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Arenduskoda sai
uue juhatuse

Alustab muusikakooli eelkool

12. jaanuaril valis arenduskoja üldkoosolek uue juhatuse.
Seitsmeliikmelisse juhatusse valiti
kohalike omavalitsuste esindajatena
Vello Teor (Ambla vald), Urmas
Kirtsi (Kuusalu vald) ja Alari Kirt
(Tapa vald), 3-sektori esindajatena
Kuno Rooba (MTÜ Männikumägi)
ja Anneli Kivisaar (MTÜ Võhma
Seltsimaja) ning ärisektori esindajatena Eero Raudla (OÜ Rendipark)
ja Allan Alajärv (OÜ Nallap).
Samal päeval valis juhatus esimeheks Alari Kirdi ja aseesimeheks
Kuno Rooba.
Arenduskoda on mittetulundusühing, mille peaeesmärk on Euroopa
Liidu LEADE programmi vahendamise kaudu toetada ja motiveerida
maapiirkonna arengut Tapa, Ambla,
Kadrina, Vihula ja Kuusalu valla ning
Loksa linna territooriumil. 2009.
aastal kinnitas arenduskoja juhatus
91 projektitaotlust kogusummas
11 039 949 krooni.

3. jaanuaril kell 10.30 möödus 90 aastat hetkest, mil Eesti–N Vene rindel vaikisid relvad. Eesti oli Vabadussõja
ohvrite hinnaga kindlustanud endale püsimajäämise. Tapa vallavallavanem Alari Kirt, Kirde Kaitseringkonna
kaplan Silvester Jürjo ja Eesti Kaitseliidu Viru Maleva Tapa Üksikkompanii ülem Jaan Viktor asetasid pärjad
ja lilled Tapa linna vanale kalmistule leitnant Hans Koiva kalmule 03.01.2010 kell 10.20. Mälestusteenistust
pidas Kirde Kaitseringkonna kaplan Silvester Jürjo. Pärjad ja lilled asetati ka Tapa linna uuele kalmistule
Imastu sõjainvaliidide rahulale ja Tapa rongijaamas soomusrongirügemendi mälestustahvli juurde.
Foto Indrek Jurtšeno

Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

Kontsertsari
“Noored Muusikud”
Kontsertsari “Noored Muusikud”
toimub sellel aastal juba viiendat
korda ehk siis väike juubel. Kontserdil
esinevad lootust andvad noored muusikud, mõned neist on juba kuulsad
ja tunnustatud, mõned vähem, kuid
kõikidel neil on palju muusikalist potentsiaali. Eesmärk on anda noortele
võimalus esineda ja publikule võimalus neid kuulata. Sellel aastal toimub
kontsert reedel, 12. veebruaril kell 19
Tapa kultuurikojas. Esinevad Birgit
Õigemeel, Uku Suviste, Kadri Voorand, Virko Sillamaa, Eesti Muusikaja Teatriakadeemia keelpillikvartett.
Pääse 50 kr.
Tulge kõik kvaliteetset muusikat
nautima! Kohtumiseni kontserdil,

Reigo Tamm,
kontsertsarja idee autor ja projektijuht

Muudatus liinidel
nr 46 ja 64
Liin nr 46 Kadrina–Salda–Saksi–Tapa
Alates 18. jaanuarist 2010 hakkas
seni Tapalt Saldasse kell 17.35 alustanud liin väljuma kell 17.45. Selline
muudatus tagas ümberistumise Tallinnast kell 17.38 Tapale saabuvalt
rongilt. Buss jõuab Saldasse kell
18.25. Liin on käigus tööpäeviti.
Liin nr 64 Tapa–Patika–Aegviidu–Jäneda
Alates 18. jaanuarist 2010 hakkas
liin nr 64 peatuma Jänedal Lossi teele
rajatud uue peatuse juures (Musta
Täku Talli ees). Palume reisijatel oodata bussi selleks ettenähtud kohas
ja arvestada mõneminutilise sõiduaja
pikenemisega.
tapa.ee

Vallaeelarve
sunnib kokkuhoiule
Esimesed kuud Tapa vallas uuel
ametipostil on olnud väga tihedad.
Olen tutvunud meie asutustega
ja nende probleemidega, olen
osalenud väga paljudel Tapa vallas
toiminud üritustel, mis on mind
väga rõõmustanud, teisalt tekitanud jälle hämmingut. Imestama
paneb, miks kurdetakse justkui
Tapa vallas ei toimuks mitte midagi ja pole piisavalt sündmusi,
millest osa saada. Võib-olla on
kurtmiste taga hoopis teadmatus
või soovimatus tutvuda kultuurikalendriga, kuulutustetulbaga, kus
kirjas üritused kultuurimajades ja
mujalgi. Olge ise julgemad osalema ning saage üle eelarvamustest
ja kuulujuttudest, et Tapa vallas ei
toimu midagi.
Meie vallas on väga palju toredaid ja aktiivseid inimesi, kes
korraldavad vahvaid üritusi ja
tegelevad põnevate asjadega,
mida on ka teistel nauditav vaadata ja millest osa saada. Näiteks võib tuua koorid, orkestrid,
tantsutrupid – tegevust leidub
paljudele. Loomulikult võiks olla
veelgi rohkem erinevaid võimalusi
vaba aja veetmiseks, aga sageli
jääb puudu kodanikualgatusest.
Ühele-kahele inimesele on väga
raske midagi korraldada, eriti kui
need inimesed ise ootavad oma
koduukse taga, et neid tullakse
paluma. Reaalsus on, et kui tahetakse millestki osa saada, siis tuleb
ise näidata üles vähemalt nii palju
initsiatiivi, et tuled kohale. Kui aga
kellelgi on konkreetne idee ja taga

ka huvigrupp, siis kindlasti saab
vald aidata kaasa vähemalt ruumide
leidmise osas.
Nüüd vallavalitsuse töökorraldusest. Tapa vallavolikogu tegi
vallavalitsuse ettepanekul struktuurimuudatuse teeninduspunktide
osas. Ühinemislepinguga neljaks
aastaks paika pandud ja ühinemisjärgsel ajal äärmiselt vajalikud teeninduspunktid saavad uued ülesanded. Teenuse osutamine sellisel
kujul lõpetatakse, alles jääb vaid
sotsiaaltöötaja vastuvõtt. Vallasekretäride abid koondatakse. Rahalist
võitu toob selline ümberkorraldus
järgnevatel aastatel peaaegu pool
miljonit krooni. Kodanikud saavad
endiselt oma avaldused ja küsimused vallale edastada sotsiaaltöötaja
kaudu või siis iga teeninduspunkti
lähedal oleva Tapa linnaraamatukogu filiaali kaudu. Edaspidi peab
rohkem rõhku pöörama e-teenuste
arendamisele selleks, et kodanikud
saaksid võimalikult paljud teenused
kätte vallamajja tulemata.
Hetkel tähtsaim ülesanne on
2010. aasta vallaeelarve koostamine. Tuluprognoosi vähenemise
tõttu ca 9 miljoni ulatuses on vaja
teha samavõrra ka kuludes kärpeid.
Ja see ei ole lihtne ega populaarne
tegevus. Headel aegadel on vallale
palju kohustusi tekkinud, millest
on väga raske loobuda ja mõnest
ka tülikas lahti saada.
Võtame või saunatoetus erakätes olevale linnasaunale. 2009. aasta
eelarvest läks saunale pensionäride saunaskäimise doteerimiseks

110 000 krooni. Sel aastal me lõpetasime selle ära. Esiteks ei ole õige
lausdoteerida üht elanike gruppi,
vaid abi peavad valla niigi nappidest vahenditest saama eelkõige
need, kellel seda tõepoolest vaja
on. Teiseks – välisrahade abil on
saanud väga heasse korda MTÜ
Jeeriko käes olev suurepärane
saun, mis on valla oma. Kõik inimesed, kaasa arvatud pensionärid,
saavad seda kasutada sama raha
eest, mis oli linnasaunas pensionäride saunaskäimise hinnaks.
Kulude kärpimise kohti on kõigis
valdkondades ja alustasime seda
vallavalitsusest, samuti on volikogu soovinud vähendada oma hüvitisi olles sellise teguviisiga kõigile
eeskujuks. Vallavalitsuses väheneb
ametikohtade arv 6 koha võrra.
Lõpetuseks tahan öelda ka
seda, et kolmas korrus vallamajas
ei ole enam lukus. Minu vastuvõtule pääseb lisaks ametlikule vastuvõtu ajale (esmaspäeviti kl 9–10)
ka teistel aegadel. Seda muidugi,
kui olen vallamajas olemas ega
ole hõivatud muude ülesannetega. Muidugi tasuks eelnevalt oma
probleem selgeks mõelda ning
veelgi parem, kui oleksite ka mõelnud, kuidas vald saaks selle mure
lahendamisel abiks olla. Teretulnud on ka kõik ideed ja huvitavaduudsed mõtted, mis teie arvates
on väärt teostamist ja mis elu
Tapa vallas muudaksid paremaks.
Head alanud aastat kõigile!
Alar Kirt,
vallavanem

Taas alustab õppetööd muusikakooli
eelkool. Tänavu ootame lapsi alates 6. eluaastast. Tunnid hakkavad
toimuma alates 3. veebruarist igal
kolmapäeval kell 14. Eelkool kestab
kokku kolm kuud kuni 28. aprillini
(va koolivaheaeg 20.–28. märts).
Õpetajad on Marika Odar ja Lia
Denissova.
Eelkoolis tegeletakse laste muusikalise arendamisega läbi laulu,
mängu ja rütmiharjutuste. Selleks
kasutatakse oma häält ning lihtsamaid meloodia- ja rütmipille.
Õppetöö käigus tutvutakse ka kõigi
muusikakoolis õpetatavate pillidega.
Kuna meid kimbutab endiselt ruumikitsikus ja osade erialaõpetajate suur
koormus, siis ei suuda me rahuldada
kõikide uute õpilaste pillivalikuid.
Loodame selles osas koostööle ja
mõistvale suhtumisele.
Eelkoolis käinud lapsi ei arvata
automaatselt muusikakooli õpilaste
nimekirja. Kõik, kes soovivad sügisel
astuda muusikakooli, peavad läbima
muusikalised katsed, mis toimuvad
maikuus.
Lisainformatsiooni eelkooli kohta
leiab muusikakooli kodulehelt www.
tapamuusikakool.ee. Avalduse eelkooli astumiseks saab esitada enne
esimest tundi. Avalduse blanketi
leiab samuti kodulehelt või saab
muusikakoolist.
Ilmar Kald

Virumaal algas
rahvuskivi aasta
Kuue LEADER tegevusgrupi juhid
allkirjastasid eelmisel reedel Tamsalu vallas Laululinnu külalistemajas
Virumaa paeaasta 2010 koostöökokkuleppe.
MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus (PAIK) juhataja
Aivar Niinemägi ütles, et Pandivere
paeriik saab tänavu viieaastaseks ja
selle puhul tähistatakse Virumaal
paeaastat. "2011. aasta võiks olla
pühendatud meie rahvuskivile juba
kogu Eestis," lisas ta.
Esimesed paeaasta üritused juba
käivad – laste paeteemaliste joonistuste, kirjutiste ja uurimustööde
võistlusel osalemise kutsed saadeti
52 Virumaa kooli ja esimesed pildid on korraldajatele laekunud.
Võistlusele saadetud loomingust
koostatakse rändnäitus ja avaldatakse
kogumik.
Paeaasta olulisemad sündmused
on veel Rakvere linnuses korraldatav paepäev ning 13. juunil Rakvere
veekeskuses toimuv paekonverents.
Koolides tutvustatakse paekivi "Siluri sumadani" abil, antakse välja ka
paeaasta ajaleht Pae Teataja
Virumaa paeaasta koostöölepingule kirjutas MTÜ Arenduskoja
poolt alla juhatuse esimees Alari
Kirt.

