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Tapa valla arengukava muudatus-
ettepanek on pandud avalikule 
arutelule ja avalikustatakse vas-
tavalt Tapa valla põhimääruses 
sätestatule.

Tapa valla arengukava muudatus-
ettepanekuga ja arengukava lisaks 
olev investeeringute kavaga saab tut-
vuda Tapa vallavalitsuses ja internetis 
aadressil http://www.tapa.ee/index.
php?main=250&newsID=595.

Eelnõu avalik arutelu toimub 14. 
novembril Tapal arenduskoja õp-
peklassis, Roheline tn 19 kell 17.

Parandusettepanekud saab esita-
da kuni 20. novembrini 2008 Tapa 
vallavalitsusse Pikk tn 15 või e-mai-
lile vahur.leemets@tapa.ee.

- Moe külas, valla teeninduspunkti 
saalis, 18. novembril kell 18. 
- Tapa linnas, lasteaias Vikerkaar, 
20. novembril kell 18.
- Jänedal, Jäneda koolis, 25. no-
vembril kell 18.
- Lehtses, Lehtse kultuurimaja üle-
mises saalis, 27. novembril kell 18

Piret Treial, 
vallasekretär

6. novembril toimus Tapa linnaraa-
matukogus Maie Kentsi lastelauliku 
“Pisipõnni laulud” esitlus. Esinesid 
Tapa valla lasteaia Pisipõnn ja Tapa 
valla laulustuudio laululapsed.

Laulik valmis tänu toetajatele, 
kelleks olid Tapa vallavalitsus, Eesti 
Kultuurkapitali Lääne-Viru Eks-
pertgrupp, Tapa lasteaed Pisipõnn 
ja MTÜ Olev Kentsi Orelitöökoda. 
Lauliku panid kokku koos Maie Kent-
siga ja olid talle abiks Liina Kald, Maa-
rika Odar, Kairi Kroon, Kadi Moon, 
Madli ja Olev Kents, Andrus Kurvits, 
OÜ Gurud ning AS Alprinter.

Indrek Jurtšenko, 
lauliku “Pisipõnni laulud” projektijuht

Tapa linnaraamatukogus toimus 
23. oktoobril kohtumine Läti Suur-
saatkonna kultuuriatašee Guntars 
Godinšiga. 

Kirjanik, luuletaja ja tõlkija rääkis 
läti kirjandusest, eesti keelsete raa-
matute tõlkimisest läti keelde ja läti 
keelsete raamatute tõlkimisest eesti 
keelde. Samuti näidati humoorikat 
animatsiooni Läti ajaloost.

Indrek Jurtšenko

Tapa vallavolikogu 
on algatanud Tapa 
valla arengukava 

muutmise

Lastelauliku 
“Pisipõnni laulud” 

esitlus

Kes muudab maailma? 
Vallavalitsus 

kohtub 
valla elanikega

4. novembril toimus Tapa muuseu-
mis Ambla rahvariiete näituse lõpe-
tamine, kus MTÜ Loometöö esitles 
2008. aastal kiirkoolituse tulemusena 
valminud rahvariiete kostüüme ja 
üleriideid. 

Indrek Jurtšenko

Loometöö esitles  
rahvariideid

Läti kultuuriatašee
oli linna-

raamatukogus

Sügisene lehtede vedu

Tapa vallavalitsus teatab, et sügises-
te lehtede ja aiaprahi vedu toimub 
ka 2009. aastal.

Kinnistu omanikud, kes ei soo-

vi kasutada AS Jõgeva Elamu 
poolt korraldatavat tasulist 
vedu, ei tohi hoida lehekotte 
ja oksi kevadeni väljaspool 
kinnistu piire ja üldkasutatava 
tee ääres. 

Tapa valla heakorra eeskirja 
säte 7.12.17.

Jaan Jõemets,
Valla heakorraspetsialist

AS Jõgeva Elamu veab Tapa valla 
territooriumil 13.–14. novembril 
kuni 200-liitristesse kilekottidesse 
pakendatud puulehti. Kuni 200-
liitrise koti äraveo tasu elanikele 
on 51 kr (koos käibemaksuga).

Palume eelnevalt registreerida 
tel 776 6939 või e-posti aadressil: 
terje@jogevaelamu.ee.

Kotid peaksid olema paigal-

datud kinnistule nähtavasse kohta, 
võimalusel aia äärde ja sisaldama 
ainult puulehti.

AS Jõgeva Elamu

Kas mind huvitab see, mis saab 
koolist või lasteaiast, kus minu 
lapsed käivad? Kas ma tahan 
teada, mida plaanitakse ehitada 
minu naabermajja või kas ja 
kuhu rajatakse uus hooldekes-
kus? 

Kuigi igapäevaselt tuleb meil 
mõelda sadade meie elu puudu-
tavate pisiasjade peale, näiteks 
mis mul täna poest vaja on, kas 
mu lastel on kooli jaoks kõik va-
jalik olemas jne, võiks siiski leida 
aega ka mõtisklemiseks selle üle, 
mis toimub meie ümber. Kas 
me tahame mõjutada toimuvat, 
suunata tulevikku? Või tahame 
taskus hoida löögivalmis rusikat 
ja naabriga siunata ning süüdis-
tada valda kõigis ebameeldivas, 
mis toimunud ja toimumas. 

Muidugi jätab see teist het-
keks targa inimese mulje – ta 
ju teab, kuidas on parem – kuid 
reaalset kasu ei sünni sellest selja 
taga kirumisest ometigi. Teie 
omavahel räägitut ei kuule keegi, 
eriti need, kes võiks – vallavoli-
kogu ja vallavalitsus. 

Valla arengus kaasarääki-
miseks on mitu seaduslikku 

võimalust. Näiteks vallavolikogu 
valimised, mis toimuvad kord nelja 
aasta tagant ja järgmine kord juba 
2009. aasta oktoobris. Teine suu-
repärane võimalus on esitada oma 
ettepanekuid valla arengukavva. 
Selle väljatöötamise ja vastuvõt-
mise protsess on seadustes ja valla 
põhimääruses nii reguleeritud, et 
kõigil kodanikel on võimalus saada 
teavet arengukavas sisalduva kohta 
ning teha sellesse omapoolseid 
ettepanekuid. 

Arengukava on kõige tähtsam 
dokument vallas, see pole lihtsalt 
täitumatute helesiniste unistuste 
loetelu paberil. Toetudes valla 
arengukavale, saavad nii vald 
ise kui ka kõik vallas tegutsevad 
seltsingud mitmesuguste tege-
vuste kaasrahastamist erinevatest 
fondidest. Kõik valla suuremad 
tegemised saavad toimuda vaid 
siis, kui need on ette nähtud valla 
arengukavas, ka valla rahakott ehk 
siis eelarve koostatakse arengukava 
silmas pidades. 

