 
Karu lapsed, üks 1., teine 4. kl õpilane. 
Bussist maha on jäänud ka 2. kl õpilane 
Rainer, kes tuleb Tapalt liinibussiga ja 
sõidab edasi koolibussiga. Bussijuhid 
on mornid, et vasta õpilaste terele, 
aitähle, head aegale. Üks väike naeratus 
igas päevas ei maksa ju ometi midagi? 
E, T, K, kui vanematel klassidel on 
tunnid 16-ni, sõidab väike buss, mis 
lisaks istujatele on seisjaid puupüsti täis. 
Aga kui halbade ilmastikuolude tõttu 
tekib avariiolukord?

Lehtse Kooli õpilaspere, eriti 9. 
klass, tänab siinkohal siiralt Tiit Oru-
põldu, kes sõbraliku olekuga aastaid 
on õpilasi vedanud. Igasuguste tee-

oludega, ka tagurpidi kooli juurde 
sõites. Aitäh!

 Jõudsimegi teehoolduseni. 24. nov 
käisid poisid koolitundidest kokatädi 
Ivi autot välja kaevamas-tõukamas, sest 
maantee oli olematu. Samal hommikul 
seisis koolibuss Põrikil hanges, kuni 
Tapalt lõpuks traktor kohale jõudis. 

 Iga külaelanik ei peagi teadma, kui 
palju on Tapa ABP-l alltöövõtulepin-
guid sõlmitud, aga selles on Lehtse 
elanikkond ühel meelel, et nimetatud 
firma on oma võimeid üle hinnanud. 
Selles ka, et lumelükkamise ja õpilaste 
sõidutamisega peaks tegelema koha-
likke olusid ja inimesi hästi tundvad 
kohalikud töömehed.

 Meie Lepiku talu kuulub nn haja-
asustuse piirkonda. Alevi tuled säravad 
vähem kui kilomeetri kaugusel, paraku 
talvel lumi vööni. Siinkohal täname 
südamest naerusuist Rein Metsmaad, 
kes ikka on hoolitsenud selle eest, et 
laps hommikul kooli, ema tööle ja 
70-aastane naabrinaine poest leiva-pii-
ma kätte saaks. Aitäh!  Soovime jõudu 
kõigile lumelükkajatele, et jõuluõhtul 
pääseks iga tütar-poeg ja lapselaps oma 
memme-taadi õuele! 

Kaja Itter, Mirjam Korbe

löönud silmade läbi osake andmise 
rõõmust tagasi saada. Ärme armasta 
asju, raha. Kuldsete kingade endale 
igatsemise asemel mõtleme hoopis 
sellele, et kusagil meie kõrval elab 
ehk keegi, kellel pole jalgugi.... Ja ta on 
leppinud oma paratamatusega ning 
on õnnelik, sest tema väärtushinnang 
on elada nii nagu temale antud!

Igatseme tervist ja hindame ter-
vislikke eluviise. Andestame senisest 
rohkem, armastame lapsi, leiame aega 
minna lihtsalt igal võimalikul hetkel 
juttu rääkima oma memme ja taadiga, 
sest nad vajavad tegelikult toidust ja 
soojast palju enam kuulajat ja mõistjat. 
Hoolime abitust ja armastuseväärilisest 
loomahingest. Märkame enda kõrval 
seda, et kaaslane ei ole võrdlusobjekt 
vaid lihtsalt keegi, kes on samasugune 
nagu sinagi. Ta elab sama lihtsat, õrna 
ja habrast elu, ta nutab ja naerab, ta 
igatseb ja unistab, ta rõõmustab ja tahab 
olla õnnelik just sinu headusega koos. 
Ja äkki tema ei võrdlegi ennast sinuga!

Küllus ei ole väärtus. Väärtus on 
teine inimene sinu kõrval, väärtus on 
omada vähe asju ja palju häid emot-
sioone, väärtus on see, kui su süda on 
soe, väärtus on lihtsalt elada. Soovime 
palju jõulusoojust väikestesse ja suur-
tesse südametesse. Palju tarkust uude 
algavasse aastasse!

Kairi Kroon ja Ave Pappe, 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingust
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Ettevõtjate ümarlaual esines sõnavõtuga ka Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum. Foto  Heili Nõgene

8. detsembril leidis esmakordselt 
aset Tapa valla ettevõtjate ümar-
laud. Vallavanema Alari Kirti sõnul 
oli kohtumise eesmärk koostöö 
elavdamine ettevõtjate ja omavalit-
suse vahel. Ettevõtjaid oli arvuliselt 
kokku tulnud 22 ning nendega oli 
kohtuma tulnud ka endisest ette-
võtjast maavanem Einar Vallbaum.

Maavanem rääkis ettevõtjatele 
nii oma ettevõtlusalasest taustast, 
Lääne-Viru ettevõtjate klubist We-
senbergh kui ka era- ja avaliku 
sektori koostööst ning võimalustest 
paremaks teineteisemõistmiseks. 
Maavanema sooviks on näha enam 
nii ettevõtjate endi vahelist koostööd 

kui ettevõtjatega rohkem tutvuda, et 
toetada maakonna ettevõtlust efek-
tiivsemalt kontakte vahendades.

Vallavanem tutvustas ettevõte-
tele valla tulubaasi kujunemist ning 
tegi ülevaate valla tähtsamatest 
tegemistest, üldistest arenduste-
gevustest ning ettevõtete arengut 
toetavatest tegevustest. Arendus-
nõunik tegi ülevaate väikeettevõ-
tetele suunatud arengutoetustest.

Tapa ettevõtjate ümarlaud hak-
kab kogunema iga kolme kuu tagant. 
Otsustati koostada info vahetamiseks 
ettevõtjate list, läbi mille lepitakse 
enne järgnevaid kohtumisi kokku 
konkreetsed käsitletavad teemad. 

Samuti nägid ettevõtjad vajadust 
koondada vajalik teave kättesaada-
vasse kohta, näiteks info riigihange-
te kohta, nii et see alati ka kohalike 
firmadeni jõuaks. Valla kodulehel 
otsustati avaldada kohalike ettevõt-
jate kontaktid ja tegevusvaldkonnad. 
Et ümarlauas oli läbivaks teemaks 
koostöövõimaluste otsimine, jäid 
esimeselt kohtumiselt mõtteaineks 
koolide ja ettevõtjate vaheline 
võimalik koostöö praktika, töövar-
jupäevade ja muu sellise näol, aga ka 
potentsiaalsed ühisprojektid omava-
litsuse ja ettevõtjate vahel erinevate 
murede lahendamiseks vallas. 

Vahur Leemets

1. Mis on selle aasta suurim saa-
vutus Tapa vallas?
2. Mis jäi tegemata?
3. Mis eesmärke seate järgmiseks 
aastaks?
4. Mida sooviksite enda valijatele 
uue aasta puhul?

Lilli Strõnadko:
„Küll on tore et Tapa sai ometi 

bussijaama, kus on ka kemps ja varsti 
saame ka uue kaupluse, koolimaja sai 
korraliku välimuse seest ja väljast, 
pikka aega oodatud vee- ja kanalisat-
sioonivärk hakkab lahendust saama, 
soojatrassi korrastati. Ega rohke-
maks seda raha paleks jätkunud.

Küll tahaks, et järgmisele aastal 
saaks inimesed tööd, et raamatupoe 
aknad ei oleks nii koledad, et “Seenio-
rid” saaks endale suuremad ruumid, 
praegu on nad nagu kilud karbis, 
kõnniteid oleks vaja ja ka raudteejaa-
mahoonele oleks vaja leida lahendus.

Valijatele sooviks rahulikku meelt 
eurodele üleminekul, uuele jäätme-
veokorraldamise rakendamisele, 
mis nõuab igakuist kohtumist prü-
giveoautoga, aktiivsust linna arengut 
puudutavates küsimustes, suuremat 
omaalgatust kodukoha kaunimaks 
muutmisel.

Tervist, tööd, õnne, ilusaid pühi.“

Tea Välk:
„1. Maxima kauplus, töötajate 

töötasu pole vähendatud, valla ja all-
asutuste vahel on hea ja tihe koostöö.

2. Ei saagi öelda, et midagi jäi 
tegemata, sest lihtsalt eelarvet pla-
neerides ei planeerinudki asju, mida 
teostada ei saa.

3. Jätkuvalt tihedat ja sisukat 
koostööd.

4. Optimismi ja rahulikku meelt.“

Katrin Kuusik, perearst:
„1. Saavutused Tapa vallas 2010. a 

minu jaoks olid Tapa gümnaasiumi-
hoone ja staadioni renoveerimisega 
lõpulejõudmine, Ülesõidu tänava 
haiglapoolse teelõigu asfalteerimine 
ja selle kaudu patsientidele ja Valge-
jõe puhkealale minejatele turvalise 
liiklemise tagamine, Maxima ehituse 
käivitamine ning seeläbi töökohtade 
loomine ja kaubavaliku mitmekesis-
tamine Tapa vallas, majalammutus-
actioniga nn sõjaväelinnakus saime 
meedia tähelepanu osalisteks.

2. Rahanappuse tõttu jäi palju tee-
töid tegemata, eriti halb on olukord 
selles osas nn sõjaväelinnas.

3. 2011 peaks alustust tegema tur-
valiste kergliiklusteede rajamisega, 
ettekirjutuste tegemisega majaoma-
nikele, kelle hooned ja nende ümbrus 
on olnud juba pikemat aega räämas, 
rikkudes linna/valla mainet.