(VT 16.01.2010)

22. jaanuar 2010

TAPA VALLA AJALEHT

LK 2

Väike hea tegu
Kõigil lastel pole kodu. Mõned
lapsed on haiged. Alati on hea, kui
leidub sõbrakäsi, kes tahab aidata
oma eakaaslast väikese heateoga.
Otsustasime oma 2.a klassi õpilaste ja klassijuhataja Lea Ojaga osa
võtta ÜRO Lastefondi UNICEF-i
heategevusprojektis “Väike hea
tegu”. Jõulukaardid, mis on joonistatud maailma kuulsate kunstnike
poolt, on meie klassi laste poolt
heategevuse eesmärgil müüdud.
Kaartide müügiga kogusime raha,
mis läks Eestimaa abivajavate laste
toetuseks. Saime esimest korda elus
proovida müügimehe ametit, mis
ei olnudki nii kerge. Jõulukaartide
müügitulust saadud raha eest otsus-

tasime osta meie Tapa linnas asuva
lastekodu kõige väiksematele lastele
põneva üllatuse koos suure kommikotiga. Üllatuskingiks oli suur auto,
kuhu laps saab ise peale istuda ja
sõita. Käisime koos klassiga väikestel
sõpradel nende kodus külas ja kingitusi üle andmas. Laulsime, lugesime
luuletusi ja kinkisime lisaks veel
oma kodudest kaasavõetud mänguasju ja maiustusi oma eakaaslastele.
Väikesed lapsed olid kingituste üle
väga rõõmsad. Mängisime ka koos
lastekodu väikeste sõpradega.
Väikestest heategudest saavad
alguse suured heateod.
Karlis Jusupov,
Tapa gümnaasiumi 2.a klassi õpilane

Katrin Karuauk – aasta
parim naiskäsipallur
Eesti Käsipalliliit nimetas oma ala
aasta parimad sportlased. Naistest
osutus juba vähemalt kolmandat
korda valituks Tapalt võrsunud
Katrin Karuauk.
"Kui päris aus olla, siis ma ise ka
ei tea, mitu korda ma aasta parimaks
olen valitud," tunnistas asjaosaline
ise. "Vahepeal kandis tiitel nime
"meistriliiga parim mängija", vahepeal "aasta parim naiskäsipallur".
See viimane on mulle omistatud vist
kolm korda."
26-aastane Karuauk on üks
esimesi ja väheseid Eesti naiskäsipallureid, kes maitsnud ka (pool)
profileiba. 2006. aastal mängis ta
Küprose liigas võistkonnas nimega AS Aradipou ning osales koos
naiskonnaga lisaks kohalikule liigale
ka euroliigas, olles oma klubis põhitegija. Soov lõpetada õpingud Tartu
Ülikoolis tõi aga neiu ühe hooaja
järel kodumaale tagasi. "Kui õppisin
Taanis, siis mängisin ka ühe semestri
seal, kuid mingit lepingut polnud,"
lisas ta. "Praegu ma välisklubi aktiivselt ei otsi. Küprosele kutsuti
tagasi, kuid otsustasin Eestisse jääda.
Samas, kui mõni hea pakkumine
tuleb, siis ei välista, et läheksin veel
kord proovima."

Kuni selle aasta oktoobri lõpuni
mängis Katrin Karuauk koduses
liigas Tapa naiskonna eest, kuid
vahetas siis klubi ja siirdus Põlva
KPKsse. "Põhjusi on kaks," selgitas
ta. "Kuna elan praegu Tartus, siis
on mul Põlvasse trenni lihtsam käia
kui Tapale. Teine põhjus tuleneb
asjaolust, et Põlva klubi hakkab
mängima Balti liigat. Saan mänge
juurde ja ka tase on pisut kõrgem."
Eesti naiste käsipall pole viimastel aastatel just parimal järjel.
Meistriliigas - aga see on ka ainus
täiskasvanute liiga – osaleb vaid 3-4
klubi ja needki koosnevad harrastuspallureist. "Ma ei oskagi selgitada,
miks kandepind nii väikeseks on
jäänud," lausus Karuauk. "On olnud paremaid aegu. Eks käsipall on
naistele raske ala ka. Kehalisi kontakte on palju, sinikad on tavalised.
Noored naised eelistavad vähem
ekstreemseid harrastusi."
Eesti koondnaiskond küll eksisteerib, kuid MM- ja EM võistlustest
osa ei võeta. "Mängime vaid satelliitturniiridel, kus vastased samasugused nagu meie - suurvõistlustele
mittekvalifitseerunud riikide koondised," märkis Katrin Karuauk.
Aivar Ojaperv (Kuulutaja, 18.12.09)

Lastekirjanik Heiki Vilepi hobid on ka veebidisain ja -programmeerimine ning muusika.

Foto Agnes Jürjo

Kunsti- ja kultuuripäev
Tapa gümnaasiumis
Möödunud aasta lõpus 22. detsembril toimus Tapa gümnaasiumis
kunsti- ja kultuuripäev, mille raames
käis õpilastele tunde andmas huvitavaid isikuid erinevatelt elualadelt:
Neeme Kuningas, Hans H. Luik,
Piret Mildeberg, Heiki Vilep, Ketlin
Priilinn, Contra, Arvi Mägin, Mart
Normet, Monica Lauri, Raivo Riim,
Georgi Särekanno, Mae Mitt, Maire
Ilves, Ain Aasa, Kai Rohumäe, Gediminas Jürjo, Karl Ansu, Margit
Mäesepp, Sander Lastovets, Lilian
Haruoja. Lisaks viisid tavapärastest
erinevaid tunde läbi meie enda

õpetajad – Elle Kivisoo, Anne Kont,
Elle Paju, Anne Roos, Eve Allsoo,
Anna Kivisild, Marika Eiskop, Katre
Jürgneson ja Nikola Peroš.
Sel päeval ei toimunud õpilastele
tavapäraseid tunde, vaid õpilased
said osaleda erinevate külalisõpetajate
tundides. Antud tagasiside põhjal
meeldisid väikestele kõige rohkem
Heiki Vilep ja Piret Mildeberg ning
suurematele Contra, Neeme Kuningas, Maire Ilves linetantsuga ja Katre
Jürgenson. Meie raadiosõlme ja koolilehe toimetuse õpilased said veeta 2
tundi Mart Normetiga, kes rääkis neile

tele- ja raadiotööst ning meediast üldse.
Linetants, karatetunnid ning töötoad
olid heaks vahelduseks kuulamisele. Ka
meie enda õpetajatega, kes andsid sel
päeval tunde, jäädi väga rahule – osad
klassid polnud varem koolitundides
õpetajaga kokku puutunud ning see oli
uus kogemus nii õpetajale kui õpilasele.
Contraga oli võimalus kohtuda ka
vallaelanikel.
Aitäh kõigile, kes olid valmis
tulema õpilastele tunde läbi viima ja
andsid oma osa kunsti- ja kultuuripäeva kordaminekuks.
Agnes Jürjo

Head lugemisaastat!
2010. aasta on ametlikult kuulutatud
lugemisaastaks.
“Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on nauding,
mis annab nii elamusi kui teadmisi.
Iga uut raamatut lahti tehes avaneb
meile uus maailm, mille tegelastele
kaasa elame ja paremal juhul end
mõnega neist ka samastame. Või
hangime infot või õpime midagi. Või
teeme seda kõike korraga, sest hea
ilukirjandus õpetab nii mõndagi sõnavara, kirjavahemärkide ja lauseehituse
kohta, aga ka mõtete väljendamise
selguse, metafooride ja tihti ka loogika
kohta. Veel parem, kui teos paneb
meid, lugejaid, elu ja maailma üle järele mõtlema, kogema katarsist ja juhatab uutele (ja loodetavasti parematele)
radadele. Ilukirjanduski võib sisaldada
lugeja jaoks uusi teadmisi ajaloost,
geograafiast, filosoofiast, kunstist ja

paljudest muudest valdkondadest. Teabe-ja õppekirjanduski on ideaalis
keeleliselt nauditavalt kirja
pandud. Lühidalt öeldes:
lugemisaastat on vaja selleks, et loetaks rohkem.”
Sellised on lugemisaasta
projektijuhi Krista Ojasaare innustavad mõtted.
Raamatukogurahva arvates on
muidugi kõik aastad lugemisaastad,
ning näib, et Tapa valla lugejad oskavad head lugemisvara vääriliselt hinnata. Igatahes ei ole märkigi raamatuhuvi raugemisest, pigem on meie
lugejaskond viimase aastaga mõnesaja võrra suurenenud. Ühesuguse
innuga loetakse elulooraamatuid,
reisikirju, ilu- ja õppekirjandust,
samuti on menukad ainevaldkonnad
ajalugu ja psühholoogia.

Teadupärast on raamatukoguhoidja tulemusliku töö kriteeriumiks
rahulolev lugeja. Seepärast anname
endast parima, et iga soovija leiaks
endale meelepärast lugemist, korraldame raamatunäitusi ja -väljapanekuid, kunstinäitusi, raamatuüritusi
lastele ja täiskasvanutele. Raamatukogumajja tasub ikka aeg-ajalt sisse
astuda! Miks mitte terve perega!
Head lugemisaastat kõigile!
Tapa linnaraamatukogu

Muutuvad väärtused
Uue aasta alguses on heaks tavaks
kõigile head soovida, teen seda
siinkohal minagi, küll pisut hilja,
kuid samas, pole häid soove kunagi
liiga palju. Vana aastat ära saates
saadame temaga kaasa ka selle aasta
ebaõnnestumised.
Paljudele meist on saanud uue
aasta alguses traditsiooniks vaadata
endasse, teha väikest seesmist inventuuri, et endale edaspidiseks nii
reaalseid kui ka ebareaalseid lubadusi anda. Seda kõike ikka selleks, et
taas eksida ja ekselda ning paremuse

poole püüelda.
Tapa Pisipõnni lasteaiapere jagab
eluväärtusi meie valla kõige väiksematele kodanikele. Oluline on, et iga
inimene, kes teistele väärtusi õpetab,
väärtustaks ka iseennast.
Jaanuarikuu alguses suunasid
koolitajad Kadri Koha ja Mati Murrik läbi metafoorsete lugude jutustamise lasteaiatöötajaid mõtlema oma
väärtuste ning nende tähenduste üle.
Inimene liigub tavaliselt selle
poole, mida ta väärtustab ehk pöörab tähelepanu sellele, mida peab

oluliseks. Igal meist on omaenda
tegelikkuse tajumise mudel. Väärtushinnangud panevad paika täiskasvanu
käitumise enda ja laste suhtes. Mis
on õpetaja põhiväärtused, millised
väärtused on muutuvad ja miks?
Lühikoolitusel rännati loovalt õpetaja
väärtuste ja tõekspidamiste maastikul.
Aasta on alles alguses ja annab
võimalusi paljude ühiste väärtuste
loomiseks, kasutame selle siis ära!
Tea Välk,
Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja

