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Arenduskoja LEADER toetuste pro-
jektitaotluste vastuvõtt on 4.–17. aprill 
ja 12.–21. septembril 2016.

Kohalik LEADER tegevusgrupp 
MTÜ Arenduskoda võtab vastu LE-
ADER strateegia meetmete 2016. a 
toetuste projektitaotlusi. 

Meetme 2.1 „Kogukonna inves-
teeringute toetus“,  meetme 2.2 
„Aktiivne ja tegus kogukond“, meet-
me 3.1 „Ajaloo- ja kultuuripärandi 
väärtustamise investeeringute toetus“ 
ja meetme 3.2 „Kultuuripärandi 
hoidmine“  projektitoetuse taotlusi 
saab esitada läbi E-PRIA 4. kuni 17. 
aprillini 2016. 

Meetme 1.1 „Elulaadiettevõtluse 
toetus“ ja  meetme 1.2 „Mikro- ja 
väikeettevõtete arendamine“  projek-
titoetuse taotlusi saab esitada läbi E-
PRIA 12. kuni 21. septembrini 2016.

Meetme 4.1 „MTÜ Arenduskoda 
koostöö ja jätkusuutlikkus“ voor ava-
takse 4. aprillil 2016 ja jääb jooksvalt 
avatuks strateegiaperioodi lõpuni.

Arenduskojas töötab projektide 
konsultant-spetsialist, kes nõustab 
taotlejaid.

Kevadvooru taotluste hindamis-
tulemuste paremusjärjestuse kinnitab 
MTÜ Arenduskoja juhatus hiljemalt 
45 päeva pärast taotluste vastuvõtu-
vooru lõpetamist (31.05.2016).

Sügisvooru infopäevad toimuvad 
augustis 2016.

Toetuste ja nõustamise kohta saab 
infot, taotlusvorme ning juhendma-
terjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt 
arenduskoda.ee. 

 Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

Maslenitsa tõi kokku
saalitäie rahvast

Tapa Muusika- ja 
Kunstikoolis 

alustab 
eelkool

Maslenitsat on Tapa vallavalitsus ja 
MTÜ Loominguline Ühendus Koit 
koos korraldanud 2011. a saadik ja 
iga kord on saali kokku kogunenud 
palju huvilisi, nii ka seekord.

13. märtsil korraldati rahvale 
kultuurikojas erinevaid huvitege-
vusi, oli selleks siis lorilaulude ja 
lastele joonistusvõistlus, ämma plii-
nide, aga ka Maslenitsa koogikeste 
konkurss. Pärast kontserti said kõik 
osalised ja külastajad maitsa väga 
head 1. jalaväebrigaadi kokkade 
tehtud hernesuppi, mida jagasid 
samuti 1. jalaveäbrigaadi ajateenijad. 
Suur tänu teile selle eest.

Kontserdil esinesid Tapalt, Tal-
linnast ja mujalt kohale tulnud slaavi 
kultuuri viljelevad ühingud, aga ka 
esmakordselt Tapal külas olnud 
udmurdi rahvalaulu esitajad.

Maslenitsa tähistab rahvakalendri 
järgi viimast kummardust talvele ja 
kevade tuleku algust, mille puänt 
on nuku põletamine, mis tähendab 
puhastumist, vabastamist millestki. 
Kirikukalendri järgi tähistatakse 
maslenitsat terve nädal. Pühapäev 

on see hetk, kus peetakse viimased 
peod, süüakse pliine ja hernesuppi. 
Pliine süüakse hapukoore, meega 
või millega iganes, kel võimalus, ka 
punase kalamarjaga. Alates 14. märt-
sist algas aga õigeusklikel 40 päevane 
paast, mille ajal ei tohi süüa liha- ega 
piimatooteid, ei tohi juua ka alkoholi. 
Paastueelsel nädalal ehk maslenitsa 

nädalal mindi üle sujuvalt lihatoidult 
taimetoidule.

Suur tänu korraldajatele, tub-
lidele vabatahtlikele ja kontserdi 
toetuse eest Eesti Kultuurkapitali 
Lääne-Virumaa Ekspertgruppi, 
mis võimaldas tapakatele näidata 
slaavikultuuri mitmekesisust.

tapa.ee
 

Muusikaosakonna eelkool alus-
tab 30. märtsil kell 17.15. Oota-
me lapsi, kes juba käivad koolis 
või alustavad kooliteed sügisel. 
Esimesse tundi palume tulla koos 
vanemaga. 

Avaldusi saab täita kohapeal. 
Eelkooli õppetasu on 10 € kuus.  
Õppetöö käib kaks kuud ja lõppeb 
18. mail toimuva õpilaste kontserdiga, 
mille käigus tutvustame koolis õpeta-
tavaid pille. 

Kunstiosakonnas eelkooli ei ole. 
Infot avalduste esitamise kohta järg-
miseks õppeaastaks jagame maikuus.

Ilusat kevadet!
Ilmar Kald,

Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
direktor

Arenduskoja 
 LEADER toetuste 
projektitaotluste 

vastuvõtt

Jäneda Kooli 
Aastategijad 2015

25. veebruaril, Eesti Vabariigi 98. aas-
tapäevale pühendatud aktusel, tunnus-
tati Jäneda Kooli 2015. aasta tegijaid. 
Õpetajate, õpilaste, õpilasesinduse ja 
kooli juhtkonna otsusel valiti paljude 
nominentide seast Aastategijateks 
2015:

Tubli sportlane – Laura Lään
Tubli õppija – Elina Ries
Tubli tegutseja – Martin Mõtlik
Hea toetaja – Jane Vaarik, Rene 
Leisson
Hea õpetaja – Tiia Salm
Aasta tegu – JÕUSAAL ÕUES

Ka vaatajad olid Maslenitsa puhul selga pannud päevakohased rõivad.

Tapa vald jagas 24. veebruaril kultuurikojas tunnustust 26 väga tublile inimesele. Lähemalt saab lugeda lk 4.

Foto  Eva Klaas

1. Korteriomandi aadressil Roheline 12-32, Tapa linn, Tapa vald (1-toaline eluruum üldpinnaga 26,
30 m2). Alghind on 2200 eurot, tagatisraha 50 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

2. Korteriomandi aadressil Üleviste 7-58, Tapa linn, Tapa vald (2-toaline eluruum üldpinnaga 46, 
60 m2).Alghind on 5600 eurot, tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa vallavalitsusele kinnises ümbrikus
hiljemalt 8. aprillil 2016 kell 11.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa.  
Ümbrikul peab olema märgusõna „korter“ ja pakkuja andmed.

Pakkumuste avamine toimub 8. aprillil kell 11.05 Tapa vallavalitsuse III korruse saalis Pikk 15.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele 

EE722200001120077103 Swedbankis või Tapa vallavalitsuse kassasse enne pakkumise esitamist.
Täpsem info valla kodulehel http://www.tapa.ee/vallavara-muuk või telefonil 5657 7163 (Eha Altmäe).

Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel
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Lääne-Viru Arenduskeskus korraldas 
koos Rakvere linnavalitsuse, SA Vi-
rumaa Kompetentsikeskuse ja Lääne-
Virumaa Rajaleidja keskusega noorte 
ettevõtlikkuse edendamisele suunatud 
Inspiratsioonilabori. Inspiratsioonila-
bor toimus 9. märtsil Rakvere Targas 
Majas. Kohale oli tulnud üle 100 õpi-
lase, kes soovisid üritusest osa võtta. 

Päev algas sissejuhatusega Margus 
Grosnõilt, kes on Rakvere Teatri 
näitleja. Ta tutvustas meile päeva-
plaani ning rääkis natuke nendest, kes 
õpilastele loengut peavad. Esimene 
loengupidaja oli Henrik Roonemaa, 
kes on loonud ajakirja nimega Gee-
nius (geenius.ee). Ta rääkis huvitavalt 
sellest, kuidas ta selle idee peale tuli. 
Ta töötas mitmeid aastaid ajakirja 
kallal, milles ta ise polnud osanik. See 
oli hea töökoht, kuid lõpuks otsustas 
ta puhkusereisil olles päevapealt, et 
nii enam ei saa. Ajakirja omanikud ei 
soovinud uuendusi ja kaasaegseid la-
hendusi, mida Henrik Roonemaa välja 
pakkus. See oli tema jaoks tähtis otsus, 
sest ta küsis endalt: “Kas siin, sellel 
töökohal, saabki minu karjäär otsa?’’ 
Ta tööandjad olid sellega nõus ning 
soovisid edu edaspidistes tegemistes. 
Peale seda ta asutas ajakirja Geenius, 
mis sai populaarseks ja areneb ka täna 
aina edasi. Ta rääkis väga huvitavalt 
ning pani meid kuulama.

