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Liinil nr 16 (Rakvere–Tapa–Rakvere) 
ei välju Rakverest hommikune kell 6 
aväljuv buss ning Tapalt kell 6.45 väl-
juv buss. Samuti lõpetavad sõitmise 
pühapäevased väljumised Rakverest 
kell 15.15 ja kell 17.05 ning Tapalt 
kell 16.15 ja kell 18.15.

Kärped on tingitud Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi 
poolt Lääne-Viru maavalitsusele 
2008. aastaks eraldatud dotatsioo-
nisumma ebapiisavusest.

 Martin Keskküla,
Lääne-Viru maavalitsuse 

Arengu- ja planeeringuosakonna 
vanemspetsialist

Tapa vallavolikogule, ASile 
Eesti Raudtee, Lääne-Viru maa-
vanemale

Meie, allakirjutanud, ei ole rahul 
Tapa raudteejaama hoonetekomp-
leksi, kui Tapa linna sümboli, seisu-
korra ja tema säilivuse tagamisega. 

Peame vajalikuks jaamakompleksi 
kuuluvate hoonete renoveerimist-re-
konstrueerimist ja taaskasutusele võt-
mist, koos raudtee ohutuse tagamise 
ja reisiliikluse kaasajastamisega.

Meie nõudmised pöördumise 
adressaatidele on järgnevad:

1. Taotleme Tapa jaamahoonete 
kompleksi riikliku kaitse alla võtmist 
arhitektuurimälestisena.

2. Soovime kiiremas korras Tapa 
jaamakompleksi hoonetele tänapäe-
vase otstarbe leidmist.

3. Soovime reisirongiliikluse kaas-
ajastamist, koos infrastruktuuriga ja 
edasiarendamist.

4. Nõuame raudtee ohutuse vas-
tavusse viimist kehtivate normide, 
määruste ja seadustega.

5. Nõuame pöördumise adres-
saatide edasist aruandekohustust 
Tapa linna piires raudteed ja Tapa 
jaamakompleksi puudutava osas, 
kelle esindajaks saab edaspidi MTÜ 
Intellektuaalia.

Tapa Kodanikealgatuse Grupi 
poolt 10. septembril kultuurikotta 
kokkukutsutud rahvakoosolek tõi  
tapalaste ette EVR ja vallavalitsuse 
esindajad. Jututeemaks taas vak-
salikompleksi tulevik. Mindi laiali 
peale kahetunnist aruelu ja kindlasti 
paljudele jäi mulje, et midagi ei saagi 
muutuda.

Kas see on ikka nii?
Koosolek võttis vastu pöördu-

mise Eesti Raudtee, Lääne-Viru 
maavanema ja vallavolikogu poole. 
Pöördumise teksti juurde kuuluvad 
80 inimese allkirjad, ettepanekud 
jaamahoone tuleviku suhtes ja 
koosoleku protokoll. Aga nende 
dokumentide juurde kuulub ka 
kindel tähtaeg, millal peavad EVR, 
maavanem ja vallavolikogu rahva-
kirjadele vastama. 

Pöördumine koos lisamaterjali-
dega on laiali saadetud. Maavanem 
Urmas Tamm kohtus Kodani-
kealgatuse Grupi liikmetega selle 
nädala neljapäeval.

Rahvakoosoleku tulemiks peab 
lugema ka jaamahoone omaniku 
töiset aktiivsust. Vähemalt mõni 
päev enne ja pärast koosolekku olid 
töömehed jaamahoone juures as-
keldamas. Kodanikealgatuse Grupi 
liikmed said ka ise rahvakoosoleku 
päeval jaamahoonesse siseneda ja 
tutvuda olukorraga. 

Ja on veel üks tähtis tähelepa-
nek – rahvakoosolek ja seal aru-
tatud teema leidis mitmekülgset 
kajastust Eesti meedias. Alustades 
ETVst kuni maakonna ajalehte-
deni. Selge on aga see, et iga hää-
lekandja oma uudisloos rõhutas 
seda, mida arvas oluliseks. 

Kuulutaja rõhutas MTÜ Intel-
lektuaalia soovi öelda oma sõna 
vaksalist inovaatilise muuseumi 
loomisel. ETV rõhutas vallavõi-

mude saamatust vaksaliomandi 
küsimuste lahendamisel. 

Virumaa Teataja rõhutas val-
lavanema sõnu laudadest, millega 
katkiseid vaksaliaknaid on EVR 
töömehed kinni löönud. 

Raadio-4 oma uudiseloos tõstis 
üles veel ühe ja mitte vähem tähtsa 
omaniku suhtumise Tapa jaamahoo-
nete kompleksi probleemidesse. EVR 
on ju nüüd riiklik ettevõtte, seega on 
vaksali omanikuks ka Eesti riik.

Neile, kes koosolekul viibisid, 
said poolte seisukohad veel kord 
üle räägitud. Ja ega siis saladusi ei 
ole! Raudteel omad põhjendused ja 
mured. Vald on oma rahakoti juures. 
Algatusgrupp näitas, et hoone pääst-
mise idee pole ka rahval lõplikult 
maetud. 

Peab rõhutama, et rahvakoosole-
ku pöördumine pole ainult emot-
sioonide väljapurse. Pöördumises 
on selge nõudmine, et jaamahoonete 
ümber valitseks kord ja turvalisus. 
See on aga selge viide sellele, et 
omanik on eiranud terve rea riigis 
kehtivaid seadusi.

Algatusgrupi poolt välja käidud 
idee jaamahoonete kompleksi riik-
liku kaitse alla võtmisest pole ka 
veel leidnud täieliku poolehoidu. On 
neid, kes näevad selles seadusliku 
kaitset täielikust lagunemisest. On 
ka neid, kes pelgavad võimalikke 
seaduslikke piiranguid, mis kaasne-
vad kaitstud hoonete renoveerimisel. 
Üksmeel on aga selles, et tegemist 
on kultuuriväärtuslike hoonete ning 
omamoodi Tapa sümboliga, et lagu-
nev ja räämas vaksal tuleb korrastada 
ja sellele otstarve otsida.

Lõpetuseks, mõned seisukohad, 
mida rahvakoosolekul välja käidi. 

Tapa vallakodanik Jaan Viktor 
andis üksikasjaliku ja kriitilise 
ülevaate kompleksi seisukorrast ja 

hooneid ümbritsevast alast. Samal 
ajal kultuurikoja seinal näidati slai-
diprogrammi Tapa raudteejaama 
kunagisest hiilgusest ja praegusest 
viletsusest.

Eesti raudtee kui omaniku esin-
dajatena olid kohal ehitiste ameti 
juhataja Endel Vatter, avalike suhete 
spetsialist Vahur Klaase ning Viru-
maa piirkonna hooldusjuht Harri 
Karus, kes selgitasid, et ettevõttel 
ei ole vahendeid hoonete renovee-
rimiseks. Vatteri väitel on peetud 
kõnelusi Tapa vallavalitsuse ja 
Virumaa Muuseumidega, kuid kõ-
nelusteks need on jäänudki. Keegi 
pole leidnud raha või piisavalt tahet 
asjaga tegeleda. “Eesti raudtee ei ole 
aga heategevuslik organisatsioon,” 
nentis Vatter, teatades, et ettevõtte 
juhtkond on valmis rentima hoone-
kompleksi sümboolse hinnaga. 

Tapa vallavalitsusest viibisid 
koosolekul ja võtsid sõna vallava-
nem Kuno Rooba ja abivallavanem 
Teet Koitjärv. Kuna Rooba ütles, 
et vald näeb vaksaliga seonduva 
tegevuse jaotamist mitmesse etappi 
ja ootab esimesi samme siiski Eesti 
Raudteelt, kes peaks tagama eelkõi-
ge hoonete säilimise. See tähendab, 
et likvideerida tuleks vihmavee 
läbijooksud, mis on tekitanud ula-
tuslikke kahjustusi hoonete seintele, 
samuti sulgeda aknad. Ka peaks 
Eesti raudtee mõtlema, kuidas 
takistada võõrastele hoonetesse 
sissepääs. Kui jaamahoonetes oleks 
elektri- ja soojavarustus, vesi ning 
kanalisatsioon, võiks vald Kuno 
Rooba sõnul arutada edasisi tege-
vusi. Kodanikualgatusega seoses 
andis vallavanem vihje, et Eestis 
on palju objekte, mis on talgutööga 
korda tehtud.

Samuel Golomb

Rakvere orienteerumisklubi (RAOK) 
kaks võistkonda võitsid maailmameist-
ritiitli Võrumaa maastikel peetud 8. 
maailmameistrivõistlustel rogainis ehk 
24 tunni orienteerumisjooksus. 

Rakvere orienteerumisklubisse 
kuuluvad Kadrina keskkooli abitu-
riendid Priit Randman ja Tõnis Tulp 
ning Paikuse politseikooli kadett Ain 
Roosimägi tegid nädalavahetusel Võ-
rumaal orienteerumise maailmameist-
rivõistlustel rogainis ehk 24tunnise 
kontrollajaga võistkondlikus valiko-
rienteerumises nii hea jooksu, et tõid 
koju meistrikulla juunioride klassis.

Ööpäeva väldanud võistluse kes-
tel jõudsid nad maastikule paigutatud 
kontrollpunktidest võtta 205 punkti, 
mis andis üldarvestuses ligi 350 tiimi 
hulgas 80. koha.

Üldarvestuses kümnendana lõ-
petasid oma orienteerumismaratoni 
aga RAOKi visad veteransportlased 
Aleksander Pritsik ja Jaak Väärsi, kes 
kogusid 269 punkti. See tulemus tegi 
mehed tihedas konkurentsis maail-
mameistriks veteranide klassis.

“Esikümnesse jõudmine abso-
luutarvestuses nii kõrge tasemega 
võistlusel ning tiitlite võitmine vete-
ranide ja juunioride seas on Rakvere 
orienteerumisklubile üks tõsisemaid 
saavutusi kogu tegutsemisaja jook-
sul,” rõõmustas RAOKi eestvedaja, 
Tapa vallavanem Kuno Rooba.

Võrumaal olid MM-tiitlit jahtimas 
kokku 23 riigi sportlased. 