22. jaanuar 2010

TAPA VALLA AJALEHT

LK 3

OÜ Arelo juhatuse liige Rein Tali lubas, et bussijaamas hakatakse tulevikus müüma ka pileteid Eestis toimuvatele kultuuri- ja spordiüritustele.
Foto Indrek Jurtšenko

Tapal valmis kauaoodatud
uus bussijaam
Kolm päeva enne aastavahetust
lõppes Tapal teivasjaama ajastu.
Nüüd on Tapa linna elanikel ja
nende külalistel võimalus bussi ja
rongi oodata uhiuues ootesaalis.
Tapa vast avatud bussijaama
ootesaali seinal olevalt stendilt võib
kokku lugeda, et Tapalt saab alguse
või seda läbib 48 bussiliini.
Tapa raudteejaamast sõidab
ööpäevas läbi 18 rongi, sealhulgas
Moskvasse viiv rahvusvaheline
rong. Tehtud loenduse kohaselt
läheb iga päev Tapal bussi või rongi
peale üle poole tuhande reisija. Sellel suurel rahvahulgal polnud juba
aastaid kohta, kus sõiduvahendit
oodata.
Üleeile avati Tapal uus bussijaam. Nagu vallavanem Alari Kirt
avamisel märkis, on Tapa jõudnud
taas linnade perre, kus bussi pole
vaja oodata lageda taeva all tuule,
vihma ja lume meelevallas.
Bussijaama projekteeris KEK
Invest AS ja ehitas OÜ Arelo.
Kopp löödi maasse juuli alguses,
ja kuigi ehitise valmimise esialgne
tähtaeg oli oktoobri keskpaik,
selleks ajaks see siiski valmis ei
saanud.
Põhjuseks oli ehitustöid juhti-

nud Jaan Viktori sõnul asjaolu, et
uue bussijaama klaasseina ei saadud
tarnijalt õigel ajal kätte. Peamiselt on
ehitis valminud kolme OÜ Arelo
ehitumehe kätetööna. “Tunduvalt
parandab linnapilti,” ütles Jaan
Viktor töömeeste tehtu kiituseks.
Kõik rahva heaks
Ootesaali seinal on infotahvel,
kus kirjas kõik Tapat läbivad bussid
ja rongid ning transpordiettevõtete
kontakttelefonid. Päevas kaksteist
tundi avatud saalis saavad pinkidel
jalgu puhata paarkümmend inimest.
Siin on ka infopunkt ning kavas on
teha koostööd Cargobus OÜga.
Cargobus OÜ logistikadirektor
Kairo Traat ütles, et nad on koostööst Tapa bussijaama omanikega
huvitatud ning soovivad juba uue
aasta alguses arutada konkreetsete
võimaluste üle.
Ehituse initsiaator, bussijaama
omanikfirma OÜ Arelo juhatuse
liige Rein Tali rääkis, et võimalik
on koostöö Go Traveliga. Sel juhul
saavad vallaelanikud ka Tapal osa
selle firma pakutavatest teenustest.
Plaanis on hakata ootesaalis müüma
lisaks rongipileteile pääsmeid kõikjal Eestis toimuvatele kultuuri- ja
spordisündmustele.

Tänuavaldus

Ootesaalis on samuti kaks avalikku WCd. Neist üks, erivajadustega inimestele mõeldu, on tasuta,
tavalise WC kasutamise eest tuleb
maksta kaks krooni teenustasu.
Sauna kohal
Tapa ajaloo tundja Harri Allandi tuletas meelde, et praeguse
bussijaama kohal oli ligi sada
aastat tagasi ehitatud ning eelmise
sajandi seitsmekümnendate lõpuni
tegutsenud Tapa raudteelaste saun,
kus on oma ihu harinud mitu
põlvkonda tapalasi. Minevikku
meenutades rääkis Harri Allandi,
et juba kolmekümnendatel aastatel
käisid Tapal bussid, mis vedasid
inimesi lähiasulatesse.
Pärast bussijaama pidulikku
avamist sisenesid ootesaali ka esimesed huvilised. Teele Tali ja Kaja
Hallik kiitsid uut bussijaama ning
arvasid, et autobussijaam on täitsa
armas. Uuest hoonest möödunud
Jelena Serpak ja Eduard Veiser olid
samuti rahul, et lõppude lõpuks on
tapalased endale bussi ootamiseks
korraliku varjualuse saanud.
• Maksumus 1,5 miljonit krooni.
• Ootesaal 90 m².
• Avatud kella 7–19.

VT, 01.01.2010

Vana aasta ärasaatmine Moel
Vastselt loodud Moe külaseltsi esimeseks ettevõtmiseks oli vana aasta
ärasaatmine Moe pargis.
Ürituse kordaminekule aitas kaasa
talviselt karge ja lumerohke ilm. Päikeseloojangul süüdati lõke ja hangedel küünlad ning tõrvikud. Valgust
andis ka taevasse kerkinud täiskuu.
Lõkke ümber kogunes igas vanuses
inimesi umbes viiskümmend.
Külma peletamiseks pakuti kuuma alkoholivaba glögi, mis sobis
hästi nii noortele kui vanadele, samuti
kohvi ja küpsiseid. Tuletati meelde
vanu ringmänge. Ümber lõkke
tantsisid mõnuga nii lapsed, emad
kui ka vanaemad. Mehi ei suudetud
siiski ringmängu meelitada – nemad
vaatasid kogu tralli eemalt.
Kõigile üllatuseks saabus hämarusest näärivana. Näärivana kingikott
oli küll kõhnukene, kuid igaüks, kes
salmi luges sai kotist midagi. Pärast
kinkide jagamist mängiti koos näärivanaga veel ringmänge. Tema ja

Jõulude aeg on ajast aega olnud
kinkide tegemise aeg, kus rõõmustatakse suuremate ja väiksemate
kingitustega armsaid inimesi.
Selle jõulude ajal olid eriti rõõmsad lasteaia Pisipõnn Mesimummi
rühma lapsed, kes said kingituseks
15 helkurvesti. Erkkollased helkuritega vestid muudavad lapsed
liikluses nähtavaks ja sunnivad
autojuhte arvestama ka kõige pisema ja nõrgema liiklejaga. See
kingitus muudab laste teekonna
väljaspool lasteaia väravaid ohutuks

ja põnevaks seikluseks, kus saab
avastada nüüd ka neid paiku, mis
enne kaugeks ja kättesaamatuks jäid.
Selle vahva kingituse eest tänavad
Mesimummi lastepere ja õpetajad
ühte tublit ema Sirli Milvastet, kes
leidis aega ja võimaluse nii vajaliku
ja vahva kingituse tegemiseks.
Kogu Mesimummi rühm soovib
Sirli Milvastele head ja rõõmuderohket uut aastat ja sama meeldivat
koostööd ka edaspidi.
Kaidi Laisaar,
Mesimummi rühma õpetaja

Suusasõidust
Ei meenugi, millal selline ilus talv oli.
Tänu sellele oleme saanud ka kenad
suusarajad sisse ajada.
Tapal Männikumäel on suurem
ring 4 km ja väiksem 2,5 km. Viimane on valgustatud kella kümneni
õhtul. Saab sõita nii uisustiili kui ka
klassikat. Rotimetsas on umbes 4
km ring, mis on küll pisut kitsam
aga sellegipoolest mõlemas stiilis
sõidetav. Rutkas on 10 km rada
Õnnela külalistemajast Ohepalus
kuni Valgejõeni.
Lehtses tegime kooli juurde
paarisajameetrise ja allee kõrvale
põllule umbes 0,5 km ringi. Jänedal
on lisaks Presidendirajale, 3 km, 5
km ja valgustatud (kella 21-ni) 1,2
km rajale ka staadioni ümber ring.

Presidendirada kulgeb Jänedalt
läbi Nelijärve Aegviitu. Seega leidub sobiv rada igale maitsele. Kui
Männikumäe tõusud-laskumised
jäävad mõnele ehk pisut karmiks, siis
Rotimetsa rada oma tasase reljeefiga
sobib kõigile.
Tahaks kõigile kelgutajatele, lumelauduritele ja muidu jalutajatele
südamele panna, et ei käidaks mööda klassika rada vaid teises servas.
Lihtne on rada ära rikkuda aga taastamine nõuab ju uusi kulutusi. Lisainfot radade kohta saab aadressilt
http://sport.err.ee/lumeinfo.php
Sportlikku talve jätku kõigile.
Riho Lööper,
Tapa valla spordijuht

Kõik uisutama!

Moe külasltsi liikmed tegid jõuluvanaga koos ka pilti.

lahkuva aasta auks lasti ka paar raketti.
Lõkke äärest lahkudes leiti, et
selliselt võiks ka edaspidi aastat ära
saata. Suurimad tänud ümbruskonna

Foto Anne Raava

rahvale, kes otsustasid koos vana
aastat ära saata ja peakorraldajale
Tiina Talvikule.

Osalejad

Tapa gümnaasiumi õppesõiduplatsile on valminud paljude vabatahtlike
kodanike abiga liuväli! Seekordne
talv on olnud imeline, lumerohke
ja krõbedate külmakraadidega ning
just see viimane andis võimaluse
realiseerida juba ammu hinges olnud
soovi rajada liuväli.
Pärast mõningate kokkulepete
sõlmimist oli kindel, et gümnaasiumi õppesõiduplats on selleks parim
koht. Esialgu küll mitte suur plats
(15 x 24 meetrit) on ääristatud puust
madalate piiretega ning tänu tänavavalgustusele on liuväljal uisutamine
võimalik kellaajast hoolimata.
Jääd on valmistatud pikema aja
jooksul, kasvatatud kiht-kihilt. Praeguseks on liuväli lumest puhastatud,

kuid ilmateate järgi jätkuvad lumesajud, seega ka pidevad puhastustööd.
Siinkohal on märkimisväärne asjaolu, et kodanikualgatus on inimestes
täiesti olemas. Piisas vaid ideest rääkimisest, kui juba pakuti lahkelt abikäsi.
Suured tänud Päästeametile, kes
võimaldas meil kasutada tuletõrjevoolikuid ning neile aktiivsetele
vabatahtlikele, kes voolikuid hoides
ja käsi külmetades vett juhtisid. Kiitus lastele, kes tööd austasid ja nn
toorele jääle jälgi tegema ei läinud
ning kõigile teistele asjaosalistele.
See liuväli on kõigi oma, valminud meie endi soovil ja teol. Tundke
sellest rõõmu, nautige suurepärast
talve ja selle kaasnevaid võimalusi!
Uisutajad
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Kuidas vähendada
soojakadusid
Majandussurutis pani iga vallaelaniku raskesse olukorda – vabu
vahendeid, mis jäävad peale seda,
kui on vältimatud arved makstud,
praktiliselt pole.
Lisaks veel tänavune suurte
miinuskraadidega talv, mis tõstis
küttearveid laeni. Kuid sellele kõigele vaatamata leiab Peeter Lauring,
kogenud korteriühistute esimees, et
just nüüd on suurtes kortermajades
elavatel inimestel õige aeg mõelda
investeeringute peale, mis täidavad
korraga mitu ülesannet – panevad
paika kortermajade vajadused,
aitavad vähendada soojuskadu ja
ühtlasi ka soojusarveid ning samuti
ka parandavad meie koduvalla nägu.
Et ilmestada oma juttu, näitab
Peeter Lauring energiaauditi käigus
tehtud kortermajade termopilte,
kust kõige paremini selgub, kustkaudu toasoe plehku paneb. Isegi valdkonnaga mitte eriti tuttav inimene
näeb, et mõnes majas on kahekordne
aknaklaas praktiliselt sama sooja
läbilaskev kui maja sein, uuemad
pakettaknad aga hoiavad toasooja
telliskivi seintest isegi paremini.
„Selliste majade puhul ei aita
kulutusi vähendada ei soojasõlmede
kordategemine ega ka midagi muud.
Enne peab majale sooja kasuka
selga panema ja siis mõelda teiste
investeeringute peale,“ räägib Peeter
Lauring.
Et maja renoveerida ja soojustada, on mõtet teha põhjalikum
energiaaudit, milles sisalduvad ettepanekud ja analüüs, kuidas maja
paremaks saada, kui palju see maksab, milline on tasuvusaeg ja muu
seesugune tagasiside.
”Energiaaudit maksab 10–15
tuhat krooni, 50% sellest summast
maksab KredEx korteriühistutele
tagasi kolme kuu jooksul peale valminud auditi esitamist.
Soojustusprojektimaksumus kõigub 15–25 tuhande krooni vahel,
poole jällegi saab KredEx`ilt tagasi,“
lisab Lauring.
Tõsi küll, projekti elluviimise