Seega on arengukava vallaelani-
ke, vallavolikogu ja vallavalitsuse 
kokkulepe, mida valla rahaga lä-
hemas ja kaugemas tulevikus ära 

tehakse. Valla raha aga on meie 
kõikide raha. 

Võib-olla on tähelepaneli-
kum vallalehe lugeja märganud 
24. oktoobri vallalehes volikogu 
tegemiste all märget, et volikogu 
lõpetab Tapa valla arengukava 
aastateks 2007–2015 muuda-
tused I lugemise. Loogilise 
jätkuna oleks pidanud sellele 
järgnema teade muudatusette-
panekute avalikustamise, ava-
liku koosoleku ja ettepanekute 
esitamise tähtaegadega. Seda 
kahjuks ei ole juhtunud. Vaid 
valla veebilehel on võimalik 
leida viide käimasoleva prot-
sessi kohta. 

Loodan, et peale selle artikli 
ilmumist võetakse vaevaks ja 
loetakse valla veebilehel olevat 
hetkel kehtivat valla arengukava 
ja selle muutmise ettepanekuid. 
Kutsun kõiki vallakodanikke, 
keda huvitab see, mis tema 
ümber toimub, valla arengu 
üle kaasa mõtlema ja tegema 
arengukavasse omapoolseid 
täiendusi/parandusi. 

Alari Kirt,
 Tapa vallavolikogu liige
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1918. a kanti Saksi külaraamatukogu 
Eesti Vabariigi raamatukogude nimis-
tusse. Algselt oli raamatukogu Saksi 
vallamajas, mis asus Lasila tee ääres 
Saksi järvest mõnekümne meetri kau-
gusel. Arvatavasti oli raamatukogule 
eraldatud tuba, milles olid raamatu-
kapp või riiulid ja laud toolidega. Seal 
sai ajalehti lugeda, uudiseid kuulda, 
rahva poolt kokku toodud raamatuid 
laenutada.

Algaastatel teenindas raamatu-
kogu Saksi valla inimesi. Saksi vald 
asus Saksi mõisa ja Tõdva-Kõnnu 
karjamõisa maadel Virumaal Kadrina 
kihelkonnas Valgejõe idapoolses osas. 
Kuna Valgejõgi on olnud Viru- ja 
Järvamaa piirijõeks aastasadu, siis 
jõeäärsed alad on olnud ääremaad 
(keskustest kaugel). Raamatukogu oli 
kohaliku rahva kokkusaamise koht 
ja vaimu värskendaja, sest vallas ei 
olnud sel ajal ühtegi seltsimaja ega teist 
kultuuriasutust. 

Peale Vabadussõda 1920. a loodi 
samas kohas Saksi Raamatukogu 
Selts.

Riik hakkas raamatukogude raa-
matuid doteerima ja ka vald ostis uusi 
raamatuid, ajakirju ning ajalehti. Raa-
matukogu fond Saksi Raamatukogus 
kasvas jõudsalt. Seltsi liikmed korral-
dasid luuleõhtuid, teoste arutelusid 
jm kirjandusega seonduvat. Eriti po-
pulaarsed olid meie vallarahva hulgas 
1920–30ndatel aastatel Tammsaare 
teosed. Saksi RK Selts organiseeris 
mitmel korral Tammsaare õhtuid ning 
Hugo Vainjärve juhtimisel lavastati 
mingi osa „Tõest ja õigusest“.

Kohalik rahvas oli sellel ajal ärksa 
meelega ja koos käidi hoolega. Lisaks 
raamatukogu seltsile oli Saksis veel 
lauluselts, käsitöö selts, kodundusselts, 
mesindusselts, näitering, omakaitse 
ratsaväe rühm, mille liikmed kor-
raldasid Saksis ratsavõistlusi. Saksi 
segakoor käis laulupeolgi. 

1940–1950 aastad oli Saksi raama-
tukogule kõige suuremate muutuste 

aeg. Iga uus võim tõi endaga kaasa 
uued suunad ja loosungid. Raama-
tukogus pidi saksa ajal olema saksa-
keelset kirjandust ja perioodikat, vene 
ajal venekeelset. Kuni 1991. aastani oli 
raamatukogudes vene kirjandus eri 
tähisega V, mitte T nagu praegu. Vene 
kirjanduse klassikute teoste lugemine 
oli koolides kohustuslik, kuid peale 
klassikute tuli raamatukogul teha po-
liitilist agitatsiooni ning rahvas lugema 
meelitada näiteks Lenini teoseid jm 
kommunismi ülistavat.

Nõukogude ajal muudeti ka endist 
administratiivset jaotust sedavõrd, 
et Järva- ja Virumaa piiriäärsed alad 
hakkasid koos kuuluma Tapa rajooni 
alla. Kolhooside tekkega moodustati 
uued adminüksused. Saksi külanõu-
kogu hõlmas lisaks endisele Saksi 
vallale ka enne Järvamaale kuulunud 
Moe, Saiakopli, Nõmmküla, Kalle. 
Samu alasid soovis Saksi vald oma 
koosseisu juba 1930ndatel aastatel. 
1937. a ilmus Järva Teatajas artikkel, 
kuidas Virumaa Järvamaaga kos-
jakaupa tahab sobitada ja just neid 
alasid endale igatseb. 

Majandite ühinemisega seoses 
suurenes Nõmmküla sovhoosi ter-
ritoorium 1970ndatel veel Kiku, 
Näo ja Karkuse ümbruse maadega. 
Samas sai raamatukogu juurde uusi 
lugejaid. Seoses lugemispiirkonna 
laienemisega, hakati raamatuid pea-
le raamatukoguhoone laenutama 
laenutuspunktides ja Nõmmküla 
haruraamatukogus.

Aastate jooksul on raamatukogu 
kolitud viis korda. 1952. a koliti 
raamatukogu siis juba endisest Saksi 
vallamajast Saksi mõisahoonesse, kus 
asus sel ajal Saksi lastekodu. 1950nda-
te keskel koliti raamatukogu Saksi 
külanõukogu kontoriga samasse hoo-
nesse Koluotsa külla Kirmanni tallu. 
Peale 1962. a jaanuari suurt tulekahju, 
viidi raamatukogu Koluotsa külas 
asuvasse Uudelepa tallu. Tules hävis 
peaaegu kogu raamatukogufond ning 

dokumentatsioon. 1975. a koliti peale 
remonti raamatukogu jälle Saksi kn-
ga ühte majja Kirmannil. Viimane 
kolimine toimus 1996. a. Jälle toodi 
raamatukogu Saksi vallamajja, kuid 
nüüd juba asukohaga Moel, kus asub 
praegugi. Nii nagu algaastatelgi, on 
raamatukogu praegugi selle piirkon-
na ainsaks kultuuriasutuseks.

