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31. jaanuaril on Tapa vallavalitsuselt 
tegevus- ja muud toetust saanud ühin-
gute aruannete edastamise tähtaeg.

Läheneb aruande tähtaeg neile 
kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, reli-
giooni- ja teistele ühingutele, kes said 
2015. eelarve aastast Tapa vallavalit-
suselt tegevustoetust. Tähtaeg on 31. 
jaanuar 2016!

Aruande blankett asub: http://
www.tapa.ee/blanketid-ja-korrad ja 
nimega “Rahalise toetuse saamiseks 
esitatava aruande vorm”.

Aruanded palume kohale tuua või 
saata e-posti teel kindlasti allkirjasta-
tult: Tapa vallavalitsus, Pikk 15, 45106 
Tapa või saata digiallkirjastatult aad-
ressil: vallavalitsus@tapa.ee. 

Lisainformatsioon: Indrek Jurtšen-
ko, tel 322 9659 või e-mailil: indrek.
jurtsenko@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko

Kinnistu omanikud, kes on saanud 
Tapa vallavalitsuselt loa korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitumiseks või 
korraldatud jäätmeveoga perioodili-
seks mitteliitumiseks ning soovivad 
vabastust ka 2016. aastaks, peavad 
esitama Tapa vallavalitsusele hiljemalt 
20. jaanuariks 2016 kirjaliku kinnituse, 
et kinnistul ei ole aasta kestel elatud 
või kinnistut ei ole kasutatud talve-
perioodil. Kinnistu omanikud, kes ei 
esita nimetatud tähtajaks uut taotlust, 
loetakse korraldatud jäätmeveoga 
liitunuks alates 21. jaanuarist 2016. 

Vallavalitsuse poolt antud load 
ühise jäätmemahuti kasutamiseks ning 
mitme kinnistu omanikule jäätmete 
üleandmiseks ühel kinnistul kehivad 
kuni 01.04.2016. 

Tapa vallavalitsus

Talvine 
teedehooldus

Tapa vallas talihooldustöid teostavate 
ettevõtete kontaktandmed:

Tapa linn, Karkuse, Moe, Vaha-
kulmu, Saiakopli, Näo piirkond –  
töid teostab OÜ Tapa Autobussipark, 
kontakttelefon on 509 0574.

Lehtse, Jäneda, Jootme, Patika 
piirkond – töid teostab Lehtse Masi-
naühistu, kontakttelefon on 505 5089.

Tapa valla territooriumil paik-
nevad riigiteed jäävad Maanteeameti 
Idaregiooni haldusalasse. Riigimaan-
teede hooldust teostab AS Eesti Teed.

Kontaktid on: Eesti Teed AS, Valli-
kraavi 4, Rakvere 44306, tel: 326 4681, 
e-post:  info@eestiteed.eu. Teemeister 
Hardi Kalm, telefon 506 1085.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Kodulinna maine oleneb 
meist endist

Hakkasin mõtlema, et mis võiks olla 
see, miks kutsuksin või julgustaksin 
tulema inimest elama Tapale ja mis 
mind ennast siin tegelikult võlub. 
Olgugi, et tulin siia elulistel põh-
justel ning mõneti oli see juhuste 
kokkulangemine, mulle meeldib 
siin, armastan oma kodukohta ning 
väga ei kujuta enam ettegi, et läheks 
kuhugi mujale. 

Selle pisut rohkem kui aasta 
jooksul, mis siin elanud olen, on 
tulnud nii mõnigi kord selgitada, et 
Tapa ei meenuta enam ammu aega, 
kui siin viibis nõukogude sõjavägi. 
See ei ole kole koht, vaid lihtsalt üks 
armas väikelinn. Ja et meil siin ei ole 
mingeid rahvustevahelisi probleeme. 
Või see, et kunagi oli Tapa erikoolis 
mäss, ei tähenda, et meil siin linna 
peal pidevalt möllavad probleemsed 
noorukid... 

On juhtunud, et on ise Tapaga 
tutvuma tuldud ja suhtumist muude-
tud. Muidugi pole see, mis ma välja 
tõin, üleüldine arvamus, kuid Tapa 
linna maine saaks olla parem. Ehk 
algab positiivse kuvandi loomine 
siinsetest elanikest endist. Mida 
rohkem rahul on kohalikud inimesed 
ise oma kodukohaga, seda rohkem 
nad seda väljendavad ning suust 
suhu reklaam on väga hea reklaam.  
Mis mulle endale Tapal meeldib? 
Tapa linn, eriti kesklinn on pimedal 
ajal väga hästi valgustatud, sealhul-
gas haljasalad ja pargid. See teeb 
liikumise mugavaks, tõstab õhtu- või 
öötundidel oluliselt turvatunnet ning 
mis seal salata, näiteks keskväljak või 
korda saanud Jaama park on tuledes 
ikka ka lihtsalt silmale ilusad vaadata. 
Juba eelmisel talvel ning ka nüüd 

esimese suurema lumega jäi silma, et 
mitte ainult tänavad ei saa üsna kiirelt 
lumest puhtaks vaid ka pargiteed.  
Tapal on väga hea teenidus, eks 
muidugi võib üksikuid teistsugu-
seid juhtumeid ette tulla, aga üldine 
teeninduskultuur on siin lihtsalt 
super- külasta siis kauplust, apteeki, 
perearsti, söögikohta või võta tak-
so – kõikjalt on head kogemused.  
Muidugi meeldib tohutult hea ühis-
transpordiühendus (nii bussi- kui ron-
giliiklus ja liikuma saab igas suunas).

Eesti parim on ehk pisut liial-
dus, aga üks paremaid kindlasti. 
Ja on ka tore, et on bussijaam, 
kuhu saab vajadusel sooja minna.  
Peamised teenused on Tapal kätte-
saadavad. Kui politseipatrulli ka veel 
veidi tihedamalt näha oleks, võiks 
kohe päris rahul olla. Toidu- ja es-
matarbekauplusi on väikelinna kohta 
piisavalt ja tuleb veel Konsumi näol 
juurde, tanklad on olemas, söögikohti 
leidub, perearsti vastuvõtule saab, 
kiirabi on lähedal... seda loetelu võiks 
veel pikemalt jätkata. 

Kuigi on muidugi negatiivne, 
et leidub ka neid, kes lagastavad ja 
lõhuvad (see jutt käib veidi soojema 
aja kohta, kui on praegu), on ometi 
positiivne, et koristatakse kiiresti 
ning linn on üsna puhas ning korras. 
Minu jaoks on sümpaatne, et Tapa 
elanikele meeldib oma linnaruumis 
viibida. Eriti paistab see silma sooje-
mal ajal ja kesklinna piirkonnas. On 
näha päris palju jalgratastel liikujaid, 
lapsi tuulelohet lennutamas, inimesi 
kokku saamas ja jutlemas, rahvast 
keskväljakul ja Vilmsi platsil istumas, 
uut Jaama parki käiakse lausa eraldi 
uudistamas. Eks muidugi kipuvad 

linnasüdames teinekord aega veetma 
ka need, kes tahavad napsu võtta või 
lihtsalt lärmakalt end üleval peavad, 
aga ehk muutub see olukord ka järjest 
paremaks. 

Linn muutub järjest ilusamaks, 
korrastatumaks ja atraktiivsemaks. 
Seda lausa silmnähtavalt. Ning kesk-
linn on ikka juba päris tore koht. 
Ei saa jätta mainimata kõnnitee-
de ehitust, tänavate remonti ning 
muidugi seda, et hooneid järjest 
remonditakse ja renoveeritakse.  
Kui vähegi tahad, on siin piisavalt 
meelelahust. Ei mäletagi, kuna varem 
nii tihti kontserditele, üritustele ja 
näitustele (näiteks meenuvad lähiajast 
kohe Ukraina seltsi Chervona Ruta 
kirjandusõhtu ning näitus “Vanade 
asjade lugu” muuseumis) ja kinno 
jõudsin kui viimase aasta jooksul. 

Meeldib, et linna jääb ka loodusli-
ke kohti puhkamiseks – näiteks Män-
nikumägi, Rotimets ja Valgejõe saar.  
Ja muidugi siinsed inimesed. Tapal 
elab väga palju toredaid, heatahtlik-
ke, vastutulelikke, oma kodukohast 
hoolivaid inimesi. Tohutult armsad 
ning südantsoojendavad on kasvõi 
hetked, kui lihtsalt mööduvad inime-
sed tänaval häid jõule või uut aastat 
soovivad, müüja sind tagasi hõikab, 
et oled mõne asja kaasa võtmata 
jätnud, taksojuht, kes ei pea paljuks 
teha vaid mõnesaja meetrist sõitu, et 
bussi peale jõuaks. 

Tänan siinkohal neid paljusid 
elanikke, kes on olnud erineval moel 
toeks ja abiks siinsesse ellu sisseela-
misel.

Eva Klaasi  mõtted pärinevad
Fasebooki grupist

“Tapa vald - meie kodukoht”

Info korraldatud 
jäätmeveost 

vabastuse saanud 
kinnistu omanikele

Kaasava eelarve 
hääletuse võitis 
discgolfi väljaku 
rajamine Tapale

30. novembrist – 11. detsembrini 
toimunud hääletusel anti 367 hääletaja 
poolt kokku 752 häält. Hääletada sai 
kuni kolme idee poolt.

