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Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru 
eksperdigrupp valis 2008. aasta 
“Maa soola”  preemia laureaadiks 
Leelo Jürimaa Lehtse kultuurielu 
edendamise eest. 

14. jaanuaril kell 16 toimub Tapa 
kultuurikojas kesklinna detailpla-
neeringu II eskiislahenduse tut-
vustus. 

Täiendav info: Tapa vallavalitsuse 
planeerimisspetsialistilt Katri Ruut 
katri.ruut@tapa.ee, tel 322 9684

Detailplaneeringu 
tutvustus

“Maa soola”  
preemia laureaat 
on Leelo Jürimaa

11. detsembril toimus Tapal üldse 
kõigi aegade esimene bridžiturniir. 
38 võistleja seas oli võistlejaid 
Virust, Jõgevalt, Harjust, isegi Vil-
jandimaalt (näiteks kõigile tuntud 
ristsõnakoostaja Onu Uno).

Võitjaks tulid kohalikud mängi-
jad, bridžipaar Aivar Ojaperv – Alo 
Relli. Tore algus juba käesoleva aasta 
veebruaris-märtsis (võistluskalender 
pole veel lõplikult paigas) jätkuvale 
bridžitraditsioonile.

Ülejäänud Tapa bridžipaarid 
Gerda ja Heinar Tiidumaa ning 
Rein Tali ja Enn Koppel jäid üsna 
võistlejaterivi lõppu. Küllap taht-
mine koduseinte toel hästi esineda 
oli liiga suur. 

Enn Koppel

Bridžiturniir

Maavalitsuses pole  
enam sotsiaal- ja 

tervishoiuosakonda

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

Kandidaatide esitamise täht-
aeg on 15. jaanuar 2009. a. Kan-
didaate saab esitada 7 kategoorias: 
elutöö, äri, haridus, kunst, sport, 
edukas noor ja heategevus.

Palume täita avaldusvorm, mille 
leiate aadressilt tapa.ee/üldinfo/
sport, kultuur ja vaba aeg/AAS-
TATEGIJA 2008 kandidaadiks 
esitamise avaldusblankett ja saata 
aadressile Tapa vallavalitsus, aasta te-
gija komisjon, Pikk 15, Tapa 45106, 
Tapa vald, Lääne-Virumaa.

Indrek Jurtšenko,
Tapa valla aasta tegija komisjoni esimees

Tapa valla 
aasta tegija

Kontsert "Noored muusikud" toi-
mub laupäeval, 10. jaanuaril kell 19 
Tapa kultuurikojas (Pääse 40 kr).

Esinevad:
Veiko Tubin (Tallinna Linnatea-

ter), Kammerkoor Voces Musica-
les (dirigent Risto Joost), G. Otsa 
nim muusikakooli noortebänd, G. 
Otsa nim  muusikakooli puhkpil-
likvintett.

"Noored muusikud" on kont-
sertsari, mis toimub sellel aastal 
juba neljandat korda. Esinevad 
tuntud või vähem tuntud noored 
muusikud: solistid, koorid, orkest-
rid, bändid, ansamblid jne. Kont-
serdi eesmärk on esitleda noori ja 
andekaid muusikuid ning pakkuda 
kvaliteetset kultuurielamust.

Toetavad: Jäneda Mõis OÜ, 
Jäneda Lõõgastuskeskus-spa, Tapa 
vallavalitsus, Hoogla talu, Lääne-
Virumaa Noortekogu, Liivi Vik-
tori Lilleäri.

Info Reigo Tamm, kontsertsarja 
“Noored muusikud" projektijuht, 
tel 5558 3254, reigo.tamm@tapa.ee

Rohkelt kultuurielamusi soo-
vides

Reigo Tamm

Tulemas on taas 
kontsert 
“Noored 

muusikud”

Praegu toimub Tapa kesklinna 
detailplaneeringu koostamine, 
mille Tapa vallavalitsus on ette 
võtnud selleks, et muuta linnasüda 
ka töövälisel ajal rohkem käidavaks 
ja mõnusaks. Et inimesed peaksid 
linna oma koduks, mitte vaid konk-
reetset kodumaja ümbritsevaks 
struktuuriks. 

Linnaelu elavdamise olulisim 
osa on võimalus suhelda kaas-
kodanikega selliselt, et kõik olek-
sid võrdsel positsioonil ehk siis 
neutraalsel territooriumil. Avalik 
ruum on hüve, mis peab olema 
kättesaadav kõigile – see on tema 
algne mõte. See on koht, kuhu 
pääsetakse hoolimata ühiskondli-
kust positsioonist, majanduslikult 
seisundist, rassist, soost jne. Avali-
kus ruumis viibijalt ei tohi küsida 
piletiraha ega teda muul viisil 
maksustada. Seega ei saa kuidagi 
nõustuda nendega, kes väidavad 
kaubanduskeskused olevat uue 
aja avalikud ruumid. 

Kaubandustemplite eesmärk 
on teenida kasumit ja seda läbi 
kodanike, kes pakutavaid teenu-
seid tarbivad. Ja kindlasti ei lubata 
kaubamajadesse neid, kes on veidi 
teistsugused – tasub proovida 
koeraga läbi kaubahalli vestibüüli 
jalutada või vilistada – kohe on 
turvamehed kohal. Kauplusse si-
senejad vaadatakse üle ja pidevalt 
jälgivad salaja kümned kaamerad 
– see ei ole kindlasti avalik ruum 
selle sõna klassikalises mõttes ja 
kindlasti ei asenda need kunagi 
hästitoimivat linnatänavat; heal 
juhul saame rääkida pool-ava-
likkusest.