Taastatud Eesti Vabariik ei helli-
tanud seda piirkonda endisest sugugi 
paremini. Minu 81-aastane sugulane 
Lokuta külast on elanud sünnist 
saadik ühes ja samas majas, kuid 
viies vallas – Saksi, Tapa, Assamalla, 
Kadrina, Undla vald. Viimase 17 a 
jooksul on piirkond olnud Kadrina, 
Saksi eelvalla, Saksi ja Tapa valla 
koosseisus.

Minu eelkäijad Hugo Vainjärv, 
Õie Vulla, Mahta Metsjärv, Aita 
Samarüütel, Milvi Jõeots, Marju 
Bugri on tublit tööd teinud, sest lu-
gejatest puudust ei ole ja ärgas vaim 
on inimestel alles. Ümberkaudsed 
inimesed armastavad raamatuid. 

Raamatukogu töötajad on lisaks 
raamatute laenutamisele alati korral-
danud ühisüritusi ja raamatute tut-
vustusi. Kõige kauem on kohalikus 
raamatukogus töötanud Milvi Jõeots 
– 40 aastat. Teda on autasustatud pa-
rima raamatukogutöötaja medaliga 
ning endise Saksi valla rahvas valis 
ta parimaks kohalikuks töötajaks. 
Ta on pidanud ka kogu fondi kaks 
korda ühest majast teise kolima. Ka 
Õie Vulla on raamatukogu fondi 
kaks korda kolinud. 

Novembris tähistame raama-
tukogu 90. sünnipäeva näitusega 
„Saksi Raamatukogu läbi aegade“, 
kus on välja pandud endiste raama-
tukoguhoidjate kroonikaraamatud, 
pildid, raamatud, ajakirjad, ajalehed 
ja arhiivimaterjal Saksi valla en-
distest aegadest. Näitus on avatud 
tööpäevadel kl 10–18 Moel, Saksi 
raamatukogus.

Sirje Võsa, raamatukoguhoidja 

Tapa kultuurikojas alustavad tant-
sutundidega teisipäeviti kell 11 uut 
hooaega seeniortantsijad.

Seenioritants on tants, mis olemu-
selt astub ringmängu ja rahvatantsu 
vahele – see on veidi tantsulisem kui 
ringmäng ja liikumiselt lihtsam kui 
rahvatants. Seenioritantsus on kőige 
olulisem muusika, mis vőib pőhineda 
eri rahavaste rahvamuusikal vői ka 

seltskonnatantsude meloodiatel.
Tantsutunnid parandavad füüsi-

list seisundit, treenivad mälu ja koor-
dinatsiooni, tőstavad enesekindlust, 
suurendavad iseseisvust.

Seenioritants on alguse saanud 
1970-ndatel aastatel Saksamaal ja seda 
tantsitakse Soomes, Rootsis, Taanis, 
Poolas, jm. Sakslaste arvates on seenio-
ritants kőige đarmantsem vananemise 

viis. Tapa seeniortantsijad on koos 
käinud juba mitu hooaega. Tantsijad 
on esinenud mitmetel valla ja maa-
konna üritustel, pidasid möödunud 
suvel maha pőneva tantsulaagri, saa-
nud jőudu ja energiat kooskäimisest.

Tantsutundi ootame kőiki, kes 
soovivad tantsida meeldivas selts-
konnas hea muusika saatel.

Anu Jonuks

„Mulle ei mahu pähe! Pea enam ei 
võta !“ Nii räägime ise ja kuuleme ise 
ka tihti teiste suust. Kas tõesti mälu 
mahutab nii vähe, et seegi täis saab 
ja mõni luuletus või reegel enam 
kuidagi meelde ei jää? Hoopiski mitte! 
Teadlased arvavad koguni vastupidist. 
Keskharidusega inimene kasutab 
ainult umbes 10% oma võimalikust 

mälumahust.
Kõiki võimeid ja omadusi saab 

inimene arendada. Halba mälu pole 
ühelegi inimesele kaasa antud, me 
vaid ei arenda ega kasuta oma mälu.

Aastate lisandudes on parata-
matu, et aju töötleb ja talletab infot 
aeglasemalt kui nooruses. Pideva 
harjutamisega õnnestub hoida mälu 

virge ka vanemas eas.
Mälutreeningul ei treenita niivõrd 

mälu ennast, sest see on meil kõigil 
olemas, vaid treenitakse mälu kasu-
tamise oskusi, süsteemsust, loovust 
ja kujutlusvõimet.

Mälutreeningutega alustame see-
nioritoas 17. novembril kell 10. 

Anu Jonuks

Oleme veendunud, et Klubil Intel-
lektuaalial on täielik õigus muretseda 
Tapa vaksali saatuse pärast! 

Kuid samas usume, et klubile In-
tellektuaalia ei kuulu ainuõigus selles 
valdkonnas, vaid on olemas ka teised, 
ökonoomselt-kainemad arusaamad 
Tapa vaksalist. Tapa vaksalihoone, 
eelkõige tänu oma geograafilisele 
asendile (asudes raudteeharude va-
hel) on möödanik, mis on oma aja 
ammendanud ja seega kuulub ajaloo 
prügikasti, eriti majanduskriisi ajajär-
gul, sest nii-kui-nii peab need Klubi 
Intellektuaalia “lõbustused” kinni 
maksma vaene maksumaksja. 

Juba EW aegu oli planeeritud maa-
alune tunnel vaksalihoone juurde, kuid 
rahapuudusel jäi see ehitamata. Palju 
maksab aga praegu tunneli ehitamine, 
või Tartu-suunalise raudtee ümber 
ehitamine? Klubil Intellektuaalia 
puudub raha! Vaksalihoone ehituslik 
seisund, eriti põhjapoolsest küljest, on 
juba praegu eluohtlik, sest sissekäigu 
peakolonnid on pragunenud ja võivad 
maha kukkuda. 

Nii Tapa linn, kui Eesti Raudtee on 
korduvalt väitnud, et sellele hoonele 
majanduslikku otstarvet pole ja hea-
tegevusega need asutused tegelema 
ei hakka! Kes finantseerib remondi, 
hoolduse, kütte, vee ja elektrienergia 
kulud? Klubi Intellektuaalia pole seda 
kajastanud! Lõhuvad, risustavad ja 

hoone välimuse on näotuks muutnud 
aga Tapa linna enda kodanikud, mitte 
Eesti Raudtee!!!

