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Foto Heiki Vuntus

Eelmisel neljapäeval peetud Tapa 
vallavolikogu istungil valiti ametisse 
uus vallavanem Alari Kirt. Kõik 
kohal olnud 20 volinikku hääletasid 
üksmeelselt tema poolt. 

“Ausalt öeldes üllatas see tulemus 
mind meeldivalt,” ei varjanud oma 
emotsioone vastne vallavanem. 

Alari Kirt oli eelmises koosseisus 
vallavolikogu liige ning ta on juhti-
nud Lehtse ja Ambla valda. 

(VT, 13.11.2009) 

· Tapa linn peatänavad (Pikk, 
Jaama, Ambla mnt, Ülesõidu, Valge-
jõe pst, 1. Mai pst, Sauna, osaliselt 
Roheline ja Õuna) – AS Virumaa 
Teed (tel 506 1085) 

· Tapa linn lõunapoolse linna-
osa kõrvaltänavad – Kalle Adrat 
FIE (tel 5664 9730) 

· Tapa linn põhjapoolse lin-
naosa kõrvaltänavad – Ehitus- ja 
Puhastustarvik OÜ (tel 564 1788) 

· Moe piirkond – Everok Ehi-
tus OÜ (telef  5563 0354) 

· Karkuse piirkond – Kalle 
Adrat FIE (tel 5664 9730) 

· Jootme, Kuru, Linnape, 
Räsna, Rägavere – OÜ Tapa Au-
tobussipark (tel 509 0574) 

· Jäneda, Metskonna, Kõr-
veküla – Lehtse Masinaühistu             
(tel 510 7691) 

· Lehtse, Läste, Tõõrakõrve – 
FIE Liia Metsmaa (tel 524 6538) 

· Patika ja Ojaküla – Heiki 
Kruusma (tel 5595 1235)

Jaanus Annus,
liikluskorralduse spetsialist

Vallavolikogu valimised on möö-
das ja nüüd aeg on hakata tegema 
tööd ning lõpetada poliitilised 
mängud. 

Samas ei saa märkimata jätta 
eelmise nelja aasta jooksul teh-
tut – see väärib tunnustamist, 
kasvõi oluliste kogemuste pärast, 
mida omandati. See oli ka üks 
põhjuseid, miks tegi valimisliit 
Valgejõgi Tapa vallavolikogus SD 
ja KE saadikutest moodustatud 
fraktsioonile ettepaneku kaasa 
lüüa valla arengu üle otsustamisel 
ja valla juhtimisel. Meile on tähtis 
soov kaasata valla juhtimisse kõi-
ki osalisi, et valla areng jätkuks 
parimal võimalikul viisil. Tahame 
hoida valitsemise puhta erakon-
dadevahelistest sõnasõdadest ja 
poliitmängudest võimukoridori-
des. Loodame, et meie ettepanek 
teha koostööd, leiab head vastu-
kaja ning kõik rahvalt mandaadi 
saanud isikud tahavad kaasa lüüa 
Tapa valla arendamisel. 

Uuel volikogul ja vallavalitsusel 
seisab lähiajal ees kiire ja küllaltki 
keeruline ülesanne, läbi töötada 
ja kinnitada Tapa valla 2010. 
aasta eelarve. Eelarve tuleb teha 
realistlik ja kõik kulud peab väga 

põhjalikult läbi kaaluma ning nende 
vajadus olema hästi põhjendatud. 
Kõigile on praeguseks selge, et 
põhilise tuluallika – tulumaksu – 
suurenemist  2010. aastal oodata 
ei ole, pigem on suund vastupidine. 
Kuna tulude pool väheneb, peab 
kõvasti kokku hoidma ka kulusid, 
samaaegselt eelarvega peab üle vaa-
tama ka valla struktuuri – ega kuskil 
pole midagi liigset ja ebavajalikku. 

Valimisliidu eesmärkide saavuta-
miseks peame tähtsaks Tapa valla 
arengukava ülevaatamist ja uuenda-
mist, samuti peab lõpetama Tapa 
valla üldplaneeringu koostamise. 
Nende oluliste arengudokumenti-
dega lepitakse kokku kõik see, mida 
lähiaastatel ära teha tuleb ja millised 
on pikemad arengueesmärgid. 

Selleks, et Tapa vald suudaks 
paremini oma kodanikke teenin-
dada ja kindlustada neile jätkuvalt 
paremat elukeskkonda, ei saa keegi 
istuda käed rüpes ega oodata sül-
lekukkuvaid kuldmune. Vähim, 
mida elanikud ISE teha saaksid, 
on end Tapa valla kodanikuks re-
gistreerida. Iga kodanik on vallale 
st. meile kõigile oluline. Tasandus-
fondi arvutused tehakse lähtudes 
elanike arvust, samuti arvestatakse 

üksikisiku tulumaksu inimese re-
gistriandmete järgi. 

Seega kutsun üles kõiki, kes 
siin vallas elavad, kuid pole end 
veel Tapa valda sisse kirjutanud, 
seda kindlasti tegema ja veel enne 
selle aasta lõppu. End valda sisse 
kirjutada saab nii vallamajas kui 
ka kodanikuportaali kaudu. See 
toiming ei võta kaua aega, kuid 
sellest sõltub, kui palju on meil 
aasta lõpu seisuga vallas elanikke 
– ehk kui palju saab vald järgmisel 
aastal riigilt raha, mida saame valla 
arenguks kasutada. 

Alari Kirt, vallavanem

Lehtse kultuurimaja juhataja Leelo 
Jürimaa algatusel ja eestvedamisel on 
koostamisel maakonda tutvustavate 
bändide kogumik. 

„Kogumiku idee on koondada 
kõikide meie maakonnas tegutsevate 
bändide andmed, et neid paremini 
tutvustada ja reklaamida nii rahva-
majadele üle Eesti kui ka teistele 
ürituste korraldajatele,” rääkis Leelo 
Jürimaa. „Pärnu- ja Viljandimaa on 
sellise teatmikuga juba hakkama saa-
nud. Nende eeskujul peaks valmima 
ka meie oma.”

Teatmik valmib enne Tallinnas 
aprillis toimuvat üle-eestilist rahva-
majade messi, kus seda jagatakse.

Hilje Pakkanen

Jaanuarist 2000 jätkasid Tapa or-
kestrandid oma harrastust taolise 
nime all. Nüüd juba pea 10 aastat 
on täitumas ning põhjust taas 
kuulajate ette tulla.

Kes meie tegemisi on jälgi-
nud, teab, et traditsiooniliselt on 
uute kavadega teie ette tuldud 
detsembris ja aprillis. Tihedus, 
mis asjaarmastajate juures väga 

tavaline ei olegi. Seekord on lisaks 
kogu orkestrile esinemas mõned 
ebaharilikud ansamblikoosseisud. 
Solistidena on orkestri ees Tapalt 
pärit ning kutsemuusiku karjääri 
sisenenud klarnetistid Artjom ja 
Edgar Roditšenko ning Madis 
Saaremets. Tromboonisolistina 
esineb kohapealse esindajana 
Teno Kongi.

Laupäev, 12. detsember on see 
päev, millal me oma tähtpäeva 
tähistame. Kontserdi algus on kell 
14. Kohtumispaik on muutmata – 
Tapa kultuurikoda.

Oled oma kohalolekuga tere-
tulnud, 10-aastane nooruk ootab.

Kuulamiseni
Jüri Tüli   

Tapa valda hakkas 
juhtima Alari Kirt

Koostamisel on 
Lääne-Virumaa 

bändide teatmik

Tapa linna orkester – 10

Igaüks on tähtis!

Tapa valla teede 
ja tänavate 
talihooldus 
2009/2010

Haridus- ja teadusminister Tõnis 
Lukas eraldas Tapa vene gümnaa-
siumile 500 000 krooni programmi 
“Ettevalmistus eestikeelse õppele 
üleminekuks vene õppekeelega 
gümnaasiumides” raames.

Minister eraldas toetuse vene 
õppekeelega gümnaasiumidele, kus 
toimub gümnaasiumiastmes eesti-
keelne põhikooli ja gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas ettenähtud ko-
hustuslikest õppeainetest suuremas 
mahus. Toetust makstakse arvestu-
sega 70 000 krooni ühe täiendava 
õppeaine kohta, kuid mitte rohkem 
kui 500 000 krooni ühe kooli kohta. 
Tapa vene gümnaasiumis õpetatakse 
9 ainet – Eesti ajalugu, geograafiat, 
kehalist kasvatust, kunsti, inimese-
õpetust, matemaatikat, bioloogiat, 
keemiat ja füüsikat. 

Toetust makstakse eestikeelse 
aineõppe läbiviimise toetamiseks 
(õpetajate motiveerimine, õppevara 
soetamine, õpilaste ja õpetajate klas-
sivälise eesti keele keskkonnas toi-
muvate tegevuste läbiviimine jms). 

Eestikeelne aineõpe on õpe, kus 
õpetaja viib tunni läbi eesti keeles 
ning õpilased kasutavad eestikeelseid 
õppematerjale. 

Eestikeelse terminoloogia edas-
tamist vene keeles läbiviidava tunni 
raames ei määratleta eestikeelse 
õppena.

  Tapa vallavalitsus

Tapa vene 
gümnaasium 
sai toetust

28. oktoobril toimunud Tapa vallavolikogu istungil valiti vallavolikogu esimeheks Urmas Roosimägi.

Jaama trahteri muusikatuba on see 
paik, kus lahke majarahvas omi sooje 
ruume pakub erisuguste muusikaüri-
tuste läbiviimiseks.

Pime sügisaeg on nüüd paljusid 
tubasteks sundinud. Muusika kuu-
lamine, koos selgitavate kommen-
taaridega, võiks olla üks kohapealne 
ja väheste kulutustega võimalus 
kuulaja silmaringi avardada.

Tapa Linna Orkestri juhendaja 
Jüri Tüli on oma plaadikogu abil 
nõus kuni kevadeni üks kord kuus 
väikest tutvumissarja džässmuusika 
ajaloost teie ette tooma. 2009. a 
lõpuni olevasse aega mahub kaks 
kohtumisvõimalust. Neljapäeval 26. 
novembril kell 19 oleks võimalus 
džässi lätetele läheneda, kus siis 
avatud vestlusring toimub. Teine 
kohtumine esmaspäeval 21. det-
sembril kell 19 oleks järgmine koh-
tumiskord, kus lisaks vestlusringile 
pakub elavat muusikat Tapa Linna 
Orkestri saksofonikvartett.