Seega, kui kõnelda Tapa kesklin-
nast kodanike omavahelise suhtluse 
võtmes, näeme praeguses olukorras 
palju puudusi, mida mitmete muu-
datustega päris palju parandada 
saab. Tapa linnaruum on praegusel 
hetkel kaootiline ja ei moodusta 
mitte omavahel ühenduses olevate 
funktsioonisõlmede võrgustikku, 
vaid aukliku linnakanga, mille re-
benemisjälgede vahel inimesed 
ekslevad. Sõja-augud hoonefrondis, 
liiglaiad sõiduteed ja korraldamata 
parkimine tekitavad paraja kaose, 
mille sees liikumine sugugi mugav 
ega meeldiv ei ole. Seepärast toime-
tatakse hädavajalikke asju ja pikemalt 
peatuma linnasüda ei meelita. Ega 
ei ole kuskil olla ka, kui ei taha just 
parki minna. Kohvikuidki on vähe, 
sest inimesi ju ei käi ja nii ei saaks 
kohvik ellu jääda. Linn on süsteem 
ja alles siis, kui kõik osad mustris on 
omal kohal, töötab masin sujuvalt.

Praegusel ajal on jalakäijaid linnas 
vaid veidi rohkem kui autosid ja see 
on kindel ohumärk. Mis saab siis, 
kui me kõik istuksime autodesse 
ja vaid nii liiguksime? Üpris kiiresti 
jõuame siis ühiskonda, kus autoga 
sõidetakse ka poeriiulite vahel ja 
kus kesklinnades enam jalgsi käia ei 
julgeta, sest inimeste vähesuse tõttu 
on ruumi vallutanud ühiskonna 
heidikud. Tapa-suguses väikelinnas 
peab liiklus- ja parkimiskorraldus 
ning -võimalused olema eriti hoo-
likalt läbi mõeldud, sest nii ühele 
kui teisele poole kõikumine viib 
kas autode liigse hulga või äride 
väljasuremiseni; tasakaal seevastu 
suurendab jalakäijate arvu ja elavdab 
linna sotsiaalset elu. 

Mida saab linnaelanik teha, 
et linn talle armsamaks saaks, et 
pandaks tähele just tema prob-
leeme ja vajadusi?

Osalusdemokraatiaga ühis-
kondades – kuhupoole Eesti 
end tasapisi teele asutab – on 
heaks kaasarääkimise võimalu-
seks detailplaneeringute avalikud 
arutelud. Just need on kohad, 
kus kohtuvad spetsialistid ja 
linnainimesed – need, kes hiljem 
kavandatud keskkonnas tegelik-
kuses elama peavad. Seega on 
tegemist kindlasti kahepoolse 
aktiivse kuulamisega: kodanik 
planeerijat ja vastupidi. Need 
asjad, kus ise kaasa räägitud ja 
mis kavandatud vastavalt reaal-
setele soovidele ja vajadustele, 
toimivad hiljem paremini ja on 
aktiivsemas kasutuses, sest ise 
tehtud-hästi tehtud. 

Kutsume kõiki osalema 14. 
jaanuaril 2009. toimuvale Tapa 
kesklinna detailplaneeringu ava-
likul arutelule! Räägime veelkord 
asjad läbi ja püüame, et linn saaks 
linlase näo, muutumata seejuures 
ei auto- ega inimestevabaks. 
Iga autosõitja on tegelikult ju 
jalakäija ja samuti moonduvad 
jalakäijad teinekord autosõitjaiks. 
Seega on ruumis liikujad pidevalt 
ühed ja samad, kasutades vaid 
erinevaid dekoratsioone. Püüa-
me koos muuta Tapa südame 
kõigile hubaseks ja mõnusaks. 

Kohtumiseni!

AS K&H maastikuarhitektid 
Heiki Kalberg, Mirko Traks, 

Karin Bachmann

Linn, südamed, 
linnasüdamed

Tapa linnaanalüüsis kasutatud eskiis on pigem üks võimalikke visioone - tänane eskiis erineb sellest juba 
mitmes osas.

Käesolevast aastast on Lääne-Viru 
maavalitsuses likvideeritud sotsiaal- ja 
tervishoiu osakond. Seal olnud kolm 
ametnikku viidi üle maavalitsuse kant-
selei koosseisu, kus nad jätkavad sama-
de ülesannete täitmist, mis varemgi. 

Osakonna likvideerimisega on tegu 
ennekõike struktuurimuudatusega, 
mille tingis osakonna juhataja Tõnis 
Randlase pensionilejäämine ning 
kolme inimesega osakonda ei olnud 
otstarbekas hoida. 

2008. aasta majanduslangus ei 
jätnud puudutamata ka maavalitsust. 
Eelmise aasta lõpuks koondati seal 
12 ametikohta, kus reaalselt koon-
dati üheksa inimest ning ülejäänud 
lahkusid omal soovil. Ametikohtade 
vähendamine tõi kaasa osa valdkon-
dade ametnike töökoormuse inten-
siivistumise. 

Alates veebruarist tuuakse maava-
litsuse maaosakonna ametnikud n.n 
hallist majast üle n.n peamajja, mille 
tulemusena koondab maavalitsus kõik 
oma teenistujad ühte hoonesse ees-
märgiga kokku hoida ressursse.  

Tarmo Mikkal, maasekretär



9. jaanuaril tähistatakse Tapa linna 
vabastamise 90. aastapäeva.

Tapa vallavalitsus, Tapa Kirde 
Kaitseringkond, Eesti Kaitseliidu 
Lääne-Viru Maleva Tapa Kompanii 
korraldavad koos Tapa linnas Män-
nikumäel 9. jaanuaril 2009 lavastatud 
ajaloolise lahingutegevuse. Lavastatud 
lahingutegevus meenutab osaliselt 
Tapa linna vallutamist noore Eesti 
Vabariigi sõjaarmee soomusrongide 
nr 1, 2 ja 3 poolt kapten Karl Partsi 
juhtimisel 9. jaanuaril 1919. aastal. 

Lavastatud lahingutegevuse käigus 
toimub käsitulirelvadest ja muudest 
relvadest paukpadrunitega laskmine 
ajavahemikul kell 12–13.

Hinnanguliselt võtavad sündmu-
sest osa üle 120 sõduri ja ohvitseri.
Vaatama on oodatud kõik asjast 
huvitatud kodanikud! Vabandame 
Männikumäe lähistel elavate ja teiste 
Tapa linna kodanike ees müra tekita-
mise pärast!