Seejärel tegi ettekande Marje Kal-

laste. Tema tuli meile rääkima sellest, 
kuidas tema äriidee alguse sai. Äriideest 
kasvas ettevõte Wooden Lifestyle 
OÜ, mis tegeleb puidust kikilipsude 
tootmisega. Kikilipsud on tehtud 
spoonist ning need nägid head välja. 
Meile anti neid ka katsuda ning need 
olid muljetavaldavad. Marje Kallaste 
julgustas noori olema ettevõtlikud, 
sest ka see idee, millest tema äri alguse 
sai, oli kunagi peast välja visatud mõte, 
mis hiljem osutus heaks äriprojektiks.

Peale seda hakkas rääkima Karl 
Rein Kubjas, 2015. a telesaate Ra-
kett 69 võitja. Ta rääkis, et inimesed 
peavad alati millestki unistama, kui 
unistusi pole, siis pole ka eesmärki. 
Tema unistuseks on näiteks see, et ta 
saaks olla tulevikus mõne suurema 
kosmoseprojekti juures. Näiteks, kui 
järgmine inimene saadetakse Kuule. 
See annab tunde, et ta on maailma 
jaoks midagi ära teinud. Ta rääkis mei-
le ka Rakett 69 võidust ning ta ütles, et 
kõigil on võimalik nii kaugele jõuda, 
kui nad seda ise soovivad ja tahavad.

Pärast pandi meid gruppidesse ja 
tehti majas ringkäik. Hoone oli täis in-
novaatilisi lahendusi, mis teevad maja 
energiasäästlikuks. Ühel puuteekraanil 
oli visuaalselt ära näidatud kogu maja 
plaan ning ka iga ruumi temperatuur. 
Seda kõike sai paari vajutusega muuta.

Peale ringkäiku majas õpetati 
meile, kuidas teha äriplaani. Meile 

räägiti põhitõdedest ning vigadest, 
mida tihti äriplaanide koostamisel 
tehakse. Meile tutvustati ka seda, 
kuidas äriideed võimalikult kiiresti 
ja tabavalt esitada nii, et ka teised 
sellest kohe aru saaksid. Sellist kiiret 
esitlust nimetatakse “pitch’’ ning seda 
tehakse ühe minuti jooksul.

Tehti lõunapaus, kus sai head 
ja paremat. Põhiliselt oli laual ter-
vislik toit. Peale seda jagati meid 
gruppidesse ja tutvustati meile meie 
mentoreid, kes meid äriplaanide 
koostamisel aitasid. Iga grupp läks 
eraldi ruumi ning arutati ja selgitati 
üksteisele, milline idee oleks sobiv. 
lõpuks otsustati ja räägiti ideed ära 
ning valiti välja üks, mille kallal haka-
takse rohkem vaeva nägema ja seda 
esitama. Koostasime äriidee ning 
valisime inimese või inimesed, kes 
seda ette kandma hakkavad.

Lõpuks tehti iga rühma poolt viis 
ettekannet ning kiideti heade ideede 
eest. Päeva juht tänas kõiki ning palus 
meil väikese tagasiside jätta. 

Mulle pakkus see üritus palju uusi 
kogemusi. Sain suhelda erinevate 
inimestega, keda ma ei tundnud ning 
see tegi mind enesekindlamaks. Sain 
esinemisjulgust juurde, sest kui tegime 
äriplaane, siis pidid kõik oma ideid 
avaldama ning see oli kokkuvõttes väga 
tore. Mulle meeldis see üritus väga.

Andre Tuul,  9.A klass

Käisime Rakveres inspiratsioonilaboris

7. aprillil toimub Rakvere ametikoo-
lis maakonna viies ideede laat, mida 
korraldab Lääne-Viru maavalitsus 
koostöös Europe Directi Lääne-
Virumaa teabekeskuse, Lääne-Viru 
arenduskeskuse, maakonna koolide, 
tehnika- ning tehnoloogiaringide ja 
mitmete teiste asutustega. 

Korraldajad kutsuvad koole, erine-
vaid organisatsioone ja huviklubisid 
osalema oma loodusteaduste, tehni-
ka-ja tehnoloogia alaste töötubade ja 
väljapanekutega või teiste põnevate 
esitluste, leiutiste, infolaudadega. Väga 

oodatud on ka kõik õpilasfirmad oma 
tooteid tutvustama ja müüma. 

Osalemissoovist võivad koolid, 
noortekeskused, firmad, vabaühen-
dused, noortegrupid või noored 
teavitada hiljemalt 20. veebruariks 
e-posti aadressile haridusosakond@
laane-viru.maavalitsus.ee. 

Sihtrühmaks on eelkõige II ja III 
kooliastme põhikooliõpilased, kuid 
oodatud on kõik huvilised – nii väi-
kesed kui suured.

Eelmisel aastal said noored proo-
vida robotite ehitamist, leiutamist, 

2. aprillil korraldab Tapa valla noorte-
kogu Tapa gümnaasiumis järjekordse 
noorteürituse Wörkshop 2016. Nii 
nagu ikka kombeks, on ka sel aastal 
viis erinevat töötuba, milles noortel 
on võimalik osaleda: juuksuri ja 
meigitöötuba tulevad läbi viima kaks 
Viljandi noort, hip-hopi töötoa juhen-
dajaks on noored JJ Street tantsijad 
Tallinnast, Isvara jooga juhendaja on 
samuti Tallinnast ning keemia töötoa 
läbiviijateks noored Tartu Ülikoolist. 
Vahepeal pakub osalejatele tasuta 
kehakinnitust TG Koolipuhvet. Te-
gemist on noorelt noorele üritusega 
ning sel aastal esmakordselt kutsume 
ka naabervaldade noori oma üritusest 
osa saama. 

Üritus algab hommikul kell 10 
Tapa gümnaasiumis Pargi 12. NB! 
Kõigil võtta kaasa vahetusjalanõud.

Osalustasu, 1 euro, korjavad enne 
29. märtsi Tapa gümnaasiumis Kristel 
Külmallik ja Perit Võlli, Tapa laste ja 
noortekeskuses Ave Pappe, Kadrina 
huvikeskuses Liis Ambos, Lehtse 
koolis Tiiu Tikkerber, Ambla koolis 
Evely Traublum ja Jäneda koolis Ülle 
Oru.

Lisainfo ave.pappe@tapa.ee või 
tel 327 1233.

Ave Pappe

Tapa Valla Noortekogu 
korraldab WörkShopi

3D-joonestamist ja printimist. Tut-
vuti nii auto- kui IT valdkonnaga, 
elektriskeemidega, filminduse, toidu-
kunsti ja veeökoloogiaga. Kätt proo-
viti auto- ja lennumudelitega ning 
robovõistluse demorajal robotitega. 

Lisaks olid esindatud mitmesugu-
sed laboratooriumid, kus tehti sina-
sõprust loodusteadustega, õpiti te-
gema parfüüme, täringuid, hõljukeid 
ning tehti katsetusi ajuseadmetega.

Merle Maimjärv-Mirka,
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja 

sotsiaalosakonna vanemspetsialist

Ideede laat

1. märt sist 23. april lini on Tapa lin na raa ma tu kogu 
las te osa kon nas avatud õpilastööde näitus,
kus saab näha laste sügis-talvisel perioo dil 

val mi nud töid.

Alates 1. aprillist on Tapa kultuurikojas üleval 
uus õpilastööde väljapanek.

Sügisel valminud tööd on nüüd üleval
Jäneda raamatukogus, et rõõmustada ka sealtkandi inimesi.

Tulge vaatama!

Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
kuns ti osa konna tööde näi tused



Tulevase Tapa linna kõige esimene maja – jaamahoone, 1870. aastal. Foto 
pärineb Aleksander von Pahleni albumist ja fotograaf oli Charles Borhardt. 
Siia ümber hakkas kerkima esmane raudteeasula, mis sai aleviks 1917 ja 
linnaks 1926.
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Foto Tapa muuseumist

90 aastat tagasi andis noor Eesti 
Vabariik esimest korda linnaõigusi. 
Linnadeks nimetati Tapa, Põltsamaa, 
Tõrva, Türi ja Nõmme. Mis neist 
linnadest on tänaseks saanud? Mida 
juubeli puhul ette võetakse? Külas-
tage 2016. aastal 90-aastaseid linnu! 

TAPA
30. juuni – Tapale linnaõiguse 

andmise päeva tähistamine.
12. august – Lapitehnikas tööde 

näitus „Teineteisel külas“ Akaan 
Tilkkuakat ja Forssan Tyyki.nyt Tapa 
linnaraamatukogus.