Ülalkirjutatud projekt on täiesti 
kohapealne initsiatiiv, mille ka-
sutegur on loodetavalt üldhariva 
eesmärgiga.

Uksed on avatud!
Jüri Tüli

Jaama Trahteri 
muusikatuba

Alari Kirt on Tapa uus vallavanem.
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Üks tavaline neljapäevane pärast-
lõuna Tapa lasteaias Pisipõnn. „Jah 
lapsed! Täna me lõunal ei maga!“ 
kuulutasid rühmaõpetajad. Liitrüh-
ma eripäraks võib muuseas pidada 
ka seda, et väiksemad lapsed vaja-
vad rohkem uneaega, kui suuremad 
lapsed. Nende viimastega saab 
„piinarikkal“ voodis pikutamise 
ajal vahest midagi huvipakkuvat ja 
põnevat ette võtta. 

Päiksekiire rühmas on kõik 
vahvad lapsed ja kõikidel neil 
vahvad ja koostööaldid vanemad. 
Nii pakkuski Karl-Hendriku isa 
Alar juba kevadel välja idee, tulla 
rühma suurte poiste ja tüdrukutega 
vaatama tema talupidamise ühte 
põnevamat osa – põllutöömasi-
naid. Mõtlesime ja plaanisime, et 

see mehine õppekäik sobiks teoks 
teha just enne isadepäeva. Miks 
ka mitte! 

Läksimegi siis eelmise neljapäe-
va pärastlõunal Saare tallu, kus oo-
tas meid palju-palju põnevat, mis 
kõik seotud erinevate põllutööde-
ga. Sümpaatne oli see, et talu kõik 
mehed – vanaisa Arvo ning tema 
kaks poega Alar ja Aivar muutsid 
laste pärastlõuna mehiselt põne-
vaks. Kombain, traktorid, külvik, 
viljakuivati... kõike seda ei näe 
tavaline linnalaps mitte iga päev. 

Lapsed olid väga põnevil ja 
kõrvaltvaatajale jäi silma, et just 
need lapsed, kellel ei ole isa, otsisid 
selle meeldiva ja harmoonilise pe-
rekonna meeseeskujude lähedust. 
Isa-eeskuju on lapsele väga tähtis 

ja vajalik. 
Aeg kulus kiiresti. Traktorid 

tegid lastega mitu sõiduringi esi-
meses õrnas lumesajus. Lõpuks 
ootasid perenaised Liili ja Elle 
meid kuuma tee ja koogiga toas. 
Ühise laua taga jagati värskeid 
muljeid ning maiustati. Mõnus 
lõunapoolik enne isadepäeva väga 
toredate isade seltsis jääb meenu-
tama, et mehe roll lapse suureks 
kasvamise keerulisel teel on üks 
väga oluline roll.

Aitäh Saare talu lahke ja töökas 
pererahvas Alar, Arvo, Aivar, Elle 
ja Liili Kanna, et te Päiksekiire 
rühma pisipõnnid külla kutsusite.

Kairi Kroon

Tapa AMS Pikal tänaval asuva 
maja avamisest möödub selle aasta 
novembris 20 aastat. Vastremon-
ditud maja, mis oli korda tehtud 
seltsi liikmete oma jõududega, avati 
1989. aasta kadripäeval. Sellest ka 
hoones asunud kaupluse nimi.

Kui seltsi hiilgeaegadel oli liik-
meid üle kolmesaja kuuekümne, 
siis praeguseks on neid kümme 
korda vähem. Kuid praegu on juba 
märgata mõõnaperioodi lõppu. 
Juurde on tulnud uusi liikmeid. 
Jõudumööda tegutseb selts edasi. 

On korraldatud ekskursioone, 
käidud tutvumas ilusate koduaeda-
dega, on toimunud aiandusalaseid 
loenguid. Kevadel käisime Jäneda 
Lillepäevadel, septembris aga Pala-
muse laadal. See päev kujunes väga 
toredaks ja meeldejäävaks. Veel on 
meil traditsiooniks kujunenud iga-
kuine seltsi liikmete sünnipäevade 
tähistamine.

Viimaseks suuremaks ettevõt-
miseks oli oktoobris korraldatud 
sügisandide näitus. Toimus ka 
hoidiste näitus ja degusteerimine 

ning retseptide vahetamine. Lap-
sed olid valmistanud huvitavaid 
kompositsioone sügisandidest. 
Toimus ka laste joonistuste näi-
tus. Seltsi liikmed olid oma kodu-
aedadest toonud huvitava kujuga 
puu- ja köögivilju. Üritus leidis 
väga sooja vastuvõtu. Oli ülla-
tavalt palju külastajaid. Rõõmu 
tegi, et näitusega käisid tutvumas 
lasteaialapsed.

Helle-Anne Org

Selleks, et saada suureks, peab ole-
ma väike. Selleks, et olla rõõmus, 
peab läbi elama kurbust. Selleks, 
et nautida ilusat ja stabiilset, peab 
oskama taluda valu. Homsesse ei 
saa uskuda, kui Sina, inimhing, ei 
tea millistest eilsetest väärtustest 
on välja kasvanud tänane päev. 

Eestlane ei ole olnud unistaja 
rahvas, sest mis sa ikka unistad, 
kui päikesetõusust kuni loojangu-
ni tehti tööd. Tehti kauemgi, kui 
vaja, sest elu nõudis oma ja aeg ei 
halastanud kellelegi. See kõik, mis 
praegustel põlvkondadel olemas, 
on pärand läbi raskuste ja püüdle-
miste meie esivanematelt. Kahju, et 
aeg siin elus olla on nii üürike, sest 
nemad omal ajal lootsid ju ka näha 
seda, mida meie praegu näeme ja 
tajume. 

Siiski, kas lootsid? Kas oskasid 
just seda loota? Pigem nad elasid 
selle nimel, et meil oleks parem ja 
kergem. Elasid teadmisega, et meie 
oskame hinnata nende püüdlusi 
ja jälle omakorda anname nende 
väärtushinnangute pärandi omalt 
poolt täiustatuna tulevastele elu-
jätkajatele. Kas suudame väärikalt 
seda ajaringi jätkata tugevate ahe-
late ketiga või on mõned lülid juba 
nõrgavõitu? Kas ühtehoidmise aja-
kett on purunemisohus või võidab 
väärikus ning eestlase jonn lihtsate 
vahenditega (töökus, tarkus, ausus 
ja kaine mõistus) taas tõestada, et 
oleme põhjamaa lapsed, et kuu-
lume ühe lipu alla ja hoiame oma 
väikest ja ainukest maad nii nagu 
seda ei tee mitte keegi mitte kunagi.

Tuhandeid aastaid tagasi leidis 
üks väike, tasase loomuga töökas 
rahvas Läänemere äärde välja 
jõudes, et siinne tasane metsaga 
kaetud maa ongi talle parim. Sellel 
maal on elatud vähemalt kümme 
tuhat aastat ja on suudetud alal 
hoida oma keelt ning kultuuri 
kaasajani. 

Eestlased armastasid oma maad, 
hoidsid oma kodu. Kodumaa oli 
püha. Seda pidi ajaloo erinevatel 
etappidel vahest isegi sosistama, 
aga seda ei unustatud. Nii nagu 
ei unustatud traditsioone, mis 
käisid kaasas kodumaa-armastuse 
tundega. Hoiti uhkusega oma 
lippu, väärikusega oma kultuuri ja 
südames sügaval peidus olid veel 
mõned rangelt keelatud rahvusele 
omased väärtused. 

Meie ajakell käib hetkel no-

vembri, ehk hingedekuu küünla-
kumalistel mäletamise radadel. Oo-
tevalmis on jõulud, mida eestlased 
on oma südames puhta tundena 
kandnud ka siis, kui ei tohtinud. 
Kasvõi kuuseoksa raag oli ikkagi 
vaasis, paksude kardinate taga süü-
dati küünal ja „Püha öö“ helises kui 
mitte suul, siis südames ja pilkudes 
julgelt üksteisele otsa vaadates ja 
häid jõule soovides. 

Möödumas on laulupeoaasta, 
mis pani oma võimsuses tajuma, 
et ühes hingamise hingetõmbes 
olid koos meiega ka need sealt 
hingedemaalt, kes algatasid kunagi 
meie kultuuritraditsioonid. Lõppev 
aasta lubas 125 sünnipäeva pidada 
ühel meie väärikuse sümbolil – 
Eesti lipul. Sellel sini-musta-valgel, 
mida hoiti nagu oma emakeelt ja 
isamaad. Sellel lipul on meie sinise 
taeva värske õhu lõhn ja värv. Sellel 
lipul on meie musta mulla all oleva-
te eluloojate manitsuse range värv 
hüüdmas: „Hoidke seda maad!“ 
Sellel lipul on tulevikulootuse val-
ge puhas hommikuvärv. Kas saab 
midagi ilusamat ja paljurääkivamat 
siin ilmas ühel väikesel rahval veel 
olla. 

Tapa valla rahvas austab oma 
maa sümboleid ning lahkuva aasta 
suursündmusi sellel aastal 27. ja 
28. novembril III muusikapäevaga 
„Läbi aja tulevikku sini-musta-
valge all.“ Kui sa tunned, et sinagi 
tahaksid sellest osa saada, siis tule 
27. novembril kell 18 Tapa kul-
tuurikotta. Seal esinevad Tapa 
valla lapsed ja noored, Tapa 
Linna Orkester, Virumaa tütar-
lastekoor ja muusikakooli an-
samblid. Tule ka 28. novembril 
kell 17 Lehtse kultuurimajja, kus 
esinevad Tapa valla taidluskol-
lektiivid, Tapa Linna Orkestri 
pillimängijad, muusikakooli 
õpetajad, külalisesinejana su-
gulaskoor Ausmaa. Et sul oleks 
parem kohale jõuda ja pärast 
kontserti mõnusalt koju mõtisk-
leme minna, siis 28. novembril 
väljub buss Tapalt-Lehtse kell 
16.15, tagasi peale kontserdi 
lõppu. Kui sa leiad aega tulla, 
siis saadame koos ära selle ilusaid 
sündmusi täis aasta ja saame kin-
nitust, et homsesse ei saa uskuda, 
kui Sina, inimhing, ei tea millistest 
eilsetest väärtustest on välja kasva-
nud tänane päev. 