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Seekord ajastasid “kinkijad” oma 
“panuse” 2. jaanuarile. Järjekordselt, 
mälu järgi vähemalt neljandat korda, 
on jälle marodöörlikult lõhutud 
kirjakastid Karkuse mõisa bus-
siootepaviljonis. Kõigil luugid sisse 
löödud – ilmselt parimaid võitlus-
kunstide võtteid kasutades. Mõnedel 
sedavõrd, et sissepaindunud ukse 
ja kasti tagaseina vahe napilt 2 cm. 
Lõhutud kirjakastidest ei teinud 
märkamagi keskpäevapaiku posti 
laialikannet toimetanud postitöötaja. 
Rahuliku südamega õnnestus tal sin-
na paarisentimeetrisesse tühemikku 
lisaks tavapostile (Päevaleht, kiri, 
paar sundmenüüs olevat reklaam-
lehte) pressida ka tellitud – enam kui 
100 lk-e värvitrükis ajakiri.

Kirjakastid ei kuulu meile, neid 
tuleb klientidel enestel valvata

Postile järgi minnes ja olukorraga 
tutvununa helistasin postitöötaja 
mobiiltelefoni numbrile, esitades 
küsimuse, miks ta asetas posti lõhu-
tud kasti, miks ta mind ei teavitanud 
(minu GSM number on tal telefonis 
ja ELS saadetiste puhul ta helistab 
mulle, kontrollides minu kodus-
olekut). Vastuseks kuulsin, et olid 
lõhutud jah, aga sellest teavitamine 
ei kuuluvat tema kohustuste hulka, 
ka polevat tal telefonis kõneaega. 
Püüdsin selgitada, et kui mitte mulle, 
siis politseisse nr-le 110 tulnuks küll 
helistada – ja see on ju tasuta. Vas-

tuseks ikka, et see ei kuulu tema ko-
hustuste hulka. Samas ulatas ta oma 
telefoni Tapa postkontori vastutavale 
klienditeenindajale, kes kordas samu 
mõtteid: kui kirjakastid on lõhutud, 
siis pole see nende asi ja posti jätavad 
nad ka lõhutud kirjakasti?! Ka ei kuu-
luvat politsei informeerimine nende 
kohustuste hulka, kui just Eesti Posti 
kirjakast viga pole saanud.

Lohutuseks
Küsisin seejärel vastutavalt pos-

titöötajalt, et kas juhul, kui ametnik 
postiautoga teed pidi sõites lamavat 
inimest näeb, ka ükskõikselt mööda 
kihutab ja politseile-päästeametile ei 
helista, sest ilmselt pole postitöötaja 
ametikohustuste loetelus ka seda 
“teenust” ette nähtud? Sain ebaleva 
vastuse, et siis vist ikka teatavad. Hea 
seegi! Aga kodanikutunnet ja vastu-
tust huligaanide ja nende väärtegude 
väljaselgitamisele kaasa aitamiseks ma 
sellest vastusest küll ei kuulnud. Kui 
‘asi’ pole minu isiklikus omanduses 
või minu tööandjale kuuluv, siis – las 
lõhuvad – selline oli loogika. Ka klien-
di postisaadetise konfidentsiaalsuse 
kaitse pole arvatavasti postitöötaja 
vastutada – selle võib ju kasvõi lõhu-
tud kirjakasti juurde lumehange pista. 
Lootust, et politsei võiks Karkuse “sa-
rihuligaane” karistada, ei näi Pronksi-
öö supermarodööride õigeksmõistva 
kohtuotsuse taustal üldse olevat.

Andres Mandre

Tapa linn vabastatakse 
9. jaanuaril

Uusaastakingitus

Vallamajas toimunud LEADER infopäeval oli osavõtjaid valla eri piirkondadest. Foto  Heiki Vuntus

Tänu valla kultuurinõunik Indrek 
Jurtšenkole on lugejateni jõudnud 
valla malemeistrivõistluste tule-
mused.

Üht-teist on malerinnetel juhtu-
nud veelgi. Tapa ja Aegviidu valla 
matškohtumisel olid võidukad tapa-
lased tulemusega 16,5:9,5. Tulemus 
võinuks veel „hävitavam“ olla kui 
Aegviidu võistkonna eest poleks 
mänginud valla üks paremaid ma-
letajaid Aavo Murutalu. Tapa võist-
konda kuulusid sedapuhku Vladimir 
Lištšuk, Heiki Metsala, Rein Tali, 
Raivo Tiidumaa ja Enn Koppel. 

Maakonna esivõistlustel (ühte-
kokku 18 võistlejat) osales kolm 
Tapa valla esindajat: 5. Enn Kop-
pel. 12. Vladimir Lištšuk 14. Aavo 
Murutalu.

Tapa gümnaasiumi meistrivõist-

Vana-aasta 
maleuudiseid

luste kolm paremat olid Rene Allik-
saar, Lauri Kukk ja Alex Kuningas.

Edukalt esinesid koolinoored ka 
Veneveres toimunud jõuluturniiril. 
Noorimas vanuseklassis (10-aasta-
sed) oli meie ainus võistleja Rene 
Alliksaar, 5 punktiga 5-st võima-
likust, võitja. Kuni 12-aastaste 
vanuseklassis tuli kaksikvõit: 1. 
Rasmus Kont 2. Andreas Õun. Ka 
ülejäänud võistlejad olid tublid – 
seitsme parema seas oli tervenisti 
kuus Tapa noort. 

Uuel aastal on Vladimir Lištšuk 
andnud põhimõttelise nõusoleku 
male- ja kabealaseks treeningu-
tööks Tapa vene gümnaasiumis 
ja Aavo Murutalu Lehtse ning 
Jäneda koolinoorte malealaseks 
juhendamiseks. 

Enn Koppel
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Küsimustele vastab Tapa linnas 
elav laulja Allan Laur.

K: Kas lauljana oli möödunud 
aasta viljakas?

V: Oli küll. Ei hakka üles lugema 
väiksemaid ülesastumisi. Igaaastane 
traditsiooniline projekt on emade-
päeva kontserdid Lääne-Virumaa 
hooldekodus, mida ma teen kahasse 
muusik Mart Eelmäega. Igasuvine 
Viljandi kultuurifestival. Oktoobri 
lõpul tähistas Jõgeva linn oma 100. 
kultuuriseltsi aastapäeva, olin sinna 
kutsutud külalisena. Muidugi astusin 
jõulude ajal lavale erinevates kohtades.