13. august – Kodulinnapäev 
„Tapa linn 90“.

13. august – Linnad 90 ühispro-
jekt: „5 linna ühiskontsert“ Tapa 
muusikakooli pargis. 

14. august – Tapa VI Vorstifesti-
val muusikakooli pargis.

Lisainfo: www.tapa.ee, Indrek 
Jurtšenko, tel 529 0785, Facebook.
com/90aastasedlinnad 

TÜRI
20.–22. mai – Türi 39. Lillelaat 

Kalevi tn väljakutel.
3.–5. juuni – X Türi Kevadfestival 

„Kevade lummuses“.
21. juuni – Türi aastapäeva rahva-

spordivõistlus „1926“ linnastaadionil. 
1. juuli – Pargikontsert mõnu-

satelt muusikutelt ja kodukohvikud 
Kooli pargis. 

2. juuli – Türi linna 90. sünnipäev 
– aedlinnakohvikute päev ja peoõhtu 
lauluväljakul.

Lisainfo: www.tyri.ee, Katrin 
Soomets, tel 5332 6401, Facebook.
com/90aastasedlinnad

NÕMME
17. aprill – 85. rabajooks.
28. mai – Rabakontsert Pääsküla 

rabas, esineb ansambel Sadamasild.
29. mai – Tänavalaat „Roheliste 

väravate tänav“ Kalda tänaval.
20. august – Taasiseseisvumispäe-

va kontsert Vabaduse pargis.
9. oktoober – 86. rabajooks.
Lisainfo: www.tallinn.ee/nom-

me, Jukko Nooni, tel 5330 0120, 
Facebook.com/90aastasedlinnad

TÕRVA
4. juuni – Tõrva kodukohvikute 

päev.
1–3. juuli – Tõrva 90 juubeliüri-

tused.
10.–14. august –  Tõr va  Tu le -

Päevad: kalapüügivõistlus „Tõrva 
Vooker“, ansambli Vinland kontsert 
ja Eda-Ines Etti akustiline kontsert. 

13. augustil – Tõrva Loits.
2. september – 33. Tõrva kolme 

järve jooks.
september – IX Tõrva-Helme 

kergejõustikupäev olümpialastega.
Lisainfo: www.torva.ee, Pille 

Ilisson, tel 5302 4110, Facebook.

com/90aastasedlinnad

PÕLTSAMAA
1. juuni – Näituste „Põltsamaa 

linn laste pilgu läbi“ ja „Põltsamaa 
90 Kondase võtmes“ avamine. Laste 
tööd on vaadeldavad linnasüdame 
poodide ja asutuste vaateakendel. 
Põltsamaa Kunstiseltsi näitus avatud 
lossihoovis galeriis pAart.

9. juuli – XXI Lossipäev. Ehtsa 
eestimaise käsitöö laat, lasteala, los-
sijooks, köievedu üle jõe, rahvapidu, 
tuleshow jõe ääres.

13. august – Parvekontsert 
Põltsamaa jõel.

19. august – Põltsamaa kohvikute 
päev.

3. september – Põltsamaa Jõe-
mängud. Rahvaspordi pidupäev 
kümnete põnevate aladega.

Lisainfo: www.poltsamaa.ee, 
Kadri Suni, tel 5665 4345, Facebook.
com/90aastasedlinnad

Viie juubilarlinna juubeliürituste 
programm 2016. a

1926. aastal sai viis Eesti linna endale 
õiguse toimida linnana, iseseisva 
kogukonnana. Nendeks on Tapa, 
Põltsamaa, Tõrva, Türi ja Nõmme.

Jälgi nende nende linnade tegemisi 
nüüd ja edaspidi:https://www.face-
book.com/90aastasedlinnad/. Tapa 
linn 90 sündmustest saad infot valla 
facebookist, aga ka valla veebilehelt, 
kuhu tekitame alates aprillist eraldi 
rubriigi, lisaks jagame infot ka lehes 
ja loomulikult ka uudistena valla vee-

bilehes, samuti hiljem ka plakatitel 
ning flaieritel.

Jälgi infot, ole kursis ja võta üri-
tustest osa, kui on aga soovi, siis 
saad huvi korral osa võtta ka teiste 
meie pratnerlinnade üritustest, kuhu 
soovitakse osalemist eeskätt kultuu-
ri- ja spordirahvalt, kohvikupidajatelt, 
kuid osa võivad võtta kõik, kes vähegi 
tahavad. Selleks, ole hea, kui huvi 
tekib, võta palun ühendust indrek.
jurtsenko@tapa.ee, 322 9659.

Viis Eesti linna esitlevad 
tänavu omi sünnipäevi 

koos programmiga  
“Linnad 90”

Naiskodukaitse Tapa jaoskond loodi 
13. septembril 2000. aastal – seega 
täitus mullu meil 15 aastat. Loomise 
juures oli toona kümme naist, kellest 
tänaseks päevaks on tegutsema jäänud 
veel kolm: Vaike Porval, Kersti Põder 
ja Kristy Kalmus.

Naiskodukaitse on naisorgani-
satsioon, kus leidub harivat ja välja-
kutseterohket tegevust igale naisele 
– kõik liikmed läbivad baasväljaõppe, 
valivad vastavalt erialale lisakursu-
seid, saavad teha sporti ja osaleda 
militaarses tegevuses ning võtta osa 
seltskondlikest üritustest. Liikmete 
väljaõpe ja organisatsiooniline tegevus 
on suunatud Kaitseliidu ülesannete 
täitmisele, läbi mille saab iga liige anda 
oma panuse riigikaitse arendamisesse 
ja laiemalt kogu ühiskonna paremaks 
muutmisele.

NKK Tapa jaoskonnal on olnud 
paremaid ja halvemaid päevi. Vaike 
Porval meenutab, et oli ka vahe-
pealseid aastaid, mis püüti lihtsalt 
üle elada ja oodati, et ehk liitub 
organisatsiooniga tegusaid naisi, kes 
toovad uut verd ja uusi mõtteid. Nii 
on õnneks ka läinud ning tänase päeva 
seisuga on meie jaoskonnas 18 naist. 
Läbi aastate on esinaisteks olnud just 
need „veteranid“ – Vaike Porval, 
Kersti Põder ja Kristy Kalmus, kuid 

nüüd juhib Tapa jaoskonna tegevust 
noor esinaine Reeli Hakman.

Kui juba naised kokku saavad, 
siis ikka asja pärast – olgu selleks 
koosolekud, väljaõpped või motivat-
siooniüritused. Viimased on just need, 
mis kõige eredamalt mällu sööbivad 
– nii on koos käidud orienteerumas, 
ratsutamas, vastlaliugu laskmas ja 
sepistamas. Sügisel toimus aga üks 
uhke eetikakoolitus Villa Theresas, 
kus osalesid ka teiste jaoskondade 
naiskodukaitsjaid. Selleks aastaks 
seadsime sihiks pidada maha üks vah-
va perepäev Võsul, osaleda Tapa linna 
päevadel, viia läbi jällegi paar põnevat 
motivatsiooniüritust ja taastada jõulu-
pidude traditsioon.

Eelmisest sügisest hakkas Tapal 
tegutsema ka Kodutütarde rühm ning 
loodame leida sealt endale järelkasvu. 
Kuid kindlasti ootame liituma kõiki 
naisi, keda huvitab panustamine rii-
gikaitsesse ja kes hindavad mõnusat 
naiste seltskonda. Meiega liitumiseks 
võib ühendust võtta kas mõne tuttava 
naiskodukaitsjaga või meie esinaise 
Reeliga telefonil 5648 0534 või meilitsi 
reeli.hakman@gmail.com.

Seidi Lamus-Tšistotin,
NKK Tapa jaoskonna juhatuse liige

Naiskodukaitse
Tapa jaoskond jätkab
usinalt tegutsemist

Talumees värske leiva tõi
sai söönuks tööline treipingi taga
ja poodnik kundede ootuses
kaupu letile säädis
kui vedur üle nurmede kihutades vilet lõi...
Veel mõned sajandid tagasi olid 
siin heinamaad ja viljapõllud ning 
rahulikult oma sängis looklev jõgi. 
Kirik, pastoraat ja kõrts. Mõned 
mõisahooned ümberkaudu ja talud 
loomulikult ka. Siis ühel päeval sai 
vabaks sunnismaine talupoeg. Võis 
osta omale hooned, tüki maad, kus 
kasvatada vilja, mis aitaks peret toita 
ja tooks tibakene sisse ka. Oli palju 
tollal lapsi taluperedes. Kui polnud 
esimene sündimise järjekorras, pidid 
ühel päeval kodust lahkuma.