Hääletuse tulemusel reastusid ideed 
järgmiselt:

1. Discgolfi park Tapale, 160 
häält.

2. Pingiprojekt (katusega pingid 
Tapale), 136 häält.

3. Laste mänguväljak Jänedale, 
126 häält.

4. Välitrenažöörid Jänedale, 107 
häält.

5. Piknikulauad Tapale, 81 häält.
6.–7. Infotahvlid Tapa valda, 71 

häält.
6.-7. Lehtse jalgpalliplatsi korrasta-

mine, 71 häält.
tapa.ee

Toetuse aruannete 
esitamisest

Mitmed Tapa linna kinnistuomani-
kud, kes polnud seniajani ühinenud 
veesüsteemidega või ei omanud sel-
list võimalust, teavad, et Tapa linnas 
veetakse seniajani majapidamistele 
joogivett paakautoga.

Pärast ühisveevärgi- ja kanalisat-
sioonisüsteemide suurehitusi (2010–
2013) jäid linna veel mõned üksikud 
piirkonnad, kus puudusid torustikud. 
Tapa Vesi OÜ on viimasel kolmel aas-
tal, kasutades omavahendeid, rajanud 
nendesse piirkondadesse uusi vee- ja 
kanalisatsioonisüsteeme. Nüüdseks 
on ka nendes piirkondades torustikud 
valmis ning Tapa vallavalitsus on ot-
sustanud lõpetada veeveo niisugusena, 
nagu on see aastaid toiminud. See 
tähendab, et nendele kinnistutele, kus 
on võimalus ühineda linna ühisveevär-
giga, alates 1. veebruarist 2016 enam 
vett ei veeta.

Jäävad mõned üksikud mitme-
korterilised vanad elamud, kus tuleb 
välja ehitada majasisesed torustikud. 
Samuti on veel probleemiks mõned 
reostatud kaevud. Kõik niisuguste ma-
japidamiste veevarustuse probleemid 
lahendatakse individuaalselt.

Juhul, kui kinnistuomanikel on sel-
lega seoses küsimusi, tuleb pöörduda 
Tapa vallavalitsusse.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Veevedu 
Tapa linnas



Austusavaldus Eesti vabaduse eest langenutele.
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Aasta tagasi, täpsemalt vahetult enne 
jõule rändas Lehtse kultuurimaja di-
rektori Leelo Jürimaa mõte taaskord 
kultuurimaja põrandale, mis vajaks 
renoveerimist. Tekkis ka mõte, et 
nüüd oleks viimane aeg välja vahetada 
saali- ja lavavalgustus, kuna viimane 
on väga vana ja amortiseerunud ning 
võtab palju elektrienergiat. Mõlemad 
investeeringumõtted said ka kattealli-
kat otsides valla 2015. aasta eelarvesse 
kirja pandud.

Saali põrand sai korda tehtud ja 
uuendatud enne Tapa valla muusika-
päevi. Kuid valgustuse osas polnud 
veel kindlust, et kas 2015. a jõuab. Ja 
nagu jõulukuul ikka, juhtub imesid 
ning tänaseks on uus valguspark 
koos lisadega kohale jõudnud, üles-
se pandud ja kasutuses. Samuti sai 

Lehtse kultuurimaja ka 2015. a endale 
veel ühe investeeringu, milleks on 
uus katlamaja, mis kütab ka Lehtse 
raamatukogu. Saali- ja lavavalgustuse 
tarnis ELV Tehnikateenused OÜ, 
kogumaksumus oli 8962  €, maksis  
Tapa vallavalitsus.

Kommentaar Lehtse kultuurimaja 
direktor Leelo Jürimaalt: „Oleme uue 
valgustuse peale ammu mõelnud ja lõ-
puks on ka meie soov täitunud. Korra-
lik uus valgus võtab ka vähem energiat 
ja valgustab paremini, lavaesine oli 
meil alati natuke pimedavõitu. Samuti 
oleme õnnelikud oma renoveeritud 
saalipõranda üle, mis oli meie ammune 
mure ja mis samuti sai sügisel tehtud.“

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

 

Lehtse kultuurimaja sai 
jõuludeks uue saali- ja 

lavavalgustuse

Tapa vallavalitsus tähistas 3. jaanuaril 
Eesti Vabadussõjas võidelnute mäles-
tuspäeva 96. aastapäeva.

2016. aasta esimene sündmus toi-
mus 3. jaanuaril, kus tähistati Eesti 
Vabadussõjas võidelnute mälestus-
päeva 96. aastapäeva Tapa linna vanal 
kalmistul leitnant Hans Koiva kolme 
tundmatu sõduri kalmul ja hiljem 
ka Tapa linna uuel kalmistul Imastu 

Sõjainvaliidide rahulal. Teenistust 
pidas 1. jalaväebrigaadi kaplan kapten 
Arvo Orav.

Vabadussõjas langenuid ei pida-
nud paljuks kahel kalmistul mälestada 
ligi 20 inimest. Hommikul aga heisati 
mastidesse riigilipud. Kas sina heiska-
sid meie riigilipu, hea eramu omanik 
ja/või korteriühistu esindaja? Lipu 
heiskamine on vähim, mida kodani-

kud saaksid teha, et oma riigi eest 
hoolt kanda. Olgu selleks siis lipu 
mastitõmbamisega märguanne sel-
lest, et me mõtleme sel päeval oma 
riigi peale, mälestame neid inimesi, 
kes meile iseseisva riigi saamiseks 
oma elu andsid. Järgmine lipupäev 
on juba natuke vähem kui kuu aja 
pärast.

tapa.ee

Eesti Vabadussõjas võidelnute 
mälestuspäev

Heategevuskampaania Inglipuu raa-
mes vähemkindlustatud perede lastele 
kogutud kingitused on koos. Projekti 
kaudu said jõulupakid ka 60 Lääne-Vi-
rumaa last. Kokku jõuavad kingitused 
1300 lapseni üle Eesti.

Lääne-Virumaal asusid inglipuud 
Rakveres, Tamsalus ja Tapal. Täna-
seks on enamik kingitusi juba lasteni 
jõudnud. „Kampaaniast osavõtt oli 
aktiivsem kui kunagi varem ning suu-
rema osa laste kingisoovidest täitsid 
kauplusekülastajad,“ kinnitas Maxima 

Eesti turundusdirektor Ty Lehtmäe. 
„Täname kõiki inimesi, kes võtsid sel 
aastal Inglipuu projektist osa ja aitasid 
täide viia mõne vähekindlustatud pe-
rest lapse jõulusoovi,“ sõnas ta.

Maxima Eesti algatatud heatege-
vuskampaania raames sai igaüks täita 
mõne vähemate võimalustega pere 
lapse jõulusoovi. Kingisoovid koguti 
jaeketi kauplustes asuvatele inglipuudele 
koostöös sotsiaaltöötajatega. Tänaseks 
on suur osa soovitud kingitusi koostöös 
sotsiaaltöötajatega lasteni jõudnud. 

Need soovid, mis jäid kampaania 
lõpuks Inglipuudele rippuma, täitis 
Maxima. „Hoolitsesime ka selle eest, et 
iga kingitus vastaks lapse soovile ja oleks 
ilusti pakitud,” selgitas Ty Lehtmäe. 
Inglipuu on Maxima Eesti iga-aasta-
ne jõulueelne heategevuskampaania. 
Projekti raames saab igaüks täita 
mõne vähemkindlustatud pere lapse 
kingisoovi. Tänavu seitsmendat korda 
toimunud kampaania raames ootas 45 
Maxima kaupluses üle Eesti täitmist 
1300 kingisoovi.

Lääne-Virumaa vähemkindlustatud 
perede lapsed said Inglipuult 

60 kingitust 

   

Avaldan tänu laste ja 
nende vanemate nimel  

ilusa jõuluürituse  
korraldamise eest  

22. detsembril 2015 Tapa 
metodisti kirikus, kus  

jagati jõulupakke 80-le 
lapsele. Kaetud oli pidulaud 

ning üheskoos lauldes-
mängides-süües saadi osa  

Jeesulapse  
sünnipäevapeost.  

Selle ürituse kordamine-
kuks andsid oma panuse 
Tapa valla kogudused, 
kodanikuühendused,  

äriettevõtted ja  
vabatahtlikud, suur aitäh 

kõigile!

Edu ja kordaminekuid 
soovides,

Senta Malva, 
MTÜ Tapa Vabatahtlike  

Tugikeskus/juhatuse liige

Eliis Vennik



Tapa tuntud apteeker Johan Pari (1885–1966)
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2017. aasta algul peaks praeguse tondilossi asemele ilmestma linnapilti 
juba Konsumi kaubanduskeskus. Foto  Heiki Vuntus

11. jaanuaril tähistas paljunäinud 
Tapa BENU apteek oma 120. 
juubelisünnipäeva. Tapa apteegi 
avamiseks anti luba toona Tallinnas 
Raeapteegis töötanud proviisor 
Emil Florellile 11. jaanuaril 1896. 
a ning sellel kuupäeval tähistatakse 
ka apteegi sünnipäeva. Esimene 
apteek tegutses Tapa raudteejaama 
lähistel väikeses hoones, mis ei ole 
säilinud ja mille kohta on vähe tea-
da. Florell jagas end mitme apteegi 
vahel ning palkas tööle proviisor 
Arthur Laisi, kellele ta apteegi veel 
samal aastal maha müüs. 

Arthur Lais avas 1897. a apteegis 
ravimite valmistamise kõrval ka 
limonaadi ja kunstliku mineraal-
vee tootmise. Apteegi ebaharilik 
tootmisharu tegutses ka järgmiste 
omanike ajal ja selle kohta on tea-
teid vähemalt 1903. a-ni, mil toodeti 
lisaks limonaadile ka puuviljavett.

