
10.–12. novembril toimus arenduskoja liikmete õppereis Soome, kus Tampere piirkonnas tutvuti Pirkan 
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Tapa vallavalitsus eraldab teile jõu-
lutoetust 200 krooni ning kingib 
suitsuanduri.

Toetuse ja kingituse saab kätte 
perioodil 1.–12. detsember tööpäe-
viti alates kl 10: 

Tapa linnas elavad eakad – 
Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakon-
nast aadressil Roheline 19,  

Moe teeninduspiirkonnas ela-
vad eakad – Moe teeninduspunktist,

Lehtse piirkonna eakad – Leht-
se teeninduspunktist,

Jäneda piirkonna eakad – Jä-
neda teeninduspunktist.

 Tapa vallavalitsus

Novembri algul kinnitas põl-
lumajandusminister LEADER 
strateegiate hindamistulemusest 
johtuvalt tegevusgruppide pin-
gerea ja sellega kaasneva rahalise 
boonuse suuruse.

Vabariigis tegutsevast 24 te-
gevusgrupist oli MTÜ Aren-

duskoda 11 kohal 255 punktiga 
ja see tõi arenduskoja LEADER 
tegevuspiirkonda (Ambla, Kad-
rina, Kuusalu, Tapa ja Vihula 
vald ning Loksa linn) lisaraha 
2 743 183 krooni. Koos eelneva 
baasrahastusega on kogusumma 
2010. aastani  27 009 803 krooni, 

millest 21 607 842 krooni on ette 
nähtud projektidele eraldamiseks 
ja 5 401 961 krooni arenduskoja 
enda ja liikmete koolitamiseks 
harimiseks, arendamiseks ja ma-
jandamiseks.

Heiki Vuntus, 
arenduskoja tegevjuht

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 soo-
vijale:

•	 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 abipolit-
seile pandud ülesandeid. 

Abipolitseiniku kandidaatidel 
palutakse registreerimiseks ja aval-
dusblanketi täitmiseks pöörduda Ida 
politseiprefektuuri Rakvere politsei-
osakonna Tapa konstaablijaoskonda 
aadressil Pikk 18a. Soovitav on 
eelnevalt ühendust võtta Tapa kons-
taablijaoskonna 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 vallavalitsus 
tunnitasu alusel.

Täiendavat lisainformatsiooni 
abipolitseinike töö kohta leia-
te abipolitsei koduleheküljelt:   
www.abipolitseinik.ee

Tapa vallavalitsus

Näitus tutvustab kahe väikese Jaa-
pani algkooli – iidse pealinna Nara  
läheduses Kashiharas asuva  Une-
bi-Higashi algkooli ja Tōkyō lahe 
äärse Yokosuka linna Oppama 
algkooli õpilaste kunstitöid, mis 
osalesid eelmisel aastal  rahvus-
vahelisel laste joonistusvõitlusel 
“Maa värvid 2007”. 

Sumo MM ja sellega kaasnev 

Novembri algul tegi EASi juhatus 
esimesed rahastamisotsused Nor-
ra ja Euroopa majanduspiirkonna 
programmi raames. Teiste hulgas 
toetati ka viit Lääne-Virumaalt 
esitatud projekti, nende seas ka 
ühte Tapa valla projekti. 

Programmi eelarve aastatel 
2008–2011 on 53,2 miljonit kroo-
ni ja taotlusvoore kaks. 

Juunis lõppenud esimesse 
vooru laekus 52 taotlust, millest 
rahastati 22 taotlust kogumahus 
24,2 miljonit krooni.

Üle kolmandiku toetatud pro-
jektidest esitasid MTÜd ja siht-
asutused. 

MTÜ Jeeriko esitas idee luua 
kaheksat Lääne-Viru omavalit-

susüksust hõlmav “Terve pere 
keskus”, kus on võimalik pakkuda 
sotsiaalhoolekandeteenuseid mit-
mesugustele sihtrühmadele.

Seni on Tapal olev MTÜ Jeeriko 
tegelenud töötute päevakeskuse, 
naiste varjupaiga, sotsiaalabikesku-
sega, uuest aastast soovitakse avada 
ka psüühikahäiretega inimeste 
päevakeskus.

“Mõte “Terve pere keskuse” 
rajamiseks tuli sellest, et meile 
satub inimesi kogu maakonnast ja 
terve pere keskuse mõtteks olekski 
ühelt poolt pakkuda tegevust kogu 
perele, kuhu lapsevanem saab tulla 
koos lastega midagi koos tegema, ja 
teiselt poolt paneksime suurt rõhku 
tervislikele eluviisidele, hügieenile 

ja riskivabale käitumisele,” rääkis 
MTÜ Jeeriko esimees Angela 
Olt.

Olt lisas, et plaanis on tege-
leda ka alkoholiprobleemidesse 
sattunud inimeste ja noorte ra-
sedatega.

“See, et “Terve pere keskus” 
on väljaspool Rakveret, on hea 
selleks, et inimesed saaksid oma 
tavakeskkonnast välja. Samas 
oleme mõelnud tekkida võiva 
transpordiküsimuse peale,” märkis 
Angela Olt.

MTÜ Jeeriko projekt “Terve 
pere keskus” sai toetust 2 889 000 
krooni.

VT (12.11.2008)

Austatud Tapa 
valla registris 

olevad 80-aastased 
ja vanemad 

vallaelanikud!

Otsime 
abipolitseinikke!

MTÜ Jeeriko sai miljoneid

Arenduskoda sai raha

Lõimeloomispäev 
Tapal

Näitus Tapa linnaraamatukogus
Jaapani kultuurinädal Rakveres lõid 
hea võimaluse väikeste jaapanlaste 
kunstitööde laiemaks tutvustami-
seks ka Tapal.

Võtkem siis välja kaart ja uuri-
gem kõigepealt, kust meie sõbrad 
pärit on ja missugust elu nad 
võiksid elada. Olgem tunnistajaks 
väikese Tomoki (8 a) unistusele 
saada kraanajuhiks, tehkem pai 

Daisuke (5 a) lemmikloomadele 
ja rännakem koos Hiroki, Ayu-
mi ja Mihoga võluvas veealuses 
maailmas. Lõpuks võime leida end 
kiirrongis teel Linnutee poole...

Näitus raamatukogus on avatud 
30. detsembrini. Meeleolukat avas-
tusretke nii suurtele kui väikestele!

Kersti Burk

Eesti Koostöö Kogu, Tapa vallava-
litsus, Tapa Kirde KRK koos Tapa 
gümnaasiumi ja Tapa vene gümnaa-
siumiga korraldavad 27. novembril 
Tapa Kirde Kaitseringkonnas lõime-
loomispäeva.

Päeva juht on Eesti Koostöö 
Kogu programmijuht Eero Raun.

Päevakava
Kell 10.30 – väljuvad bussid mõlema 
kooli juurest Tapa Kirde Kaitse-
ringkonda
Kell 10.35–10.50 – toimub isikute 
tuvastamine Tapa Kirde KRK väravas
Kell 11 – sissejuhatus: ametlikud sõ-
navõtud Eero Raun ja Martin Herem
Kell 11.15 – majandusprofessor 
Andres Arrak esineb teemal “Noo-
red, tööturg ja haridus”
Kell 12 – õpilastööde (fotod, videod) 
esitlemine kooliti, temaatilise arutelu 
viib läbi vallavanem Kuno Rooba
Kell 13 – lõuna
Kell 14 – töö gruppides, rollimän-
gud teemal “Noored ajud voolavad 
välismaale. Mida arvaksid sellest 
lahkujad, mida siiajääjad?”
Kell 15–16.30 – töö gruppides, 
esinemisharjutused poolt ja vastu-
argumentidega

Hinnanguliselt kell 17 on lõime-
loomispäev lõppenud ja osalejate 
soovil ning vajadusel viivad bussid 
õpilased koolide juurde tagasi.

Töö gruppides viib läbi Eesti 
Väitlusselts, igal grupil oma treener. 
Kõik grupid on ühesuurused ja 
koosnevad segamini nii Tapa güm-
naasiumi ja Tapa vene gümnaasiumi 
gümnasistidest.

Indrek Jurtšenko, 
Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist

Tapa valla kodused lapsed on ooda-
tud 17. detsembril kella 11-ks Tapa 
kultuurikotta “Päkapiku jõulutrallile”.

Etenduses askeldavad päkapikud 
Tolle ja Rolle. Jõulueelsed päevad on 
täis erinevaid toimetamisi ja nagu pä-
kapikkudel ikka ei lähe päris nii nagu 
peab. Väikestesse viperustesse kaa-
satakse ka lapsed. Etenduse lõpus 
siseneb loomulikult ka Jõuluvana, 
kes jagab lastele kingitusi.

Jõuluetendus on mõeldud las-
tele, kes ei käi lasteaias 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 tel 325 8694, 5645 
9886 või e-mail: jaanika.kirs@tapa.
ee kuni 12. detsembrini (lapse ees- ja 
perekonnanimi, sünniaeg, elukoht). 

Pered, kes soovivad jõuluetendu-
sele tulemiseks transporti, teavitada 
hiljemalt 8.detsembriks telefonidel 
325 8694, 5645 9886 või e-mail: 
jaanika.kirs@tapa.ee.

Tapa vallavalitsus

“Päkapiku jõulutrall”
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8. novembril toimus projekti “Kas-
vamine vanemaks olemise poole” 
raames järjekordne perepäev. Seekord 
sõitsime peredega Tartusse.

Esimesena külastasime mängu-
asjade muuseumi, kus oli väga palju 
huvitavat ja isegi natuke äratund-
misrõõmu. Meeldejäävamad olid 
kindlasti vanad nõukogudeaegsed 
mänguasjad, mis äratasid etteku-
jutluses pildid lapsepõlvemaalt. 
Ka nukkude kollektsioon meeldis 
väga ning võimalus oli isegi vanu 
lauamänge mängida. Teatri- ja fil-
minukke oli põnev uurida ning neist 
mälestuseks pilte klõpsida. Lapsed, 
kes kaasas olid, oleks kindlasti 
tahtnud kõike käega katsuda, aga 
paraku on nii, et muuseumis on 
omad reeglid ja kombed.

Lastele pakuti võimalust las-
ta endale näomaalinguid teha ja 
riietusesemetega komponeerides 
end mõneks muinasjututegelaseks 

ümberkehastada. 
Mänguasjade muuseumist suun-

dusime botaanikaaeda. Palju oli 
sealgi meeldejäävat, aga üks ere-
damaid hetki oli kohtumine kilp-
konnaga, kes põrandal ringi sibas 
ja kellele pidi meeldima inimesi 
teinekord näksata. Taimeriigis ringi 
kõndida oli samuti müstiline, aga 
nendega põhjalikumalt tutvumiseks 
jäi kahjuks vähe aega ja taimed tun-
dusid liiga kokkusurutud olevat.