Paljude eestlaste saatuseks oli 
toona rännata võõrsile maad, tööd ja 
leiba otsima. Türi kandi õnnistuseks 
võiks pidada ettevõtlikke mõisnikke, 
kes said aru, et progressis peitub jõud 
ja raudtee on edasiviiv tegur, mis või-
maldab oma kaubaga jõuda Tallinna, 
sealt edasi aga suure Venemaa ja ka 
Euroopa turgudele. Kuna üha enam 
inimesi oskas lugeda ja kirjutada siis 
selle arendamiseks oli rohkelt paberit 
vaja. Paberit teeb aga paberivabrik. 
Kui on juba vabrik on vaja töölisi. 
Kui on töölised, on vaja neile ulualust 
ja toitu. Ehitajad, kaupmehed, paga-
rid, rätsepad, apteekrid – neid kõiki 
on vaja ühel tööstuse ümber kasvaval 
asumil. Seal, kus enne olid põllud, 

askeldasid nüüd järsku ehitusmehed, 
kerkisid majad, suur töö andis tööd 
paljudele väikestele. Kogukond kasvas 
kiiresti ning ühel päeval märgati, et 
alevist on siinsetele inimestele vähe, 
andke meile parem juba linna nimi. 
Olid olnud Alliku, Allenküll, Turgel, 
nüüd tuli Türi. Noor, arenev ning 
linnaseltskonda pürgiv.

Sa ime s i i s  l innaks.  Eh i ta -
sime siia Euroopa kõrgeima raa-
diomasti ja palju muudki, kui see 
ilus aeg sai ühel päeval lihtsalt läbi.  
Teine ilmasõda jõudis 1941. aasta suvel 
Türile. Rindejoonele jäänud linnas te-
gid hävitustööd nii kahurituli, rohkem 
veel aga linna kaitsvate punaväelaste 
põletatud maa taktika. Õhku lasti 
raadiomast, paberivabriku korsten, Sä-
revere meierei. Kirikut ei õnnestunud 
sõduritel süüdata, see oli kivist.

Kui sõda läbi, oli meil vaja kibe-
kiirelt endale hakata elamist ehitama. 
Ega türilane jõudnud oodata millal 
sotsialistlik ülesehitustöö siia jõuab. 
Tegime ise, eramud hakkas kerkima 
nagu seeni peale vihma. Maja val-
mis, oli oluline ka aed korda teha 
ja seda ikka naabrist paremini. Sealt 
meie kaunite koduaedade kuulsus ja 
aedlinna maine. Korruselamuid jõuti 

õnneks üsna vähe ehitada, neist ka 
paljud linna serva, pilgu alt ära. 
Ja kui meil olid ilusad aiad valmis, 
tekkis tahtmine seda kõike ka teistele 
eestimaalastele näidata. Nii sündis 
lillelaat, mis tänavu toimub juba 39. 
korda ning seejärel, aastast 2000 
kannab Türi Eestimaa Kevadpea-
linna tiitlit. 

Igal kevadel jõuavad kümned 
tuhanded aiasõbrad tee Türile nii 
Eestimaalt, kuid järjest enam ka 
Soomest, Rootsist, mujaltki maa-
ilmast. Pärast levitavad nad meilt 
saadud seemneid-taimi oma maal 
ja koduaias. Sageli tullakse siia just 
kevad-suvisel perioodil, et ammutada 
ideid kaunitest koduaedadest ning 
nautida Türil toimuvaid sündmusi.  
Tänaseks oleme pea veerand sajandit 
nautinud taas iseseisvust. Oleme 
küll vallasisene linn aga tunneme 
ennast suurvalla südamena. Kogu 
kevade kanname uhkusega pealinna 
tiitlit, ülejäänud osa aastast kanname 
kevadet lihtsalt südames. Otsime 
omale uusi sõpru läbi rohelise valla 
tunnuslause ja kiidame meie kanti, 
kui hääd kohta elamiseks.

Teet Reier 
www.tyri.ee

Türi on suurvalla süda

 Tapa jaoskonna aastapäeva tähistamine Võsul 2015. aastal.
Foto  Eino Porval
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Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VI-
ROL) kutsub üles esitama kandidaate 
üleriigilise tunnustussüsteemi “Eesti-
maa õpib ja tänab” konkursile, mille 
eesmärk on tunnustada ja tutvustada 
üldsusele Lääne-Viru maakonna hari-
dustöötajate tegevust, selgitada tehtud 
töö tulemuste põhjal välja maakonna 
haridustöötajaid, kes on oma töös 
saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja 
pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastev-
anemate lugupidamise.

Maakondlik konkurss on seotud 
üleriiglise konkursiga ning laureaadid 
valitakse 11 üleriigilises ja 3 maa-
kondlikus kategoorias. Kandidaate 
üleriigiliselt tunnustatud kategooriate 
auhindadele saab esitada 17.aprillini 
Haridus-ja Teadusministeeriumi vee-
bilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust 
leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud kategoo-
riad on: Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta 
klassijuhataja, Aasta klassiõpetaja, 
Aasta põhikooliõpetaja, Aasta güm-
naasiumiõpetaja, Aasta kutseõppea-
sutuse õpetaja, Hariduse sõber, Aasta 
õppejõud, Aasta suunaja, Õppeasu-
tuse juht, Aasta tegu hariduses.

VIROLi moodustatud maakondlik 
komisjon valib igasse kategooriasse 
(välja arvatud kategooria Aasta õppe-
jõud) esitatud kandidaatide seast ühe 
kandidaadi esitamiseks üleriigilisele 
komisjonile. Komisjoni esitatud 
kandidaat on ka laureaat vastavas 
kategoorias Lääne-Virumaal.

Komisjoni kuulub VIROL hari-
duskomisjoni, Lääne-Viru Maaval-
itsuse haridus- ja sotsiaalosakonna, 
Lääne-Virumaa Haridustöötajate 
Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühen-
duse, Lääne-Viru Haridusjuhtide 
Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse 
Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilas-
esinduse ning maakondlike ainesekt-
sioonide esindaja.

Kandidaate maakondlikele täienda-

vatele kategooriatele saab esitada samu-
ti 17. aprillini ning seda saab teha VI-
ROL veebilehel aadressil http://www.
virumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_
laaneviru_maakondliku_konkurss.

Maakondlikud täiendavad kate-
gooriad on:

Lääne-Virumaa noor õpetaja 
2016 – õpetaja, klassijuhataja, kes on 
koolis töötanud vähem kui kolm aastat 
ja kelle vanus on alla 30-aasta ning 
kes panustab õpilase loovuse, iseseis-
vuse ja kodanikutunde arendamisse, 
arvestab õpetamisel õpilase individu-
aalsusega, on saavutanud positiivseid 
tulemusi õppija arendamisel, tegeleb 
pidevalt enesetäiendamisega, toetab 
oma tegevuse ja eeskujuga õigete 
väärtushinnangute kujunemist õpilas-
tel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja 
lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere 2016 
– perekond (õed, vennad, lapsed, vane-
mad), kus kaks või enam liiget on tööta-
nud pikka aega Lääne - Virumaa hari-
dusasutustes erinevatel pedagoogilistel 
ametikohtadel ning kus pere kaks või 
enam liiget on maakonnas panustanud 
märkimisväärselt õpetamise ja õppimise 
arendamisse, on tähelepanuväärselt 
aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, 
on teinud tulemuslikku tööd hariduse 
väärtustamiseks ühiskonnas.

Elutöö auhind – haridustöötaja, 
kes on rohkem kui veerandsada aastat 
töötanud haridussüsteemis ja sellest 
suurema osa Lääne-Virumaal ning kes 
on panustanud maakonnas märkim-
isväärselt õpetamise ja õppimise ar-
endamisse, teinud tulemuslikku tööd 
hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, 
tähelepanuväärselt aidanud kaasa õp-
pija arengule, olnud oma tegevusega 
ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste 
innustajaks ning toetajaks.

Konkursi laureaatide tunnustamine 
toimub oktoobrikuus.

VIROL
 
 

Esmakordselt kuulutavad Tallinna 
Ülikooli Rakvere Kolledž ja Lääne-
Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) välja 
konkursi, mille keskmes on Lääne-
Viru maakonda käsitlevad üliõpilaste 
teadustööd.

Üliõpilaste teadustööde konkursside 
korraldamine on Eestis juba pikk 
traditsioon – seda nii ülikoolide, 
erialade ja valdkondade siseselt, nii 
ministeeriumite kui ka erinevate orga-
nisatsioonide poolt. Seni ei ole regioo-
niüleselt üliõpilastöid hinnatud. 