4. Oma valijatele soovin 2011. 
aastaks hoolivust enda ümbruse ja 
lähedaste suhtes ning head tervist.“

Kalju Soomeri:
„1. Tapa gümnaasiumi reki lõ-

petamine, Maksima ehituse algus, 
Lehtse koolitee mustkatte alla vii-
mine, Turvalisuse päeva läbiviimine

2. Tapa-Lehtse tee musta katte 
alla viimise järjekordne edasilükku-
mine, kruusateede remondi mitte-
toimumine.

3. Korraldatud prügiveo tule-
muslik läbiviimine (mille tõttu saaks 
ometi prügimajanduse korda), kruu-
sateede parem hooldamine.

 4. Vallakodanikele soovin pikka 
meelt ning mõistmist, et ülemaailmse 

majanduskriisi tagajärjel meie riigi 
vinduv majandus ka kunagi ärkab – 
siis ehk saabub ka meie valla elanike 
õuele parem elu ning ehk suudavad 
siis nii vallavalitsus kui ka volikogu 
õnne kui ka rahu. Soovin kõigile 
ilusat advendi aega ja ikka rõõmsalt 
uude aastasse.“

Urmas Roosimägi, Tapa vallavo-
likogu esimees:

“1. Suured projektid on käima lü-
katud. Veetrasside ja kanalisatsiooni-
süsteemi renoveerimine, MAXIMA 
avab varsti oma uksed. Otsustasime 
vahetada ning renoveerida soojust-
rasside võrku, tööd jätkuvad järg-
misel aastal nii Tapa linnas kui ka 
Lehtses, Jänedal ning Moel.

Sai korrastada valla struktuuri, 
muutsime optimaalseks valla ning 
allasutuste juhtimist. Tänavu tehtud 
muudatused toovad järgmisel aastal 
ligi miljonkroonilise personalkulude 
vähendamise.

Saime teada, mis on valla tegelik 
rahaseis. Ehk siis seda, palju meil 
on vaja raha valla majandamiseks 
ning palju meil investeeringuteks 
vahendeid on. 

2. Esimese valitsemisaasta eesmär-
gid on täidetud, hea alus on pandud 
ka tulevikuks. Järgmisel aastal algab 
Tapa-Lehtse tee korda tegemine, mis 
läheb maksma ligi 20 miljonit krooni 
(1/2 Kaitseministeeriumi eelarvest 
ning pool erinevatest fondidest), 
Head meelt teeb ka Segersi otsus 
oma tootmist Tapale koondada, mis 
toob nii uusi töökohti kui ka paran-
dab kohaliku miljööd (tootmishoone 
laiendamise käigus tehakse korda 
kõnniteed ning ümbruskonda). 

3. Töökohtade loomine. Kui 

Käesolevat kirjatükki ajendas kir-
jutama loetud teade aasta tegijate 
kandidatuuride esitamise kohta.

Allakirjutanul on olnud võimalus 
olla tituleeritud alates veebruarikuust 
elutöö aastategijaks. Leidsin siis ning 
leian ka praegu, et taoline komis-
jonipoolne otsus oli ebaõige ning 
ebamugavusi tekitav. Küll peaksin 
vastupidi olema tänulik endistele või 
praegustele õpilastele, kolleegidele või 
mulle teadmata inimestele, kes mind 
üldse nominendiks seadsid.

Leian, et õigem tiitli saaja olnuks 
lugupeetud kauaaegne õpetaja ja 
seltsielu edendaja Evi Koppelmann. 
Arvan, et tema kasuks pidanuks ot-
sustajaid veenma allakirjutanust kaks-
kümmend aastat enam tegutsemist 
Tapal; ema ja vanaema oluline roll 
ning näiteks kasvõi ka hea käsitöö-
oskus. Puhtsüdamlikult olen temale 
tänulik ka Tartu Ülikooli kuue samba 
taha pääsemise eest, kuna matemaa-
tiku taip pole minu tugevaim külg.

Allakirjutanut häirib veel tagant-
järelegi see, et iseenesest pidulik ja 
vajalik üritus oli kohaliku lehe esikül-

jel serveeritud kui kahe nominendi 
jõukatsumine. Liiati polnud valitud 
foto ka õnnestunud valik vähemalt 
minu osas.

Saadud tiitel pani mind mõtlema 
mitut moodi. Kas on allakirjutanu 
otsustajad ära tüüdanud ning otsustati 
vajadusele kõrvale astuda. Julgen ar-
vata, et kõrvale astumise otsus on ikka 
allakirjutanu teha. Mõte oli ka selles, 
kas anti märku eelpensionile asuda 
ja kodupaiga teid tänavaid mõõtma 
asuda. Pole küll lugupeetava kaas-
nominendi arvamust küsinud, kuid 
arvan, et tehtud otsus oli ebamugav 
meile mõlemale.

Olnust lähtuvalt mõned soovitu-
sed otsustajatele elutöö tiitli määra-
mise asjus.

Elutöö aasta tiitli saaja vanuse 
alampiir on 70 eluaastat. Komisjon 
määrab selle tiitli saaja ainuisikuliselt 
sisemise otsuse põhjal. Sel juhul jääb 
ära mittetunnustatute ebamugavus-
tunne. Tiitli määramisel jälgida ini-
mese tegevuse laiemapõhjalist tausta. 

   Lugupidavalt
    Jüri Tüli

Läinudtalvised 
mõtted alanud talves

Tapa ettevõtjate 
ümarlaud

Vastavad volikogu liikmed

Laupäeval, 18. detsembril algusega 
kell 14 on Tapa kultuurikojas teie ees 
kaks orkestrikollektiivi. Kontserdi 
esimeses osas orkester TÜRI Ants 
Oidekivi juhtimisel, teises pooles 
Tapa Linna Orkester Jüri Tüli ja Riivo 
Jõgi juhendamisel.

Kava ilmestavad ka flöödiansam-

bel Türilt ning noored solistid Tapalt.
Oodata on meeleolukaid muusika-

palu, kus olulisel kohal ka jõuludest 
kantud temaatika.

Meie aastalõpu traditsioon on se-
dapuhku täiendatud külalisesinejatega.

Kuulamiseni! 
Tapa Linna Orkester

Häälekas pealelõuna!

inimesel on olemas konkreetne sisse-
tulek ning töö, langevad paljud prob-
leemid ära. Vald ei pea enam nii palju 
raha eraldama erinevate sotsiaal-
toetuste maksmiseks, tulumaksude 
laekumine valla rahakotti paraneb, 
siis saab valla elu parandada. 

Järgmise aasta lõpuks loodame 
me luua 100–150 uut töökohta: 
MAXIMA annab tööd 35 inimesele, 
SEGERSi laiendamine ka loob uusi 
töökohti, sama teeb ka hooldeküla 
ehitamine Paide maantee lähedale 
ning prügikäitlemisjaama rajamine.

Järgmisel aastal soovime lõpetada 
ka kergliiklustee projekteerimise, 
mida juba ammu pikisilmi ootavad 
paljud Tapa valla elanikud. 

Aga paraku rahanappus seob 
omad piirid ette – riik muudkui pa-
neb juurde ülesandeid, mida vaesed 
omavalitsused peavad oma rahakot-
tide arvelt lahendama. 

4. Tervist! Teisi asju saab raha eest 
osta. Õnne! Igas ettevõtmises on 
alati kasvõi natukene õnne vaja. Pik-
ka kannatust! Linna ning valda ühe 
aastaga muuta ei ole võimalik. Aga 
ma olen kindel, et kui me jätkame 
samas tempos, siis 4–5 aasta pärast 
ei saa ükski inimene Eestis öelda, et 
Tapa on pommiauk. 

Rahulikke jõule ja head uut aastat 
kõigile.“

Reigo Tamm, Tapa vallavolikogu 
kultuurikomisjoni esimees:

„1. Loodi Tapa valla noortekogu. 
Tapa kultuurikoda sai juurde värsket 
verd ja uut hingamist uue juhataja 
näol. Tapa linna tuleb MAXIMA 
pood. Saime raskel ajal majandusli-
kult hakkama.

2. Viadukt.
3. Valla kultuuriarengukava ja 

noorsootöö arengukava. Tapa linna 
85. sünnipäeva korraldamine. Ette-
valmistused Tapa messi korraldami-

seks. Tegemist on veel ja päris palju!
4. Kõike head! Meeldivat euro 

tulekut!“

Ilmar Kald, Tapa vallavolikogu 
turvalisuse komisjoni esimees:

“1. Gümnaasiumi rekonstrueeri-
mise lõpetamine ja uue koolistaadio-
ni valmimine. Au ja kiitus ka eelmi-
sele vallavalitsusele, kes selle suure 
tööga algust tegi! Kindlasti tuleks ära 
märkida ka alles nädal tagasi toimu-
nud kohalike ettevõtjate esindajate 
kokkusaamist vallavalitsuses. Loode-
tavasti saab sellest toredast algatusest 
midagi, millest on tulevikus kasu nii 
ettevõtluse arengule, vallarahvale kui 
ka omavalitsusele.

2. Lubasime turvalisuse komis-
joni esindusega külastada vene 
gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse 
tundi, kuid sel aastal jäi see kahjuks 
tegemata. Katsume selle vea aasta 
alguses parandada. Vabandan! Prae-
guse majandusliku olukorra tõttu ei 
saanud ka tänavu, ega kahjuks ka 
mitte järgmisel aastal, alustada muu-
sikakooli siseruumide renoveerimist. 
Loodan väga, et ülejärgmisel aastal 
saab nende töödega alustada.

 3. Tuleval aastal tähistab Tapa 
linn oma 85. sünnipäeva. Kutsun 
kõiki majaomanikke üles korrastama 
oma koduhoovid ning võimaluste 
piires remontima ja värvima fas-
saade ning aedasid. Kindlasti küsige 
enne töödega alustamist nõu valla 
ehitusspetsialistidelt. Turvalisuse 
komisjoni esimehena pean oluliseks 
jätkata abipolitsei töö toetamist 
vallaeelarvest. 