Kui botaanikaaias käidud, viis 
meid tee päevaplaani järgi Aura 
veekeskusesse.

Hoolimata väikestest viperustest 
teel, leidsime end lõpuks ikkagi 
veepargist. Seal oli õnneks aega 
piisavalt. Mudilastele oli oma madal 
bassein koos kiikede ja liumägede-
ga, suurematele nii liutorud, kui 
mullivannid ja muud atraktsioonid, 
kus vaheldumisi lustida sai. Arva-
me, et igaüks leidis endale midagi 

sobivat ja meelepärast. Lastele pa-
kuti võimalust kasutada erinevaid 
abivahendeid vee peal püsimiseks. 
Saunamõnude nautimisel oli päris 
hea end laval soojendamas käia ja 
siis edasi veepargis sulistada.

Peale veepargis käimist läksime 
lähedalasuvasse söögikohta keha 
kinnitama, kus meid juba oodati. 
Kõhud täis, võisid soovijad kau-
banduskeskuses ringi vaadata. 
Kokku saime bussis ja kojusõit 
võis alata. Tagasitee ei tundu-
nudki liialt pikk ja üllatus-üllatus, 
lastel jätkus energiat veel bussiski 
tegutsemiseks. Koju jõudes olime 
piisavalt väsinud, kuid kordaläinud 
päeva meeldivad muljed kaalusid 
üle väsimustunde. Üks hilissügise-
ne laupäev jälle toredalt sisustatud 
ning püsimas veel kaua meeles.

Projekti “Kasvamine vanemaks 
olemise poole” tugigrupi 

lapsevanemad

Muusika aitab elada, võidelda, võita, 
ütleb üks tuntud laulusalm. 

Traditsioonide alalhoidmine 
aitab kultuuriväärtusi edasi kanda. 
Uute traditsioonide loomine sü-
vendab teadmist selle kohta, et loo-
visikud ei ole vaatamata kirevale ja 
kiirele ilmaelu karussellis keerlemi-
sele oma väärtmõtteid häbenenud 
teoks teha. Nad hoopis püüavad 
uute traditsioonide loomisega tead-
vustada seda, et peale materiaalsete 
vajaduste on inimhingele vaja ka 
vaimset kosutust iluhetkedest elu-
jõudu ammutades. 

Eelmisel aastal sai alguse Tapa 
valla laulupäeva korraldamise tra-
ditsioon. Toimus ta detsembrikuus 
ja kandis nimetust „Laulu jõud“. 
Muusikapäev oli pühendatud Tapa 
muusikamehe, õpetaja ning lihtsalt 
minu jaoks vanaisa Juhan Krooni 
mälestuseks ning muusikapäev 
koosnes tema elutöö kajastamise 
killukestest. 

Sellel aastal toimub Tapa valla 

II muusikapäev „Suu laulab, süda 
muretseb“. Muusikapäev on pü-
hendatud Eesti Vabariigi 90-ndale 
sünnipäevale ja Gustav Ernesaksa 
100-ndale sünniaastapäevale. Muu-
sikapäev toimub vastremonditud 
Lehtse kultuurimajas 28. novemb-
ril kell 19. 

Esinejate loetelu on aukartust 
tekitav. Mitte just iga vald ei saa 
rõõmutundega kuulutada, et ühel 
laval kohtub nii kirev taidlejate 
seltskond. Esinemas on ligi 130 
koolilast kooride ja üksikesinejate-
na, Tapa valla koorid, rahvatantsi-
jad, Tapa Linna Orkester, solistid 
Indrek Jurtšenko, Ljubov Laur, 
Mart Kroon jt. Lisaks on külalise-
sinejaks mees, kelle sirgumise aeg 
möödus Tapa linnas, kes on Eesti 
muusikataevas hiilgamas ereda 
tähena ning kelle loometööks oli 
eelmise aasta muusikapäeva nimi-
lugu „Laulu jõud“ mida sel aastal 
looja ise klaveril saatmas on. 

Taidlejatele ning nende kollektii-

vide tublidele eestvedajatele-juh-
tidele on peale kontserti üllatus! 
See las jääb hetkel tõepoolest 
saladuseks. Loodame kõik koos, 
et see aastalõpu eelviimase kuu 
kahekümne kaheksas päev juhatab 
meid meeliülendavate muusikalis-
te tunnetega advendiaega, sinna 
puhta lume ootuse aega, imede 
aega, kus läbi talvepimeda hinge-
sügavustesse süütame jõulutule, 
äratame jõulutunde just sellel ree-
desel õhtupoolikul ilusas Lehtse 
kultuurimajas.

Kontserdile minekuks on or-
ganiseeritud on transport Tapa-
Lehtse-Tapa suunal taidlejatele 
ja linnarahvale. Bussid väljuvad 
Tapa linna keskväljakult kell 17.30 
ja 18.30 ja tagasi peale kontserti. 
Kontsert on tasuta! Üritust toetab 
Tapa vallavalitsus.

Tule vaata, kuula ja tunneta 
endas iluhetki! 

Kairi Kroon

Liiklus Tallinnas Vabaduse väljakul on 
pikaks ajaks peatatud! Kindlasti tekitab 
see inimeste jaoks palju ebamugavusi, 
kuid olukorraga peab leppima. Juba 
ainuüksi seepärast, et nii parkla kui 
Vabadussõja ausamba ehitustööde 
käigus avati linnas hindamatud kul-
tuurikihid. Rahvas mõistab, miks need 
ajutised meetmed vajalikud on – ilma 
uuringute ja leitud väärtuste edasise 
säilitamiseta ei oleks meil esivanemate 
loodud ajalugu, ei oleks meil ka väär-
tushinnanguid, millele toetuda.

Kindlasti peaks selline suhtumine 
olema igaühele meist kirjutamata 
reegliks kõikides eluvaldkondades. 
Piiritu austus oma külas, linnas, vallas 
ja riigis elavate või elanud inimeste, 
väärtuste ja ajaloo vastu. Kui lihtne 
inimene igakord seda ei mõista, siis 
ametnike jaoks on see otseselt kirja-
panemata kohustus, mis paraku saab 
alguse tema kodukohaarmastusest ja 
haritusest. Ametnike, kes on saanud 
küll korraliku erialakoolituse, ükskõik-
ne lähenemine ajalooväärtustele teeb 
korvamatut kahju meie kasvava põlv-
konna maailmavaatele. Ja üha rohkem 
on selle ajendiks nn „majanduslikud 
õigustused“, tihti ka omakasu. Miks 
on see nii? Kas kasvatuse puudujää-
gid, eeskuju puudumine või levima 
hakanud arusaam kõikelubatavusest? 

Kuidas on ajalooväärtuste talleta-
mise ja säilitamisega lood Tapa vallas 
(linnas)? 

„Väga halb!“ ütlesid kokkutulnud 
linnakodanikud, heites pilgu linna 
keskel asuvale, Tapa vabastamisele 
pühendatud mälestustahvliga pärjatud 
lagunevale vaksalihoonele, veel pü-
sivatele puitarhitektuuri esindavatele 
ajaloolistele hoonetele Laial ja Pikal 
tänaval, Ambla maanteel, Tapa mõisa-
le ja pargile, surnuaedadele, asfaltkihi 
alla maetud ajaloolisele kivisillutisele, 
Tapal elanud kohalike, vabariigis ja 
kaugemalgi tuntud inimeste mälestuse 
jäädvustamisele jne. Kas rahva initsia-
tiivil alustatud kampaaniaga ja saade-
tud pöördumiskirjadega on võimalik 
omanike ja ametnike suhtumisesse 

kardinaalset pööret tuua? 
„Pole väga viga!“ ütlevad teised. 

On ju viimastel aastatel Tapa vallas 
hoogustunud tänavate ja kõnniteede 
ehitus, paljud elamuühistud ja maja-
omanikud on oma majapidamised 
suutnud korda teha. Lehtse kultuuri-
maja on remonditud. Jäneda mõis on 
säilitanud oma ajaloolise ilme. Tööd 
on tehtud ka Tapa kalmistul jms. See 
näitab selgelt, et Tapa vallas on rahad 
liikuma hakanud! 

Hea meel on tõdeda, et pöördu-
mise järel võttis Eesti Raudtee kätte 
ja viis lühikese ajaga vaksalihooned 
talutavasse konditsiooni, puhastas 
hoonete sisemuse ja territooriumi, sul-
ges uksed ja aknad. Esimene samm on 
astutud ja selle üle on tõsiselt hea meel.  

Üleskerkinud lahendamata küsi-
musi on aga veel küllaga! Kes teeb 
järgmise sammu? Kas me saame rahul 
olla vallaametnike tegevusega ajaloo-
liste väärtuste säilitamisel? Kas amet-
niku jaoks on meie vald lihtsalt üks 
ajutine töökoht või midagi enamat? 

Demokraatlik ühiskond aktsep-
teerib eriarvamusi, olgu nad siis 
paljuski utoopilised fantaasiarikkad 
„Intellektuaalia“ omad või teatud 
osa elanike poolt otseselt minevikku 
eiravad. Kindlasti on tähtis, et elu edasi 
areneks! Seda ei tohi teha aga väärtuste 
hävimise (hävitamise) hinnaga! 

Siinkohal soovitan kõikidele siiralt, 
ilma igasuguse tagamõtteta lugeda 
veelkord läbi Harri Allandi poolt ko-
dulinna kohta kirjapandu: „Tapa linn 
läbi aegade I ja II“, „Tapal paiknenud 
soomusrongirügement sõnas ja pildis 
1925 -1940“, peatselt ilmuv „Tapa 
Jakobi kirik sõnas ja pildis“ ja Helmut 
Elstroki „Põhja Eesti südamaadel“.

Pärast seda on teil suur võimalus 
lähtuda otsuste langetamisel nii val-
lale kui linnale olulistest ajaloolistest 
väärtustest, et päädida enamiku Tapa 
valla (linna) elanike südamest tulev 
tunnustus! Siin ei aita suurejoonelised 
kirjapandud arenduskavad! Lihtsat, 
siirast koduarmastust on vaja! 

Raivo Raid

MTÜ Loometöö virgad rahvariiete õmblejad lõpetasid Tapa muuseumis oma näituse ühise pildiga. 
Foto  Heiki Vuntus

ÜKS PILT

Avame Tapa valla 
(linna) kultuurikihid

Projekti “Kasvamine vanemaks 
olemise poole” perepäev Tartus

Suu laulab, süda muretseb....
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Tapa segarahvatantsurühm Tulised Tuulutajad olid tulnud peole tantsulusti pakkuma ja kultuurimajale kin-
gitust üle andma.

Agentuur Corelli Music, Tapa kul-
tuurikoda ja Tapa vallavalitsus ju-
hatavad jõuluaja sisse mitme sajandi 
taha viiva värvikireva kavaga „Kesk-
aja jõulumuusika“, mida esitab an-
sambel Hansa Trubaduurid. Kava 
jõuab publiku ette 1. advendipüha-
päeval, 30. novembril kell 17 Tapa 
Jakobi kirikus. Kontsert on tasuta.