Kairi Kroon, muusikapäeva 
korraldustoimkonnast

Jänedal on nüüd tore võimalus klaasi 
sulatada ja savist esemeid ahjus küp-
setada. Esimesed klaasisulatamised 
on toimunud, ahjust ilmusid toredad 
ootamatused. Tasus vaid värvilisest 
klaasist (purgid ja pudelid!) puu, 
laevuke vms valmis laduda ja peale 
sulatust saigi tore taies valmis.

 Ka savist voolimisega on algust 
tehtud. Jäneda Kooli õpilased voo-
livad neljapäeviti 2 tundi, täiskasva-
nutel on sama võimalus neljapäeva 
õhtuti kell 19. Seni on seda võima-
lust kasutatud üsna hästi. Põnevus 
– kuidas mu töö pärast põletamist ja 
glasuurimist välja näeb – on olemas. 
Toredalt on kasutatud ka olemas-

olevat potiketra. Sellega töötamine 
tahab harjutamist, seepärast on meil 
lausa potikedra järjekord. Esimesed 
savinõud on siiski juba valminud.

Töökohti Jäneda Kooli juur-
deehituse (endises sokivabrikus) 
kodunduse klassis on 12. Praegu 
on veel mõned vabad meisterda-
miskohad. Seega, kel huvi savist 
meisterdamise ja/või klaasisulatuse 
vastu, tulge neljapäeviti kell 19 meie 
kodunduse klassi.

Keraamikaahi koos erinevate va-
henditega saadi Jänedale LEADER-
programmi raames.

Eha Kaukvere

Lasteaia Pisipõnn lapsed  tutvusid isadepäeval, vaatamata kergele lumesajule, Saare talu põllutöömasinatega.

Foto  Kairi Kroon

Inimeste hulgas on muutunud po-
pulaarseks juua viina ja energiajoogi 
kokteile, sest usutakse, et energia-
jook vähendab viina depressiivseid 
omadusi. 

Kofeiin on stimulaator, alkohol 
aga depressant. Seetõttu võib tun-
duda, et alkoholi tarbimine koos 
energiajoogiga varjab joovet ja 
parandab enesetunnet. Tegelikult 
aga ei vähenda energiajook alkoholi-
sisaldust väljahingatavas hingeõhus 
ega paranda reaktsioonikiirust. 

Petlikult hea enesetunne võib 

panna inimest tegema valesid 
otsuseid, näiteks innustama veel-
gi rohkem alkoholi tarbima või 
autorooli istuma. Kuna kofeiin 
sarnaselt alkoholiga on diureetik 
ehk vee väljutaja, siis väheneb sel-
lise kokteili joomisel inimorganismi 
veesisaldus, mistõttu suurenevad 
vere alkoholisisaldus ja joove veelgi. 

Energiajookide ja alkoholi hal-
va koostoime tõttu soovitatakse 
nende üheaegset tarbimist vältida.  
Energiajook küll ergutab organis-
mi, andmata tegelikult lisaenergiat, 

Läbi aja tulevikku 
sini-musta-valge all

Isadepäev Saare talus

Aianduse ja Mesinduse Seltsi  
maja avati 20 aastat tagasi

Keraamikaahi 
Jänedal

Mis on energiajook?
vaid kasutades organismi olemas-
olevaid energiavarusid. Isegi terve 
täiskasvanu ei tohi energiajoogiga 
liialdada (mitte üle 2 purgi päevas). 
Energiajoogist peaksid kindlasti 
loobuma südamehaiged, lapsed, 
lapseootel naised ja rinnaga toit-
vad emad. 

Energiajooki ei tohi kasutada 
spordijoogina, sest see suuren-
dab vedeliku kadusid ning tõstab 
vererõhku. Energiajoogi tarbimist 
koos alkoholiga tuleks vältida.

(www.terviseinfo.ee)
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Reportaažpildid varistamiselt.
Foto  Heiki Vuntus

5. novembri lõunal kõmatas Tapa 
linnas tugev kärgatus ning mõnisada 
meetrit vaksalihoonest ja kohalikust 
gümnaasiumist eemal varises kokku 
kolmekordne tellistest vana raud-
teehoone. 

Kaitseväe Tapa pioneeripataljoni 
ülem major Antti Viljaste rääkis, 
et eesmärk oli maja varistada nii, 
et lähiümbrus ei saaks kahjustada. 
Eesmärk ka täideti.

(VT, 05.11.2009)

Kaitseväelased 
õhkisid Tapal hooneÜhel hommikul koputas väike lin-

nuke akna taga, mistõttu meenus 
hiljuti vanadest lehtedest loetud 
sõnumid. 

Ajalehe „Postimees“ veer-
gude l t  võ ib  lugeda ,  e t  Ta-
pal tegutses 1930-ndatel aas-
tatel loomakaitseselts. Millega 
tegeleti ja kes sinna kuulusid? 
Postimees 23.05.1935 kirjutab:

   „Tapa loomakaitse seltsi 
aasta-peakoosolekul otsustati 
astuda loomakaitse liidu liikmeks. 
Seltsi tegevus on olnud kolm aas-
tat täitsa soigus. Loomasõprade 
algatusel elustati selts uuesti s.a. 
jaanuarikuus. Liikmeid on seltsil 
50 ümber. Juhatuses Ad. Rohu-
saar (esimees), P. Talpsepp, prl. 
Liina Malm, Hendrik Elisson, Jaan 
Tomson, Paul Schmidt ja pr. M. 
Grünberg.“

Et Tapa linnas polnud looma-
kaitsega mitte kõik lood korras, kir-
jutab sama leht 01.10.1935 edasi: 
„Tapa loomakaitse selts tahab 
linna ametisse seada erilise looma-
kaitse inspektori, kuna loomakait-
se linnas väga palju soovida jätab. 
Ka ümbruskondade valdades 
tahab Tapa Loomakaitse Selts 

loomakaitsele erilist tähelepanu pü-
hendada ning kogu Põhja- ja Kesk-
Järvamaal loomakaitse alal kontrol-
li teostama hakata kohapealt vali-
tud jaoskonnajuhatajate kaudu.“ 
04.10.1935 jätkab „Postimees“ 
samal teemal: „Talve saabudes on 
Tapa Loomakaitse Selts hakanud 
avaldama jälle laiemat avaliku elu 
tegevust. Nii korraldati looma-
tervishoiu sisulisi loenguid linnas 
ja reedel [4.X] ka kaitseväelastele 
soomusrongide rügemendis. Kõ-
nedega esinesid loomaarst A. Ein 
ja dr. A. Jaskovski.  

Nagu näib, on elanikkonnas kas-
vanud huvi loomatervishoiu vastu, 
mispärast loomakaitse selts seab 
lähemal ajal ametisse inspektor-as-
jaajaja ja jaoskonnajuhatajad maale 
igasse valda peaaegu ning linna.“ 
Kas seltsi tegevus ka millegi konk-
reetsemaga tegeles, sellest kirjutab 
„Postimees“ 23.10.1935: „1. nov 
alates asutakse teostama Tapa Loo-
makaitse Seltsi poolt esijoones just 
hobustekaitset. Nimelt kontrolli-
takse õhtuti, kas ei ole omanikkude 
poolt hobuseid mitte ilma katteta ja 
toiduta linnavahele seisma jäetud, 
mis tavaliseks nähtuseks kõrtsi-

Tapal tegutses 
loomakaitseselts 

sõprade juures, kus hobuseid 
isegi ööd läbi külmade ilmade 
puhul katmata ja söömata lasi-
puude küljes norutada lasevad.“ 
Seega sai hobustel silm peal hoi-
tud, kuid ei unustatud ka pisikesi 
linnukesi, kellede heaks selts otsus-
tas omapoolse panuse anda, sel-
lest kirjutab 25.01.1937 sama leht: 
„Tapa loomakaitse seltsi poolt 
anti algkoolile üle komplekt selt-
side annetatud vineeri, millest 
paluti õpilasi teha käsitöötundidel 
linnusöötmise puure. 

Materjalist saab umbes 100 
kastikest, mis hiljem soovijai-
le välja jagatakse väikeste lin-
nukeste söötmiseks talvel .“ 

Et tänapäeval meie linnas vaid 
üksainuke hobune elab, pole enam 
seltsi järele vajadust. Kuid väike-
seid linnukesi külmal talvel toita 
on ju ometi tore. Tehkem seda 
ikka edasi, kasvatades lastes hooli-
mist ja armastust väikeste suleliste 
vastu. Kes meid siis kevade tulles 
esimese linnulauluga tervitab?

Tiina Paas, 
Tapa muuseum

Eelmises vallalehes hakkas sil-
ma artikkel, kus oli juttu meie 
kodulinnast. Kiideti kui hea on 
elu praegu Tapal, lausa kolm kau-
bandusketti ja siiralt naeratavad 
kassapidajad. 

Aga veidi rohkem kui kümme-
kond aastat tagasi, artikli autori 
Tapale saabumise ajal, olevat olu-
kord olnud lausa masendav. Ei 
olnud siin ei kõnniteid ega täna-
vavalgustust, linnas oli ainult kaks 
väikest toidupoodi. Ta lisab veel, 
et kahjuks unustavad inimesed 
kõik väga ruttu. 

Mulle jääb arusaamatuks, mis 
tingis sellise artikli kirjutamise. 
Meie kodulinn ei olnud sugugi 
selline kolgas nagu artiklit lugedes 
arvata võib.

Meenutame veidi olukorda 
Tapa kaubanduses. Läheme ajas 
tagasi umbes kolmkümmend aas-
tat. Kaubandus oli nõukogude ajal 
Tapal heal järjel, sest lisaks koope-
ratiivi kauplustele olid veel raud-
tee- ja sõjaväekaubastu kauplused. 
See aga tähendas mitmekesisemat 
kaubakvaliteeti, mis tollastes tingi-
mustes ei olnud sugugi vähetähtis. 

Toidukaupu müünud kauplus-
test tulevad kõigepealt meelde 
Kaubamaja, Sõprus, Kaseke, Met-
sa, Valgejõe ja Oktoobri. Tapal oli 
Universaalkauplus, Laste Maailm, 
majatarvete ja mööblipood. Kõiki 
üles lugeda läheks pikaks. Linnas 
oli kaks restorani. Oli meie Raud-
teelaste Klubi ja Ohvitseride klubi 
ja pidev tegevus toimus mõlemas. 

Meie kuulus jaamahoone oli 
korras. Seal oli olemas kõik reisi-
jatele vajalik. Oli söökla, puhvet, 
kioskid, apteek. Loomulikult oli 
seal ka soe ning mugav ooteruum 
reisijatele. Sel ajal tehti viimati kor-
da linna peatänava ääres asuvate 
majade välisfassaadid. 

