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Teede talihoolduse
leping lõpetatakse
poolte kokkuleppel

Valimistest Ambla
Maarja koguduses

Esmaspäeval kohtusid Tapa vallavalitsuse esindajad AS SMR Teed
esindajatega, arutamaks kohalike
teede ja tänavate talihoolduse seisukorda. Vallavalitsus polnud rahul
talihooldusega möödunud nädalase
suure lumesaju järel ning leidis, et
teede ja tänavate talihoolduslepingut pole täidetud. AS SMR Teed oli
kriitikaga nõus.
Tapa vallavalitsuse ja SMR Teede
esindajad otsustasid kehtiva Tapa
valla teede ja tänavate talihoolduse
lepingu poolte kokkuleppel ennetähtaegselt lõpetada. Vallavalitsus
arutas antud küsimust oma kolmapäevasel istungil ja asus seejärel
läbirääkimisi pidama uute võimalike
teede ja tänavate talihooldusteenuse
pakkujatega.
AS SMR Teed on senini teede
talihoolduseteenuse pakkuja suuremal osal Tapa valla teedest.
Loe ka lk 2 artiklit “Teede ja
tänavate talihooldus!
tapa.ee

Pensioni saab
endiselt
postkontorist
1. veebruarist 2009 lõpetab riik
pensionide väljamaksmise postkontorites, kandes edaspidi pensioni
pangakontole.
Pangad pakuvad pensioni väljavõtmiseks erinevaid lahendusi, milleks on kas sularahaautomaatide või
pangakontori teenuste kasutamine.
Kuid SEB Pank pakub võimalust
võtta ka edaspidi pension välja
postkontoris.
Koostöös Eesti Postiga maksab
SEB Pank raha välja 250-s postkontoris tegutsevas Postipangas üle Eesti.
Postipanga teenus on kättesaadav
ka väiksemates kohtades, kus alternatiivsed pangakanalid puuduvad.
Kliendile on see mugav, lihtne ja
turvaline – postitöötaja maksab
raha välja isikuttõendava dokumendi
alusel, vajadusel ka klienti abistades.
Pensioni saamiseks postkontorist
avatakse pangakonto (juhul, kui konto
on mõnes teises pangas või puudub
hoopis), väljastatakse pangakaart, täidetakse avaldus pensioni kandmiseks
kontole ning edastatakse see Sotsiaalkindlustusametile.
Täiendavat konsultatsiooni saab
postkontoris ja SEB kontoris või
infotelefonil 665 5100.
Piret Orion

Lehtse kultuurimajas toimunud vallarahva kohtumine vallavalitsuse esindajatega möödus asjalikus ja
küsimusterohkes õhkkonnas.
Foto Heiki Vuntus

Rahvakoosolekutel küsiti...
Vastass Tapa vallavalitsus.
Saiakopli bussipeatusse on vaja
bussiootepaviljoni. Praegu on
kohalike inimeste bussi ootamise kohaks lähedal asuv vana
kaalumaja, mis on varisemisohtlikus seisukorras. Kaalumaja
tuleks lammutada. Kaalumaja
puhul on tegemist eravaldusega,
lammutamise korraldab omanik.
Vallavalitsus hindab hoone seisukorda ja vajadusel teeb omanikule
ettepaneku lammutamiseks. Vallavalitsuse arutab bussiootepaviljoni
paigaldamist Saiakopli elanikega.
2009. a eelarveprojektis paviljoni
paigaldamist ei ole planeeritud.
Mõeldav on talgutööl põhinev
koostöö või raha taotlemine näiteks
LEADER programmist.
Moe kortermajade vahel (maja
nr 2 juures) on kaks kanalisatsioonikaevu, mille kaaned on
vajunud nii maa sisse, et nendesse kohtadesse on tekkinud kaks
sügavat auku. Need augud on
vaja likvideerida. Ohtlikud augud
tuleb loomulikult likvideerida. Täpsustame, kas ära vajunud kaevud
kuuluvad korteriühistule või ASle
Tapa Vesi ja vastavalt sellele teeme
ettepanku parandada.
Moe pargis oleva laululava katus
on nii katki, et laseb sademeid
läbi. See vajab remonti. Kindlasti
korrastame kevadel laululava uuesti.
Lisaks vandaalitsemise tulemusel
tekkinud remondivajadusele hakkab
laululava ka amortiseeruma. Moe
rahvas peab hakkama arutama, millist külaplatsi nad soovivad tulevikus
näha ja kus see peaks paiknema
Mis plaanid on Moe 1 majaga?
Vastavalt ühinemislepingule on valla
teeninduspunkti toimimine Moel
kokkulepitud kuni 2009. a kohalike
valimisteni. Peale valimisi on uuel
volikogul võimalus otsustada, et
mis jääb ja mis kaob või mida
muudetakse. Kindlasti jääb toimima raamatukogu, millele oleme ka

ruume juurde andnud.
Kuidas noortekeskus tööle hakkab?
Moe noortekeskuse teenuse osutamiseks korraldatakse riigihange,
mille käigus otsime partnerit. Oleme
kavandanud noortekeskuse igapäevase
lahtioleuku ajaks kl 15–20. Uudsena
tahame, et noortekeskuses hakkaksid
toimuma ka juhendatavad tegevused.
Milline on võimla tulevik Jänedal?
Vana kile akende eest lendas kõikjale laiali, teatasin sellest heakorraspetsialistile e-kirjaga. Vastust
pole siiani. Kiletükke on kõikjal.
Varakevadel korraldame koostöös
Tapa spordikeskusega kindlasti kilede kokkukorjamise. Spordihoone
kohta on valminud ruumiprogrammi visioon, mille järgi on võimalik
teostada projekteerimine. Arutasime pikalt, mida me Jänedal vajame.
Kiirem ja odavam lahendus oleks
olemasolevatele fermidele paigaldad
uus katus ja soojustatud paneelid, aga
see lahend ei taga võimalust mängida
saalis meistriliiga mänge saalihokis ja
käsipallis. Otsustasime, et kogu maapealne osa tuleb lammutada ja ehitada
uus täismõõtmetes võimla. Ühtlasi
oleme kuulanud erinevate spordialaliitude vajadusi, et oleks tulevikus
võimalik paremini hoonet majandada.
2008/2009 projekteerimie ja edasi
hakkame otsima võimalusi ehitamise
rahastamiseks. Miks aga vastatud ei
ole, selle selgitame välja.
Kaua Lehtse kool kestab? Sama küsimuse võib esitada tegelikult ka Jäneda
kooli ja Tapa vene gümnaasiumi kohta.
2009. a valmib koolivõrgu arengukava,
mis käsitleb väga erinevaid haridusega
seotud valdkondi. Alates olemasolevate hoonete vastavusest kehtestatud
nõuetele kuni pedagoogilise kaadri jätkusuutlikkuseni. Praegune riigipoolne
koolide rahastamismudel tagab hetkel
väikese õpilaste arvuga koolide puhul
rahastamise klassidele 1–6. Selleks, et
riik rahastaks väikekoolide klasse 7–9,
peab selles kooliastmes olema vähemalt 30 õpilast. Sellel õppeaastal seega