Hansa Trubaduurid on põnev 
noortest loova mõtlemisega muu-
sikutest koosnev ansambel, kelle 
keskaja muusika kava on värvikas 
nii kõrvale kui ka silmale. Ansambel 
rikastab muusikapilti omapärase 
pillivalikuga ning kannab esinedes 
keskaja rõivastusest inspireeritud 
kostüüme. Trubaduurid tegutsevad 
neljandat aastat. Ansambli koos-
seisu kuuluvad Anna-Liisa Eller 
(käsitrummid, plokkflöödid, kand-
led), Maarja Uus (plokkflöödid, kä-
sitrummid, lauto), Endrik Üksvärav 
(vokaal, käsitrummid) ja Janno Pokk 
(nyckelharpa, vokaal, käsitrummid). 
Külalissolistina seisab Hansa Tru-
baduuride ees Mikk Dede (vokaal). 
Ansambel on jõudnud end juba 
näidata ka mitmel Euroopa laval. 

Kavas, mida lisaks Tapa kirikule 
pakutakse sarjades „Café Grand 

muusikasalong“ (Pärnu hotellis Vic-
toria) ja „Maardu mõisa muusikasa-
long“, kõlavad jõulumuusika kõrval 
ka keskaja armastuslaulud. Euroopas 
IX-XV sajandini loodud muusika, 
mida ansambel Hansa Trubaduurid 
meile vahendab, suudab igal kuula-
misel üllatada rikkalike kõlavärvide, 
vaimsuse ja imeilusate meloodiatega. 

Keskaja muusika autorite nimed 
on tänapäeval enamasti tundma-
tud, Hansa Trubaduuride leidlikule 
pillivalikule on need aga seadnud 
ansambli liige Janno Pokk. Kuulaja 
võib neis seadetes ära tunda ka 
peeneid vihjeid kaasaegsetele muu-
sikastiilidele või erinevate maailma-
nurkade rahvamuusikale. Eelkõige 
rahvamuusikaga seostub ka näiteks 
ansambli pilliarsenali kuuluv nyckel-
harpa, traditsiooniline rootsi instru-
ment, mille ajalugu ulatub kuuesaja 
aasta taha. Tänapäeva Rootsis ja 
mujalgi on pill taas väga populaar-
ne, Eestis aga pigem haruldast sorti 
kuulamiskogemus. Nyckelharpa on 
omapärane 16-keelne poognaga 
mängitav pill, väliselt viiuli kauge 
sugulane, kuid spetsiifilise kõlaga. 

Anneli Remme

Jõuluaeg algab 
värvika keskaja 
muusika kavaga

Hansa Trubaduurid esinevad Tapa kirikus 1. advendipäeval.
Foto  Anneli Remme

Valla esindus kinkis Lehtse kultuurimajale suure elektronkella.

Ehitajatelgi oli kingitus kultuurimaja perenaiste jaoks kaasa võetud.

Kultuurimaja direktorilt Leelo Jürimaalt võttis pidupäeva puhul intervjuu ka televisioon.
Fotod  Heiki Vuntus

Lehtse kultuurimaja avati peale renoveerimist pidulikult



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 4 21. november  2008

Tapa vallavalitsus on edastanud valla-
volikogule arutamiseks Tapa valla teede 
ja tänavate teehoiukava aastateks 2009–
2011 ning teede ja tänavate ehitus ja 
rekonstrueerimisplaani aastani 2016. 
Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava 
on koostatud kolmeks aastaks ja vaja-
dusel seda uuendatakse. Teehoiukava 
koostas Tapa vallavalitsus lähtuvalt 
vajadusest saada ülevaadet Tapa linna-
tänavate ja Tapa valla kohalike teede 
remondivajaduste ja võimaluste üle 
lähiaastatel ning pikemas perspektiivis.

Vallavalitsuse taotluseks on koos-
tada võimalikult konservatiivse lä-
henemise kaudu Tapa valla vajadusi 
ning võimalusi arvestav teehoiukava, 
mille abil oleks võimalik koostada 
Tapa valla eelarvet teede ehituse- ja 
planeerimisega seonduvate rahasta-
miste osas. Teehoiukava võimaldaks 
planeerida võimalikke projektitegevusi 
ja nende rahastamist nii riiklikest kui ka 
välisvahenditest.

Teehoiukavas iseloomustatakse 
vajalikke tegevusi tee seisukorra pa-
randamiseks, perspektiivseid teede 
ehitusi, ristmike arendamisi ning 
seotud projekte teehoiu planeerimisel. 
Teehoiukava on seotud Tapa valla tee-
de registriga, milles tuuakse välja teid 
ja tänavaid iseloomustavad tehnilised 
näitajad. Teederegistri haldajaks on 
Tapa vallavalitsus, koordinaatoriks 
Viru Teedevalitsus. Registrisse tehakse 
täiendusi ja parandusi jooksvalt vasta-
valt uute olukordade tekkele (näiteks: 
uute teede ja tänavate ehitus, tänava-
katete muutused, pindalade muutused 
jne). Teede register on aluseks Tapa 
linna ja valla planeeringute koosta-
misel (sh üldplaneering), statistiliste 
aruannete koostamisel, teehoiukava 
arendamisel ja muude erinevate üle-
vaadete teostamisel.

Teede ja tänavate teehoiutööde 
prioriteedid

Tapa linna tänavate teehoiutööde 
prioriteedid on otseselt seotud konk-
reetse tänava asukohaga ja liiklusin-
tensiivsusega. Tänavad on jagatud 
kolme gruppi. 

Esimese grupi moodustavad lin-
natänavad, mis tagavad linna sidumise 
seda ümbritsevate maanteedega, linna 
eri piirkondade vahelised tänavad, 
kesklinna piirkonda teenindavad 
tänavad ja platsid. Oluliseks on ka 
ühiskondliku transpordi kulgemine. 
Grupi moodustamisel lähtuti hin-
nangust, kus sinna kuuluvate tänavate 
osaline või täielik sulgemine või muul 
viisil liikluse takistamine tooks kaasa 
liikluses suured ümberkorraldused ja 
eriolukordade tekke.

Teise grupi moodustavad tänavad, 
mis seovad täiendavalt esimese grupi 
tänavaid ja pakuvad vajadusel alterna-
tiivseid liikumisvõimalusi teesulgude 
või muul viisil liikluskorralduse ümber-
korraldamisel esimese grupi tänavatel. 
Teise grupi tänavate sulgemine toob 
endaga kaasa vähem liikluskorraldus-
likke probleeme liikluse suunamisel.

Kolmanda grupi moodustavad 
ülejäänud tänavad, mis on üldjuhul 
elamukvartalite ja tööstusalade sisesed 
tänavad, millede sulgemine on lokaalse 
iseloomuga ja ei too endaga kaasa suu-
remaid liikluskorralduslikke muudatusi 
linnaliikluses. Siis gruppi kuuluksid 
enamik Lehtse aleviku tänavad.

Valla teede teehoiutööde prioritee-
did on seotud teede liiklusintensiiv-
suse, teede asukoha külade asustus-
tiheduse ja ühis- või koolitranspordi 
olemasolu järg.

Teehoiutööde aastaringne korralda-
mine ja kavandamine lähtub eeltoodud 
gruppidest. Üldine eesmärk on võima-
luste piires vähendada linnas, kui kogu 
valla territooriumil tolmuseid katendeid, 
asendades neid asfaltbetoon või muude 
tolmuvabade katetega. Eesmärgiks on 
likvideerida lähtuvalt teede prioriteetide 
järjekorrast auke ja muid teede ja täna-
vate katte defekte alates varakevadest 
ja teetööde teostamise võimalustest. 
Seejärel korraldatakse vajalikud pinda-
mistööd ja teostatakse teede märgistus. 
Suvise teehoiutööna on lisandunud ka 
kruusakattega teede-tänavate tolmutõr-
je soolaühendite lahusega.

www.tapa.ee

Tapa valla teede ja 
tänavate teehoiukava 
aastateks 2009–2011

Mida kohustab seadus?
Liikluseeskiri § 22. Kahesuu-

nalisel asulavälisel teel, kus puudub 
kõnnitee, peab jalakäija liikuma 
ainult vasakpoolsel teepeenral, 
viimase puudumise või käimiseks 
sobimatuse korral aga sõiduteel 
selle vasaku ääre lähedal, kusjuures 
halva nähtavuse korral või pimeda 
ajal valgustamata teel tohib sõidu-
teel liikuda ainult ühes reas.

Liikluseeskiri § 25. Halva näh-
tavuse korral või pimeda ajal kõn-
niteeta ja valgustamata teel liikudes 
peab jalakäija kasutama helkurit või 
süüdatud laternat.

Kui kaugelt autojuht pimedas 
liikuvat jalakäijat näeb?

Kuigi jalakäija näeb tuledega autot 
juba kaugelt, eristab autojuht ilma 
helkurita jalakäijat lähitulede valgusvi-
hus alles 30–40 m kauguselt. Pimedas 
sõites häirivad juhti veel vastusõitvate 
autode tuled, kriimustused ja mustus 
esiklaasil või vihm ja udu. Halb ilm 
võib peaaegu poole võrra vähendada 
seda teepikkust, millel autojuht hel-
kurita jalakäijat märkab. Halvemal 
juhul on see vaid 15–20 meetrit, mis 
ei ole piisav, et juht suudaks pidurda-
des jalakäijale otsasõitu vältida.

Kiirusel 90 km/h on auto pea-
tumisteekond kuival teekattel ligi-
kaudu 70 meetrit. Märjal või lumisel 
teekattel on peatumisteekond 
märgatavalt pikem.

Seega: Suure kiirusega sõites 
on lähituledest valgustatud tee-
lõik palju lühem peatumiseks 
vajalikust.

Kui kaugelt näeb autojuht 
helkurit?

Korralik helkur on auto lähitu-
lede valguses nähtav juba 130–150 
meetri kauguselt. Autojuhile jääb 
seega piisavalt aega, et reageerida 
ja mööduda helkurit kasutavast 
jalakäijast ohutult.

Seega: Helkur on vajalik, et 
autojuht pimedas liikuvat ja-
lakäijat juba varakult märkaks 
ning jõuaks reageerida.

Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt 

ja ajutiselt kinnitatavaid. Püsivalt 
kinnitatav helkur on tavaliselt 
kangale õmmeldud või liimitud 
juba vabrikus. Samas on igaühel 
võimalik oma riietele kauplusest 
ostetud helkurpaela ise õmmelda 
või kuumkinnitusega helkurmater-
jal triikraua abil kleepida. Rippuv 
helkur kinnitatakse riietele haak-
nõela ja paela abil; veniv helkurpael 
lihtsalt tõmmatakse varruka või 
püksisääre peale.