Apteek vahetas sageli omanik-
ke, 1899. a hakkas apteeki pidama 
abielupaar Maria ja Roman Runge, 
kes asutasid hiljem ka Pirita apteegi. 
1901. a koliti apteek uude majja 
Pikal tänaval.

1917. a ostis Tapa apteegi Johan 
Pari, kes pidas kohalikku apteeki 
kuni natsionaliseerimiseni. Johan 
Pari oli kohalikul tasandil hinnatud 
arvamusliider ja poliitik. Tema ehi-
tas ümber ja kaasajastas kohaliku 
apteegi, seda maja loeti toona Tapa 
ilusaimaks. Paraku hävis maja sõjas.

Toonasest ajast on teada ka 
põnevaid fakte, mis tänapäevases 
kontekstis kummastavad tunduvad. 
30ndatel valmistati paljud ravimid 
kohapeal ning kui klient soovis 
osta näiteks ravitilku, siis pidi tal 
olema omal taara kaasas. Seejuures 
sõltus hind suuresti sellest, kas leti 
taga seisis härra või proua Pari, 
sest esimene kasutas mõõtmiseks 
silmamõõtu, teine aga kaalu.

II maailmasõja ajal sai kesk-
linn kõvasti kannatada, apteek 
kolis korduvalt ja tegutses väga 
viletsates oludes. Apteegist oli 

mõnikord saada vaid 
hügieenitooteid – see-
pi ja pesupulbrit. Sõja 
ajal müüdi apteegis ka 
kohapeal valmistatud 
roosiparfüümi, mille 
kohta liikusid jutud, 
et saksa sõjaväelased 
ostavad seda seespidi-
seks tarbimiseks.

Pärast sõda ja nat-
sionaliseerimist sai 
apteegi juhatajaks 
Miralda Boiko, kes 
tegutses sellel kohal 
kuni 1983. a. Tegu oli 
väga aktiivse ja pü-
hendunud apteekriga, 
kes organiseeris ka 
spetsiaalselt apteegi 
jaoks rajatud ruumid. 
1969–2011 tegutseti Pika tänava 
hoone esimesel korrusel, kus ap-
teegi käsutuses oli 200 m2 pinda. 
Apteegiga samas majas olid ka 
liha- ja vorstipood ning elukorterid.

Tapa rajooni ajajärgul, viie-
kümnendatel ja kuuekümnendate 
alguses, oli kohalikul apteegil väga 
suur roll. Ravimeid valmistati nii 
rajooni haiglale kui tuberkuloosi 
dispanserile. Kõige ajamahukam 
töö oli süstlalahuste valmistamine, 
mõnikord keedeti puupliidil lahu-
seid terve öö. Toonasest ajast on 
ka teada, et apteegitöötajad pidid 
tegema ise tänases vaates ebaharilik-
ke töid. Näiteks küttepuude ja bri-
keti varumiseks käisid apteekrid ise 
metsa tegemas ja turbarabas tööl. 
Lisaks toodi kõik ravimid ja teised 
apteegikaubad käe otsas rongiga 
Tallinnast. Eks see selgitab mõneti 
ka suurt tööjõuvajadust, 60ndatel 
tegutses apteegis kuni 22 töötajat. 

1896–2000 oli praegune BENU 
apteek ainuke apteek Tapal. Oma 
ajaloo jooksul on apteek tegutse-
nud kaheksas asukohas, seejuures 
näiteks mitmel korral erinevates 
hoonetes Pikal tänaval. Ligi viis 
aastat on apteek tegutsenud Maxi-

Arengukavast aastateks 2015–2020 muu-
tuse arengukavaks 2015–2025 põhjus on 
väga lihtne. Ei saa vastu vaielda, et selle 
ettepaneku esitas vallavalitsus, kuid ei saa 
mööda vaadata ka tõsiasjast, et vallaelanike 
poolt valitud volikogu seda oma otsusega 
ka aktsepteeris, mis ei ole kuidagi ei sea-
dusevastane ega volikogu otsuse täitmata 
jätmine. Viieaastase nihke põhjus on sea-
duses määratud nõudes, et arengukava peab 
katma perioodi poolt võetud kohustuste 
ulatuse. Arengukava volikogule esitamise 
viivituse põhjused on selle korduv arutelu 
töögruppides ja põhjalik arutelu volikogu 
komisjonides. Selle tulemusena on arengu-
kava põhjalikult läbitöötatud ja erinevate 
huvigruppide soovidega arvestatud, mis 
kindlasti on parem kui kiirustamine.

Vallaelanik Jaan Lõõnik tõstatab oma 
artiklis probleemi, et vallaametnikud 
võivad jätta vallapoolset sünnitoetust 
saama õigustatud isikud sellest toetusest 
ilma avalduse esitamise menetlustäht-
aegu reguleeriva õigussätte võimaliku 
erineva tõlgendamise tõttu. Tava sellistel 
juhtumitel on siiski vastupidine. Hal-
dustoimingute tegemisel on haldusor-
ganile seadusega antud volitus kaaluda 
otsustuse tegemist või valida erinevate 
otsustuste vahel ning toetudes hea hal-
duse põhimõtetele on menetlustähtaegu 
reguleeriva õigussätte võimalikul erineval 
tõlgendamisel õigustatud otsuse tegemi-
ne inimese kasuks. Igale lapsevanemale 
selgitatakse õigusakti sisu ja kordagi pole 
sel teemal tekkinud lahkarvamusi ja ma 

olen üsna kindel, et ei teki ka.
Võib nõustuda, et õigussätted peavad 

olema üheselt arusaadavad ja kui sättest 
tõepoolest tekivad erinevad arusaamad, 
siis tuleb kehtivaid õigusakte ka muuta.

Tapa vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 
liikmena osales Jaan Lõõnik eelnõu väl-
jatöötamisel vallapoolse sünnitoetuse 
maksmiseks ja selle menetluse käigus oli 
tal võimalus teha ettepanekuid õigusakti 
täiendamiseks, täpsustamiseks.

Kaasavast eelarvest. Kui arvate, et 
Tapa vallavalitsus on ainukesena „hasar-
dis“, siis kindlasti eksite.

Võiksite sama etteheite esitada suu-
rematest omavalitsustest Tartu ja Pärnu 
linnale, rääkimata kümnetest teistest 
väiksematest omavalitsustes, kus pee-
takse seda oluliseks sammuks elanike 
kaasamiseks vallakodanike poolt esitata-
vate probleemküsimuste lahendamiseks 
võimalikult laia osalejate ringi kaasates. 
Sama võimalus on Teil. Elanike seas on 
kaasava eelarve võimalus väga hästi vastu 
võetud ja saanud üllatavalt populaarseks 
ning sellises asjade korraldamises pole 
näinud mingit probleemi ei õiguskantsler 
ega rahandusministeerium.

On äärmiselt kahetsusväärne ja imeks-
pandav, et artikli autor arvab teadvat tõde 
ja serveerib ülejäänuid ebakompetentsete 
ja pahatahtlike tegelastena. Loodan siiski 
edaspidi konstruktiivset arutelu leheveer-
gudel, õigeaegset märkamist ja koostööd 
valla elu arendamiseks.

Alari Kirt, vallavanem

Tapa apteek 120

Vastus hr Lõõnikule

Paar kuud tagasi sai Järva Tarbijate 
Ühistu Tapa kesklinnas Kalmistu 
tänaval asuva halvas korras kuna-
gise saunahoone omanikuks ning 
kavatseb sinna rajada Konsumi 
kaubanduskeskuse, mis sarnaneb 
Kadrinas või Kundas tegutseva-
tega.

Lisaks toidu- ja esmatarvete 
kauplusele avatakse ka E-Ehitus-
market. Järva Tarbijate Ühistu 
juhatuse liige Priit Teder rääkis, et 
praegu käivad hoonetekompleksi 
projekteerimistööd.

“Tegutseme vastavalt kehtivale 
detailplaneeringule,” kõneles Teder, 
kes märkis ka, et kinnistu detailpla-
neering oli enne olemas ning seda 
protsessi läbima ei pidanud.

Tapa vallavalitsus on väljastanud 
ehitusprojekti koostamise tingi-
mused hoone ümberehitamiseks 
kaubanduskeskuseks. Tederi sõnul 
tuleb teha oluliselt lammutustöid.

Juhatuse liikme sõnutsi valmib 
kaubanduskeskus veel sel aastal, 
tõenäoliselt teisel poolaastal, kuid 
täpselt on seda veel raske öelda, sest 
see oleneb projekteerimise ja asjaaja-
mise kiirusest ning ka ilmastikuolu-
dest, mis mõjutavad ehitustegevust.

Praegu on kahekorruseline suur 

hoone halvas korras ning kuigi 
ettevõtja on sissepääsud sulgenud, 
leidub ometi neid, kes neid lahti 
kiskuma ning majas pahandust te-
gema kipuvad.

“Meie huvi on, et see hoone sel-
lisena võimalikult kiiresti kaoks, seni 
püüame sellel pidevalt silma peal 
hoida,” kõneles Priit Teder.

Tapa vallavanem Alari Kirt rääkis, 
et kuna hoonestuse maht muutub 
alla kolmekümne protsendi ning 

sellega ei kaasne negatiivseid mõ-
jusid keskkonnale, siis ei pidanud 
vallavalitsus uue detailplaneeringu 
koostamist vajalikuks. See omakor-
da võimaldab aega kokku hoida.