Lääne-Virumaaga seotud teadus-
tööde konkursi eesmärk on eelkõige 
motiveerida üliõpilasi aktiivselt osalema 
regiooni jaoks olulistes teadus- ja aren-
dustegevustes ning väärtustada uurimis-
tööde potentsiaali regiooni arenduses. 

 „Konkurss annab hea võimaluse 
saada ülevaade, mida on regiooni 
kohta uuritud ja milliseid andmeid 
on kogutud. Teisalt aitab see ka tu-
vastada, mida oleks vaja veel uurida 
ja võimaldab välja pakkuda tulevaste 
uurimistööde teemasid ning arendada 
koostööd kohalike asutuste ja ettevõ-
tetega,“ tõdeb Tallinna Ülikooli Rak-
vere Kolledži direktor Silver Pramann. 

VIROLi tegevdirektori Sven Hõ-
bemägi sõnul on VIROL tegelenud 
juba pikka aega Lääne-Viru maakonna 

haridusvaldkonna arendamise ja mit-
mekesistamisega, seda just erinevate 
projektide läbiviimise ja tunnustusüri-
tuste korraldamise kaudu. „Soovime 
ka sellel konkursil anda maakondlikku 
tuge, et veelgi innustada üliõpilasi läbi 
viima uuringuid ja analüüse erinevates 
Lääne-Virumaale olulistes valdkonda-
des, mille läbi aidata kaasa maakonna 
kui terviku arengule,“ lisas ta.

Konkursile võib esitada kõikides 
valdkondades 2015. või 2016. aastal 
kaitstud magistri-, bakalaureuse- ja 
diplomitöid, mis seostuvad Lääne-
Virumaaga. Esitada võib ka töid, mis 
on juba osalenud teistel konkurssidel. 
Hindamisel on oluline töö seotus 
kohalike arengukavadega, uurimistöö 
rakendatavus ja akuutsus. 

Konkursil osalemiseks on vaja 
esitada uurimistöö ja lühitutvustus. 
Juhendi leiab http://www.tlu.ee/
rakvereteadustood.

Töid saab esitada 12. veebruarist 
kuni 20. augustini 2016 e-postil rak-
vere@tlu.ee. 

Konkursi tulemused kuulutatakse 
välja avalikul sündmusel, mille täpne 
aeg ja toimumiskoht tehakse teatavaks 
septembris.

Sven Hõbemägi,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Haridustöötajate 
tunnustamine

Lääne-Viru maakonda 
käsitlevate üliõpilas-

tööde konkurss

Tapa vald jagas 24. veebruaril kul-
tuurikojas tunnustust 26 väga tublile 
inimesele.

Tapa vallavavanem Alari Kirt jagas 
tunnustust täna 24. veebruaril,Tapa 
Kultuurikojas, Eesti Vabariigi 98. 
sünnipäeval, 26 inimesele, kes paist-
sid silma oma tegevusega eriliselt 
silma 2015. aastal või on seda tei-
nud juba pikkade aastate jooksul. 
Kontseraktusel esines lisaks andekas 
noor muusik Randmar Tuulemäe, 
superstaari saate poolfinalist Siret 
Tuula koos Aleksander Bondareffiga. 
Hommikul heisati Tapa linnaväljakul 
lipud ja kultuurikojas kostitas vallava-
nem rahvast kohvi ja võileibadega. 
Suur täna Tapa kultuurikoja töökale 
kollektiivile (Heili Pihlak, Arvo Silla, 
Astrid Valdre, Eve Kruuk) ja vabatah-
htlik Kairi Kroonile toredate ürituste 
kaaskorraldamise eest!

Teenetemärk 2015
Helle Koitjärv – 1952 lõpetas 

Helle Koitjärv Tallinna Õpetajate 
Instituudi ajaloo erialal. Alati rõõm-
sameelne, aus ja otsekohene Helle on 
töötanud 66 aastat õpetajana, neist 
63 Lehtse koolis ajaloo ja ühiskon-
naõpetuse õpetajana, samas on ta 
õpetanud ka eesti keelt ja kirjandust. 
Hellet võib pidada Lehtse kandi aja-
loo elavaks entsüklopeediaks. Ta on 
aastaid juhendanud õpilaste koduloo 
uurimistöid, tutvustanud oma kodu-
kanti Lehtse kandi külalistele. Oma 
kolleegidele oli ta väga heaks kaas-
laseks, temalt sai alati abi. Samuti on 
Helle aktiivne kogukonna liige, ta on 
algatanud palju toredaid ettevõtmisi, 
mida aitas ise läbi viia. Helle on oma 
elus olnud suur traditsioonide austaja, 
samas on ta uuendusmeelne ja era-
kordselt vitaalne, olles nii eeskujuks 
noorematele.

Neeme Külmallik on mitu aas-
takümmet Tapa gümnaasiumis ja 
vene põhikoolis õpetanud noori 
autot juhtima. Samuti on Neemel 
juhtida Tapa Autokool, läbi mille on 
saanud sõiduõpet inimesed Tapalt ja 
mujalt. Neeme on abivalmis, loomult 
tagasihoidlik, kuid ääretult sõbralik. 
Ta teeb oma tööd pühendumusega. 
Kuni tänaseni on Neeme aktiivne ko-
gukonna liige ja liikluskomisjoni liige, 
tänu tema ettepanekutele on Tapa 
linna ja valla liikluskorraldus muutu-
nud aasta-aastalt paremaks, samuti on 
ta olnud turvalisusekomisjoni liige. 
Lisaks põhitööle ja ühiskondlikule 
tegevusele toetab Neeme Külmallik 
ja Tapa Autokool erineval viisil väga 
paljusid Tapa vallas korraldatavaid 
ettevõtmisi ja kultuuri- ja spordi-
ühinguid.

Ave Pappe töötab MTÜ Tapa 
LKÜ juhina ja noorsootöötajana 
aastast 2001. Ave aitab vallal 
arendada noorsootöö suunised, 
korraldades selleks ka vajalikke 
küsitlusi. Igapäevaselt organiseerib 
noorteüritusi, veab huviringe, 
nõustab,  on mentor iks  va l l a 
noortekogule. 2003. aastast korraldab 
koostöös vallaga töömalevat, kirjutab 
arvukaid projekte noorte tegevuste 
parendamiseks. Tänu Avele saadi 
2015. aastal projektipõhisteks 
finantseeringuteks ligi 23 000 € 
erinevate huviringide ja laagrite 
töö käivitamiseks. Hea lõimijana 
suudab ta koostööle panna lapsed 
o lenemata  soos t ,  r ahvuses t , 
sotsiaalmajanduslikust päritolust. 
Ave on hooliv, loov, loominguline, 
oskab kuulata, märgata, aidata kõiki 
osapooli.

Reigo Tamm on noor mees, kes 
jõuab igale poole. Oma kirgliku suh-
tumisega kultuuri, on ta Tapa vallas 

10. aasta jooksul käima lükanud ja 
korraldanud palju suurprojekte- 
kontsertsarjad “Noored muusikud”, 
“Rosaarium”, “Koolialguse pidu” ja 
ettevõtete tutvustamisürituse “Tapa 
mess”. Idee autorina aidanud luua 
Tapa vaksalisse suveteatri ja valda 
noortekogu. Tapa gümnaasiumis 
õppides vedas Reigo edukalt kooli-
raadiot ja õpilasesindust. Reigo on 
ühiskondlikult aktiivne, olles praegu 
Tapa vallavolikogu aseesimees ja 
kultuurikomisjoni esimees, ta on 
olnud ka maakondliku noortekogu 
esimene president. Vanemuise teatri 
ooperiartist Reigo Tamm on juba 
pärjatud Tartu linna noore kultuuri-
kandja tiitliga.

Kategooria “Organisatsiooni 
tegu”

OÜ Mini-Linda on Tapa vallas 
üks staažikamaid ettevõtteid, kes ka 
naistele tööd pakub. Nahkgalanterii 
kombinaat Linda alustas tööd 1973. 
aastal vanas kinomajas 19 töötaja-
ga. Peale mitmeid ümberasumisi, 
leiti 2003. aastal vana Autobaasi 
territooriumil 3kordses majas suu-
remad ruumid, kus jätkati tööd 20 
töötajaga. Ettevõttes toodetakse 
laevakatteid, suuri välitelke, erinevaid 
tooteid kaitsejõududele, 90-95% 
toodangust läheb eksporti. Tapa 
valla inimestele kuuluvas ettevõttes 
töötab 30 inimest, neist 27 Tapa 
vallast. 2015. aastal lõpetati I korruse 
remont, tehti suuri investeeringuid, 
mille käigus automatiseeriti täielikult 
juurdelõikus. Ettevõte toetab samuti 
Tapa valla kultuuriühinguid ja üritusi.