Helkur tuleb riietele kinnitada 
nii, et see oleks nähtav võimalikult 
mitmest suunast. Kuna maanteel 
peab kõndima vasakpoolsel tee-
peenral, siis tuleb siis tuleb rip-
puv helkur paela ja haaknõelaga 
kinnitada enda riiete paremale, 
sõiduteepoolsele küljele, näiteks 
tasku serva külge nii, et helkur 
jääb rippuma umbes põlve kõr-
gusele (umbes samal kõrgusel 
asetsevad ka sõidukite tuled). 
Päeval, kui helkuri kasutamine 

ei ole vajalik, saab sel moel kin-
nitatud helkuri panna taskusse. 
Oluline on jälgida, et helkur jope 
või mantli ääre alt välja paistaks. 
Veniva helkurpaela võib samal 
põhimõttel parempoolse varruka 
peale tõmmata. Mitme helkuri 
olemasolul on kõige turvalisem 
kasutada kahte helkurit korraga, 
ühte paremal ja teist vasakul 
küljel.

Õmmeldavast või kleebitavast 
helkurmaterjalist kujundeid või 
ribasid tuleks kinnitada rõivaste 
sobivatesse kohtadesse arvestuse-
ga, et helkurid oleksid nähtavad nii 
eest, tagant kui küljelt.

Pimedas liikudes suurendab 
jalakäija märgatavust ka hele riie-
tus.

Helkuri toime põhineb tema 
ehitusel: helkur peegeldab temas 
olevatele peegelpindadele lan-
genud valguskiire tagasi valgus-
allika suunas. Kui helkuri pind 
on kraabitud või kulunud, tuleks 
helkur uue vastu vahetada, kuna 
tema valgustpeegeldav toime on 
märgatavalt väiksem kui tervel ja 
puhtal helkuril.

Seega: Helkur tuleb riietele 
kinnitada nii, et see oleks näh-
tav võimalikult mitmest suu-
nast. Maanteel tuleb kõndida 
alati vasakpoolsel teepeenral st. 
autode sõidusuunale vastupidi-
ses suunas.

Mida räägib liiklusõnnetuste 
statistika?

Jalakäija ja jalgratturi risk sattu-
da liiklusõnnetusse on pimeda ajal 
mitmekordne võrreldes hea näh-
tavusega päeva ajal. Aastate lõikes 
võib täheldada, et liiklusõnnetuste 
tagajärjel üle poolte jälakäijate ja 
iga viienda jalgratturi vigastumine 
või surmajuhtum leiab aset pi-
medal või hämaral teel. Viimaste 
aastate statistika andmeil kasutasid 
helkurit vaid üksikud õnnetusse 
sattunud inimesed .

On iseloomulik, et suurem osa 
pimeda ajal jalakäijatega toimunud 
õnnetustest on aset leidnud asu-
lavälisel teel, samuti täiskasvanud 
inimestega. Ligikaudu kolmvee-
rand asulavälistel teedel huk kunud 
jala käi ja test on aktiivses tööeas, 
vanuses 25–65-aastased inimesed. 
Sõidukite suure sõidukiiruse tõttu 
lõpevad asulavälisel teel toimunud 
otsasõidud kas jalakäija surmaga 
või üliraskete vigastustega. Sageli 
on õnnetused seotud kas vales 
teeservas kõndimisega (sõidukite 
liikumise suunas samal teepoolel, 
kus jalakäija ei näe tagant lähenevat 
sõidukit), sõiduteel hääletamisega 
või ootamatu sõidutee ületamisega.

Käesoleva aasta üheksa kuuga 
on pimeda ajal asulavälisel teel 
toimunud liiklusõnnetustes huk-
kunud juba 14 inimest.

Kas helkurit kasutatakse?
Tänu helkuri kasutamisele suu-

natud teavitustööle on jalakäijahel-
kuri kandmine aasta-aastalt suure-
nenud nii laste kui täiskasvanutest 

liiklejate seas. Helkurite kandmist ja 
kampaania tulemusi on mõõdetud 
AS Emor poolt läbiviidud küsitlu-
suuringutega ning paralleelselt on 
jälgitud muutusi liiklusõnnetuste 
statistikas.

•	Eesti Tervisekasvatuse Kes-
kuse poolt läbiviidud täiskasvanud 
elanikkonna terviseuurimuse and-
metel kandis 1995/1996. a. seisuga 
helkurit vaid 6% eesti täiskasvanud 
elanikkonnast (võrdluseks Soomes 
37%). 

•	2003. aastal Emori poolt lä-
biviidud küsitlusuuringu andmetel 
kandis helkurit reeglina või sageli 
juba 45% täiskasvanutest ja 85% 
lastest, mis on täiesti võrreldav 
Põhjamaades saavutatud vastavate 
näitajatega. 

•	 Järgnevatel aastatel on helkuri 
kandmine (reeglina või sageli) kas-
vanud veelgi, ulatudes 2007. aasta 
detsembris Emori poolt läbiviidud 
küsitluse andmetel 63%-ni täiskas-
vanutel ja 91%-ni lastel.

Millistele nõuetele peab helkur 
vastama?

Et helkur teda kandvat inimest 
kaitseks, peab see olema autoju-
hile selgelt nähtav küllaltki pika 
vahemaa tagant. Sellepärast on 
jalakäijahelkurile kehtestatud kva-
liteedinõuded nii vaguspeegelduse, 
pinna suuruse kui mitmete muude 
parameetrite osas. Paraku on Eesti 
turul igal aastal liikvel ja avastatud 
helkureid, mis kehtestatud nõuetele 
ei vasta, mis omakorda tähendab 
seda, et sellised helkurid ei paku 
neid kandvatele isikutele piisavat 
kaitset. “Libahelkurite” avastamise 
teeb keeruliseks asjaolu, et mittek-
valiteetset helkurit on korralikust 
helkurist palja silmaga väga raske, 
kui mitte võimatu eristada. Hel-
kuri kontrollimiseks võib igaühele 
soovitada katse läbiviimist pimedas 
autotulede valguses, teades, et 
korralik helkur on auto lähitulede 
valgusvihus selgelt nähtav juba 130 
- 150 meetri kauguselt. Helkurite 
laboratoorset kontrolli on Eestis 
võimalik läbi viia Tartu Ülikooli 
Füüsikainstituudis.

Helkurile esitatavate nõuete osas 
peab silmas pidama järgmist:

•	 Jalakäijahelkur on EL Di-
rektiivi 89/686/EMÜ kohaselt 
isikukaitsevahend.

•	Helkur, mida kasutab jalakäija, 
peab vastama standardi EVS-EN 
13356 “Nähtavust parandavad 
vahendid mitteprofessionaalseks 
kasutamiseks. Katsemeetodid ja 
nõuded” nõuetele.

•	Helkuril või selle pakendil 
peab olema CE-märgistus koos 
viitega helkuri standardile EN 
13356:2001 vastavuse kohta ja 
muu nõuetekohane informatsioon 
(helkurite valmistaja ja maaletooja 
andmed), ning pakendil peab olema 
või pakendisse peab olema lisatud 
helkuri riigikeelne kasutusjuhend. 

•	Pakutavate helkurite kohta 
peab olema esitatud sertifikaat, 
mis tõendab helkurite vastavust 
standardis EN 13356:2001 esitatud 
nõuetele.

•	Helkuri kvaliteedile, paken-
damisele ja tähistamisele esitatud 
nõuetest peavad kinni pidama kõik 
jalakäijahelkurite tootjad, müüjad ja 
mistahes muul moel nende levita-
jad.

•	Helkurite kvaliteedi üle teos-
tab järelevalvet koostöös Maantee-
ametiga Eesti Tarbijakaitseamet.

Kerstin Siim

Miks on helkur vajalik?



•	 toiduga pooleldi täidetud pa-
kendid.

Sorteeritud jäätmete konteine-
risse viidud pakendid peavad olema 
tühjad ja kokkupressitud.

Eelpoolnimetatud konteinerites-
se on keelatud viia, toidujäätmeid, 
lehti, oksi aknaklaasi ja muid olme-
jäätmeid.

MTÜ Eesti Taaskasutusor-
ganisatsiooni poolt paigaldatud 
avalikuks kasutamiseks mõeldud 
pakendikonteinerid ja papp- ja 
paberkonteinerid on märgistatud 
Rohelise Punkti märgiga, ning 
nendesse konteineritesse võivad 
kõik valla elanikud oma sorteeritud 
jäätmeid viia.

 

Rohelise punkti märk
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Papp- ja paberpakendi kontei-
nerisse (sinisesse konteinerisse) 
sobivad: 

•	 ajalehed, ajakirjad, kataloogid 
ja reklaammaterjalid

•	 töövihikud, paberist ja papist 
kaustikud, trükiga ja puhas kirja- 
ning joonistuspaber

•	ümbrikud, vanad raamatud
•	pappkastid ja -karbid, lai-

nepapp, jõupaber, paberkotid jm 
puhtad paberpakendid.
Papp- ja paberpakendi kontei-
nerisse ei sobi:

•	määrdunud või vettinud pa-
ber ja papp

•	paber ja papp, mis sisaldab 
muud materjali, nt foolium

•	majapidamispaber, kile
•	 foolium- ja kopeerpaber
•	 ehituspaber, kleepsildid, 

kleepsud, kommipaberid
•	kartongist joogipakendid

Segapakendikonteinerisse (kol-
lasesse konteinerisse) sobivad:

•	 jogurtiti- ja võitopsid, õli- ket-
šupi ja majoneesipudelid, kosmee-
tika- ja hooldustoodete pakendid, 
plastnõud ja -karbid, muud puhtad 
pakendid, kilekotid ja pakkekile

•	värvitud ja värvilised klaasist 
alkoholipudelid, värvitud ja värvi-
lised klaaspurgid, muud värvitud 
või värvilised klaaspakendid

•	 toidu- ja joogipakendite me-
tallkaaned ning korgid, konservi-
pakendid, muud puhtad metallpa-
kendid

•	puhtad kartongist piima-, 
mahla-, veini- ja jogurtipakendid
Segapakendikonteinerisse ei 
sobi:

•	plastist mänguasjad, kummist 
tooted, ohtlike ainete pakendid, 
hügieenisidemed, ühekordsed 
mähkmed

•	plastist, savist ja metallist 
toidunõud, aiatoolid, aknaraamid 

•	 akna- ja lehtklaas, valgustus-
pirnid, peegelklaas

•	 aerosoolpakendid

OÜ Cleanhouse on Virumaal 
tegutsev puhastusteenuseid ja -
tarvikuid pakkuv ettevõte. Pakume 
oma klientidele:
- pesumaja teenust,
- rõivaste keemilist puhastust,
- vaipade pesu,
- puhastusaineid ja -tarvikuid,
- hügieenitooteid,
- hoolduskoristust,
- teostame puhastuse eritöid (va-
hatamine, aknapesu, ehitusjärgne 
koristus jms),
- rendime porivaipu. 