Omavalitsusel on huvi, et kesk-
linnas käidavas kohas asuv kinnistu 
saaks kiiresti korda. Ta lisas, et 
uus kaubanduskeskus suurendab 
kindlasti kaubavalikut, tekib ka uusi 
töökohti.

VT 06.01.2015

Tapa Konsum tuleb 
vana sauna asemele

Milleks on Tapa vallal volikogu, kui 
ühelt poolt ei täida selle otsuseid isegi 
mitte vallavalitsus ja teiselt poolt ei suuda 
volikogu alati korrigeerida vallavalitsuse 
esitatud eelnõudes sisalduvat õiguslikku 
praaki? Siinkohal kolm näidet.

Tapa vallavolikogu otsustas 24. aprilli 
2014 algatada Tapa valla arengukava 
aastateks 2015–2020 koostamise, kuid 
vallavalitsus esitas otsust eirates kinnita-
miseks arengukava aastani 2025. Samuti 
ei ole kinni peetud volikogu kehtestatud 
ajakavast. Vaatamata sellele kiitis voliko-
gu 17. detsembril 2015 arengukava ena-
mushäältega heaks ning keegi ei vastuta 
mitte millegagi volikogu otsuste eiramise 
eest. Milline on järgmine volikogu otsus, 
mille täitmata jätmine samamoodi kinni 
mätsitakse? Kas ka vallaelanikud võivad 
jätta volikogu otsused täitmata?

Viimasel kahel aastal on vallavalitsus 
olnud hasardis nn kaasava eelarve koos-
tamisega. Vaatamata mitmetele sisulistele 
ebaselgustele ja arusaamatustele kogu 
protsessi läbiviimisel ja ettepanekute 
menetlemisel on tegemist sisuliselt Eesti 
kehtiva õiguskorra rikkumisega ehk valla-
volikogult tema ainupädevusse antud kü-
simuse lahendamise õiguse äravõtmisega. 
Nimelt nähakse kaasava eelarve korras 
ette ja praktikas on seda juba ka raken-
datud, et ellu viiakse see investeeringuet-
tepanek, mis sai vallaelanike poolt kõige 
enam toetushääli. Arvestamata, et täiesti 
defineerimata on hääletusel osaleda või-
va vallaelaniku mõiste, on lausa karjuv 
probleem hoopis selles, et Eesti kehtiv 
õigus ei luba kohalikul omavalitsusel viia 
läbi volikogule siduva otsusega lõppevat 
rahvahääletust. Oluline on siinkohal 
nüanss, et praktikas siduvana käsitletava 
hääletamise puhul astuvad hääletusel osa-
lejad sisuliselt valitud volikogu asemele. 
Sarnane vallaelanikele antud õigus on 
ka volikogu valimistel osalemine, kuid 
erinevalt nn kaasava eelarve protsessist, 
on volikogu valimised seadusega väga 
täpselt reguleeritud ja toimuvad kehtiva 
õiguskorra alusel üleriigiliselt ühtselt. 
Seega on Tapa vallavolikogu nö enese-
taandamine ja osaline loobumine tema 

ainupädevusse antud küsimuse lõplikust 
lahendamisest kaheldava väärtusega akt. 
Lisaks tuleb kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse alusel sätestada eelarve 
koostamise üldised põhimõtted valla 
põhimääruses. Tapa valla põhimääru-
ses pole aga sõnagi nn kaasava eelarve 
koostamise põhimõtete kohta. On imeks-
pandav, et volikogus ega ka mitte eelnõu 
ettevalmistanud vallavalitsuses ei ole neid 
vastuolusid analüüsitud.

Septembri algusest rakendusid muuda-
tused valla sünnitoetuste maksmise korras. 
Lisandus täiendav toetuse osa, mida maks-
takse teatud tingimustel lapse üheaastaseks 
saamisel. Volikogu määruses on kirjas: 
„Sünnitoetuse esimese osa taotlemiseks 
esitab lapsevanem avalduse kuu aja jooksul 
pärast lapse sünni registreerimist. Toetuse 
teise osa taotlemiseks esitatakse avaldus 
lapse ühe aastaseks saamisele järgneva kuu 
jooksul.“ Arusaamatuks jääb, kas “kuu 
aja jooksul pärast lapse sünni registreeri-
mist” on 28, 29, 30 või 31 kalendripäeva? 
Kas “ühe-aastaseks saamisele järgneva 
kuu jooksul” tähendab, et kui laps saab 
üheaastaseks näiteks 1. juunil, siis tuleb 
avaldus kindlasti esitada 1.-31. juulini ning 
mitte varem või just 28, 29, 30 või 31 
päeva jooksul alates 1. juunist? Küsimus 
võib tunduda norimisena, kui selle tõttu 
ei tekiks elanikele avalduse valel ajal esita-
mise tõttu oht jääda oma sünnitoetusest 
ilma. Paratamatult on volikogu määrusega 
vallaametnikele selline voluntaristlik õigus 
antud. Miks nii on tehtud ja mis juhtub, 
kui tõepoolest hakkavad inimesed sarnaste 
ebaselgete õigusnormide tõttu reaalsest 
sünnitoetusest ilma jääma?

Õiguslik teenindus on vallavalitsuses 
väga suurte puudujääkidega ja volikogu 
liikmed ei suuda seda oma teadmiste või 
huvitatusega alati kompenseerida. Tulles 
tagasi artikli alguses käsitletud arengu-
kava juurde, siis arengukava ei käsitle 
eelviidatud kvaliteediprobleeme mitte 
sõnagagi. On äärmiselt kurb, et vallajuhid 
ei suuda või ei taha anda objektiivset 
hinnangut vallavolikogu ja -valitsuse töö 
kvaliteedile ega märka seda parandada.

Jaan Lõõnik, Tapa vallaelanik

Kes parandaks volikogu 
töö kvaliteeti?

Foto Tapa muuseumist

ma ruumides, kus käib rohkem 
külastajaid kui eelmises asukohas. 
Maxima BENU apteegis töötab 
neli inimest. 16. märtsil 2015 avas 
BENU apteek oma filiaali ka OG 
Elektra kaubanduskeskuse esime-
sel korrusel, kus töötab praegu 
kolm inimest.

Kui võiks arvata, et tänapäeval 
apteegis ravimeid ei valmistata, siis 
nii see päris ei ole. Ise valmistamise 
osakaal on küll väike, aga kohapeal 
tehakse jätkuvalt väävlisalvi, lahus-
teid ning suspensioone, mõnikord 
ka retsepti alusel lastele pulbreid.

Apteegi juhatajaid läbi aegade: 
1896–1897 Arthur Lais; 1897–
1903 Roman Runge; 1903–1917 
Franz Eglon; 1917–1947 Johan 
Pari; 1947–1983 Miralda Boiko; 
1983–2007 Mare Puhke; 2007–... 
Piia Kirsch.

Apteek on kandnud erinevaid 
nimesid, näiteks: Tapa Apteek, 
Järva Rajooni Apteek nr 3, Ap-
teekide Peavalitsuse Apteek nr 64 
Tapal, Eesti Farmaatsia Koondise 
Apteek nr 64 Tapal, Tapa Linna-
apteek, Tapa Apteek OÜ, BENU 
Tapa Apteek.

Annika Vilu järgi Tapa muuseum.
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Tapa vallavolikogu tegi oma 
oktoobrikuisel istungil sot-
siaalhoolekande valdkonnas 
kaks olulist ja suure perspek-
tiiviga otsust. Volikogu kiitis 
heaks muudatused Tapa valla 
eelarvest lapsehoiuteenuse ra-
hastamise korras ja hooldustee-
nusele suunamise tingimustes 
ja korras. Mõlemad otsused on 
suunatud abivajavate elanike 
iseseisva toimetulekuvõime 
suurendamisele.

Kaasaegses ühiskonnas on 
tunnustatud printsiip, et riik 
tagab oma kodanikele sotsiaalse 
kaitse, mis annab kindlustunde 
tuleviku suhtes ning võimaluse 
elada inimväärselt kogu elu. Ko-
haliku omavalitsuse pädevuses 
on elanikele vajalike sotsiaaltee-
nuste pakkumise korraldamine 
vajalikus mahus ja sobival viisil. 
Hooldusteenuse osutamisel 
ning selle valla elanikele või-
maldamisel tuleb ühelt poolt 
silmas pidada kliendi vajadusi, 
aga teiselt poolt ei tohi eirata ka 
kliendi hooldamisega hõivatute 
vajadusi. Ühiskondliku hüve 
ja majandusarengu aspekte 
silmas pidades ongi kliendile 
hooldusteenuse osutamine sa-
geli ainsaks võimalikuks viisiks 
hoolduskoormusega inimesele 
isikliku vabaduse, eneseteostuse 
ja tööhõive või õpingute jätka-
mise võimaldamiseks. Sellest 
tulenevalt pidas volikogu sot-
siaalkomisjoni initsiatiivil vaja-
likuks luua õiguslikud eeldused 
Tapa valla elanikele pakutavate 
hooldusteenuste ringi laien-
damiseks, et võimaldada valla 
elanikel õppimist ja töötamist 
nii, et nad ei peaks muretsema 
oma lähedase hooldusvajaduse 
rahuldamise pärast.

Kui seni oli hooldusteenu-
sele suunamise kord keskendu-

nud vaid hooldekodu teenusele, 
siis volikogu sotsiaalkomisjon 
asus seisukohale, et hooldus-
teenust tuleb mõista laiemana. 
Nii sätestati hooldusteenuse 
eesmärgina toetada ja säilitada 
isiku igapäevast toimetulekut ja 
elukvaliteeti ning kindlustada 
temale turvaline elukeskkond, 
mis on kaetud hooldusteenuse 
osutamisega.