maksumus võib küünida 2 miljoni kroonini (olenevalt elamu
suurusest), pangast laenu taotlev
korteriühistu peab eelnevalt saama
KredEx`i käendust ning koguma
omafinantseeringuks vajaliku summa, ehk 15–20 % tööde maksumusest. „Aga korteriomanik peab
aru saama, et investeeringuteta ei
saa rääkida ka kokkuhoiust,“ ütleb
Lauring, kelle ühes korterelamus
koguti kolm aastat tagasi allkirju
maja soojustamise vastu. „Toona
pidin mängima hiromanti, et inimesi
veenda. Nüüd aga toetavad mind
kogemused ja aastatega kogutud
andmed ning reaalsed näited,“ jätkab
Lauring ja lisab, et seesama maja, kus
36 korteriomanikku seisid tänaseks
tehtud fassaadi soojustamisele vastu,
on soojaarved soojustamata majadega võrreldes koguni kolmandiku
võrra madalamad.
„Inimesed kardavad, et kui võtta
laenu, siis maksekoormus märgatavalt tõuseb. Kuid oma kogemustest
võin tõdeda, et see on vale arvamus
– küttekulu ühe ruutmeetri kohta on
niivõrd väike, et laenu tagastamise
aastatel maksavad inimesed isegi
veidi vähem, kui nad oleks pidanud
maksma siis, kui neid töid poleks
tehtud,“ tõdeb Peeter Lauring, kelle
sõnul on õige aeg protsessi alustamiseks just nüüd, sest külmal perioodil
saab parimaid termopilte.
Tapa vallas on kokku ligi 200
korteriühistut, mille esindajatega
kohtuvad Tapa vallaametnikud 27.
jaanuaril. Peeter Lauring kiidab
vallavalitsuse poolt korraldatavat
kokkusaamist heaks: „Kuna objektid, millest jutt käib, asuvad valla territooriumil, võiksid vallaametnikel
olla andmed selle kohta, mis tööd
on kortermajades tehtud ning mis
plaanid on olemas. Valla spetsialistid
peaksid suunama ühistute juhte, kes
tihti teevad seda tööd oma põhitegevuse kõrval ning ei suuda ennast
piisavalt koolitada, ja tutvustama
neile olemasolevaid võimalusi.“
Marina Loštšina

Vedur L-1361 60-aastane
Vedur L-1361 ehitati peakonstruktor Lebedjanski projekti järgi
1950. aastal Brjanski Veduritehases. Katel on ehitatud St.
Peterburi ligidal Kolpinos asuvas
Izora Masinatehases. Teenistust
alustas see vedur 13.09.1950
Jaroslavlis ja jätkas Murmanski
liini Kandalakša, Petrozavotski,
Medvezja Gora ning Oktoobritee
Leningradi Sorteerimisjaama ja
Bologoje depoodes.
1963. aasta mais saabus vedur
Tartu depoosse ja hakkas vedama
kaubaronge Tapa-Tartu-PetseriValga liinidel. Oma teenistuse
jooksul on see vedur läbi sõitnud
auruveduri kohta tubli teekonna – 2 167 132 kilomeetrit, neist
1 202 049 kilomeetrit Eestimaa
pinnal.
1975. aastal arvati vedur L-1361
reservi, kuni kanti 08.11.1995 inventarist maha ja avati Tapal kui
mälestusmärk. Veduri paigutamine Tapa jaama haruteele toimus
30.07.1996. 03.08.1996. tähistati
Tapa linna 70.aastapäeva, mille
raames toimus ka veduri L-1361
pidulik avamine. Auruvedur-mälestusmärgi avas lindi läbilõikamisega
Tunne Kelam. Tapa muuseumis on
avatud 14.01. – 14.02.2010 auruveduri 60. sünnipäeva puhul Lauri
Kimmi minimalistliku ja huvitava

Veteranvedur talvises lumerüüs.

tehnikaga maalide näitus.
Muuseum on avatud näituse
külastamiseks teisipäeviti ja nel-

Foto Tiina Paas

japäeviti kell 10–12 ja 14–18 ning
laupäeviti kell 10–14.

Tiina Paas

Projekt „Laps ei ole sündinud
õigusrikkujaks“ on lõppenud
Septembrist kuni detsembrini 2009
viidi läbi poisteprojekti tegevused
meeste eestvedamisel. Maikuus toimus Tapa valla meeste ümarlaud, kus
tehti meeste poolt ettepanek taolist
projekti vedada poistele tugiisikutena. Projektis osalenud mehed on
igapäevaelus erinevate ametite esindajad, kes on üles näidanud aktiivsust
tugiisikutöös ja tublid ka muudes
ühiskondliku elu valdkondades.
Projekti eesmärgiks oli vähendada
sotsiaalset ebavõrdsust, propageerida alkoholist ja mõnuainetest vaba
elustiili; tutvustada seaduskuuleka
inimese kohustusi ja õigusi ning
pakkuda poiste jaoks huvitavat ning
vaheldusrikast tegevust.
Projekti tegevused toimusid ajavahemikus september–detsember 2009
ja tegevustest võttis osa kokku 15
Tapa valla noormeest vanuses 12–17

eluaastat. Poistele pakuti suunatud
tegevusi metalli-, ehitus- ja puutöö
valdkonnas. Omandati teadmisi teoreetiliselt ja praktiliselt muusika, enesekaitse ja ellujäämisõppetundides.
Projekti üheks läbivaks tegevuseks
olid loengud erinevatel teemadel
nagu seadusandlus, aja planeerimine,
kaitseliidu- ja kaitseväeteenistus, väärtushinnangud, meeskonnatöö ning
isa(mehe) roll peres.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et
projekti meeskond pakkus noormeestele eesmärgistatud vaba aja
veetmise kogemust, praktiseeriti
grupitöö ja seikluskasvatuse põhimõtteid ning teadvustati poiste ja
meeste rolli eesti peres.
Lapsevanematega oli teavitamisüritus projekti vältel kolmel korral.
Arusaamatuste vältimiseks ja parema
koostöö eesmärgil andsid lapseva-

nemad ka oma isiklikud kontaktid
ja neid teavitati tegevuste käigust
operatiivselt kontaktisiku kaudu.
Personaalse tagasiside projekti
jätkusuutlikkuse tagamiseks andsid
kõik meeskonnaliikmed ka ise.
Tuleb tõdeda, et poistega oli kontakt hea, esitati asjakohaseid küsimusi, poisid huvitusid tegevustest ja said
igaüks individuaalselt aimu nendele
sobivatest töödest. Kuna aeg tegeleda
jäi lühikeseks, tehti ettepanek kinnistada noorte kogetud teadmiste ja
oskuste pagas paaripäevase laagriga.
Projekti meeskond soovib lapsevanematele head koostööd tulevikus
ja ühise aja leidmist oma lapse jaoks,
sest sellises eas lapsed vajavad palju
tähelepanu ja positiivset eeskuju.
Urmas Piksar ja
Ivar Augasmägi

Aasta kukkujad:
Tapa vaksalihoone laguneb edasi
Mullu septembris hakkas tunneli
lõpus valgus paistma (nii kirjeldas
olukorda Kuulutaja uudislugu) ja
2009. aasta lõpus tuleb tõdeda, et
kui mingi valguskiir oligi, siis pärines
see hädisest säästupirnist, mis kiiresti
läbi põles.
Jutt käib Tapa vaksalihoonest ja
selle edasisest saatusest. Laguneva
hoone pärast muretsevad tapalased
moodustasid 2008. aasta septembris
MTÜ Intellektuaalia, kuhu koondunud inimesed avaldasid soovi
ajaloolise hoone päästmisele kaasa
aidata. Kodanikualgatuse korras
kogunesid mõttetalgud, omavalitsust
torgiti tagant, et too hoonega midagi
ette võtaks.
Tapa vald pole tegelikult hoone

omanik ja omavalitsus ei saa sellega
midagi ette võtta. Küll saab vald n-ö
raudasid tules hoida. Midagi püütigi
teha – hoone omanik EVR Infra
ja Tapa vallavalitsus kuulutasid 10.
veebruaril välja ideekonkursi hoonele kasutusfunktsiooni leidmiseks,
kuid juba 1. märtsil tuli tõdeda, et
läks nii nagu tavaliselt – loodeti parimat, kuid välja tuli vaid üks konkursile laekunud töö, seegi kehvapoolne.
Mitteametlikult on Tapa vaksalile
pakutud nii lennukaid kui ka vähem
lennukaid funktsioone. Räägitud
on okupatsioonimuuseumist koos
vastavate atraktsioonidega (loomuvaguneist koosnev rong turistide
vedamiseks), raudteemuuseumist,
ohvitseride klubist jne. Kui jutt

jõuab rahani, kust leida vahendeid
idee elluviimiseks ja selle hilisemaks
käigushoidmiseks, saab teema tavaliselt otsa.
Ajalooline hoone aga laguneb edasi. See on küll käepäraste vahenditega
konserveeritud ja ukse-aknaavad on
eluheidikute eemalhoidmiseks kinni
löödud, kuid ühel halval päeval tuleb
paratamatult tunnistada, et vaksalihoone on lootusetult amortiseerunud. Kas hakkab järgmisel aastal
tunneli lõpus valgust paistma, kas
suudab Tapa uus vallavõim hoone
omanikku nii palju mõjutada, et
olukord paraneks?
Aivar Ojaperv
(Kuulutaja, 18.12.09)
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Pensionäri tulumaksuvaba tulu
on maksimaalselt 5250 kr kuus
Tulumaksuseaduse kohaselt on
riikliku pensioni maksuvaba tulu
36 000 krooni aastas ehk 3000
krooni kuus. Järelikult see osa
pensionist, mis ületab 3000 krooni
kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui
ka mittetöötaval pensionäril õigus
lisaks ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 27 000 krooni aastas
ehk 2250 krooni kuus.
Seega pensionär võib saada
maksuvabalt kokku kuni 5250
krooni kuus.
Üldise maksuvaba tulu (2250
kr) arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse
elukohajärgsele pensioniametile.
Avalduses (blankett on saadaval
ka www.ensib.ee) peab kindlasti

olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta,
millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud
avalduse võib saata posti teel või
ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär
on avalduse pensioniametile juba
korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes
uut avaldust esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima,
kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa arvestamist töötasult
või pensionist ja esitama avalduse
vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda
teha ei saa.
Näiteks:
a) kui töötav pensionär on

esitanud avalduse tulumaksu vabastamise kohta tööandjale, siis
üldist tulumaksuvaba tulu (2250
kr) arvestabki palga maksmisel
tööandja. Kui samal ajal tema
pensioni suurus on näiteks 4500
krooni, siis 3000 krooni sellest on
maksuvaba ja 1500 kroonilt peetakse kinni tulumaksu 21%;
b) kui töötav pensionär esitab
kõnealuse avalduse pensioniametile, siis on tulumaksuvaba
kuni 5250-kroonine pension ning
tulumaks peetakse kinni tööandja
juures kogu töötasult.
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IN MEMORIAM