 VT, 17.09.2008

Bussigraafiku 
muudatus alates 

1. oktoobrist

Orienteerujad 
jooksid maailma-

meistriks 

Rahvakoosolek – tore! 
Mis edasi saab?

Tapa 
rahvakoosoleku 

pöördumine

Tapa vallavalitsus kutsub kõiki endi-
seid õpetajaid 3. oktoobril kell 16 
Tapa kultuurikotta, aadressil Turu 
tn 8, pidulikule kontsert-aktusele 
tähistama õpetajate päeva.

Kallid 
õpetajad!

Registreerime soovijaid

Eesti keele algtaseme II osa 
kursusele.

Algus grupi täitumisel.

Inglise keele kesktaseme 
kursusele

(The New Cambridge English 
Course 2)

Algus grupi täitumisel.

Info ja registreerimine 
Tapal Roheline 19

või telefonil 325 8690

Roheline 19, Tapa

Tapa kammerkoor alustab oma 27. 
lauluaastat 30. septembril kell 19 
Tapa muusikakooli saalis.

Kui selle teate lugejale on loodus 
kinkinud lauluhääle ja -armastuse, 
siis oled oodatud meiega neid oskusi 
jagama.

Eelseisev aasta on üldlaulupeo 
aasta. 2009. aasta juuli alguses toi-
muv laulupidu on meie tegemistes 
olulisel kohal. Võtame osa ka linna 
ja valla kultuurielus ning tähtpäevade 
tähistamisel.

Proovid toimuvad teisipäeviti kell 
19 Tapa muusikakooli saalis. 

Tule laulma!
Peeter Kald, koorivanem

Tapa kammerkoori 
uus hooaeg
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7.–10. augustini oli meie 
Peterburi eesti koor Kaja kü-
lalisteks Tapa linnapäevadel. 
Ametlikud kutsed saime Tapa 
vallavalitsuselt. Viisad taskus 
ja asusimegi teele. 7. augusti 
kargel varahommikul olid 
meil Tapa jaamas vastas meie 
lahked võõrustajad.

Vahur oli autoga abis kotte 
hotelli viima, kohaliku koori 
liige Emmi oma lahke nae-
ratuse ja vabatahtliku abilise 
Sanderiga saatsid meid ööbi-
miskohale.

Pärast lühikest puhkust oli 
meil esimene lauluproov koos 
Tapa Jakobi kiriku kooriga. 
Dirigendid Eveli ja Nonna 
leidsid ruttu ühise keele.

Järgmisel päeval, sellel nn 
milleeniumipäeval 08.08.08 
oli meie koori esimene suur 
kontsert EK Tapa Jakobi ki-
rikus. Kontserdil tuli esitusele 
üle 15 heliteose eesti, vene, 
saksa, soome ja ladina keeles. 
Kontserti tuli kuulama arvu-
kas tänulik kuulajaskond, vaa-
tamata sellele, et oli tööpäev 
ja kontsert toimus päeval.

 9. augustil oli tihe tööpäev. 
Esiteks esinesime Tapa linna-
päevade pealaval, seejärel Tapa 
Aiandus- ja Mesindusseltsi 
väikesel laululaval. Pärast sooja 
vastuvõttu, kostitati meid seal 
veel imemaitsvate pannkoo-
kidega mee ja moosiga. Suur 
tänu lahketele perenaistele! 

Kõige suuremaks elamu-
seks oli aga meile sama päeva 
õhtupoolikul toimunud kont-
sert Kadrinas EK Katarina 
kirikus. See oli minu unistuse 

täitumine – laulsime ühes 
Eesti vanimas, minu armsas 
kodukirikus. Asub ju minu 
sünnitalu vaevalt poole kilo-
meetri kaugusel kirikust. Sei-
sin lapsena ikka pühade ajal, 
kui ema-isa meid kirikusse 
kaasa võtsid, koori peal oreli 
kõrval, kuulates imelist oreli-
mängu! Peale kontserti tulid 
paljud kuulajad pisarsilmil 
tänama dirigenti ja lauljaid 
saadud elamuse eest. Ja kuidas 
saigi see teisiti olla, sest laul-
sime imekauneid Eesti laule 
Eesti pinnal, Eesti kirikus! 
Kõlasid sellised laulud, nagu 
“Hoia, Jumal, Eestit,” “Sanc-
tus,” “Ta lendab mesipuu 
poole,” “Laul Põhjamaast,”  
“Laevnik.” Nagu Tapa kiri-
kus, nii ka Kadrinas, juhatas 
Jumalasõnaga kontserdi sisse 
meile armsaks saanud õpe-
taja Reet Eru. Samas toimus 
ka korjandus oreli remondi 
heaks. Olen tänulik Kadrina 
kirikule, et me saime laulda 
mälestuslaulu minu kallitele 
omasetele Kadrina surnuaial 
Rudolf  Tonka perekonna 
rahulal.

 10. augustil osalesime 
kooriga jumalateenistusel 
EK Tapa Jakobi kirikus, kus 
olid ka külalised Saksamaalt. 
Koos kohaliku kirikooriga 
esitasime kolm eesti laulu. 
Lahkumisel tänasid meid 
saadud elamuste eest õpetaja 
Reet Eru, Tapa vallavalit-
suse kultuurinõunik Indrek 
Jurtšenko, kohaliku koori 
esindajad ja kirikukoguduse 
liikmed soojade sõnade ja 

lilledega. Oli tõeliselt soe ja 
sõbralik lahkumishetk.

Üüllatus! Nimelt ei pi-
danud paljuks tulla avama 
pühapäeval meie jaoks oma 
muuseumi uksi Tapa linna-
muuseumi elu ja hing – Harri 
Allandi. Lisaks huvitavale 
ekskursioonile kinkis Harri 
meile kaks oma raamatut 
Tapa ajaloost. Saime teada 
ka Tapa linna nime tekkeloo, 
mis tekitab alati palju kü-
simusi. Samuti saime teada 
Harri noorusliku reipuse 
saladuse. Nimelt on ta juba 
rohkem kui 10 aastat iga 
päev teinud tunniajalise ke-
pikõnniretke Tapa lähistel. 
Aitäh, Harri, jõudu, jaksu ja 
tervist Sulle!

Meie koori looja ja hing 
– dirigent Nonna Matson 
koos kogu kooriga avaldab 
tänu Tapa vallavanemale 
Kuno Roobale, kultuurinõu-
nik Indrek Jurtšenkole, EK 
Tapa Jakobi kiriku õpetaja 
Reet Erule, orelimängijale 
ja Tapa kirikukoori dirigen-
dile Evele Pikksaarele, Eesti 
televisiooni saate Prillitoos 
juhile Hille Tartole (kes 
jõudis meie Tapal olekut 
jäädvustada oma saates), 
Tapa linnamuuseumi juha-
tajale Harri Allandile, kõigile 
tänulikele kuulajatele nii Ta-
pal kui Kadrinas, aga samuti 
meie koorivanemale Tatjana 
Rjuminile.

Aitäh! Uute kohtumiste-
ni, ootame Teid külla!

Aino Tonka,Tapa KK 
50 aastat tagasi lõpetanu

Veidi enam kui aasta on Jä-
neda lõõgastusekeskuse SPA 
pakkunud võimalust lasta mu-
dida kangeid konte, pingest 
vabastada lihaseid ja saada 
tagasi nooruslikkus.

Sügis on aastaaeg, kus 
vihmased ilmad soosivad 
tubaseid tegemisi, hea on 
oma tööd tehes aknast välja 
vaadata ning olla tänulik 
selle eest, et katus pea kohal. 
Kui sügistööd on lõppenud, 
tasuks jälle endale mõelda 
ehk sobiv aeg on spaasse tu-
lekuks-minekuks. OÜ Jäneda 
Mõis müügijuht Diana Adas-
son ütles, et spaa vastu on 
olnud huvi suur. Võimalust 
tervist kosutada ja uueks töö-
nädalaks energiat koguda on 
kasutanud nii konverentsidel 
kui firmaüritustel osalejad, 
samuti pered.

Külastajate vaieldamatud 
lemmikud on olnud saunad 

– auru-, leili-, infrapuna-, 
soola- ja tünnisaun. “Sau-
natamine on seltskondlik 
tegevus, seega on see po-
pulaarne eriti seminarigrup-
pide seas,” sõnas Adasson. 
Populaarsuselt järgmiste-
na nimetas Diana Adasson 
klassikalist- ja meemassaaži, 
samuti vesivoodimassaaži ja 
kivimassaaživoodit.

Pilvine, vihmane, tujukas 
suvi on toonud soovijaid 
solaariumisse – see on kindel  
koht, kust lisaks päevitunud 
jumele energiat saab. “Eraldi 
tooksin välja ka soolakoopa, 
kus saab ennetada hingamis-
teede haigusi, samuti sobib 
soolaravi nahaprobleemide 
ja liigesepõletikkude puhul,” 
soovitas Adasson.

Aastaga on lisandunud 
mitu uut paketti, välja antak-
se lõõgastuskeskuse kliendi-
kaarti. Eelistatud pakettideks 

on KKK pakett ehk Kingitus 
Kõige Kallimale – Iseendale, 
mis sisaldab 30 minutilist 
Fango kehahooldust, 20 mi-
nutit soolakoobast, omal va-
likul kas kivi- või vesimassaži 
ja taimeteed meega. Meelsas-
ti on külastajad tellinud ka 
suve päevase paketi kahele, 
mis kehtib mihklipäevani. 
Pakett sisaldab kahetunnist 
privaatsauna karastusjookide 
ja snäkkidega ning vesivoodi-
massaaži.

“Teate ju küll seda Ees-
timaa suve. Vahel kallab 
nädal järjest ja tuul vingutab 
viimasegi hõlsti hõlma alla. 
Ärge nukrutsege, Jäneda lõõ-
gastuskeskuses on jätkuvalt 
suvi ja soe ning võimalusi 
end unustada,” ütles Diana 
Adasson.

