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Tapa vald on hea elukeskkonna-
ga, arenenud ettevõtluse ning ava-
ra kultuurieluga vald � nii on sõ-
nastatud Tapa valla arenguvisioon
uue arengukava eelnõus.
Eelmisel neljapäeval toimus

kultuurikojas Tapa valla arenguka-
va aastateks 2007�2015 eelnõu
avalik arutelu. Kohal oli kuus hu-
vilist vallakodanikku ja üheksa val-
lavolikogu ning -valitsuse esinda-
jat.
Tapa valla arengukava eelnõu

tutvustas ja arutelu juhtis arendus-
nõunik Vahur Leemets, kes, tsitee-

rides Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadust, ütles, et arengu-
kava on omavalitsusüksuse pika-
ja lühiajalise arengu eesmärke
määratlev ja nende elluviimise või-
malusi kavandav dokument, mis
tasakaalustatult arvestab majan-
dusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
keskkonna ning looduskeskkonna
arengu pikaajalisi suundumusi ja
vajadusi ning on aluseks erineva-
te eluvaldkondade arengu integ-
reerimisele ja koordineerimisele.
Selle keerulise definitsiooni sisust
lähtuvalt on koostatud ka Tapa

valla arengukava eelnõu.
30. jaanuarini oli võimalik kir-

jalikult esitada arengukava kohta
parandus- ja muudatusettepane-
kuid. Veebruari teise nädala jook-
sul teeb vallakantselei neist kok-
kuvõtte ning esitab läbivaatami-
seks vallavalitsusele ja volikogu
komisjonidele. Seejärel viiakse
ühisel töökoosolekul muudatused
dokumenti ja arengukava eelnõu
esitatakse märtsis toimuvale voli-
kogu istungile esimeseks lugemi-
seks.

Heiki Vuntus

Valla arengukava avalik
arutelu

Arengukava avalikul arutelul kultuurikoja kohvikus olid aktiivsed küsimuste esitajad vallavolinik Lilli
Strõnadko ja tarbijakaitseaktivist Helle-Anne Org.

Eelmisel esmaspäeval algas aren-
duskojas kohanemiskoolitus
Tamsalu ja Tapa piirkonna vene
keelt kõnelevatele töötutele.
Koos Tööturuameti Lääne-

Virumaa osakonna töötajatega
tehti õppekava teemal �Eesti keel
ja tööotsing vene keelt kõneleva-
tele inimestele�. 250-tunnilise
koolituse põhiosa sisaldab eesti
keele algõpet suhtlustasemel koos
ekskursiooniga Ida-Virumaale.
Koolitusel toimub ka psühholoo-
giakursus, et töötud võiksid ise
endaga paremini hakkama saada.
Kahekuulise koolitusperioodi
jooksul õpetatakse töötutele veel
arvutialaseid algteadmisi ja viiak-
se kurssi tööseadusandlusega.
Kohanemiskoolitust käis ava-

mas ja töötutega kohtumas riigi-
kogu liige Kristiina Ojuland.

Heiki Vuntus

Kohanemiskoolitus arenduskojas

Kristiina Ojuland koos kohanemiskoolitusel osalevate töötutega enne
esimese eesti keele tunni algust. Vene keelt kõnelvatele kursuslastele
õpetab kahe kuu jooksul eesti keelt suurte kogemustega keeleõpeta-
ja Eva Suitsmart.
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Riigikogumajanduskomisjon toetas
kolme kinnistu tasuta võõrandamist
Tapa vallale. Tuntuima objektina
asub ühel kinnistul Jäneda loss.
Tapa vallavolikogu langetas otsu-

se Jäneda lossi munitsipaalomandis-
se taotlemiseks jaanuaris 2006. Tapa
vallavalitsus esitas kirjaliku taotluse
koos vallapoolse nägemusega Jäne-
da lossi arengust riigivara valitsejale
Põllumajandusministeeriumile sa-
muti eelmise aasta jaanuaris.
Tapa vallavalitsuse ja põllumajan-

dusministeeriumi esindajad on aas-
ta jooksul täpsustanud munitsipali-
seerimise tehnilisi üksikasju. Põllu-
majandusministeerium esitas Riigi-
kogu majanduskomisjonile ettepa-
neku munitsipaliseerida Jäneda loss
Tapa vallale.
Tapa vallavalitsusel on soov säi-

litada Jäneda lossi avalik kasutus ja
koondada lossi Tapa valla poolt Jä-
neda piirkonna elanikele pakutavad
teenused.
Lisaks eelnevale onTapa vald hu-

vitatud, et lossis jätkaks tegutsemist
helilooja Urmas Sisaski tähetorn ja
Jäneda muuseum.
Koos Jäneda lossiga sai Tapa vald

endale ka 2291 ruutmeetri suuruse
parkla, mille munitsipaliseerimis-
taotlusega põllumajandusministee-
rium algselt ei nõustunud, ning XIX
sajandi lõpus ehitatud vana sepiko-
ja, mis 1983. aastani oli kasutuses
masuudihoidlana.
Lõplik Jäneda kinnistute üleand-

mine Tapa vallale saab toimuma
peale notariaalse lepingu sõlmimist.

Teet Koitjärv

Jäneda loss saab
Tapa valla omaks

Järgmise aasta 30. mail möödub sada
aastat päevast, kui Tapal peeti esimest
kirjakeele konverentsi. Tapa keelepäe-
val sõlmisidTartu jaTallinna keeleme-
hed keelerahu, ületades sellega oma-
vahelised erimeelsused ja vastuolud.
Sõlmiti kokkuleppedeesti kirjakeele