K: Kas käid ise tihti kontserdil 
kuulajana?

V: Kahjuks mitte. Viimane kord 
sain tõelise konsertelamuse, kui 

Mõtteid aastast 2008
Tapa linna kultuurispetsialist Ind-
rek Jurtšenko ja Ljubov Laur or-
ganiseerisid kontserdi pealkirjaga 
“Neli tenorit”, kus kõik lauljad olid 
väga tugevad. Täis saal kuulamas 
tõsist muusikat Tapa linnas oli ül-
latus. Oli aru saada, et tuldi rohkem 
oma linna mehe Mart Krooni pä-
rast. Ja publik ei pidanud pettuma.

K: Kõige halvem mälestus 
möödunud aastast?

V: Hiljuti varastati minult hin-
naline jalgratas. Tänu valvsale 
linnakodanikule ja politsei kiirele 
tegutsemisele lõppes kõik hästi. 
Varas põhjendas olukorda väga 
lihtsalt. Kui ei oleks seda teinud 
mina, oleks seda teinud mõni teine.

K: Kas usud, et Eesti saab 

kunagi viie euroopa rikkaima 
riigi hulka?

V: Usun küll. Selleks on vaja et 
mujal maailmas jääks aeg viieküm-
neks aastaks seisma.

K: Kuidas möödus aasta 
abikaasa Ljubov Lauril?

V: Ta teeb kõik selleks, et muu-
keelne elanikkond integreeruks 
Eesti ühiskonda. Tema tegemisi 
märkis ära haridusminister Tõnis 
Lukas, kes hiljuti andis talle üle 
tänukirja.

K: Millised on soovid uueks 
aastaks?

V: Hoidkem teineteist. Kui 
väga raske on siis kuulakem head 
muusikat.

Küsitles ajaleht Sõnumed toimetus

Tapa valla puudega inimestel oli tä-
navu selle päeva puhul kaks üritust.

3. detsembril kutsus Lääne-Viru-
maa Puuetega Inimeste Koda meid 
Kulinale Aartika Puhkekeskusesse, 
kus tähistasime puudega inimeste 
päeva koos kogu Lääne-Virumaa  
puudega inimestega. Tegime kokku-
võtteid möödunust, kuulasime kont-
serte ja saime omavahel suhelda.

Juba järgmisel päeval korraldas 

Puudega inimeste päev
Tapa vald puudega inimeste päeva 
puhul meile väljasõidu Ohepalusse 
Õnnela külalistemajja. Ka see oli 
kauaks meeldejääv päev. Juba teel 
sinna saime Anne Raavalt informat-
siooni selle koha ja ümbruskonna 
kohta. Külalistemaja ise on aga väga 
soe ja hubane koht, kus meid ke-
nasti vastu võeti. Kuulasime Imastu 
koolkodu poiste särtsakat esinemist 
ja dr Riina Raudsiku loengut kroo-

nilisest stressist. Veel ootas meid 
maitsev lõuna ja algaski kodutee. 

Nende toredate päevade eest, 
mis möödusid nii ruttu, oleme sii-
ralt tänulikud korraldajatele. Aitäh 
kõigi osavõtjate nimel!

Laine Valli,
Tapa Liikumispuudega Inimeste ühingu 

esinaine

Sel teisipäeval toimus Tapa val-
lavolikogu saalis teabepäev, kus 
huvilised said esmast infot 2009. 
aastal arenduskoja  LEADER 
tegevuspiirkonnas avatavate meet-
mete projektitaotluste kohta. Päeva 
viisid läbi vallavanem Kuno Rooba 
ja arendusnõunik Vahur Leemets

2008. aasta oli MTÜle Arendus-
koda küllalt tulemuslik ja edukas. 
Lõppes pooleteistaastane tege-
vuspiirkonna LEADER strateegia 
koostamise periood. Sel ajal tekkis 
koostöövõimeline meeskond, 
kelle eestvedamisel peab hakkama 
alanud viieaastasel (2009–2013) 
perioodil toimuma LEADER ra-
hastamisvõimaluste tutvustamine 
ning taotluste koostamise nõusta-
mine ja hindamine.

Arenduskoja LEADER info-
lehes nr 4 (saadval arenduskojast 
ja Tapa vallamajast) on tutvusta-
tud kõiki LEADER strateegias 
olevaid meetmeid. Arenduskoja 

LEADER on maaelu toetaja
üldkoosolek otsustas, et 2009. 
aasta jooksul rakendatakse nelja 
meedet: meede 1.1 – Kohaliku 
elukeskkonna arendamise inves-
teeringutoetus; meede 1.2 – Seltsi-
tegevuse, spordi ja kultuuripärandi 
väärtustamine läbi omaalgatusliku 
tegevuse; meede 2.1 – Ettevõtluse 
arendamise toetus; meede 2.3 
– Siseriikliku ja rahvusvahelise 
koostöö arendamine. Meetme 1.1 
raames jagatakse toetust 6 000 000 
kr, meetme 1.2 raames jagatakse 
toetust 1 500 000 kr, meetme 2.1 
raames jagatakse toetust 2 400 000 
kr ja meetme 2.3 raames jagatakse 
toetust 1 200 000 kr. 

Kokku on võimalik 2009. aastal 
taotleda arenduskoja tegevuspiir-
konnas tegutsevatel äriettevõtetel 
(sh FIE-d), kolmanda sektori esin-
dajatel ja kohalikel omavalitsustel 
LEADER toetust 11 100 000 kr. 

Esimene taotlusvoor kuulu-
tatakse eeldatavalt välja jaanuari 

keskel ja projektitaotlusi võetakse 
vastu märtsi keskel. Informat-
sioon selle kohta ilmub piirkon-
na omavalitsuste ajalehtedes, 
interneti kodulehtedel, maakon-
na ajalehtedes ning piirkonniti 
hakkavad toimuma meetmeid 
tutvustavad infopäevad. Koos 
vooru avanemisega hakkavad 
piirkonniti toimuma ka projekti-
taotluse kirjutamise õppepäevad. 