Suured muutused meie ellu 

Nostalgiline tagasivaade
Tapa linna kaubandusele

tulid seoses meie vabariigi taasise-
seisvumisega. Tapalt lahkus nõu-
kogude sõjavägi. Uksed sulgesid 
neile kuulunud kauplused. Samuti 
lõpetasid töö raudteele kuulunud 
kauplused. Üheksakümnendad 
olid huvitav aeg. Arenes ettevõt-
lus. Tekkisid uued firmad, uued 
kauplused ja toitlustusettevõtted. 
Tapal oli esimeseks pääsukeseks 
AS Sõber, 1992. aastal avati Sõbra 
toidupood. Edasi tuli uusi tegijaid 
pidevalt juurde. 

Veel tegutses Tapa Tarbijate 
Ühistuks ümbernimetatud Tapa 
TK. Kaubamajas tehti suur re-
mont. Suuremateks uuteks tegi-
jateks olid AS Lektus ja RR Kau-
bandus. 1993. a avati Kesklinna 
toidupood, sellele järgnes Vaksali 
poe avamine. 1996. a hakkas te-
gevuse lõpetanud Sõbra toidupoe 
ruumides tegutsema AS Lektusele 
kuuluv Linna toidupood, mis küll 
oli nendes ruumides vaid lühikest 
aega, sest AS Lektus omandas 
pankrotistunud Tapa TÜ-le kuulu-
nud Tapa Kaubamaja ning alustas 
seal tegevust. RR Kaubandus avas 
samuti mitu poodi. 

Endises teenindusmajas oli 
kauplus Viru, mis hiljem kolis 
samas hoones teistesse ruumides-
se, Viru Soodusmarketi nime all. 
Samas hoones oli avatud ka Viru 
tööstuskaupade kauplus. Endises 
Õllesaalis Valgejõe pst-l avati kaup-
lus Luik. Remonditi ja laiendati kpl 
Metsa. OÜ Kase Kaubandus avas 
1994. aastal oma kaupluse Kaseke 
varem raudteekaubastule kuulu-
nud ruumides aadressil Ülesõidu 
8. 1995. a avas oma lihapoe OÜ 
Peetmark, algul oldi Virve tänavas, 
hiljem laiendati tegevust ja alates 
2002. a kuni käesoleva ajani töötab 
pood 1. Mai pst-l.

Peale nende tegutses veel lühe-
mat aega mitmeidki toidukaupu 

müüvaid kauplusi ja kioskeid. 
Näiteks Pärna, Valgejõe, Riina 
-Tapa turul asuv väike toidupood. 
Võrdlemisi kaua tegutses Laia 
tänava kiosk. Kaubamaja vastas 
praeguse vetravila ruumides oli 
lihapood. 

See nimekiri pole aga sugu-
gi täielik. 1998. a avati Tapa 
Kaubanduskeskus, kus esimesel 
korrusel oli OG Elektrale kuuluv 
toidukaupade kauplus. Viimaseks 
tulijaks meie linna oli Säästumar-
ket, mis avati 2002. aastal. Kui 
palju oli toidupoode Tapal eelpool 
mainitud artikli autori Tapale saa-
bumise ajal, selle võib igaüks ise 
kokku lugeda. Igatahes oli neid 
kaugelt rohkem kui kaks väikest 
toidupoodi.

Nüüd on aasta 2009 ja milline 
on siis tegelik olukord meie linna 
kaubanduses praegu. Viimaste 
aastate jooksul on oma uksed 
kinni pannud paljud kauplused. 
Toidupoodidest on lõpetanud 
Luik, Vaksali, Viru Soodusmar-
ket, Kesklinna, Metsa. OÜ Kase 
Kaubandus on samuti lõpetanud 
kauplemise.

Terve linna ja seda ümbritseva 
suure teeninduspiirkonna kohta 
on tänaseks järele jäänud ainult 
neli toidupoodi. On ikka tõesti 
kiitmist väärt olukord! Kuid sel-
lest tuleb hakata otsima väljapää-
su, sest virisemine tõesti ei aita, 
nagu ei aita ka silmade sulgemine 
probleemide ees ning tegevusetus.

Me ootame juba ammu, et siia 
tuleks uusi tegijaid, tekiks kon-
kurents. Vahepeal oli juba lootus, 
et siin avab oma poe Maxima. 
Lubadusi igatahes jagati. Luba-
dusteks see senini jäänud ongi, 
nagu paljud teisedki asjad meie 
linnas. Aga me loodame ikkagi, 
sest lootus sureb viimasena.

Helle-Anne Org
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Kohalik tegevusgrupp MTÜ Aren-
duskoda võtab vastu LEADER 
strateegia meetmete 2010. a projek-
titaotlusi.

Meetme 1.1 „Kohaliku elukesk-
konna investeeringutoetus“, meet-
me 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja 
kultuuripärandi väärtustamine läbi 
omaalgatusliku tegevuse”, meetme 
1.3 „Erinevate elanikegruppide 
kaasamise toetus“ ja meetme 1.4 
„Piirkonna maine kujundamise 
toetus“ projektitaotlusi võetakse 
vastu kuni 25. jaanuarini 2010 (kella 
17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris, 
aadressil Roheline 19, Tapa linn.

Meetme 2.1 „Ettevõtluse arenda-
mise toetus“, meetme 2.2 „Ajaloo- 
ja kultuuripärandi väärtustamise 
toetus“ ja meetme 2.3 “Siseriikliku 
ja rahvusvahelise koostöö arendami-
ne” projektitaotlusi võetakse vastu 
kuni 1. märtsini 2010 (kella 17-ni) 
MTÜ Arenduskoja kontoris, aadres-
sil Roheline 19, Tapa linn.

Arenduskoja igas liikmesomava-
litsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, 
Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) 

on määratud LEADER projektitaot-
luste koostamise konsulteerimiseks 
kohalik nõustaja. Taotlejatele on 
nõustamine kohustuslik. Arendus-
koda korraldab eelpool nimetatud 
toetustealased infopäevad. Toetus-
te ja nõustamise kohta saab infot, 
taotlusvorme ning juhendmaterjali 
MTÜ Arenduskoja veebilehelt aren-
duskoda.ee.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Arenduskoja LEADER 
rahade projekti-

taotluste 2010. a voorud
“Mida sa teed? Sa lähed Eestisse? 
Rumal poiss . . . Miks sa ei lähe  
Uus-Meremaale või USAsse?” See 
on see, mida ma kuulsin paar kuud 
tagasi. 

Pärast paari nädalat Eestis viibi-
mist kuulsin ma järgnevaid küsimu-
si “Miks sa ei kirjuta midagi endast 
ja enda tööst Eesti ajalehte? 

Kes ma olen? Ma olen Peter 
Ebbinghaus, 19-aastane ja saksa 
vabatahtlik. Jah, jälle Saksamaa 
vabatahtlik. Kõik vabatahtlikud näi-
vad tulevat just Saksamaalt Näib, et 
Saksamaal on kõige sotsiaalsemad 
inimesed maailmas. Tegelik põhjus 
on see, et iga Saksamaa poiss peab 
valima, mida ta tahab teha peale 
kooli lõpetamist. Ta võib minna sõ-
javäkke, teha avaliku teenuse tööd 
Saksamaal või läheb vabatahtlikuks 
teise riiki. Mina valisin viimase 
variandi ja kirjutasin mõned avaldu-
sed organisatsioonidele. Jaanuaris 
ma sain vastuse Tapa vallavalitsu-
sest. “Mis on Tapa? Eesti . . . Ma 
ei tea, kus see maa täpselt asubki. 
Vaatame lähemalt. . .” 

Mul tekkis huvi Eestimaa vas-
tu. Eestimaa tundus väike, aga 
omamoodi huvitav riik. Ma sain 
veel paar kutset teistest maadest, 
aga mind tõesti huvitas näha seda 
riiki. Mulle avaldasid muljet viima-
sed Eestimaa ajaloosündmused ja 
võitlused vabaduse eest. Nüüd ma 
elan siin juba üle kahe kuu ja mulle 
meeldib Tapal. Mulle meeldib kogu 
Eestimaa.

See on huvitav, et kogu elu 
olen elanud linnas kus on 350 000 
elanikku (Wuppertal, lähedal Düs-
seldorfile, Essenile, Kölnile, Dor-
mundile läänest) – ümbritsetud 
väga kõrge asustatusega Saksamaal 

– ja nüüd elan vähem kui 7000 
inimesega Tapa linnas. 

Ma töötan vabatahtlikuna  Tapa 
Laste- ja Noortekodus, MTÜ  
Jeerikos, Tapa Noortekeskuses 
(koos noorte ja väikeste lastega) ja 
ma hakkan andma võib olla isegi 
mõningaid saksa keele tunde see-
nioritoas. Töökohtades ma mängin 
suurem osa ajast lastega ja püüan 
panustada oma nooruslikku jõudu 
millegi tegemiseks, see on parem kui 
tegeleda kooli või ülikooli asjadega. 

Loomulikult ma püüan õppida 
eesti keelt, aga see on ikka veel väga 
raske ja palju raskem kui keeled, 

mida ma siiani tean – aga see on 
see, mis teeb selle keeleõppe põ-
nevamaks. Tapal elades tahan anda 
oma kogemusi, teadmisi ja energiat 
väikelinna kohalikule arengule.

Olen õnnelik, et elan ja töötan 
siin ja kindlasti ma ei kahetse, et ma 
andsin oma jah-sõna jaanuarikuus 
just Eestile. 

Tapa valla elanikud on vastutu-
lelikud näitamaks ja tutvustamaks 
mulle uusi külgi Eestist.

Peter Ebbinghaus,
Välisvabatahtlik Saksamaalt

Tapa vallavalitsus, 
vastuvõttev organisatsioon

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus korraldab järgmise 
doonoripäeva Tapal teisipäeval, 
24. novembril kell 10.30-15 Tapa 
kultuurikojas (Turu 8).

Tule doonoriks, sest iga veredoos 
on hindamatu väärtusega ning võib 
aidata mitmeid elusid.