Ehk siis kõike, mis on puhtuse 
hoidmise ja loomisega seotud ning 

kõike seda on nüüd võimalik tellida 
ühest kohast, ilma lisakulude ja 
sekeldusteta. 

Oleme välja arendanud uue kau-
bamärgi PUHAS MAJA. Oma esin-
duspinnal Rakvere Põhjakeskuse 
esimesel korrusel pakume klientidele 
võimalust kasutada ja tellida teenu-
seid otse kaubanduskeskuses. Samas 
asub keemilise puhastuse ja pesuma-
ja vastuvõtupunkt. Teenindame nii 
eraisikuid kui ettevõtteid kõikidel 
nädalapäevadel kell 10–21.

Hetkel kaalume regulaarset 
pesumaja, keemilise puhastuse 
ja vaipade puhastamise teenuse 

osutamist ka väljaspool Rakveret. 
Uus teenus tähendab seda, et 
meie PESUBUSS tuleb ja võtab 
kokkulepitud kohas ja ajal teie 
kodu lähedalt puhastamist vajavad 
esemed ja toimetab need meie 
töötluskeskusesse Õli tn 3, Rakve-
res. Maksimaalselt nädala jooksul 
puhastame ja peseme need puhtaks 
ning toome teie juurde tagasi.

Loodame teiepoolset huvi ja 
tagasisidet antud küsimuses mei-
liaadressil info@cleanhouse.ee või 
telefonidel 32 60528, 32 44034.

Halja Talalaev

Paljud meist mäletavad veel aega 
kui kaubavalik kauplustes oli väike. 

Kaupa ei jätkunud kõigile, kõik-
jal olid järjekorrad. Valitses de-
fitsiit. Kuid samas olid kaupadel 
kindlad hinnad. Sama kaup oli igal 
pool ühesuguse hinnaga. GOST 
ja hinnakirjad fikseerisid täpselt 
toote koostise, hinna ning ka kaalu 
kui toode oli pakendatud. Näiteks 
doktorivorst maksis igal pool 2 rbl 
ja 20 kopikat kg ja kõikjal kaalus 
alati 200 g. Eelpakendatud kaupa 
oli müügil vähe. Vorsti ja juustu 
lõigati kaupluses kohapeal ostjale 
nii palju kui ta soovis, heeringaid 
müüdi tünnist. 

Praeguseks on olukord kardi-
naalselt muutunud. Enamus kaupu 
on müügil pakendatult. Hinnad on 
kauplustes erinevad. Ostjatel on 
raske orienteeruda selles kaupade, 
pakendite ja hindade virrvarris. 
Mida siis teha, kuidas käituda?

Proovime koos mõelda, mida 
tasub kaupluses käies tähele panna 
ja meeles pidada. Kuna see teema 
on nii laiaulatuslik, siis võtame 
praegu vaatluse alla ainult toidu- 
ja esmatarbekaupadega seonduva. 
Kõigepealt tuleb võtta teadmiseks, 
et meil on turumajandus ning turg 
määrab hinna. Mida rohkem on 
kauplusi, seda suurem on konku-
rents, seda suurem on kaubavalik 
ning madalamad hinnad. Kõik 
see on aga kasulik ostjale. Meil 
on vabalt kujundatavad hinnad. 
Kaupleja võib kauba eest küsida 
hinda, mida ta soovib. Ostja aga 
teeb oma valiku, ostes sealt, kust 
on talle sobivam ja soodsam, kus 
on kvaliteetsem kaup ja viisakam 
teenindus.

Sisseoste tehes tuleb kõigepealt 
meeles pidada, et erinevates kaup-
lustes võib sama kaup müügil olla 
erinevate hindadega. Selleks et 
soodsaid oste teha, tuleb uurida 
hindasid, võrrelda teistes kauplus-
tes olevatega ja alles siis teha oma 
valik. Nii veendute, et hinnaerine-
vused on tegelikult päris suured. 
Mõned näited: Alma hapukoor 0,5 
kg madalam hind 10.10, kõrgem 
12.90. Farmi 0,5 kg hapukoorel 
olid hinnad vastavalt 11.10 ja 
13.80. Toiduõli Olivia 1l oli müügil 
hinnavahemikus 26.90–29.80 ning 
makaronid Torino spiraal 400 g 
8.50–10.50 paki eest.

Omaette teema on pakendatud 
ja pakendamata kaup. Kuidas on 
kaup pakendatud? Kas on tegemist 
lihtsas kilepakendis singitükiga või 
on sink viilutatud ning ilusas värvi-
lises karbis? Kui palju on pakendis 
antud toodet (sinki, vorsti, juustu, 
kohupiima, kooki jne). Tasub tea-
da, mida väiksem on kauba kogus 
pakendis ja mida pilkupüüdvam 
on pakend, seda kallimana tuleb 
see kaup meile kätte. Maksame nii 
pakendi, pakendamise, viilutami-
se, kaalumise, pakendi kogumise, 
ümbertöötlemise jne eest. Alati on 
kasulikum osta pakendamata, liht-
sas pakendis ja suurde pakendisse 
pakendatud kaupa. Loomulikult 
tuleb kauba ostmisel alati tähe-
lepanu pöörata ühikuhinnale ja 
realiseerimiskuupäevale.

Võrdleme mõne toote hindu, 
mis olid müügil nii pakendamata 
kui ka pakendatult. Rakvere suit-
supeekon 110-g pakendis maksis 
17.90 pk. See teeb kg hinnaks 
162.70. Letist kaaluga ostes saate 
kauba kätte hinnaga 86.50 kg. 

Rakvere viiner 200-g pakendis 
maksab 15.90 st kg hind on 79.50, 
pakendita on kilohind 48.90. 

Karamelli-hapukoorekook 340 
g pakendis maksab 35.50, see teeb 
kg hinnaks 104.40. Kaaluga ostes 
saab sama koogi kätte hinnaga 
69.50. 

Suur ja väike pakend. Näiteks 
400-g pakk pesupulbrit Ariel mak-
sis 27.90, sama pesupulber 4-kg 
pakendis aga 179.90 – ostes sellise 
paki saame ümberarvestatult 400 
grammise paki hinnaks 18 kr – 
vahe paki kohta 9.90. Tähendab 
sama koguse (4 kg) juures maksame 
pakendi eest juurde 99 krooni.

Veel üks näide. Coca-cola Zero 
0,5 l hind 10.90, 2 liitrit 19.90. 0,5-l 
pudelis ostes maksame ühe liitri 
joogi eest 21.80 – 2-liitrise pudeli 
puhul on aga liitrihinnaks 9.95. 
Hinnavahe seega 11.85 liitri kohta.

Erinevatel tootjatel on analoog-
se kauba puhul erinev hind. Siin 
on põhjusi mitmeid. Tihti sõltub 
see pakendist näiteks piimatoodete 
puhul kile- ja tetrapakend. 

Erilist tähelepanu peab aga 
pöörama ühikuhindadele. Koos 
müügihindadega on kauplustes 
välja toodud ka ühikuhinnad. 
Neid peab tähelepanelikult jälgi-
ma, sest just nii saab teada antud 
kauba liitri või kilogrammi hinna. 
Nii püüab seadus kaitsta tarbi-
jaid tootjate eest. Tootja muudab 
pidevalt toodete kaalu. Vorsti- ja 
singipakendite kaalud muutuvad 
pidevalt. Kommi- ja küpsisepa-
kendid lähevad kergemaks. Pakend 
jääb praktiliselt samaks, kogus aga 
muutub väiksemaks, hinnamuutust 
ka märgata pole. 

On toimunud varjatud hinna-
tõus. Nii on endisest 200-g kom-
mipakkidest saanud 175 ja 150 g 
kaaluvad pakid. Võipakkide kaalud 
on samuti erinevad 150–200 g. 
Silma järgi vahet ei tee, kas pakis 
on 175, 185 või 200 g. Ainult hinda 
vaadates võib sattuda tahtmatult 
kõige kallima kilohinnaga toote 
peale. Nagu imeväel on kohupii-
matorude kaal vähenenud, 250-g 
kohupiimapakiga harjunud ostja 
leiab end silmitsi 200-g pakiga 
jne, jne. 

Ajalehtedes ning kauplustes 
kohapeal on tihti teave soodus-
pakkumiste kohta. Neid tasuks 
alati tähele panna ning läbi mõel-
da. Sooduspakkumistelt võib tihti 
leida midagi soodsat ja kasulikku. 
Muidugi tuleb osta ikka seda, mida 
tõesti vaja on, mitte seda mida 
odavalt kätte saab ja mida teised 
ostavad. Odavalt võib saada tihti 
just mitte vajalikke asju. 

Viimati hakkas silma sooduspak-
kumine kus oli müügil Farmi 82% 
või hinnaga 12.90 200g pakk. See 
on kilohinnaga 64.50. Teises kaup-
luses oli või kg hinnaks 108 krooni. 
Isegi Taluvõide hind oli paariküm-
ne krooni võrra kõrgem kilo kohta. 
Broiler, täpsemalt maitsestatud 
grillbroiler, oli müügil hinnaga 
36.90 kg. Kõrvalkaupluses oli aga 
jahutatud broileri hinnaks 45.80. 

Jälgige kauplustes alati hindu. 
Veenduge, et kauba juures olev ja 
kassasse kauba eest makstud hind 
oleksid ikka ühesugused. Kaup-
lusest võtke alati kaasa ostutšekk. 
Kui tekivad arusaamatused või on 
teil pretensioone, siis ilma tšekita 
neid lahendada ei saa.