Kategooria “Elutöö”
Doktor Reet Mitt on erialaliselt 

röntgenoloog ja ultraheliarst, kes 
töötas Tapa Haiglas alates 1971. aas-
tast kuni 2015. aasta sügiseni. Sageli 
varju jäänud töö puhul, mis toimus 
pimedas ruumis, on jäänud tema isik 
tihtilugu patsientidele märkamatuks. 
Tänu dr Reet Mitti professionaalse-

tele hinnangutele ja kommentaaridele 
said arstid ja perearstid Tapal ning 
teistest piirkondadest tulnud pat-
sientidele panna õigeid diagnoose. 
Tänu tema kõrgele töökvaliteedile oli 
Tapa Haigla Lääne-Viru maakonnas 
ja mujal tuntud väga hea röntgeni 
ja ultraheliteenuse poolest. Reet on 
usaldusväärne ja täpne ning sõbralik 
kolleeg ja inimene. Kuigi dr Reet Mitt 
töötas oma viimastel tööaastatel Rak-
veres, jätkas ta erialast tööd ka Tapal, 
pakkudes röntgeni ja ultraheliteenust 
kohalikele, säästes nende jalavaeva 
ja aega.

Lisaks jagati tunnustust ka tä-
nukirjadega väga tubli panuse eest 
kokku 20 inimesele:

- Kauaaegse panuse eest Tapa 
Haigla arengusse – Vaida Reinhard, 
Juta Rooba, Nadezhda Kapralova, 
Anne Kitt, Reet Sults, Marika 
Vaskova, Ester Tomson, Marina 
Babii, Regina Tammeleht, Helga 
Jürma;

- Ellen Niiduga Midrimaal kor-
raldamise eest – Mae Mitt, Ere 
Käärma ja Margit Lättemägi;

- Elle Simm – teenkas majahpidja 
Lehtse kultuurimajas;

- Anne Raava – panuse eest Tapa 
valla kultuurivaldkonnas;

- Eva Klaas – vabakondliku foo-
rumi loomise ja Tapa valla aktiivse 
uudiste kajastamise eest Virumaa 
Teatajas ja veebimeedias;

- Marjette Maie Müntser – pa-
rim käsipalli naisjuunior 2015;

- Jegor Jakovlev – mitmekordne 
Eesti meister maadluses 2015;

- SK Tapa naismaadluskoondis 
– parim maadlusklubi Eestis 2015;

- Erik Selihhov – maailmakarika-
võitja taekwondos 2015.

Palju õnne kõikidele tunnusta-
tutele!

Indrek Jurtšenko

Tunnustusüritusel tehti ka ühispilte.

Ave Pappe ja Reigo Tamm.

Foto  Tiina Paas

Foto  Tiina Paas

Tapa vald tunnustas tublimaid
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Tapa vallavalitsus viis vastavalt jäät-
meseadusele läbi korraldatud jäätme-
veo riigihanke, mille tulemusena on 
01.05.2016 – 30.04.2021 ainuõigus 
vedada Tapa vallas segaolmejäätmeid, 
paberit ja kartongi ning biolagunevaid 
köögi- ja sööklajäätmeid Ragn-Sells 
AS-il. Seoses sellega kaotavad kehtivuse 
alates 01. maist 2016 kõik teiste veda-
jatega sõlmitud lepingud. Kehtivuse 
kaotavad ka kõik Tapa Vallavalitsuse 
poolt väljastatud korraldatud jäätme-
veo leevendusi (perioodiline vabastus, 
ühise mahuti kasutamise kokkulepped, 
mitme kinnistu omaniku luba jäätmeid 
üle anda ühel kinnistul) andvad kor-
raldused. Kehtima jäävad üksnes 2016 
aastal väljastatud korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise load, mis 
kehtivad kuni 20.01.2017. Seadusest 
tulenevalt on korraldatud jäätmeveo 
rakendumisest kõik jäätmevaldajad 
liitunud jäätmeveoga automaatselt. 
Kirjaliku lepingu mitteomamine või 
sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi 
jäätmete üleandmise kohustusest ai-
nuõigust omavale vedajale.

Miinimumpakett
Puhtuse ja hügieeni tagamiseks 

on jäätmeseadus ja Tapa vallavalit-
sus kehtestanud oma õigusaktidega 
minimaalsed konteinerite tühjenduse 
sagedused. Jäätmemahuteid peab 
tühjendama sagedusega, mis väldib 
nende ületäitumise ja ebameeldiva 
lõhna tekke, kuid mitte harvemini kui:

Tapa linnas ja Lehtse alevikus vä-
hemalt üks kord nelja nädala jooksul;

Imastu, Jootme, Jäneda, Karkuse, 
Moe, Näo, Patika, Saksi ja Vahakulmu 
külades rohkem kui nelja korteriga 
korruselamutes vähemalt üks kord 
nelja nädala jooksul.

 ülejäänud valla territooriumil 
vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. 

 Eramajades tiheasustusalal, kus 
on biojäätmete kompostimine kin-
nises kompostris jäätmetekke kohas 
on tagatud, võib vallavalitsuse loaga 
olmejäätmeid regulaarselt ära vedada 
üks kord 12 nädala jooksul.

Vanapaberi kogumise kohustus on 
viie ja enama korteriga kortermajades 
ning ettevõtetes, kus tekib vana-
paberit rohkem kui 50 kg nädalas. 
Köögi ja sööklajäätmete kogumise 

kohustus on 19 ja enama korteriga 
kortermajades ning toitlustus- ja 
kaubandusettevõtetes. Teenust osu-
tatakse klientidele lepingus toodud 
sagedusel ja nädalapäeval ning välja 
saadetud graafikute alusel. 

Konteinerid
Jäätmete kogumiseks tuleb kasuta-

da nõuetele vastavaid kogumismahu-
teid, mis peavad olema kompaktsed, 
terved ja korralikult suletavad. Mi-
nimaalseks jäätmemahutiks loetakse 
Tapa jäätmehoolduseeskirja järgi 80 l 
konteinerit. Juhul kui biojäätmete, va-
napaberi ja pakendijäätmete käitlemi-
ne on korraldatud vastavalt eeskirjale, 
võib ühe kuni kaheliikmelise leibkon-
na segaolmejäätmete kogumiseks ka-
sutada kuni 150-liitriseid jäätmekotte. 
Segaolmejäätmeid tohib jäätmekotti 
paigutada maksimaalselt 10 kg. Jäät-
mekott tuleb paigutada oma kinnis-
tule nii, et jäätmekotid on kaitstud 
sademete, muul viisil niiskumise ning 
loomade ligipääsu eest. Jäätmekoti ja 
selle paiknemiskoha korrashoiu eest 
vastutab jäätmevaldaja. Konteine-
rid peavad olema tühjenduspäeval 
jäätmeveokiga samal tasandil kõva 
kattega alusel, millele on tagatud 
jäätmeveoki ligipääs. Vedajal on 
õigus teenust osutada ajavahemikus 
kell 7–22-ni. Selleks palume mahuti 
välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva 
hommikuks kella 7-ks. 

Jäätmeveo hind
Alates 01.05.2016 on Tapa vallas 

järgmised teenushinnad (vt tabel).
Kuidas saada vabastust?
Kui teile kuuluval kinnistul Tapa 

vallas puudub elu- või äritegevus või 
seda kasutatakse hooajaliselt, siis on 
teil võimalus taotleda Tapa vallava-
litsuselt korraldatud jäätmeveost kas 
perioodilist või täielikku vabastamist. 
Selleks tuleb esitada vallavalitsusele 
taotlus, mille rahuldamise või rahul-
damata jätmise otsuse teeb vallavalit-
sus ühe kuu jooksul. Jäätmevaldajad 
võivad jäätmete kogumiseks kasutada 
mitme naaberkinnistu peale ka ühi-
seid kogumismahuteid, seejuures 
peavad jäätmeveolepingus olema fik-
seeritud kõik ühist kogumismahutit 
kasutatavad jäätmevaldajad. Ühisma-
hutit soovivad jäätmevaldajad peavad 

esitama vallavalitsusele ühise kirjaliku 
sooviavalduse milles näidatakse 
kõik kinnistud, nende omanikud, 
jäätmekäitluse eest vastutav isik ning 
ühismahuti asukoht. Ühismahutit 
on lubatud kasutada üksnes kõrvuti 
asetsevatel kinnistutel või kruntidel 
või ühise õuealaga korter- ja ridaela-
mutes tekkivate jäätmete kogumiseks. 
Ühismahutina ei ole lubatud kasutada 
jäätmekotte. Mitme kinnistu omanik 
liitub kõikide tema omandis olevate, 
veopiirkonnas asuvate kinnistutega 
ning tal on õigus neil kinnistutel 
tekkivad jäätmed üle anda tema poolt 
valitud kinnistul. Vastav taotlus tuleb 
esitada Tapa vallavalitsusele. Tulene-
valt jäätmeseadusest on korraldatud 
jäätmeveoga liitumise kohustusest 
vabastatud isikud, kellel on jäätmelu-
ba või kompleksluba.