Verekeskusel on hea meel, 
et Tapal doonorlus au sees on. 
Viimasel doonoripäeval augus-
tikuus osales palju häid inimesi 
– 74 vereloovutust ja rohkem 
kui 33 liitri võrra täienenud vere-
varud haiglate patsientide abiks.  
Verekeskus tänab südamest kõiki 
osalejaid ning kutsub seniseid doo-
noreid ja teisi terveid ja abivalmis 
inimesi järgmisele doonoripäevale 
24. novembril Tapal 

Eesti haiglate patsiendid vajavad 
doonoriverd iga päev, sest verd ei 
ole võimalik tööstuslikult toota 
ja vere ainsaks allikaks on teine 
inimene. Verd loovutades on sul 

võimalus aidata paljusid eluohtli-
kus seisundis inimesi. Doonorivere 
toel on võimalik teha ka paljusid 
operatsioone, mida muidu ei saaks 
suure verekaotuse riski tõttu soo-
ritada.

Doonoripäeva külastamiseks 
tuleks varuda umbes 45 minutit, 
millest vereloovutus võtab 5 kuni 
10 minutit ning ülejäänud aeg 
kulub ankeedi täitmisele, me-
ditsiinilisele läbivaatusele ning 
väikesele puhkusele pärast vere-
andmist. Vereandmine on valutu 
ja ohutu protseduur, mille käigus 
võetakse doonorilt 450 ml verd. 
See moodustab kõigest 8% kogu 
täiskasvanu inimese verest. Vere 
maht taastub kohe, vererakkude 
arv keskmiselt 72 tunni jooksul.

Loovutades verd saame olla 
kindlad, et Eesti haiglate verevarud 
on piisavad. Verepuudus on meie 
kõigi ühine mure, sest abivajaja 
rolli võivad õnnetu juhuse tõttu 

sattuda ka meie sõbrad, lähedased 
ja tuttavad ning doonorivere ole-
masolust võib ühel päeval sõltuda 
ka meie enda elu.

Verekeskus soovitab tutvuda 
lisainfoga www.verekeskus.ee

Tule doonoriks, kui oled: 
* terve, ei põe hetkel mõnda viirus-
haigust ega tarvita ravimeid 

* puhanud ja söönud 
*  kehakaa luga ü le  50 kg 

* 18–60-aastane
Viimasest vereandmisest peab 

olema möödunud meestel 60 päeva 
ja naistel 90 päeva. Kui Sul on ol-
nud nõelravi, tätoveerimisi või naha 
augustamisi, saad verd loovutada 6 
kuu möödudes.

Vereloovutusele tulles võta pa-
lun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut 
tõendav dokument. 

Sina saad aidata!

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus

Peter Ebbinghaus on välisvabatahtlik Saksamaalt.

Foto  Ene Augasmägi

Rumal poiss tundmatus linnas

Doonoripäev kultuurikojas!

Viru Matusebüroo – kõik matuse-
teenused ühest kohast, et saaksite 
rahulikult leinata. 

„Päris kindlad on siin ilmas ai-
nult surm ja maksud“, ütles üks tark 
mees kunagi. Kui maksud tunduvad 
täiskasvanud inimestele igapäevased 
ja käegakatsutavad, siis sõna „surm“ 
kuuldes loodame alateadlikult alati, 
et see meid ei puuduta. Paraku - me 
kõik oleme surelikud, aga surm 
saabub alati liiga ootamatult. Niisiis 
juhtubki, et äkki on ajalehed täis 
kaastundeavaldusi, lähedased jaga-
vad nõuandeid ja püüavad toeks 
olla matuste korraldamisel. Leina-
mine peaks olema mahajääjate jaoks 
väärtuslik aeg. Lein on möödapääs-
matu, kui oleme lähedase kaotanud. 
Teadjad ütlevad, et leinama peaks ka 
siis, kui oleme kaotanud midagi, mis 
oli meile tähtis. Mahasurutud või 
ärahoitud lein, lõpuni väljaelamata 
kaotuseelamused võivad viia tuimu-
seni elu suhtes. Sellisel juhul tundub 
maailm tühine ja elamine mõttetu…

Kuidas aga leinata, kui oled hõi-
vatud matuste korraldamisega? Ei 
ole ju aega iseenda jaoks, kui vaja on 
valida kirst, küünlad ja organiseerida 
veel muud tuhat tähtsat pisiasja. 

Tapa linnas on nüüdsest avatud 
esinduslik, klientide suhtes igati 
paindlik ja hinnasõbralik matusebü-
roo. Viru Matusebüroo asub 1. Mai 
pst 12 ning kontor on avatud igal 
tööpäeval üheksast neljani. Samas 
on olemas ka n-ö valvetelefon 
5334 0143, millele vastatakse öö-
päev läbi. 

Viru Matusebüroo pakub täistee-
nust: surnuveost kuni lahkunu igavi-
ku teele saatmiseni. Korraldame nii 
eesti- kui ka venekeelseid matuseid. 
Teeme koostööd pikaajalise koge-
musega oma ala professionaalidega 
– Samuel Golomb, Arvi Palmsalu, 
Lääne-Virumaa kirikuõpetajad jpt.

Matusebüroos on kohapeal müüa 
palju erinevad küünlaid, urne, igas 

Kõik matuseteenused 
ühest kohast

hinnaklassis puidust ja riidega kae-
tud puusärke, kõike on võimalik 
oma silmaga näha ja käega katsuda! 
Abistame ka hiljem haudade korras-
tamisel (hauaplaadid ja -kivid, sur-
nuaia pingid, laternad). Laenutame 
(nt kodust ärasaatmisel) küünla- ja 
kuusejalgu ning kirstualust.

Kuna matusetoetus kaotati ja ma-
tuste korraldamine on üsna kulukas, 
siis meie matusebüroo võimaldab 
peagi järelmaksuvõimalust, mida 
pakuvad juba paljud matusebürood. 

Alates hingedepäevast kuni jõu-
ludeni (02.11–23.12.2009) on või-
malik meie büroost osta ja tellida 
kõiki tooteid kuni kümme protsenti 
soodsamalt.

Siiski muudab pereliikme, sõbra, 
tuttava või töökaaslase kaotus inime-
si abituks, kuigi neis on soov hästi 
ja õigesti käituda. Kuidas see hästi 
või õigesti on, sõltub ju mahajääjate 
hinnanguteks, mis ei ole alati lahku-
nu (ja kaastunde avaldaja) omadega 
sarnased. Sealt siis arusaamatused. 

Kuigi öeldakse, et surm on elu 
möödapääsmatu osa, on sellest 
rääkimine või kirjutamine üldjoon-
tes tabu. Inimesed tunnevad end 
ebamugavalt ja vaatavad teema tõs-
tatajat hämminguga või põrnitsevad 
altkulmu. Paljud usuvad, et surmast 
rääkides või seda nimetades kutsu-
takse seda endale kaela. Surma ees 
tuntakse hirmu ja sellega seonduvat 
eitatakse. Leidub muidugi ka üleole-
vat kergemeelsust, et mis see siis ära 
ei ole – kui vaja läheb, saan hakkama. 

Samas võib pikaleveninud lein 
esile kutsuda samasuguseid tundeid 
ja olla teistele – siia ilma ja samuti 
tuge vajavatele lähedastele olla raske 
taluda. Kuidas siis piisavalt leinata ja 
eluga edasi minna ning korraldada 
lahkunule väärikad matuseid, mis 
täidaksid leinajate hinge soovitud 
rahuga? 

Viru Matusebüroo

Seoses sellega, et Eestis on levinud 
küülikute infektsioon müksoma-
toos, on vajalik, et küülikuid turu 
loomakauplusest ostes nõuaksite 
müüjalt küülikute müksomatoosi 
vastu vaktsineerimise tõendi ole-
masolu. 

Küüliku ostmisel  vaadake 

tähelepanelikult infektsiooni 
olemasolu (välismuutusi nahal, 
kõrvades, silmapõletikku, kõrget 
temperatuuri).

Vaktsineerimata terved küüli-
kud alates 1,5-kuusest vanusest 
tuleb ilmtingimata veterinaarklii-
nikus vaktsineerida küüliku mük-

somatoosi vastu.
Lugupeetud küülikute omani-

kud, pidage meeles, et teist ja teie 
püüdlikkusest sõltub teie kasvan-
dike tervis ja kaitstus.

Mihhail Stjopin, 
veterinaararst 

Küülikud tuleb vaktsineerida



 

Elanikele Asutustele
Sillamäe Veevärk AS 22,4 27,88
Põlva Vesi  AS (linn) 24,4 32,4
Tartu Veevärk AS 24,41 24,41
Melior OÜ 24,92 29,4
Lahevesi AS 25,43 25,43
Rakvere Vesi AS (linn) 25,5 25,5
Vändra MP OÜ 25,94 28,58
Järve Biopuhastus OÜ 26,86 23,48
Viljandi Veevärk AS 27,6 30
Matsalu Veevärk AS 27,6 27,6
Kiviõli Vesi OÜ (linn) 29,46 32,7
Keila Vesi AS 29,71 26,16
Haapsalu Veevärk  AS 29,84 29,84
Türi Vesi OÜ (linn) 29,9 36,82
KESKMINE 31,39 37,42
Rapla Vesi AS (linn) 31,52 31,52
Järvakandi Komm.OÜ 31,73 40,02
Iivakivi AS 31,84 37,56
Pärnu Vesi AS (linn) 31,91 31,91
Jõgeva  Vesi  OÜ 32,73 32,76
Kuressaare Veevärk AS 32,84 37,92
Tallinna Vesi AS 32,87 76,67
Tapa Vesi AS 32,9 38,7
Valga Vesi AS 32,9 38,3
Paldiski Linnahoolduse  OÜ 33,6 48
Kärdla Veevärk AS (linn) 35,39 44,46
Kadrina Soojus AS 36 36
Paide Vesi AS 36,18 50,01
Tõrva Linnah.Asutus 38,65 38,65
Kohila Maja OÜ 39,27 50,83
Strantum OÜ 41,64 79,2
Kose Vesi OÜ 47,28 47,42