4. Ma soovin kõigile vallaelanikele 
rohkem hoolivust ja sallivust, vähem 
ükskõiksust. Märgake enda ümber 
ka teisi, siis olete ka ise nähtavamad! 
Ärge nähke kõiges ainult halba. Leid-
ke pisiasju, mille üle rõõmu tunda!”
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Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes 
vahetub Eestis käibelolev raha – 
1992. aasta juunist kasutuselevõetud 
krooni asemele tuleb euro ehk Eu-
roopa ühisraha. Kuna raharingluse 
toimimisel on pankadel kanda tähtis 
roll, siis on kindlasti hea teada, mida 
tähendab eurole üleminek panga-
klientidele. 

Kõigepealt tuleb öelda, et pan-
gaklientidele on üleminek tehtud 
lihtsaks. Aktiivsed pangakliendid, 
kes hoiavad raha kontol, ei varu 
suuri summasid sularaha koju ning 
maksavad igapäevaselt pangakaa-
rdiga ei pea tegema euro tulekuks 
erilisi ettevalmistusi. Juhul kui teil 
on kodus suurem kogus Eesti sen-
te, siis soovitame need novembri 
lõpuks kampaania „Too mündid 
panka!“ käigus panka tuua. Kam-
paania käigus on müntide töötlus ja 
oma kontole kandmine või vahetus 
paberraha vastu tasuta.. Juhul kui 
hoiate kodus suuremat summat 
sularaha, siis saate sama pangaskäi-
guga selle kontole panna. Kontol 
olevad kroonid vahetab pank 1. 
jaanuaril juba ise teenustasuta ja 
ametliku kursiga eurodeks. 

Need, kes eelistavad sularaha 
saavad alates 1. detsembrist panka-
des kroone teenustasuta ja ametliku 
kursiga eurodeks vahetada. 

Kroonimüntide ja -kupüüride 
vahetuse võimalus säilib ka hiljem: 
kommertspangad teevad seda 2011. 
aasta suveni kõigis sularaha teenust 
pakkuvates kontorites ja pärast 
seda piiratud kontorivõrguga, Eesti 
Pangas saab aga kroone vahetada 
tähtajatult.

Kliendid ei pea minema panka, et 
muuta oma laenu-, pangakaardi- või 
teisi lepinguid. Euro kasutuselevõtt 
ei mõjuta lepingute ja muude jurii-
diliste dokumentide järjepidevust ja 
nende tingimusi, ega vabasta võetud 
kohustuste täitmisest, samuti ei 
anna õigust kehtivat dokumenti 
ühepoolselt muuta või lõpetada. 
See puudutab ka intresse: näiteks 
kui teil on sõlmitud kroonihoius, 
mille aastaintress on neli protsenti, 
siis arvutatakse hoiusesumma küll 
eurodesse, kuid intress jääb kuni le-
pingu lõppemiseni endiseks. Kroo-
nilaenude tagasimaksmine hakkab 
toimuma eurodes – laenusummad 
arvutatakse pankade poolt ümber 
samamoodi ametliku kursi järgi 
ning tasuta.

Alates 1. jaanuarist ei võimalda 
arveldussüsteem enam krooni-
maksete töötlemist. Hoiustel olev 
raha arvutatakse ametliku kursiga, 
ning tasuta eurodesse ja kõik pan-
gaülekanded hakkavad toimuma 
eurodes. 31. detsembril 2010 on 
pankades tavaline arvelduspäev 
(viimane kliiring on kell 18.00), mis 
tähendab et ka pärastlõunal saate 
veel pankadevahelisi makseid teha. 

Kroonilt eurole „ümberlülitumi-
sel“ on pangasüsteemid (interneti-
pank, makseautomaadid, teletee-
nused, telefonipank, mobiilipank 
jne) osaliselt suletud. Teenused 
hakkavad samm-sammult taastu-
ma 1. jaanuaril – esimeste seas on 
näiteks internetipangas võimalik 
vaadata kontojääki eurodes ning 
algatada pangasisesed maksed. Et 
vältida pangasüsteemide ülekoor-
must on soovitav mitte kohe aasta 
esimestel tundidel uudishimust 
oma internetipanka siseneda, vaid 
teha seda siis, kui on tõesti vajadus 
tehinguid teha. Niipalju raha kui 
teil oli pangakontol kroonides saab 
ametliku kursi järgi olema ka euro-
des. Näiteks 12 000-kroonine hoius 
muutub 766,94-euroseks.

Kõik Eesti ligi 25 000 kaardi-
terminali ja kassasüsteemi vajavad 
euro tulekul ümberseadistamist, 
kuid tõrked kaardimaksetes peaksid 
olema minimaalsed. On võimalik, 
et kõik kaarditerminalid ei ole kohe 
peale keskööd valmis eurotehinguid 
tegema. Enne kaarditšeki allkirjas-
tamist või PIN-koodi sisestamist 
soovitame veenduda, et näidatud 
summa on õiges vääringus -  sum-
ma eurodes on 15,6466 korda 
väiksem. Igaks juhuks ja oma mee-
lerahu säilitamiseks hoidke alles 
kaardimaksekviitung.

Alates €-päevast väljastavad 
sularahaautomaadid ainult eurosid. 
Kuna sularahaautomaatide kaudu 
lastakse ringlusse hinnanguliselt 
80 protsenti eurokupüüridest, siis 
on tegemist väga suure logistilise 
väljakutsega nii pankade kui Sulara-
hakeskuse jaoks. Sellegipoolest on 
võetud eesmärgiks täita eurodega 
kõik ligi 1 000 sularahaautomaati 
(ATMi) hiljemalt 48 tunni jooksul. 
Juhul kui automaati ei ole jõutud 
euro rahatähti veel viia, siis auto-
maat sularaha ajutiselt ei väljas-
ta. Olenevalt ATMi tüübist saab 
automaadist uue aasta esimestel 

nädalatel 5-, 10- ja 20-euroseid 
kupüüre, 10-20 % automaatidest 
väljastavad ka 50-euroseid. Lisaks 
ATMidele tuleb euro sularaha käi-
bele pangakontorite ja jaekauban-
duse kaudu ning 2011. aasta 1.-15. 
jaanuarini saab kroone eurodeks 
vahetada maksimaalselt 1000 euro 
väärtuses päevas ka 179 Eesti Posti 
postkontoris.

Pangaliit ja pangad annavad 
lähikuudel ohtralt detailsemat 
infot eurole ülemineku praktiliste 
aspektide kohta, selge on aga see, 
et üleminek on kõige lihtsam 
pangakaarti kasutavatel klientidel, 
sest nende raha on alati õiges 
vääringus. Piisab ühest pangakon-
tori külastusest, et panna kontole 
kodus olevad mündid ja sularaha 
– soovitav on seda teha enne det-
sembrit. Üheski järjekorras pole 
vaja seista – krooni saab euroks 
vahetada tähtajatult.
TÄHTIS TEADA

€-päev - 1. jaanuar 2011
1 euro = 15,6466 krooni
Krooni saab kasutada makseva-

hendina kuni 15. jaanuarini, pan-
gakaart on alati õiges vääringus. 

Krooni münte saab eraisik 
teenustasuta kontole panna alates 
1. oktoobrist.

Krooni sularaha saab euro 
sularahaks vahetada teenustasuta 
alates 1. detsembrist.

Pangas olev raha vahetatakse 
automaatselt euroks 1. jaanuaril.

Ühtegi lepingut muutma ei pea 
– pank arvestab teenustasuta kõigi 
lepingute väärtused automaatselt 
eurodesse.

Kui teil on küsimusi seoses 
pangateenustega, siis kõige parem 
on pöörduda oma kodupanka. 
AJAKAVA

1. oktoober 2010 Pangad alus-
tavad eraisikutelt teenustasuta 
krooni müntide vastuvõttu.

1. detsember 2010 Pangad alus-
tavad eraisikute sularaha kroonide 
eurodeks vahetamist.

1. jaanuar 2011 Eesti võtab 
kasutusele euro.

1.–14. jaanuar 2011 krooni ja 
euro sularaha paralleelkäive.

1. juuli 2011 krooni sularaha va-
hetus läbi piiratud kontorivõrgusti-
ku kuni 31.12.2011.a. ning seejärel 
tähtajatult Eesti Panga poolt.

Katrin Talihärm,
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Tapa vallavalitsus  moodustas vallas 
Tapa valla mälestiste komisjoni 2010. 
aasta kevadel. Poole aasta jooskul, mil 
mälestiste komisjon on töös olnud, 
käivitati Tapa vallas arhitektuuri-, 
ajaloo- ja arheoloogiamälestiste 
kaardistamine, mille läbiviijateks olid 
komisjoni liikmed ja vallavalitsuse 
ametnikud. Seni on suudetud tuvas-
tada hinnanguliselt 80–90% olemas-
olevatest mälestistest, selleks on ka-
sutatud muinsuskaitse andmebaase, 
kuid enamjaolt just füüsilist monitoo-
ringut valla erinevates kantides, lisaks 
on tehtud hulganisti fotojäädvustusi 
ja analüüsitud ajaloomälestiste hetke-
olukorda ning arutletud, mis nendega 
edasi teha. 

Komisjon tahab oma töös eeskätt 
kaardistada kõik ajaloomälestised 
ning soovib alustada koos Tapa val-
lavalitsusega 2011. aastal erinevate 
projektide käivitamist, et korrastada 
linnaruumi ja teistes valla kantides 
eeskätt mälestustahvlite, skulptuu-
ride ja Tapa linna vana kalmistu 
hauaplatside osas. Kui esimene etapp 
planeeritud töödest ajaloomäles-
tiste näol on lõppenud, soovitakse 
kaardistada kõik arhitektuuri- ja 
arheoloogiamälestised Tapa vallas, 
kuigi enamik objektidest on ka selles 
valdkonnas juba kaardistatud, vajab 
täpsustamist arhitektuuri- ja arheo-
loogiamälestiste seisukord. 