Seega kõige ökonoomsem variant 
on kiiremas korras lammutada va-
risemisohtlik, räämas vaksalihoone 
ja heakorrastada perroonipealne! 
See on kasulik Eesti Raudteele, 
Tapa linnale ja kõige tähtsam, et 
ei koorma kuidagi tavakodanikku-
maksumaksjat! Selgituseks – isegi 
oma aja ära elanud, nõukogudeaeg-
sed karjalaudad jäetakse maha ja 
ehitatakse uued tänapäevased!

Intellektuaalia poolt nõutavad 
remondid, konserveerimised, muin-
suskaitse alla võtmised jne tegevused 
koormavad otseselt maksumaksjaid. 
Ja kõike risu ei tasu muinsuskaitse 
alla ka võtta!

Sellele oleme meie, allakirjutanud 
maksumaksjad, kategooriliselt vastu! 
Võõraste käte ja rahaga on muidugi 
väga mugav, pole tarvis isegi raha lu-
geda! Seepärast soovitame: kui klubi 
Intellektuaalia soovib midagi ära teha, 
siis palun oma raha ja jõududega! 

Selles klubile Intellektuaalia edu 
soovides 

tema ideelised vastased 
Tõnu Veeremaa, Aino Sidorov, Stas 

Sidorov, Remy Negus, Rünno Negus
PS. Allakirjutajatega on nõus ka 

teisi kodanikke, kuid neil puudub 
kodanikujulgus.

 

1. Intellektuaalia eesmärkideks kõige 
muu seas on turisminduse ja inno-
vaatilise museoloogia loomine ja 
arendamine Tapa vallas, kaugemas 
perspektiivis loodavate struktuuride 
sulandamine vabariiklike ja rahvus-
vaheliste võrkudega.

Analoogsed eesmärgid peaksid 
olema ka Eesti Raudteel (õnnitlused 
neile pompöösse peahoone valmi-
mise puhul ja lootus, et nüüd jätkub 
neil ametniku heaolule mõtlemise 
kõrval aega ka raudteed kasutavate 
lihtinimeste peale mõtlemiseks), 
Edelaraudteel (reisijate arv peale 
Intellektuaalia kavandatavate turis-
miprojektide – momendil jäävad 
ärisaladuseks – rakendamist oluliselt 
suurenema), Elektriraudteel (kui 
nad suudavad kummutada müüdi, 
et Venemaa transiitveosed on kok-
ku kuivanud poliitilistel põhjustel, 
tõestades, et nii see ei ole: Venemaal 
toimub veoste vedu Moskva–St. 
Peterburg–Ivangorodi liinil aastast 
2004 elektrirongidega, nende eks-
pluateerimine on 50 % odavam kui 
diiselrongide kasutamine; Eestisse 
need koosseisud sõita ei saa, pole 
elektriraudteed, rongikoosseisude 
ümberkomplekteerimine on aga 
kulukas ja tülikas; seega kui elektri-
fitseerime algul Tallinn–Narva liinid, 
tõuseb transiitveoste maht oluliselt; 
Elektriraudtee staap peaks sel juhul 
asuma Tapal), Kaitseministeeriumil 
(raudtee ja selle infrastruktuurid 
on osa riigi armee – nii oli ka Eesti 
Wabariigis – oluliseks strateegiliseks 
partneriks), nii mõnelgi turismifir-
mal, kasumi teenimisest huvitatud 
ärimeestel.

2. Parim moodus ühiste eesmär-
kide realiseerimiseks oleks:

Eesti Raudtee (loodav infra-
struktuuride haldamise allüksus) 
kohustub vaksalihoone taastama 
(uksed, aknad, välja vahetama läbitil-
kuva katuse hoone veetornipoolses 
osas).

Eesti Raudtee annab – sisuliselt 
koheselt allakirjutatava lepinguga 
kompleksi 99 aastaks (50 aastaks) 
rendile MTÜle Intellektuaalia. Või 
mõnele teisele firmale, näiteks 
Virumaa Muuseumidele. Otsusta-
vaks peaks saama parema äriplaani 
olemasolu!

Rendileping peaks jõustuma 
kuupäevast, mil Eesti Raudtee jaama 
korda suudab teha, näiteks 1. juunist 
2009. aastal.

Varajane lepingu sõlmimine 
annab rentijale juriidilise võimaluse 
kaalutletult, konkursi korras, allren-
tike leidmise, arvestades seejuures 
valla ja vallaelanike huve, turismi- ja 
museoloogia arendamisest tekkivat 
tulu.

Tapa vald peaks – see oleks 
tähtis ka linnakodanike turvalisuse 
seisukohalt – kindlustama nii vak-
salikompleksi kui sellega piirneva 
bussijaama videovalve.

3. Kui kõiki pooli rahuldavale 
kompromissile ei jõuta, toetab MTÜ 
Intellektuaali kodanike algatusrühma 
ettepanekut vaksalihoone muinsus-
kaitse alla võtmist. See tähendab, et 
lahenduseni jõutakse märksa aegla-
semalt ja märksa suuremate raudtee-
poolsete (riigipoolsete) kulutustega. 
Ja kui raudtee jaama omapoolset 
kasutust ei näe, tuleb tal tahes-taht-
matult objektide valmimise järel 
hakata otsima allettevõtjaid.

Enn Koppel,
MTÜ Intellektuaalia juhatuse esimees

Tapa vaksali 
tulevikust!

MTÜ Intellektuaalia 
nägemus Tapa 

vaksalikompleksist

Tulge tantsima seeniortantsu!

Alustame mälutreeninguga

Saksi raamatukogu 90

“Päkapiku jõulutrall”
Tapa valla kodused lapsed on oodatud 17. detsembril kella 11-ks Tapa kultuurikotta 

“Päkapiku jõulutrallile”.
Etenduses askeldavad päkapikud Tolle ja Rolle. Jõulueelsed päevad on täis erinevaid toimetamisi ja 
nagu päkapikkudel ikka ei lähe päris nii nagu peab. Väikestesse viperustesse kaasatakse ka lapsed. 
Etenduse lõpus jagab Jõuluvana lastele kingitusi. Jõuluetendus on mõeldud lastele, kes ei käi las-

teaias ega koolis. Jõulupeo kavas tutvustatakse lastele jõulukombeid ja kodustel lastel on võimalus 
koos teiste lastega nautida jõuluetendust, kuulata jõululaule ja Jõuluvanalt kommikotti saada. 