Signe Kalberg

“Hinge ja hingamise ühine 
tüvi pole juhus. Üks sõna 
arenes kunagi teisest, sest 
hingamine ja hing on seotud. 
Isegi nii seotud, et kellegagi 
ühes rütmis hingates võib 
hea õnne korral tema hingega 
kohtuda. See võluvägi toimib 
ka siis, kui üheskoos hingavad 
kümned ja tuhanded. Otsides 
hingeldades õiget kohta. 
Hoiavad ootuses hinge kinni. 
Hõiskavad kogu hingest. Siis 
kohtuvad ühe rahva hinged. 
See on hingematvalt ilus. 
Ühes hingamine võib muuta 
ajalugu. Resonantsiks koon-
dunud hingevõnked on pu-
rustanud rauda ja riigikordi. 
Aga see pole üheshingamise 
ainus mõte. Sel peol saame 
kokku nendega, kes laulsid ja 
tantsisid enne meid. Ja kaas-
aegsetega, kelle hing argises 
võidujooksus märkamata 
jääb. Ühes hingamises pole 
vahet, kas oled näoga kuu-
lajate või esinejate poole või 
asud hoopis kusagil mujal. 
Kui hingad ühes, on Su hing 
kohal.“ 

Just nii on kirjutatud Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasu-
tuse kodulehel järgmise suve 
suursündmusesse, Üldlau-
lu- ja Tantsupeo teemasse 
„Ühes Hingamine,“ sisse-
juhatamiseks. Oleme laulu, 
tantsu ja muusikat armastav 
rahvas. Ajast aega on hin-
natud muusika traditsiooni 
ning püütud teha kõik, et 
teda pärandada, kui suurt 
väärtus, edasi järeltulevatele 
põlvedele. Väikesele rahvale 
on omane tunne, mis hinge-
minevate emotsioonide läbi 
võib kasvada nii suureks, 
et pisarad läbi naeratuse, 
kaaslase kätt tugevalt hoides, 
räägivad sõnatus keeles: „Me 
kuulume ühte!“ 

Laulu- ja tantsupidu on 
koht, kus sealolijate süda-

mehääl kostub pisemassegi 
Eestimaa paika. Jaanikuul, siis 
kui ööd peaaegu ei olegi, kui 
pööripäeva õitsemise kõik-
võimsus on kõrgemal tipul, 
siis kui on Võidupüha, kui 
süüdatakse jaanilõkked, siis 
kui tuli tervitab tuld... just siis 
saab alguse ka laulupeotule 
teekond. Ta leiab oma kodu 
tantsu-ja lauluväljakul 3. ja 4. 
juulil 2009. a.

Ettevalmistused peoks 
toimuvad juba ammu. Siiski 
puutub muusikarahvas ette-
valmistustega kokku tihedalt 
alles nüüd, kui algab uus kul-
tuurihooaeg. Just nüüd, kui 
alustavad peale suvepuhkust 
tegutsemist erinevad ringid.
Tapa Lauluseltsi segakoor 
Leetar alustab seda hooaega 
tavapärasest rohkem planee-
ritult. Muudatusi on koori-
proovide toimumise aegades. 
Varasemate kolmapäevaste 
proovide asemel hakkavad 
proovid sellel aastal toimuma 
neljapäeviti. 

Meil on noor dirigent 
Marge Matson, kes ise õpib 
Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemias ning noorele tublile 
inimesele tehti ettepanek 
hakata abidirigendiks ühele 
Eestimaa tuntud koorile. 
Kuna noorele arenemishi-
mulisele dirigendile on jõu- ja 
motivatsiooniallikaks selline 
võimalus, siis rõõmustasime 
meiegi. Loomulikult leidsime 
koostöös Tapa kultuurikoja 
alati vastutuleliku kollektii-
viga, et meil on võimalus 
nüüd koos käima hakata 
neljapäeviti. 

Laulupeo uued laulikud on 
meil juba käes. Sinna põgusalt 
pilku heites, peab tõdema, et 
kui laulupeole soovijate vahel 
toimuval konkursil sõelutakse 
soovijate hulgast välja umbes 
10 000 lauljat, siis on meil 
pingutamist päris palju. 

Kõik saab kusagilt alguse, 
kui sa alustad

Peterburi eesti koor

Lõõgastuskeskus toob 
naeratuse näole

Tean, et traditsioonid ja 
harjumused on need, mis saa-
vad alguse vaid siis, kui alus-
tajal on südames soov millegi 
hingelähedasega algust teha. 
Siinkohal julgustan kõiki, 
kes arvavad, et ka nemad 
tahaksid osaleda laulupeol, et 
ka nemad tahaksid üks kord 
nädalas millegi meeldivaga 
tegeleda, tulge meie koori 
laulma! Pole vaja häbeneda 
lihtsalt oma häält proovima 
tulla. Dirigent on profes-
sionaalne ning oskab peale 
tugeva laulusoovi ka kindlaks 
teha, millisesse häälerühma te 
parasjagu sobite. Kui naine 
või mees teie laulmatuleku 
soovi peale veidi üllatub ja 
taktitundeliselt kuulutab, et 
ta tahaks hoopis teiega koos 
midagi ühist neljapäeva õh-
tuti teha, siis parim rohi selle 
vastu on see, et kutsuge tema 
ka kaasa! 

Peale kooriproovide on 
meil erinevaid seltskondli-
kult kultuurilisi ühisüritusi 
sõpruskooridega. Pealegi 
on pimedatel talveõhtutel 
vaevanähtu suurejooneliselt 
tasustatud, sest laulupidu on 
võimas ja jätab teie hinge 
kustumatud mälestused.

Segakoori Leetar esimene 
kokkusaamine toimub 6. 
oktoobril kell 18 Tapa kultuu-
rikojas. Järgmine kooriproov 
on 16. oktoobril ja sealt juba 
edasi igal neljapäeval algusega 
kell 18 samas kohas.

Taaskohtumisrõõmus oo-
tame oma endiseid lauljaid ja 
oodatud on uued lauljad kõiki-
desse häälerühmadesse.

Soovime segakoori Lee-
tar poolt ilusat muusikalist 
hooaega kõikidele Tapa valla 
isetegevuslastele!

Kairi Kroon,
segakoori Leetar koorivanem
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Tapa Linna Orkester Rootsis rivismängimist harjutamas. Foto  Raili Rooba

Ootamatult vara, 4. oktoobril 
kell 16, ootame sind Tapa 
kultuurikojas  meie esikplaadi 
esitlusele.

Enamik taidlusühendusi 
alles plaanitseb oma tege-
vust uuel hooajal alustada. 
Tapa Linna Orkester soovib 
läinudkevadist ”konservka-
kukest” tutvustada ja häid 
inimesi meeles pidada.

Ühelt poolt on helikandja 
üllitamine kaasajal lihtne ja 
kiire tegevus, teisalt nõuab 
see kollektiivi ühist häälesta-
tust ja ka vahendeid. Tundub, 
et mõlemad said selle plaadi 
kujunemisprotsessis kokku.

Meie tänu siinkohal: Tapa 

vallavalitsus, Eesti Kultuur-
kapital, AS Tamsalu EPT, 
AS Talter, AS Pesu-Mati ja 
eraisikuist toetajad. Plaadi 
salvestas Tapa vene güm-
naasiumi saalis Eesti Raadio 
helirežissööri Tanel Kles-
mendi meeskond. Suur tänu 
koostöö eest!

Tõsist ja mitmepalgelist 
korraldustööd projektijuh-
tidena tegid Raili Rooba ja 
Viljar Pipenberg. See plaat 
on nende organiseerimistöö 
vili. Plaadi kujundas Liina 
Kald. Aitäh temalegi.

Meie plaadi nimetus on 
lakooniline – “VÄRVID.” 
Kas kuulaja enda jaoks sealt 

Ootamatu ja oodatud!

9. septembril käis Tarbija-
kaitseameti peainspektor Tiiu 
Baumann Tapal. Kontrolliti 
OÜ AL Tapa kauplust, tuntud 
nime all Decora ja Tapa Kau-
banduskeskuses asuvat Grossi 
Toidukaupade kauplust.

Kaupluses Decora oli 
hinnamajandus korrast ära. 
Näiteks oli müügilolevatel 
keemiakaupadel, suvemööblil, 
grillidel juures teave hinna-
soodustuste kohta -20%, kuid 
puudus teave tarbija poolt 
tasutava lõpphinna kohta. 
Mõningatel kaupadel oli kau-
bale märgitud üks hind, kauba 
juures aga hoopis teine hind. 
Näiteks parketikitt Penosil 310 
ml tootel hind 33 kr, müügiko-
has 35 kr; Silikon Oenosil 310 
ml tootel hind 67 kr, müügi-
kohas 64 kr jne. Probleeme 
oli ka soodusmüügis olevate 
kaupade hindade avaldamise-
ga. Näiteks kauba juures olev 
enne sooduskampaaniat keh-
tinud müügihind ei ühtinud 
reklaamplakatil oleva algse 
müügihinnaga. Osal kaupadel 
olid avaldamata ühikuhinnad 
– majapidamis- ja tualettpaber, 
kasvuturvas jne. 

Seadus näeb ette, et tarbi-
jale kaupa pakkudes ja müües 
peab müügihind ja ühikuhind 
olema tarbijale üheselt mõis-
tetav, kergesti märgatav ja 
selgelt loetav.

Tarbijakaitseseadus § 45 lg 
1 alusel kaupleja poolt kauba 
või teenuse omaduste, kasuta-
mistingimuste ja garantii koh-
ta teabe andmise või hinna 
avaldamise nõuete rikkumise 
eest karistatakse rahatrahviga 
kuni 100 trahviühikut.

Kuna kaupluse juhataja 
Tiina Kork sai rikkumisest aru 
ja lubas puudusd kõrvaldada 
jäi seekordseks karistuseks 
rahatrahv suuruses 600 kr.

Grossi  Toidukaupade 
Tapa kaupluse kontrollimisel 
selgus, et müügil olid kiiresti 
riknevad toidukaubad, mille 
realiseerimise ja tarvitamise 
lõpptähtpäev oli möödunud.

Näiteks oli müügil so-

jamajonees, mille “kõlblik 
kuni” oli möödunud juba 
05.09.2008.