Asta-Angele Kõhelik
10.12.1928 - 12.01.2010

Elve Tonts,
Sotsiaalkindlustusameti
avalike suhete juht

Ettevaatust jääl!
Selle talve märksõnad on krõbe
pakane ja rohkesti lund. Pikalt
püsinud külmakraadid on veekogudele kasvatanud jääkaane, mis
ahvatleb inimesi sellele minema
– keda jalutama, keda mängima
või kalastama. Kahjuks juhtub
õnnetusi veekogudel ka sellisel
ilusal perioodil.
Reeglina kannab inimest vähemalt kümne sentimeetri paksune
pragudeta, ühtlane ja sile jää.
Samas võib jääkatte paksus ühe
veekogu piires olla erinev. Ohtlikum on alati sügisene ja kevadine
jääkate. Sügisel toimub jäätumine
ebaühtlaselt, kevadel muutuvad
jäätingimused tundidega. Näiteks hommikul ületatud jõejää ei
pruugi õhtul enam inimest kanda.
Ohtlikud kohad jäätunud veekogudel, kus tasub olla eriti
ettevaatlik või neid üldse vältida,
on kõrkjate kasvukohad, koolmekohad, allikakohad (lumekatteta
jääl näha tumedate laikudena)
ja vette langenud puuvõrade
ümbrus. Teadma peab, et jää on
alati nõrgem vooluveekogudes,
suudmekohtades, paadisildade
postide ümbruses ja kohtades, kus
veekogud kitsenevad.
Mida teha, et talvisel veekogul
viibimine võimalikult ohutu ja
turvaline oleks?
Enne jääle minekut teavita
oma lähedasi, võimalusel kutsu
kaasa sõber. Hangi võimalikult
palju infot veekogu kohta, kuhu
on plaanis minna ning tutvu ilmateate ja kohalike oludega. Püüa

Sõidusoodustuste
kehtestamine
L ä ä n e - Vi r u m a ava l i t s u s e
06.01.2010 korraldusega nr 6 on
alates 2010. aastast kehtestatud
avalikul liiniveol sõidusoodustus 50 % pileti täishinnast:
- sügava puudega isiku saatjale,
- puudega lapse saatjale.
Soodushinnaga sõidu õigust
tõendavaks dokumendiks on
arstlik ekspertiisi komisjoni otsus
koos isikut tõendava dokumendiga ning sõidusoodustus 50% pileti
täishinnast maakonna avalkult liiniveol sügava puudega isiku- ja
puudega lapse saatjal kehtib sõitmisel koos saadetavaga.

sättida oma väljasõit valgele ajale.
Jäätunud veekogule minnes
võta endaga kaasa jäänaasklid,
mille abil saad külma vette vajudes
jääaugust välja ronida. Kindlasti
tuleb need riputada kaela, kõige
pealmise riietuse peale, kust vajadusel lihtsalt kätte saaks. Lisaks
võta kaasa ühest otsast terava metallotsikuga puust jääkepp. Sellega
saab kontrollida jää tugevust või
siis läbi jää vajudes toetuspinna
suurendamiseks jääaugu servadele
toetada. Turvalisuse suurendamiseks kanna päästevesti, mida
saab valmistada ka ise. Selleks
pane seljakotti veekindlasse kilekotti pakitud vahetusriided (fliis,
sokid, kindad, müts). Seljakotis
olev veekindlalt suletud kilekott
hoiab sind läbi jää vajumise korral
veepinnal, ühtlasi on pärast jäist
suplust kuivad vahetusriided väga
vajalikud. Veetemperatuur Eesti
oludes jää all on umbes 4°C ja
seal puudub ka tuul. Saades tagasi
jääle, peab arvestama ka tuule ja
temperatuuri koosmõju. Näiteks
õhutemperatuuril -10°C ja tuulekiirusel 10 m/s peab arvestama
31°C külmaga.
Jääl viibides pane hoolega
tähele ohumärke, kuhu ei maksa
minna. Näiteks jääs olevad tumedad kohad näitavad tavaliselt
õhema jääga kohti - jää ise on
hele, kuid läbi kumav vesi tume.
Kuuldes kerget raginat, lahku
jäält – see on signaal, et kusagil on
jäässe tekkinud praod. Lahku jäält
tuldud rada pidi – nii võid kindel

olla, et jää kannab sind.
Kui vaatamata kõigile ettevaatusabinõudele oled siiski läbi
jää vajunud, anna oma hättasattumisest hääle või vilega märku.
Võimalusel helista numbrile 112.
Jääaugust väljaronimiseks pööra
end alati näoga tuldud suunda
(tulles jää ju kandis). Toeta käed
(peopesad, sõrmed harali) koos
randmetega õlgade laiuselt jääle
nii, et ka küünarnukid toetuksid
jääle. Tõsta jalad võimalikult veepinnale. Kui sul on jäänaasklid,
siis suru nende teravikud jäässe.
Jääle saades rooma või rulli end
tuldud teed tagasi. Ära tõuse püsti
enne, kui oled veendunud, et jää
sind kannab. Saanud turvaliselt
ohutusse kohta, tee kõik selleks,
et ruttu sooja saada.
Õnnetusi on kergem ära hoida,
kui nende tagajärgi likvideerida.
Soovitan veekogudel liikumisel
mõtelda alati „üks samm ette“ –
enne veel, kui lähed jäätunud järvele, jõele või tiigile, mängi mõttes
läbi stsenaarium, mis saab siis, kui
läbi jää vajud ja külma vette kukud.
Täpsemalt, kuidas ennast kaitsta ja teisi aidata loe veebilehtedelt
www.kustuti.ee/paasterongas/ ja
www.veeohutus.ee
Ohutut viibimist veekogudel!
Karmo Lillemets
Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö
büroo peaspetsialist

Lauatennise lahtised
meistrivõitslused
7. veebruaril toimuvad Lehtse kultuurimajas lahtised Tapa valla III meistrivõistlused lauatennises ja
Lehtse pinksi pühapäeva VIII hooaja 5. osavõistlus
ühe turniirina kõikidele vanuseklassidele.
Noortevõistlus (kuni 18-a) algab kell 11 ja
täiskasvanutele (mehed, naised ja veteranid) kell 12.30.
Enne võistluste algust pannakse paika võistlussüsteem,
vanuseklassid ja see selgub täpsemalt
lähtuvalt võistlejate arvust.
Eelregistreerimine 5. veebruaril kell 15-ni
telefonil 322 9659 või e-maili: indrek.jurtsenko@tapa.ee
või tund enne algust kohapeal.
Osalustasu täiskasvanutele 20 krooni,
lastele ja noortele tasuta.
Parimatele medalid ja diplomid ning võimalus võita Tapa
valla meistritiitel lauatennises!
Indrek Jurtšenko

Manalateedele on läinud rändama
eakate klubi Ehavalgus asutajaliige
Asta-Angele Kõhelik.
Asta sündis 10. detsembril 1928.
aastal Harjumaal Kõnnu vallas Isandapõllu talus. 1935. aastal kolis pere
Lehtse valda Läste külla, kus Asta
elas oma elu lõpuni.
Haridustee algas Lehtse 6-klassilises Algkoolis. Sellele järgnesid Lenderi
Gümnaasium Tallinnas, Tartu Õpetajate Instituut ja Vabariiklik Õpetajate
Täiendusinstituut TRÜ juures.
Lühemaid aegu on Asta Kõhelik
olnud õpetaja Tamsalu, Lahu ja
Aegviidu koolis. Alates 1961. aastast
kuni pensionile jäämiseni 1984. aastal
töötas ta oma lapsepõlvekoolis Lehtses eesti keele ja kirjanduse õpetajana.
Õpetajatöö kõrvalt jõudis Asta
tegeleda laulu, tantsu ja näitemängude lavastamisega. Kogu elu võttis
Asta rõõmuga osa isetegevusest ning

nautis seda täiel rinnal.
Ka pensionieas oli Asta tubli taidleja ja organisaator. 25 aasta jooksul
on ta koostanud kümneid temaatilisi
esinemiskavasid, neid lavastanud ja
ka ise kaasa löönud. Tema riimiseadmisoskus on ilmestanud pea
kõigi Ehavalguse liikmete tähtpäevi.
Tal jätkus alati originaalseid ideid
ja ettepanekuid klubilise tegevuse
elavdamiseks. Asta südameasjaks oli
Ehavalguse hea käekäik.
Asta Kõheliku ühiskondlikku tegevust on aastate jooksul märgatud
nii kohalikul kui maakondlikul tasemel. Viimati sai Asta Lääne-Virumaa
Pensionäride Ühingu tubli vanaema
austava tiitli. Ta oli tütre ja poja ema
ning seitsme lapselapse vanaema.
Ehavalgus on kaotanud tulihingelise ja asendamatu liikme. Mälestus
Astast on kustumatu!

1984. aasta kevad. Viimane koolipäev. Ilusad lahkumissõnad kolleegidelt, lilled, viimased jutuajamised
õpilastega. Tuli lahkuda 23 tööaastaga armsaks saanud Pruuna mõisast,
Lehtse koolist. Algas pensionipõlv,
mida õieti ei osanud ettegi kujutada.
1936. aasta septembripäev, astumine kooliteele. Lehtse kool sai
kuueks aastaks väikesele tüdrukutirtsule paigaks, kus möödusid
lapsepõlve helgemad hetked.
1942. aasta kevadel ulatas koolijuhataja Loo lõputunnistuse ja saatis
lõpetajad heade soovidega ellu. Järgnesid uued koolid ja lõputunnistused
elukutse omandamiseks. Astast sai
eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Esimeseks töökohaks sai Lahu kool,
järgnesid tööaastad Aegviidu koolis.
Viimaseks ankrupaigaks sai kodukoha Lehtse kool. Siia vahele mahtusid
perekonna loomine ja laste sünd.
Asta esimesed tööaastad mahtusid ajajärku, kus oma mõtlemist
sai kasutada minimaalselt ja õpilastele ei saanud rääkida tegelikku
tõde. Ka selleski ajas oli palju
ilusat kirjanduslikud karnevalid,
peod, luulepõimikute koostamine,
püramiidide õpetamine, huvitavad
pioneerikoondused, klasside näidendiõhtud. Kui puudusid tekstid
ja sobivad näidendid, kirjutas Asta

need ise. Tema tunnid olid põhjalikult ette valmistatud, õpilastele
palju andvad. Asta ei andnud armu
ei endale ega õpilastele. Kõik pidi
alati selgeks saama.
Asta ei piirdunud ainult koolis
eesti keele ja kirjanduse õpetamisega. Peale viljaka tegevuse koolis, osales ta aktiivselt Lehtse kultuurimaja
ja raamatukogu töös, laulis kooris
ja ansamblites, mängis näidendites.
Koos kehalise kasvatuse õpetaja
Totti Kasekambiga õhutas ta õpetajaidki osa võtma Lehtse kolhoosi
suusavõistlustest ja rajooni õpetajate
spordivõistlustest, oli kõva käsi
lauatennises.
1984. aastal pensionile jäänuna ei
mallanud ta kodus istuda, vaid jätkas
osalemist kultuurimaja taidlusringides ja raamatukogu töös.