NB! Eelregistreerimine lapse osavõtust toimub telefonidel 325 8694, 5645 9886 või e-mail: jaanika.
kirs@tapa.ee kuni 12. detsembrini (lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht). Pered, kes soo-
vivad jõuluetendusele tulemiseks transporti, teavitada hiljemalt 8. detsembriks samadel telefonidel.
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Tapa vallavalitsus koos Ida Politsei-
prefektuuriga otsib sobivaid abipo-
litseinike kandidaate Tapa valda.

Kogukonna heaolu tagamiseks 
kuulub abipolitseiniku ülesannete 
hulka koos politseiametnikega 
patrullimine Tapa vallas, avaliku 
korra tagamine erinevatel Tapa valla 
ühisüritustel, osalemine politseiope-
ratsioonidel ja igakülgne politsei-
ametnike abistamine nende töös.

Nõuded abipolitseinikuks 
soovijale:

•	 abipolitseinik peab vastama 
politseiametnike kutsesobivuse 
nõuetes kehtestatud, isiksuseoma-
dustele ning füüsilise ettevalmistuse 
nõuetele, 

•	 abipolitseinik peab olema vä-
hemalt 18-aastane Eesti kodanik, 

•	 abipolitseinik peab omama 
vähemalt põhiharidus (soovitavalt 
keskharidus), 

•	 abipolitseinik peab oskama 

eesti keelt vähemalt kesktasemel, 
•	 abipolitseiniku tervislik sei-

sund peab võimaldab täita abipo-
litseile pandud ülesandeid. 

Abipolitseiniku kandidaatidel 
palutakse registreerimiseks ja aval-
dusblanketi täitmiseks pöörduda 
Ida politseiprefektuuri Rakvere 
politseiosakonna Tapa konstaab-
lijaoskonda aadressil Pikk 18a. 
Soovitav on eelnevalt ühendust 
võtta Tapa konstaablijaoskonna 
komissar Joel Allaga telefonidel 
337 2159, 5349 7041 või e-maili 
teel: joel.alla@ida.pol.ee .

Tapa valla abipolitsei koolitused 
viib läbi Ida Politseiprefektuur.  
Abipolitseiniku tööpanuse eest 
tasub lepinguliselt Tapa vallava-
litsus tunnitasu alusel. Täiendavat 
lisainformatsiooni abipolitseinike 
töö kohta leiate abipolitsei kodule-
heküljelt: www.abipolitseinik.ee

Tapa vallavalitsus

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Otsime abipolitseinikke!

Ühiskonnas on kõige tähtsam töö 
vanemaks olemine. Kahjuks aga puu-
dub ettevalmistus vanemaks saamise 
ja olemise kohta, enamasti ei mõelda 
sellele, kuidas teadlikult last kasvata-
da. Aeg-ajalt tuleks üle vaadata oma 
kasvatuslikud eesmärgid ning viisid, 
kuidas nende poole püüeldaks. Pan-
nes end lapse olukorda, proovides 
vaadata maailma läbi tema silmade 
võib avastada, et see maailm polegi 
nii turvaline paik. Turvatunde puudu-
mist ja lapse halba käitumist mõjutab 
suurel määral vanemlik kasvatusstiil. 
Väljapääsmatuid olukordi siin siiski ei 
ole: see teadmine peaks andma jõudu 
end vanemana kindlamalt tunda, 
muuta ennast oma lapse toetamisel 
ja suunamisel.

Juba Aristoteles ütles, et inimene 
on loomult ühiskondlik olend. Keegi 
ei eksisteeri siin maamunal üksi. Ühel 
või teisel moel oleme kõik ümbrit-
sevate inimestega seotud, mõjutame 
teisi, nagu ka teised avaldavad meie 
käitumisele mõju. Seetõttu omandab 
ka käitumine tähenduse eelkõige 
suhetes teistega. Inimese peamine 
eesmärk on kuhugi kuuluda. Leida 
oma koht ühiskonnas, tunda ennast 
olulisena. Selle tunde aluseks on tead-
mine, et kuulumine perekonda või 
kollektiivi on tähtis ning oma elu ja 
tegutsemisega saab aidata kaasa üldi-
sele heaolule. Tähtis on ka teadmine, 
et teistega toimuv läheb mulle korda 
ning teisi huvitab minu maailm.

Teenus sai alguse projektist
2007. aasta alguses alustati Tapa 

vallas hasartmängumaksu nõukogu 
toetusel MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühingu projektiga “Kasvamine va-
nemaks olemise poole”, 2008. aastal 
toimub jätkuprojekt.

Projekti üldeesmärgid on:
Spetsiaalset abi ja toetust vajavate 

perede vanemliku kasvatuspraktika 
tõhustamine vanemate tugigruppide 
kaudu. Toetada ja innustada neid 
vanemlike oskuste edendamisel ja 
toimetuleku parandamisel, eesmär-
giks on toimiv perekond ning laste 
jäämine/tagasitulek perekonda.

Korraldada vanemate tugigrup-
pide kooskäimisi, kus meetodil 
„Valik on sinu“ rõhutatakse peredele 
eluläheduse, argipäeva ja inimeste 
oma valikute tähtsust. Vajadusel ku-
jundada vanemate endi arusaamasid 

lapsevanemaks olemisest, selle mõ-
testamisest, suhtumisest lapsesse ja 
tunnetesse.

Projekti on kaasatud Tapa valla 
pered, kes kohtuvad tugigruppides 
üks kord nädalas. Igal kuul on pere-
dele loengud, mille teemad valitakse 
lähtudes tugigrupi vajadustest. Peale 
selle korraldatakse ühiseid perepäevi. 
Et efektiivsemalt projektis osaleda 
pakutakse programmis osalevatele 
spetsialistidele vajadusel supervisioo-
ni ja kovisiooni.

2007. aasta algusest kuni tänaseni 
toimunud tugigruppide kooskäimi-
sed on andnud väga häid tulemusi. 
Kuigi tulemused on rõõmustavad, 
ei saa me neid peresid toetuseta jätta 
ka pärast projekti lõppemist. Pered 
vajavad inimesi, kes neid innus-
taksid ja toetaksid ning kellele nad 
saaksid grupiliikmena ise toetava õla 
alla panna. Tugigrupi peredest on 
momendil kaks, kes on alkoholile 
kindla EI öelnud. Üks pere on kohtu 
kaudu tagasi saanud kasvatusõiguse 
oma lapse suhtes. Neli pereema, kes 
aastaid kannatasid perevägivalla all, 
on kui tuhast tõusnud ning valmis 
toetama teisi naisi, kellel samad 
probleemid. Üks pereema on läbinud 
tugiisiku koolituse, et hakata toetama 
teisi peresid, kes on samas olukorras, 
milles temagi pere on olnud. Inimeste 
enesehinnang ning enesekindlus 
on tõusnud, lahenduse on leidnud 
mõnedki majanduslikud ja psühho-
loogilised probleemid. Tänu pro-
jektile on hakanud toimima üksteise 
abistamise süsteem, mille tulemusena 
on projektis osalevate perede ümber 
kujunenud toetav võrgustik. 