Lepingute saatmine
Ragn-Sells AS saadab välja märtsi 

lõpus jäätmevaldajate registris ole-
vatele kinnistute omanikele nende 
elukoha aadressile (elektroonilise 
aadressi olemasolu korral e-mailile) 
eeltäidetud lepingud ning sinna juur-
de kuuluva lepingu lisa, hinnakirja ja 
veograafiku. Palume lepingus olevad 
andmed üle kontrollida ja vajadusel 
teha parandused või lisada puuduvad 
andmed. Andmete õigsuse tagami-
seks palume parandusi-täiendusi 
teha trükitähtedes. Seejärel palume 
tagastada üks eksemplar lepingust ja 
lepingu lisast Ragn-Sellsi klienditee-
nindusele aadressil Uus 1, Kiviõli või 
saata digiallkirjastatult virumaa@rag-
nsells.com. Lepinguid võib tagastada 
ka meie kliendiinfo päevadel:

7. aprillil Tapa kultuurikojas kell 
10–17.

8. aprillil Jäneda lossis kell 10–13
8. aprillil Lehtse teeninduspunktis 

kell 14–17
Ragn-Sellsi klienditugi 
Töötab E–R 8–17. Klienditoe lühi-

number on 15155 , kliendiinfot saab ka 
numbrilt 606 0439, nendele kõnedele 
kehtib teie telefonioperaatori teenusta-
su. Kõik küsimused on oodatud e-maili 
aadressile info@ragnsells.ee. 

Ragn-Sells AS
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415

info@ragnsells.ee, virumaa@ragnsells.com 

Tänan Tapa vallavanemat vastuse eest 
minu artiklile „Mõis 150 000 euro 
eest … Müüdud!“ (vt „Sõnumed“ nr 
2/2016). Artikkel oli huvitav lugeda, 
kuid tekitas küsimusi hoopis juurde. 
Vallavanem ei põhjenda ega selgita poole 
sõnagagi vastulause pealkirjas väidetut, 
et mõis ei ole müüdud. Tegemist on 
tüüpilise ajakirjandusliku trikiga, millega 
loodetakse kujundada avalikku arvamust 
vaid pealkirjadele tuginevalt.

Aga keskendume sisule. Härra val-
lavanem heidab volikogu fraktsioonile 
„Valla arengu eest“ ette, et fraktsioon 
ei saatnud juba detsembris otsuse 
eelnõu tagasi. Nii nagu on ähmane ja 
mitmetimõistetav vallavanema vas-
tulause juhtlõik, nii jäi ähmaseks ja 
mitmetimõistetavaks ka Pruuna mõisa 
võõrandamise menetlus volikogus. 
Põhjendamatu on vallavanema ette-
heide faktide omatahtsi tõlgendami-
sele. Fakt on, et detsembris volikogule 
mingit eelnõu ei esitatud! Oli vaid val-
lavolikogu esimehe päevakorraväline 
ja protokollimata informatsioon, et 
novembris tegi OÜ Ilmara ettepaneku 
seada Pruuna mõisale kasutusvaldus. 
Eelnõu esitati volikogule esimest korda 
jaanuaris 2016 ning see oli koostatud 
aga hoopis OÜ Indsalu 7. jaanuari 
täpsustatud ettepaneku baasil.

Eelnõu ja nüüd ka otsus oli nelja-
punktiline:

Teha Tapa vallavalitsusele ülesan-
deks sõlmida leping Pruuna mõisale 
ja õpetajate majale ostueesõiguse 
seadmiseks OÜ INDSALU ( registri 

number 12953998) kasuks.
Kinnitada moodustatava kinnistu 

müügihinnaks 150 000 eurot (ükssada 
viiskümmend tuhat eurot).

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmi-
mise kulud kannab ostja.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Seega, kui detsembris oli jutuks OÜ 

Ilmara, siis jaanuaris juba OÜ Indsalu. 
Kui detsembris räägiti kasutusvalduse 
seadmisest, siis jaanuaris juba ostu-
eesõiguse seadmisest. Kuidas mõista 
vallavanema lauset: “Ostueesõiguse 
seadmine ei tähenda veel ostu-müü-
gilepingut.”? Eraldivõetuna on väide 
sisuliselt küll õige (korrektne), aga ar-
tikli kontekst on, et justkui volikogu ei 
otsustanud mõisat müüa. Samas on vo-
likogu otsuse punktis 3 selgelt kirjas, et 
müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise 
kulud katab ostja. Siit saab järeldada 
vaid, et volikogu otsustas mõisa müüa 
OÜ-le Indsalu 150 000 euro eest ning 
kuni hoone kinnistamise ja võõranda-
miseni on see koormatud ostueesõi-
gusega. Sama kinnitas minu esitatud 
konkreetse küsimuse peale volikogu 
27. jaanuari 2016 istungil ka valla fi-
nantsnõunik. Arusaamatuks jääb, mida 
vallajuhid ise kavandasid, mida nad 
kokku kirjutasid, mida otsustati ja mis 
tegelikult välja tuli – kas tulemus vastab 
kavandatule? Fraktsiooni hinnangul 
iseloomustab kõnealust protsessi 
hämamine, mistõttu pidas fraktsioon 
õigeks olla eelnõu vastu. 

Maksim Butšenkov,
Fraktsiooni Valla arengu eest esimees

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

6. ja 27. aprillil kell 9–14
ILUTEENINDAJA EAKATELE SOODUSHINDADEGA!
(maniküür, pediküür, ripsmete ja kulmude hooldus)

Eelregistreerimine tel: 5384 3360 (Eve).

Igal kolmapäeval kell 8–14
MASSÖÖR EAKATELE SOODUSHINNAGA!

Vajalik eelregistreerimine tel: 554 7894 – Silvia.

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
4. aprillil kell 10–14

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja 
lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, mad-

ratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. Potitoolid 
ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva! Info, abi ja 
tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Korraldatud jäätmeveost Tapa vallas

Veelkord Pruuna mõisa 
võõrandamisest

Jäätmeliik Mahuti tüüp Graafikujärgne 
tühjendus

Graafikuväline 
tellimisel tüh-
jendus*

Tühisõit (50 % 
tühjendushin-
nast)**

Konteineri rent  
(kuu)

Olmejäätmed

jäätmekott kuni 150 l 0,89 € 1,33 € 0,44 € -

kuni 80 l 0,48 € 0,72 € 0,24 € 1,75 €

kuni 140 l 0,83 € 1,24 € 0,41€ 1,75 €

kuni 240 l 1,43 € 2,14 € 0,71€ 2,10 €

kuni 370 l 2,20 € 3,30 € 1,10 € 2,60 €

kuni 600 l 3,56 € 5,34 € 1,78 € 3,85 €

kuni 660 l 3,92 € 5,88 € 1,96 € 3,85 €

kuni 800 l 4,75 € 7,12 € 2,37 € 4,25 €

kuni 1500 l 8,90€ 13,35 € 4,45 € 7,60 €

kuni 2500 l 14,85 € 22,27 € 7,42 € 11,00 €

kuni 4500 l 26,73 € 40,09 € 13,36 € 13,25 €

Vanapaber 1 m3 0,00 € - - -

Biolagunevad köögi-ja 
sööklajäätmed 1 m3 0,00 € - - -

Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond 
edastab teavet õigusnõustamise kohta.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimes-
te Koda annab teada, et aastal 2016 
jätkub tasuta õigusnõustamise teenus 
puuetega inimestele Rakveres, Lille 
tn 8 järgmistel tingimustel ja aegadel:

Tasuta õigusnõustamisele on 
vajalik eelregistreerumine: Rakveres, 
Lille tn 8, tel 324 2023, 5342 9043. 
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Kojas nõustamine toimub:

14.04. kell 12–16
19.05. kell 12–16

16.06. kell 12–16
18.08. kell 12–16
22.09. kell 12–16
20.10. kell 12–16
17.11. kell 12–16
22.12. kell 12–16

Karmen Kaar, sotsiaalnõunik 

Õigusnõustamine

Tähelepanelik liikleja on ehk märga-
nud, et 1. Mai pst-le, muusikakooli 
juurde on ilmunud märgid "Suurim 
kiirus 30 km/h". Need märgid pandi 
sinna Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
riskianalüüsi tulemusel. Väga paljud 
lapsed liiguvad kodust kooli ja koolist 
muusikakooli, ületades Kooli tn ja 1. 
Mai pst ristmikul tänavat. Turvalist 
teeületust segab varjav aianurk, mis-
tõttu võib autojuht tee ületajat märgata 
alles viimasel hetkel. Just neil põhjustel 
osutus see suureks turvariskiks meie 
kooli õpilastele ja ka teistele linna laste-
le ning vald pidi liikluse rahustamiseks 
muutma liikluskorraldust. 