Arenduskoda koostas abiks 
rahataotlejatele trükise  “MTÜ 
Arenduskoja LEADER projek-
titaotluse kirjutamise käsiraama-
tu”, mis ilmus trükist detsembri 
algul. 

Asjahuvilistel tuleb jälgida 
infot ka arenduskoja kodulehelt, 
mille uus aadress on alates 2009. 
a algusest arenduskoda.ee (seni 
kehtib ka aadress tapa.ee/aren-
duskoda).

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

9. jaanuaril kell 14 toimub 
Tapa vaksalihoone mälestustahvli juures 

Tapa vabastamise 90. aastapäevale pühendatud 
rahvakoosolek.

 Kohale on lubanud tulla Tapa vabastaja Karl Partsi lähisugulane 
Juhan Parts. Olete oodatud osalema!  (MTÜ Intelektuaalia juhatus)



Kokkupuude NKVD-ga 
(järg)

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

Ühel tööpäeva lõpul seadis ta end koos 
minuga kodu poole minema. Jõudsime 
tornide väljakule, kus seisis sm Kalinini 
ausammas. Vastu tuli noor mees, keda E. 
Paju tundis. Ta tutvustas seda noorukit 
minule, öeldes: “Karagandas, siis see 
noormees aitas mind paaril korral, täna on 
tema hädas, Otto, vast saad sina teda aida-
ta”. E. Paju kadus ära ja mina jäin noor-
mehega üksinda. Vestluse käigus selgus, 
et tal tõesti puudub pass, vast saan mina 
aidata. Mulle meenus kohe sellekohane 
jutt töökohal. Käratasin talle peale: “Teie 
olete ilma passita, lähme kohe Nunne 1 

majasse”. Noormees isegi veidi ehmus 
minu järsust ütlemisest. Siis hakkasime 
edasi liikuma linna poole. Ta vaatas ringi 
ja ütles vaikselt: “Ma olen Teie venna Volli 
(Voldemari) koolivend”. “Kes olid veel 
teie mõlema koolivennad?” küsisin mina. 
Kuigi vend oli minust 7 aastat noorem, 
teadsin ma mitmeid tema koolivendi. Ja 
tõesti, need nimed, millised ta nimetas, 
vastasid tegelikkusele. Edasi jutustas ta 
oma saatusest ja sellest, miks ta sattus 
sellisele räpasele “tööle”. 

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

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

Pärast sõda oli Kulmetist saanud 
Tallinna vagunisaatjate reservi kohalike 

ja lähirongide vagunisaatja. Et ta oli 
lihtne mees ja armastas ülearu tarvitada 
alkohoolseid jooke, siis oli teda kerge 
värvata Eesti Raudtee julgeolekuorgani 
(Nunne 1) teenistusse.

Ühel järjekordsel jutuajamisel oma 
“ülemustega” päriti temalt minu isiku 
kohta ajast, kui olin aasta Udriku jaama 
ülem. Tema muidugi jutustas üksikasja-
liselt, kuidas ma tema talus 1944. aasta 
suvel kuulasin välisraadiot ja tõlkisin 
ümbruskonna rahvale jooksvaid sõja-
teateid saksa keelest eesti keelde, mille 
eest olid inimesed ülimalt tänulikud. 
Teiseks selgitas ta neile, et ma soovita-
sin minna sõjaväe mobilisatsiooni eest 
“metsavennaks”. 

Küllap olid selle lihtsa, endise pöör-
meseadja tunnistused ja andmed nii 
veenvad, et üldiselt mina enam ülekuu-
lamistega ei tülitatud.

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

Otto Lahi
   

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Otto Lahi raudteelugu

Muudatused alates 1. jaanuarist 2009:
Avatakse lasteabi infotelefon 

116 111
Käivitub üleriigiline lasteabi infote-

lefon, kuhu võivad helistada kõik, kes 
soovivad teavet lastega seotud küsi-
mustes. Helistades saab ka nõu, kuidas 
keerulistes olukordades tegutseda. 

1. jaanuarist hakkas kehtima uuen-
datud psüühiliste erivajadustega 
inimeste erihoolekandeteenuste 
regulatsioon, mis muutub arusaadava-
maks ja selgemaks nii teenuse saajatele 
kui ka teenuse osutajatele. Muudetakse 
ka puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
seadust ning puudega lapse hooldaja 
toetust hakkavad 1. märtsist maksma 
kohalikud omavalitsused.

Muutused sotsiaaltoetustes:
Isapuhkuse eest ei maksta enam hüvi-

tist riigieelarvest, isadele jääb 10-päevase 
tasustamata puhkuse saamise võimalus. 

Kaovad nö topelt toetused – lõpe-
tatakse lapsehooldustasu maksmine 
vanemahüvitist saavale vanemale. Lap-
setoetust ja teisi peretoetusi, millele 
lapsel on õigus, makstakse samaaegselt 
vanemahüvitisega.

Jaanuarist jõustuvad muudatused 
soodusravimite loetelus ja piirhin-
dades. Alates 1. jaanuarist lisandusid 
soodusravimite loetellu kuus 50% 
soodustusega ravimit: (toimeainetega 
paroksetiin, venlafaksiin, tolterodiin, 
klaritromütsiin, nebivolool ja eksenatiid; 
viis 75% soodustusega ravimit: (toime-
ainetega amlodipiin, risedroonhape, 
enalapriil, omeprasool ja montelukast) 
ja kolm 100% soodustusega ravimit: 
(toimeainetega beetaepoetiin, anast-
rosool ja pramipeksool. Soodusmäära 
tõstetakse 50%-lt 100%-le ühel ravimil 
(toimeainega bikalutamiid).

Tööealised inimesed, kes lähevad 
hambaarsti juurde pärast 01.01.2009, 
ei saa enam taotleda hambaravihü-
vitist. Neile, kes on enne 1. jaanuarit 
2009 hambaarsti juures käinud 
kolme viimase aasta jooksul, aga 
pole hüvitist taotlenud, saavad seda 
tagantjärgi teha. 