Isikute hooldusvajadus võib 
olla tingitud nii terviseseisun-
dist, tegevusvõimest kui ka elu-
keskkonnast ning see võib ilm-
neda erineval määral. Seetõttu 
on vajalik, et osutatavad hool-
dusteenused oleksid võimali-
kult paindlikult kohandatavad 
klientide ja nende lähedaste va-
jaduste rahuldamiseks ning ko-
gumina kataks võimalikult palju 
esineda võivatest olukordadest. 
Hooldusteenuste osutamises 
luuakse Tapa vallas terviklik 
süsteem, mis hõlmab endas 
päevahoiuteenust, hooldus-
teenust, intervall- ja/või se-
soonset hooldusteenust ning 
hooldekoduteenust. 

Volikogu otsusega on loo-
dud eeldused täiendavate teatud 
kvaliteedinõuetele vastavate 
sotsiaalteenuste võimaldami-
seks Tapa valla abivajavatele 
elanikele eesmärgiga tagada 
iseseisev toimetulekuvõime abi-
vajajale ja/või teda hooldavale 
isikule. Järgneva sammuna on 
vajalik vallavalitsusel töötada 
välja teenuste kvaliteedinõuded 
n i n g  l e i d a  s o b i v a d 
teenuseosutajad. Tõenäoliselt 
tuleb teenuste arendamisse 
kaasata ka ümberkaudsed 
omavalitsused ning käivitada 
piirkondlik koostöö. Vaid 
nii on võimalik saavutada 
volikogu seatud eesmärk – 
tagada teenuste kättesaadavus 

Algus eelmises ajalehes

Raske ja sügava puudega lastele 
tugiteenuste arendamise ja pak-
kumise esimeseks eesmärgiks 
on arendada raske ja sügava 
puudega lastele suunatud tugi-
teenuseid – lapsehoid, tugiisik 
ja toetava teenusena transpor-
diteenust. Teiseks eesmärgiks 
on tugiteenuste pakkumine, et 
vähendada vanemate hooldus-
koormust ja võimaldada neil 
kas tööturule naasta, tööhõives 
püsida, oma töökoormust suu-
rendada või alustada/jätkata 
õpingutega.

Sotsiaalkindlustusameti üles-
anne lastekaitse korraldamisel 
01.01.2016 kehtima hakkava 
lastekaitseseaduse kohaselt 
on muuhulgas valdkondade-
ülese lastekaitsealase koostöö 
ja ennetuse koordineerimine. 
Kohaliku omavalitsuse üksuse 
ülesanne on lapse õigusi ja 
heaolu tagavate programmide 
ja projektide väljatöötamine 
ning nende rakendamine oma 
haldusterritooriumil last ohus-
tavate riskide ennetamiseks ja 
vähendamiseks. Selle ülesande 
täitmisel lastekaitse korralda-
misel pakuvad kohaliku omava-

litsuse vastutavatele töötajatele 
nõu piirkondlikud tugiüksused.

Sotsiaalkindlustusameti las-
tega seotud meetmed.

Toetused: riiklikud perehüvi-
tised, sotsiaaltoetused puudega 
lastele, elatisabi, toitjakaotus-
pension.

Teenused: rehabilitatsioo-
niteenused, erihoolekande-
teenused, ohvriabiteenused, 
lastekaitse (alates 2016).

Projektid: lastele ja peredele 
suunatud teenuste arendami-
seks, osutamiseks.

Alates 01.01.2016 muutub 
põhjalikult sotsiaalvaldkonna 
abivahendite teenuse korraldus, 
muutes teenuse inimesele kätte-
saadavamaks ning asjaajamise 
kiiremaks. 

Alates 1. jaanuarist 2016 
võtab uute isikliku abivahendi 
kaardi taotlusi vastu Sotsiaal-
kindlustusamet (edaspidi SKA). 
Samuti hakkab Sotsiaalkindlus-
tusamet vajadusel väljastama 
kaardi duplikaate. 

Kaardi või duplikaadi taot-
lemiseks tuleb esitada Sotsiaal-
kindlustusametile vastav taotlus 
e-posti või posti teel või pöör-
duda SKA klienditeenindusse. 
Taotluse vorm on leitav SKA 

kodulehelt (rubriik: blanketid). 
Klienditeeninduste asukohad 
ning lahtiolekuajad leiab SKA 
kodulehelt www.sotsiaalkind-
lustusamet.ee. 

Abivahendi saamiseks, mis 
ei ole otseselt seotud inimese 
töötamisega töökohal, peab 
inimesel olema õigustatus, 
arstitõend või rehabilitatsioo-
niplaan ning kehtiv isikliku abi-
vahendi kaart (edaspidi IAK). 

Õigustatud isik on: kuni 
18-a laps; kuni 18-a puudega 
laps; 18–63-a tööealine isik, 
kellel on tuvastatud töövõime 
kaotus 40 % või enam; 18-a 
ja vanem puudega isik enese-
hoolde- ja kaitseabivahendite 
ostuks; alates 18-a tööealine 
isik, kellel on tuvastatud osa-
line töövõime või töövõime 
puudumine; 63-a ja vanem 
vanaduspensioniealine isik; 
rinnaproteesi ostmiseks; isik, 
kellel on tuvastatud kuulmis-
langus alates 30 detsibellist, 
kuulmisabivahendite ja heli 
ülekandesüsteemide ostmi-
seks; silmaproteesi ostmiseks. 

Sotsiaalhoolekandest Tapa vallas

Uudised ja muudatused sot-
siaalvaldkonnas 2016. aastast

1. jaanuaril jõustus uus las-
tekaitseseadus. Seaduse ees-
märk on lapse väärtustamine 
ühiskonnas, milleks sätesta-
takse selged lapse õigused ja 
heaolu tagamise põhimõtted. 
Seaduse keskmeks on lapse 
heaolu. Lastekaitseseaduse 
uued põhimõtted: ennetami-
ne, koostöö ja teavitamine. 

Ennetamine – Uue sea-
duse kohaselt tuleb KOV 
lastekaitsetöötajal tegelema 
hakata ennetustööga. Enne-
tusmeetmed arendatakse välja 
vastavalt lapse abivajadusele 
ning olemasolevate problee-
mide vähendamiseks. Usun, 
et kohaliku omavalitsuse las-
tekaitsetöötajad tegelevad 
praegugi ennetustööga, kuid 
mitte nii tõhusalt, kuna pea-
vad tegelema rohkem tagajär-
gedega. Praktika on näidanud, 
et lastekaitsetöötajateni jõuab 
info abivajavast lapsest liiga 
hilja ning siis tulebki tegeleda 
tagajärgedega, mitte enne-
tamisega. Ennetustöö peaks 
alguse saama lasteaiast. Kooli 
minnes lapse probleemid 
süvenevad ning lapse abista-
mine on keerulisem, sest siis 
kaasneb ka koolikohustuse 
mittetäitmine ja teised käitu-
muslikud probleemid koolis.

Koostöö – Riik ja koha-
likud omavalitsused peavad 
tegema valdkondade üleselt 
koostööd kõigi lastele suuna-
tud meetmete planeerimisel, 
rahastamisel ja rakendamisel. 
Siin peetakse silmas erinevaid 
projekte lastele ja lastevane-
matele. 

Teavitamine – riik ja koha-
likud omavalitsused peavad 
tagama elanikkonna teavita-
mise lastekaitsemeetmetest, 
pöörates erilist tähelepanu 
abivajava või hädaohus lapse 
abistamiseks vajaliku teabe 
avalikustamisele.

Seaduse plussidest ja va-
jakajäämistest on veel vara 
rääkida. Puudused ilmnevad 
seaduse alusel tööd tehes 
ning siis saame välja tuua las-
tekaitsetöö praktika plussid ja 
vajakajäämised.

Uue lastekaitseseaduse 
kohaselt peaks sotsiaalkind-
lustusameti baasil lastekaitse 
rakendusüksuse käivitamine 
kohaliku omavalitsuse laste-
kaitsetöö kvaliteedi ja mõju-
sate teenuste kättesaadavuse 
parandamiseks. 

Seaduse muudatus tä-

hendab lapseva-
nemale seda, et 
esmane vastutus 
lapse õiguste ja 
heaolu tagamise 
eest on lapseva-
nemal. Lapse eest 
hoolitsemisel ja 
kasvatamisel pea-
vad lapsevanemad 
arvestama lapse 
vanust ja arenguta-
set. Lapsevanemad 
arutavad lapsega 
tema hooldus-ja 
kasvatusküsimusi, 
arvestades lapse 
võimete ja vajadus-
te suurenemisega 
iseseisvalt ja vas-
tutusvõimeliselt tegutseda. 
Lapsevanema ülesanne on 
last juhendada ja suunata 
iseseisvalt tegutsema ning sel-
gitama lapsele, kuidas hoida 
oma tervist ja ennast aren-
dada ning kuidas vähendada 
riske ja ennetada ohtu. Lap-
sevanemal on kohustus lapse 
abivajaduse ilmnemisel otsida 
abi. Üldises plaanis ei muutu 
lapsevanemale uues seaduses 
midagi, vaid on välja toodud 
lapsevanema kohustused lap-
sele teha selgitustööd. Laste 
abistamine peab toetama 
lapse ja lapsevanema vahelisi 
suhteid.