Müügilt sai kõrvaldatud 
nelja sorti salateid (seenesalat, 
punane oasalat, pikniku salat ja 
porgandisalat). Nende salatite 
realiseerimisaeg oli lõppenud 
ja sellega oli rikutud Toidusea-
duse § 40 lg 2 sätestatut, mille 
järgi ei tohi toitu turustada 
pärast realiseerimise ja tarvita-
mise tähtaja möödumist.

Veel olid müügil kaupluses 
pakendatud erinevad vorsti-
tooted, mille märgistusel puu-
dus teave realiseerimise ja tar-
vitamise lõpptähtpäeva kohta. 
Nii müüdi delikatessviinereid, 
Jaaniku šašlõkivorsti, õllevorsti 
juustuga, grillsibulavorstikesi 
ja matkaja grillvorsti. 

Sellega oli rikutud Vaba-
riigi Valitsuse määrust nr 324 
“Toidu märgistusele esitata-
vad nõuded ja märgistamise 
ning muul viisil teabe edasta-
mise kord”.

Nende rikkumiste eest 
määrati kaupluse juhataja Tii-
na Kaskema karistuseks 660 
krooni suurune rahatrahv.

Sellised olid seekordse reidi 
tulemused. Olukord Tapa kau-
banduses on murettekitav. Me 
kõik oleme tarbijad, seega ka 
ostjad. Aga millised on meie 
võimalused Tapal? Valikuvõi-
malust eriti pole, sest järele on 
jäänud ainult neli toiduaineid 
müüvat kauplust.

Kaubavalik on võrdlemisi 
nigel, tihti puudub mõni kaup 
hoopiski müügilt. Tarbija on 
sundolukorras – osta tuleb seda, 
mis on momendil müügil, mitte 
seda, mida tahaks või vaja on. 
Tänu ümbruskonna kaupluste 
sulgemisele tuletab olukord 
meie kauplustes eriti nädala-
vahetustel meelde kurikuulsat 
“nõukaaega.” Järjekorrad, tüh-
jad riiulid, kauba vähesus. 

Mingisugusest konkurent-
sist kauplejate vahel ei ole 
juttugi. Kui võrrelda meie 
kaubanduse olukorda teiste 
linnade omaga, siis tunneme 
end lausa vaeslapse osas. 

Tamsalu sai uue kaupluse, 
Kundasse ehitatakse, Rakve-
rest ei maksa rääkidagi. Tapa 
kaubandus ja toitlustus on alla 
igasugust arvestust. 

Valla arengukavast aga võib 
lugeda, et Tapa linna kaup-
lustevõrk ning olmetasandil 
teenindus on keskmisel järjel, 
esmatarbekaupadega kaup-
lejate osas on konkurents 
piisav. Puudulikul arvul on 
linnas toitlustus- ning maju-
tusasutusi. Samas on vallal 
peaaegu võimatu mõjutada 
teenindus- ja majutusasutuste 
teket ja arengut.

Kui sellist olukorda peetak-
se normaalseks ja konkurentsi 
piisavaks, siis tahaks küll öleda 
“Tule taevas appi!” Milleks siis 
omavalitsus üldse olemas on, 
milleks teda üldse vajagi on? 
Nagu eeltoodust selgub, ei sõl-
tu temast ju midagi oma valla 
elanike heaolu parandamisel. 
Tahaks väga teada, kas ette-
võtluse arendamine kuulub 
omavalitsuse kompententsi 
või on kogu tegevus suunatud 
ainult sellistele projektidele 
nagu endise ohvitseride klubi 
sammaste konserveerimine 
ning kultuurikoja ja kirikupargi 
ühendamine. 

Tulles tagasi olukorra 
juurde Tapa kaubanduses, 
hakkab silma pideva kont-
rolli puudumine. Praegu on 
ainukeseks kontrolliteostajaks 
peainspektor Tiiu Baumann. 
Vallavalitsus, millele on tar-
bijakaitseseadusega pandud 
õigus ja kohustus korraldada 
oma territooriumil tarbijate 
nõustamist ja abistamist ning 
teostama järelvalvet, sellega ei 
tegele. Tarbijakaitseseaduses 
on väärtegude kohtuvälise 
menetlejana ette nähtud ka 
valla- või linnavalitsus. Praegu 
aga puudub igasugune valla-
valitsuse poolne huvi ja tege-
vus tarbijakaitsealastes küsi-
mustes. Seega saab seostada 
meie kaubanduses valitsevat 
korralagedust ka vallavalitsuse 
tegematajätmistega.

Helle-Anne Org 

Kaks nädalatt pärast kaupluse 
Magus elu avamist said kolm 
omanikust õde teada, et Tapa 
valla internetifoorumis on 
nende äri kohta kirjutatud äge 
ja solvav kommentaar. 

Asjasse võiks suhtuda stoi-
lise rahuga, mis see üks kom-
mentaar ärile ikka teeb. On ju 
foorumite ja ajalehtede vabad 
kommentaarid saanud „peldi-
ku seina“ kirjutiste kuulsuse. 
Kahjuks õed Astafjevid ei ole 
jõudnud veel karmistuda in-
ternetisolvangute ja tänapäeva 
„sõnavabaduse“ keskonnas. 

Pisar silmas helistas Ok-
sana Astafjeva Tapa valla 
ajalehe „Tapaskije Vesti“ 
toimetajale. Otsiti kaitset sol-
vamise, valetamise ja kurjuse 
eest. Valla ajaleht pole aga 
see, kes korrigeerib foorumi 
kirjutisi. Pole ka politsei, kes 

solvaja korrale kutsub. Ajaleht 
pole ka kohtunik, kes oskab 
öelda, milline peaks olema 
üks väike provintsilinna kom-
mipoekene.

Samas on meil õigus aval-
dada intervjuu kaupluse Ma-
gus elu omanikega. Õnneks, 
pole seda intervjuud kusagil 
kommenteerida! Seega vas-
tasleeri esindaja peab võtma 
pliiatsi ja kirjutama oma artikli 
Tapa valla häälekandjatesse. Ja 
ajalehes on kombeks artikli 
juurde lisada ka oma allkiri. 
Internetikommentaarid või-
maldavad valetajale ja solva-
jale jääda anonüümseks.

Millal avasite oma poe, 
mida pakkute Tapa maias-
mokkadele?

Oksana Astafjeva: Alus-
tasime müügitegevusega selle 

aasta 2. septembril. Toimeta-
me siin kolme õega – Oksana, 
Olga ja Jevgenia. Varasem 
kogemus tööks toiduainetega 
tuli kohvikuaegadest. Oleme 
üürinud 1. Mai tänaval terve 
hoone, kuu aja pärast avame 
maja teises tiivas kingituste 
kaupluse. Meie kommipoe 
lettidel on Läti, Leedu, Vene-
maa, Poola ja Ukraina maius-
tused – kommid ja küpsised. 
Kauba toome Tallinnast, kus 
asuvad sellised suurlaod nagu 
Magus Maailm ja MV Eesti.

Valla internetifoorumis 
oli teie vastu väljaöeldud 
terve rida märkusi. Olete 
nendega nõus?

Oksana Astafjeva:: Ei 
ole nõus. 

Tarbijakaitse reid

Väike provintsipoekene 
võitleb interneti lainetega

Järgneb lk 4

värve leiab on tema otsus-
tada. Meie valdavalt noor ja 
mitmes mõttes vähekogenud 
kooslus igal juhul andis oma 
parima. 

P.S. Kui lugejate seas on 
orkestrimängu ja rõõmsa-
meelse seltskonna huvilisi 
inimesi, on teil võimalus 
meiega ühineda. Orkestri-
proovid kolmapäeviti 18–20 
Tapa kultuurikojas. Ees on 
ootamas mitmekesine hoo-
aeg. Küsi julgesti infot Jüri 
Tülilt (kas Tapa muusikakoo-
list või telefonil 551 2389)

Kuulamiseni!
Jüri Tüli,
dirigent
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Intellektuaalia on asutatud 2008. 
a aprillis. Asutajaliikmed on Rein 
Tali (Tapa), Vladimir Lištšuk 
(Tapa), Enn Koppel (Tapa) ja 
Aavo Marutalu (Jäneda).

Klubi on registreeritud 17. 
septembril 2008. a (registrikood 
80274355).

Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Klubi Intellektuaalia on 
mittetulundusühinguna tegutsev 
vabatahtlik ühendus, mile põhi-
tegevus on suunatud intrigeeriv-
innovaatilise loovustegevuse või-
maldamisele nii klubi liikmetele 
kui laiemale üldsusele.

2. Klubi Intellektuaalia (edas-
pidi klubi) ühendab kultuuri 
laiendatud taastootmisest huvi-
tatud ja sellega tegelevaid ning 
kultuuri toetamisest huvitatuid 
ja sellega tegelevaid füüsilisi ja 
juriidilisi isikuid.

3. Klubi juhindub oma tege-
vuses Eesti vabariigis kehtivatest 
seadustest, Euroopa Liidu õigus-
aktidest, vabariirkikest ning rah-
vusvahelistest kultuur-spordi ja 
haridusorganisatsioonide, liitude, 
föderatsioonide põhikirjadest ja 
käesolevast põhikirjast. Ka Eesti 
Spordi Hartast.

4. Majandustegevuse kaudu 
tulu saamine ei ole klubi põhi-
tegevus. Klubi tulu kasutatakse 
põhikirjaliste eesmärkide saavu-
tamiseks, tulu liikmete vahel ei 
jaotata.

5. Klubi on eraõiguslik jurii-
diline isik, mille otsustusvõime 
tekib tema kandmisega mittetu-
lundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse. 

6. Klubil on oma sümboolika 
ja tal on selle kasutamise ja käsu-
tamise ainuõigus.

7. Klubi asukohaks on Tapa. 
Tegevuspiirkonnaks on esmase 
prioriteedina Tapa linn ja vald, 
teise prioriteedina Lääne-Viru-
maa, kolmanda prioriteedina 
Eesti Vabariik, neljanda prioritee-
dina kogu maailm (näiteks maa-
ilmameistrivõistluste korralda-
mine Tapal sündinud spordialal 
– intelektuaalses viievõistluses).