rahastatakse Jäneda ja Lehtse põhikooli vanemat astet valla eelarvest.
Haridusvõrgu korrastamisega on
pidevalt tegeldud, sellel aastal liitusid Jäneda lasteaed ja kool. Lasteaed
Sinilill lõpetas asutusena tegevuse ja
nüüd pakub Vahakulmus lasteaiateenust lasteaed Pisipõnn.
Mis asutused tulevad edaspidi
Jäneda mõisahoonesse? Kas
turismiinfo teenuse saab sinna
edaspidi? Turistid vajavad infot. Kas ambulatoorium tuleb
sinna? 2008. a valmis Jäneda lossi
arengukava-äriplaan. Valla teenindusasutustest tuleb lossi raamatukogu. Raamatukogu peab hakkama
tulevikus rohkem pakkuma ka
infoteenust ja seda nii oma valla
inimestele kui ka külalistele. Ambulatooriumi-perearsti vastuvõtu
ruumidele ei ole meie hinnangul
lossis head kohta. Pooldame rohkem võimalust teha koostööd uute
ruumide leidmiseks Maamajanduse
Infokeskuses.
Kuidas toimub kergliiklustee
puhastamine lumest? Piibe
maantee äärset kergliiklusteed
hooldab riik, töid teostab AS Järva
Teed. Vallavalitsus saatis kirjad
korteriühistutele nõudega paigaldada paberikonteinerid. Meil
Lehtses Uuel tänaval ei teki
vanapaberit. Tõesti, vallavolikogu
poolt vastu võetud määrus sätestab,
et korterelamutel (alates 5. korterist)peab olema paberkonteiner ja
need ühistud kellel oli see määrus
täitmata, said vallavalitsuselt vastava märgukirja. Küsimus ei ole
konteineri olemasolus, vaid selle
tühjendamise sageduses. Paberikonteinerit ei pea tühjendama iga
kuu. Palun suhelge Krista Pukkiga.
Miks Lehtses oli raudteeäärne
tänav auklik ja sel suvel ka
tolmune? Tegemist on täna riigile
kuuluva teega. Järelikult ei ole hooldus olnud piisav.
Järgneb lk 3

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
(EELK) on vaba rahvakirik, mille
kogudustes viiakse valimised läbi
iga nelja aasta tagant. Koguduse täiskogu, kuhu kuuluvad kõik
hääleõiguslikud koguduse liikmed
(tasunud liikmemaksu ja käinud
armulaual eelmisel või jooksval
kalendriaastal) valib endi hulgast
koguduse nõukogu, kes omakorda
valib koguduse juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud ning
nende asemikud. 253-st liikmeannetajast on koguduses hääleõiguslikke
liikmeid ligi pooled.
Koguduse usaldusisikute ülesandeks on olla vaimulikule toeks ja
abiks koguduse elu korraldamisel.
9. novembri koguduse nõukogu
koosolekul otsustati valida uus nõukogu 17-liikmeline (seni 12) koos viie
asendusliikmega. Koguduse uude
nõukogusse seati üles ning selleks ka
oma kirjaliku nõusoleku andsid järgnevad kandidaadid: Eda Adamson,
Aarde Inglist, Kalev Kangro, Silvi
Kauge, Olev Kents, Kaisa Kivila,
Kaja Kivila, Mery Kodavere, Kalev
Kullerkupp, Tanel Kumpas, Vilma-Viive Melder, Kaire Peedov,
Urmas Prosso, Toomas Raaper,
Reet Riispap, Toivo Riispap,
Kersti Saame, Maido Tarendi,
Meelis Tiigemäe, Jaak Truu, Mati
Veersalu ja Lea Visnap.
Eelnimetatud uute usaldusisikute
valimised toimuvad Ambla pastoraadis pühapäeval, 14. detsembril
jumalateenistuse järel, mis algab
kirikus kell 12. Ootame rohket
osavõttu.
EELK Ambla Maarja koguduse juhatus

Vallavalitsuse
teade
17. detsembril kell 14 toimub
Tapa vallavalitsuse III korrusel volikogu saalis Pikk tn 33 ja kaupluse
teenindamisega seotud maa-ala
detailplaneeringu eskiislahenduste
tutvustus.
26. nov 2008. a võeti vastu Tapa
linnas Taara pst 35 asuva krundi detailplaneering. Detailplaneeringuga antakse
väikeelamu ehitamiseks 1877 m2 maakasutus ja ehitustingimused. Lahendatud
on krundile juurdepääs. Krundile on lubatud ehitada 2 kahekorruselist hoonet.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 15. detsembrist 2008. a kuni 7.
jaanuarini 2009 Tapa vallavalitsuse II
korruse fuajees (Pikk 15, Tapa linn),
kust on kättesaadav kogu detailplaneeringu menetlemist puudutav informatsioon, mis on Tapa vallavalitsuse
käsutuses.
Avaliku arutelu toimumise ajast
teavitame vähemalt ühe nädala ette.
Täiendav info Tapa vallavalitsusest katri.ruut@tapa.ee, tel 322 9684.

Katri Ruut,
planeerimisspetsialistilt
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LK 2

Ühiskonnaõpetuse
järeleaitamistund
Sihtgrupp: demagoogid, manipuleerijad, manipuleeritavad, lihtsalt
näägutajad.
Tunniteemad: Kas omandi eest
vastutab omanik ise või juhuslikud
möödakäijad? Kes, kus ja milleks
kasutab maksumaksja raha?
Tapa vaksalikompleksi saatuse üle
muretsevatele vallakodanikele teatab
Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Simmermann ümberkirjutatult
järgmiselt: “Tunneme teile kaasa, meil
on kahju, et teie teised kaaskodanikudvandaalid kompleksi sellisesse seisu on
viinud. Ja korravalve Tapal pole kah
tasemel! Mis meisse puutub, siis meil
pole neid hooneid vaja, meie neisse
hoonetesse investeerima ei hakka!”
Samal teemal võtsid sõna „Sõnumetes“ „kodanikujulgusega“ varustatud raudteetöölised ja nende
sugulased, kes kordasid, et omanik
(Eesti Raudtee) on omandi kuritarvitamises süütu, süüdi on hoopis mingid
kurikaelad ja need vallaelanikud, kes
kompleksi taaskasutuselevõtmist
nõuavad. Ei, konstateerivad vaprad
noored, kompleks tuleb hävitada või
muidu... maksumaksjate rahakott
kannatab! Kolm korda korrutavad
oma loos: „vaeste maksumaksjate
rahakott kannatab“.
Kuhu siis läheb „vaese maksumaksja raha“? Teeme puust ja punaselt selgeks – lõviosa rahast läheb
riigile, veidi jätkub ka omavalitsustele.
Kuidas riik maksudest laekunud raha
kulutab? Kõige suuremad on kulutused
sotsiaalkindlustusele – pensionid, lastetoetused, töötu abirahad jne.
NB! Noored kodanikujulguslased
Eesti Raudtee on pidevalt hävitanud
oma infrastruktuure ja sellega kaasnevalt töötajaid vallandanud. Kas teie ei
karda, et kui Tapa vaksalikompleks on
hävitatud, maha lõhutud, siis ei vaja
Eesti Raudtee ka teie teeneid enam?
Te satute töötute kilda, abiraha saajate
kilda ja nõnda hakkate tõepoolest
koormama „vaeste maksumaksjate
rahakotte“.
Võib-olla peaks riik loobuma töötu
abiraha maksmisest? Miks te sellist
ettepanekut ei teinud? Või pensionite
maksmisest võiks loobuda! Ja lastetoetuste maksmisest! Kui palju raha jääks
üle, ka vaese Tapa maksumaksja raha.
Ja selle võiks kasutada näiteks TallinnTartu maantee kaheksarealiseks ehitamisel! Millist tulu sellest maksumaksjale
Tapa vallast või linnast tõuseks!
Väga palju kulutab riik haridusele.
Milleks? Meie tänase näite puhul
võime nentida, et sellest pole erilist