2010. aastal on komisjoni eestve-
damisel Tapa vallavalitsus sõlminud 
koostöölepingu Kirde Kaitsering-
konnaga viie mälestise osas, kus 
mälestiste haldamine jääb Kirde 
KRK-le, aga maa-alade korrastami-
ne, kus mälestised asuvad, jääb Tapa 
vallavalitsuse kanda. Lisaks lepiti 
kokku, et tehakse edaspidi koostööd 
ka vabariiklikel tähtpäevaliste sünd-
muste puhul, propageeritakse Tapa 
valla koolides isamaalist kasvatust.

Novembrikuu keskel kohtus Tapa 
vallavalitsus mälestiste komisjoni 
esimehe Urmas Roosimägi eestveda-

misel Tapa vallavalitsuses Venemaa 
Föderastiooni saatkonna esindajaga 
ajaloomälestusmärkide osas, kus täp-
sustati ja kooskõlastati olemasolevate 
mälestiste nimekirjad, mis puudutavad 
Venemaaga läbi ajaloo seotuid mäles-
tusmärke, sh skulptuure, hauaplatse, 
monumente ja mälestustahvleid. 
2011. aastal on mälestiste komisjonil 
plaanis koostöös Tapa vallavalitsuse, 
Venemaa Föderatsiooni saatkonnaga 
ja kohalikest ärimeestest koosneva 
huvigrupiga ajapikku ka selles ajaloo-
mälestiste teemavaldkonnas vastavasi-
sulised koostöölepped sõlmida.

Kolmanda teemavaldkonnanna 
jätkab mälestiste komisjon Tapa 
linna vanal kalmistul hauaplatside 
esialgsete rajajate otsimist (nt kogu-
duste, erinevate asutuste loojad Tapa 
linnas jne) ning selles osas loodetak-
se ka Tapa valla kirikute koguduste 
endi huvile.

Samuti on hea meel tõdeda, et hil-
jemalt kolme aasta pärast leiab Tapa 
linna üks sümbolitest, raudteel seisev 
ja ajahambast puretud vedur tänu 
AS Eesti Raudtee Infra ja Tapa val-
lavalitsuse koostööprojektile uue ja 
parema koha ja saab ka korrastatud.

Lähiaastate eesmärgiks on ka 
Eesti Vabariigi iseseisvumisel olulist 
rolli mänginud kapten A. Irw poolt 
juhitud soomusrongid, tänu millele 
Tapa 9. jaanuaril 1919 vabastati. 
Kapten A. Irwe auks on kavandatud 
rajada mälestusmärk praeguse Loode 
tänava ja Paide mnt ristumisnurgas 
asuvale maa-alale.

Tapa valla mälestiste komisjon ja 
Tapa vallavalitsus kutsuvad vallako-
danikke koostööle ja märkama enda 
ümber ajaloomälestisi. Võimalusel 
palutakse neist teada anda e-mailil: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee või tele-
fonil 322 9659. 

Head jätkuvat advendiaega ja 
parimat uueks aastaks !

Indrek Jurtšenko, 
mälestiste komisjoni liige

Tapa valla mälestiste 
komisjon – mis 

tehtud, mis teoksil

Pangaklientidele tuleb euro 
rahulikult

Lastekoor tähistab 19. detsembril 
ühes jõuludega ka oma viieaastast 
sünnipäeva. Me tegutseme alates 2006.  
aasta jaanuarist ning selle ajaga oleme 
kasvanud tubliks lastekooriks. Enne 
2007. a  laulupidu toimunud ettelaul-
misel saavutasime I kategooria, mida 
katsume järgmisel aastalgi hoida. Sel 
sügisel laulsime ka Arvo Pärdi juube-
likontserdil, kus laulsid Paide koorid, 
kolm Lääne-Virumaa koori, sealhulgas 

meie ja Ellerhein ning ETV lastekoor. 
Eelmisel aastal toimus meie esimene 
välisreis Lätimaale. Praegu esineme 
Tapal kontsertidel ning harjutame lau-
lupeoks. Kutsume teid kõiki kuulama 
meie jõulukontserti kell 14 Tapa kul-
tuurikojas. Esinevad koor, ansamblid 
ja endised koorilauljad. 

Häid pühi ning kohtumiseni 
kontserdil!

Mai-Liis Volmar

Tapa Valla Lastekoor 
kutsub kontserdile!
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Tapa vallas rakendus korral-
datud jäätmevedu 2008. aastal 
ning siis anti olmejäätmete 
veo ainuõigus kolmeks aastaks 
AS-le Jõgeva Elamu. Senine 
ainuõiguse periood lõppeb 31. 
jaanuaril 2011. 

Tapa vallavalitsus korraldas 
2010. aasta sügisel uue avaliku 
konkursi, soodsaimat hinda 
pakkuva jäätmevedaja leidmi-
seks. Parima pakkumise tegi 
AS Veolia Keskkonnateenused, 
kellele anti järgnevaks viieks aas-
taks valla territooriumil jäätme-
veo ainuõigus. Uus jäätmeveo 
ainuõigus rakendub 1. veeb-
ruarist 2011. Sellest ajast alates 
puudub teistel jäätmekäitlusette-
võtetel õigus vallas korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid 
koguda ja vedada. Korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud jäätme-
liikideks on segaolmejäätmed.  
Vedaja vahetumisega kaasnevad 
mitmed olulised muudatused ka 
jäätmevaldajate igapäevaelus. 

Esimene ja ilmselt ka kõige 
tülikam muudatus on see, et 
alates 1. veebruarist 2011 lõp-
pevad automaatselt seni kehti-
vad jäätmeveolepingud AS-ga 
Jõgeva Elamu. Samuti kaotavad 
kehtivuse kõik Tapa vallavalitsu-
se korraldustega antud harvema 
tühjenduse ning jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise load. 
Seadusest tulenevalt on korral-
datud jäätmeveo rakendumisest 
kõik jäätmevaldajad jäätmeveoga 
automaatselt liitunud. Kirjaliku 
lepingu sõlmimata jätmine ei 
vabasta kedagi kohustusest jäät-
med ainuõigust omavale vedajale 
üle anda: AS Veolia Keskkon-
nateenused alustab Tapa val-
lavalitsuse poolt antud registri 
alusel kõikide jäätmevaldajate 
prügi vedu, olenemata sellest, 
kas kirjalik leping on sõlmitud 
või mitte. Juhul, kui väljaveo-
päeval jäätmeid üle ei anta, on 
vedajal õigus esitada nn tühisõi-
duarve. Lepingus märgitud 
kuupäeval peab olema ligipääs 
konteinerile tagatud, problee-
mide korral tuleb vedajat vähe-
malt üks tööpäev ette teavitada. 
Kindlasti tuleb arvestada ka 
Tapa vallavolikogu määrustega” 
Tapa valla jäätmehooldusees-
kiri” muutmine ja “Tapa valla 
korraldatud jäätmeveo eeskiri”. 
Tulenevalt jäätmeseadusest ja 
volikogu määrustest peab jäät-
memahuteid tühjendama sage-
dusega, mis väldib nende üle-
täitumist ja ebameeldiva lõhna 
tekke, kuid mitte harvemini kui:

1. Tapa linnas ja Lehtse ale-
vikus vähemalt üks kord nelja 
nädala jooksul;

2. Imastu, Jootme, Jäneda, 
Karkuse, Moe, Näo, Patika, 
Saksi ja Vahakulmu külades 
rohkem kui nelja korteriga kor-
ruselamutes vähemalt üks kord 
nelja nädala jooksul;

3. ülejäänud valla territooriu-
mil vähemalt üks kord 12 nädala 
jooksul. 

Kuna jätkuvalt visatakse 
palju olmeprügi metsaalustesse, 
tühermaadele, ühistute kontei-
neritesse ning toimub prügi põ-

letamine, ei anna Tapa vallavalit-
sus enam lubasid jäätmemahu-
tite harvemaks tühjendamiseks. 
On ekslik arvata, et prügi tuleb 
tekitama hakata, jäätmevedajale 
tuleb anda üle need jäätmed, 
mis kuu aja jooksul tekkivad. 
Kui jäätmemahuti ei saa kuu 
ajaga täis, tuleb mahuti väiksema 
vastu välja vahetada või jäätmed 
kotiga üle anda. Samuti võivad 
naaberkinnistud kasutada ühi-
seid jäätmemahuteid. Ühisma-
hutit soovivad jäätmevaldajad 
peavad esitama vallavalitsusele 
ühise kirjaliku sooviavalduse, 
milles näidatakse kõik kinnistud, 
nende omanikud, jäätmekäitluse 
eest vastutav isik ning ühisma-
huti asukoht.

Tõrgeteta teenuse tagamiseks 
on vajalik sõlmida uus jäätme-
veoleping Veolia Keskkonna-
teenused AS-iga. Kirjalik leping 
pole kohustuslik, kuid arusaa-
matuste vältimiseks, mahutite 
suuruse, väljaveosageduse, veo 
ja postiaadressi jms info täp-
sustamiseks siiski tarvilik. Uued 
lepingud tuleb sõlmida kindlasti 
nendel jäätmevaldajatel kes soo-
vivad jäätmeid üle anda kotiga 
või kasutada mitme naaberkin-
nistu peale ühiseid mahuteid. 
Jäätmekäitluslepingu mittesõl-
mimisel juhinduvad vedaja ja 
jäätmevaldaja vastastikuste õi-
guste ja kohustuste kindlaksmää-
ramisel korraldatud jäätmevedu 
reguleerivatest õigusaktidest. 
Jäätmemahutitena kasutatakse 
sel juhul 80-, 140-, 240-, 370-, 
600-, 800-, 2500-, 4500-liitriseid 
standardseid jäätmemahuteid 
ja neid tühjendatakse vastavalt 
määruses “Tapa valla korralda-
tud jäätmeveo eeskiri” § 4 lg 1 
kehtestatud korrale.