Tiiu Kaasik

Andsid teadmisi eluks ja tööks,
selle eest tänu Sul tahame öelda.
Ei iialgi muutu Sul särav päev ööks,
Sinust nõnda me tahame mõelda.
Need luuleread pühendas Asta
Lehtse koolile, kuid sama hästi sobivad need tema enda elu ja töö kohta.
Asta Kõhelik jättis sügava jälje
Lehtse hariduse ja kultuuriellu
Endised kolleegid Lehtse koolist

22. jaanuar 2010

TAPA VALLA AJALEHT

LK 6

Tapa vallavolikogu
komisjonid
Revisjonikomisjon
esimees: Tatjana Tamm
aseesimees: Viivi Kallis
liige: Vjatseslav Suvorov
Eelarve- ja arengukomisjon
esimees: Urmas Roosimägi
aseesimees: Kalju Soomeri
liikmed: Alari Kirt, Aivi Must, Neeme Külmallik, Lilli Strõnadki, Reigo
Tamm, Ilmar Kald, Toomas Kaukvere, Arvi Palmsalu, Viivi Kallis,
Mati Kanarik
Majanduskomisjon
esimees: Neeme Külmallik
aseesimees: Mart Lees
liikmed: Herki Kübarsepp, Mati
Mitt, Anneli Murer, Enno Must,
Vello Ojamäe, Arvi Palmsalu, Mart
Pihlak, Peeter Seliste, Ermo Sepp,
Rein Tali, Enno Vähk
Kultuurikomisjon
esimees: Reigo Tamm
aseesimees: Leelo Jürimaa
liikmed: Piret Pihel, Ilmar Kald, Allan
Vinter, Mae Mitt, Kairi Kroon, Kadri
Toomingas, Anu Jonuks, Tõnu Salm,
Ave Pappe, Georgi Särekanno

Sotsiaalkomisjon
esimees: Lilli Strõnadko
aseesimees: Katrin Kuusik
liikmed: Tiina Evardi, Svetlana
Družkova, Rimma Bõtškova, Siiri
Klasberg, Tiina Piip, Anne-Elle
Org, Maie Kastemägi, Anu Jonuks,
Riina Niibo
Hariduskomisjon
esimees: Aivi Must
aseesimees: Elmu Koppelmann
liikmed: Anne Roos, Urmas Oras,
Anneli Morgenson, Merike Kärmas, Tiina Talvik, Tea Välk, Ilmar
Kald, Maksim Butšenkov, Kuno
Rooba
Turvalisuse komisjon
esimees: Ilmar Kald
aseesimees: Kalju Soomeri
Liikmed: Jevgeni Vorobjov, Kalev
Toomingas, Joel Alla, Ene Augasmägi, Tiia Pais, Jaan Hiet, Sirgo Voore,
Jaan Jõemets, Indrek Jurtšenko, Jaan
Puhasmets
Info Tapa valla kodulehelt

Info korraldatud
jäätmeveost
vabastuse saanud
kinnistuomanikele
Kinnistu omanikud, kes on saanud
2008/2009 aastal loa korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks, peavad esitama Tapa vallavalitsusele
hiljemalt 31. jaanuariks 2010 uue
taotluse ja lisaks selgituse jäätmete
käitlemise kohta 2009. aastal korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud
kinnistul. Vabastus korraldatud jäätmeveost antakse üheks kalendriaastaks, alates vallavalitsuse korralduse
väljastamisest.

Vallavalitsuse poolt antud luba
jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks kehtib kuni 31. jaanuar
2010 ja seda ei pea taotlema igal
aastal uuesti.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse ja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud
jäätmevaldaja selgituse blanketid
jäätmete käitlemise kohta 2009. aastal saab Tapa valla kodulehelt www.
tapa.ee – avalik teave – keskkond.

Koolitustellimuse
kursused Väike-Maarja
Õppekeskuses
Programmi: „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“
raames toimuvad riikliku koolitustellimuse kursused Väike-Maarja
Õppekeskuses
Kursuse sihtgrupiks on täiskasvanud inimesed, kes ei ole töötuna
töötukassas registreeritud ja kelledele antud kursused on vajalikud
konkurentsivõime tõstmiseks tööjõuturul. Kursused on osalejatele
tasuta.
Liikumispuudega inimestele on
tagatud juurdepääs õppeklassidesse
(lift).
PUHASTUSTEENINDUS

(60 t) 5.02–13.03. 2010. Õppetöö
päevad: 5,6,12,13,26,27.veebruar ja
12,13.märts (kell 9–15.50)
MÜÜJA (80 t) 9.02–13.04. 2010.
Õppetöö üks kord nädalas teisipäeviti (kell 9–15.50)
KOKK (80 t) 24.03–26.05. 2010.
Õppetöö üks kord nädalas kolmapäeviti (kell 9–15.50)
Info ja registreerimine: 326 1892,
5399 1090
e-post: vmok@v-maarja.ee,
oie@v-maarja.ee
kodulehekülg:www.v-maarja.ee/
vmok (õppetöö/täiendõpe)

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
15.12.2009
- Maksti täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 14 889 krooni;
- MTÜ-le Laste ja Noorte kriisiprogramm maksti 2000 krooni
Tallinna Lastekodu Nõmme Keskuses elavale Tapa valla lapsele
psühholoogilise nõustamise eest;
- eraldati sotsiaalkorter aadressil
Kalmistu 15-14 Tapa linn;
- anti välja kaheksa korraldust
puudega lapse hooldajatoetuse
määramise pikendamise kohta;
- anti välja korraldus lihtmenetlusega riigihanke korraldamiseks
Tapa vallavalitsusele kahe ametiauto kasutusrendile võtmiseks;
- pikendati Suurmaa Grupp
OÜ-ga sõlmitud lepingut kuni
28.02.2010;
- väljastati ehitusluba üksikelamu
ehitamiseks Metsaveere kinnistule
Läpi külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba Elisa Eesti
AS-ile mobiilsidemasti ehitamiseks
ja mobiilsidemasti elektrivarustuse
ehitamiseks Otsamasti kinnistule
Lehtse külas Tapa vallas;
- pikendati üürilepingut Lehtse
alevikus Keskuse tn katlamaja juures asuva 30-boksilise garaaži boks
nr 4 üürile andmiseks ühe aasta
võrra ajavahemikuks 01.01.2010
kuni 31.12.201022.12.2009
- Anti välja kaks korraldust puudega inimesele hooldaja määramise
lõpetamise kohta ning kaks korraldus puudega inimesele hooldaja
määramisest keeldumise kohta;
- anti välja korraldus koduteenuse osutamise kohta;
- eraldati koht Tapa hooldekodus;
- kehtestati rendimäärad Tapa
spordikeskuses;
- väljastati kasutusluba Maamajanduse Infokeskusele muu haridus- või teadushoone kasutusele
võtmiseks Jäneda külas, Tapa vallas;
- määrati Tapa vallavalitsuse
esindajaks MTÜ Arenduskoja LEADER programmi seirekomisjoni
arendusnõunik Vahur Leemets;
- anti välja korraldus AS Jõgeva
Elamu taotluse jäätmeveo teenustasude suurendamise mitterahuldamise kohta;
- kinnitati Tapa gümnaasiumi
hoolekogu;
- anti üürile Lehtse alevikus
Keskuse tn 2 elamu juures asuva
5-boksilise garaaži boks nr 3 üheks
aastaks ajavahemikus 01.01.2010
kuni 31.12.2010.
29.12.2009
- Otsustati maksta Tapa valla
eelarvest toimetulekutoetust 2009.
aasta detsembris 370 199 krooni
ja sellega kaasnevat 200-kroonist
täiendavat sotsiaaltoetust 4600
krooni;
- anti välja korraldus volituste
andmise kohta eestkostja ülesannete täitmiseks;
- lõpetati sotsiaalkorter üüri-

leping aadressil Roheline 16-5,
Tapa linn;
- 16 toimetulekutoetuse saajad
suunati alates 11.01.2010 kuni
11.04.2010 MTÜ-s Jeeriko asuvasse päevakeskusesse iseseisvale
toimetulekule suunatud sotsiaalteenusele;
- anti välja korraldus sihtotstarbeliste eraldiste lisamise kohta
Tapa valla 2009. a eelarvele ja Tapa
valla 2009. a eelarve muutmise
kohta;
- väljastati kasutusluba OÜ-le
Arelo bussijaama kasutusele võtmiseks Sauna tn 1 kinnistul Tapa
linnas Tapa vallas.
05.01.2009
- Otsustati eraldada MTÜl e Ta p a L a s t e k a i t s e Ü h i n g
01.01.2010–31.03.2010 kaheksa
lapse päevahoiuteenuse pearaha
kokku summas 76 800 krooni;
- anti välja korraldus nõusoleku andmise kohta pärandvarast
loobumiseks;
- määrati projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Tindi kinnistule Jootme külas
Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike abihoonete projekteerimiseks Ülevainu kinnistule
Jootme külas Tapa vallas;
- väljastati OÜ-le Tapa Autobussipark taksoveoteenuste osutamiseks taksoveoluba;
- väljastati OÜ Tapa Autobussipark kasutuses olevale sõidukile
Mercedes-Benz Vito 110 CDI, registreerimismärk 477AOB, taksoveoloa nr 01/10 alusel sõidukikaart
kuni 05.01.2015;
- lõpetati Tapa vallavalitsuse
15.12.2009 korraldusega nr 864
alustatud hanke “Tapa vallavalitsuse kahe ametiauto kasutusrent”
menetlus, kuna pakkumuste esitamise tähtajaks 30.12.2009 kell
16.00 ei laekunud ühtegi pakkumust;
- tunnistati hanke “Jäätmejaama
detailplaneeringu koostamine ja
eksperthinnang” edukaks pakkumuseks Minnoli OÜ poolt esitatud
pakkumus;
- kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke “Tapa linnakalmistu hooldus 01.03.2010–
31.12.2014” hankedokumendid;
- võeti vastu korraldus korteriomandi vastuvõtmine kingitusena
kohta;
- kuulati laste hoolekandekomisjoni esimehe Anne TernerBoiko ülevaadet komisjoni 2009.
aasta tööst.
12.01.2009
- Võeti vastu kolm korraldust
koduteenuse osutamise kohta ning
viis korraldust koduteenuse osutamise lõpetamise kohta;
- võeti vastu üks korraldus
puudega inimesele hooldajamääramisekohta ning üks korraldus