tulu olnud. Vahest tuleks koolid kinni
panna? Ja säästetud Tapa maksumaksjate raha suunata Saaremaa tuulepargi
rajamiseks? Ka tervishoiukulutustest
võiks loobuda! Säästetud Tapa maksumaksja raha võiks kasutada näiteks
meie suusahüppetorni rajamiseks
Otepääl.
Toodud näited on sama absurdsed
nagu teie väited selle kohta, et maksumaksja rahakotti aitab lõhkumine. Ei!
Lõhkumine tähendab alati ressursside
– olgu nendeks ehituskompleksid,
olgu need inimesed, kes nendega seotud – vähenemist. Ressursse rohkendab loov arendustegevus, ehitamine,
uute töökohtade loomine.
Kahjuks Tapal, jah, midagi ei
ehitata. Tegemist on depressiivse,
hääbumisele elava (proua Lilli Strõndko tabav väljund) väikelinnaga. Kes
on süüdi? Küllap vähesuutlik ametkond. Rakveres, Kundas ja mujalgi
aina ehitatakse, siin ei midagi... Juba
aastakümneid räägitakse raudteeviaduktist, on räägitud ja räägitakse veel
Lehtse-Tapa teelõigu väljaehitamisest,
on räägitud tunneli ehitamisest vaksalihoonesse jne.
Ja nüüd noored „vaesed maksumaksjad“ püüdke endale selgitada, kas
Tapa valla maksumaksjale on tähtsam
raudteeviadukti rajamine või 300 m
Tallinn-Tartu maanteed, kas Tapa
valla maksumaksjale oleks tähtsam
Lehtse-Tapa maantee asfalteerimine
või 100 m Tallinn-Tartu maanteed,
kas Tapa valla maksumaksjale oleks
kasulikum tunneli rajamine või 40
m Tallinn-Tartu maanteed, kas Tapa
valla maksumaksjale on Tapa jaamakompleksi renoveerimine, kasutuselevõtmine (= 30 uut töökohta ehk
30 uut maksumaksjat) või 350 m
Tallinn-Tartu maanteed?
Ent pöördugem tagasi omanikuprobleemi juurde. Me ei ela (ehkki
Eesti Raudtee juhid ja nende alluvad
nii arvavad) illusoorses kommunistlikus maailmas, kus igaüks on igaühele
sõber, seltsimmees ja vend, vaid
reaalses kapitalistlikus maailmas, kus
igaüks vastutab oma rahakoti, oma
maa, oma maja, oma väärikuse eest.
Ja kui sellele kõigile sülitatakse,
väärikusele iseäranis, kui näidatakse
igapäevaselt jaamahoonest möödaverevale välismaailmale, et hoolimatus-sõja, kõigelöömis-sõja kahjusid ei
suuda omanik (Eesti riik, kelle kohapealseks esindajaks on Eesti Raudtee)
likvideerida, siis on küll kuri karjas!
Enn Koppel,
ühiskonnateadlane

Euroopa noortenädal
29. oktoobril toimus Tapa laste ja
noortekeskuses Euroopa Noortenädala raames arutelu Tapa linna noortega
erinevatel Euroopa Liitu puudutavate
noorte teemade üle.
Arutelu viidi läbi vabas vormis ja
sõna said võtta kõik, kel midagi hinges
kripeldas. Samas täitsid kõik noored küsimustiku, mis oli üle-eestiline ja millest
võttis osa üle 50 noortekeskuse. Meie
küsiteludest selgus lühidalt, et noored
on väga huvitatud õppimisvõimalustest
ja töötamisest väljaspool Eestit.
Samas ei teata kahjuks Euroopa
Liidu toimimissüsteemist mitte just
väga palju. Küsimuse peale, kuidas
saaks Euroopa Liit isiklikult meid aidata, leidis osa noori, et majandusliku
poole pealt oleks tore, kui keegi saaks
aidata. Aga samas oli väga palju noori
arvamusel, et tegelikult ei saagi Euroopa Liit meid aidata. Väga põnev teema

oli, kas valimisiga võiks langeda 16.
eluaastani. Algselt ei pööratud sellele
eriti tähelepanu, kuid kui konverentsil
kõik koos seda teemat käsitleti, arvasid
ka meie linna noored, et päris vahva
oleks kui 16-a juba valida saaks.
L-Virumaalt osales küsitluses Tapa
laste ja noortekeskus, Kadrina noortekeskus ja Viru Nigula noortekeskus.
Kõik keskused olid kutsutud osalema
ka Euroopa Noortenädala lõppkonverentsile „Noored võtavad sõna”, mis
toimus 8. novembril Tallinnas kultuurikatlas. Tapalt võttis konverentsist osa
üheksa noort, kes osalesid „Noored ja
kultuur“ arutelugrupis. Peale konverentsi said noored trallida noorte hiphop bändi Def Räädu saatel. Õhtul,
peale pikka ja samas väsitavat päeva
Tapale sõites, olid noored ikka endiselt
rõõmsad ja õnnelikud, et konverentsist
osa said võtta.
Ave Pappe

Lastekirjanik Kätlin Vainola (keskmises reas paremalt teine) koos Tapa noorte raamatusõpradega.
Foto Tapa Lastekaitse Ühingu arhiivist