Helle-Anne Org

Sorteeri pakendijäätmed õigesti Nõuandeid 
ostjatele

Sorteeritud jäätmete avalikud kogumiskohad Tapa vallas

Pesumaja ja keemilise puhastuse 
teenused
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•	Ühele puudega isikule määrati 
hooldaja.
•	Otsustati esitada Viru Maakohtule 
kaks avaldust piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste seadmi-
seks.
•	Ühe abivajajaga sõlmiti kodutee-
nuse osutamise leping.
•	Kolmele Tapa valla vähekindlus-
taud pere lastele otsustati maksta 
täiendavat sotsiaaltoetust transpor-
dikulude hüvitamiseks sõidul käsi-
pallivõistlustele Soome Vabariiki.
•	Võeti vastu kokku seitse korral-
dust katastriüksusele nime määra-
mise kohta.
•	Otsustati edastada vallavolikogule 
otsuse eelnõu “Katastriüksusele 
sihtotstarbe määramine”.
•	Võeti vastu korraldused projek-
teerimistingimuste määramise kohta 
üksikelamu ja selle teenindamiseks 
vajalike abihoonete projekteerimi-
seks Kase kinnistule Kuru külas ja 
Peebumäe kinnistule Imastu külas 
ning mobiilsidemasti projekteerimi-
seks Valve tn 29 Tapa linnas.
•	Väljastati ehitusluba üksikelamu 
laiendamiseks Jakobi tn 20 kinnis-
tul Tapa linnas, Jäneda Õppe- ja 
Nõuandekeskuse õppehoone re-
konstrueerimiseks ja imbsüsteemi 
ehitamiseks Vendla kinnistul Pruuna 
külas.
•	Otsustati edastada vallavolikogule 
määruse eelnõu “Tapa valla teede 
ja tänavate teehoiukava aastateks 
2009–2011 ning teede ja tänavate 
ehitus ja rekonstrueerimine aastani 
2016“.
•	AS-ga Järva Teed pikendati sõl-
mitud töövõtulepingu tööde lõpe-
tamise tähtaega kuni 30.11.2008, 
kuna kohustuste õigeaegse täitmata 
jätmise tingis vääramatu jõud, mil-
leks olid halvad ilmastikuolud.
•	Tunnistati kehtetuks Tapa vallava-
litsuse 29.10.2008 korraldus nr 1977 
“Reservfondist raha eraldamine“.
•	Otsustati edastada vallavolikogule 
otsuse eelnõu “Vallavara võõran-
damine“ ning “Tapa linnavolikogu 
12.12.2002 otsuse nr 10 „Kinnistu 
aadressil Väike-Karja 2 võõranda-
mine“ kehtetuks tunnistamine ja 
kinnistule Väike-Karja tn 2 Tapa 
linn Tapa vald hoonestusõiguse 
seadmine“.
•	Lõpetati alates 1. novembrist 2008 
üürileping Tapa vallale kuuluva kor-
teri asukohaga Keskuse 8-4, Lehtse 
alevik, Tapa vald kasutamiseks.
•	Otsustati edastada vallavolikogule 

informatsioon Tapa valla 2008. a 
eelarve täitmisest 9 kuu kohta ning 
määruse eelnõu “Tapa vallavolikogu 
14.02.2008 määruse nr 88 „Tapa val-
la 2008. aasta eelarve kinnitamine“ 
muutmine“.
•	Anti avaliku ürituse luba FIE-le 
Fatima Tsatiašvili laada korraldami-
seks 8. novembril 2008, 6. detsemb-
ril 2008 ja 20. detsembril 2008 (kell 
8–16).
•	Kinnitati Lehtse lasteaia hoole-
kogu koosseis 2008/2009 õppeaas-
taks.
•	Tapa vallavalitsuse lastekaitsespet-
sialisti Jaanika Kirsi volitati nelja 
Tapa valla alaealise lapse eest teosta-
ma pangatoiminguid arve avamiseks 
ja pangakaardi taotlemiseks.
•	OÜ-le Peetmark LH Tapa Liha-
tööstus väljastati ehitusload kaup-
lus-kohvik rekonstrueerimiseks ja 
laohoone ehitamiseks aadressil 1. 
Mai pst 11, Tapa linn, Tapa vald. 
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 
21.11.2007 korralduse nr 706 ja 
korraldus nr 707.

12.11.2008
•	Otsustati maksta kokku 61 387 
krooni 6. klassi tütarlaste vaktsi-
neerimise (III süst) eest pappiloom-
viiruse (HPV) poolt põhjustatud 
emakakaelavähi vastu.
•	Otsustati eraldada Tapa vallale 
kuuluva hoone aadressil Kooli 24 
Tapa linn remondiks kokku 283 527 
krooni.
•	Võeti vastu korraldus Tapa valla 
eakatele, vanuses 80 eluaastat ja 
vanemad, jõulutoetuse maksmiseks 
kokku summas 74 600 krooni.
•	Otsustati korraldada riigihanke 
lihtmenetlus “Jäneda suusaraja 
valgustuse rajamine” ja “Tapa val-
lale kuuluvate hoonete elektripai-
galdiste käidukorraldus 01.01.2009–
31.12.2011”.
•	Väljastati taksoveoteenuste osuta-
miseks taksoveoluba ja sõidukikaart.
•	Anti kaks korraldust jäätmemahu-
ti harvemaks tühjendamiseks.
•	Kinnitati Tapa valla veopiirkonnas 
1. veebruarist 2009 uued korralda-
tud jäätmeveo teenustasude hinnad.
•	Võeti vastu korraldus peremehetu 
ehitise arvele võtmise kohta ja teine 
korraldus vastuväite esitamise täht-
aja pikendamise kohta peremehetu 
ehitise hõivamise menetluses;
•	Otsustati eraldada ASile Tapa Vesi 
42 393 krooni Lehtse alevikus Räga-
vere tee kanalisatsiooni ülepumpla 
renoveerimiseks.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Maksukorralduse seaduse § 27 lg 
1 p 4 kohaselt võib maksuhaldur 
maksukohustuslase nõusoleku 
ja teadmiseta avaldada igaühele 
andmeid maksukohustuslase mak-
suvõlgade suuruse kohta. Maksu- 
ja Tolliametist saadud andmete 
kohaselt on seisuga 13.11.2008 viis 
suurimat maksuvõlglast Tapa vallas 
asuvatelt maaüksustelt tasumata 
maamaksu osas järgmised maksu-
maksjad: Mati Orr, Lõuna-Eesti 
Erametsa OÜ, Mart Viirmaa, Janek 
Pruunlepp ja Jaanus Keerberg.

Maksuvõlgade olemasolu on 
artikli autori poolt täiendavalt 
kontrollitud 14.11.2008 Maksu- ja 
Tolliameti veebilehelt www.emta.

ee. Kokku oli 13.11.2008 seisuga 
võlglaste nimekirjas üle kolmesaja 
kuuekümne juriidilise ja füüsilise 
isiku, kellel on võlgnevus maamak-
su osas Tapa vallas asuvatelt maa-
delt. Maamaksu võla kogusumma 
nendel isikutel oli suurusjärgus ca 
350 tuhat krooni.

15. oktoobril 2008 oli viimase 
osa maamaksu tasumise tähtaeg 
2008. aastaks määratud maamaksu 
tasumiseks. Maamaksuseaduse § 
6 kohselt laekub maamaks oma-
valitsusüksuse eelarvesse. Seega 
jõuab Maksu- ja Tolliameti poolt 
kogutav maamaks selle valla või 
linna eelarvesse, kus asub konk-
reetne maatükk. Enamuste Tapa 

vallas eraomandis olevate maade 
omanikud on meie valla elanikud 
ja kui ollakse võlgu maamaksu, siis 
on jäänud laekumata ka osa valla 
eelarve tuludest. Teoreetiliselt võib 
juhtuda nii, et kui jäävad laekumata 
tulud, siis jäävad tegemata ka valla 
elanike jaoks vajalikud kulud.

Palun kõikidel maaomanikel üle 
vaadata, kas maamaks on tasutud! 
Maksu- ja Tolliameti infotelefo-
nilt 880 0816 on võimalik saada 
andmeid maksuvõla ning võlalt 
arvutatud intresside ja nende tasu-
mise kohta. Ka e-maksuametis on 
võimalik kontrollida oma maksu-
kohustuse täitmist.

Alar Teras, finantsnõunik

Tapa vallavalitsus teatab, et on pere-
mehetu varana arvele võtnud:

Tapa vallas Moe külas Moe-
Tööstuse kinnistult algava ning Par-
gi ja Kubja kinnistut elektrienergia-
ga varustava 0,4 kV elektriõhuliini 
pikkusega ca 1200 m, mille viimane 
teadaolev omanik oli riigiettevõte 
Moe Piiritustehas;

Tapa vallas Imastu külas Imastu 
kalakasvatuse moodustataval ka-
tastriüksusel asuva alajaama koos 
10 kV elektriõhuliiniga pikkusega 
ca 500 m (õhuliin läbib Imastu kü-
las ka kinnistuid Ojaveere, Imastu 
Koolkodu ning Porkuni metskon-
na maatükki nr 11), mille viimane 
teadaolev omanik oli kalurikolhoos 

Majak.
Kõigil, kellel on vastuväiteid 

loetletud vara peremehetuks tun-
nistamise kohta, esitada need 
kirjalikult kahe kuu jooksul, arva-
tes teate avaldamisest väljaandes 
Ametlikud Teadaanded, Tapa 
vallavalitsusele aadressil: Pikk tn 
15, Tapa 45106.

Maamaksu võlgadest

Vallavalitsus võttis arvele 
peremehetut vara

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

13.11.2008
•	Võeti vastu järgmised otsused:
„Katastriüksustele sihtotstarbe 
määramine;
“Peremehetu ehitise hõivamine”;
“Tapa Linnavolikogu 12.12.2002 ot-
suse nr 10 „Kinnistu aadressil Väike-
Karja 2 võõrandamine“ tühistamine 
ja kinnistule Väike-Karja tn 2 Tapa 
linn Tapa vald hoonestusõiguse 

seadmine”;
“Vallavara võõrandamine”.
•	Võeti vastu määrus “Tapa val-
lavolikogu 14.02.2008 määruse nr 
88 „Tapa valla 2008. aasta eelarve 
kinnitamine” muutmine”;
•	Kuulati informatsiooni Tapa valla 
eelarve täitmise kohta perioodil jaa-
nuar–september 2008.

Tapa valla aasta tegija komisjon 
ootab kandidaate konkursile 
“Tapa valla aasta tegija 2008”. 
Kandidaatide esitamise tähtaeg 
on 15. jaanuar 2009.

Kandidaate saab esitada 7 kate-
goorias: 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 kandi-
daadiks esitamise avaldusblankett 
ja saata aadressile Tapa vallava-

litsus/aastategija komisjon, Pikk 
15, Tapa 45106, Tapa vald, Lääne-
Virumaa.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla aastategija 

komisjoni esimees

Tapa valla aasta tegija konkurss 
ootab kandidaate

Tapa vallavalitsus seab enampak-
kumise korras hoonestusõiguse 
Tapa vallale kuuluvale kinnistule 
Väike-Karja tn 2, Tapa linn, Tapa 
vald (Viru Maakohtu kinnistus-
osakonna Lääne-Viru kinnistus-
jaoskonna kinnistusregistri regist-
riosa nr 3021131, katastritunnus 
79101:017:0017, pindala 35 590 m², 
tootmismaa 100%).

Hoonestusõiguse seadmise 
enampakkumise tingimused on 
järgmised:

 hoonestusõigusega koormatak-
se kogu kinnistu pindala 35 590 
m²;  hoonestusõiguse seatakse 

Enampakkumised
enampakkumise korras; hoones-
tusõiguse tähtaeg on 50 (viisküm-
mend) aastat; hoonestusõiguse 
aastatasu algsuurus on 20 000 
krooni; hoonestusõiguse seadmise 
enampakkumise osavõtutasu on 
2000 krooni ja tagatisraha 10 000 
krooni; hoonestusõiguse seadmi-
sega seotud notaritasu ja riigilõivu 
tasub isik, kelle kasuks hoonestus-
õigus seatakse.