ühtlustamiseks. Julgelt võib väita, et
sellel päeval kokku lepitud kirjapilt
võimaldab täna saada kirjutatust üh-
temoodi aru kogu riigis. Tapa valiti
konverentsi korraldamise paigaks,
kuna vastuolus olnud Tallinna ja Tar-
tu keelemehed ei olnud nõus ükstei-
sele külla sõitma. Alates 1978. aastast
onkeelepäeva tähistamiseks toimunud
regulaarselt juubelikonverentsid.
100. aastapäeva ürituste läbiviimi-

seks 30. mail 2008 on Tapa vallavalit-
sus alustanud korraldusettevalmistu-
si. Koos AS-iga Eesti Postmark plaa-
nitakse trükkida erimark ja ümbrik.
Tapa keelepäeva 100. aastapäeva

tähistamiseks pöördub Tapa vallava-
litsus kõigi eesti kirjakeelest lugupi-
davate inimeste poole üleskutsega
teha omapoolseid ettepanekuid ja
saata arvamusi, kuidas kõige väärika-
malt tähistada keelepäeva juubelit.
Kirjalikus vormis ettepanekud pa-

lume postitada enne 1. maid 2007
Tapa vallavalitsusse Pikk tänav 15,
45106 Tapa või saata Tapa vallavalit-
suseüldkirjakasti vallavalitsus@tapa.ee

Kuno Rooba,
vallavanem

Tapa keelepäeva
100. aastapäeva
tähistamisest

Tapa vallavalitsuse 08.08.2006 mää-
rusega nr 12 on kehtestatud AS-i
Tapa Vesi poolt Tapa vallas ja lin-
nas osutatavate vee- ja kanalisatsioo-
niteenuste hinnad kroonides (koos
käibemaksuga) alljärgnevalt:

1.1 elanikud
vesi
01.01.�31.12.2007 11.50 kr/m3

01.01.�31.12.2008 12.10 kr/m3

kanalisatsioon
01.01.�31.12.2007 13.90 kr/m3

01.01.�31.12.2008 15.30 kr/m3

1.2 asutused ja ettevõtjad
vesi
01.01.�31.12.2007 13.60 kr/m3

01.01.�31.12.2008 14.30 kr/m

kanalisatsioon
01.01.�31.12.2007 16.40 kr/m3

01.01.�31.12.2008 18.00 kr/m3

Vee- ja
kanalisatsiooni-

hinnad

Hasartmängumaksu nõukogu eraldas
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu pro-
jektile �Kasvamine vanemaks olemi-
se poole � 94 492 krooni.
Projekti eesmärk on:
Läbimeetodi � Valik on sinu � rõ-

hutada peredele elulähedust, argipäe-
va ja inimeste oma valikuid ja vane-
mate endi arusaamasid lapsevane-
maks olemisest, mõtlemisest, suhtu-
misest lapsesse ja tunnetesse. Jagades
mitmekülgset infot pereelu puuduta-
vates küsimustes: Võimaldada psüh-
hosotsiaalset rehabilitatsiooni (enese-
teostus läbimitmete tegevuste); Aida-
ta kaasa perede elukvaliteedi paran-
damisele; Pakkuda sotsiaalteenuseid;
Toetada, nõustada ja juhendada toi-
metulekuraskustega peresid; Teha
koostööd organisatsioonidega, kes
abistavad perede toimetulekut.
Projektis hakkavadosalemaTapa valla
20 peret. Projekti kestus on veebruar
� detsember 2007.
Peredele hakkavad toimuvad tugi-

gruppide iganädalased koosviibimi-
sed (üks kord nädalas), vajadusel või-
malik individuaalne nõustamine. Sa-
mas toimuvad projektiraames pere
ühisüritused.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Lastekaitseühing
sai raha
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On aruannete tegemise aeg. Ka
Lehtse Avatud Noortekeskus
(Lehtse ANK) pidi kirjutama hul-
ga aruandeid. Need on positiivsed
ja panevad mõtlema möödunule.
Minevikku mäletades oskad pare-
mini korraldada tulevikku.
Septembris alustas Lehtse ANK

juba viiendat aastat. Allakirjutanu
töötab siin neljandat aastat. Juurde
on tulnud häid kogemusi. Kirjuta-
me hoolega projekte. Juhataja ku-
lutabki suure osa oma ajast projek-
tidele. See on nagu lisaeriala � pro-
jektide kirjutamine. Siis aruanded
jne. Oleme saanud raha vahendite
jaoks PRIA-lt ja maakondliku kon-
kursi kaudu.
Sügisel olime usinad üritusi kor-

raldama maakonnakonkursilt saa-
dud rahadega. Ekskursioon Saare-
maale ja kalli raha eest lektor, see oli
meie jaoks lausa luksus. Kahjuks ei
osanud noored eriti seda hüve hin-
nata. Arvasin, et Saaremaa reisile on
soovijaid topelt, sest sõitsime sinna
ju ainult 9-kohalise mikrobussiga.
Aga soovijatestmõnedki ei jõudnud
hommikul kell 5.30 kohale. Ka lek-
toreid meie noored ei armasta, olgu
ta kuitahes kallis ja kuulus. Kohale
tulevad ainult usinamad.
Mida Lehtse noored siis teha

tahavad? Loomulikult ei tea seda
noored isegi. Meie oleme püüdnud
igasuguseid nippe kasutada, et seda
avastada. Ma usun, et nad pahan-
dusi teha küll ei taha, aga see ku-
kub tihti nii välja. Tänu projekti-
delt saadud varustusele saame neid
õpetada hoidma oma vara.
Projektirahadest saime ka hul-

ga materjali kunstiringile ja käsi-
tööringile. See on küll täie ette läi-
nud, sest sombusel talveilmal on
noortel küllalt hakkamist, et istu-
da laua taha voolima, maalima või

veel midagi eriskummalist tegema.
Seda ei põlga vallatumadki. Ka jõu-
lupidu oli oodatud sündmus. See-
kordolid salapärased kingitusedotse
Soomest. Pakkides olid soojad sal-
lid, mütsid, kindad ja sokid. Kuna
me ka ise ei teadnud pakkide sisu,
oli kingituse valik juhuslik. Pärast oli
lubatudomavahel vahetada või hoo-
pis kellelegi edasi kinkida.
Sügisel kuulutati maakonnas väl-

ja ANK-ide lisakonkurss. Võtsin
sellestki osa ja näe, sülle kukkus
fotoaparaat. Projekti oli kirjutatud
ka printeri ost, aga see osa toetust
ei leidnud. Nüüd otsime raha ka
printeri jaoks. Veebruarikuus alus-
tab meil uus ring � fotoring. Esial-
gu õpime arvutiga tegelema ja kui
õnnestub, siis hiljem saab meie fo-
toring ka pilte välja trükkida. See
pole lubadus, see on unistus. Unis-
tama peab. Kui ei unista, ei saa ka
midagi. On kutsutud ka kitarriõpe-
taja, kes peaks veebruarikuus taas
kitarriringiga alustama. Õpetaja lu-
bas tuua ka oma vahva võimendus-