8. Klubi on asutatud 2008. 
aastal.

II. KLUBI EESMÄRGID JA 
TEGEVUS 

9. Klubi tegevuse eesmärgi-
deks on

a) erinevate subkultuuridem 
s.h. rahvuskultuuride lähendami-
ne läbi mitmetahulise laavuste-
gevuse.

b) mõttemängude (male, 
kabe, othello, rendzju, go, bridž) 
õpetamine, populariseerimine, 
viljelemine.

c) turismialane koolitus ja 
praktiline tegevus klubi liikmete, 
toetajate ja kõiki soovijate ajaloo, 
koduloo- geopliitilise alase silma-
ringi avardamiseks

d) loovusmuseoloogilis tege-
vus (ei eksponeerita mitte olnut, 

vaid piirkonnapärimuslikke ette-
võtmisi, loovat praktilist tööd)

e) integratsioonialane komp-
lekskoolitus (keeleõpe sünener-
gias ühiskonnaõpetusega ja 
osalusrahvuste ajaloo tundma-
õppimisega)

10. Eesmärkide täitmiseks 
klubi

1) Koondab ja ühendab 
intellektuaalsest ja loovustege-
vusest huvitatud juriidilised ja 
füüsilised ühikud.

2) Propageerib intel lek-
tuaalset tegevust kõige laiemas 
mõttes ja kaasab klubi tegevus-
se mitmesugusest loovustege-
vusest huvitatud noori, nende 
vanenaid, toetajaid

3) Kordineerib oma liikmete 
tegevust, organiseerib loen-
dustsükleid, kohtumisi, huvi- ja 
turismireise, innovaatilise mu-
seoloogia rajamist ja arendamist, 
arendab õppe- ja võistlustege-
vust, koostab arendusprojekte, 
kordineerib nende realiseerimist, 
määrab klubi esindajad osale-
miseks erinevatel foorumitel ja 
võistlustel nii kodu- kui välis-
maal, hangib loovus- ja võistlus-
tegevuseks vajalikke metoodilisi 
materjale, pakub võimaluse kor-
ral juhendajaid ning treenereid, 
autasustab loovustegevuse ja 
spordiga silmapaistvaid klubi 
liikmeid, nende juhendajaid ning 
toetajaid.

4) Korraldab oma klubi 
liikmete võimetekohast etteval-
mistust osalemiseks kohalike, 
riiklike ja rahvusvaheliste pro-
jektide realiseerimisel.

Põhikirja järgmised sätted, 
eedlame, laiemat huvi ei tohiks 
pakkuda. Need on trafaretsed, 
üldkohustuslikud, üldtuntud: 
nad kuuluvad praktiliselt kõikide 
äri- või mittetulundusühingute 
põhikirjade kooslutesse.

Seepärast asugem kohe rää-
kima meie prioriteedidest ja 
lühi- ning kaugematest eesmär-
gidest.

Aga ei! Kas me ei muudaks 
selle tuima artikli järjejutt-vest-
lusringiks.

Saatke oma mõtted MTÜ In-
tellektuaalia oodatava tegevuse 
kohta kas Sõnumete toimetusse 
või e-mailile enn.koppel.001@
mail.ee. Samale aadressile või-
te saata ka liitumisavaldused 
klubiga.

Näide: Mina Harri Koppel, 
isikukood 3800423xxxx, elukoht 
London, kontakttelefon ..... soo-
vin asuda MTÜ Intellektuaalia 
liikmeks. Nimi, allkiri, kuupäev.

Tänu Lilli Strõnadkole ja tema 
poolt kokkukutsutud kodanike 
initsiatiivgrupile (mille koosseisu 
ka allakirjutanul on au kuuluda) 
on MTÜ üheks lähiprioriteediks 
kujunemas Tapa jaama komplek-
si kuuluvate hoonete päästmine 
ja uuele elule tõukamine. Nõnda, 
et eeskätt kirjutage sellest.

Teie Enn Koppel

MTÜ Intellektuaalia
eesmärkidest

Tapa vallavalitsus korraldab 4. 
oktoobril Tapa spordihoone I kor-
rusel aadressil Pargi 12 kell 10–14 
infopäeva “OSKA AIDATA” 

Päevakorras on:
* esmaabivõtete õpetamine ja 

praktikas rakendamine
* tuleohutus- ja kustutusvahendi-

te tutvustamine
* hooldus- ja põetusabivahendite 

tutvustamine
* liikumis- ja nägemisabivahendi-

te tutvustamine
* tehniliste abivahendite kasu-

tamine tegevusterapeudi juhenda-
misel

* vererõhu(tasuta), veresuhkru(15 
kr) ja kolesteroolitaseme(30 kr) 
mõõtmine

* ortopeediliste abivahendite 
tutvustamine

* tervisetoodete ja teenuste tut-
vustamine

* rehabilitatsiooniteenuste tut-
vustamine

* Tapa vallas tegutsevate mitte-
tulundusühingute poolt pakutavate 
teenuste tutvustamine. 

Päeva juhib Lembit Arikainen
TULE KOHALE JA TUTVU!

Bussitransport infopäevale järg-
mistest peatustest:

9.35  Jäneda kaupluse A ja O parkla  
9.45  Lehtse teeninduspunkti parkla  
Pruuna külas nõudepeatused 
9.50  Jootme bussipeatus 
10.00  Tapa spordihoone 

14.00  tagasisõit samal marsruudil  
 

Nõukogude ajal oli bridž pool-põ-
randaalune tegevus. Vahest seetõttu, 
vaikiva meelsusprotestina, oli bridži-
harrastajaid Tapal, eriti intelligentsi 
seas, meeldivalt palju. Nii öelda 
igapäevamängijaid oli 30–40 ringis, 
harrastajaid 3–4 korda enam. Sage-
dased olid n.ö sala-maavõistlused 
linna õpetajate ja arstide vahel. Ja nii 
edasi, ja nii edasi...

Bridž, Ühendkuningriikidest 
pärit spordiala, ainuke kaardimäng, 
milles võit ja kaotus ei sõltu mitte 
mänguõnnest, vaid mänguoskusest, 
on maailmas aina enam kanda kinni-
tanud. Mängijaid on sadu miljoneid, 
profitasemele tõusnuid kümneid 
tuhandeid, neist mõnekümned 
eestlasedki, neist mõnedki suisa 
lääne-virumaalased.

Eriti populaarne on bridž (bridge 
= sild) anglo-ameerika kultuuri-
ruumis. Meenub allakirjutanu ühe 
õpilase (elab juba 6-ndat aastat 
Inglismaal) jutukatkend: „Oleksin 
ma Inglismaale minnes bridži kas-
või kesktasemelgi osanud, saanuks 
ma märksa kiiremini hulga sõpru... 
Oled ju kuulnud, et inglase kodu 
on tema kindlus. Ta ei kutsu kedagi 
külla. Isegi oma sünnipäevad peab 
ta kusagil klubis. Koju on ta nõus 

kutsuma vaid sõbra(d), kellega ta 
õdusa teejoomistseremoonia käigus 
bridži võib mängida.“

Tänases, taasiseseisvunud Ees-
tis, on bridž tõusvalt populaarne. 
Allakirjutanu, kes aastakümneid 
tagasi juhu-harrastajana seikles tol-
lastes bridžiringkondades (vt näiteks 
Olev Remsu mälestusraamatuid) 
on paaril viimasel aastal bridži taas 
juhu-harrastama hakanud ning meie 
täna-mängijatest üsna korraliku pildi 
saanud.

Kes siis mängivad? Hasartselt! 
Emotsionaalselt! Lõõpides või lausa 
ajutis-tõsimeelselt tülli minnes?

Nii maandavad end tipp-ärime-
hed, tipp-poliitikud, tipp-ametni-
kud, mõnedki teadlased ja kultuuri-
tegelased, meie noorsoo koorekiht 
(eeskätt Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Tehnikaülikooli nored), ka paljud 
boheemlased.

Lääne-Virus on juhu-võistlus-
mängijaid paarisaja ringis, regu-
laarselt osalevad võistlustel 60–70 
inimest. Aastaringselt igal nädalal 
esmaspäeva õhtul kell 18 koguneb 
Rakvere Katariina keldrisse 60–100 
mängijat (sealhulgas Harjust ja 
Järvamaalt). Sügisel-talvel-kevadel 
mängitakse samal kellaajal kaks 

korda kuus neljapäeviti Tamsalus. 
Kohal on tavaliselt 30–50 mängijat. 
NB! Kohalike mängijate osakaal on 
oluliselt suur. Tapal on mängijaid 
oi-oi-oi kui vähe.

Parimad: 
Rein Tali, mängu harrastanud vaid 

aasta, parim tulemus Võsul toimunud 
rahvusvahelisel turniiril. 9. koht paa-
rismängus (koos allakirjutanuga).

Gerda ja Heinar Tiidumaa. 
Juba palju aastakümmneid bridžile 
truud olnud noorusliku särtsuga 
pensionärid. Arvukad esikohad, veel 
arvukamad auhinnalised kohad mit-
mesuguse kaliibriga võistlustelt.

Hästi ja põnevalt mängib ka Alo 
Relli, Tapa gümnaasiumi õpeta-
ja-raudvara. Aga tema elab nüüd 
Tamsalus. Mängimas käib Tamsalus 
ja Rakveres.

Tapal bridži, teisi intellektuaalseid 
ettevõtmisi ka, ei armastata, ei toe-
tata.... keegi ei viitsi ja aega ei ole ja 
.... Hea, et Lehtse ja Jäneda rahvas 
sellest käelöömise ja mitteviitsimise 
vaimust nakatanud ei ole.

Ja sina, hea lugeja, ära sina ka viit-
si, kodus istuda on ju palju mugavam 
kui teab kui kus ja teab milleks ajusid 
ponnistada.

Enn Koppel

Tulemas on
infopäev “OSKA AIDATA” 

Tähelepanu – bridž!