Suuline enampakkumine toi-
mub 5. detsembril 2008 kell 10 
Tapa vallavolikogu saalis Pikk tn 
15 Tapa III korrus.

Tagatisraha ja osavõtutasu tasu-

da Tapa vallavalitsuse arveldusar-
vele nr 1120077103 Hansapangas 
või Tapa vallavalitsuse kassasse 
hiljemalt 1 tund enne enampakku-
mise algust.

Enampakkumise l  osa le j a 
peab enne enampakkumise al-
gust esitama läbiviijale isikut-
tõendava ja volitusi või esindus-
õigust tõendavad dokumendid 
ning tagatsiraha ja osavõtutasu 
tasumist tõendavad dokumendid. 
Kinnistuga tutvumiseks ja täienda-
va teabe saamiseks helistada alates 
tel 56 577 164 (Alar Teras).

Tapa vllavalitsus müüb eellä-
birääkimistega pakkumise kor-
ras Tapa vallale kuuluva kinnistu 
aadressil Üleviste tn 9 Tapa linn 
Tapa vald pindalaga 6059 m² (ka-
tastritunnus 79101:016:0025; Viru 
Maakohtu Kinnistusosakonna 
Lääne-Viru kinnistusjaoskonna 
kinnistusregistri registriosa nr 
4755631, kinnistul asub viiekordse 
korterelamu hoone karp).

Eelläbirääkimistega pakkumise 
tingimused ja lisatingimused on 
järgmised:

enampakkumise alghinnaks 1 
(üks) kroon, tagatisraha 15 000 

(viisteist tuhat) krooni ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 1000 (üks 
tuhat) krooni; kinnistul asuv hoone 
tuleb lammutada; pakkumises tuleb 
näidata lammutustööde tegemise 
aeg; pakkumises tuleb näidata 
kinnistul asuva ehitise ohutuse ta-
gamine; pakkumises tuleb näidata 
heakorra tagamine kinnistul. 

Kinnistu müügi- ja asjaõigus-
lepingu sõlmimise kulud kannab 
ostja; ostjal kanda kinnistu ostu-
hind enne müügilepingu sõlmimist 
Tapa vallavalitsuse arveldusarvele 
nr 1120077103 Hansapangas.

Kirjalikud pakkumised esitada 

Tapa vallavalitsusele suletud ümb-
rikus hiljemalt 8. detsembril 2008 
kell 10 (Pikk tn 15 Tapa).

Tagatisraha ja osavõtutasu tasu-
da Tapa vallavalitsuse arveldusar-
vele nr 1120077103 Hansapangas 
või Tapa vallavalitsuse kassasse 
enne kirjaliku pakkumise esitamist. 
Pakkumises peavad sisalduma 
pakkuja andmed, pakutav hind 
ning tegevuskava lisatingimuste 
täitmiseks.

Kinnistuga tutvumiseks ja täien-
dava teabe saamiseks helistada 
alates tel 56 577 164 (Alar Teras). 

Kallid lapsevanemad!

Kõik, kes olid kutsutud 21. oktoobril Tapa kultuurikotta, 
aga ei saanud mingil põhjusel tulla, 

palun võtke ühendust Tapa valla kultuurispetsialisti 
Indrek Jurtšenkoga (Tapa vallamajas aadressil Pikk 15 III k) 

või Tapa linnaraamatukogu töötaja Mae Mittiga.
 Teie last ootab tunnistus, meene ja 

raamat “Minu esimene raamat”. 
Info telefonidel 322 9659 ja 323 2085.
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Ühispildid: vasakult paremale Roland Liiv, Anne Otto, Mart Kroon, Ind-
rek Jurtšenko, Aleksei Bogatš, Tiiu Jürna, Liia Denissova, ees Toomas 
Risthein ja Ljubov Laur.

Foto  Maarja Suvorov

Öeldakse, et alkohol on tarkade 
jook. Tõepoolest mõõtu pidades 
on jook meeli ergutav ja tuju loov, 
kuid miks juhtub nii, et sageli ei 
oska me piiri pidada? 

Kui inimene joob, imendub 
alkohol maost kiiresti verre ja sool-
tesse ning lõpuks jõuab kõikidesse 
organitesse. Enamus alkoholist see-
järel lõhustub ja väljub verest mak-
sa kaudu, vaid väike osa (10%) väl-
jub uriini, hingeõhu ja higi kaudu.  
Isegi väikeste õlle, veini ja kange 
alkoholi koguste joomine mõjutab 
inimese mõtlemist ja koordinat-
siooni. Suuremad kogused võivad 
tekitada alkoholi mürgistust. Al-
kohol põhjustab närvikahjustusi, 
südamehaiguseid ja vähktõve. Kuid 
see ei ole kaugeltki kõik.

Alkohoolsed joogid mõjutavad 
inimese vere alkoholisisaldust 
(alkoholi grammides ühe liitri vere 
kohta) erinevalt, sõltuvalt inimese 
soost, kehakaalust, vanusest, ge-
neetilistest omadustest, joomise 
kiirusest ja sellest, kas inimene 

joomise ajal ka sööb. Naistel on 
kehas vähem vett (ja rohkem ras-
va) kui meestel ning seetõttu tekib 
naiste veres sama alkoholikoguse 
joomisel suurem alkoholisisaldus 
(www.terviseinfo.ee). 

Mitmed uurimused kinnita-
vad, et alkohol pärsib teismelise 
aju arengut ning alkoholi tarvi-
tamine alaealisena suurendab 
märgatavalt riski jääda alkoholist 
sõltuvusse.

Mõned lapsevanemad arvavad, 
et lubades oma teismelistel lastel 
kodus juua hoiavad nad neid tur-
valises keskkonnas: “sedasi ei ole 
lapsed vähemalt valveta”. Samas 
lapsevanemad ei mõista, et alkohol 
teeb aga teismelise ajule palju kah-
ju. Isegi mõõdukas joomine võib 
olla ohtlik. Teismelistest alkoholi 
tarvitajate mälutegevus on nõrgem 
ja neil on palju kõrgem risk saada 
alkohoolikuteks.

Pidage meeles, seadus ütleb, 
et... “Alkoholitarbimise vanuse-
piir on kehtestatud seadusega ja 

tähendab vanust, millest alates 
võib alkoholi tarbida, osta ja 
omada. Eestis on selleks vanuse-
piiranguks täisealiseks saamine ehk 
alkoholi tohib tarbida ja osta alates 
18. eluaastast. Lisaks on Eestis 
keelatud täiskasvanutel alaealisele 
alkohoolseid jooke osta, pakkuda 
ja üle anda”.

Kokkuvõtlikult seab alaealiste 
alkoholi tarvitamine ohtu nende aju 
arengu ning suurendab märgatavalt 
riski muutuda alkoholisõltlasteks. 
Arvestades alkoholi ohtlikku mõju 
just teismelisele, peaks igaüks, es-
majoones lapsevanemad, mõistma, 
et alkohol on kahjulik ning alkoholi 
tarvitamist ennetama ja vajadusel 
takistama. Mida kauem suudame 
hoida noort eemal meelemürkidest, 
seda tervem on meie järeltulev 
põlvkond. Mõistusega ja õiges va-
nuses vägijookide tarbimine lubab 
uskuda ning loota, et tõepoolest on 
alkohol „tarkade jook“.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Alkoholi mõju teismelise tervisele

Juba teist aastat järjepanu toimu-
nud tenorite kontsert oli pühenda-
tud järelhüüdeks kõikidele isadele 
isadepäevaks ja loomulikult ühele 
suurele eeskujule paljude lauljate 
seas, kelleks oli maestro Luciano 
Pavarotti, kes kõrges vanuses 
lahkus meie hulgast 2007. aasta 
septembris.

Väike värelus hinges, teadmatu-
ses, et kuidas Tapa valla publik teist 
aastat järjest vaid tenoritest esine-
jaid ühel kontserdil vastu võtab, 
algas “meie väike eksperiment” 
16. novembril Tapa kultuurikojas. 
Eks võib teil, kallis lugeja, tekkida 
küsimus, et miks niipalju ja ainult 
tenoreid korraga laulmas ühel 
kontserdil? Miks mitte. Kultuur on 
alati kõige mitmekesisem eluvald-
kond ning erinevaid ideid leides ja 
katsetades ehk võib ka komistada 
aeg-ajalt millelegi sellisele, mis 
tulevikus võib ka jätkusuutlik olla. 
Kes otsib, see leiab ja elu on lühike 
ning elamiseks mõeldud.

Pühapäev oli ka ühtlasi Eesti 
Vabariigi taassünnipäev ning sal-
livuse päev. Selleks puhuks kõlas 
palju eestikeelseid laule. Kont-
serdi lõpus oli ka üks ühine laul 
tõestamaks, et legendi järgi, kus 
tenorid on enesekesksed, mahuvad 
lavale kenasti ära ning naudivad 
koosolemist justkui üks tõeline 
sõpruskond. Müüt sai sellega teist 
aastat järjest murtud. 

Kuigi algselt pidi tulema ka 
laulma Läti Rahvusooperi solist 
Oleg Orlovs, siis paraku pidi ta 
asendama haigestunud kolleegi 

Eesti Rahvusooperis.
Noor üllatustenor, kes päästis 

välja oma haigestunud kamraadi, 
lisas kontserdile vürtsi ning oli 
oma esinemisega ka justkui väike 
lootusrikas pilguheit tenorite opti-
mistlikku tulevikku. 

Jah, tenorid on tuulepead, naiiv-
sed ja kohati isegi lapsemeelsed 
oma siiruses ja tunneteaususes, mis 
ehk mõnikord meid kummastama 
paneb, aga samas ka heldima. Ras-
kel ajal vajame me seda kõik.

Üllatuseks oli ka esinejatele endi-
le publiku rohkus (üle 180 inimese), 
nende soe ja siiras vastuvõtt ning 
kontserdi lõpus püstiseisva publi-
ku kätteplaksutuste meri. See kõik 

annab julgust, jõudu ja lootust te-
norite kontserti ka järgmisel aastal 
korraldada. Selleks puhuks on meil 
varuks veelgi üllatusi, mis peale 
kontserdijärgset lõbusat ümarlauda 
ka paika pandud sai. 

Suur tänu esinejatele, korral-
dajatele, toetajatele, Tapa kultuu-
rikoja perele ja teile, kallis publik! 
Ootame teid, austatud publik, ka 
järgmisel aastal taas kuulama, aga 
siis juba hoopis teistsugust kava 
ja esinejaid, kui seekord. Seniks 
teile kõigile kõike kaunist algavaks 
advendiajaks!