puudega inimesele hooldaja määramise lõpetamisekohta;
- otsustati esitada Viru maakohtule avaldus eestkoste seadmise
kohta;
- otsustati eraldada MTÜ-le
Trönderikodu Lapsehoid laps e h o i u t e e nu s e o s u t a m i s e k s
01.01.2010 kuni 31.03.2010 kaheksa lapse päevahoiuteenuse pearaha
kokku summas 76 800 krooni;
- kuue inimesega pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid;
- anti üürile sotsiaalkorter aadressil Allika krt 2 Jäneda küla Tapa
vald;
- anti välja korraldus lasteaia
söögisoodustuse maksmise kohta;
- otsustati maksta sotsiaaltoetusi
kokku summas 26 237 krooni;
- otsustati maksta 1771.30
krooni seoses vallavalitsuse poolt
toetatava 6. klassi tütarlaste vaktsineerimisega (I süst) pappiloomviiruse (HPV) poolt põhjustatud
emakakaelavähi vastu;
- muudeti Pikk 10 kinnistuga
külgnev Pikk tänav peatumise ja
parkimise keelu alaks liiklusmärgiga
361 „Peatumise keeld“ ning Tapa
vene gümnaasiumiga külgnev Spordi tänav õuealaks liiklusmärgiga 573
“Õueala”;
- anti välja korraldus Tapa vallavalitsuse kahe ametiauto kasutusrendi edukate pakkumuste
kinnitamise kohta;
- määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehituse
AS-ile elektrivarustusega liitumise
projekteerimiseks Jaani tn 39 kinnistule Tapa linnas Tapa vallas;
- määrati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehituse
AS-ile elektrivarustusega liitumise
projekteerimiseks Otsamasti kinnistule Rägavere külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Lehtla kinnistul Loksu
külas Tapa vallas;
- väljastati ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Okka kinnistul Jäneda
külas Tapa vallas;
- anti välja korraldus maa ostueesõigusega erastamise kohta;
- nõustuti Tapa vallas Pruuna
külas asuvate Kaasiko kinnistute
jagamisega kolmeks ja kaheks eraldi
katastriüksuseks ning Tammiku
kinnistu jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks;
- määrati Tapa vallas Räsna külas
Kruusimardi kinnistu koosseisu
kuuluva Mardi katastriüksuse uueks
katastriüksuse nimeks Räsna mõis;
- anti välja kolm korraldust loa
andmisekohta jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks ning kaheksa
korraldust korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumiseks lugemise kohta;
- anti välja korraldus sihtotstarbeliste eraldiste lisamise kohta Tapa
valla 2009. va eelarvele ja Tapa valla
2009. va eelarve muutmise kohta;
- kolmele Tapa gümnaasiumi
õpetajatele maksta ühekordset
toetust.

VALLAVOLIKOGU ISTUNG
14.01.2010
- Määrati Tapa valla 2009. a
majandusaasta aruande audiitoriks vannutatud audiitor Ille
Randjärv;
- võeti vastu määrus “Tapa
vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine”;

- võeti vastu määrus “Tapa
vallavolikogu 11. septembri 2008
määruse nr 100 “Tapa valla eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele toetuste andmise kord”
muutmine”;
- võeti vastu otsus “Terviseprofiili koostamise algatamine”;

- võeti vastu määrus “Volikogu
esimehele ja aseesimehele hüvituse, volikogu liikmetele volikogu
tööst osavõtu eest tasu suuruse
ja maksmise kord”;
- eelarve- ja arengukomisjoni
kooseisu kinnitati finantsnõunik
Mati Kanarik.
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Tasuta koolitus väikeettevõtjale
MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Kohaliku Arenduse Tugistruktuur
(KAT) korraldavad koostöös kohalike omavalitsustega Leader projekti raames meie ettevõtjatele täiesti
tasuta internetiturunduse seminari,
mille hind ühele osavõtjale näiteks
Tartus või Tallinnas küündiks 3000
kroonini.
Internetiturunduse seminar
„Väikeettevõtja võimalused internetis“ toimub 04. märts 2010
algusega kell 10 Tapa kultuurikojas
ning sinna on oodatud kõik väikeettevõtjad, kes on registreeritud
Tapa, Kuusalu, Kadrina, Ambla
Vihula vallas või Loksa linnas. Loo-

mulikult ei jäeta ühtegi huvilist ukse
taha, tingimusel, et ta on eelnevalt
end seminarile registreerinud.
NB! Leader projekti “Klastripõhiste ettevõtlusvõrgustike tegevuste
koostöö ja arendamisvõimalused internetis” heaks kiitmise korral PRIA
poolt, valitakse just seminarile esimese 100 registreerinu vahel välja
15 ettevõtjat, kes saavad 40-tunnise
tasuta internetiturunduse koolituse,
10-le ettevõttele avaneb võimalus
saada oma kodulehele põhjalik analüüs koos ettepanekutega lähtuvalt
internetiturunduse aspektidest ning
viis ettevõtjat saavad osaleda kodulehe loomise kursusel.

Kogu informatsiooni saamiseks
ning registreerumiseks mine MTÜ
KAT kodulehele www.internetiturundusLeader.ee millest leiad ka
muud kasulikku informatsiooni
teemal internetiturundus, ühisturundus või Leader programm.
Registreeri end seminarile kohe,
sest kõik huvilised ei mahu ühte
ruumi.
Kohtume seminaril!
Merlis Jusupov,
MTÜ KAT internetiturunduse
projektijuht
Tel 5354 1239

Ühisturundus ja e-turundus
on maaettevõtja
nõrkus ja võimalus
Ühisturundus ja e-turundus on
valdkonnad, mis põhinevad suuresti usaldusel, kuid meie ettevõtjate probleemiks on see, et
ei usaldata üksteist ja ei suudeta
luua usaldust ka oma potentsiaalsete klientide seas veebimaastikul.
Täna on ühisturundus ja e-turundus maaettevõtja nõrkus ja sellest
tuleb üle saada läbi teemakohaste
diskussioonide, seminaride ja
koolituste. Nii on ka selle artikli
eesmärk tutvustada eeltoodud turundustegevusi ning tekitada lugejas huvi ja soovi selle peale mõelda
ning oma arvamust avaldada.
Mis on ühisturundus?
Ühisturundus on ühise tegevuse viis ja võimalus oma kaupa või
teenust koos turustada ning seeläbi garanteerida oma sihtgrupile vajalikud kauba või teenuse mahud
ja nõudmised. Läbi ühisturunduse
saame tõmmata tähelepanu üksikutele mikro- ja väikeettevõtjatele,
kelle teenuse väärtus tõuseb tunduvalt, kui seda pakkuda paketis
koos teistega. Meil on tegelikult
palju selliseid spetsialiseerunud
tegijaid ja ettevõtjaid, kes pakuvad
näiteks kvaliteetset majutusteenust, suurepärast kartulit või kurki,
kuid nendel on raske endast oma
potentsiaalsetele klientidele teada
anda.
Ühisturunduse sisu seisneb
selles, et sarnases valdkonnas
tegutsevad ja omavahel otseselt
mitte konkureerivad ettevõtted või
asutused tulevad kokku ning jagavad kulusid ühise eesmärgi nimel.
Mitmekesi on lihtsam turgu
võita ning koos suudetakse huvi
tekitada ka suuremates edasimüüjates või tarbijaskonnas. Samuti
on võimalik saavutada paremaid
müügitingimusi ning säästa ressursse.
Ühistegevuse eesmärgiks ei
saa olla kiire kasumi teenimine,
vaid see on pikemas perspektiivis stabiilse turu hoidmine ning
seda peavad ettevõtjad mõistma.
Läbi ühistegevuse ei saa teostada
ühisturundust, mis elab üks aasta
korraga. Siin tuleb ettevõtjatel teha
koos pikemaid ärilisi otsuseid eesmärkide osas ning peab julgema
võtta kohustusi.
Kuidas väljendub maaettevõtja
nõrkus ühisturunduse vallas?
26. veebruaril 2009 esitleti
Jänedal Eesti Põllumajandus-Kau-

banduskoja poolt tellitud uurimust,
mille üheks eesmärgiks oli välja tuua
põhjused, mis takistavad ühisturunduse arengut. Vastajateks olid
valdavalt tegevjuhid või juhatuse
liikmed mittetulundusühingutest
(25), tulundusühistustest (8) ja tegevusgruppidest (16). Esitan siinkohal
12-st olulisemast tulemusest esimesed neli, mis on kõige sõnakamad.
Ettevõtjad ei usalda üksteist ja/
või ühistuid 63%
Ettevõtjad eelistavad ühisele
tegevusele individuaalset tegevust
63%
Puuduvad inimesed, kes tahaksid
/suudaksid ühistegevust vedada
51%
Ettevõtjatel puuduvad teadmised
ja kogemused ühisturustusest 41%
Ei saa öelda, et meil ei ole ühisturundusega tegelevaid edukaid
ettevõtteid ja ühistuid, kuid neid
on siiski väga vähe ja meile meeldib ikka omaette nokitseda. Võtke
eeskuju ja uurige, kuidas näiteks
Peipsiveere köögiviljaühistu oma
tegevust alustas ja mida saavutanud
on. Nii nagu Peipsiveere talunikud
panid seljad kokku, et Tallinnas
oma köögivilju müüa ja turustada,
saaksite ka teie sama teha oma
valdkonnas, kuni ühise minekuga
eksportturgudeni välja.
Meie ettevõtjad kipuvad pidama samas valdkonnas tegutsejaid
konkurentideks ega taheta nii öelda
ühte paati istuda. Loodetavasti hakkab tänases majanduslikus olukorras meie mõte intensiivsemalt tööle
ja me hakkame selles suunas kiirelt
ka võimalusi otsima, sest pikemas
plaanis on see meile kasulik ning
võib-olla lausa hädavajalik.
Hea lugeja, millisesse ühisturundusega tegelevase organisatsiooni
sinu ettevõte kuulub? Mida saaks
sinu vallas, maakonnas või Leader
tegevusgrupi piirkonnas ühiselt
turustada? Avalda julgelt oma arvamus www.internetiturundusleader.
ee kodulehel, kus käsitletakse nii
olulist temaatikat nagu seda on
ühisturundus, kuid mis keskendub
valdavalt maaettevõtjate õpetamisele turundamisel internetis, sest
see on valdkond, millega enamus
maaettevõtjatest pole kunagi kokku
puutunud.
Mis on e-turundus ehk internetiturundus?
Väga lihtsalt öeldes on see turundamine internetis, mis piltlikult