Kuni 19-aastasted lapsed ja noored 
saavad hambaravi endiselt tasuta. 
Hambaravihüvitist saavad rasedad 
ja kuni 1-aastaste laste emad (450 
krooni aastas) ning pensionärid ja 
töövõimetuspensionärid (300 krooni 

aastas). Hambaproteeside hüvitami-
se kord jääb samaks. 

Alates 1. jaanuarist jõustus rakkude, 
kudede ja elundite käitlemise ja siir-
damise seadus. Jõustuvad sotsiaalmi-
nistri määrustega  kehtestatud rakkude, 
kudede ja elundite käitlemise tegevusloa 
taotlemisel esitatavate dokumentide ja 
andmete loetelu; rakkude, kudede ja elun-
dite käitlemise eeskiri; rakkude, kudede 
ja elundite doonorite valiku kriteeriumid 
ja doonoritele ettenähtud kohustuslike 
laboratoorsete uuringute loetelu ning 
uuringute tegemise tingimused ja kord. 

Muudatused 2009. aasta jooksul:
Muutused sotsiaaltoetustes – lõ-

petatakse laste koolitoetuse (450 krooni 
aastas) maksmine. 

Alates 1. veebruarist asendatakse 
pensionite ja toetuste kojukanne 
kandega pangaarvetele, teise isiku pan-
gakontole või kojukandega inimese enda 
kulul. Teatud grupile jääb võimalus saada 
toetusi posti kaudu kojukandega ning 
seda riigi kulul.

Kinnitatakse esmatasandi arstiabi 
arengukava, mille peamine idee on 
pakkuda esmatasandil rohkem teenuseid 
kui pelgalt perearstiabi. Esmatasandi 
teenuste hulka kuuluvad arengukava 
järgi perearsti ja -õe teenuste kõrval veel 
koduõendus, ämmaemandusabi, füsiote-
raapia ja koolitervishoid ning võrgustiku 
teenustena ka hambaravi, apteegiteenus 
ja töötervishoid. Esmatasandi tervis-
hoiu võrgustiku osa on ka statsionaarne 
õendushooldus ehk hooldusravi ning 
tulevikus vaimse tervise õe teenus.

Sotsiaalministeerium on ette valmis-
tanud eelnõu, millega uuendatakse ja 
täpsustatakse koolitervishoiu ülesan-
deid ja korraldust. Eelnõu eesmärk on 
tagada, et igas koolis oleks kõikidel lastel 
turvaline ja tervislik. Seaduse muudatu-
sed on plaanitud 1. septembrist 2009.

Riigikogus on praegu lugemisel eel-
nõu, mis näeb ette, et 1. maist 2009 hak-
kab kõiki tööturuteenuseid ja -toetusi 
pakkuma Töötukassa. Tööturuamet 
lõpetatakse. 

Uus töölepingu seadus jõustub 1. 
juulist 2009.

2009. aastal jätkuvad Euroopa Sot-
siaalfondist (ESF) toetatud viie riikliku 
programmi tegevused. Tegevusi viib 
programmide raames ellu sotsiaalminis-
teerium koostöös allasutuste ja hallata-

vate asutustega. 
Hoolekandeprogrammi raames 

on plaanis avada nõustamiskeskus 
Lõuna- Eestis. Keskus annab tööhõi-
vealast infot nii füüsiliste, vaimsete kui 
ka sotsiaalsete erivajadustega inimestele 
ja nende pereliikmetele. Lisaks on plaa-
nis koolitada 2000 sotsiaaltöötajat, kes 
hakkavad  töötama uue sotsiaalteenuste 
andmeregistriga (STAR). 

Kvalifitseeritud tööjõu programm 
pakub mitmesuguseid teenuseid siht-
rühmadele, kes vajavad tööle saamisel 
abi ja nõustamist. Suurem tähelepanu 
pööratakse neile inimestele, kes on 
saanud koondamisteate ja neile, kes on 
juba koondatud.

Tööeluprogramm korraldab teavi-
tuskampaania tööandjatele, mis tutvus-
tab elektroonilisi töökeskkonnaalaseid 
töövahendeid. Töövahend on mõeldud 
eelkõige tööandjatele kontoritöötajate 
töökeskkonnaalaste ohutegurite hinda-
miseks ning töötajate terviseriski välti-
miseks või vähendamiseks.

Soolise võrdõiguslikkuse prog-
ramm alustab aastat isaks olemise 
kampaaniaga. Veebruaris toimuval 
konverentsil käsitletakse töö- ja pereelu 
ühitamise temaatikat, keskendudes isa 
rolli tähtsustamisele perekonnas. 

Rahvatervise programmiga aren-
datakse tervise-edendamist töökohtadel 
ja kohalikes omavalitsustes ning koolita-
takse perearste patsientide alkoholisõltu-
vuse varase avastamise ja nõustamise alal.

2009. aastal kavandab sotsiaalministee-
rium kinnitada nelja ESFist toetatava 
meetme avatud taotlusvoorude mää-
rused. Avatud taotlusvoorude kaudu on 
2009. aastal võimalik ESFi toetust taotle-
da tööelu kvaliteedi parandamiseks ning 
puuetega inimeste ja nende pereliikmete 
tööhõive tõstmiseks. Samuti toetatakse 
tegevusi, mis aitavad ennetada tööinime-
se terviseriske ja tasakaalustada  naiste 
ja meeste olukorda tööhõives. Avatud 
taotlusvoorude kogusummaks on terve 
perioodi peale aastani 2013 planeeritud 
üle 694 miljoni krooni.

Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF) alustatakse 2009. aastal riiklike 
lastekodude ja erihoolekandeasutuste 
reorganiseerimist ja ehitamist.

Eli Lilles,
Sotsiaalministeeriumi 

pressiesindaja

Muudatused uuel aastal sotsiaal-, 
tervise- ja töövaldkonnas 17.12.2008

- Kaks Tapa valla last pai-
gutati riiklikule hoolekande-
teenusele.

- Tapa vallavalitsuse laste-
kaitsespetsialist Jaanika Kirs 
volitati vormistama Virumaa 
Pensioniameti Rakvere osa-
konnas toitjakaotuspensioni 
ja teostama pangatoiminguid.