Lastekirjanik käis lastel külas
Tapa laste- ja noortekeskuses käis
oktoobrikuu viimasel päeval külas
lastekirjanik Kätlin Vainola. Külaskäik sai teoks tänu sellele, et Tapa
Lastekaitse Ühing koos lasteaiaga
Pisipõnn osales selle aasta veebruaris
Lastekaitse Liidu poolt väljakuulutatud projektikonkursil „Loeme koos.“
Kuna projekti kirjutasin koos Ave
Pappega ning projekt oli suunatud
lasteaias käivatele koolieelikutele,
siis oligi esimene idee suunata õnnestumise korral projekt Päiksekiire
rühma lastele. Projekt saigi toetust.
Aga siis teatati Lastekaitse Liidust,
et kuna projektiga seotud materjalide
valmimine võtab loodetust veidi rohkem aega, saaks projekti läbi viia alles
sügisel. Lapsed saigi kevadel kooli
saadetud, kuid nüüd oktoobrikuu
viimasel koolivaheaja päeval oli vahva
taas kohtuda.
Sellel hingedekuu eelsel reedel
oli noortekeskus rõõmsaid lapsi täis.
Kõik ootasid põnevusega ning siis ta
tuligi! Tuli otse Tallinnast ja rongiga,
kaasas endakirjutatud lasteraamatud

tutvustamiseks. Noortekeskus oli
tõeliselt muinasjutuline – hõõguvad
söed kaminas, vastremonditud ruumid, maiuspaladega ja puuviljadega
kaetud laud ning lapsed, kes olid
kodust kaasa võtnud oma lemmikraamatu.
Tänapäeval kiputakse kahetsusega tõdema, et laste eneseväljendusoskus on nõrk ning julgus oma
arvamusest, tunnetest ning huvidest
ilmaasjade vastu rääkida on väga kesine. Seda ei saanud aga öelda laste
kohta, kes sellel päeval olid tulnud
kuulama Kätlin Vainolat ning samas
ka oma kaasavõetud juturaamatut
tutvustama kaaskuulajatele. See ei
ole sugugi minu kiidulaul, hoopis
Kätlin ütles enne äraminekut: „Uskumatu, kuidas lapsed kuulasid ja
vestlesid kaasa! Ma olen projekti
raames palju ringi käinud, aga sel
korral jäi mulje nagu oleksin olnud
kirjandusklubis mitte 1. klassi lastega vestlemas. Tore oli kuulda. Lapsevanemad ning õpetajad lasteaias
ja koolis võivad väga uhked olla.”

Kes siis on Kätlin Vainola peale
selle, et ta on lastekirjanik. Ta on
sündinud 1978. a ja on õppinud eesti
filoloogiks ning töötanud emakeele
õpetajana Rocca al Mare koolis. Ta
on loonud laulutekste, luuletusi (Marie Myrgi nime all) ning avaldanud
raamatuarvustusi. Ühes Lemmit
Kaplinskiga koostas ta „Eesti slängi
sõnaraamatu” (kirjastus AULE,
2003). Lastele on ta kirjutanud
raamatud „Ville” ja „Mia, Konrad
ja avanevad uksed” ning teinud
kaastööd ajakirjale Täheke. Praegu
kasvatab pisipoega, juhib Eesti
Lastekaitse Liidu projekti „Loeme
koos”, korraldab põnnidele lugemishommikuid ja kohtumisi kirjanikega.
Aitäh tublidele lastele, kes
koolivaheajal kohale tulid, aitäh
projekti rahastajatele Lastekaitse Liidule ja Tapa Lastekaitse
Ühingule, aitäh õhtu sisustajatele,
lastega mängijatele, vestlejatele
Kätlin Vainolale, Ave Pappele,
Liggi Rattasepale, Kaili Teraskile.
Kohtumiseni!
Kairi Kroon

Teede ja tänavate talihooldus
Tapa vallavalitsus korraldas 2007.
aastal riigihanke kõigi Tapa valla kohalike teede ja tänavate talihoolduse
tegemiseks. Hanketingimustes oli
vald jaotatud üheksaks piirkonnaks,
millest kaheksas võitis AS SMR
Teed ja ühes FIE Heiki Kruusma,
kes tegutseb jätkuvalt Patika külas
ning kes on tulnud oma ülesannetega
hästi toime. Hanketingimused nägid
ette, et AS SMR Teed peab vajadusel
kasutama hallhankijaid ja täiendavat
tehnikat, tulemaks toime kogu valla
(va Patika küla) teede hooldamisega.
Möödunud talvel, mis oli erakordselt pehme ja lumevaene, ühegi teenuspakkujaga probleeme ei tekkinud.
Tapa linna peatänavad (Pikk, Leina
ja Ülesõidu tänav, 1. Mai, Ambla ja
Valgejõe puiestee) olid varasemate
aastatega võrreldes märgatavalt paremini hooldatud.
Käesoleva aasta esimene lumetorm seadis teede ja tänavate talihooldajad keerulisse olukorda - ühe
päevaga sadas maha rekordkogus
lund. Jälgides olukorda teistes linnades ja valdades, polnud rõõmustamiseks põhjust kuskil. Samas oli
ilmajaam ennustanud tormi ja lund
ette pool nädalat - kõigil oli piisavalt
aega plaanide tegemiseks. Plaanide

tegemiseks nii teehooldajatel kui ka
meil kõigil, sest suure lumetormiga
pole mõtet teha muid väljasõite kui
vaid kõige hädavalikumad.
Kui meie vallas oli suurem lumesadu läbi pühapäeva, 23. novembri
õhtul kell 21 paiku, siis oli piisavalt
aega, et tagada teede ja tänavate
minimaalnegi läbitavus esmaspäeva
hommikuks kella 7.30-ks, mil lepingujärgselt pidid olema läbitavad
peatänavad ja -teed ning koolibussiliinid. Kahjuks asjad nõnda ei kulgenud. Vallavalitsuse ja AS SMR Teede
ponnistusena suudeti teede-tänavate
elementaarne läbitavus tagada alles
kolmapäevaks, siiski tehes suuri
mööndusi hankes ja lepingus nõutud
teede-tänavate seisunditasemete tagamisele. Neljapäeval saabunud suur
soojalaine muutis lume püdelaks
lörtsiks, mida omakorda ei suudetud
teedelt-tänavatelt ära lükata. Tasapisi, lume ja lörtsi sulades, olukord
leevendus.
Esmaspäeval, 24. novembril vallavalitsuse poolset operatiivjuhtimist
ei soosinud ka AS Elisa mobiilisidekatkestus, mis oli tingitud mobiilimastide elektrivarustuse häiretest
Harjumaal. Elisa mobiilside taastati
alles esmaspäeva pärastlõunal, kuid