Lapse perekonnast eral-
damist reguleerib jätkuvalt 
perekonnaseaduse § 135 lg 
4, ka pärast 1. jaanuari 2016. 
Perekonnaseaduses jäävad 
samad tingimused. 

Uues lastekaitseseadu-
ses on välja toodud eraldi 
abivajav laps ja hädasolev 
laps. Abivajav laps on laps, 
kelle heaolu on ohustatud 
või kelle puhul on tekkinud 
kahtlus tema väärkohtlemise, 
hooletusse jätmise või muu 
lapse õigusi rikkuva olukorra 
suhtes, ja laps, kelle käitumi-
ne ohustab tema enda või 
teiste isikute heaolu. Näiteks 
abivajava lapse puhul ei ole 
tagatud tema turvatunne, 
areng ja heaolu. Näitena võib 
tuua üksi elavast lapsest, laps 
vajab erispetsialisti abi, kuid 
vanem ei tunnista seda või 
ei oska abi küsida, laps pani 
toime süüteo vms.

Abivajavast lapsest tuleb 
teatada valla- või linnava-
litsusele, võimalusel otse 
lastekaitsetöötajale. 

Hädaohus olev laps on 

Jaanika Kirs. Foto Jaanika Kirsi erakogust

Lastekaitsespetsialist 
selgitabkõikidele isikutele, kelle puhul 

on tuvastatud abivajadus ning 
sobivaks teenuseks on hinnatud 
hooldusteenus.  Teenuste 
nomenklatuur võimaldab 
katta vajadusi paindlikult 
ning annab vallavalitsusele 
võimaluse pakkuda isikule just 
vajadustele vastavat teenust 
vajalikus mahus ning sellega 
ennetada hoolduskoormusega 
isikute väljalangemist tööhõi-
vest. 

Tapa valla eelarvest lapse-
hoiuteenuse rahastamise kord 
viidi kooskõlla kehtiva sot-
siaalhoolekandeseadusega ning 
sätestati, et lapsehoiuteenusele 
saamiseks peab lapsevanem 
või hooldaja esitama avalduse 
lapsehoiuteenuse osutajale. 
Sellega tagatakse lapsevanema-
le teenuse osutaja vaba valiku 
õigus. Teenusele pääsemine 
ei too iseenesest kaasa teenu-
se rahastamist vallaeelarvest, 
toetuse saamise taotlus esita-
takse vallavalitsusele ja seda 
menetleb vallavalitsus. Tapa 
valla eelarvest rahastatava lap-
sehoiuteenuse saajaks on laps, 
kelle enda ja lapsehoiuteenuse 
osutajaga lepingu sõlminud 
vanema elukohana on Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud 
Tapa vald, laps on eas, mil 
vanemal puudub õigus saada 
vanemahüvitist ning laps on:

1) erivajadusega (raske või 
sügava puudega) laps ja hoiu-
teenuse vajadus on märgitud 
ära lapse rehabilitatsiooniplaa-
nis või

2) koolieelses eas olev laps, 
kelle tervislik seisund vajab 
erilist tähelepanu ja väikest 
kollektiivi.

Katrin Kuusik,
endine volikogu 

sotsiaalkomisjoni esimees

Järgneb

Karmen Kaar, 
sotsiaalnõunik

laps, kes oma elu või tervist 
ohustavas olukorras, ja laps, 
kelle käitumine ohustab tema 
enda või teiste isikute elu 
või tervist. Hädaohu korral 
on lapse abivajadus niivõrd 
akuutne, et nõuab viivitama-
tult sekkumist, et ohtu ära 
hoida või lõpetada. Näiteks 
ohu tõrjumiseks on vajalik 
lapse kiire toimetamine tur-
valistesse tingimustesse. Kui 
lapse on seadnud hädaohtu 
tema enda perekond ja muul 
viisil ei ole võimalik ohtu 
tõrjuda ega vältida, siis on 
lapse perest eraldamine põh-
jendatud. Näitena võib tuua 
lapse füüsiline või seksuaalne 
vägivald, elu ja tervist ohustav 
hooletusse jätmine, laps on 
tugevas alatoitumises, laps 
on tõsiselt haige, laps üritas 
suitsiidi jne. 

Kui lapse elu või tervis on 
ohus võib lapse perest eralda-
da 72 tunni jooksul, kohtule 
tuleb esitada dokumendid või 
tagastama perele lapse 72 
tunni jooksul. Teisisõnu ehk 
maakeeli tähendab see seda, et 
72 tunni jooksul, kui laps on 
perest eraldatud tuleb taotleda 
kohtult esialgset õiguskaitset, 
juhul kui 72 tunni jooksul 
ei ole esialgset õiguskaitset 
taotletud või kohus ei ole ra-
huldanud taotlust, tuleb laps 
tagastada perekonda. 

Hädaohus olevast lapsest 
tuleb teatada politseile ja val-
la-või linnavalitsusele: 
Politsei lühinumber 110
Hädaabi 112
Politsei kliendiinfo 612 3000
Lasteabi 116111

Jaanika Kirs,
Tapa vallavalitsuse

 lastekaitsespetsialist
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Tapa       
 26. november 2015 nr 58

Tapa valla 2016. aasta eelarve 
kinnitamine

Määrus kehtestatakse Kohaliku 
omavalitsuse korralduse sea-

duse § 22 lõige 1 punkt 1 ning 
Tapa vallavolikogu 12.05.2011 
määruse nr 47 ”Tapa valla põ-
himäärus” § 7 lg 1 alusel. 

§ 1. Kinnitada Tapa valla 
2016 aasta eelarve vastavalt 
Lisale 1.

§ 2. Kinnitada Tapa val-

la 2016. aasta eelarve tulude 
plaan summas 7 632 434 eurot 
(Lisa 2). 

§ 3. Kinnitada Tapa valla 
2016. aasta eelarve kulude 
plaan summas 8 338 859 eurot 
(Lisa 3), ning kohustuste vähe-
nemine summas 356 164 eurot 
(Lisa 4). 

§ 4. Kinnitada Tapa valla 
2016. aasta eelarve kattealli-
kate, kulude, reservfondi ja 
lõppjääkide tasakaal summas 
8 338 634 eurot.

§ 5. Kinnitada eelarveaasta 
kassatagavara summas 200 000 
eurot.

§ 6. Kinnitada Tapa valla 

2016 aasta eelarve reservfond 
summas 2000 eurot.

§ 7. Tapa vallavalitsusel kin-
nitada vallavalitsuse ja vallaa-
sutuste eelarvete ja alaeelarvete 
kulude jaotus.

§ 8. Tapa vallavalitsus võib 
eelarveaasta jooksul täienda-
valt eraldatud sihtotstarbeliste 

eraldiste saamisel lisada need 
laekumised ja nendele vas-
tavad kulud valla eelarvesse, 
informeerides sellest volikogu 
järgmisel istungil.

§ 9. Määrust rakendatakse 
alates 01.01.2016.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees
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Vastavalt vallavolikogu 
poolt kinnitatud „Tapa valla 
teede ja tänavate teehoiuka-
vale aastateks 2016–2019“ 
ja valla 2016. aasta eelarvele, 
on vallas käesoleval aastal 
plaanis mitmed suuremad 
tee-ehitused.

Jänedal Lossi tee re-
konstrueerimine ligikaudu 
700-meetrisel lõigul ala-
tes Piibe maanteest ja lossi 
suunas kuni Kooli tee rist-
mikuni. Seal rajatakse uus 
asfaltkate ja lahendatakse 
sademevete ärajuhtimine. 
Samuti eeldab vald, et ka 
naaberkinnistute omanikud 
tulevad projektiga kaasa 
ning kasutavad soodsat või-
malust oma parklate korras-
tamiseks. 

Tapal Paide maantee äär-
de, lõigule Õhtu pst ristmik 
kuni Olerexi tankla jalg- ja 

jalgrattatee rajamine. Selle 
kergtee pikkus on ligikau-
du 1050 meetrit ning tee 
tuleb asfaltkattega. Projekt 
on juba koostatud. Kõne-
aluse kergtee valmimisega 
võimaldatakse jalakäijatel 
ohutult liigelda paralleel-
selt Paide maanteega alates 
Lõuna tänavast kuni Ole-
rexi tanklani ja Lasketiiru 
tänavani. 

Tapal lasteaia Vikerkaar 
juurde (Ülesõidu tänava 
põiktänavas) parkla raja-
mine. Sellega tekitatakse 
lasteaiale lisaparkla ja kor-
rastatakse Kabala ja Ülesõi-
du tänavate vaheline lõik. 

Tapa linnas asfaltkat-
tega tänavate ülepinda-
mine. Kokku pinnatakse 
neli tänavat: Lembitu pst 
Paide mnt ja Üleviste vahel, 
Kalda, Kivi ja Autobaasi 

tänavad. 
Loetletud tööde teosta-

miseks on eelarves vahen-
deid ette nähtud ligikaudu 
300 000 eurot.

Juhul, kui tööde maksu-
mused osutuvad soodsa-
maks planeeritust, saab veel 
pinnata kruusakattega teid 
Läste ja Lokuta külades, 
Jootme kandis ja Lehtses.