- Kinnitati perekonnas 
hooldamise leping.

- Otsustati esitada Viru 
Maakohtule avaldus piiratud 
teovõimega täisealisele isikule 
eestkoste seadmiseks.

- Otsustati muuta Tapa val-
lavalitsuse 27.08.2008 korral-
duse nr 1788 “Hooldekodusse 
paigutamine” punkt 2-e.

- Ühele puudega inimesele 
määrati hooldaja.

- MTÜ-le Mesilind eraldati 
toetust summas 25 000 kroo-
ni Tapa valla sügava ja raske 
puudega laste vanematele 
Gordoni perekooli läbiviimi-
seks 2009. aastal.

- Otsustati rahuldada 36 
isiku avaldused lasteaia söögi-
soodustuse saamiseks.

- Jäeti rahuldamata nelja 
isiku taotlused sotsiaaltoetuste 
saamiseks.

- Toimetulekujääkidest 
maksti sotsiaaltoetusi kokku 
summas 27 420 krooni.

- Täiendavaid sotsiaaltoetusi 
maksti kokku summas 21 773 
krooni.

- Anti välja neli korraldust 
korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitumise ja jäätmemahu-
ti harvemaks tühjendamise 
kohta.

- Väljastati ehitusluba ük-
sikelamu ümberehitamiseks 
restoraniks Ambla mnt 3 kin-
nistul Tapa linnas Tapa vallas.

- Väljastati ehitusluba bus-
sijaam-baari laiendamiseks 
Sauna tn 1 kinnistul Tapa 
linnas Tapa vallas.

- AS-le Eesti Raudtee väl-
jastati ehitusluba pagasihoone, 
teemeistri olmehoone, lao ja 
kütuselao täielikuks lammuta-
miseks Tapa Raudteejaama kin-
nistul Tapa linnas Tapa vallas.

- Väljastati kastusluba OÜ-
le Jaotusvõrk jätkuvalt rii-
giomandis oleval maal oleva 
pumpla (endise Tapa Auto-
baasi läheduses asuval maa-
üksusel) elektrivarustusega 
liitumisele Tapa linnas Tapa 
vallas.

- OÜ-le Jaotusvõrk väljas-
tati kasutusluba Paide mnt 7, 
Paide mnt 7A, Paide mnt 7K 
ja Pihlaka tn 5 maaüksuse 
elektrivarustusega liitumisele 
Tapa linnas Tapa vallas.

- Väljastati kirjalik nõusolek 
abihoone ehitamiseks 1.Mai 
pst 23 kinnistul  Tapa linnas 
Tapa vallas.

- Tunnistati Jäneda suusara-
ja valgustuse rajamise edukaks 
pakkumuseks AS KEK Elek-
ter poolt esitatud pakkumus.

- Anti välja korraldus lihtme-
netlusega riigihanke korraldami-
seks vallale kuuluvate hoonete 
ja vara kindlustusteenuse ost-
miseks ja Tapa gümnaasiumi 
õppesõiduauto liisimiseks.

- Anti Tapa vallavalitsuse-
le luba lavastada sündmuse 
“Tapa vallutamine 09.01.1919” 
raames Tapa linnas Männiku-
mäel 9. jaanuaril 2009 Tapa 

vabastamise nn Männikumäe 
lahing.

- Anti välja korraldus Tapa 
Elamu OÜ juhatuse liikmele 
jõulutoetuse maksmise kohta.

- Anti välja kokku kolm 
korraldust vallavara kasutusse 
andmise kohta otsustuskorras.

- Anti välja korraldus “Pii-
rangud ametiasutuse ametni-
kele ja töötajatele ning ame-
tiasutuse poolt hallatavate 
asutuste juhtidele ja töötajatele 
ühekordsete toetuste maksmi-
sel 2008. a detsembris”.

22. 12.2008:
- Otsustati maksta Tapa 

valla eelarvest toimetule-
kutoetust detsembris 2008 
summas 131 912 krooni ja 
toimetulekutoetusega kaas-
nevat 200 kroonist täiendavat 
sotsiaaltoetust summas 2200 
krooni.

- Kahe isikuga pikendati 
sotsiaalkorteri üürilepingut.

- Otsustati korraldada liht-
menetlusega riigihange vallale 
kuuluva Valve 30 Tapa linn 
asuva sauna ja kõrvalhoone 
rekonstrueerimiseks.

- Otsustati korraldada riigi-
hange Tapa valla 5 piirkonna 
avatud noortekeskuse teenuse 
pakkuja leidmiseks perioodil 
01.09.2009–31.05.2013.

- Anti välja üks korral-
dust korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitumise kohta ja kaks 
korraldust loa andmise kohta 
jäätmemahuti harvemaks tüh-
jendamiseks.

- Otsustati teha Virumaa 
Pensioniameti Rakvere osa-
konnale ettepanek peatada 
puudega lapse sotsiaaltoetuse 
maksmine lapse eest tema 
emale, kuna ema on jätnud 
lapse vanemliku hoolitsuseta 
ning lapse tegelik kasvataja ja 
hooldaja on vanaema.

- Otsustati teha Virumaa 
Pensioniameti Rakvere osa-
konnale ettepanek jätkata 
peretoetuse maksmist kahe 
lapse eest hoolduslepingu 
alusel laste hooldajale.

OÜ-le Jaotusvõrk väljasta-
ti ehitusluba elektrivarustuse 
rekonstrueerimiseks Linda ala-
jaama F3 liinil 0,4 kV maakaab-
liga Pikal tn-l ja Õhtu pst-l ja 
Linda alajaama F1 liinil 0,4 kV 
õhukaabliga Ööbiku, Jaani ja 
Rohelisel tn-l Tapa linnas ning 
elektrivarustuse liitumise ehi-
tamiseks Uus-Imavere maaük-
susele Patika külas Tapa vallas.

Väljastada ehitusluba Tiina 
Paltserile üksikelamu ehita-
miseks Teeääre kinnistul (ka-
tastritunnus 40001:001:0430) 
Jäneda külas Tapa vallas.