puldi noortele katsuda. See peaks
kitarrihuvilistele kindlasti meeldi-
ma. Noortekeskusel on ka kaks
kitarri õppimiseks. Need saime
PRIA projektiga 2005. aastal.
Noortele on ring tasuta. Tulge usi-
nasti õppima!
Ei teagi, mis oleks, kui poleks

saanud raha projektidega. Ka val-
lavalitsuselt saadud raha on aida-
nud elus püsida. Tänu vallale sai-
me 2006. aastal noortekeskuse töö-
tajatele pooled töötasud välja
maksta (6 kuu eest). Põhjendatult
ootame 2007. aastal vallavalitsuselt
suuremat toetust, sest meie töö on
seda väärt. Tegeleme ju usinasti
valla noortega.
Jaanuarikuus oli noortekeskus

suletud, kuna esimesel korrusel on
kapitaalremont (lõhuti seinu ja
põrandaid, uuendatakse elektri-
juhtmeid ja veetorud), aga veeb-
ruaris oleme kindlasti avatud. Koh-
tumiseni!

Aili-Malle Mantsik,
Lehtse Avatud Noortekeskuse juhataja

Lehtse ANK oli ja on

Pildile jäi osa jõulupidulistest.

28. oktoobril 1991. a kogunesid
Tapa Raudteelaste Kultuurimaja
väikesesse saali naiskoor Leelet,
meeskoor Tarm ja nende lauljatest
vastloodud segakoori Leetar 36 laul-
jat koos dirigent Ahti Raiasega.
Toimus asutamiskoosolek, kus

otsustati moodustada MTÜ Tapa
Lauluselts, eesmärgiga tagada koo-
ride ülalpidamiskulude finantseeri-
mine, finantside iseseisev kasutami-
ne ja juhtimine, koorielu edendami-
ne. Kinnitati varem ettevalmistatud
põhikiri, valiti kolmeliikmeline juha-
tus (esimees Georg Kipper, aseesi-
mees käesoleva loo autor, raamatu-
pidaja Lydia Pihel) ja revisjoniko-
misjon eesotsas Aare Aimlaga.
Edasine toimus imekiirelt. 30.

oktoobril andis Tapa linnavolikogu
asutamisloa ja 7. novembril regist-
reeriti selts Lääne-Virumaa ettevõt-
teregistris. Alates 1994/95. a tege-
vushooajast on seltsi kooriks ainult
segakoor Leetar.
Kui seltsi koori harjutusruumi-

de kasutamine toimub omavalitsu-
se kulul, siis ülalpidamiskulud kae-
takse põhiliselt seltsi eelarvest. Seltsi
tulud koosnevad omavalitsuse eel-
arvelistest eraldistest, liikmete oma-
finantseerimisest, toetustest.

Kuni 1999. a lõpuni oli seltsi suur-
toetaja just Tapa Autobaas, kes või-
maldas tasuta transpordi-, side-, trü-
ki- ja paljundusteenused, Võsu puh-
kebaasi kasutamise,maksismeeskoo-
ri Tarm koorijuhi töötasu, jättis se-
gakoori meeste kasutada Tarmi vor-
miriided. Seltsi on rahaliselt toetanud
endine Tapa leivatehas, Rakvere li-
hakombinaat, Soome Loimaa ajavii-
tekoor ja kultuurkapital. Hoogla talu
ja selle tublide perenaiste märkimis-
väärne toetus on kestnud koori ja
seltsi tegevuse algusest. Asjalikud on
sidemed linna-/vallavalitsusega, kul-
tuurikoja, linna/valla isetegevuskol-
lektiividega.
Side-, trüki-, paljundus-, isikliku

transpordi ja muude teenuste kulud
on katnud seltsi ja kooriliikmed ise
või leidnud võimaluse neid teenu-
seid kasutada soodsalt või tasuta.
Aastate jooksul on seltsi juhatuse ja
liikmete kaasabil toimunud Leetari
kontsertreisid Soome, Tapal vastu
võetud Loimaa ajaviitekoori, osale-
tud üldlaulupidudel ja laulupäevadel,
tähistatud koori aastapäevi, Ahti
Raiase 25. ja 30. a koorijuhitegevust
Tapal.

15 aastat lauluseltsi

Foto Heiki Vuntus
Kontserdipäevaks olid tublid ukraina seltsi naised pannud kultuurikoja
fuajeesse üles värvikireva käsitöönäituse.

Kõik ootavad uuelt aastalt ikka pa-
remat kui möödunult.
Uus aasta võetakse vastu tantsu

ja muusikaga. Nii otsustasidki klubi
Orpheus ja klubi Zuravu�ka pakku-
da üheskoos kultuurikojas Tapa lin-
na elanikele ühe lõbusa aasta alguse
kontserdi.
Kuigi linna prominendid, kes

said kontserdile kutsekaardi, ei pi-
danud vajalikuks puhkepäeval ko-
dust välja tulla, oli juba pool tundi
enne kontserdi algust selge, et võib
tulla raskusi riiete mahutamise ja is-
tekohtadega saalis.
Kontserdil, mis kestis ligi kaks

tundi, oli nii taidlejaid kui ka pro-
fessionaale. Kõige suurema osa ka-
vast võttis enda õlule mitmete rah-
vusvaheliste konkursside laureaat
Vjat�eslav Resnit�enko, kes ei pida-
nud paljuks sõita TapaleNizniNov-
gorodist. Ta on selle linna ooperi-
teatri solist.
Kui lavale tuli Indrek Jurt�enko,

oli selge, et tegemist on väga kõrgel
professionaalsel tasemel lauljaga.
Eks oma osa ole ka Tallinna muusi-
kaakadeemial, mille Indrek hiljuti
lõpetas. Lehelugejal oleks tore tea-
da, et Indrek Jurt�enkoonTapa valla
kultuurispetsialist.
Lauludele vahelduseks esitati ida-

maiseid tantse. Nii kõrge tasemega
tantsu ja nii ilusaid kostüüme ei näe
just iga päev. See tore tantsijanna oli
Tallinna idamaa tantsude klubi ju-
hendaja Arina Vesman.
Et publikule pakkudamidagi väga