koosneb kahes osast.
Reklaam internetis. Külastajate
toomine kodulehele ja huvi tekitamine.
Kodulehe külastajate soovitud
suunas tegutsema panemine.
Kui meie vähesed ühistud on
ühistegevuses ja ühisturunduses
heal tasemel, siis internetis turustamine on paljudele siiski veel uudne
ja kasutamata võimalus. Sellest
on tingitud ka mõningane vale
arusaam internetis turundamisest.
Arvatakse, et kui on olemas koduleht, e-pood või ollakse esindatud
mõnes temaatilises müügikeskkonnas, siis see ongi internetiturundus. Kahjuks sellest ei piisa ning
ettenägelikumad ettevõtjad leiavad
endale oma kiires elutempos selle
aja, et asja tuumast aru saada.
Need kes on internetiturunduse
olemust lähemalt mõistnud, on
hakanud seda kohe rakendama,
sest nad teavad, et internetis liigub
väga palju potentsiaalseid kliente.
Internetis turundamine on kõige
täpsemini sihitav ja mis kõige
olulisem, see on väga täpselt mõõdetav. Internetis turundamine on
kõige odavam kanal turundamiseks
ning kõik ettevõtted, kes seda juba
kasutavad on oma konkurentidest
mitu sammu eespool.
E-turundus on maaettevõtja ja
ühisturundajate võimalus
Nagu eelpool öeldud, meil on
palju häid ja tublisid kitsale valdkonnale spetsialiseerunud mikro
ja väikeettevõtteid, kuid neil on
raskusi endast teada andmisega
oma potentsiaalsetele klientidele.
Samasuguse probleemiga tuleb
tegeleda ka ühistutel, kes otsivad
oma liikmete või partnerite toodetele või teenustele ostjat või
tarbijat. Mõlemal puhul tuleb lisaks
traditsioonilistele suhete loomisele
ja turundamisele hindamatuks
toeks e-turundus, mis võimaldab
tuua huvilised ja ostjad otse sinu
õuele ehk kodulehele. Sinu ülesanne on tekitada nendes soov osta
kaupa või teenust just sinult.
Kuidas ja kustkohast tuua potentsiaalsed kliendid oma kodulehele ning kuidas panna nad sinu
tootest või teenusest huvituma?
Mida selleks tuleb teada ja osata?
Seda õpetab sulle e-turundus ehk
internetiturundus.
Merlis Jusupov
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
T, 26.01 kell 20 Film „Valgus kaob” – Greg Rucka ja Steve
Lieberi koomiksi-romaani alusel valminud verdtarretav
õudusfilm. Alla 12-aastastele keelatud. Pääse 40 kr
N, 28.01 kell 13 Eakate klubi Kanarbik pidu
T, 2.02 kell 20
Film „Vanad penid” – lustiline komöödia,
mille peaosades John Travolta ja Robi Williams. Pääse kr
N, 4.02 kell 19
Vana Baskini Teater „Hilinenud pulmaöö”
Lavastaja Lasse Lindeman, kunstnik Jaak Vaus. Osades
Kadri Adamson, Ene Järvis, Guido Kangur, Meelis Sarv.
Pääse 150 kr ja 125 kr. Pääsmete ettetellimine
tel 322 0061
T, 9.02 kell 20
Film „Avatar” – ulmefilm, mis viib meid
teekonnale vapustavasse uude maailma, millesarnast
keegi näinud ei ole. Filmi pikkus 2.41. Pääse 40 kr
R, 12.02 kell 19 Kontsert „Noored muusikud”. Esinevad
Birgit Õigemeel, Uku Suviste, Kadri Voorand, Virko
Sillamaa, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia keelpillikvartett. Pääse 50 kr.
T, 16.02 kell 20 Film „Must välk” – ulmepõnevik tipptasemel
eriefektidega lennukas seiklusfilm. Pääse 40 kr.
T, 23.02 kell 20 Kino
K, 24.02 kell 07.29 Lipu heiskamine keskväljakul
kell 08
Hommikukohv vallavanemaga kultuurikojas
kell 14
EV 92 pidulik kontsert ja Tapa valla
aastategija 2009
N, 28.02 kell 19 Alustab kinoklubi, kõik huvilised on oodatud!
Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt
www.kultuurikoda.ee ja www.kultuuri.net

LEHTSE KULTUURIMAJAS
23. jaan kl 20
Jaanuariõhtu. Tantsuks ansambel IN MOOD.
Külla tulevad üllatusartistid! Registreerumine laudadesse
22. jaanuarini, siis pääse 75 kr, peoõhtul kallim!
Info 383 3350; 521 8398; www.lehtsekultuurimaja.ee;
lehtse.kultuurimaja@tapa.ee
24. jaan kl 14
Lehtse piirkonna edendamise nõupidamine.
NB! Oodatud on kõik, kellele on tähtis Lehtse kandi hea
käekäik, areng, õiged otsused jms. Tule ja löö kaasa, kui
sul on hea tahe ja oma arvamus!
25. jaan kl 10–13 Klubi Ehavalgus tegelused kõigile
1. veebr kl 10–13 Klubi Ehavalgus tegelused kõigile
(mälutreening, temaatilised jututoad, kohtumised,
käelised tegevused, laulu- ja tantsutoad).
5. veebr kl 20
Tapa valla kultuuri- ja spordirahva pidu
7. veebr kl 11–17 Lehtse 6. pinksi pühapäev ja Tapa 		
valla lahtised meistrivõistlused lauatennises. NB! Noorte
ja laste mängud algavad kl 11 ja täisk mängud kl 12.30.
Osamaks täiskasvanuil 20 kr.
7. veebr kl 10–15.30
9. pärlitöö päev. Pärlid kohapeal, valik
väga suur. Võta kaasa tamiili (kui sul on), käärid,
peened õmblusnõelad, raha pärlite ostmiseks. Juhendaja
Irina sõidab meile Kiltsist. Kuna päev tuleb pikk, siis
pista võileib tasku. Kohvi-teed on. Osamaks õpilastele
10 kr ja täisk 20 kr.
8. veebr kl 10–13 Klubi Ehavalgus tegelused kõigile
12. veebr kl 10.30–12 Lastehommik „Tere, sõber!“ mudilastele
15. veebr kl 10–13
Klubi Ehavalgus vastlapäeva tähistamine. Kelgumägi, võistlused-mängud, hernesupp jms.
16. veebr kl 10.30–12 Vistel-vastel mudilastele
20. veebr kl 20 Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu. Õhtut
sisustab Lehtse kammerkoor – esineb-mängib-laulabtantsib ning lööb trummi koos teiega! Tantsuks
KV-BÄND. Registreerimine laudadesse kuni 19. veebr,
siis pääse 75 kr, peoõhtul kallim!
21. veebr kl 12 Lehtse külakilb VIII hooaja 4. Mäng.
Osamaks 20 kr.
22. veebr kl 10–13 Klubi Ehavalgus tegelused kõigile
27. veebr Osalemine presidendimatkal
Kuni veebruari lõpuni on Lehtse kultuurimajas Lehtse käsitööseltsingu korraldatud näitus “100 aastat naised ja köök“–
palume külastada!

Lehtse Noortekeskus
Tänu projektile “Mõttemeister”
on võimalik õhtuti piljardit
mängida:
Esmaspäeviti kell 18–21
Teisipäeviti kell 16–21
Reedeti kell 18–21

Jooga esmaspäeviti kell 17
Malering teisipäeviti kell 16
Enesekaitse reedeti kell 17
Iga kuu viimasel laupäeval
kell 18 on DISCO

TÄNUAVALDUS

Aeg ei peatu,
Ta tuleb, on ja läheb.
Ainult mälestus jääb.

Tänan kõiki kalleid inimesi, kes tulid mind austama mulle Tapa
valla aukodaniku tiitli omistamise üritusel, kes tõid mulle nii
palju ilusaid lilli ja kes mind ikka veel armastavad.
Tapa valla aukodanik Aurelie Kaldoja

22. jaanuar 2010
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 2-toaline ahiküttega korter
Tapa kesklinna lähedal. Vesi ja kanal korteris,
suur hoov, aiamaa. Tel 5625 5478
Müüa kõigi mugavustega 3-toaline remonditud
korter Tapa kesklinnas, hind soodne. Tel 511 0478
Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised
korterid ning majad.
Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara
Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel,
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.
Müüa 2-toaline korter Lehtses
aadressil Uus 5-8, 2. korrus,
ahjuküte, aiamaa, küttepuud. Hind: 60 000 kr
Kontakt telefon 5362 4549
KÜ Lembitu 15-52 müüa korter 2 toaline 47,6 m2
hind 69 300 kr, kontakt telefon 5664 8310

Pensionäride ühing Kanarbik ootab eakaid
28. jaanuaril kell 13.00 Tapa kultuurikotta
Uue aasta esimesele kokkusaamisele
- Lühike eeskava
- Tantsuks mängivad pillimehed meie endi seast
- Kaasa võtta tass ja suupisted
Osalustasu 10 kr

				

Tapa vallavalitsus korraldab 27. jaanuaril
kell 16 vallamaja III korrusel
Tapa valla korteriühistute
esimeeste ümarlaua
Arutuseletulevad teemad:
· Fassaadi soojustamine võimaldab
küttekulusid 1/3 võrra vähendada (P. Lauring)
· Lemmikloomade pidamine kortermajades (J. Jõemets)
· Jäätmekäitluse probleemid ja muutused
(K. Pukk)
· Ehitustegevusega seonduvad küsimused
kortermajades. Ehitusseadusest tulenevad
nõuded (T. Nõlvak)
Kohal ka AS Tapa Vesi esindaja.
Oodatud kõikidest korteriühistutest esindajad!

KÜ Tapa Eha 16 müüa korter 1 toaline 27,6 m2
hind 35 000 kr, kontakt telefon 5664 8310
Müüa odavaid lõhutud küttepuid.
Müüme ka 3-meetriseid. Tel 5342 6318

TAPA ARENDUSKOJAS
4. veebruar 2010. a, kell 10
SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi
küttepuid, alates 5m3. Transpordivõimalus.
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

INFO ja etteregistreerimine telefonil 325 8691

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Kuulutus ei aegu. Tel 523 2401
Aitan kodu ilusamaks muuta maalritööga.
Aitan ka materjali poest koju.
Kontakttelefon 5813 2978
Juristiteenused kõikides õigusküsimustes.
Telefon 5677 9875, oksana.markova@mail.ee
23. jaanuaril ja 13. veebruaril
müüb Jõgeva villavabrik Tapa turul
lõnga, heiet, villa.
SÄRTS OÜ annab rendile
Tapal, Pikk 69 bürooruumi II korrusel,
suurusega 22 m2
Info: GSM 509 276, e- post enno@sarts.ee
meie kodulehekülg www.sarts.ee

Takom VM OÜ

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida
nägemisteravust ja tellida vastavalt sellele
prille. Nägemisteravuse kontroll maksab 100
krooni. Prillitellijale on kontroll TASUTA
Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine.
PAKUME
Prilliraamid:
		
*plastikraamid alates 200 kroonist
		
*metallraamid alates 650 kroonist
Prilliklaasid:
		
*mineraalklaasid alates 200 krooni
		
(2 klaasi+töö)
		
*plastikklaasid kõvapinnaga alates
420 krooni (2 klaas+töö)
		
*plastikklaasid arvutikaitsega alates
		
620 krooni (2 klaasi+töö)
		
*õhendatud plastikklaas alates
		
820 krooni (2 klaasi+töö)
		
*bifokaalsed prilliklaasid alates
		
850 krooni (2 klaasi+töö)
Pensionäridele prillide tellimisel hinnasoodustus -10% Prillid saadame kahe nädala
jooksul posti teel. Postikulu maksame meie

Ahjud, pliidid, kaminad. Ehitus ja remont.
Tel 5354 0168; http://aahi.onepagefree.com/
Talvel soodsam, ahi al 14 000 kr

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.
Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Matuseteenused 24h - FIE Aivar Müür
Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine
Lääne-Virumaal, tel 5647 7432, 327 7139

Need armsad, kellest äkki jäime ilma,
on tegelikult alles - meie sees.
Nad on me ligi, ei torka silma,
nii nagu valgus tolmukübemes ...
			
(Leelo Tungal)
Mälestame endist õpetajat
ASTA KÕHELIKKU
ja avaldame sügavat kaastunnet omastele
Lehtse koolipere

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – www.tapa.ee
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Lehte ilmub 12 numbrit aastas.
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.