Mitme kinnistu omanik liitub 
kõikide tema omandis olevate, 
veopiirkonnas asuvate kinnis-
tutega ning tal on õigus neil 
kinnistutel tekkivad jäätmed üle 
anda tema poolt valitud kinnis-
tul. Vastav taotlus tuleb esitada 
Tapa vallavalitsusele.

Vallavalitsus võib jäätmeval-
daja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugeda juhul kui 
kinnistul ei elata või kinnistut 
ei kasutata. Juhul kui jäätme-
valdaja kasutab oma kinnistut 
ainult suviti (aiandusühistud ja 
suvekodud), siis on tal võimalik 
vallavalitsusest taotleda jäätme-
veost vabastust ajavahemikuks 
1. oktoober – 30. aprill. 

Kui elanikel on AS-lt Jõgeva 
Elamu renditud konteiner, siis 
peab olema selleks valmis, et 
firma viib veebruari esimestel 
päevadel rendikonteinerid mi-
nema. Äraviimise eest tasu ei 
küsita. Kliendid, kes soovivad, 
võivad AS-lt Jõgeva Elamu ole-
masoleva konteineri välja osta. 
AS Veolia Keskkonnateenused 
paigaldab klientidele, kes selleks 
soovi avaldavad konteinerid 
tasuta. Kindlasti tuleb välja 
vahetada 750-liitrised ja teised 
nõuetele mittevastavad metall-
konteinerid. 

Krista Pukk

 Korraldatud 
jäätmevedu 
Tapa vallas

Elanikkond  
abonenttasu 0 €/0 kr
veevarustus 1,07 €/16,70 kr
reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,35 €/21,10 kr

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
hinnad 2010– 2011

(kroonides ja eurodes koos käibemaksuga)

HINNAKIRI. Lisateenused (alates 1. detsembrist 2010) 1

1  Kinnitatud AS Tapa Vesi juhatuse 01.07.2010. a käskkirjaga nr 5 ja 11.10.2010. a käskkirjaga nr 17.

 

Teenuse nimetus/Hind käibemak-
suta (kr)/Käibemaks 20% (kr)/Hind 
käibemaksuga (kr)/Hind käibemak-
suga (€)

VESI
Kiire vee sulgemine ja avamine 

seoses veetorustiku lõhkumisega 1 
tunni jooksul alates teate saamisest 
(24/7) – 500/100/600/38,35

Vee väljastamine (1 m3) ASi Tapa 
Vesi veevõtukohtadest (v.a tuletõrje-
vesi) – 50/10/60/3,83

Vee taasavamine, kui sulgemi-
ne on toimunud ASi poolt kliendi 

võlgnevuse või muu teenuste osu-
tamise lepingu rikkumise tõttu – 
500/100/600/38,35

Veemõõtja plommi eemaldamine 
kliendi soovil 1 tk – 50/10/60/3,83

KANALISATSIOON
Kanal isats iooniummistuste 

likvideerimine 1 tund – 300/ 
60/360/23,01

Piirkonna meistri väljakutse – 
250/50/300/19,17

P u r g i m i n e  ( m 3 )  – 
32,60/6,52//39,12/2,50

Fekaaliauto teenus (1 voor) – 

273,82/54,76/328,58/21,00
Transport (fekaaliveod, km) – 

11,73/2,35/14,08/0,90
Lisatööd purgimisel (tund) – 

325,05/70,41/422,46/27,00
MUUD TASUD
Lukksepa teenustööd 1 tund, lisan-

dub kasutatud materjalide maksumus 
– 416,67/83,33/500/31,96

Ko n s u l t a t s i o o n  1  t u n d  – 
300/60/360/23,01

Kõikidele tellitud töödele lisandub 
kohalesõidu tasu (1 km hind), va Tapa 
linn – 11/2,20/13,20/0,84

Algus eelmises valla ajalehes
Ja lõpuks juriidiline viga! Jäätme-

seaduses on mõisted tiheasustusala 
ja hajaasustusala defineerimata, lahti 
mõtestamata. See on jäetud omavalit-
suste pädevusse.

Keskkonnaministeeriumi väitel 
„Tiheasustusala – mõiste on pärit 
planeerimisseadusest, kuid defineeri-
mata. Tiheasustusala/hajaasustusala 
mõistet kirjeldatakse selgemalt koha-
liku omavalitsuse detailplaneeringuis.“ 
Ka siia on koer maetud! Definitsioon, 
mis sobib planeerimisseadusesse ei 
kõlba jäätmeseadusesse. Nii nagu al-

Loogikast, eesti keelest 
ja olmejäätmetest

gebra definitsioonidega ei saa õpetada 
geomeetriat! Vahel väidetakse, et kõik 
linnad on kogu ulatuses tiheasustus-
ala. See on jäätmemajanduse seisu-
kohalt äärmiselt ebaloogiline. Kuidas 
saab äärelinna võrrelda kõrghoo-
nestatud südalinnaga? Mille poolest 
erineb siis näiteks Ambla alev Tapa 
äärelinnast? Nonsenss!

Õiguskantsleri märgukirjas kesk-
konnaministrile 28.09.2009 „Kor-
raldatud olmejäätmevedu“, on kirjas 
väga ilusad laused: „Seejuures peaks 
riik toetama ja nõustama kohalikke 
omavalitsusi, et seadusega kohali-

kele omavalitsustele antud vabadus 
jäätmehoolduse korraldamisel viiks 
elanikele sobivate ja paindlike la-
henduste leidmiseni…“; „…tuleks 
jäätmevedu korraldada viisil, et see 
oleks kättesaadav võimalikult suurele 
osale majapidamistest ning teenust 
pakutakse arvestades jäätmevaldaja 
vajadustega.“

Kuid ka need jäävad vaid „hüüdja 
hääleks kõrbes“. Ministeeriumil on 
omad prioriteedid, milledel pole tava-
inimese loogikaga mingit seost. Jääb 
vaid jälgida asjade edasist arengut!

Lembit Joorits

Asutused ja ettevõtjad (põhitariif) 
abonenttasu 0 €/0 kr
veevarustus 1,26 €/19,70 kr
reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,59 €/24,85 kr
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 28.10.2010
- Anti välja kaks korraldust, 

millega volitati Tapa vallavalitsuse 
lastekaitsespetsialisti Jaanika Kirs 
vormistama Tapa valla lastele passi 
reisidokumendina ja ID-kaarti Ida 
Prefektuuri Kodakondsus- ja Mig-
ratsioonibüroo Rakvere teeninduses;

- muudeti laste hoolekande ko-
misjoni koosseisu alljärgnevalt: ar-
vata komisjoni koosseisust välja Ave 
Pappe ja Ene Mumm ning kinnitati 
komisjoni liikmeteks Maili Antons 
ja Tea Välk;

- anti välja kaks korraldust puu-
dega inimesele hooldaja määramise 
lõpetamise kohta ja kaks korraldust 
puudega inimesele hooldaja määra-
misest keeldumise kohta;

- kahele puudega inimesele mää-
rati hooldajad;

- volitati Tapa vallavalitsuse hoo-
lekandespetsialist Ly Roosi teostama 
eestkostetava nimel pangatoiminguid;

- otsustati toetada kutseõppe-
asutuses kolme Tapa valla õpilaste 
toitlustamist summas 25 krooni 
söögipäeva kohta alates 01.11.2010 
kuni 31.12.2010, vastavalt esitatud 
arvetele ja koos koolikohustuse täit-
mist tõendava nimekirjaga;

- pikendati sotsiaalkorteri üü-
rilepingut aadressil Kalmistu 15-8 
Tapa linn;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 5326 kr;

- eraldati lasteaia söögisoodustust;
- otsustati maksta puudega lastele 

osutatud transporditeenuse eest 
5950 krooni teenuse osutajale FIE 
Tiit Pihlakule;

- jäeti rahuldamata 20 avaldust 
sotsiaaltoetuse taotlemiseks;

- väljastati ehitusluba Tapa Vesi 
ASile vee- ja kanalisatsioonivarustu-
se ehitamiseks Kalevi, Rohelise, Öö-
biku, Lepiku, Paju ja Kase tänavate 
piirkonnas Tapa linnas Tapa vallas;

- nõustuti Tapa linnas Pika tänava 
ajutiseks sulgemiseks Pikk tänava ja 
Õhtu puiestee ristmiku alal seoses 
ristmiku rekonstrueerimisega ajava-
hemikul 26.10.2010 kuni 29.10.2010;

- määrati Tapa vallas, Tapa linnas 
Sotsiaalministeeriumi poolt hoole-
kandeküla rajamiseks riigi omandisse 
taotletavale maaüksusele koha-
aadress järgnevalt: Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Tapa vallasisene linn, 
Loode tn 12;

- nõustuti Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva Loode tn 12 maaüksuse, 
ligikaudse pindalaga 30 500 m2, 
jätmisega riigi omandisse;

- tunnistati kehtetuks Tapa linna-
valitsuse 24.07.2000 korraldus nr 270 
„Ostueesõigusega maa erastamine“ 
ja Tapa linnavalitsuse 05.02.2001 
korraldus nr 56 „Maa ostuõigusega 
erastamise tingimused“;

- anti üürile Tapa vallale kuuluvad 
korterid asukohaga Saiakopli 1-3 ja 
Saiakopli 2-5 Saiakopli küla Tapa vald;

- anti rendile OÜ-le Agorek mit-
teeluruumid teisel korrusel üldpinnaga 
66,29 m² aadressil Jäneda Loss, Jäneda 
küla, Tapa vald viieks aastaks ajavahe-
mikus 01.11.2010 kuni 01.11.2015.