kõned olid kohati häiritud ka veel
teisipäeval. Tapa vallavalitsus on
nimelt mobiilside osas AS Elisa
klient.
Kohtudes sel esmaspäeval AS
SMR Teed esindajatega, tunnistasid viimased kõiki probleeme,
mis neil lepingu täitmisega meie
vallas tekkis. Üheskoos tekkinud
olukorda arutades, võttes samuti
arvesse AS SMR Teed keerulist
majanduslikku olukorda ja firma
tulevikuperspektiivide hägusust,
otsustati teede-tänavate talihooldusleping Tapa vallas ennetähtaegselt lõpetada. Vallavalitsus oli sellist
võimalust ka ette näinud, mistõttu
oli juba astutud esimesi samme uute
talihooldepartnerite leidmiseks
käesolevaks talveks.
Kuna sündmused arenevad
hetkel kiiresti, pole lehe trükkimineku ajaks võimalik täpsemat teavet
edasise kohta anda. Järgmises lehenumbris saame aga kindlasti teatada, kes käesoleval talvel meie valla
teid ja tänavaid hooldab. Lisaks
kinnitame, et Tapa vallavalitsusel on
olemas kokkulepped teede-tänavate
hooldamiseks ka ajal, mil veel uusi
lepinguid alla kirjutatud pole.
Teet Koitjärv, abivallavanem
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID
19.11.2008
– Kolmele puudega isikule määrati
hooldaja.
– Eraldati sotsiaalkorter aadressil
Karkuse 1-2, Karkuse küla, Tapa
vald.
– Tunnistati hanke “Jäneda mõisa
katuse restaureerimine” pakkumuse
edukaks pakkumuseks OÜ Näpi
Ehitus poolt esitatud pakkumus.
– Anti kaks korraldust loa andmise
kohta jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks.
– Nõustuti Tapa vallas Saksi külas
asuva Kallise maaüksuse ja Moe
külas asuva Mardi talu maaüksuse
ostueesõigusega erastamisega ehitise
omanikule.
– Nõustuti Tapa vallas Saksi külas
asuva Koidula III kinnistu, Rägavere
külas asuva Otsa kinnistu ja Loksu
külas asuva Rajala kinnistu jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks.
– Nõustuti Tapa vallas Tapa linnas
asuva Tapa Raudteejaama kinnistu
jagamisega neljaks eraldi katastriüksuseks.
– Võeti vastu korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja
erastamise kohta.
– Võeti vastu kingitusena Tapa val-

lale korteriomand aadressil Veski tn
16-16 Tapa linn.
– Võeti vastu korraldus enampakkumise komisjoni moodustamise ja
pakkumiste esitamise tähtaja määramise kohta.
– Võeti vastu korraldus komisjoni
moodustamise kohta hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise
korraldamiseks ja enampakkumiste
toimumise aja määramise kohta.
19.11.2008
– Otsustati maksta toimetulekutoetust novembrikuus 2008 summas
99 852 kr ja toimetulekutoetusega
kaasnevat 200-kroonist täiendavat
sotsiaaltoetust summas 1400 kr.
– Otsustati maksta OÜ-le Tapa
Autobussipark riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägist puudega lastele osutatud
transpordi teenuse eest kokku summas 4565.50 kr.
– Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti
kokku summas 12 500 kr ja täiendavaid sotsiaaltoetusi toimetulekutoetuse ülejäägist summas 23 306 kr.
– Lõpetati sotsiaalkorteri üürileping
aadressil Roheline 16-5, Tapa linn.
– Jäeti rahuldamata seitsme isiku

Rahvakoosolekutel...
Algus lk 1

Kas paigaldatakse pakendikonteiner Lehtsesse põhja poole
raudteed? Eelmisel aastal kohtumisel vallarahvaga anti sellekohane lubadus, aga konteinerit
ei pandud. Avalikuks kasutamiseks
mõeldud pakendikonteinerite paigaldamise kohustus on taaskasutusorganisatsioonidel. Pakendiseadusest
§ 171 lg 1 tulenevalt peab tagatisrahata pakendi jäätmete kogumisel
taaskasutusorganisatsioon tagama,
et kogumiskohtade tihedus oleks
järgmine: kui asustustihedus on alla
500 elaniku ühel km2 – kohaliku
omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates üks kogumiskoht 500
elaniku kohta. Seega on seadusest
tulenev kohustus täidetud. Kui taaskasutusorganisatsioonidel on vabu
vahendeid ja võimalusi, paigaldatakse
Lehtse alevikku sorteeritud jäätmete
kogumiskohti juurde.
Miks Tapal on peatänava äärsed
majad luitunud ja ilma värvita?
Põhiline põhjus on selles, et nimetatud majades on liialt vähe kortereid.
Katuse ja seina pinda aga korteri
ruutmeetri kohta palju, millest tulenevalt korteriomanike võimalused on
rahaliselt piiratud. Hoone renoveerimine algab aga katustest ja selles osas
on need majad toimetanud tublilt.
Küll jõutakse lähiaastatel ka fassaadide korrastamiseni. Vallavalitsus ei saa
eelistada ühtesid ühistuid teistele, vaid
peab kõiki kohtlema võrdselt.
Lehtses paiknev pakendikonteiner ei vasta nõuetele, puuduvad
vastavad kleebised. Lehtses on
neid liiga vähe. Lehtse postkontori
juures on silindrikujuline pakendikonteiner, mida vanasti kasutati
klaastaara kogumiseks. Täna võib
sinna panna kõiki pakendeid ja seega vastab nõuetele. Konteineri ava
läbimõõdu tõttu on tõesti suuremate
pakendite panemine konteineritesse
raskendatud. Kui vastavat märgistust
ei ole, siis kindlast uuendame seda.
Lehtse vajab ka pakendikonteinerid
juurde. Vald teeb koostööd MTÜ
Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga,
kes on paigaldanud avalikuks kasutamiseks mõeldud pakendikonteinerid.
Kas tuleb uuesti esitada konteineri harvema tühjendamise avaldus?

Selle olukorra selgitamiseks võiks
olla vallalehes selgitus. Harvema
tühjenduse uut avaldust uue kalendriaasta saabumise tõttu ei pea. Kui aga
elukorralduses toimub mõni muutus
ja soovitakse tihedamat või harvemat
tühjendust, siis tuleb esitada uus
taotlus. Taotluse peavad esitama need
kinnistuomanikud, kellele on antud
vabastus. Informeerime lehes.
Kes hooldab Lehtse ja Jäneda
piirkonna riigiteid edaspidi? Olen
kuulnud, et alltööna jääb seda
tegema Järva Teed. AS Järva Teed
pikendati riigiteede hoolduse lepingut kevadel, selle aasta lõpuni. Peale
rahvakohtumist on selgunud, et uuest
aastas hooldab nimetatud teesid AS
Virumaa Teed.
50 last käib Lehtse koolis, aga
esmaspäeval jäi kool ära – olime
lumevangis. Miks ei ole prioriteete
pandud ja kooliteed esimesena ei
koristata lumest? Valla teede osas
on koolibussi ring kindlasti prioriteet.
Kahjuks on täna tee Pruuna mõisani
jätkuvalt riigile kuuluv ja sellest tulenevalt viibis ka hooldus. Esmaspäeval
oli kindlasti tegemist eriolukorraga ja
ka vallateedel oli lumekoristus väga
puudulik. Vallavolikogu on nimetaud
teed taotlenud valla omandisse. Vallale
üleandmine on veninud ja seda mitte
valla tõttu. Teehoiukava näeb 2009.
a suveks samuti ette, et see koolini
ulatuv lõik saab mustkatte. Eelduseks
on loomulikult tee ületulek vallale.
Miks ei teavita Eesti Energia voolukatkestustest Lehtse kooli? Plaaniliste katkestuste puhul Eesti Energia
teavitamise pool toimib. Arvame, et
tegemist võis olla tormikahjustuste
tingitud avariitöödega.
Kas puhastatakse Lehtses keskuse
majadevahelised teed lumest? Siin
on üldkasutatavaid tänavalõike,
kes peab nende sõidetavuse tagama? Kinnistamisel on need teelõigud
mõõdetud hoonete juurde. Avaliku
kasutamise lepingud nendes lõikudes
puuduvad, seega lasub hooldamise
kohustus korteriühistul. Ühistutega
võime arutada nendel teede avaliku
kasutamise poolt.
Millal tuleb Lehtsesse kergliiklustee? Tapa vallavalitsus poolt on Lehtse
kergliiklustee ehitus planeeritud valla
teehoiukavasse, aastale 2010. Kava on
volikogu poolt kinnitamata ja selles