9.05  Näo bussipeatus
9.10  Karkuse bussipeatus
9.15  Saiakopli bussipeatus
9.20  Saksi bussipeatus
9.25  Vahakulmu bussipeatus
9.30  Moe bussipeatus
9.35  Imastu Koolkodu parkla
9.40  Tapa spordihoone

14.00  tagasisõit samal marsruudil  

Saades teada sellest solvavast 
kommentaarist, tahtsime esmalt 
pöörduda politsei poole. Meile 
teatas kommentaarist Tarbijakaitse 
esindaja Helle-Maie Org. Ka tema oli 
üllatunud selle üle, mida meie kohta 
kirjutati. Peale kaupluse avamist on ta 
meid külastanud 1–2  korda nädalas. 
Seni pole pretensioone olnud. Need 
märkused, mis puudutasid infot 
kauba kohta, saime operatiivselt kõr-
valdada. Seadusega ettenähtud info 
maiustuste päritolumaa, kilohinna, 
realiseerimistähtaja kohta on müügi-
saalis olemas. Oleme oma poes palju 
ise toimetanud, kaunistasime seinad, 
oleme ise teinud letid ja riiulid. Käi-
me ka ise kaupa Tallinnas valimas, 
seda lausa kaks korda kuus.

Millega siis tapakas meelsasti 
maiustab?

Oksana Astafjeva: Karamell-
kommid on eriti ostetav kaup. 
Ostetakse ka küpsiseid. Ja pole 
imeks, kui kaubaks lähevad kallimad 
šokolaadid. Kahjuks, suuremat as-
sortiikarpide valikut meie pakkude 
ei saa. Nende realiseerimisaeg on 
üpris lühike. Oleme oma asukohalt 
kolme kooli vahel. Nii, et peale 
kooli on kommikauplus laste ko-
dutee „kohustuslik“ peatuspaik. 
Tapa vanurid on ka parajad magusa 
armastajad.

Ega jõuluaeg enam kaugel pole. 
Kas Jõuluvanaga olete ka juba 
saanud lepingu sõlmida.

Oksana Astafjeva: Tapa raud-
tee depoo ametiühingu esindaja oli 
esimene, kellega jõulupakkide juttu 
saime rääkida. Loodame, et ka tei-
sed Tapa päkapikud ja jõuluvanad 
saavad meilt vajalikud kommivarud. 

Valik on suur, hetkel on letis üle 50 
erineva kommisordi.

Tuleme tagasi selle ebameeldiva 
internetikommentaari juurde. 
Teil on võimalus läbi ajalehe 
vastata kirjutajale.

Oksana Astafjeva: Oma pisarad 
oleme juba ära nutnud. Poleks kunagi 
arvanud, et ärimaailm võtab meid 
nõnda vastu! Oleme tänulikud kõi-
kidele, kes peale solvangu lugemist 
helistasid meile ja avaldasid toetust. 
Saime teada, et kommenteerija arvuti 
asub Tallinas või Harjumaal. Venela-
sed ütlevad – mis kirjas sulega, seda 
ei raiu välja kirvega. Oleme seda 
nüüd omal nahal tunda saanud. Aga 
meie ei anna alla, vaatamata kibedale 
internetimaitsele ajame oma magusat 
kommiasja edasi.

Kommipoes käis 
Samuel Golomb

Väike provintsipoekene võitleb...
Algus lk 3
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kõigi küsitletute poolt antud 
vastuste täieliku konfident-
siaalsuse. Uuringust saadud 
teavet avaldatakse ainult ül-
distatud kujul. Kõik vastused 
on väga olulised uuringu 
õnnestumiseks. 
Kuidas küsimustikku täita?
Küsimusi on kolme liiki:

1) kui on antud vastuse 
variandid, palume tõmmata 
ring ümber Teile sobiva vastu-
se variandi järel/peal olevale 
numbrile;

2) kui vastuse variante ei 
ole antud või on vaja lisada 
seletus, siis palume vastus kir-
jutada küsimuse järel olevale 
punktiirile;

3) osa küsimuste puhul 
on vaja vastus anda kahe 
vastandpoolusega skaalal. 
Sel juhul tõmmake etteantud 
skaalal ring ümber Teile sobi-
vale numbrile.

Täidetud küsimustik palun 
edastada hiljemalt 1. novemb-
riks 2008: Tapa vallavalitsuse 
sotsiaalosakonda aadressil 
Roheline 19, Tapa linn, Leht-
se teeninduspunkti, Jäneda 
teeninduspunkti või Moe 
teeninduspunkti

Suur tänu uuringus osale-
mise eest!

Tapa vallavalitsus 

Lugupeetud Tapa valla elanik!
Käesoleva küsimustikuga/an-
keediga palume Teil osaleda 
küsitluses, mille eesmärgiks 
on selgitada Tapa valla elanike 
rahulolu valla sotsiaalhoole-
kande teenustega ja hoole-
kande korraldusega. 

Küsimustele vastamine on 
anonüümne ja andmeid kasu-
tatakse ainult üldistatud kujul. 
Kõik Teie vastused on meile 
väga olulised, et saada teada, 
kuidas on vallas korraldatud 
sotsiaalhoolekanne ja millistes 
valdkondades on vaja teha 
arendustööd. 

Vastake küsimustele nii 
täpselt ja ausalt kui võimalik. 
Küsitluse korraldajad tagavad 

1. Palun märkige, kas olete teadlik oma vallas pakutavatest sotsiaalteenustest?

Jah 1 ei 2

2. Kui jah, siis kust Te olete saanud informatsiooni sotsiaalteenuste kohta?

 Jah Ei 
Internetist 1 2
Valla teadetetahvlilt 1 2
Valla poolt korraldatud infotunnist 1 2
Kohalikust (valla) ajalehest, 1 2
Omavalituse ametnikelt 1 2
Muu (lisage)........................... 1 2
Muu (lisage) ............................ 1 2

3. Palun märkige, kas olete kasutanud valla poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid?

Jah 1 ei 2

4. Kui jah, siis palun märkige milliseid teenuseid Te olete kasutanud?

5. Palun märkige, millise teenusega te jäite eriti rahule?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Palun märkige, mis teile selle teenuse osutamise juures kõige rohkem 

meeldis?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Palun märkige, millise teenuse osutamisega Te ei jäänud üldse rahule?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Palun märkige, mis Teile selle teenuse osutamise juures ei meeldinud?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Palun märkige, milliseid rahalisi toetusi on võimalik Teie elukohajärgsest 
kohalikust omavalitsusest taotleda?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Palun märkige, kas olete taotlenud omavalitsusest rahalisi toetusi?

Jah 1 ei 2

11. Kui jah, siis palun märkige milliseid toetusi olete taotlenud?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Palun märkige, kas rahalise toetuse taotlemine oli Teile ....?

lihtne 1 ebamugav 2 sain hakkama 3 keeruline 4

12. Palun märkige, kas suhtlemine omavalitsuse ametnikega teenuste 
ja/või toetuste taotlemisel on olnud Teie jaoks ...? 

äärmiselt ebameeldiv 1 ebameeldiv 2 meeldiv 3 äärmiselt meel-
div   4

Palun põhjendage oma vastust ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Palun märkige, kas omavalitsuses on arvestatud sotsiaalsete erivaja-
dustega inimestega (näiteks: ratastoolis inimene, pime, .... )?

Jah   1       ei oska öelda    2     ei 3

Palun põhjendage oma vastust
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Palun märkige, milliseid tervishoiuteenuseid omavalitsuse elanikele 
pakutakse? (näiteks: perearst, üldkirurg, naistearst, jne )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Palun märkige, milliseid tervishoiuteenuseid Teie olete kasutanud?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Palun märkige, kas olete jäänud rahule tervishoiuteenuste osutamise 
kvaliteediga?

Jah 1 ei 2

Palun põhjendage oma vastust
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Palun märkige, milliseid tööturuteenuseid omavalitsuse elanikele paku-
takse?

Tööharjutus 1
toetatud töö 2
tööpraktika 3
töötute päevakeskuse teenus 4

Veel mõni ....................................................................................................
....................................

18. Palun märkige, milliseid tööturuteenuseid Teie olete kasutanud?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Palun märkige, kas olete teadlik millega tegeleb omavalitsuses laste-
kaitsetöötaja?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………



Milliseks hindate oma tervist?

Hea 1
Pigem hea kui halb 2
Pigem halb kui hea 3
Halb 4

Kas Teil oli mõni pikemaajaline 
tervisehäire, mis segab igapäevaelu?

Jah 1
Ei 2

Kas Te olete oma praeguse kehakaaluga rahul?

Jah 1
Ei, soovin kaalus juurde võtta ………kg 2
Ei, soovin kaalus maha võtta ……… kg 3

Märkige skaalal, milliseks hindate oma stressi taset viimasel ajal? 

Ei ole stressi         Äärmiselt kõrge stress
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Milliseks hindate oma pere majanduslikku olukorda?

Hea 1
Tulime toime 2
Kehvapoolne 3
Elasime puuduses    4

Kuidas on Teil seni läinud?

Olen oma saavutuste ja senise eluga rahul 1
Enamasti olen hakkama saanud 2
Mul on olnud rohkesti ebaõnnestumisi 3
Tunnen, et olen inimesena täielikult ebaõnnestunud     4

Kuidas suhtute tulevikku?

Mul on palju plaane, mida kavatsen tulevikus ellu viia     1
Mul on teatud ootused tuleviku suhtes, kuid pole kindel, kas need ka täituvad      2
Tulevik tundub mulle ebamäärane     3
Mulle tundub, et tulevikult ei ole mul midagi erilist oodata 4
Tulevik tundub mulle lootusetuna ja ma ei usu, et asjad muutuksid paremaks       5
Ei ole sellele mõelnud 6
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20. Palun märkige, millise hinnangu annate lastekaitsetöö korraldusele?

väga hea 1 hea 2 rahuldav 3 halb 4

Palun põhjendage oma vastust 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Palun märkige, kas olete rahul vanuritele pakutavate teenustega?

Jah 1 ei 2

Põhjendage oma vastust? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

KüsIMusI Elu ERInEvaTE KülgEdE KohTa
Vastamisel tõmmake küsimusele järgneval skaalal ring ümber numbrile, mis kõige 
paremini iseloomustab seda, mida Te tunnete. Palun märkige ainult üks vastus iga 
küsimuse puhul.