Muudest transporditee-
de remontidest võib mär-
kida Tapa vallale kuuluva 
kahe haruraudtee rekonst-
rueerimist, mida rahastab 
Kaitseministeerium. Nen-
de haruteede rekonstruee-
rimisega saab Kaitseväe 
linnak otseühenduse suure 
raudteega. Koos raudtee 
remondiga saab korda ka 
Karja tänava ülesõit.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Tapa valla 2016. aasta 
teeremondid ja -ehitused

Loomaarsti 
vastuvõtt ja
koduvisiidid

Pakun loomade pidamise 
ja haiguste alast konsultat-
siooni ning ravi. Vaktsinee-
rimine, sise ja välisparasii-
tide tõrje. Kastreerimine ja 
steriliseerimine. Nõustan 
käitumishäirete korral. 

Asun Aegviidus aadressil 
Piibe mnt 13 (raamatuko-

guga samas hoones).
Teen koduvisiite Jänedal, 

Lehtses ja Tapal.

Küsimuste puhul helistada 
tel 510 5973 või  

kirjutada aegviidulooma-
kliinik@gmail.com.

Ants Raava, 
loomaarst
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3.12.2015
- Määrati projekteerimistingimu-

sed ehitiste (elamu ja kaks abihoonet) 
püstitamise ehitusprojekti koostami-
seks Pikk tn 81 kinnistul Tapa linnas;

- omasteta surnute matmise edu-
kaks pakkumuseks tunnistati OÜ Viru 
Matusebüroo poolt esitatud pakkumus;

- kahele maaüksusele Saiakopli 
külas ja ühele maaüksusele Näo külas 
määrati koha-aadressid;

- võeti vastu 9 korraldust munit-
sipaalomandisse taotletavale maale 
pindala, lähi-aadressi, maksusta-
mishinna ja sihtotstarbe määramise 
kohta;

- nõustuti Tapa valla Karkuse kü-
las asuva 24,88 ha suuruse Vabamäe 
katastriüksuse (vaba põllumajandus-
maa nr 1/19) erastamisega;

- nõustuti Tapa vallas Pruuna 
külas asuva viie maaüksuse jätmisega 
riigi omandisse;

- kooskõlastati puurkaevu raja-
mise asukoht kinnistul Küti Raudla 
külas Tapa vallas;

- kinnitati Tapa vene põhikooli 
hoolekogu koosseisus: Tatjana Ju-
rassova – lastevanemate esindaja; 
Aelita Iljina – lastevanemate esin-
daja; Roman Tšuvpilo – lastevane-
mate esindaja; Vadim Avramchuk 
– lastevanemate esindaja; Anžela 
Jegorova – lastevanemate esindaja; 
Igor Pshenichny – lastevanemate 
esindaja; Anneli Morgenson – õpe-
tajate esindaja; Karina Gavzijeva – 
õpilasomavalitsuse esindaja; Tatjana 
Tamm – volikogu esindaja;

- kinnitati Tapa valla 2015. a nel-
janda lisaeelarve tulude laekumine 
tegevusalade ja majandusliku sisu 
järgi ja kulude jaotus tegevusalade ja 
majandusliku sisu järgi;

- otsustati müüa eelläbirääkimiste-
ga pakkumise teel Tapa vallale kuuluv 
hoonestamata kinnistu aadressil Loo-
de tn 7 Tapa ning kinnistu aadressil 
Paide mnt 100, Tapa linn.

10.12.2015
- Lõpetati kahe puudega inimese 

hooldamine, kuna inimesed paigutati 
hooldusteenusele;

- volitati Tapa vallavalitsuse hoo-
lekandespetsialisti teostama eestkos-
tetava nimel kõiki pangatoiminguid;

- MTÜ Jäneda külaelu arendamise 
seltsile eraldati toetuseks 2015. a 
detsembris 200 eurot seoses Jäneda 
Mõisapiigade esinemisega Rootsis 
Järvsö linna jõululaadal;

- väljastati ehitusluba ehitise (ga-
raaž-abihoone) püstitamiseks Tapa 
vallas Nõmmküla külas Kiige kin-
nistul;

- väljastati ehitusluba Tõnuri OÜ-le 
ehitise (teraviljakuivati ja säilituspunkri-
te) püstitamiseks Tapa vallas Vahakul-
mu külas Vahakulmu kuivati kinnistul;

- otsustati müüa Tapa vallale 
omandiõiguse alusel kuuluvad korte-
riomandid aadressil Roheline tn 8-7 
Tapa linn ja Roheline tn 20a - 13 Tapa 
linn Tapa vald;

- pikendati munitsipaalkorteri nr 
2, Tähe kontorimaja Tõõrakõrve küla 
Tapa vald üürilepingut;

- kinnitati Tapa valla 2016. a eelarve 
tulude laekumine ja kulude jaotus te-
gevusalade ja majandusliku sisu järgi;

- anti luba OÜ-le Pariisi Tuled ilu-
tulestiku korraldamiseks Tapa vallas 
Jäneda külas Musta Täku Talli taga 
12.12.2015 a kell 22.

17.12.2015
- Seoses Tapa gümnaasiumis toi-

muva jõulupeoga lühendati ajutiselt 
alla 16-aastaste alaealiste liikumisva-
baduse piirangut ja lubada neil viibida 
ilma täiskasvanud saatjata avalikes 
kohtades 18. detsembril alates kella 
23-st kuni 19. detsembri 2015 kella 
00.15-ni;

- anti luba Tapa gümnaasiumile ilu-
tulestiku korraldamiseks Tapa linnas 
gümnaasiumi esises pargis 18.12.2015 
a kell 24;

- eraldati Tapa vallas noorsootöö 
valdkonnas tegutsevatele mittetulun-
dusühingutele ja ringidele Tapa valla 
2016. a eelarve osast tegevustoetust 
kogusummas kuni 27 185 eurot;

- eraldati Tapa valla 2016. aasta 
eelarve osast religioonitoetusteks 
kogusummas 4000  eurot;

- eraldati Tapa vallas tegutsevatele 
mittetulundusühingutele, ringidele, 
klubidele, seltsingutele ja seltsidele 
Tapa valla 2016. aasta eelarve osast te-
gevustoetust kokku kuni 15 250 eurot;

- väljastati ehitusluba Tuuleveski 
Põllud OÜ-le ehitise (säilituspunkrite ja 
kaalu) püstitamiseks ja ehitise (teravilja-
hoidla) rekonstrueerimiseks Tapa vallas 
Vahakulmu külas Tuuleveski kinnistul;

- kinnitati 2016. a kaasava eelarve 
hääletamistulemused;

- määrati Tapa vallas üheteist-
kümnele katastriüksusele uus koha-
aadress;

- võeti vastu 9 korraldust munitsi-
paalomandisse taotletavale maale pind-

ala, lähi-aadressi, maksustamishinna ja 
sihtotstarbe määramise kohta;

- anti nõusolek Eesti Kaitseväe 
Toetuse väejuhatusele vee erikasutus-
loa väljastamiseks kinnistul Loode 35 
Tapa linn Tapa vald Lääne-Virumaa.

30.12.2015
- Volitati Tapa vallavalitsuse las-

tekaitsespetsialist Jaanika Kirsi vor-
mistama ja välja võtma isikut tõen-
davaid dokumente Ida Prefektuuri 
Kodakondsus ja Migratsioonibüroo 
Rakvere teeninduses;

- viiele abivajajale eraldati kohad 
hooldusteenusele hooldekodus;

- otsustati toetada kahekümne 
lapse toitlustamist lasteaias;

- otsustati maksta täiendavat ühe-
kordset sotsiaaltoetust, ranitsatoetus, 
põhihariduse omandamist alustava 
lapse emale, summas 60 eurot;

- kahes sotsiaalkorteris pikendati 
üürilepinguid;

- otsustati maksta täiendavaid sot-
siaaltoetusi kokku summas 288.46 eurot;

- jäeti rahuldamata neli avaldust 
sotsiaaltoetuste taotlemisel;

- otsustati esitada Viru-Maakoh-
tule neli avaldust Tapa vallavalitsuse 
kui eestkostja ametiaja pikendamiseks 
kuni füüsilisest isikust eestkostja 
leidmiseni;

- otsustati eraldada 2016. aasta eelar-
ve osast toetused spordiklubidele ja -or-
ganisatsioonidele kokku 79 900 eurot;

- kehtestati töötasu alammää-
rad täistööajaga õpetajatele Tapa 
valla lasteaedades ning muusika- ja 
kunstikoolis ja tugispetsialistidele 
(logopeed, eripedagoog, psühholoog, 
sotsiaalpedagoog) 2016. aastal;

- Jäneda spordihoone akende 
soojustamise edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Tapa Ehitus poolt 
esitatud pakkumus kui madalaima 
maksumusega pakkumus;

- otsustati korraldada avatud han-
kemenetlusega riigihange „Investee-
rimislaenu võtmine“;

- määrati Tapa vallas Karkuse 
külas asuva, munitsipaalomandisse 
taotletava Vahesalu tee maaüksuse 
üldpindalaks 4475 m2, sellest ehitise-
alune pindala 4475 m2;

- võeti vastu neli korraldust õi-
gusvastaselt võõrandatud maa tagas-
tamise ja ostueesõigusega erastamise 
kohta;

- pikendati munitsipaalkorteri asu-
kohaga Keskuse 10-1 Lehtse alevik 
Tapa vald sõlmitud üürilepingut.

Vallavolikogu istung 
17.12.2015

- Kinnitati Tapa valla arengukava 
aastateks 2015–2025;

- kinnitati Tapa valla teede ja 
tänavate teehoiukava aastateks 2016–
2019;

- otsustati võtta laenuna rahaline 
kohustus summas kuni 1 000 000 eu-
rot Lehtse asula multifunktsionaalse 

keskusehoone rajamiseks;
- valiti sotsiaalkomisjoni esime-

heks Ene Augasmägi;
- anti välja Tapa valla teenetemärk 

ja aastategijate nimetused kolmes 
kategoorias.