Indrek Jurtšenko,
vallavalitsuse kultuurispetsialist, tenor

Galakontserdi 
“Seitse vaprat tenorit” järelkaja

Kokkupuude NKVD-ga 
(järg)

Kahjuks ei lõppenud sellega minu 
isiku “kontrollimine”. Töökohas 
(Tallinna Raudteekond, Telliskivi 62, 
Raudteelaste Klubi kõrval) oli vahel 
juttu, et Eesti NSV-s esineb juhtu-
meid, kus inimesed saavad miilitsa-
töötajate käest osta passe, vahel isegi 
teise nimega. Nähtavasti seda juttu 
kuulas pealt reisiveoosakonna ülem 
kommunist Ernst Paju. Tema kohta 
oli meil teada, et ta on “koputaja ja 
NKVD” agent. 

Ühel tööpäeva lõpul seadis ta end 
koos minuga kodu poole minema. 
Jõudsime tornide väljakule, kus seisis 
sm Kalinini ausammas. Vastu tuli noor 
mees, keda E. Paju tundis. Ta tutvustas 
seda noorukit minule, öeldes: “Kara-
gandas, siis see noormees aitas mind 
paaril korral, täna on tema hädas, Otto, 
vast saad sina teda aidata”. E. Paju 
kadus ära ja mina jäin noormehega 
üksinda. 

Vestluse käigus selgus, et tal tõesti 
puudub pass, vast saan mina aidata. 
Mulle meenus kohe sellekohane jutt 
töökohal. Käratasin talle peale: “Teie 
olete ilma passita, lähme kohe Nun-
ne 1 majasse”. Noormees isegi veidi 
ehmus minu järsust ütlemisest. Siis 
hakkasime edasi liikuma linna poole. 
Ta vaatas ringi ja ütles vaikselt: “Ma 
olen teie venna Volli (Voldemari) koo-
livend”. “Kes olid veel teie mõlema 
koolivennad?” küsisin mina. Kuigi 
vend oli minust 7 aastat noorem, tead-
sin ma mitmeid tema koolivendi. Ja 
tõesti, need nimed, millised ta nimetas, 
vastasid tegelikkusele. Edasi jutustas ta 
oma saatusest ja sellest, miks ta sattus 
sellisele räpasele “tööle”. 

Teisel hommikul, kui olin Balti 
vaksalis just Pääskülast saabuva elekt-
rirongi ajal, ütles ta minust mööda 
minnes käigu pealt: “Öeldi, olete kõva 
pähkel”. Hiljem selgus, et ta tegi oma 
“tööd” halvasti ja saadeti Siberisse 
25 aastaks. Olin ta matusel Tallinnas 
1998. aastal.  

Eespool oli juttu sellest, kuidas ma 
1944. aasta suvel Udriku jaama pöör-
meseadja Kulmeti talus käisin kuula-
mas välisraadiot ja kuidas ma andsin 
talle nõu hoiduda mobilisatsioonist ja 
minna “metsavennaks”.

Pärast sõda oli Kulmetist saanud 
Tallinna vagunisaatjate reservi koha-
like ja lähirongide vagunisaatja. Et 
ta oli lihtne mees ja armastas ülearu 
tarvitada alkohoolseid jooke, siis oli 
teda kerge värvata Eesti Raudtee jul-
geolekuorgani (Nunne 1) teenistusse.

Ühel järjekordsel jutuajamisel oma 
“ülemustega” päriti temalt minu isiku 
kohta ajast, kui olin aasta Udriku 
jaamaülem. Tema muidugi jutustas 
üksikasjaliselt, kuidas ma tema talus 
1944. aasta suvel kuulasin välisraa-
diot ja tõlkisin ümbruskonna rahvale 
jooksvaid sõjateateid saksa keelest 
eesti keelde, mille eest olid inimesed 
ülimalt tänulikud. Teiseks selgitas ta 
neile, et ma soovitasin minna sõjaväe 
mobilisatsiooni eest “metsavennaks”. 

Küllap olid selle lihtsa, endise 
pöörmeseadja tunnistused ja andmed 
nii veenvad, et üldiselt mind enam 
ülekuulamistega ei tülitatud.

Mitu aastat hiljem sain teada, et 
Kulmet oli purjusolekus jäänud oma 
kodu lähedal auto alla ja saanud surma. 
Minule aga oli ta elusana jõudnud ära 
teha suure teene.

Otto Lahi

Otto Lahi raudteeluguHetked sügisest
Maa on härmas, puud veel mitte, peagi saabub talv.
Kompotid, keedised on tehtud, täis kartuleid on salv.
Metsaski sai kord käidud, nii seenel kui ka marjul.
Pohli polnud kerge leida, nad sambla ligi varjul.
Vaher silmailu pakkus, tal igal sügisel uhke rüü.
Ja kui olekski võimalik, usun, ta seda ära ei müüks.
Praegu on loodus soikus, raagus puud, neil lehed maas.
Talvel loodus puhkab, kogub jõudu, et kevadel otsast alata taas.

Kertrud Juht 

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.
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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 toime-
tuses 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.

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Osutan abi korteri remontimisel. 
Teen maalritöid ja sanitaartehnilisi töid. 

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

L, 22. nov kell 13 Sünnipäevapidu – eakate tantsurühm 
 Eideratas 5-aastane ja  ans Kanarbik 
 15-aastane. Kontsert. Tantsuks ans Valge roos.
T, 25. nov kell 20 Film “Ühikajänku”, pääse 40 kr
L, 29. nov kell 19 Vana Baskini Teater komöödia kahes vaatuses 
 „TAASKORD”, pääse 135 kr ja 110 kr
P, 30. nov kell 15.30  Jõulude väljakuulutamine Tapa linna  
 keskväljakul
T, 2. dets kell 20 Film „Ananassiekspress”, action-komöödia,  
 pääse 40 kr
N, 4. dets kell 20 Film „Admiral”, Vene eepiline sõjadraama,  
 pääse 40 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
P, 7. dets kell 16 Tapa Linna Orkestri jõulukontsert „Tunne”
T, 9. dets kell 20 Film „Bangkok Dangerous - tappev 
	 lähedus”,	põnevusfilm,	alla	14	a	keelatud,		
 pääse 40 kr
L, 13. dets kell 14 Tapa valla eakate jõulukontsert, ans 
 Seelikukütid, pääse 25 kr (pääsmed eel- 
 müügis). Info tel 322 0061
 

Tapa kirikus  7. detsembril kell 12
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori kontsert 

„Valgusest Valgem“ Solist Kaire Vilgats
Kaastegev Urmas Lattikase bänd. 

Kavas head ja tuntud jõululaulud. Kontsert on tasuta. 
Müügil ka TTÜ Naiskoori uus jõuluplaat „Valgusest valgem“. 

Pühapäeval, 30. novembril kell 9–16
Tapa vene gümnaasiumis

JÕULULAAT
Kauplejad üle Eesti!
INFO tel 5805 0167

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

Tapa muuseumis on avatud 
Tapa kunstiklubi ülevaatusnäitus.

Müüa soodsalt maja Amblas.
Kiire. Tel 526 8775

Müüa maja Amblas Pikk tn 25, 200m2.
Ühtlasi soovin OSTA Tapal keskküttega

renoveeritud 2-toalist korterit.
Tel 383 4186, 513 5869

Müüa klaasplastist mahutid, septikud (2–50 m3) 
ja lipuvardad. Tel 5625 4568

KÕIK ELEKTRITÖÖD 
korterites, majades, ühistutes. 

Töö kiire ja kvaliteetne. Soodsad hinnad. 
Helistage julgesti tel 5396 1468

Ehitusmees Tapa linnas ootab pakkumisi!
Teen kapitaalremondi teie eramus või korteris

Mõistlikud hinnad. Töödele garantii
Tel 5637 0466

AUSTATUD 
80-AASTASED JA VANEMAD TAPA VALLA 

ELANIKUD! 

Ootame teid 14. detsembril kell 13 
pidulikule JÕULULÕUNALE 
Jänedale “Musta täku talli”

Osavõtust palume teatada kuni 30. novembrini 
Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond 

(Tapa, Roheline 19) või tel 325 8691, 
325 8692, 325 8693

Lehtse teeninduspunkti tel 383 3361
Moe Teeninduspunkti tel 323 5512

Sõit Jänedale toimub vallavalitsuse poolt 
tellitud transpordiga.

Busside väljasõit: kl 12 Tapa keskväljakult ja 
12.20 Lehtse teeninduspunkti eest.

Vajadusel tullakse inimesele kodule lähemale.

Lugupidamisega, Tapa vallavalitsus

ANTS LEES

Mälestus Sinust ei kao kunagi.
Mälestame 2. surma-aastapäeval.

Abikaasa Maimu, lapsed peredega, 
vend ja õde

Advendikontserdid Tapa Jakobi kirikus

1. advendil, 30. nov kell 17 – 
Hansa Trubaduurid, keskaja jõulumuusika

2. advendil, 7. dets kell 12 – 
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori 

kontsert „Valgusest Valgem“ 
3. advendil, 12 .dets, reedel kell 19 – 

Tapa Kammerkoor EELK Tapa Jakobi kirikus
4. advendil, 21. dets kell 11.30 – 

Lehtse Kammerkoor EELK Tapa Jakobi kirikus

TEADE

Tapa vallavalitsus korraldab 6. detsembril 
Kuusekännu Ratsatalus 

puutega laste jõulupeo.
Lisainfo telefonidel 325 8694, 56459886 või 

e-mail jaanika.kirs@tapa.ee.

OÜ PERITEX AUTO

 Autode hooldus ja remont
 Automaatpesulateenus 90 kr
 Kodu- ja tööstusseadmete elektritööd 
  (matrjalid soodushindadega)
 Liiva, killustiku müük
 Transporditeenus

Õuna 18, Tapa. Tel 515 8861, 327 7499

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

Tel 501 3862

PENSIONÄR, PENSION JA PANK:
mis meid ühendab? 

Reedel, 28. novembril kell 10
toimub Tapa seenioritoas infotund, kus esineb 
Swedpanga Tapa kontori juhataja  Eva Ruudi.

Jututeemad:
* Uus pensionide väljamaksmise kord. 

Pensioniavalduse saab täita pangakontoris! 
* Kus ja kuidas hoiustada?

* Milliseid uusi soodustusi pakub Seeniorkaart?

Tapa vallavalitsus korraldab
4. detsembril 

puuetega inimeste väljasõidu 
Ohepalusse “Tähistame koos 
puuetega inimeste päeva”
Osalustasu on 15 krooni.

Registreerumine väljasõidule hiljemalt 
1. detsembriks telefonidel 325 8693, 

322 5512 või 383 3451
Transport: 10.15 Jäneda A ja O platsilt, 

10.30 Lehtse teeninduspunkti eest, 
10.45 Tapa keskväljakult.
Tagasisõit algab kell 15.

Transport on kõigile tasuta ning 
etteteatamisel tuleb buss võimaluse korral 

teie kodule lähemale.