avaldused sotsiaaltoetuste taotlemisel.
– Anti välja korraldus Taara pst 35
krundi detailplaneeringu vastuvõtmise
kohta.
– Tunnistati Jäneda mõisa katuse
restaureerimistööde ehituse omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise
järelevalve teenuse edukaks pakkumuseks Tarvaprojekt OÜ poolt esitatud
pakkumus.
– Anti välja korraldus loa andmise
kohta jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks.
– Väljastati kirjalik nõusolek abihoone
ehitamiseks 1. Mai pst 21 kinnistul
Tapa linnas Tapa vallas.
– Väljastati ehitusluba Tapa hooldekodu rekonstrueerimiseks Kesk tn 9
maaüksusel.
– Nõustuti Tapa vallas Patika külas asuva Rehepapi maaüksuse ostueesõigusega erastamisega ehitiste omanikule.
– Anti välja korraldus maa erastamine
korteriomandi seadmise kohta.
– Võeti vastu korraldus Tapa vallavalitsuse 09.04.2008 korralduse nr 1218
punkti 2 muutmise kohta.
– Võeti vastu kokku 11 korraldust
maa tagastamise tähtaja pikendamise
kohta.

osas võib toimuda muutusi.
Miks peavad majaomanikud nüüd
tasuma tänava puude lehtede äraveo
eest? Varem tehti seda tasuta.
Tasuta lehtede äravedu tuleb jälle 2009.
a kevadel. Tasulist võimalust pakutakse
sügisel. Väljapoole kruntide piire ei tohi
koguda kotte lehtedega, need tuleb lasta
ära viia. Vallavalitsus soovitab kõigil, kellel
vähegi võimalik, lehti komposteerida.
Millal saab korda linna keskväljak?
Mitte enne, kui on kehtestatud kesklinna
detailplaneering, Keskväljak on selle üks
osa. Loodame planeeringu kehtestada
2009. a jooksul. Järgnev tegevus on projekteerimine. Keskväljaku osas on mõistlik
kindlasti korraldada ka ideekonkurss.
Millal alustatakse uue kaupluse ehitusega? Saame rääkida ühe poe ehitamise
planeerimisest. Tuleb järgida protseduure
– detailplaneering, projekteerimine, ehitamine. Valmimise aeg oleneb arendajast.
Vald arvestab 2009. a eelarves omapoolsete kulutustega, mis on seotud ristmike ja
kõnniteede ehitusega. Detailplaneeringu
eskiislahendus tuleb veel detsembris rahvale tutvustamisele.
Kes hakkab tegema Tapa linna lillekujundust? Millist ala see hõlmab ja mis
on selle orienteeruv maksumus? Valla
lepinguline partner on K. Rüütli. Tema
jätkab ka 2009. a-l. 2008. a orienteeruv
maksumus on 80 000 kr.
Kes ja kuidas tegeleb linna elanike
turvalisuse küsimustega? Politsei. Uuest
aastast tahame koostöös politseiga kaasata
abipolitseinikud. Vald finantseerib abipolitseinike tööd. 2008. a on meil vahendid
vormiriietuse muretsemiseks. Kodanike
huvi abipolitseinikuks hakkamise osas on
olnud väga leige. Samas ei soovime me
näha, et meil oleks jälle “ühiskondlikud
liiklusinspektorid”.
Kas on üles leitud vallavalitsuse arvutite vargad? Politsei ei ole leidnud. Turvalisuse tagamiseks on ümber korraldatud
vallavalitsuse töö. Vallamajas on nüüd
videovalve ja majas ei saa enam vabalt ringi
hulkuda. Kindlustus korvas osaliselt kahju.
Kui palju on linnas tulnud juurde uusi
töökohti viimase aasta jooksul? 40–50
töökohta. Peamiselt KKR arvelt. Muud
ettevõtmised on 1–2 inimese töökohaga,
kus inimene on alustanud ettevõtlusega ja
pakub tööd veel oma pereliikmetele. Valla
kaasabiga on viis inimest saanud stardiabi.
Samas on avaneva LEADER meetmega
võimalus ettevõtlikel inimestel läbi arenduskoja taotleda toetust nii olemasoleva
ettevõte tugevdamiseks kui uute investeeringute teostamiseks. Inimeste ettevõtlik-

LK 3

KUHU MINNA?
LEHTSE kultuuriMAJAS
7. dets kl 12
Lehtse pinksi pühapäevad VII hooaja 3. PPP
Mäng turniiridena. Oodatud mehed, naised, poisid,
tüdrukud! Täiskasvanuil osavõtutasu 15 kr
9. dets kl 16.30 Tapa valla mudilastele Viljandi Laste- ja
Noorteteatri REKY etendus „Jõuluvana oodates“. 		
Etendus tasuta kogu valla lastele! (Kestab ~1 tund)
14. dets kl 16
3. advendi tähistamine Lehtse kultuurimaja
suures saalis. Kõned, jõululaulud kuuse ümber.
16. dets kl 16–19 Lehtse jõululaadake
Müügil eesti trikotaaž, eesti-soome jalats, käsitööd,
jõulunänni jne. NB! Kui soovid midagi müüa, siis võta
kultuurimajaga ühendust! Ja tule jõulukinke ostma!
18. dets kl 18–22 Päkapikudisko (väikeses saalis).
Pääse 20 kr; PP-kostüümis isikule 15 kr
21. dets kl 12
Lehtse külakilb VII hooaja 2. mäng.
Osavõtutasu täiskasvanuil 15 kr. NB! Austatud nupukad!
On veel võimalik liituda. Võistkond – kuni 4 liiget.
27. dets kl 16
„Jõulud tulnud ju!“ Kaunis jõulupidu kõigile.
Kontsert – esinevad Tapa valla isetegijad ja lapsed.
Laulame-tantsime, istumine laudades.
Pidu on vaba annetusega.
1. jaan kl 00.15 Uusaastapidu „Kes minevikku ei mäleta, see….“
Stiilipidu – ilmuda ajaloost kuulsaks saanud isikutena.
NB! Sissepääs ainult kutsetega ja kella 1.00-ni! Soovitav broneerida kohad ning tellida oma seltskonnale
laud. Kutsete lunastamine ainult eemüü gist kuni 30.
detsembrini. Osavõtutasu 100 kr (alla 18-aastased
vaid koos täiskasvanutega). Laudu on võimalik katta
oma söögi-joogiga 31. detsembril kell 12–15,
lauanõu sid võimalik laenutada kohapeal.
Info ja registreerumine tel 383 3350, 521 8398;
e-meil: lehtse.kultuurimaja@tapa.ee