04.11.2010
- Väljastati FIE-le Guidu Põhjala 

taksoveoteenuste osutamiseks tak-
soveoluba nr 03/10 ning sõidukile 
Volkswagen Passat, registreerimis-
märgiga 890TDT, sõidukikaart kuni 
04.11.2015. Taksoveoluba nr 03/10;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Eesti Energia Võrguehituse AS-
le elektrivarustuse projekteerimiseks 
„Saiakopli TP F-4 pingeparandami-
ne“ Piilu külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti 

Energia Jaotusvõrk OÜ-le elekt-
rivarustuse (ehitisregistri kood 
220605644; Loksu külas Lehtla 
kinnistu peakaitsme suurendamine) 
kasutusele võtmiseks Imastu ja Lok-
su külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elekt-
rivarustuse (ehitisregistri kood 
220609071; Tapa linnas Pikk tn 33 
peakaitsme suurendamine) kasutuse-
le võtmiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- kehtestati Tapa valla jäätme-
jaama detailplaneering asukohaga 
Loode tn 32 Tapa linn Tapa vald;

- tunnistati hanke “Tapa valla 
jäätmejaama projekteerimine” han-
kemenetlusel edukaks pakkumuseks 
ConArte OÜ poolt esitatud pakku-
mus kui madalaima maksumusega 
pakkumus;

- otsustati korraldada lihtmenet-
lusega riigihange “Tapa valla välis-
valgustuse hooldus 2011–2012 ”. 
Hankemenetlusega seotud toimingute 
läbiviimiseks moodustati komisjon;

- otsustati korraldada avatud han-
kemenetlusega riigihange “Tapa lin-
na, Moe ja Vahakulmu küla haljastute 
hooldus 2011–2013”. Riigihanke 
läbiviimiseks moodustati komisjon 
ja kinnitati hankedokumendid ning 
kvalifitseerimise tingimused;

- otsustati võtta vastu korteri-
omand kingitusena;

- kinnitati raamatu „140 aastat Tapa 
raudteejaama sõnas ja pildis“ müügi-
hinnaks kuni 31.12.2010 215 krooni ja 
alates 01.01.2011 13,75 eurot;

- vabastati Ene Augasmägi valla-
valitsuse sotsiaaltoetuste määramise 
komisjoni esimehe ülesannetest ja 
arvata Ene Augasmägi välja komisjoni 
koosseisust alates 1. novembrist 2010.

11.11.2010
- Kahele puudega inimesele mää-

rati hooldajad;
- ühele puudega inimesele keel-

duti hooldaja määramisest;
- sõlmiti üks koduteenuse osuta-

mise leping;
- Tapa vallavalitsuse hoolekande-

spetsialisti Ly Roosi volitati täitma 
eestkostja ülesandeid;

- pikendati sotsiaalkorteri üüri-
lepinguid aadressidel Ehituse 7-1, 
Ehituse 7-8 ning Lai 9-4 Tapa linn;

- kooskõlastati puurkaevu ra-
jamise asukoht Metsalu kinnistul 
Saiakopli külas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba Tapa Eri-
koolile koolihoone rekonstrueeri-
miseks ja laiendamiseks Linda tn 10 
kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba jaamahoone 
täielikuks lammutamiseks AS-le EVR 
Infra Nõmmküla raudteejaama kin-
nistul (katastritunnus 71601:004:1390) 
Saiakopli külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa Vesi AS-le kaugkütteto-
rustiku rekonstrueerimise projek-
teerimiseks Tapa linnas Tapa vallas;

- AS-ga Jõgeva Elamu pikendati 
sõlmitud lepingut Tapa linnas Üle-
sõidu 8 asuva jäätmete kogumis-
punkti haldamiseks kuni 31.12.2011;

- anti välja kolm korraldust kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta ning üks korraldus 
loa andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks;

- otsustati mitte algatada projektile 
“Tapa linna soojatrasside rekonstruee-
rimine“ keskkonnamõju hindamist;

- otsustati hüvitada isikule tehtud 
kulutused üldkasutatavate ruumide 
elektriseadeldiste parendamiseks 
summas 142,60 kr elamumajanduse 
arendamise eelarvest;

- pikendati munitsipaalkorteri nr 

1, Kalmistu tn 1a üürilepingut kuni 
31. oktoobrini 2013;

- anti üürile alates Tapa vallale 
kuuluv korter asukohaga Üleviste 
7-58 Tapa linn;

- otsustati mitte algatada Jäneda 
katlamaja rekonstrueerimise projek-
tile keskkonnamõju hindamist;

- kinnitati avaliku ürituse loa 
taotluse vorm.

18.11.2010
- Kinnitati Tapa linnaraamatuko-

gu tasuliste teenuste loetelu ja nende 
eest võetava tasu suurus;

- puudega lapse hooldamise eest 
määrati hooldajatoetus;

- Tapa vallavalitsuse lastekait-
sespetsialisti Jaanika Kirsi volitada 
vormistama Eesti kodakondsust Ida 
Prefektuuri Kodakondsus- ja Migrat-
sioonibüroo Rakvere teeninduses;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 8787 kr;

- eraldati lasteaia söögisoodustusi;
- väljastati kasutusluba Tapa val-

lavalitsusele koolimaja kasutusele 
võtmiseks Pargi tn 12 Tapa linnas 
Tapa vallas;

- anti välja korraldus maa ostuees-
õigusega erastamise kohta;

- tagastati 18 247 m2 suurune maa 
Kangru maaomandi taastamiseks 
Tapa vallas Jootme külas vastavalt 
maaüksuse plaanile;

- anti nõusolek Tapa linnas Kalevi 
tänava, Ööbiku tänava, Rohelise 
tänava, Paju tänava, Lepiku tänava 
ja Kase tänava ajutiseks sulgemiseks 
erinevatel ajavahemikel;

- muudeti Tapa vallavalitsuse 
11.03.2009 korralduse nr 195 p 1 ja 
sõnastati see järgmiselt:

“Anda MTÜ-le Jäneda Spordiklu-
bi tasuta kasutada ruumid Tapa val-
lale kuuluvas Jäneda spordihoones 
Jäneda külas Tapa vallas tähtajaga 
kuni 31.12.2017.“;

- anti välja korraldus nõusoleku 
andmise kohta eestkostja ülesannete 
täitmiseks lapse sünni registreerimisel;

- kinnitati Tapa valla 2010. a kol-
manda lisaeelarve tulude laekumine 
tegevusalade ja majandusliku sisu järgi.

25.11.2010
Moodustati hajaasustuse vee-

programmi taotluste hindamiseks 
3-liikmeline komisjon koosseisus: 
Herkki Kübarsepp – abivallavanem; 
Vahur Leemets – arendusnõunik; 
Timo Tiisler – ehitusspetsialist;

määrati projekteerimistingimused 
olemasolevate hoonete ümberehitami-
seks ehitusprojekti koostamiseks Puh-
kuse kinnistul Läste külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingi-
mused Maa ja Vesi ASile Jäneda 
parkmetsa kraavi truubi rekonst-
rueerimise projekteerimiseks Jäneda 
külas Tapa vallas;

- määrati projekteerimistingimu-
sed katlamaja rekonstrueerimiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Leina tn 
14a kinnistul Tapa linnas Tapa vallas;

- väljastati ehitusluba elamu täieli-
kuks lammutamiseks Kauri kinnistul 
Patika külas Tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Eesti Lairi-
ba Arenduse Sihtasutusele EstWin01 
Tapa-Aravete-Roosna-Alliku fiibe-
roptilise sidevõrgu kasutusele võt-
miseks Tapa linnas, Jootme külas ja 
Räsna külas Tapa vallas;

- anti välja korraldus maa ostuees-
õigusega erastamise kohta;

- anti välja korraldus maa täiendav 
ostueesõigusega erastamise kohta;

- maaüksustele määrati koha-
aadressid;

- moodustati aastategija nimetuse 
saajate väljavalimiseks 7-liikmeline 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

komisjon;
- otsustati maksta puudega lastele 

perioodil 15.10.–31.10.2010 osu-
tatud transporditeenuse eest 2074 
krooni teenuse osutajale FIEle Tiit 
Pihlak;

- anti üürile sotsiaalkorterid aad-
ressidel Uus 14-5, Uus 14-3 Tapa 
linn;

- pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Roheline 6-5 Tapa 
linnas;

- Tapa vallavalitsuse hoolekande-
spetsialisti volitati teostama eestkost-
ja ülesandeid;

- ühele puudega inimesele keeldu-
ti hooldaja määramisest;

- ühele puudega isikule määrati 
hooldaja ja hooldajale määrati hool-
dajatoetus;

- lõpetati üks koduteenuse osuta-
mise leping;

- otsustati eraldada Tapa valla-
valitsuse poolt korraldatud sünd-
muse Tapa valla IV muusikapäevad 
26.–27.11.2010 korraldamiseks 
täiendavate kulude katteks projekti-
toetust seltsitegevuse 08209 eelarve 
kuludest 5800 krooni;

- vallavanem Alari Kirt lähetati Ees-
ti LEADER gruppide juhtkondade se-
minarile Brüsselis 30.11–02. 12. 2010;