Mida teenus endast kujutab?
2008. aasta sügiseks on Tapa 

vallas välja töötatud 2009. aastaks 
vanemate tugigrupiteenus koos 
kirjeldusega. Vanemate tugigrupid 
on mõeldud üksteise toetamiseks, et 
luua sotsiaalseid kontakte ning saada 
lastekasvatamisalast infot teistelt 
samade probleemidega inimestelt. 
Pooleteise aasta jooksul peredelt 
saadud tagasiside tõendab, et selliseid 
toetusgruppe on vaja ning nendega 
liitumine leevendab peredel tekkivat 
sotsiaalse isolatsiooni tunnet. 

Teenuse sihtgrupp: lapsevanemad, 
keda on soovitanud vanemate tugi-
gruppi lastekaitsetöötaja/sotsiaal-

töötaja, pedagoogid koolist/lasteaiast 
ja omal algatusel soovi avaldanud 
lapsevanemad.

Teenuse eesmärgid:
•	pakkuda lapsevanematele infor-

matsiooni ja emotsionaalset tuge
•	 juhendada ja õpetada lapseva-

nemaid laste eest hoolitsema(lapse 
heaolu) ja argieluga toime tulema

•	 lapsevanemate sisemiste jõu-
varude (st ise hakkama saamise) 
avastamine ja jõuvarude kasvatami-
ne (teadmised ja oskused, mis on 
omandatud ja kasutatavad argielus), 
et nad suudaksid kindlustada heaolu 
kõikidele pereliikmetele

•	 lapsevanemate julgustamine 
vastastikuse toetuse jagamiseks ja 
koos tegutsemiseks. 

Teenuse osutamise maht: 2–3 tundi 
kord nädalas.

Tugigruppide kokkusaamistel on 
ühesugune ülesehitus: loov rühmatöö, 
tugigrupi eestvedaja poolt info jaga-
mine ja tagasiside andmine peredele. 
Eesmärgiks inimeste jõustamine, ini-
meste ja perede ressursside avastamine 
ja kaardistamine, vanemaks olemist 
toetavate teadmiste ja käitumismust-
rite omandamine ja kinnistamine. Tu-
gigruppide kooskäimisele lisanduvad 
igakuulised loengud, psühhodraama 
kursused, väljasõidud, laste külasta-
mine lastekodudes, lastega koos vaba 
aja veetmise võimaluste pakkumine 
(väljasõidud, perelaagrid jne). 

Tugigrupi töö tulemusena kohtle-
vad pered üksteist austusega. Perekon-
da puudutavad otsused võetakse vastu 
ühiselt ning ka lastel on õigus oma 
arvamust avaldada. Suheldakse võrd-
setena ning ühised reeglid kehtivad 
kõigi jaoks. Sellises õhkkonnas areneb 
lapses välja kuulumistunne, mis teeb 
temast aktiivse, enda ja kõikvõimalike 
muude probleemidega toime tuleva 
ning abivalmis kodaniku. 

Ühiskond on palju tervem, kui ta 
koosneb tervetest peredest. Kirjeldatud 
teenus on üheks võimaluseks muuta 
ühiskond tervemaks ja tugevamaks 
täisväärtusliku perekonna näol. Küll aeg 
annab tulevikus seletust meie tegude 
õigsuses, kuid olen kindel, et kõige 
paremaks näiteks on pere, kes on abi 
saanud, kes oskab elada ja lapsi kasva-
tada ilma toeta ning kes oskab seda teha 
varasemaid vigu kordamata.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Tapa vald pakub lapsevanematele 
tugigrupiteenust

23.10.2008
•	 Otsustati maksta Tapa valla eel-
arvest toimetulekutoetust oktoobris 
2008 summas 83 606 kr ja sellega 
kaasnevat 200-kroonist täiendavat 
sotsiaaltoetust summas 1400 kr.
•	 Ühele puudega inimesele mää-
rati hooldaja.
•	 Otsustati maksta riigi rahasta-
tava lapsehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägist OÜ Tapa 
Autobussipark poolt osutatud 
transporditeenuse eest hüvitust 
kolmele Tapa valla lapsele.
•	 Eraldati riigi rahastatava lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägist Tapa vallale kuuluvale 
hoonele aadressil Kooli 24 Tapa 
linn (kasutab MTÜ Tapa Lastekait-
se Ühingu) II korruselt varuvälja-
pääsu ehitamiseks 34 137.40 kr.
•	 Virumaa Pensioniameti Rakvere 
osakonnale tehti kaks ettepanekut 
peretoetuse maksmise kohta.
•	 Nõustuti Tapa vallas Lehtse 
alevikus asuva Pargi tn 16 maaük-
suse ostueesõigusega erastamisega 
ehitise omanikule.
•	 Anti välja korraldus õigusvasta-
selt võõrandatud maa kompenseeri-
mise menetluse alustamise kohta.
•	 Anti välja kolm korraldust 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise ja jäätmemahuti 
harvema tühjendamise kohta.
•	 Väljastati ehitusluba Hommiku 
pst 9 Tapa linn kinnistul üksikela-
mu ehitamiseks.
•	 Väljastati ehitusluba OÜ-le Jao-
tusvõrk Pihlaka tn 5 maaüksuse ja 
Pikk tn 68 kinnistu elektrivarustu-
sega liitumise ehitamiseks.
•	 Väljastati kasutusluba OÜ-le Jao-
tusvõrk elektrivarustuse kasutusele 
võtmiseks 1. Mai pst maaüksusel 
(keskväljak) Tapa linnas ja Tuule-
veski, Veski 1, Jõepere-Vahakulmu/
Saksi küla, Vahakulmu veski, Veski 
maaüksusel Vahakulmu külas ning 

Nõmmküla mõisa, Abrami, Nur-
gapõllu, Joosepi, Viktori ja Tamme 
maaüksustel Nõmmküla külas.
•	 Võeti vastu korraldus projekteeri-
mistingimuste määramise kohta Pikk 
tn 69 Tapa linn kinnistule abihoone 
ehitusprojekti koostamiseks.
•	 Määrati Tapa vallas Jäneda külas 
Järve-3 kinnistu uueks katastriük-
suse nimeks Kenteri.
•	 Kinnitati lasteaia Vikerkaar ja 
Pisipõnn hoolekogu koosseis.