kuse kasv ja valmisolek ümberõppeks on
kindlasti lähiaastate märksõnad.
Mis toimub tööstuskülas? Kui palju
ja millised ettevõtted seal tegutsevad
ning kui paljudele inimestele on seal
tööd? Kas tööstuskülas on juurde
tulemas uusi ettevõtteid ja kui on,
siis millal ja millised? Tööstuskülas on
seni veel võõrandamata kaks kinnistut.
Ühele neist andis volikogu novembris
hoonestusõiguse seadmise õiguse. Sellest
kinnistust on huvitatud teravilja tootmisega seotud firmad. Hoonestusõiguse
seadmise konkurss on välja kuulutatud.
Millal hakatakse ehitama uusi veeja kanalisatsioonitrasse? Kui kaua
veel peavad Õhtu pst kandis elavad
inimesed sõltuma veeveost? Vald on
esitanud rahastamisteotuse saamiseks
taotluse KIK-le. Taotlemise tähtaeg oli
01.08.2008, hetkel veel vastust ei ole.
Kui KIK on valmis projekti raames
Tapa linnas investeerima, siis jääks ehitus aastatesse 2010–2011. Vallavolikogu
on võtnud kaasrahastamise kohustuse
summas kuni 32 miljonit krooni
Elanikud lahkuvad Tapa vallast,
sellest annavad tunnistust seoses
arengukava muutmisega hiljuti avaldatud andmed. Ajavahemikus 2006.
a nov kuni 2008. a on elanike arv
vähenenud 293 inimese võrra. Millest
on vallavalitsuse arvates tingitud elanike arvu pidev vähenemine? Mida
on tehtud valla elanike arvu stabiliseerimiseks? Elanike arvu vähenemise
peamine põhjus on negatiivne iive. Lapsi
sünnib juurde umbes poole vähem, kui
on suremus. 2006 sündis 84 ja suri 169,
2007 sündis 87 ja suri 151. Iibe parandamiseks suurendati 2009. a ühekordset
sünnitoetust 4000 kr, eelnevatel aastatel
oli sünnitoetus 2000 kr. Samuti on käsil
elamupiirkonna detailiplaneering. Rahvastiku vähenemine on kindlasti kogu
Eesti peamine probleem.
Linnas pole tööd, ka mujal tööl käimine on tehtud väga ebameeldivaks.
Kas busside kasutajad peavad edaspidigi ootama busse lageda taeva
all? Miks pole linna korralikku bussijaama ega peatustes ootepaviljone?
Kas on loota olukorra paranemist või
peab mõtlema uue elukoha leidmisele? Bussijaama osas on välja arendamisel
esimene koostöö erasektoriga ehk leping
OÜ-ga Arelo. Kooskõlastusringil on
bussijaama rekonstrueerimise projekt.
Tuleb uus, laiendatud ootesaal, avalikuks
kasutamiseks WC. Hakkab teenindama
nii bussi kui ka rongi ootajaid. Reaalne

teenuse pakkumine alates 2009. a kevadest. Volikogu on bussijaama osas
võtnud rahalise kohustuse 10 aastaks,
teenuse osutamise eest eraldatakse iga
kuu 40 000 kr. Busside ootepaviljonide paigaldamine Pikal tänaval on jäänud Eesti Energia poolt planeeritud
elektriliinide rekonstrueerimise taha.
Kui see teostatud, siis paigaldataks
ka ootepaviljonid ja korrastatakse
kõnnitee.
Arengukavasse on uue tegevusena
sisse toodud sotsiaallinnaku detailplaneeringu koostamine. Mida
see linnak endast kujutab ja kuhu
see planeeritakse? Kas sotsiaallinnakusse tuleb ka uus hooldekodu?
AS Hoolekandeteenus otsib Virumaal
asukohta uue peretüüpi hoolekandeasutuse rajamiseks. Loodame, et
nad otsustavad ehitada selle Tapa linna Loode tänava äärsele alale. Hetkel
lõpliku otsust veel ei ole. Meiepoolne
pakkumine on olemas. Loodame uue
keskusega koos planeerida sinna ka
uue valla hooldekodu ja sotsiaalteenuseid pakkuva päevakeskuse.
EAS-i poolt on eraldatud 2 899 000
kr MTÜ-le Jeeriko „Terve pere
keskuse“ loomiseks, kus peaks
olema võimalus pakkuda sotsiaalteenuseid mitmesugustele sihtrühmadele. Kas need on erinevad
projektid või on tegemist ühe ja
sama asjaga? See projekt puudutab
8 omavalitsust. Hõlmab Jeeriko sauna
ja kõrvalhoone korrastamist. Arendatakse koostöös teiste omavalitsustega
sotsiaalteenuseid. Vallalehes ilmub
selle kohta täpsem info. Raha tuleb
Norra toetusfondidest, EAS on Eesti
poolne rakendusüksus.
Mis saab Turu 5 asuvast majast?
Kas sinna on midagi planeeritud?
Seda ala hõlmab samuti kesklinna detailplaneering ja planeering näeb sinna
kvartalisse uued hoonete mahud.
Praegu teostab seal lammutustööd
üks kodanik, kellele on kohtulikult
määratud ühiskondliku töö tegemise
kohustus.
Mis saab raamatupoe majast?
Maja on eravalduses, muinsuskaitse
all ja müügis. Riikliku kaitse all olek
ei ole kindlasti taganud antud hoone
korrasolekut. Vallavalitsuse poolelt
oleme vahendanud ühte võimalikku
ostuhuvilist.
Järgneb
Tapa vallavalitsus
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LK 4