- kehtestati kohamaksumuseks 
Tapa hooldekodus 2011. aastal 14,50 
eurot (226,88 krooni) ööpäevas, 434,60 
eurot kuus (6800 kr kuus);

- otsustati taotleda Tapa valla 
arvelduskontot teenindavalt AS-le 
Swedbank arvelduskrediiti limiidiga 
200 000 eurot perioodiks 01.01.2011 
kuni 31.12.2011;

- pikendati munitsipaalkorteri nr 
1, Tähe kontorimaja, Tõõrakõrve 
küla, Tapa vald üürilepingut;

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

02.12.2010
 - Tunnistati riigihanke „Tapa 

linna, Moe ja Saiakopli küla haljas-
tute hooldus 2011–2013“ edukaks 
pakkumuseks OÜ Kinnisvaratee-
nindus poolt esitatud pakkumus kui 
vastavaks tunnistatud pakkumustest 
madalaima hinnaga pakkumus;

- tunnistati hanke “Tapa valla 
välisvalgustuse hooldus 2011–2012” 
edukaks pakkumuseks Särts OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- anti välja korraldus maa ostuees-
õigusega erastamise kohta;

- tunnistati kehtetuks Tapa val-
lavalitsuse 21.10.2010 korraldus nr 
685 „Katastriüksuse sihtotstarbe 
muutmine“;

- nõustuti kinnistuga piirneva maa 
ostueesõigusega erastamisega Tapa 
vallas, Tapa linnas, Lai tn 12a pindalaga 
556 m², OÜ-le Segers Eesti (asukoht 
Lai tn 12, Tapa linn, Tapa vald);

- keelduti detailplaneeringu alga-
tamisest Tapa linnas Eha tänava ja 
Õhutu puiesteega piirnevas Metsa-
pargis. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks oli lõbustuspargi, kui 
aktiivse puhkuse veetmise koha raja-
mine Metsaparki. Tapa Vallavalitsus, 
arvestades kaasatud naabrite vastu-
seisu ja AS Tapa Vesi poolt esitatud 
vastuväidet keeldus detailplaneerin-
gu koostamise algatamisest. STEV 
MTÜ idee rakendamiseks otsustati 
pakkuda neile ala Paide mnt äärse 
staadioni juures;

- kinnitati Tapa gümnaasiumi 
õppesõidu tunni hinnaks 8 (kaheksa) 
eurot alates 01. jaanuarist 2011;

- pikendati 25. mail 2010 MTÜ-
ga Loometöö sõlmitud vara tasuta 
kasutamise lepingut;

- pikendati munitsipaalkorteri 
aadressil Eha 15-26 Tapa linn üü-
rilepingut;

anti üürile Tapa vallale kuuluv kor-
ter asukohaga Valve 24-7 Tapa linn.

Tapa vallavalitsuse 04.11.2010 korraldusega nr 728 
kehtestati valla jäätmejaama detailplaneering Tapa linnas, 

mis on aluseks tootmismaa sihtotstarbega kinnistu moodus-
tamiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada sorteeritud 
jäätmete vastuvõtuks 0,6 ha suurune asfalteeritud plats varju-

aluse ja konteineritega.
 

Tapa vallavolikogu 11.11.2010 otsusega nr 71 kehtestati 
Hoolekandeküla ja hooldekodu detailplaneering Tapa 

linnas, mis on aluseks kolme krundi moodustamiseks. Detail-
planeeringu eesmärgiks on rajada haljasala, 7 peremaja ja 1 
tegevusmajaga hoolekandeküla ning Tapa valla hooldekodu.

Iinfo: imbi.mets@tapa.ee, tel 322 9684
  

Imbi Mets, Tapa VV planeerimisspetsialist 
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Tapa, 09. september 2010 nr 17

Tapa valla korraldatud 
jäätmeveo eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 
6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 366, 
jäätmeseaduse § 66 lõike 4 ning 
Tapa vallavolikogu 15. detsembri 
2005 määruse nr 7 „Tapa valla 
põhimäärus“ § 7 lõike 1 punkt 42 
alusel. 

§ 1. Üldsätted 
Tapa valla korraldatud jäätme-

veo eeskirjaga sätestatakse:
1) jäätmeliigid, millele kohalda-

takse korraldatud jäätmevedu;
2) veopiirkond;
3) vedamise sagedus ja aeg;
4) jäätmeveo teenustasu suuruse 

määramise ja muutmise kord.
§ 2. Jäätmeliigid, millele kohal-

datakse korraldatud jäätmevedu 
Korraldatud jäätmevedu kohal-

datakse järgmistele olmejäätmete 
liikidele:

segaolmejäätmed – jäätmekoo-
diga 20 03 01

§ 3. Veopiirkond
Tapa valla haldusterritoorium 

moodustab ühe jäätmeveopiirkonna.
§ 4. Jäätmeveo sagedus ja aeg
(1) Jäätmemahuteid peab tüh-

jendama sagedusega, mis väldib 
nende ületäitumise ja ebameeldiva 
lõhna tekke, kuid mitte harvemini 
kui:

1) Tapa linnas ja Lehtse alevikus 
vähemalt üks kord nelja nädala 
jooksul;

2) Imastu, Jootme, Jäneda, Kar-
kuse, Moe, Näo, Patika, Saksi ja Va-
hakulmu külades rohkem kui nelja 
korteriga korruselamutes vähemalt 
üks kord nelja nädala jooksul.

3) ülejäänud valla territooriumil 
vähemalt üks kord 12 nädala jook-
sul. 

(2) Jäätmemahutite tühjendami-
ne ja jäätmete vedu võib toimuda 
ajavahemikul kell 7.00–23.00

(3) Vallavalitsus annab ainuõigu-
se jäätmeveoks ja sõlmib avalikul 
konkursil edukakas tunnistatud 
ettevõtjaga valla ja vedaja vahelise 
lepingu 5 (viieks) aastaks.

§ 5. Jäätmeveo teenustasu 
suuruse määramise ja muutmise 
kord

(1) Jäätmeveo teenustasu on tasu 
ühekordse vastava suurusega ko-
gumismahutis sisalduvate jäätmete 
käitlemise eest, mis määratakse 
kindlaks jäätmevedaja poolt avali-
kule konkursile esitatud ja edukaks 
tunnistatud pakkumises.

(2) Jäätmeveo teenustasu peab 
olema piisav, et katta jäätmekäitlus-
koha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- 
ja järelhoolduskulud ning jäätmete 
veo ja veo ettevalmistamisega seo-
tud kulud.

(3) Teenustasu koosneb kogu-
mistasust ja olmejäätmete vastuvõ-
tuhinnast (ladestustasu).

(4) Kogumistasu sisaldab kõiki 
vedaja poolt tehtud kulutusi kogu-
misvahendite tühjendamise ja jäät-
mete vedamise teenuse osutamisel, 
s.h tööjõukulud, veokulud, veo 
ettevalmistamisega seotud kulud, 
kehtestatud riiklikud ja kohalikud 
maksud ning muud kulud, mida ei 
ole loetletud, kuid mis on vajalikud 
teenuse osutamiseks. 

(5) Ladestustasu on olmejäätme-
te vastuvõtutasu jäätmekäitluskohas 
(krooni/tonn) korrutatud jäätme-
mahuti suuruse (m3) ja olmejäätme-
te mahukaaluga.

(6) Vedaja saab taotleda teenus-
tasu muutmist kui esinevad objek-
tiivsed asjaolud, mis oluliselt muu-
davad olmejäätmete kogumistasu. 

(7) Objektiivseteks loetakse 
asjaolusid, mis on seotud pakku-
mise esitamise järgselt kehtestatud 
riiklike või kohalike maksude ja ta-
sudega või kütuse suurema kui 10% 
hinnamuutusega ühe aasta jooksul.

(8) Jäätmevedaja esitatav teenus-
tasude muutmise taotlus peab sisal-
dama hindade muutmise vajaduse 
põhjendust (sh taotletavate tee-
nustasude kalkulatsiooni, eelnenud 
majandusaasta raamatupidamise 
aruannet, eeloleva majandusaasta 
prognoositavate tulude ja kulude 
arvestust kehtivates teenustasudes, 
eeloleva majandusaasta prognoo-
sitavate tulude ja kulude arvestust 
taotletavates teenustasudes).

(9) Teenustasu muudetakse 
vedaja põhjendatud taotluse alusel 
mitte rohkem kui üks kord aastas.

(10) Taotlus esitatakse vallava-
litsusele, kes vaatab taotluse läbi 30 
päeva jooksul.

(11) Kehtivad ega muudetud 
teenustasud ei tohi olla suuremad 
pakkumise kutse dokumentides 
kehtestatud teenustasu piirmää-
radest. 

§ 6. Rakendussätted 
(1) Käesoleva määruse jõus-

tumisel kaotab kehtivuse Tapa 
vallavolikogu 11.01.2007 määrus 
nr 43 “Tapa vallas korraldatud 
jäätmeveole ülemineku kord ja 
korraldatud jäätmeveo rakendamise 
juhend”

(2) Määrus jõustub 1. veebrua-
rist 2011.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

11.11.2010
Võeti vastu järgmised määrused:
- Tapa vallavolikogu 09. märtsi 

2006 määruse nr 18 “Tapa linna-
raamatukogu kasutamise eeskiri“ 
muutmine;

- Tapa valla 2010. aasta kolmanda 
lisaeelarve kinnitamine;

Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine;
- Maa munitsipaalomandisse 

taotlemine;
- Detailplaneeringu kehtestamine;
- Audiitori määramine;
- Arvelduskrediidi võtmine;
- Nõusoleku andmine Lehtse-

Jäneda veemajandusprojekti kaas-
rahastamises osalemisel ning Tapa 
vallavolikogu otsuse 12. juunist 2008 
nr 152 muutmine;

- Varalise kohustuse võtmine;
- Nõusoleku andmine Tapa linna 

soojatrasside rekonstrueerimispro-
jekti kaasrahastamises osalemisel;

- Sisehindamise aruande kooskõ-
lastamine (2).