erilist, siis paluti lavale noored artistid
� Tapa ukraina seltsi väikesed osale-
jadDianaGukova,ZenjaRomanenko
ja Jana Tenitskaja. Soojalt võeti vastu
laulja Allan Lauri esinemine, kes lau-
lis kodust ja perest eesti ja inglise kee-
les. Aga õhtu naelaks sai klubi
Zuravu�kanaisansambel,millesmeie
linna tublid pensionärid, kuid laval
päris esimest korda.
Kogu õhtu kordaminekuks and-

sid oma energia paljud inimesed.
Klubile Zuravu�ka, kellel täitus viis
tegutsemisaastat, oli tulnud Tallin-
nast kingitusi üle andma Ukraina
OrganisatsioonideAssotsiooni ase-
president. Ei oleks päris täiuslikult
kõlanud ükski laul, kui poleks olnud
kontsertmeistrit Lija Denissovat

Üks tore kontsert oli

(Tapa muusikakooli pedagoog).
Sügav kummardus Arvo Sillale

ja Einar Vuksile, kes tegid saali suu-
repärase heli ja valguse.
Kontserdi lõpuks laulis Ljubov

Laur. Pole saladus, et paljud just
seda romansside esitust ootasidki.
Jääb imestada, kuidas see naine nii
palju jõuab � ringijuht Tapa erikoo-
lis, Tallinna vanalinnas asuva vene
restorani laulja, Tapa linna klubide
Orpheus ja Zuravu�ka juht ning
Tapa vene õigeusu kiriku koori re-
gent. Jõuab kõikjale, sest armastab
oma tegevust ja väikese Tapa linna
inimesi. Jõudu sulle ja sinu abiliste-
le. Aitäh kõigile, kes ei pidanud pal-
juks tulla kontserdile.

Bereta Tults

Tapa on �rekkameeste� linn. Kas
see on hea, et paljud rekkamehed
töötavad ühe-mehe-firmas või lau-
sa füüsilisest isikust ettevõtjana?
Võib-olla oleks mõistlik otsida tee-
nistust suurest firmast?
FIE ehk füüsilisest isikust ettevõt-

ja pole sugugi halb variant. Kulud
saab hoida madalad ja oled rohkem
iseenda peremees kui suure ettevõt-
ja juures. Aga FIE-ks hakates pead
mõtlema, kas sul on ikka kindlad �ot-
sad� ja kliendid olemas. Sõitmise kõr-
valt logistikaga tegelemiseks enam
aega ei jää. Arvestama peab ka selle-
ga, et ühe-mehe-firmade klientuur on
piiratud. Toidukaupade vedamist
ootav klient FIE-dega reeglina koos-
tööd ei tee, sest ta ei saa riskida koor-
ma viibimisega. Aga FIE-l pole rik-
ke korral asendusautot nii lihtne lei-
da kui suurel firmal.
Suures firmas töötamise eeliseks

on logistikud ja pidevalt garanteeri-
tud töö. Auto tehniline teenindami-
ne on lihtsam. Heas firmas tööta-
des saab head palka, mitte oluliselt
vähem kui FIE.
Eesti riigis pole FIE-dele aga pii-

savalt tähelepanu pööratud. Või pi-
gem: on liigagi palju tähelepanu
pööratud � FIE-d kui ettevõtjad ja
sisuliselt omanikud on suurtest fir-
madest bürokraatia ja maksude tõt-
tu halvemas seisus. Riik peaks FIE-
dele rohkem tähelepanu pöörama,
kuid mitte neid kiusates ja maksu-
dega koormates, vaid abistades.
Kui võõras rekkamees jõuab Ta-

pale, siis mida ta linnast arvab? Tu-
led kust sa tuled ja lähed kuhu lä-
hed, ikka on raudtee risti ees. Ka rist-
mikud on kitsad ja halva nähtavuse-
ga. Linna läbiv Paide-Rakveremaan-
tee tekitab juhtides segadust, ristu-
mine Ambla maanteega on lausa
liiklusohtlik. Söögikohti sisuliselt
pole, see tähendab, rekkamehe jaoks
pole, sest nad asuvad autojuhtidele
kättesaamatutes kohtades. Seetõttu
ei saa Tapa linn ega ettevõtjad Ta-
pat läbivast transiitliiklusest, mis on

päris suur, mitte mingit tulu.
Tapa võiks transiitliiklusest tule-

vikus rohkem tulu lõigata. Mitte
ainult maantee-, vaid ka raudteetran-
siidist. Loodan, et nüüd, kui raud-
tee on taas riigi oma, olukord muu-
tub. Tapa sobiks ideaalselt sõlmeks,
kus asub konteinerkeskus � raud-
teed mööda saabuv kaup laaditakse
autodele ja vastupidi. Milleks on vaja
Venemaalt tulnud konteiner Tallin-
nasse vedada ja ta seal Tartusse saat-
miseks ümber laadida? Seda võib ja
saab teha Tapal.
Konteinerjaama rajamise init-

siaatoriks saab olla riik. Omavalit-
sus võib küll tahta ja soovida, kuid
omavalitsuse mõjuvõimust jääb siin
väheseks, vallajuhid saavad olla vaid
�taganttorkijad� Idee ellu rakenda-
mise taga on lobby-töö riigikogus ja
valitsusringkondades. Kui kontei-
nerjaam tõsiasjaks saab, vajab Tapa
kindlasti ka tollipunkti taasavamist.
Tapa viadukt? See on habemega

lugu. Kui ma olin väike poiss ja Ta-
pal sugulastel külas käisin, rääkisid
suured inimesed juba viadukti vaja-
dusest. Poliitikud on jaganud igasu-
guseid lubadusi, aga lubadusteks on
need jäänudki.
Ma kardan, et asja pole aetud

südamega. Omavalitsusel pole siin
süüd � omavalitsus ei saa ja ei peagi
sellist objekti rajama. See on otse-
selt riigi ülesanne. Olen seisukohal,
et kütuseaktsiis peab otse ja läbinäh-
tavalt minema teede remondiks ning
ehituseks, mitte umbmäärasena rii-
gi suurde rahakotti. Tapa viadukt
tuleb ehitada nii või teisiti, ja mida
varem, seda parem.
Tapa tulevikus? Tapa linnas pole

mõtet arendada seda,mis pole ajaloo-
liselt ja geopoliitiliselt omane. Tapast
ei peagi saama tööstuslinn naguKun-
dast. Las Tapa areneb rahulikult
militaar- ja logistikakeskusena. Mida-
gi kunstlikult luua pole mõtet.