29. 10.2008
•	 Otsustati pikendada sotsiaalkor-
teri üürilepingut aadressil Kalmistu 
15-4 Tapa linn kuni 01.11.2011. 
•	 Täiendavaid sotsiaaltoetusi 
otsustati maksta kokku summas 
13 233 kr ja täiendavaid sotsiaal-
toetusi toimetulekutoetuse jääki-
dest kogusummas 11 516 kr.
•	 Lasteaia söögisoodustust ot-
sustati eraldada kokku seitsmele 
lapsele.
•	 Otsustati jätta rahuldamata kaks 
taotlust sotsiaaltoetuse saamiseks.
•	 Kahele isikule anti luba jäätme-
mahuti harvemaks tühjendamiseks.
•	 Otsustati tühistada Tapa Val-
lavalitsuse 14. märtsi 2006 aasta 
korraldus nr 127 detailplaneeringu 
algatamise kohta.
•	 Otsustati pikendada Tarvapro-
jekt OÜga sõlmitud töövõtulepin-
gu tööde lõpetamise tähtaega kuni 
15.12.2008.
•	 Anti välja korraldus õigus-
vastaselt võõrandatud maa eest 
kompensatsiooni määramise kohta 
kahele isikule.
•	 Nõustuti Tapa linnas Nooruse tn 
16 asuva maaüksuse ostueesõiguse-
ga erastamisega ehitise omanikule.
•	 Tapa valla reservfondist eraldati 
1500 kr Järvamaa Omavalitsuste Lii-
dule Tapa valla lapse osalemiskulude 
katmiseks Advendi- ja Jõulumuusi-
kafestivalil Prahas Tšehhi Vabariigis 
Järvamaa Poistekoori koosseisus.

Aeroobika on muusika saatel tsük-
liliselt korduvate harjutuste soori-
tamine, kus haaratakse tegevusse 
suur osa lihaskonnast ning energia 
tootmine kulgeb hapniku osalusel. 
Vastavalt sellele, millisele tunni osale 
on asetatud põhirõhk ning milline 
on aeroobika tunni sisu, tuleneb ka 
tunni nimetus.

Tapa spordikeskuses on võimalik 
harrastada juba mitmendat aastat 
step-aeroobikat. 

Step-aeroobika on spetsiaalse 
step-pingi kasutamisel põhinev tree-
ningtund. Mitmesuguste sammu-
kombinatsioonidega astumine pin-
gile ja sealt maha võimaldab anda 
osalejatele väga tugeva koormuse. 
Tunnis treenitakse ja trimmitakse 
eriti tõhusalt alakeha lihaseid: reie-, 
sääre- ja tuharalihaseid. Tunni koreo-

Step-aeroobika – 
võimalus end treenida

graafiline osa koosneb erinevatest 
sammukombinatsioonidest step-
pingile ja ümber selle. Treeningu 
lõpus tehakse jõuharjutusi peamiselt 
ülakehale. Vaheldusrikas treening 
arendab koordinatsiooni, füüsilist 
vastupidavust ja pakub mõnusalt in-
tensiivse kaloripõletuse. Tund lõpeb 
venitus- ja lõdvestusharjutustega.

 Step-aeroobika sobib väga hästi 
neile treenijatele, kellele jooksud ja 
hüpped on vastunäidustatud. 

Treenib hästi südame-veresoon-
konda. Step-aeroobika tund treenib 
väga hästi südame-veresoonkonda, 
annab tugeva koormuse jala- ja 
tuharalihastele ja arendab ka koor-
dinatsioonivõimet. Tunni tempo 
ei ole kiire ja tunni ühtlane tempo 
aga annabki südamele väga hea 
koormuse. 

Isegi edasijõudnute step-aeroobi-
kas saab harjutusi hüpete asemel ra-
hulikult arendada sammudele. Nagu 
ikka aeroobikas, tuleks krooniliste 
põlve- ja seljavalude korral enne tun-
di tulekut konsulteerida oma arstiga, 
sest liigne koormus ja vale tempo 
võivad tervisehädasid veelgi halven-
dada. Step-aeroobika sobib väga hästi 
ka meestele. See on parajalt sportlik, 
jalalihastele head tugevat koormust 
andev aeroobikastiil.

Kellel huvi ja soovi saab osaleda 
step-aeroobika tundides iga nädal 
Tapa spordikeskuses kolmapäeviti 
kell 19.30–20.30 ja pühapäeviti 
17–18. Step-aeroobika treener on 
Jaanika Holmberg.

Ene Augasmägi
sotsiaalnõunik 

Tapa valla aasta tegija komisjon ootab kandidaate 
konkursile “TaPa valla aasTa Tegija 2008”. 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2009.
Kandidaate saab esitada 7 kategoorias: elutöö, äri, haridus, 

kunst, sport, edukas noor ja heategevus.
Palume täita avaldusvorm, mille leiate aadressilt 

tapa.ee / üldinfo /sport, kultuur ja vaba aeg/AASTATEGIJA 
2008 kandidaadiks esitamise avaldusblankett ja 

saata aadressile Tapa vallavalitsus/aasta tegija komisjon, 
Pikk 15, Tapa 45106, Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Indrek Jurtšenko, Tapa valla aasta tegija komisjoni esimees
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla ajaleht sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/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. 

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

seeniorituba annab teada: 
Kolmapäeval, 12. novembril kell 11

Tutvustab ja müüb Biore tervisestuudio 
organismi puhastavaid loodustooteid.

Võimalus mõõta keha happesust.

Ära anda 1 emane ja 1 isane hundikoera 
kutsikas. Isa on puhtatõuline saksalambakoer, 

ema on segavereline (rotveiler + laika). 
Huvi korral helistada tel 504 7084.

valimistest eelk ambla Maarja koguduses

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on 
vaba rahvakirik, mille kogudustes viiakse 

valimised läbi iga nelja aasta tagant. 
Koguduse täiskogu, kuhu kuuluvad kõik hää-
leõiguslikud koguduse liikmed (tasunud liikme-
maksu ja käinud armulaual valimistele eelneval 
aastal) valib endi hulgast koguduse nõukogu, 

kes omakorda valib koguduse juhatuse, 
revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud ning 
nende asemikud. Koguduse usaldusisikute 

ülesandeks on olla vaimulikule toeks ja abiks 
koguduse elu korraldamisel. 250-st liikme-

annetajast on koguduses hääleõiguslikke liik-
meid ligi pooled. Eelnimetatud uute 

usaldusisikute valimised toimuvad Ambla 
pastoraadis pühapäeval, 14. detsembril 

jumalateenistuse järel, mis algab kirikus kell 12.
Ootame rohket osavõttu. 