VEETEENUSTE HIND

Veeteenuste hind (vesi+kanal.) koos abonenttasuga (käibemaksuga) seisuga 
01.07.2009
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Elanikele
Asutustele

ettevõtted vesi kanal
Haapsalu Veevärk  AS 7,98 21,86
Iivakivi AS 13,12 18,72
Jõgeva  Vesi  OÜ 16,62 16,11
Järvakandi Komm.OÜ 13,32 18,41
Järve Biopuhastus OÜ 11,10 15,76
Kadrina Soojus AS 12,00 24
Keila Vesi AS 12,97 16,74
KESKMINE 13,09 18,31
Kiviõli Vesi OÜ (linn) 9,47 19,99
Kohila Maja OÜ 15,10 24,17
Kose Vesi OÜ 18,68 28,60
Kuressaare Veevärk AS 14,38 18,46
Kärdla Veevärk AS linn 13,26 22,13
Lahevesi AS 10,68 14,75
Melior OÜ 10,17 14,75
Matsalu Veevärk AS 12,00 15,60
Paide Vesi AS 13,9 22,28
Paldiski Linnahoolduse  OÜ 16,80 16,80
Põlva Vesi  AS (linn) 9,15 15,25
Pärnu Vesi AS (Pärnu linn) 13,02 18,91
Rakvere Vesi AS (linn) 14,00 11,50
Rapla Vesi AS (linn) 13,52 18,00
Sillamäe Veevärk AS 12,11 10,29
Strantum OÜ 16,80 24,84
 Tallinna Vesi AS 18,17 14,70
Tapa Vesi AS 14,50 18,40
Tartu Veevärk AS 10,98 13,43
Tõrva Linnah.Asutus 13,22 25,43
Türi Vesi OÜ (linn) 10,58 19,32
 Valga Vesi AS 14,40 18,50
Viljandi Veevärk AS 12,00 15,60
Vändra MP OÜ 11,70 14,24

VEETEENUSTE  HIND ELANIKKONNALE 
(käibemaksuga)       kr/m3

VEETEENUSTE HIND ELANIKKONNALE KOOS ABONENTTASUGA (käibemaksuga)
 seisuga 01.07.2009
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kanal

vesi

TAPA  VALLA  AJALEHT LK 520. november  2009

Veeteenuste hinnad Eestis 
2009. aastal



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 6 20. november  2009

21.10.2009
- Lõpetatakse koduteenuse osu-

tamise lepingut;
- ühele puudega inimesele määra-

ti hooldaja, ühele keelduti hooldaja 
määramisest;

- otsustati esitada Viru Maakoh-
tule avaldus eestkoste seadmiseks 
kahe Tapa valla lapse üle;

- anti üürile sotsiaalkorter aadres-
sil Kalmistu 15-9, Tapa linn;

- AS-le EVR Infra väljastati 
ehitusluba elektritsentralisats post/
vana hoone täielikuks lammutami-
seks Tapa raudteejaama kinnistul 
Kauba tn 2 Tapa linnas;

- väljastati ehitusluba puurkaevu 
rajamiseks Soone kinnistul Loksu 
külas tapa vallas;

- väljastati kasutusluba Tapa val-
lavalitsusele hooldekodu kasutusele 
võtmiseks Kesk tn 9 maaüksusel 
Tapa linnas;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektriva-
rustuse kasutusele võtmiseks „Moe 
elamud“ alajaamast F-3 liinil Moe 
külas Tapa vallas;

- kehtestati detailplaneering asu-
kohaga Tapa linn Jaani tn 39. Detail-
planeering on aluseks ühe elumaja ja 
kahe kõrvalhoone ehitamiseks;

- anti üürile munitsipaalkorter 
aadressil Uus tn 12-2 Tapa linnas;

- anti välja korraldus “Tapa val-
lavalitsuse 07.10.2009 korralduse nr 
717 „III Sihtotstarbeliste eraldiste 
lisamine Tapa valla 2009. a eelarve-
le“ muutmine”;

- reservfondist eraldati raha 
valimiskabiini valmistamise eest 
tasumiseks.

28.10.2009
- Otsustati maksta Tapa valla eel-

arvest toimetulekutoetust 2009. aasta 
oktoobris 233 896 krooni ja sellega 
kaasnevat 200-kroonist täiendavat 
sotsiaaltoetust summas 3200 krooni;

- maksti lasteaia söögisoodustust 
lasteaias Pisipõnn ja Vikerkaar käi-
vate laste eest;

- hüvitati viie vähekindlustatud 
pere laste koolilõuna maksumus 
perioodil 01.11–31.12.2009;

- jäeti rahuldamata kuus avaldust 
sotsiaaltoetuste saamiseks;

- väljastati ehitusluba üksikelamu 
laiendamiseks Ristiku tn 6 kinnistule 

Tapa linnas;
- väljastati kirjalik nõusolek piir-

deaia ehitamiseks Eesti Jehoova 
Tunnistajate Koguduste Liidule 
Ambla mnt 36 kinnistul Tapa linnas;

- väljastati kirjalik nõusolek abi-
hoone ehitamiseks Kallijärve kinnis-
tul Jäneda külas Tapa vallas;

- anti üürile munitsipaalkorterid 
aadressil Valgejõe pst 16-3, Tapa 
linn, Kalmistu 1a-1, Tapa linn, Saia-
kopli 1-3 Saiakopli külas Tapa vallas.

11.11.2009
- Eraldati kaks sotsiaalkorterit 

aadressil Ehituse 7-1 ning Roheline 
16-5, Tapa linn;

- pikendati sotsiaalkorteri üürile-
pingut aadressil Lai 9-4, Tapa linn;

- lõpetati sotsiaalkorteri üürile-
ping aadressil Roheline 16-5;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 1523 
krooni;

- eraldati lasteaia söögisoodus-
tust Lehtse Kooli lasteaias käiva 
lapse eest;

- anti välja korraldus elukoha 
aadressandmete muutmise kohta;

- otsustati teha Virumaa Pensio-
nioametile ettepanek peretoetuste 
maksmiseks nelja lapse eest laste 
tegelikule kasvatajale;

- lõpetati neli koduteenuse osu-
tamise lepingut;

- määrati projekteerimistingi-
mused üksikelamu laiendamiseks 
ehitusprojekti koostamiseks Kivisilla 
kinnistule Jootme külas Tapa vallas;

- anti välja kaks korraldus projek-
teerimistingimuste muutmise kohta;

- Tapa muusikakooli automaatse 
tulekahjuhäire-signalisatsioonisüs-
teemi edukaks pakkumuseks tun-
nistati VSS Viru Julgestusteenistus 
AS poolt esitatud pakkumus;

- anti välja üks korraldus loa and-
mise kohta jäätmemahuti harvemaks 
tühjendamiseks ning kaks korraldust 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise kohta;

- tunnistati kehtetuks Tapa val-
lavalitsuse 06.05.2009 korralduse nr 
346 „Veski tn 16 Tapa korterelamu 
valitseja nimetamine ja hooldustasu 
määra kehtestamine“;

- anti välja korraldus ebatõenäo-
liselt laekuvate nõuete bilansist välja 
kandmise kohta.

me täita avaldusvorm, mille leiate 
aadressilt tapa.ee/üldinfo/sport, 
kultuur ja vaba aeg/AASTATE-
GIJA 2009 kandidaadiks esitamise 
avaldusblankett ja saata aadressile 
Tapa vallavalitsus, Aasta tegija ko-
misjon, Pikk 15, Tapa 45106, Tapa 
vald, Lääne-Virumaa. 

Palume saata avaldused posti 
teel ja allkirjastatult, arvesse lä-
hevad ka digiallkirjadega täidetud 
avaldused. Lisainformatsioon te-
lefonil 322 9659.

 Indrek Jurtšenko, 
Tapa valla aasta tegija komisjoni 

esimees

Tapa vallavalitsuse 16. septembri 
2009 korraldusega nr 668 kehtes-
tati detailplaneering Paide maantee 
ja Ivaste tänava vahelisele Lembitu 
puiestee äärsele maa-alale Tapa 
linnas.

Detailplaneeringu ala hõlmab 
olemasolevat Suve tn 11 kinnistut 
ning reformimata riigimaad.

Planeeringuga nähakse ette 7 

uue elamumaa, 4 transpordimaa 
ja 2 üldmaa kinnistu moodus-
tamist. Planeeritud elamumaa 
kruntide pindalad on vahemikus 
1287 m2 kuni 2204 m2. Igale 
krundile on võimalik ehitada 1 
kahekorruseline elamu ja 1 abi-
hoone. Lahendatud on tehnovõr-
kude paiknemine ning haljastuse 
ja heakorra põhimõtted.

Tapa vallavalitsuse 21 .oktoobri 
2009 korraldusega nr 746 keh-
testati detailplaneering Jaani tn 39 
Tapa linnas. Detailplaneering on 
aluseks 1 elumaja ja 2 kõrvalhoone 
ehitamiseks. Kinnistule juurdepää-
suks moodustatakse reformimata 
riigimaale ajutine krunt. 

 Imbi Mets
planeerimisspetsialist

Tapa vald otsib 
2009. aasta tegijaid

Detailplaneeringute kehtestamine

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa valla aasta tegija komisjon 
ootab kandidaate konkursile “Tapa 
valla aasta tegija 2009”. 

Kandidaatide esitamise täht-
aeg on 15. jaanuar 2010. a. Kandi-
daate saab esitada 7 kategoorias: 
elutöö, äri, haridus, kunst, sport, 
edukas noor ja heategevus. Palu-

Alates 1. detsembrist 2009 on 
Lääne-Viru maavalitsuses neli 
osakonda: kantselei, haridus- ja sot-
siaalosakond, arengu- ja planeerin-
guosakond ning rahandusosakond.

Senisest maaosakonnast saab 1. 
detsembrist arengu- ja planeerin-
guosakonna maatoimingute talitus. 
Talituse juhataja on Sirje Kurik. 

Samuti muutub detsembrist 
haridus- ja kultuuriosakonna nimi. 
Uus ühendatud osakond hakkab 

Detsembrist muutub 
Lääne-Viru maavalitsuse 

struktuur
kandma haridus- ja sotsiaalosa-
konna nime ning osakond hakkab 
tegelema lisaks sotsiaal- ja tervis-
hoiuvaldkonna küsimustega. 

Senised osakonnajuhatajad jää-
vad samaks: haridus- ja sotsiaalosa-
konda juhatab Marge Lepik ning 
arengu- ja planeeringuosakonda 
Mati Jõgi. 

Maavalitsuse struktuurimuuda-
tuste aluseks on regionaalministri 
määrus 27. oktoobrist, millega 

kujundatakse maavalitsuste struk-
tuurid sarnastel alustel toimivateks. 

Alates 1. jaanuarist 2010 likvi-
deeritakse maavalitsuse rahandus-
osakond seoses raamatupidamise 
tsentraliseerimisega. 

Seega jääb uuest aastast maava-
litsusse kolm osakonda: kantselei, 
haridus- ja sotsiaalosakond ning 
arengu- ja planeeringuosakond.