Einar Vallbaum
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate

Assotsiatsiooni president

Tapa tulevik on
transiidis ja logistikas

Foto Aili-Malle Mantsik

Lembit Vomm

(järgneb)
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

16. jaanuar
- Otsustati jätkata vallavolikogu mää-
ruse eelnõu �Lehtse kultuurimaja põ-
himäärus� 2. lugemisega vallavalitsu-
se järgmisel istungil 23. jaanuaril 2007.
- Tapa kultuurikoja põhimääruse eel-
nõud hakatakse arutama järgmisel is-
tungil.
- Tapa valla heakorraeeskirja eelnõu
hakatakse arutama järgmisel istungil.
- Vallavalitsuse istungile oli ette val-
mistatud volikogu määruse eelnõu
�Tapa valla koerte ja kasside pidami-
se eeskiri�.
- Volikogu veebruarikuu istungile suu-
nati otsuse eelnõu �Loa andmine rii-
gihanke korraldamiseks� (loa saami-
seks Jäneda küla ja Lehtse aleviku hal-
jastuse hooldamiseks 01.05.2007 � 31.
12. 2009).
- Väljastati kasutusluba abihoonele
asukohaga Kulliõue talu Läpi külas.
- Määrati Tapa vallas Patika külas asu-
va Villemi-Hansu katastriüksuse
uueks katastriüksuse nimeks Villemi.
- Väljastati FIE Heiki Allikale takso-
veoteenuste osutamiseks taksoveolu-
ba kuni 16.01.2009. Samas väljastati
talle ka sõidukikaart.
- Otsustati viia avatud pakkumisme-
netlusena läbi riigihange �Lehtse kul-
tuurimaja rekonstrueerimise projekt�.
- Koduteenuse osutamise leping

sõlmiti ühe inimesega.
- Lasteaedade söögisoodustust otsus-
tati anda 22 lapsele.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi otsustati
anda 16 inimesele.
- Niinimetatud ranitsatoetust otsus-
tati maksta ühele lapsevanemale.
- Kahele inimesele eraldati sotsiaal-
korter.
- Sotsiaalkorteri üürileping pikendati
nelja inimesega.
- Nelja inimese toetusetaotlused jäeti
rahuldamata.
- Moodustati komisjon põhivarade ja
kinnisvarainvesteeringute ümberhin-
damiseks.

23. jaanuar
- Vallavolikogule otsustati esitada kin-
nitamiseks �Lehtse kultuurimaja põ-
himäärus�, �Tapa kltuurikoja põhi-
määrus�, �Tapa spordikeskuse põhi-
määrus�, �Tapa valla avalikku kasu-
tusse määratud erateede nimekirja
kinnitamine� ja �Tapa valla koerte ja
kasside pidamise eeskiri� määruse
eelnõud.
- Tunnistati parimaks pakkumiseks
FIE Fatima Tsatiasvili poolt tehtud
pakkumine Tapa turu rendile andmi-
se kohta.
- Taksoveoteenuste osutamiseks väl-
jastati sõidukikaart OÜ T@U Duo.

- Kinnistutele jagati sihtotstarbed.
- Nõustuti Tapa vallas Saksi külas asu-
vaKaasiku ostueesõigusega erastami-
sega.
- Kahele isikule tagastati õigusvasta-
selt võõrandatud maad.
- Sotsiaalkorteri üürileping pikendati
ühe inimesega.
- Toimetulekutoetust otsustati maks-
ta 85 759 krooni.
- Toimetulekutoetusega kaasnevat
200-kroonist täiendavat sotsiaaltoe-
tust otsustati maksta 1600 krooni.
- Kahe lapse suhtes otsustati peatada
peretoetuse maksmine, kuna vane-
mad ei täida perekonnaseadusest tu-
lenevat kohustust lapsi kasvatada ja
nende eest hoolitseda.
- Kinnitati põhivarade ja kinnisvara-
investeeringute ümberhindluse akt.
- Otsustati loobuda kommunaalmak-
sete nõuetest nelja inimese suhtes.
- OÜ-le Särts väljastati ehitusluba lao-
hoone rekonstrueerimiseks aadressil
Pikk 69.
- Määrati projekteerimistingimused
elektriga liitumise projekteerimiseks
Tapa linnas Maarika 68 alajaamast
Paide mnt 88 tööstushoonesse.
- Reservfondist eraldati 1000 krooni
Eesti Mälumänguliidule Tapa linna
võistkonna osalemise toetuseks.

Eelmise aasta lõpust on Kõrve-
maa terviserajad näha ühel kaar-
dil. Ühendatud terviseradade
kaart fikseerib loodud olukorra
ning teeb kõikidele kasutajatele
radadel liikumise meeldivaks.
Lisaks suunaviitadele on hea jäl-
gida kaardil oma liikumisteed.
Kaart on trükitud flaieri mõõdus
voldikuna ja sellisena mugav ka-
sutada.
SAEesti Terviserajad juhataja