- Väljastada kasutusluba 
Kalev Salustele elamu, küla-
listemaja ja talu kahe maja-
pidamisabihoone kasutusele 
võtmiseks Kadaka maaüksusel 
Kõrveküla külas Tapa vallas.

Otsustati kehtestada Tapa 
hooldekodus 2009. aastal ko-
hamaksumuseks 220 krooni 
ööpäevas (6600 krooni kuus).

Anti tasuta kasutada täht-
ajaga kuni 30.06.2009 ruumid 
Tapa vallale kuuluvas hoones 
Lehtse alevikus Rägavere tee 
19 II korrus.

Otsustati edastada volikogule 
otsuse eelnõu “Nõusoleku and-
mine hanke korraldamiseks”.

TAPA  VALLA  AJALEHT LK 39. jaanuar 2009
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

Roheline 19, Tapa

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla ajaleht Sõnumed - 
Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

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

Lugupeetud Tapa valla töövõmetus-
pensioni ja vanaduspensioni saaja! 

Kui sinu sissetulekuks on ainult pension, mille 
suurus on alla 2000 krooni, 

siis külasta palun ajavahemikul 12.01.2009 
kuni 26.01.2009 MTÜ Jeeriko maja 
aadressil Valve tn 30, kus jagatakse 

tööpäevadel kell 13–15 tasuta makarone. 

MTÜ Jeeriko

Õnne kõikidele Tapa loomakliiniku 
klientidele.

Head uut aastat!
OÜ VETDOK Tapa loomakliinik

Vabandus! 

Vabandame Tapa valla elanike ees, kes 
24.12.2008 soovisid sõita valla tellitud 

tasuta bussiga kalmistule, kuid 
transporditeenuse osutamisel tekkinud 
tehnilistel põhjustel ei saanud teenuse-
osutaja vallaelanikke lõpuni teenindada. 

Tapa vallavalitsus

Vaatame tähistaevast, kus on linnutee
Seal nüüd sinu kodu
Kus kord kohtume... 

Kallist

AARNE MÄESEPPA 09.01.1937

Mälestavad 30. surma-aastapäeval
abikaasa Niina, lapsed, lapselapsed,

lapselapselapsed ja sugulased 

L, 10. jaan kell 19 Kontsert „Noored muusikud” – traditsioo- 
  niline kontsert, kus esinevad noored 
  andekad muusikud. Pääse 40 kr
T, 13. jaan kell 20 Kino. Pääse 40 kr
L, 17. jaan kell 19 Tapa valla taidlejate pidu
L, 7. veebr kell 19 Vana Baskini Teater etendusega 
  "Minu sõbratar maksuamet"
 Lavastaja Eino Baskin, näitejuht Ivo Eensalu. 
 Mängivad: Liina Tennosaar, Anne Paluver, Inga Allik,  
 Raivo Rüütel, Egon Nuter, Vello Janson või Ivo 
 Eensalu. Pääse 150 kr ja 125 kr. Pääsmed eelmüügis.

Info tel 322 0061

Head uut aastat ja kohtumiseni 
Tapa kultuurikojas 

Registreerime soovijaid

Eesti keele algtaseme II osa kursusele.
Algus grupi täitumisel jaanuaris 2009.

Inglise keele kesktaseme kursusele
(The New Cambridge English Course 2)
Algus grupi täitumisel jaanuaris 2009.

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19
või telefonil 325 8690

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

Tel 501 3862

Oleme kassipojad, 
kes omal ajal keeldusid 
merekooli minemast. 

Nüüd otsime endale uut 
kodu. Oleme juba 
parajas vanuses, 

oskame normaalselt 
mängida ja jõuame 

ise kasti ronida. 
Helistage meile 
5333 9928 ja 

olge muidu ka mõnusad.

Musta Täku Talli SIMMANID 2009 I p/a
Simmanite algus kl 20

14.02 Sõbrapäevakas! Üllar Jörberg 
28.02 Presidendimatka simman Naabri Valve 
07.03 Naistekas! Mait Maltis
18.04 PS Troika 
09.05 Pasadena
29.05 Lillesimman Karl Madis ja Karavan
30.05 Lillesimman Omad Poisid 
20.06 Apelsin

OÜ Jäneda Mõis jätab enesele õiguse 
teha esinejates ja ajakavas ning 

piletihindades muudatusi
Musta Täku Tall on avatud:

P–E kl 10–18
T–L kl 10–20

Simmanite ajal Musta Täku Tall kl 20–02

Lp Linnakodanik

Palun ärge poetage pimeduse saabudes oma 
vanavanemate kasutatud riideid Kalmistu tn 
sotsiaalmaja juurde. Tapa linnas on piisavalt 

secondhand-kauplusi, kust saab moodsa-
maid ülerõivaid.

Majaelanik

Avaldame kaastunnet 
Peeter Lauringule

kalli ema 
surma puhul

KÜ E. Mai 6 elanikud

18. jaan kell 12    Lehtse külakilb, VII hooaja 3. mäng. 
Osavõtutasu täiskasvanuil 15 kr. Võistkond kuni 4 liiget.
24. jaan kell 20    Jaanuariõhtu ansambliga Valge Roos. 
Kohad laudadesse ettetellimisega kuni 23. jaanuarini. Võimali-
kud üllatused! Pääse 75 kr
Alates 9. jaanuarist kuni veebruarikuu lõpuni on avatud Tapa 
kunstiklubi näitus.

Üksik naisterahvas soovib võimalikult kiiresti 
üürida 1 toa või väiksema möbleeritud korteri.

Kontakt 5344 4841
Uus aasta toogu 
erksust meelele –
häid, tarku sõnu keelele!
Kodudele õnne kandku,
tegudele hoogu andku!

21. jaanuaril kell 14 alustab tööd 
Tapa muusikakooli EELKOOL.

Oodatud on kõik lapsed, kes lähevad sügisel tavakoolis 2. klassi
Soovitame esimesse tundi tulla koos lapsevanemaga.Täname AS Tapa Haigla tublisid arste, 

õdesid ja teisi töötajaid, kes meie 
kalli ARTUR PALLI eest meeldivalt 

hoolitsesid, talle abi ja tuge pakkusid.
Abikaasa ja lapsed