09.12.2010
Võeti vastu järgmised määrused:
- Tapa vallavolikogu määruste 

muutmine seoses euro kasutusele 
võtmisega;

- Hooldajale hooldajatoetuse 
määra kehtestamine;

- Puudega lapse hooldajale hool-
dajatoetuse määra kehtestamine;

- Valla eelarvest makstavate toe-
tuste määrade kinnitamine;

- Tapa valla eelarvest eraldatava 
lapsehoiuteenuse toetuse suuruse 
kinnitamine;

- Tapa vallavolikogu 12. märts 
2009 määruse nr 105 “Tapa muuseu-
mi põhimäärus“ muutmine;

- Tapa muusikakooli õppetasude 
kinnitamine;

- Tapa vallavolikogu 14. veebruar 
2008 määruse nr 85 „Tapa valla 
munitsipaalkoolide töötajate tööta-
sustamise alused“ muutmine;

- Põhikooli- ja gümnaasiumisea-
duse § 78 lõikes 3 kooli pidaja päde-
vusse antud ülesande lahendamise 
delegeerimine Tapa vallavalitsusele;

- Sotsiaaltransporditeenuse osu-
tamise kord;

- Tapa vallavolikogu 14. jaanuari 
2010 määruse nr 4 „Tapa valla-
valitsuse struktuuri ja teenistujate 
koosseisu kinnitamine“ muutmine;

- Tapa valla omandis olevate 
eluruumide üüri piirmäära kehtes-
tamine;

- Tapa vallavolikogu 13. detsemb-
ri 2007 määruse nr 82 “Tapa valla 
ametiasutuse teenistujate ja ameti-
asutuse hallatavate asutuste juhtide 
töötasustamise kord“ muutmine.

Võeti vastu järgmised otsused:
- Katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine;
- Vallavalitsuse liikmetele töötasu 

määramine.

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

MuuseuM Tänab

Aeg möödub ja ajad muutuvad. Kõik mis on vana, jääb ajale jalgu. 
Ometi leidub häid inimesi, kes ei pea paljuks oma vanad esemed muuseumile tuua. 

Tapa muuseum tänab lahkeid linnaelanikke, kes on muuseumile toonud uusi eksponaate,
dokumente, mälestusi, fotosid: Endel Pajula, Kadi Moon, Indrek Jurtšenko, Harri Allandi, Nataša 

Savšenko, Ilona Krõnin, Evald Kohari. Eriti suur ja südamlik tänu tublidele ja hakkajatele 
MTÜ Jeeriko meestele-naistele, kes tulid alati hea meelega appi muru niitma, hekki pügama ja 
lehti riisuma. Suur aitäh kauplusele Vanaeuroopa kappide eest! Neid oli muuseumil väga vaja!

Kaunist jõuluaega ja toredat tegusat uut aastat soovides kõigile vallaelanikele 
Tapa muuseum.

KUHU  MINNA?

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

17.12. kl 16 – Tasuta jõuluetendus “Talvelugu” väikelastele – 
Kehra Nukk esituses. 

19.12. kl 12 – Lehtse külakilb 3. Mäng, Jätkub IX hooaeg.   
Osamaks 20 kr 

24.12. kl 17 – Lehtse kammerkoor Ambla Maarja kirikus

25.12. kl 19 – Jõulupidu kõigile “Jõulud tulnud ju!”            
Jõulukontsert Lehtse kammerkoorilt. „Maasturite Leht-
se jõulusõit” osalejate autasustamistseremoonia.            
NB! Pidu vaba annetusega Lehtse noortetöö jaoks! 

6.01. kl 12 – Klubi Ehavalgus korraldusel kolmekuningapäeva 
pidu. Külalisesinejad Tallinnast ja Vooselt.   
Osamaks 25 kr 

9.01. kl 10–15.30 – 4. pärlitöö päev. Osamaks täisk 40 kr, 
õpil 20 kr. Juhendaja Irina Tarassov. 

9.01. kl 12 – Lehtse 5. pinksi pühapäev. Algajad palutakse 
tulla kl 11. Osamaks täisk 20 kr

10.01. kl13 – Ehavalguse tegelused: mälutreening, liikumine

16.01. kl 12 – Lehtse külakilb 4. Mäng. Jätkub IX hooaeg! 
Osamaks 20 kr 

17.01. kl13 – Eehavalguse huvitavate kohtumiste klubi.  
Külaliseks Sergei Fatkin.

22.01. kl 20 – Jaanuariõhtu – peoõhtu kõigile!   
Külaliseks estraaditrupp. Tantsuks ans Mix Mitte.  
Registreerimine laudadesse 21. jaanuarini, siis pääse 75 
kr (peoõhtul kallim!) Info tel 521 8398, 383 3350,  
info@lehtsekultuurimaja.ee

24.01. kl 13 – Ehavalguse tegelused: mälutrenn, liikumine

TAPA  KULTUURIKOJAS

18.12 kl 14  Tapa Linna Orkestri jõulukontsert 

19.12 kl 14 Tapa valla lastekoori jõulukontsert

20.12 kl 14 Jõulukontsert eakatele. Esinevad Boris Lehtlaan 
ja Henn Rebane. Pilet eakatele 25 kr, tavapilet 50 kr. 

31.12 kl 22 Aastalõpupidu. Hea tantsumuusika ansamblilt 
XXL, meelelahutusprogramm ja üllatusesineja! Söök- 
jook ise kaasa, head-uut-aastat-šampanja kultuurikoja 
poolt. Pilet eelmüügist 75 kr, kohapeal 125 kr. Info ja 
kohtade broneerimine tel 322 0061.

15. 01 Tantsuõhtu 

23.01 kl 19 Vana Baskini Teatri etendus “Valedetektor”.  
Pääse 125 kr ja 150 kr
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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/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

Kõike võib tahta, karta ja loota. 
Seda mis tuleb mitte keegi ei oota.

Mälestame head sõbrannat 
biruta Glüki 

Avaldame sügavat kaastunnet omastele. 
Sõbrad Lehtsest

Kullassepatööd. 
Valmistamine, parandus, 

hooldus, kuldamine, 
graveering

Ivar Sipria, tlf  
5567 7790, 

meil: info@kullatibu.ee, 
koduleht: 

www.kullatibu.ee

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti 
abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige 
pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Jäneda mõisas peatub pangabuss üks 
kord kuus teisipäeviti kell 9.00–10.30
(26. oktoober, 23. november, 28. detsember)

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.

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja 
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3

Telefon 501 3862

OÜ MULTI VARIUS

Südamlik kaastunne lastele ja omastele
biruTa GlüKi

surma puhul

Korteriühistu Keskuse 9 liikmed

teostab järgmisi töid:
* Välis- ja sisetrassid (kanalisatsioon ja vesi)
* Pinnasetööd ja haljastus
* Killustiku aluste ja platside valmistamine
* Kõnnitee kivide paigaldamine
* Lammutustööd
* Transporttööd kaubikuga
* Jääpurikate likvideerimist 
* Lumelükkamist katustelt ja vajadusel 

aitame lund rookida

tel +372 5634 0375, +372 5691 2330
e-mail rauker.group@eesti.ee

Rauker Group OÜ

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, välistrassid 

ja sisetööd
- Fassaaditööd
- Elektritööd 
- Samas on võimalik meilt tellida soodsate hin-

dadega ehitusmaterjale koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa. Tel 5598 3983, 5806 7240

OÜ  LEPIKU  AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük / paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
      edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E-R 8-12  13-17
tel 505 8683,  lepiku.autoαmail.ee

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

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
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 kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr. 

Info telefonil 504 5632

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Tel 523 2401

Müüa 2-toaline korter, Tapa, Hommiku 2, teine 
korrus, heas seisukorras, pakettaknad. Otse 

omanikult. Hind 130 000 krooni. Tel 5690 2215.

Matuseteenused 24h - aivar Müür
Uus matusebüroo avatud aadressil Tapa Pikk 7

Tel. 5647 7432 või 327 7139
Hinnad soodsad!!!

Tapa linnaraamatukogus
Tähekese sõbrale

Sel aastal tähistab Täheke 50. sünnipäeva. 
Vaadata saab peatoimetaja Ilona Martsoni 

koostatud stendinäitust lasteajakirja ajaloost 
ja autoritest. (8. jaanuarini)

Enneolematu Jüri Mildebergi isikunäitus 
(8. jaanuarini)

JuMalaTeenisTused eelK aMbla MaarJa KiriKus

P, 19. dets kl 12 
4. advendipühapäev armulauaga

r, 24. dets kl 17
PÜHA JÕULUÕHTU, kaastegev Lehtse kammerkoor 

Tiiu Tikkerberi juhatusel
l, 25. dets kl 12

KRISTUSE SÜNNIPÜHA armulauaga
P, 26. dets kl 12

2. jõulupüha armulauaga
r, 31. dets kl 17

Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
P, 2. jaan kl 12

2. pühapäev pärast jõule armulauaga. 
Koguduse jõulupuu pastoraadis

ambla pastoraadis reedeti kunstiring lastele kl 15.30. 

Otsin 10. klassi õpilasele 
MATEMAATIKA ABIÕPETAJAT. 

Tel 5561 8941

Tapa Jakobi Kirikus
pühapäeval, 

19. detsembril kell 11.30
laulab

TaPa KaMMerKOOr
jõululaule