 Hilje Pakkanen,
avalike suhete nõunik 

28.10.2009
- Volikogu esimeheks valiti Ur-

mas Roosimägi;
- volikogu aseesimeheks valiti 

Kalju Soomeri;
- kuulati ära vallavalitsuse lahku-

mispalve.

12.11.2009
- Tapa vallavanemaks valiti Alari 

Kirt;
- moodustati seitse volikogu ko-

misjoni (revisjoni-, eelarve- ja aren- Päästeamet toetab mittetulun-
dusühingute ohutusteemalisi pro-
jekte kokku 300 000 krooniga.  
Konkursi kaudu rahastatakse ideid, 
mis aitavad kaasa õnnetuste ja 
nende tagajärgede ära hoidmisele. 

Iga-aastase projektikonkursi ees-
märk on ärgitada kodanikeühendu-
si leidma lahendusi ohutusalastele 
kitsaskohtadele, peamine eesmärk 
on vähendada tulesurmasid ja 
veeõnnetusi. Kokku toetatakse eri-
nevaid projekte 300 000 krooniga.  
Eelistatud on kogukonda kaasa-
vad tegevused. “Näiteks inimeste 
koolitamine ja kaasamine mõne 

piirkonna tule- või veeohutuse 
tagamiseks,” ütleb projektikonkursi 
päästeameti poolne koordinaator 
Tiina Laube. Samuti on oodatud 
tuletõrjesporti populariseerivad 
projektid. 

Konkursil osalemiseks tuleb 
vormikohane taotlus ühes ek-
semplaris esitada paberkandjal 
või elektrooniliselt 14. detsembril 
2009. a kell 17.00 Päästeametisse 
aadressil Raua 2, Tallinn 10124 või 
rescue[at]rescue.ee 

Eelmise aasta projektidest toob 
Laube eeskujuks SA Taheva Sa-
natooriumi algatuse “Tegutseme 

targalt vees ja vee ääres”, mille 
käigus 9–20- aastased noored 
õppisid, kuidas veekogude ääres 
ohutult käituda. 

Seitsme aasta jooksul on pääs-
teamet toetanud 80 mittetulun-
dusühingute ennetustöö projekti. 
Eelmisel aastal esitati kokku 28 
projekti, millest 11 sai ka toetust.  
Rohkem infot projektikonkursi ja 
teabepäevade kohta leiab http://
www.rescue.ee/projektikonkurss 

 
Liina Järvi, 

Ida-Eesti Päästekeskuse 
pressiesindaja

Päästeamet annab 
mittetulundusühingutele 

õnnetuste 
ennetamiseks raha

Tapa  
12. november 2009 nr 2

Vallavanema valimine
Aluseks võttes kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lõige 
1 punkti 15, § 27 ja § 45 lg 3, Tapa 
valla põhimääruse § 32 lõige 2 ja § 34 
ning salajase hääletamise tulemustest

Tapa vallavolikogu 
otsustab:
1. Valida Tapa vallavanemaks 
Alari Kirt.
2. Otsus avalikustada ajalehes 
Sõnumed ja valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstege-
misest.

4. Otsust on võimalik vaidlustada 
Tartu Halduskohtus (Jõhvi koh-
tumaja Jaama 26 JÕHVI 41532) 
30 päeva jooksul arvates otsuse 
jõustumisest.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

VALLAVOLIKOGU OTSUS

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

gu-, majandus-, kultuuri-, sotsiaal-, 
haridus- ja turvalisuse komisjon);

- komisjoni esimeesteks valiti: 
revisjonikomisjoni esimeheks Viivi 
Kallis, eelarve- ja arengukomisjoni 
esimeheks Urmas Roosimägi, ma-
janduskomisjoni esimeheks Neeme 
Külmallik, kultuurikomisjoni esi-
meheks Reigo Tamm, sotsiaalko-
misjoni esimeheks Lilli Strõnadko, 
hariduskomisjoni esimeheks Aivi 
Must, turvalisuse komisjoni esime-
heks Ilmar Kald.
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Üle-eelmisel nädalavahetusel 
olid Lääne-Virumaa noor-
maadlejad võistlustules kahes 
kohas: Maardus peeti mitme-
kordse maailmameistri Aleksan-
der Abergi mälestusvõistlused 
kreeka-rooma maadluses ning 
Põltsamaal Nublust Nabiks 
viies etapp vabamaadluses ja 
naistemaadluses. 

Maardust tõid kuni 10aastaste 
poiste seas esikoha kehakaalus 
kuni 30 kg Jegor Jakovlev (Tapa) 
ja kuni 60 kg Joan Taaniel Ševt-
sov (Tapa). Teise ko ha said ke-
hakaalus kuni 30 kg Kert Kähari 
(Tapa) ja kolmanda samas keha-
kaalus Tauri Altmäe (Kadrina). 
Kuni 14aastaste võistlusklassis 
saadi kolm esikohta, võidukad 
olid kehakaalus kuni 47 kg Arvi 

Freiberg (Tapa), kuni 53 kg 
Kevin Baumann (Kadrina) ja 
kuni 85 kg Rivo Olvet (Kadrina). 
Teise koha sai kehakaalus kuni 
42 kg Edgar Peepmaa (Tapa) 
ja kolmanda kuni 42 kg Martin 
Pajussaar (Kadrina) ning kuni 47 
kg Caimar Vaher (Kadrina).

Kadettide hulgas oli ainsana 
võidukas kehakaalus kuni 69 kg 
võistelnud Maick Meibaum Kad-
rinast. Teise koha sai kehakaalus 
kuni 85 kg Elari Piksar Tapalt.

Põltsamaalt toodi vabamaadluses 
koju kolm esikohta. Kehakaalus kuni 
23 kg oli võidukas Siim Hiielaid 
(Väike-Maarja), kuni 35 kg Jevgeni 
Hamidzanov (Väike-Maarja) ja 
kuni 85 kg Karlis Alps (Rakvere). 
Teise koha sai kehakaalus kuni 66 
kg Toomas Keskküla (Rakvere), 

kolmandaks tulid kehakaalus kuni 
29 kg Holger Toots (Väike-Maarja), 
kuni 32 kg Aigar Kriel (Väike-
Maarja), kuni 35 kg Simo-Johannes 
Korka (Rakvere), kuni 73 kg Janar 
Kütt (Rakvere) ja kuni 85 kg Oliver 
Valdre (Tudu).

Naistemaadluses, kus kon-
kurentsi tihendasid lätlannad, 
võideti kergeim ja raskeim keha-
kaal: kehakaalus kuni 30 kg oli 
võidukas Minna Roost (Tudu) 
ja kuni 72 kg Epp Mäe (Tudu).  
Teise koha sai kehakaalus kuni 48 
kg Tuule Sireli Mäe (Tudu) ning 
kolmanda kehakaalus kuni 55 kg 
Olga Koroleva (Tapa) ja kuni 63 
kg Lisbeth Vinter (Tapa).

  Allan Vinter, 
SK Tapa juhatuse esimees 

ja maadlustreener

8. novembril Rakvere rahva-
majas alanud Lääne-Virumaa 
malemeistrivõistlustel jätkavad 
pärast kahte vooru 16 võistleja 
hulgas täiseduga Eino Vaher, 
Kalev Pagar ja Jevgeni Kuzmin. 

Eino Vaher võitis Raivo Kaa-
sikut ja Hando Laasmäge, Kalev 
Pagar saavutas võidu Mati Varb-
lase ja Enn Koppeli üle, Jevgeni 
Kuzmin alistas Edik Videviku ja 

Vladimir Lishtsuki.
Õnnetult algas turniir Üllar 

Hermlinile, kes sai võrdses sei-
sus ajakaotuse Janek Parvistelt. 
Teises voorus võitis Hermlin 
Tanel Kadaid.

Lääne-Virumaa malemeist-
rivõistlused 8. novembril Rak-
veres, paremusjärjestus kahe 
vooru järel: 1.–3. Eino Vaher, 
Kalev Pagar ja Jevgeni Kuzmin 

2 punkti; 4.–13. Üllar Hermlin, 
Vladimir Lishtsuk, Hando 
Laasmägi, Enn Koppel, Tanel 
Kadai, Mati Varblane, Avo Mu-
rutalu, Edik Videvik ja Edgar 
Lillemaa 1 punkt; 14. –16. Raivo 
Kaasik, Raul Pakler ja Boris 
Nossov 0 punkti. 

 
Toimetas 

Virumaa Teataja

9. novembril toimus Tapa valla-
volikogu saalis kolme maakonna 
nelja omavalitsuse esindajate 
kohtumine, kus otsustati, et 
2010. aastal korraldab Tapa vald 
Kõrvemaa XXV suvemängud. 

Kohtumisest võtsid osa Leo 
Matikainen (Ambla vald), Tiiu 
Väli (Roosna-Alliku vald), Tõnis 
Väli (Aegviidu vald) ja Indrek 

Jurtšenko (Tapa vald).  
Kõrvema tali- ja suvemängude 

eesmärgiks on jätkata sportlikke 
traditsioone ning luua Aegviidu, 
Albu, Ambla, Roosna-Alliku ja 
Tapa valdade elanikele võimalused 
ühiseks spordiharrastuseks ning 
valdade vaheliste sõprussidemete 
ning koostöö arendamiseks ja 
selgitada välja Kõrvemaa XXV 

suvemängude üldvõitja, paremad 
võistlejad ja võistkonnad. 

Valmis esialgne Kõrvemaa 
XXV suvemängude juhend.

Järgmine kohtumine toimub 
2010. aasta märtsikuus, kus täp-
sustatakse võistluste juhend ja 
korralduslik osa.