1. Kas sul on olnud tunne, et sa tegelikult ei hooli sellest, mis sinu ümber 
toimub?

 väga harva või  
 mitte kunagi 1 2 3 4 5 6 7 väga sageli

2. Kas on juhtunud, et sind on üllatanud nende inimeste käitumine, keda sa 
arvasid hästi tundvat?

 mitte kunagi 1 2 3 4 5 6 7 pidevalt

3. Kas on juhtunud, et inimesed, keda sa usaldasid, valmistasid sulle pettu-
muse?

 mitte kunagi 1 2 3 4 5 6 7 pidevalt

4. sinu senine elu on olnud

 ilma selge sihi        väga selge sihi
 ja eesmärgita 1 2 3 4 5 6 7 ja eesmärgiga

5.  Kas sulle tundub, et sind on koheldud ebaõiglaselt?
         väga harva või
 väga sageli 1 2 3 4 5 6 7 mitte kunagi

6.  Kas sulle on tundunud, et oled ootamatus olukorras ja ei tea, mida teha?
         väga harva või
 väga sageli 1 2 3 4 5 6 7 mitte kunagi

7.  Igapäevased tegemised on sinu jaoks

 rõõmu ja                valu ja tüdimuse
 rahulolu allikaks 1 2 3 4 5 6 7 allikaks

8.  Kas sul on esinenud väga segaseid tundeid ja mõtteid?
         väga harva või
 väga sageli 1 2 3 4 5 6 7 mitte kunagi

9. Kas juhtub, et sinul esineb tundeid, mida sa ei tahaks tunda?
         väga harva või
 väga sageli 1 2 3 4 5 6 7 mitte kunagi

10. Paljud inimesed – ka ‘tugeva iseloomuga’ – tunnevad end vahel teatud 
olukordades kaotajana (“õnnetuse hunnikuna”). Kui sageli on sinul selliseid 
tundeid esinenud?

 mitte kunagi 1 2 3 4 5 6 7 väga sageli

11. Juhtunut tagantjärele hinnates leiad tavaliselt, et

 üle- või alahindasid        nägid asju õiges
 olukorra tähtsust   1    2    3    4    5   6 7 valguses

12. Kas sulle on tundunud, et sinu igapäevased tegemised omavad vähe tä-
hendust?
         väga harva või
 väga sageli 1 2 3 4 5 6 7 mitte kunagi

13. Kui sageli oled tundnud, et sa ei suuda end kontrollida?
         väga harva või
 väga sageli 1 2 3 4 5 6 7 mitte kunagi

KüsIMusEd TERvIsE KohTa

Milliseid võtteid kasutate liigsest pingest vabanemiseks?

Kas Teie elustiil oli tervislik?

 Jah 1
 Pigem jah kui ei  2
 Pigem ei kui jah 3
 Ei 4

Kui pikk Te olete? ……………… cm

Kui palju Te kaalute? …………….. kg

sugu mees 1          
            naine     2
 
vanus ............   

Teie haridus      
     3. kesk-eriharidus
     4. kõrgharidus

Teie perekonnaseis
1. abielus 
2. vabaabielus
3. vallaline
4. lahutatud/lahus elav
5. lesk
 

MõnEd IsIKlIKud andMEd TEIE KohTa

Teie tööhõive
1. töötan
2. õpin
3. töötan ja õpin
4. ajutiselt ei tööta (lapse, pereliikme 
hooldamise, haiguse vms tõttu)
5. olen töö kaotanud, otsin tööd
6. olen kodune
7. olen mittetöötav pensionär

Kas Teil on lapsi
Jah 1  Märkige, mitu last Teil on 
Ei 2 .............

TÄnaME vasTaMasT

1. põhiharidus    
2. keskharidus
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Võistlejad oma tõukejärjekorda ootamas. Foto  Indrek Jurtšenko

Veteranide maailmameistri ja mit-
mekordse Eesti meistri Totti Ka-
sekampi mälestusvõistlused kuul-
tõukes 19.09.2008 Lehtses

Protokoll
TC (1995–1996): 1. Katti Sun-

dejeva (Lehtse PK) – 7.10, 2. Get-
ter Pross (Lehtse PK) – 5.57

TB (1993–1994): 1. Sirle Tä-
navots (Tapa G) – 10.18, 2. Triin 
Avistu (Tapa G) – 9.64, 3. Deili 
Kalamees (Tapa G) – 7.51, 4. Sirli 
Sasmin (Jäneda K) – 6.90

Naised: 1. Raili Rooba (Tapa) 
– 7.46

Naisveteranid: 1. Leelo Jü-
rimaa (Lehtse) – 7.83, 2. Tiiu 
Tikkerber (Lehtse) – 6.82, 3. Tiina 
Evardi (Lehtse) – 6.52, 4. Elle 
Simm (Lehtse) – 5.05, 5. Tatjana 
Klamm (Lehtse) – 5.03

Poisid C: 1. Arman Arutjun-
jan (Tapa G) – 11.99, 2. Kaupo 
Saarman (Vajangu PK) – 11.68, 3. 
Aleksander Lavronenko (Tapa G) 
– 10.43, 4. Teno Kongi (Lehtse PK) 
– 9.20, 5. Martin Kaio (Jäneda K) 
– 8.77, 6. Indrek Lumiste (Jäneda 
K) – 8.62, 7. Aivar Brails (Tapa G) 
– 8.28, 8. Alex Paulus (Lehtse PK) 
– 8.02, 9. Jaagup Jairus (Jäneda K) 
– 7.52, 10. Kristo Sikkar (Lehtse 
PK) – 7.43, 11. Sander Nork (Jä-
neda K) – 7.27, 12. Aron Kaldoja 
(Lehtse PK) – 6.65, 13. Erkki 
Tõnuri (Lehtse PK) – 6.38, 14. 
Kristjan Jaagus (Jäneda K) – 6.30, 
15. Margus Evisalu (Jäneda K), 
6.14, 16. Margus Prokuda (Lehtse 
PK) – 5.61

Poisid B: 1. Mihkel Mändla 
(Tapa G) – 10.17, 2. Margus Saks 
(Tapa G) – 10.11. 3. Taavi Lumiste 

(Jäneda K) – 9.88, 4. Tarmo Sild 
(Lehtse PK) – 9.83, 5. Kaur Kramm 
(Tapa G) – 9.61, 6. Artur Sundejev 
(Lehtse PK) – 9.95, 7. Ingvar Rööp-
mann (Tapa G) – 8.82

Poisid A: 1. Margus Õun (Tapa 
G) – 13.94, 2. Eiko Laine  (Tam-
salu G) – 13.14, 3. Rainer Lehtsalu 
(Tapa G) – 10.38, 4. Rauno Priiman 
(Lehtse) – 9.91, 5. Kristjan Pukk 
(Lehtse) – 8.78

Meesjuuniorid: 1. Indrek Men-
son (TTHK) – 9.15

Mehed: 1. Indrek Jurtšenko 
(Tapa) – 10.44

Meesveterandid: 1. Kalle Kukk 
(Tapa) – 9.03

Kokku võistles 43 kuulitõukajat. 
Sponsoreeris AS Hallik.

Raili Rooba,
kohtunik

Totti Kasekampi
mälestusvõistluste tulemused

10.09.2008
•	 Otsustati esitada Viru Maa-

kohtule avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste seadmi-
seks.

•	 Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.

•	 Otsustati eraldada lasteaia 
söögisoodustust kokku 45 lapsele 
ja kooli söögisoodustust kokku 19 
õpilasele.

•	 I klassi õppima asuvatele 
lastele maksti ranitsatoetust kokku 
82 000 krooni.

•	 Otsustati Virumaa Pensio-
niameti Rakvere osakonnale teha 
ettepanek peatada peretoetuste 
maksmine emale kuna ta ei osale 
lapse kasvatamisel.

•	 Anti korraldus korraldada rii-
gihanke lihtmenetlus “Jäneda Mõisa 
katuse rekonstrueerimine”.

•	 Tapa vallavalitsuse haldussuut-
likkuse tõstmiseks ja organisatsiooni 
tõhustamiseks kavandatavate kooli-
tuste edukaks pakkumuseks kinnitati 
Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ 
poolt esitatud pakkumus.

•	 Otsustati muuta liikluskor-
raldust Tapa linnas Õhtu puiestee 
28 ja Lembitu puiestee 15 hoovi 
sissesõidu juures.

•	 Määrati projekteerimistingi-
mused Jäneda Õppe-ja Nõuandekes-
kuse kinnistule, Tõniste kinnistule 
Karkuse külas ja Okka kinnistule 
Jäneda külas.

•	 Väljastati kolm kir jalikku 
nõusolekut ehitise tehnosüsteemide 
muutmiseks Otsa kinnistul Raudla 
külas, Luhametsa kinnistul Saiakopli 
külas Tapa vallas ning Kesk tn 9 
Tapa linnas.

•	 OÜ- le Jaotusvõrk väljastati 

kasutusluba Pirsu alajaama Raudla 
külas ja Aru alajaama Patika külas 
kasutuselevõtmiseks.

•	 Võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti harve-
maks tühjendamiseks ja korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta – kokku 2 korraldust.

•	 Otsustati anda üürile Tapa 
vallale kuuluvad korterid asukohaga 
Kalmistu 1a-2, Tapa linn ja Rabasaa-
re 6-5, Rabasaare küla, Tapa vald.

•	 Otsustati lõpetada Tapa vallas 
Saksi külas Kiigemäe kinnistu ja 
riigimaantee T-17146 Lasila-Saksi 
vahel asuv elamu hõivamine pere-
mehetu ehitisena Tapa valla poolt, 
kuna on tuvastatud ehitise omanik.

•	 Otsustati võtta peremehetu 
ehitisena arvele Tapa vallas Tapa lin-
nas Paide mnt 7d ja Lasketiiru tn 10 
kinnistute ning Porkuni metskonna 
maatüki nr 58 vahel asuv puurkaev 
koos kaevumajaga, kuna omanik on 
lõpetanud ehitise valduse.

•	 Otsustati eraldada Tapa valla 
reservfondist 14 490,40 kr (neliteist 
tuhat nelisada üheksakümmend 
krooni ja nelikümmend senti) Tapa 
linnakalmistu välikäimla avariire-
mondi (kogumiskasti keskkonna-
ohtlikkus) katteks.

•	 Anti avaliku ürituse luba OÜ-le 
Jäneda Mõis Jäneda sügislaada kor-
raldamiseks 27. septembril 2008.