EELK Ambla Maarja koguduse juhatus

Tapa vallavalitsus otsib linna 
keskväljakule jõulupuud. Palume 

vallakodanikke, kellel oma kinnistul välja 
pakkuda kena kuusk, teatada vallavalitsuse 

telefonidel 322 9664, 5693 7867 või 
E-mailile jaan.joemets@mail.ee.

T, 11. nov kell 16 Film „Detsembrikuumus” pääse 40 kr, 
 alla 12 mittesoovitav
                 kell 20 Film „Detsembrikuumus” pääse 40 kr, 
 alla 12 mittesoo
n, 13nov kell 20	 Multifilm	„Draakonikütid”	pääse	40	kr,	
	 film	on	dubleeritud	eesti	keelde,	
 kestus 82 minutit.
P, 16. nov kell 14 Tenorite festival „Seitse vaprat tenorit”
                 kell 17 Ukraina tsirkus, pääse 50 kr
l, 22. nov kell 13 Sünnipäevapidu – eakate tantsurühm 
 Eideratas 5- ja ansambel Kanarbik 15-aastane!
l, 29. nov kell 19 Vana Baskini Teater – komöödia kahes 
 vaatuses „TAASKORD”. Osades Ita Ever,  
 Anne Paluver, Helene Vannari, Tõnu Kilgas,  
 Madis Milling. Pääse 135 kr ja 110 kr
l 6. dets kell 19 Kontsert – Sügav kummardus õpetajale.  
 Koit Toome laulab Jaak Joala lauldud laule,  
 Jorma Puusaag – akustiline kitarr. 
 Pääse 150 kr ja 100 kr. info tel 322 0061

saksi raamatukogu on 10.–14. novembrini 
inventuuri tõttu suletud.

oÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi küttepuid 
transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862

oÜ anankel 
on rõõm teatada, et nüüd on võimalik ka 

Tapa linnas aadressil 
1. Mai pst 12 (Tapa kaubamaja vastas) 

tellida endale koju või kontorisse nii 
MööbliT kui ka 
aknakaTTeid. 

Peamisteks müügiartikliteks on projekteeritav 
köögimööbel, liuguksed, garderoobid ja 
kapisisud, samuti pakume aknakatteid 

(ruloo-, riba-, lamell- ja roomakardinad) ning 
tellida on võimalik ka pehmet mööblit.

Tapa Ananke köögimööbli- ja liugustesalongis 
on lai valik erinevate köögiuste, korpuste, 
liuguste ning aknakatete materjalide valik. 
Projekteeritav mööbel, mida pakume, on 

toodetud Eestis. Ananke salongi teenindaja 
teeb teile sobiva joonise ja hinnapakkumise, 
vajadusel mõõdame ja paigaldame mööbli 

teie kodus või kontoris.
Alates novembrikuust on Ananke Tapa 

salongis kõikidele tellitavatele 
mööblitoodetele 10%-line soodustus. 

Tapa Ananke köögimööbli- ja liugustesalong 
on avatud T–R kl 10–18 ja L 10–15 

Telefon 322 5340 ja e-post tapa@ananke.ee
Ananke kodulehega saate tutvuda aadressil 

www.ananke.ee
Kohtumiseni Tapa Ananke köögimööbli- ja 

liugustesalongis aadressil 1. Mai pst 12, Tapa.

R. Liiva, OÜ Ananke juhataja

osutan abi korteri remontimisel. 
Teen maalritöid ja sanitaartehnilisi töid. Soojustan 

aknaid ja seinu. Rekonstrueerin ja soojustan 
pööninguid. Kontakt tel 5591 2503

ootame erivajadusega lapsi sÕPrusPeole 
esmaspäeval, 17. novembril kell 15

Tapa kultuurikojas.

Mihkli kooli pere

oMasTehooldajaTe TeabePÄev

Kes on omastehooldaja? Mida ta teeb?

Ta tõstab, kannab, peseb, riietab, söödab, 
joodab. Rahmeldab päeval, valvab öösel.

Ta nutab, palvetab, naerab, laulab. Ta väsib, 
toriseb, käsutab, kuid ennekõike ta 

armastab. Ta on inimene.
Paljud pered hooldavad ise oma eakaid või 

puudega pereliikmeid kodudes, kuna 
hooldatav inimene soovib nii kaua kui 

võimalik elada lähedaste keskel.
Sageli puudub peredel, kes teostavad 

hooldust või põetust, igasugune sellealane 
kogemus ja põetusalased teadmised. 

Ilma nõustamise ja toetavate teenusteta 
on perel väga raske toime tulla.

Selleks, et toetada omastehooldust ja luua 
soovi korral tugirühm, ootame reedel, 

14. novembril kell 15 Seeniorituppa aadressil 
Roheline 6-1 teabepäevale kõiki inimesi, 
kes on seotud pereliikmete hooldusega.

Info tel 322 0025, 5342 2364

Anu Jonuks

Müüa 2-toaline korter I korrus, kesklinnas, 
remont tehtud, internet, telefon, kaabel-tv, 

renoveritud aken, soe põrand, 49,1 m2. Otse 
omanikult. Hind 320 000 kr. Kontakttelefon 552 5055

laululinnu külalistemaja asub 
Tamsalu vallas, järvajõe külas 

Pakume suu(re)päraseid elamusi meeldivas 
keskkonnas

-perekondadele, sõpradele – tähtpäevade,    
 sündmuste pidamiseks
-  ettevõtetele – seminarid, koosviibimised
-  lõõgastumised saunades , tervisekapslis,  
	 täiuslikus	massaažitoolis 

On veel vabu päevi aastalõpupidudeks
Meeldivaks üllatuseks on kindlasti ka 

kinkekaardid
Teie soove arvestab ja teenindab alati 
rõõmsameelne maja perenaine Kersti.
Tel 5300 2806 või info@laululinnu.ee

ehiTusMees 
Tapa linnas ootab pakkumisi!

Teen kapitaalremondi Teie eramus või korteris.
Mõistlikud hinnad, töödele garantii

Tel 56 370 466

Musta Täku Tallis simmanid 2008

8. novembril TrahTer
sissepääs kl 20, pilet 100 kr

NB! väikefirmade jõulusimman 
13.12.2008 kl 20, pilet 300 kr

Kohtade broneerimine juba käib, helista
 384 9750 ja pane kohad kinni! Tantsuks 

Uno Kaupmees ja LUSTGAST, pärast DISKO

Jäneda Mõis   tel 384 9750 www.janedaturism.ee