 Indrek Jurtšenko,
Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist

Maadlusmedaleid toodi 
Maardust ja Põltsamaalt

Tapa valla maletajate 
tegemised maakonna 

meistrivõistlustel

Tapa vald korraldab 
2010. aasta sügisel 

Kõrvemaa XXV suvemängud

Fotol on vasakult Indrek Jurtšenko, Tiiu Väli, Tõnis Väli ja Leo Matikainen.
Foto  Tapa vallavalitsuse arhiivist

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

P, 22. nov kell 16 Ukraina tsirkus lastele – kavas: väikene võluratas, 
 kassid ja koerad, trikid nugadega, mustkunstnik, tants püütoniga, 
 originaalne number „Vaarao”, lõbus kloun ja palju muud. Pääse 50 kr 
T, 24. nov kell 10.30 – 15    Doonoripäev – tule doonoriks, sest iga
 veredoos on hindamatu väärtusega ning võib aidata mitmeid   
 elusid. Doonoripäeva külastamiseks tuleb varuda aega umbes 
 45 min. Lisainfo www.verekeskus.ee
T, 24. nov kell 20	 Film	„Pangarööv”	–	Eesti	film	–	põnevusdraama.		
 Vanglaväravad avanevad ja saatus pakub Madisele /H. Kaljujärv/  
 uue võimaluse. Ühel hetkel avastab aga mees, et on ennast taas  
 nurka surunud ja ainus võimalus tehtut heastada on haarata relv  
 ja minna panka. Alla 12 a keelatud. Pääse 40 kr
R, 27. nov kell 18 Tapa valla III muusikapäev „Läbi aja tulevikku   
 sini-musta-valge all.” Esinevad Tapa valla lapsed ja noored, Tapa  
 Linna Orkester, Virumaa Tütarlastekoor, muusikakooli ansamblid.  
 Sissepääs tasuta.
P, 29. nov kell 15.30 Jõuluaja alguse väljakuulutamine ja   
 1. advendiküünla süütamine keskväljakul kuuse juures.
 Kaasa võtta küünal jõulutule koju viimiseks.
T, 1. dets kell 20 Film „Tere tulemast Zombimaale” – musta   
 huumoriga maitsestatud õuduskomöödia maailmast, kus majan- 
 dussurutis on probleemidest kõige süütum. Alla 14 a keelatud.   
 Pääse 40 kr
N, 3.12 kell 16    Tapa Aidsi Ennetuskeskus korraldab TEABEPÄEVA  
 „Riskivaba elu – võimalus, mitte luksus”. Oodatud on kõik noored  
 vanuses 16–20 aastat.
N, 3. dets kell 20 Film kosmosekomöödia „Reis Saturnile”. 
 Animatsioon. Film on aktuaalsetel teemadel: ahnus, ausus, armas-
	 tus	ja	uhkus.	/alla	12	aastastele	mittesoovitav/.	Kinobussi	film.
L, 5. dets kell 10 Tapa valla MV males
L, 5. dets kell 15 Tapa valla aukodanike Priit Pärna ja Aurelie   
 Kaldoja austamine. Kõik on palutud.
T, 8. dets kell 20	 Film	„Orb”	–	õudusfilm,	mille	süžees	on	oma	roll		
 ka Eestil. Alla 14 a. keelatud. Pääse 40 kr
N 10. dets kell 18	 Vabariiklikud	bridživõistlused
L 12. dets kell 14  Kontsert – Tapa Linna Orkester „10”. 
 Dirigent ja orkestri juhendaja Jüri Tüli.
T 15. dets kell 20	 Film	„Taevast	sajab	lihapalle”	–	perefilm.		 	
 Filmi pikkus 1.30. See on Judi Barretti lasteraamatul 
 põhinev lustlik animaseiklus. Film on eesti keeles. Pääse 40 kr 

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt
www.kultuurikoda.ee

Igal teisipäeval Tapa kultuurikojas lauamängud. 
Treeningud ja võistlused.

Laupäeval, 5. detsembril kell 10 Tapa kultuurikojas 
valla esivõistlused males. Nii noortele kui vanadele.

LEHTSE KULTUURIMAJAS

21. 11. kl 20 Novembriõhtu – pidu kõigile! Tantsuks lõbus bänd 
SVIPS. Nostalgiat lisab HENRY LAKS. Info: 383 3350, 521 8398; 
e-post: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

23. 11. kl 10 Mälutreening, eakate liikumistund ja laulutuba
24. 11. kl 16 “Metsapere lustakad lood” Külas on Anne Velli Laste-

teater lõbusa showga. Pääse: 25 kr
28. 11. kl 17 Tapa valla III muusikapäevad “Läbi aja tulevikku sini-

must-valge all” – 2. kontsert. Külas: sugulaskoor AUSMAA, osale-
vad Tapa ja Lehtse kammerkoor, segakoor Leetar, Tapa Linnaor-
kestri instrumentalistid, Tapa muusikakooli õpetajad, tantsijad. 
Buss väljub Tapa keskväljakult kell 16.15 ja läheb tagasi peale 
kontserdi lõppu. 

5. 12. kl 10–15.30    6. pärlitöö päev. Juhendaja: Irina Tarassov. 
Osamaks täiskasvanuil 20 kr. 

6.12. kl 12 Lehtse 4. pinksi pühapäev. Jätkub VIII hooaeg. 
 Osamaks täiskasvanuil 20 kr.  
7. 12. kl 10 Klubi Ehavalgus mälutreening, jõulukaartide valmista-

mine ja laulutuba kõigile
11.12. kl 19 Teatriõhtu! “Poiss põleval laevalael” (Hans Luik). Män-

gib Albu näitetrupp. Pääse täisk 35 kr,  pens 30 kr, õpil 25 kr. 
12.12. kl 11–14 Jõululaadakene. 
 kl 12.00    Advendikontsert 
14.12. kl 10 Klubi Eehavalgus mälutreening, advendiaja laulu- ja 

jututuba kõigile
17.12. kl 16 Tasuta jõuluetendus “Lõbus talvepuhkus” – Tapa valla 

lastele! (Lavastus: Lepatriinu Teater)
20.12. kl 12 Jätkub mälumängu VIII hooaeg! Lehtse külakilb 2. 

mäng. On veel hea võimalus liituda! Osamaks täiskasvanuil 20 kr  
22.12. kl 16 Lehtse Kooli jõulupidu. Kogu koolipere esitab ühise 

jõulunäidendi “Võsa-Karla jõulutemp”. 
26.12. kl 17 Jõulupidu kõigile “Jõulud tulnud ju!” Kontsert – esine-

vad valla isetegijad. Laulame koos jõululaule. Istumine laudades. 
kl 19  Õhtu jätkub ansambliga WHB
kl 20.00  “Maasturite Lehtse Jõulusõit” osalejate autasustamistsere-

moonia. Pidu on VABA ANNETUSEGA! Tule pühi lõpetama!

KONTSERDID VÄLJASPOOL MAJA

13.12. kl 15 Lehtse kammerkoori ja Tapa valla Lastekoori advendi-
kontsert Sagadi mõisas

Jõuluoratoorium: Lehtse ja Tapa kammerkoor – 18.12. kl 19 Rakve-
re kirikus, 19.12. kl 18 Tapa kirikus
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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@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.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Soovin üürida 2–3-toalist korterit. 
Telefon 527 6214

Rein Tali (valimisliit Valgejõgi) tänab 
oma valijaid talle osutatud usalduse eest ja 
kutsub kõiki 24. novembril kell 18 Tapa kul-
tuurikotta, et kohvilaua taga arutada ja teha 

üheskoos tulevikuplaane.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, alates 5m3. Transpordivõimalus. 

Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Ostan Tapa vallas maja 
hinnaga kuni 220 000 krooni. Tel 536 69837

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 odavaid lõhutud küttepuid. 
Müüme ka 3-meetriseid. Tel 5342 6318

Müüa lõhutud küttepuid (kask, lepp, kuusk). 
Hind kokkuleppel! Kontakttelefon 524 1249

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Kuulutus ei aegu. Tel 523 2401

Matuseteenused 24h
FIE Aivar Müür

Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine

Lääne-Virumaal. Tel 5647 7432, 327 7139

Kosmeetik, pediküür, depilatsioon. Vajalik 
eelregistreerimine telefonil 5656 6052.

Pikk 29, Tapa (II korrusel)

Eesti Draamateatris 
17. jaanuaril 2010. a kell 19 

Komöödia “Hiilgav!”
Florence Foster Jenkins – maailma halvim 

laulja! Nõnda on nimetatud seda ebaharilikku 
naist, kes armastas väga laulda, ent kahjuks 

sugugi viisi ei pidanud. Tema elulool
põhinebki briti noore näitekirjaniku Peter 

Quilteri komöödia. Peaosas Ita Ever, teistes 
osades: Jan Uuspõld, Guido Kangur, Ülle Kal-

juste, Britta Vahur, Maria Klenskaja.

Väljasõit Tapa keskväljakult kell 17.
Piletihinnad: täispilet 225 kr, õppurid ja 

õpetajad 191 kr, pensionärid 180 kr.
Sõit 60 kr. Raha tasumise viimane päev on 
3. detsember. Tapa Buss OÜ Pikk 10 8-12 

tel 322 0019, 5650 9619

Kiira Paju Hambaravikabinet 
(asukohaga Tamsalu, Tehnika 1a – 

tervisekeskuse 2. korrus vasakut kätt)

· Pangakaardiga maksevõimalus
· Hinnad soodsad
· Lastehambaravi tasuta (kontroll iga 
 3 kuu tagant)
· Täiskasvanute hambaravi ja hammaste   
 eemaldamine (ka tarkusehammaste 
 eemaldamine) 
· Hambaproteeside valmistamine (sillad,   
 kroonid) vanaduspensionäridele ja töö-
 võimetuspensionäridel, kellel puude   
 protsent algab 40% haigekassa hüvitis 
 4000 kr alles
· Hammaste valgendamine
·	Air-flow	(soodaprits	–	kasutatakse	2	korda		
 aastas) puhastab hambaid, kaotab pigmen 
 did, valgendab osaliselt, annab läike)
· Hambakaunistused

Vastuvõtuajad: esmaspäev 9.30–14.30, 
teisipäev 10–16, kolmapäev 8–16, 
neljapäeval 10–16, reedel 10–15

Info ja registreerimine 323 0130, 511 8379

Anda üürile renoveeritud 2-toaline 
kõigi mugavustega korter Tapal. 
Samas vahetada kaks 2-toalist 

kõigi mugavustega korterit Tallinna elamispinnale 
või müüa. Kontakt tel 5591 2503

Teostame Tapal ehitus, remondi ja 
viimistlustöid.

Kontakt tel 5560 8936
E-post: isopartner@hot.ee

Teostame soodsate hindadega 
kõiki ehitus-, remondi- ja torutöid. 

Helistada 5665 4259

Müüa Tapal 3-toaline korter 
Kooli tn 9 (elektriküte). 

Info tel 511 0478 või 322 0106

Tapa Saalihokiklubi kuulutab välja konkursi 
MEESKONNA TREENERI kohale. 

Ootame kandideerijate sooviavaldus aadressil 
Pikk 69, Tapa 45106. 

Treeningut toimuvad kaks korda nädalas 
Tapa Spordikeskuses.

Info 5108262

Südamlik kaastunne abikaasale ja lastele 
perekondadega

SIIRI KIRSIPUU
surma puhul.

Kuru küla elanikud