Jaanus Pulles ütles, et kaart val-
mis kõikide piirkonna omavalit-
suste, ettevõtjate ja SA Eesti Ter-
viserajad koostöö tulemusena.
Trükiarv on 30 000 eksemplari.
Kaarti levitatakse tasuta kõi-

kides Kõrvemaa piirkonna kes-
kustes, Sportlandi kauplustes,
Eesti Elektriraudtee Aegviidu
suunalistes reisirongides ja Eesti
Energia klienditeenindustes.
Kõrvemaa ühendatud tervi-

seradade projekt on SA Eesti
Terviseradade poolt algatatutest
üks mastaapsemaid. Jaanus Pull-
ese selgitust mööda oli eesmär-
giks liita Kõrvemaa erinevates
valdades, kuid suhteliselt lähes-
tikku paiknevad spordikeskuste
võimlused üheks terviklikuks

koosluseks.
Tänaseks on korrastatud kõik

keskustevahelised rajad, mis lii-
davad Kõrvemaa matka-ja suu-
sakeskuse, Aegviidu puhkebaasi,
Nelijärve puhkekeskuse, Jäneda
mõisa ja Valgehobusemäe suusa-
ja puhkekeskuse ühtseks tervi-
kuks. Loodud situatsioon on
muutnud Kõrvemaa üheks suu-
remaks ja korrastatumaks aktiiv-
set looduses liikumist võimalda-
vaks puhkepiirkonnaks Eesti-
maal. Täisringi tegemiseks, läbi-
des kõiki ühendatud keskuseid,
kulub 65 km.
Tänaseks on lõpetatud raja-

tööd ja lähiajal paigaldatakse ka
suunaviidad ning infotahvlid. Eel-
toodud tööd on teostatud kõik
kohalike eestvedajate olulisel kaas-
abil. Tööde teostamist on finant-
seerinud SA Eesti Terviserajad.
2006. aasta novembris sõlmi-

sid Anija, Tapa ja Aegviidu vald
ning SA Eesti Terviserajad koos
spordiklubiga �Kõrve ring�
koostöökokkuleppe, millega ta-
gatakse radade aastaringne hea-
kvaliteediline valmisolek loodu-
ses liikumiseks.

Kõrvemaa
terviserajad kaardil

16. jaanuaril kontrollisTarbijakaitseame-
ti peainspektor Tiiu BaumannTapa lin-
na kauplusi. Lukoili tanklas, asukoht
Pikk tänav 70, kontrolliti kauba ja tee-
nuse hinna avaldamise nõuete ning al-
koholiseaduses sätestatud nõuete täit-
mist. Kontrollimisel selgus, et osaliselt
puudusidmüügilolevatel kaupadelmüü-
gihinnad ja ka ühikuhinnad olid mõne-
del kaupadel välja toomata. Seega oli ri-
kutudmajandus- ja kommunikatsiooni-
ministri 14. aprilli 2004. amäärust nr 76,
Kauba ja teenusehinna avaldamisenõu-
ded §6 lg 1,mis sätestab, et tarbijale kau-
pa pakkudes ja müües peab müügihind
ja ühikuhind olema avaldatud lihtsal ja
ühetähenduslikul viisil ning olema tar-
bijale üheseltmõistetav, kergestimärga-
tav ning selgelt loetav.
Alkohoolsete jookide müügihinnal

oleva teabe nõuetele vastavuse kontrol-
limisel selgus, et osadel alkohoolsete joo-
kide hinnalipikutel puudus teave alko-
hoolse joogi liigi kohta. Seega oli riku-
tud alkoholiseaduse § 43 lg 3 p 1 nõuet,
mis sätestab, et koos alkohoolse joogi
müügihinnaga peabolema avaldatud al-
kohoolse joogi liik ja nimi.
Aperon Auto OÜ-le kuuluvas auto-

kaupade kaupluses aadressil Pikk t 46
kontrolliti auto-varuosade ja -hooldus-
toodetemüüginõuete täitmist.Kõigepealt

hakkas silma, et kaupadel puudusid nii
ühiku-kuikamüügihinnad.Samutipuu-
dus osadel kaupadel eestikeelne teave
kauba omaduste ja kasutamistingimus-
te kohta. Tarbijakaitseseaduse § 6 lg 1
kohaselt peab tehniliselt keerukale, oht-
likke aineid sisaldavale või kasutamisel
erioskust nõudvale kaubale tootja lisa-
ma kasutusjuhendi, lg 2 alusel peab ka-
sutusjuhend sisaldama tarbijale vajalik-
ku teavet kauba õigeks, sihipäraseks ja
säästlikuks kasutamiseks ning kauba
õigeks kokkupanemiseks, paigaldami-
seks, ühendamiseks, hooldamiseks või
säilitamiseks javajadusekorralhävitami-
seks. Kui kaup koosneb mitmest osast,
lisatakse kasutusjuhendisse loetelu kau-
ba juurde kuuluvatest osadest, lg 3 alu-
sel peab võõrkeelne kasutusjuhend ole-
matõlgitudeestikeelde.Samutioli kaup-
luses rikutud nõuet, et kaupa pakkudes
ja müües peab kaupleja tarbijale teata-
vaks tegema kaubamüügi- ja ühikuhin-
na.
OGElektraTapaKaubanduskesku-

ses, asukoht Jaama 1, kontrollis Tiiu
Baumann müügilolevate puu- ja köö-
giviljade märgistuse ja kvaliteedi vasta-
vust kehtivatele nõuetele. Samuti kont-
rolliti alkoholiseaduses, tubakaseaduses
ja toiduseaduses sätestatud nõuete täit-
mist.

Tarbijakaitse käis reidil

Arengukavas tuuakse mitmel korral
välja Nõukogude aja negatiivne mõju
Tapa linnale. Põhilised probleemid
sellel ajal olid põliselanike arvu vähe-
nemine, lennukite müra, naftasaadus-
tega reostatud vesi. Tegelikult toimis
linn korralikult. Arenenud oli tööstus,
kaubandus, teenindus. Tegutsesid kul-
tuuri- ja haridusasutused vaba aja veet-
misega ei olnud probleeme olid res-
toranid, klubid, kino, staadionid ja
tuletõrjeaias toimus aktiivne tegevus.
Tol ajal ei olnud Tapa linn võrreldes
Rakvere linnaga sugugi mannetu,
nagu see on praegu.
Arengukavast loeme, et Tapa valla

arengukava on koostatud aastateks

2007�2010 lühiajalise ja finantsallika-
tega kaetud arenduskavana.
Võrreldes 2007. a eelarve projekti

ja arengukavas planeeritud tegevusi
ning nende finantseerimist, selgub, et
nende vahel ei ole kooskõla.
Mõningad näited:
Arengukavas 2007/Eelarves 2007
Lehtse Põhikooli renoveerimine
1 300 000/85 000
Viadukti projekt 800 000/0
Lehtse ja Jäneda perearsti vastuvõ-
tuks vajalike ruumide renoveerimine
300 000/0
Tapa ohvitseride klubi fassaadi kon-
serveerimine 500 000/0
Uue tänava korter-elamute elektri ra-

jamine 270 000/0
Ühisveevärk ja kanalisatsioon 0/
1 750 000
Haljastus ja heakord 1 090 000/0
Millest on tingitud selline vastuolu

arengukava ja eelarve vahel? Tundub,
et arengukava on koostatud kiirusta-
des ja lohakalt, isegi korralikult läbi
lugemata, sest palju on vastuolulisust
ja see kubiseb kirjavigadest.
Mõningaid noppeid arengukavast:
Lk 16 � Koostatakse on valla hari-
dusasutuste renoveerimiskava kuni
2010 aastani ja selle rakendamiseks on
taotletakse raha ka vallavälistest alli-
katest.
Lk 20 � Üldarstiabi osutab AS Tapa
Haigla 22 aktiivravi voodikohaga
Lk 25 � Eelistatakse valdkonna tege-