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Üürile anda 2-toaline korter Tapal,
Kooli tn kolmas korrus.
Möbleeritud, toad eraldi, WC ja vannituba eraldi.
Hind 1500 kr + kommunaalmaksud.
Ettemaks 2000 kr. Tel 516 9774
Müüa soodsalt 3-toaline korter esimesel
korrusel Ülesõidu tänaval Tapal. Korteris on uued
aknad ja korteriuks. Korter vajab sanitaarremonti.
Helistada telefonil: 32 77 031, 56 463 740
Müüa 2-toaline korter I korrus, kesklinnas,
remont tehtud, internet, telefon, kaabel-tv,
renoveritud aken, soe põrand, 49,1 m2.
Otse omanikult. Hind 320 000 kr.
Kontakttelefon 552 5055
Müüa 2-toaline remonti vajav keskküttega korter
Tapal Üleviste tn. Vajadusel abi remonditöödel.
Hind 75 000 kr. Tel 5625 5478, 322 0106
Tapa linnas müüa järgmised kinnistud:
Ivaste 9, elamumaa, suurus 1529 m²;
Liblika 5, elamumaa, suurus 1177 m²;
Hommiku pst 29, elamumaa suurus: 1525 m²;
Jaani 39, elamumaa, suurus 1897 m²
Tee oma hinnapakkumine ja arutame.
Info: Uko Tipp, TIPP Kinnisvara OÜ
Tel 508 2224, uko@tipp.ee
OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi küttepuid
transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu.
Tel 501 3862

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

18. detsembril kell 15–17 toimub
Tapa Aiandus- ja Mesindusseltsi saalis (Pikk 21)
Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast talvejalatsite müük.
Müügil ka toatuhvlid ja peokingad.
Hinnad väga soodsad!

KÕIK ELEKTRITÖÖD korterites, majades,
ühistutes. Töö kiire ja kvaliteetne. Soodsad
hinnad. Helistage julgesti tel 5396 1468

TAPA KULTUURIKOJAS
L, 6. dets kell 10
Tapa valla
meistrivõistlused males
L, 6. dets kell 19
Kontsert “Sügav
kummardus õpetajale”, Koit Toome
laulab Jaak Joala lauldud laule.
Akustilisel kitarril Jorma Puusaag.
Pääse 150 kr ja 100 kr
P, 7. dets kell 16
Tapa Linna Orkestri 		
jõulukontsert „Tunne”
T, 9. dets kell 20
Põnevusfilm „Bangkok
Dangerous – tappev lähedus” (alla
14 a keelatud). Pääse 40 kr
L, 13. dets kell 14 Tapa valla eakate jõulu
kontsert ansambliga Seelikukütid. 		
Pääse 25 kr, pääsmed eelmüügis
T, 16. dets kell 20 Film „007: veidi lohutust”
(alla 12 a mittesoovitav), pääse 40 kr
K, 17. dets kell 11 Päkapiku jõulutrall –
Tapa valla kodustele lastele (eelregistreerimine tel 325 8694 või 5645 9886)
K, 17. dets kell 18 Tapa muusikakooli 		
õpilaste jõulupidu
R, 19. dets kell 19 Kontsert „Inglihäälel
jõuluimest”. Esinevad Virumaa Poiste
koor, Virumaa Tütarlastekoor, Viru		
maa Noorte Meeskoor, sõnakunstnik
ja keelpilli kvartett. Pääse 25 kr
E, 22. dets kell 14 Koguperefilm „Jõululugu”
(dubleeritud eesti keelde)
Pääse 20 kr
T, 23. dets kell 18 Film „Beverly Hillsi 		
Chihuahua” – Walt Disney lustakas
koguperekomöödia. Pääse 40 kr
T, 30. dets kell 20 Komöödiafilm „Rokipeer” (alla 12 a mittesoovitav). 		
Pääse 40 kr
NB! Otsid jõulukinki oma lähedastele?
Kingi neile üks ilus elamus.
Tulge koos kontserdile või kinno. Uskuge,
see soojendab hinge ja jääb kõigile kauaks
meelde. Ilusat jõuluaega!
Info tel 322 0061

Lugupeetav muusikasõber!
Nagu traditsiooniks saanud, toimub jõulukuul
palju mitmekesiseid ja erinevate kooslustega kontserte.
Taidlejad on omad harjutamised saanud taolisse valmidusse,
et kuulajate ette astuda. Professionaalidele on see periood
aga vist üks tulusamaid perioode aastas.
Eks juhtub sedagi, et samale advendipäevale
on sattunud mitu kontserti.
Nii ka 7. detsembril II advendipäeval
kui keskpäeval esinevad kirikus kangemad
ja nimekamad külalised Tallinnast.
Pärastlõunal algusega kell 16 astub sinu ette
Tapa Linna Orkester oma seekordse
aastalõpukavaga. Vorm on traditsiooniline,
kus ajaproovile vastupidanud klassika-autorite teoste kõrval
on oma koht kaunite jõulumeloodiate seadetel,
Eesti heliloojate loomingul ning levimuusikal.
Lisaks nagu ikka ansamblid ja solist meie endi seast.
Usume, et mõndagi kuulamisväärset on kuulajate ette tuua.
Ole kuuldel, meie oleme ootel!
Tapa Linna Orkester

Osaühingu PALISANDER võlausaldajatele!
Harju Maakohtu 18.11.2008 määrusega
on otsustatud sundlõpetada
osaühing PALISANDER (reg kood 10406418)
ja viia läbi likvideerimismenetlus.
Kohtu poolt on määratud OÜ PALISANDER
likvideerijaks pankrotihaldur Ly Müürsoo
(OÜ Sentire MK, Väike-Ameerika 8-203,
Tallinn 10129, tel 509 7383, 648 1156,
e-post ly.myyrsoo@mail.ee).

Laupäeval, 6. dets kell 10 kultuurikojas
Tapa valla meistrivõistlused males.
Neljapäeval, 11. dets kell 18 kultuurikojas
vabariikliku tähendusega bridžiturniir.

Kaitseväe Keskpolügoonil
Kaitseväe keskpolügoonil toimuvad laskmise
või lõhkamise harjutused, mille käigus on alale
kehtestatud juurdepääsupiirangud,
järgmistel aegadel:
8.–12. detsember
9.–10. detsember

17. detsembril kell 10
toimub Tapal MTÜ Arenduskoja ruumides
SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK
Info ja etteregistreerimine sotsiaalosakonna
telefonil 325 8692.
Jumalateenistused
EELK Ambla Maarja kirikus
P, 14. dets kell 12
3.advendipühapäev armulauaga. Pärast teenistust pastoraadis koguduse nõukogu, juhatuse,
revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimised.
N, 18 . dets kell 11.30
Ambla põhikooli advendikirik muusikaga
P, 21.dets kell 12
4.advendipühapäev armulauaga
K, 24. dets kell 17
PÜHA JÕULUÕHTU, kaastegev Lehtse
kammerkoor Tiiu Tikkerberi juhatusel
N, 25. dets kell 12
KRISTUSE SÜNNIPÜHA, kaastegev Ambla
kultuurimaja segakoor Kaja Kraavi juhatusel
P, 28. dets kell 12
1. pühapäev pärast jõule armulauaga
K, 31.dets kell 17
Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
P, 4. jaan kell 12
2. pühapäev pärast jõule armulauaga
Piiblitunnid Ambla pastoraadis alates
8. jaan 2009 neljapäeviti kl 14

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.