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

17. jaan kl 12 Lehtse külakilb 5. mäng – jätkub 14. hooaeg! 
Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.

18. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, eakate 
liikumine.

30. jaan kl 18 Üle-eestilise mandoliiniorkestri kontsert. Esinevad 
Eesti Mandoliinide Orkester, Saku Mandoliinid, Uhtna Man-
doliiniorkester, Tapa valla Mandoliiniorkester. On harukordne 
võimalus kuulata koos musitseerimas üle 100 mandoliini! 
Pärast kontserti võimalus üles seada lauad ning algab peoõh-
tu ansambliga Konterbant. Pääse kontserdile ning peole 5 €.

7. veebr kl 10 Lehtse 6. pinksi pühapäev ja Tapa valla lahtised 
meistrivõistlused. Jätkub PPP XIV hooaeg. Osalema oodatud 
kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. Registr  
algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks: 3,50 €, õpil 
tasuta.

8. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus ahvi-aasta algus ja vastlapäev. 
Oodatud kõik pensionärid, nende sõbrad ja muidu huvilised! 
Kogunemine kultuurimaja ees (lume olemasolu korral). Kaasa 
kelk, selga soe riietus – käime korra kelgumäel liugu laskmas! 
Pärast liulaskmist kultuurimajas hernesupp ja kuum jook! 
Mängud, laulud, võistlused. Võta kaasa paar eurot supiraha, 
hea tuju ja mõnus anekdoot!

9. veebr kl 10.30–12 Mudilaste vistel-vastel. Lume korral 
kaasa kelk, selga soojad riided – läheme kelgumäele liugu 
laskma. Kui lund pole, siis möllame kultuurimajas. 

14. veebr kl 12  Lehtse Külakilb 6. mäng – jätkub XIV hooaeg! 
Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.

16. veebr kl 10–12  Mudilaste sõbrapidu. Ootame teid külla! 
20. veebr kl 20  Kantripidu kõigile – Lehtse Liinirahavas10 aastat 

kindlalt liinil! Õhtut sisustab Lehtse Liinirahvas. Tantsuks 
mängib Virumaa parim kantribänd ansambel Detail. Ooda-
ta mitmeid külalisesinejaid. Registreerimine laudadesse 19. 
veebruarini, siis pääse 7 € (peoõhtul kallim ja mugav koht 
pole garanteeritud!) Tunned end kindlasti hästi, kui tuled ho-
busega ja riietud kantristiilis! Võid tuua liinirahvale sünnipäe-
vakinke! (Aga see pole kohustuslik). Info: 521 8398, info@
lehtsekultuurimaja.ee.

22. veebr kl 13   Klubi Ehavalgus – EV sünnipäeva tähistamine. 
Loeme isamaalist luulet ja laulame laule Eestimaast. Mä-
lutreening, viktoriin Eestist. Ilusaid pilte Eestimaast – slai-
diprogramm. Riietus soovitavalt lipuvärvides (pole kohustus-
lik) Tule ka!

23. veebr kl 10.30–12 Lehtse lasteaia pidu “Palju õnne, Eesti!”
27. veebr  Teatri ühiskülastus “Ooperifantoom” Tartu Vanemuises.

NB! Jaanuar – veebruar NÄITUSED:
Endla Lääne – tikitud pildid.
Kristjan Kurg – loodusfotod.

16. jaan kl 13  Eakate pidu. Külas Kadrina Rahvamaja tantsijad. 
Sissepääs prii.

17. jaan kl 12  MTÜ Chervona Ruta sünnipäevapidu.
18. jaan kl 19  Tapa muusikakooli pargis jõulukuuskede  

ühispõletamine. Too oma jõulupuu hiljemalt 17. jaanuari 
hommikuks muusikakooli parki kogumiskohta.

25. jaan kell 14  Muusikateraapia eakatele. Tasuta tutvustav 
töötuba kõigile huvilistele. Juhendaja Liisa Allsoo.

29. jaan kl 19  Tapa linna teatritrupp. A. Tšehhovi lühinäidendid 
„Karu“ ja „Juubel“. Piletid 2 € ja 3 €.

5. veebr kl 11  Viljandi Lasteteater Reky etendus „Maša ja kolm 
karu“. Pilet 5.50 €.

8. veebr kl 18  Alexandr Mironovi teadusteater. Teaduslik- 
meelelahutuslik interaktiivne keemia-alane show lastele, mil-
les me koos pealtvaatajatega viime läbi huvitavaid ja kaasa-
kiskuvaid eksperimente teadusmaailmast!  
Kestus 1 tund. Piletid hinnaga 4 €. 

13. veebr kl 13 Tapa seeniortantsijate 10. sünnipäev.
19. veebr kell 19  Muusika Eestimaale. Kontsertlavastus  

„Diiva“. Annaliisa Pillak – sopran, Siim Sellis – klaver,  
lavastus Paavo Piik. Piletid 3 € ja 5 €.

20. veebr kl 19 Komöödiateatri etendus „Orav ja Ilves “. Autor 
Andrus Kivirähk. Osades Andrus Vaarik ja Kaspar Velberg. 
Jant ühes vaatuses, kestab üle ühe tunni. Piletid 12 € ja 14 € 
müügil kultuurikoja kassas ja Piletilevis.

31. jaanuarini avatud Tapa kunsti- ja muusikakooli õpilastööde 
näitus. Tulge kindlasti vaatama!

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG



Need armsad kellest ilma jäime,
on tegelikult alles – meie sees.
Nad on me ligi ja ei torka silma,
nii nagu valgus tolmukübemes ...

(Leelo Tungal)

Südamlik kaastunne Teile, Marika ja Tatjana
kalli ema LORA KONAR´i surma puhul.

Katrin ja Maire

Kustus elu, vaikis valu,
väsisid ta töökad käed ...

Südamlik kaastunne Marikale kalli ema
LORA KONAR

19.04.1932-15.12.2015
kaotuse puhul

OÜ Tapa Perearstikeskus

Seal kus sulgub eluraamat, algab mälestuste maa...
Avaldame kaastunnet Helle Vaikrele 

armsa õe surma puhul.

Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing

Kõike võib tahta, karta ja loota,
seda mis tuleb, mitte keegi ei oota.

SIIM SOOTS
Mälestame kauaaegset majanaabrit.

Majarahvas ja Kaja

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 14. jaanuar 2016

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee.
E-post: sonumed@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. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

        

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 

1-, 2- ja 3-toalisi kortereid. 
Valmistame kortereid vastavalt kliendi 

soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides
     (ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja  
     pesumasinate paigaldus)
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine      
     tervikuna
- erinevaid ehitustöid

Tel: 508 2716, E-mail: info@nomiaska.eu

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5699 7000, +372 5650 0368.

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus

Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. Tel 5565 8919, 
amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

FIE Uno Lees 
Treimis- ja freesimistööd. 

Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone) 
Tel 5664 9956.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

Tel 5343 7995, e-post: tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Torutööd
- Talvel katustelt lume       
  koristamine

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632.

Müüa Tapa linnas ja vallas
erinevas suuruses ja seisukorras

korterid ning majad.
Täpsem info: mob 511 0478, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee,
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.

Võtan müüki teie korteri või maja. Aitan teid
kinnisvara müümisel ja ostmisel, abi kolimisel.

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

ELEKTRIK 
TEOSTAB KÕIKI ELEKTRITÖID

ELEKTRITÖÖD

PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

Tel: 53419510                                      
email: lepikuelektritood@gmail.com

PÄDEVUSEGA

ELEKTRIK 
TEOSTAB KÕIKI ELEKTRITÖID

ELEKTRITÖÖD

PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

Tel: 53419510                                      
email: lepikuelektritood@gmail.com

PÄDEVUSEGA

ELEKTRITÖÖD
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

MTÜ Eluaken (Valve 30) 
lahtiolekuajad: E, T, N, R kell 9–15

Tasuta – süstlavahetus, nõustamine,  
rasedustestid, kondoomid, infomaterjalid, jook  

ja kerge eine!
Igal teisipäeval kell 10–13 võimalik B-,C-hepatiidi 

ja HIV-testimine tasuta.
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või  

tapa.ennetuskeskus@gmail.com.

AVADEM OÜ pakub raamatupidamisteenuseid.
E-mail: avadem@mail.ee ja
 tel 5344 6315 või 327 7344

Avaldame kaastunnet Eevile, kalli 
ANDRESE 

kaotuse puhul.

Piret ja Lehtse kaupluse kollektiiv

Barona Eesti OÜ vajab kiiresti Kundasse kogemusega
 ELEKTRIKKU. Vajalik varasem töökogemus samal alal, erialane  

haridus ning eesti keele oskus suhtlustasandil. Põhjalik CV saata aad-
ressile lauri.laur@barona.ee. Täpsema lisainfo saamiseks võtke palun 

ühendust telefoninumbril +372 5622 3006 (Lauri) või maili teel.

Ostan väiksema maja Tapale otse omanikult. 
Tel 5668 3753.

Soe Pann OÜ
Müüa 50 ja 35 cm pikkuseid küttepuid. Lepp, 

kask, okaspuu, tamm ja okaspuupindu.
Pakkuda ka 50 liitristes kottides leppa ja  

40 liitristes kaske. Puud on kuivad, hinnad alates 
30 € ruum. Tel 553 3663, Raul Kõll