Veel arengukavast

Kaupluses olid müügil puu- ja köö-
giviljad,mis ei vastanud kvaliteedinõue-
tele. Nii kõrvaldati müügilt ligikaudu 4
kgpaprikat, apelsine, greipe ja sidruneid.
Samuti oli müügil 3 pakki Järlepa Kal-
kuni poolsuitsuvorsti,mille realiseerimi-
se ja tarvitamise lõpuaegolimöödunud
juba 12. jaanuaril.
Seega oli rikutud Euroopa Liidu

ühise põllumajanduspoliitika rakenda-
mise seaduse § 70 lg 1 ja toiduseaduse §
53 ³ lg 1.
Rimi Eesti Food AS Tapa

Säästumarketis oli kontrolli all müügil-
olevate puu- ja juurviljade kvaliteedi-
nõuetele vastavus. Samuti kontrolliti
toidu- ja alkoholiseaduses sätestatud
nõuete täitmist. Rikkumisi ei avastatud.
Kokkuvõttes oli selle päeva statisti-

ka kurb.Neljast kontrollitud kauplusest
kolmesoldi seadusega pahuksis. Seadu-
serikkumistele järgnesid vastavad karis-
tused. Lukoili tankla juhataja Angela
Rohtla karistuseks jäi 800-kroonine ra-
hatrahv. Aperon Auto OÜ-le kuuluva
kaupluse Autokaubad juhatajale Too-
mas Küttile määratud rahatrahvi suu-
ruseks oli 700krooni.OGElektraTapa
Kaubanduskeskuse juhatajaTiiuMalva
trahvisummaks jäi 500 krooni.

Helle-Anne Org

vuspõhist rahastamist, mis
tuguneb tegijate ühistegelikule
(kolmas sektor) initsiatiivile ja väl-
jakujunenud tavadele.
Lk 42�44 � Jäneda Lasteaed -

Põhikool Elektrisüsteemi uuenda-
mineHoone rekonstrueerimispro-
jekti koostamine, katuse renovee-
rimine, ventilatsioonisüsteemi ehi-
tus territooriumi heakorrastus, tre-
pikodade rekonstrueerimine,
söökla ja köögi restaureerimine,
Tapa Gümnaasiumi staadioni

kapitaalremont drenaa�i paigaldus,
väljakukatte paigaldus, hüppepai-
kade ettevalmistus, piirete paigal-
dus, territooriumi heakorrastus,
trepikodade rekonstrueerimine,
söökla ja köögi restaureerimine,

aula põranda, heli ja valgustuse
rekonstrueerimine.
Eha tänava amortiseerunud

soojustrassi väljaehitamine.
Tapa Vene Gümnaasiumi

võimla renoveerimine, kooli-
hoone sokli renoveerimine ja
õueala korrastamine, uute töö-
õpetusruumide väljaehitusval-
gustus, piirdeaia paigaldamine.
Ujumisteenuse ostmine koos-

töös Tapa VÕK-ga.
Selline arengukava Tapa val-

la mainet küll ei tõsta. Minu
poolt konkreetne ettepanek
arengukavasse: välja ehitada sot-
siaalkeskus Nooruse tn endise
algkoolihoone baasil

Lilli Strõnadko, volikogu lihtliige

Arengukava koostamiseks on eri-
nevaid metoodikaid ja võimalusi.
Tapa vald on otsustanud koosta-
da arengukava oma jõudude ja ini-
mestega. Tulenevalt Tapa piirkon-
nas toimunud omavalitsuste liitu-
misest ja ühinemislepingust, tugi-
neb Tapa valla arengukava Tapa
linna, Lehtse ja Saksi valla arengu-
kava alustes kirjas olnud ja ülemi-
nevates kohustustes.
Avalikustamisele suunatud

arengukava eelnõu ootab konk-
reetseid ettepanekuid,midamuu-
ta, täiendada ja lisada. Seetõttu on
kamõttevahetused vallalehes igati
teretulnud.
Arengukava koosneb planee-

ritavatest tegevustest ja olustiku
kirjeldusest. Arengukava eelnõu
juures on peamist mõttevahetust
tekitanud kirjelduslik-selgitav osa,
mis on oma olemuselt teatavas
mõttes subjektiivne, sest hinnan-
gute andmine arengueeldustele ja
-põhjustele pole lühidistantsilt
kunagi lihtne.
Nõukogude perioodi negatiiv-

ne mõju on meil nii maine, infra-
struktuuri kehva seisundi, kui ka
veel likvideerimata varemete ning
keskkonnareostusena siiski para-
ku tänapäeval olemas.Kaubandus

on arenenud viimastel aastatel ka
Tapal kiiresti, kuid suurtele keskus-
tele (Rakvere jt) jääme loomulikult
alla.
Arvestades tänapäevaseid liiku-

misvõimalusi, on arenguliselt ole-
mas reaalne oht, et Rakvere ja Pai-
de vahele Tapa enam suureks ol-
mekaubanduskeskuseks kahjuks ei
kujune. Arusaadavalt võib inimes-
tel olla aga igatsusNõukogude pe-
rioodi ja poolsuletud linna sõjaväe-
kaubanduse priviligeeritud võima-
luste üle.
Arengukava peab arvestama

seda, mis meil on ja kuhu tahame
suunduda. Tapa vallavalitsusele on
esitatud mitmeid konkreetseid et-
tepanekuid nii tegevuste, kui ka
struktuuri muutmise osas ja valla-
valitsus kindlasti arvestabnende et-
tepanekutega. Mida rohkem ette-
panekuid ja täiendusi, seda parem
saab koostatav arengukava. Aren-
gukava puhul on tegemist ühis-
kondliku kokkuleppega. Kindlasti
ei ole meie soov arengukava koos-
tada kiirustades.
Tapa vallavalitsus on jätkuvalt

avatudkõigile konstruktiivsetele et-
tepanekutele.