•	 Anti korraldus lähetada val-
lavanem Kuno Rooba 18.–19. 09. 
2008 õppevisiidile Soome Vabarii-
ki.

•	 Otsustati anda tasuta kasutada 
tähtajaga kuni 31.12.2008 ruumid 
Tapa vallale kuuluvas hoones Lehtse 
alevikus Rägavere tee 19 II korrus.

Tapa vallavalitsus müüb suulisel 
enampakkumisel Tapa vallale kuulu-
va korteriomandi aadressil Keskuse 
tn 10-13, Lehtse alevik, Tapa vald, 
Viru Maakohtu Kinnistusosakonna 
Lääne-Viru kinnistusjaoskonna 
korteriomandi kinnistusregistri 
registriosa nr 4323131 (674/11366 
mõttelist osa kinnistust ja reaalosa 
eluruum nr. 13, mille üldpind on 
67,40 m²) 

Korteriomandi müügi enam-
pakkumise alghinnaks on 120 000 
krooni, tagatisraha 12 000 krooni 
ja enampakkumisest osavõtutasu 
500 krooni.

Enampakkumine toimub 10. 
oktoobril 2008 kell 10 Tapa vallavo-
likogu saalis Pikk tn 15 III korrusel. 
Enampakkumisel osaleja peab enne 
enampakkumise algust esitama läbi-
viijale isikuttõendava ja volitusi või 
esindusõigust tõendavad dokumen-
did ning tagatisraha ja osavõtutasu 

tasumist tõendavad dokumendid.
Enampakkumise võitjaga sõl-

mitakse kinnistu müügileping ja 
asjaõigusleping, ostjal tuleb tasu-
da korteriomandi ostuhind enne 
müügilepingu sõlmimist, müüja ei 
vastuta kinnisasja varjatud puuduste 
eest, müügilepingu ja asjaõiguslepin-
gu sõlmimise kulud kannab ostja, 
valdus antakse ostjale üle peale müü-
gilepingu sõlmimist, korteriomandi 
müügil järelmaksu ei rakendata. 

Tagatsiraha ja osavõtutasu tasuda 
Tapa vallavalitsuse arveldusarvele nr 
1120077103 Hansapangas või Tapa 
vallavalitsuse kassasse hiljemalt 1 
tund enne enampakkumise algust.

Korteriomandiga tutvumiseks ja 
täiendava teabe saamiseks helistada 
tel 5657 7164.

Alar Teras,
finantsnõunik

Vallavara
enampakkumine

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

11.09.2008
•	 Kinnitati 14. augustil 2008 

toimunud istungi protokoll.
•	 Neljale katastriüksusele määra-

ti sihtotstarve.
•	 Otsustati võõrandada enam-

pakkumise korras vallavara aadressil 
Keskuse tn 10-13, Lehtse alevik, 
Tapa vald.

•	 Võeti vastu kolm määrust: 
- ”Tapa vallavolikogu 14.02.2008 

määruse nr 88 „Tapa valla 2008. 
aasta eelarve kinnitamine” muut-
mine;”

- ”Tapa valla eelarvest kultuuri-
ühingutele, seltsingutele ja noorte-
ühingutele tegevustoetuse andmise 
kord;”

- “Tapa valla eelarvest eraõi-
guslikele spordiklubidele toetuste 
andmise kord.”

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

TEadE

Tapa vallavalitsus algatas oma 
10.09.2008. a korraldusega 

nr 1837 

endise Tapa autobaasi kaevu 
peremehetuks varaks 

tunnistamise protsessi, 

et välja selgitada kaevu omanik 
ning tagada katkematu 

veevarustus Tapa linnas Pika tänava 
lõpus, Lasketiiru ja Laane tänaval.

Sõltumata kaevu 
omandisuhete väljaselgitamise 

kestvusest ja kulgemisest, 
tagab Tapa vallavalitsus 

eelnimetatud piirkonna elanike 
joogiveega varustamise.

Tapa vallavalitsus teavitab 
Tapa linna Pika tänava lõpuosa, 

Lasketiiru ja Laane tänava elanikke 
ja ettevõtteid joogiveega 

varustamise tulevikumudelist 
kindlasti enne 15. novembrit 2008.

Teet Koitjärv, 
Tapa abivallavanem

RIIgIvaRa võõRandaMIsE 
TEadE

 
Maa-amet korraldab kooskõlas 

riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 
1.08.1995 määrusega nr 286 

kinnitatud “Riigivara võõrandamise korraga” 
ning tulenevalt alljärgnevate 

keskkonnaministri käskkirjadega 
langetatud riigivara müügi otsustest 

järgmiste riigi omandis 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate 

kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul 
enampakkumisel: 

03.09.2008 käskkiri nr 1176 – 
Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Jootme 
külas asuva Õliku kinnisasi (katastritunnus 

40002:002:0102, pindala 2,01 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa) müümine 

enampakkumisel, alghinnaga 100 500 krooni, 
tagatisraha 10 000 krooni;

Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümb-
rikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte 
või saata kullerpostiga 21. oktoobriks 2008 

hiljemalt kl 11-ks aadressil Maa-amet, Musta-
mäe tee 51, 10602 Tallinn.

Täpsem teave Maa-ameti kodulehel



Pille Okk!

Avaldame kaastunnet 
isa 

surma puhul.

Triin, Raily, Laine   

 

    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 26. september 2008

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

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. 

Tapa muuseumis avatud 

Jäneda MTÜ Loometöö näitus
ambla kihelkonna rahvariided

Pakume teile Olly Plekikeskuse 
toodetud kvaliteetseid ja 
vastupidavaid seina- ja 

katusekatte terasprofiile kuni 
30-aastase tehasegarantiiga.

Valmistame kõiki katusele vajaminevaid lisaplekke, ka akna- ja 
sokliplekke ning erikujulisi plekke vastavalt kliendi joonistele. 

Kõik vajalik ühest kohast – koostame hinnapakkumise 
vastavalt objekti mõõtudele, materjal, lisatarvikud, 

kohaletoomine ja paigaldus.

Tonerta Ehitus oü müügiesindus Rakveres, Narva tn 19a
info@tonertaehitus.ee tel 325 0604, mob 5383 8759

laupäeval 27. septembril kell 15 Tapa Jakobi kirikus
KonTsERT 

Kristjan Tamm (klassikaline kitarr)
Kitarrimuusika Bachist Eespereni
Kontsert on tasuta ja seda toetab 

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp 

Tooma jalatsiparandus
Oleme avatud: E–R kl 9–17, L kl 9–14

Pikk 7, Tapa

Teisipäeviti on kultuurikojas algusega kell 19 taas 
laua- ja mõttemängude 

harjutus- ja võistluskogunemised.

Tapal 2-toaline ja kõigi mugavustega korter 
(Üleviste tn. 38 m2, II korrus) 
vahetada 1-toalise vastu. 

Omaniku tel 5831 6220

l. 27.09 kell 16 Tapa kõhutantsuseltsing AZRA 
 korraldab-HAFLA (tasuta)
T. 30.09 kell 20 Film “Zohan – eriväelasest juuksur” pääse 40 kr
n. 2.10 kell 19 Vana Baskini Teater komöödia kahes vaatuses 
 “Kes aevastas” pääse 135 kr ja 110 kr
l. 4.10 kell 16 Tapa Linna Orkester – Värvid (esikplaadi 
 esitlus, tasuta)
T. 7.10 kell 20 Film “Troopiline kõu” pääse 40 kr
n. 9.10 kell 20 Film “Mina olin siin” pääse 40 kr

Tapa gümnaasium registreerib 1. oktoobrini 
2009/2010 õppeaastal 
1. klassi tulevaid lapsi 

(õppealajuhataja kabinetis või kantseleis). 
Kaasa võtta lapse sünnitunnistus. 

Oktoobris alustab tööd ka 
koolieelikute ettevalmistusrühm.

Raamatupidamisteenused 
OÜ-d, FIE-d, KÜ-d

Tel 5331 0664, asukoht Tapa

Loodan, et kõik teavad – tulemas on ju laulupidu. 
Sellega seoses ootavad 

Tapa valla lastekoor ja Mudilaskoor 
uusi ja vanu laululapsi laulma oktoobrikuust: 

Lastekoorivanused neiud, poisid kell 15.30 muusikakooli 
(täpsustamisel) ning mudilased saavad oma lauluajad meie toredate 

õpetajate Kai Kivi, Tiiu Tikkerberi või Svetlana Kuusiku käest. 

Maryliis TeinfeldtImastu koolkodu võtab tööle 
KasvaTusala TööTaJa 

ja 
TEgEvusJuhEndaJa. 

Täpsem info tel 523 5330

Iluteenused – näohooldus ja puhastus, 
pediküür, depilatsioon.
Tapal Pikk 29 II korrusel. 

Eelregistreerimine telefoni teel 5656 6052.

Avaldame kaastunnet omastele kalli

ERICh-augusT valdMETsa

surma puhul.

Perekonnad Jõesma, Sidron, Pihel ja Kipper

Tähelepanu, lapsevanemad! 

Ootame kõiki lapsevanemaid, kelle laps asub 
2009/2010 õppeaastal õppima Tapa 

gümnaasiumi 1. klassi, 1. oktoobril kell 18 
kooli aulas toimuvale koosolekule.

Tule ratsutama!
Jäneda tallis algavad 1. oktoobril 

ratsutamistreeningud. 

Treeningud hakkavad toimuma kaks korda 
nädalas. Ratsutamishuvilisi on juhendamas 

kogemustega treenerid ja abivalmis 
tallipere. Hea võimalus hobuseid lähemalt 

tundma õppida ja tallielust osa saada.

Kuupileti hind 900 kr. 

Edasijõudnutel võimalus võtta 
individuaaltrenne.

Info ja registreerimine telefonil 522 5718 
Eliis Veiper.

oü Puusõber müüb aasta läbi 
KüTTEPuId 

lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja 
mõõdetavad, puud koormasse laotud. Firmal on 

pikaajaline küttepuude tootmise kogemus. 
Tel 5660 7450

oü Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid, 

transpordi võimalus. 
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

www.janedatall.ee