Kuno Rooba,
Vahur Leemets

Arengukavast

Signe Kalberg
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo � tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda � tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus � tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald � tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Agur � Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
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.

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

Helista telefonil 5379 7173 ja 511 6424
või saada kiri: maamaja@msn.ee

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID,

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

Firmal on pikaajaline
küttepuude tegemise kogemus.

Tel 5660 7450

TAPA KULTUURIKOJAS
VEEBRUAR 2007

LEHTSE KULTUURIMAJAS
VEEBRUAR 2007

Uus autopesula Tapal Pikk 69.
Avatud: E�R 9�18 , L 9�15 , P suletud

Tere tulemast!

Ostame musta ja värvilist vanametalli,
samuti müüme torusid, karp- ja nurkrauda.
Asume Tapal, Pikk 69 hoovis. E�R 8�17

Segers Eesti võtab tööle ÕMBLEJAID.
Töökoht asub Tapal.

Telefon 325 8900, hede@segers.ee

OÜ Kaseke Grupp korraldab
KEVADLAADA JÕGEVAMAAL
Puurmani vallas Pikknurme külas.

Toimumisaeg on 4.�6. mai 2007 kell 9�20.
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes
tegelevad aianduse, käsitöö, kunsti,
mesinduse, ehituse ja loodustoodetega.
Info tel 5664 3306 või 526 7907.

Evely Täht

Müüa 1-toaline korter Tapa kesklinnas.
Tel 553 7422

Noortevahetuse organisatsioon EstYES
otsib tugiisikuid välismaalt tulnud
vabatahtlikele Imastu koolkodus!

Imastus töötab praegu kolm vabatahtlikku
Saksamaalt, juurde on tulemas veel üks
sakslanna (20-aastane) ja üks prantslanna
(24-aastane). Otsime aktiivseid noori, kes
soovivad saada uusi sõpru, uut kogemust ja
praktiseerida võõrkeelt ning oleksid nõus
olema noortele välismaalastele Imastus

mentoriks/tugiisikuks.

Kes on asjast huvitatud või kellel on tekkinud
lisaküsimusi, kirjutage palun
estyes@estyes.ee või
helistage tel. 601 3098.

Kaarina Konsap

TAPA SAALIHOKIKLUBI
kutsub kõiki spordihuvilisi laupäeval ja

pühapäeval, 3.-4. veebruaril
Tapa spordikeskusesse kaasa elama

klubi kodumängudele.
Täpse mängude ajakava leiad meie
kodulehelt www.gurud.ee/shk

Tapa Saalihokiklubi

4. veebruar kell 18 Noored muusikud: Tallinna Ülikooli
Kammerkoor, Mikk Dede, Türi noormeeste
trio, Meelelahutaja, Tallinna Noorte
Saksofonikvartett, G. Otsa nim
muusikakooli õpilased. Pääse 40 kr

6. veebruar kell 20 Kino
13. veebruar kell 20 Kino
17. veebruar kell 12 Riigikogu valimiste reklaamüritus
18. veebruar kell 18 Riigikogu valimiste reklaamüritus
20. veebruar kell 18 Vastlapäev Männikumäel

kell 20 Kino
26. veebruar kell 19 Vana Baskini Teater: Väike

muusikal �Plaadipood�, pääsmed 110 kr ja 90 kr

vaata lisaks: http://kodu.neti.ee/~tapakoda/

27. veebruaril kell 18
toimub Jäneda mõisas rahvakoosolek teemal

�Kuidas peaks Tapa vald hakkama
majandama Jäneda mõisa?�
Ootame rohket osavõttu.

TAPA
VALLAVALITSUSE TEADE

4. veebr kell 12 � Lehtse 4. pinksi pühapäev. Jätkub V
hooaeg! Mäng turniiridena (mehed,
naised, poisid, tüdrukud). Täiskasvanuil
osamaks 15 kr. Oodatud kõik huvilised!

10. veebr kell 11 � Müük Pruugitud rõivad, jalanõud,
tekstiilid jne. Uued galanteriitooted.

17.veebr kell 16 � Riigikogu valimiste reklaamüritus
18. veebr kell 12 � Lehtse külakilb 4. mäng. Jätkub V

hooaeg! Nupukad võivad alati liituda.
Täiskasvanuil osamaks 15 kr

20. veebr kell 10 � Mudilaste vastlapäevapidu. Kelguga
liulaskmine. Vastlavõistlused. Kontsert

20. veebr kell 13 � Klubi Ehavalgus korraldab �Vistel-
vastel-peo�. Võistlused kelgumäel. Ühine
hernesupilaud. Mängud. Ühislaulud, nuputamised
jms. Oodatud kõik valla pensionärid, kel hing on
noor! Kaasa kelk! Osamaks 10 kr

NB! Eelteade teatrisõpradele:
23. märtsil kell 19 � Lehtse kultuurimajas Rakvere Teatri

etendus �GUPI� (kas komöödia või tragöödia)
Osades: Tiina Mälberg, Tarvo sõmer, Märt Avandi v Erni Kask,

akordionist Tarmo Kesküll. Lavastaja: Erki Aule
Pileti hind 80 kr ja soodus (pens, õpil) 60 kr.

Buss väljub Tapa keskväljakult kell 18.30 (sõiduhind 15 kr)
Piletite ettetellimine Lehtse kultuurimajast (tel 383 3350;
521 8398 ja e-mail: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee ); Tapa
kultuurikojast(tel 322 0061) ja Tapa Buss OÜ-st (tel

322 0019; kontor avatud 8�12)

OÜ Multivarius müüb
tooreid ja kuivi küttepuid.

Transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu.
Tel 501 3862

Ostan valikuliselt veneaegset fototehnikat
(fotoaparaadid, objektiivid, filtrid jm). Kontakt:
mobiil 5389 5283, e-post kamarajurakas@hot.ee