Kui need liiklusmärgid on üleval 
olnud umbes paar kuud, siis Tapa 
gümnaasiumi juures olevad märgid, 
mis keelavad teatud kellaaegadel kooli 
ette sõitmise ning ütlevad, et kooliesi-
ne teelõik on ühesuunaline, on üleval 
olnud juba aastaid. Vaatamata sellele 
rikuvad iga päev kümned autojuhid 

liikluseeskirju, sõidutades hommikuti 
oma lapsed kooli ukse ette või siis tee-
vad sama neile kooli järele tulles.

Sellest probleemist on olnud juttu 
pea igas gümnaasiumi hoolekogus 
ning koostöös Tapa politseiga on juhte 
ka korrale kutsutud. Teema on olnud 
üleval ka lastevanemate koosolekul 
ning mäletan, et sellest räägiti ka eel-
koolis käivate laste vanematele, kes 
tihti armastavad parkida just kooli ette 
või koguni kooli kõrval, kuhu sõitmist 
keelab veelgi karmim märk.

Me kõik teeme vigu ja ilmselt 
pole meist keegi puhas väiksematest 
liiklusrikkumistest, kuid need paar 
kohta puudutavad otseselt meie laste 
turvalisust ning me kõik soovime, et 
nendega ei juhtuks õnnetusi. 

Kutsun teid kõiki üles olema neis 
kohtades tähelepanelikum ning toimima 
nii nagu seda nõuab liikluskorraldus. 

Ilmar Kald, Tapa Muusika- ja Kunstikooli 
direktor, Tapa gümnaasiumi hoolekogu liige 

Kuhu meil nii kiire on?
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Tapa vallavalitsus võtab tööle 

PEARAAMATUPIDAJA,

kelle peamisteks tööülesanneteks on asutuse raamatupidamise  
korraldamine ja raamatupidajate töö koordineerimine, arvelduste  

teostamine. Samuti finants- ja raamatupidamisaruannete ning  
maksudeklaratsioonide koostamine, majandusaasta aruande koostamise koor-

dineerimine, informatsiooni vahetamine ja audiitoriga suhtlemine.

SOBIVALT KANDIDAADILT OOTAME:
- erialast kõrgharidust (majandus või finants)

- varasemat töökogemust pearaamatupidajana vähemalt kolm aastat
- heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office programmid)

- finantsalase seadusandluse tundmist
- häid teadmisi maksuarvestusest

- väga head eesti keele oskust
- kohuse- ja vastutustundlikust

- täpsust ja analüüsivõimet

KASUKS TULEB:
- töökogemus raamatupidamistarkvaraga PMen

- töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses

OMALT POOLT PAKUME:
- sisukat ja mitmekülgset tööd

- võimalusi end erialaselt arendada
- häid töötingimusi 
- toetavat kollektiivi

Tööle asumise aeg 1. juuli 2016.
Kandideerimiseks tuleb esitada CV koos kaaskirja ja palgasooviga  

18. aprilliks 2016 aadressile vallavalitsus@tapa.ee . 
Lisainfo tel 322 9657. 

04.02.2016
- Anti kolm avaliku ürituse 

korraldamise luba: vastlapäev 
Männikumäel 9. veebruaril 2016, 
Tapa valla maslenitsa 2016 kor-
raldamiseks Tapa kultuurikojas ja 
kultuurikoja parklas 13. märtsil 
2016 ja “XIII Presidendimatk” 
suusamatka korraldamiseks 27. 
veebruaril 2016;

- eraldati Lääne-Virumaa 
Vähihaigete Ühenduse tegevuse 
toetamiseks 2016. a Tapa valla 
eelarvest 50 eurot;

- väljastati Kuuno Erikule ja 
FIE-le Meelis Tänavots takso-
veoks teenindajakaart tähtajatult;

- Tapa kiriku ja kultuurikoja 
pargi kaasajastamiseks projekti 
koostamiseks tunnistati edukaks 
pakkumuseks Artes Terrae OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- Tapa spordihoone spordi-
saali valgustuse rekonstrueeri-
miseks edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ Paide EG poolt 
esitatud pakkumus;

- neljale maaüksusele määrati 
koha-aadressid;

- määrati Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva, munitsipaalomandisse 
taotletava Eha tn 19 maaüksuse 
üldpindalaks 6017 m2;

- määrati Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva, munitsipaalomandisse 
taotletava Loode tn 32 maaüksu-
se üldpindalaks 38200 m2;

- määrata Tapa vallas Tõõ-
rakõrve külas asuva, munitsi-
paalomandisse taotletava Pruuna 
mõis maaüksuse üldpindalaks 
4,66 ha;

- nõustuti Tapa vallas Patika 
külas asuva Tõnu-Sandre kin-
nistu jagamisega kaheks eraldi 
katastriüksuseks;

- anti välja korraldus 15 kin-
nistu korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitumise kohta;

- moodustati MTÜ Aren-
duskoda LEADER hindamis-
komisjoni liikmete konkursi 
läbiviimiseks komisjon;

- määrati Tapa Vesi OÜ juha-
tuse liikmetele tulemustasu 2015. 
aasta heade töötulemuste eest.

11.02.2016
- Volitati Tapa vallavalit-

suse hoolekandespetsialist Ly 
Nelson’it teostama eestkostetava 
nimel kõiki pangatoiminguid (E-
teenuse ja arveldusarve avamine, 
pangakonto väljavõte, lepingute 
sõlmimine, sularaha väljavõtmi-
ne, maksta arveid ja teha ülekan-
deid) Swedbank AS-is;

- ühele puudega isikule mää-
rati hooldaja;

- ühele abivajajale eraldati 
koht Tapa Haigla Hooldekodus.

18.02.2016
- Määrati projekteerimistin-

gimused Tapa vallavalitsusele 
Tapa valla Jäneda küla Lossi 
tee rekonstrueerimise tehnilise 
projekti koostamiseks;

- võeti vastu korraldus, mille-
ga loeti 9 kinnistut korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks;

- otsustati omandada isikule 
omandiõiguse alusel kuuluv 
korteriomand aadressil Veski tn 
16 - 3 Tapa linn Tapa vald.

25.02.2016
- Eraldati Tapa valla elanikule 

Kermo Uue 90 eurot toetust 
osalemaks MTÜ Eesti Mootor-
rattaspordi Föderatsiooni poolt 
korraldatavatel võistlustel.

- nõustuti Tapa vallas Näo 
külas asuva Pargi maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega 
ehitiste ühisomanikele;

- nõustuti Üleviste tn 5 kin-
nisasjaga piirneva maa ostu-
eesõigusega erastamisega Tapa 
vallas Tapa linnas Üleviste tn 5 
juurdelõige, pindalaga 2346 m², 
N.R. Energy Osaühing’ule;

- otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
462.17 eurot;

- jäeti rahuldamata kolm aval-
dust sotsiaaltoetuse taotlemisel;

- otsustati toetada nelja lapse 
lasteaias toitlustamist;

- kinnitati lapsehoiuteenuse 
rahastamise taotluse vorm ja 
lepingu vorm.

03.03.2016
- Otsustati esitada kohtule 

kolm avaldust Tapa vallavalit-
suse kui kolme isiku eestkostja 
ametiaja pikendamiseks kuni 
füüsilisest isikust eestkostja 
leidmiseni;

- volitati Tapa vallavalitsuse 
hoolekandespetsialist teostama 
eestkostetava nimel kõiki pan-
gatoiminguid (E-teenuse ja ar-
veldusarve avamine, pangakonto 
väljavõte, lepingute sõlmimine, 
sularaha väljavõtmine, maksta 
arveid ja teha ülekandeid) Swe-
dbank AS-is;

- volitati Tapa vallavalitsuse 
lastekaitsespetsialist vormistama 
Sotsiaalkindlustusameti Rakvere 
klienditeeninduses toitjakao-
tuspensioni viiele lapsele ning 
nendest kolme eest teostama 
pangatoiminguid (sh arveldus-
konto avamine, internetipanga 
avamine kontol) Swedbank AS-s;

- Tapa vallas Jäneda külas 
Lossi tee rekonstrueerimise 
projekti koostamiseks tunnistatu 
edukaks pakkumuseks Lemmin-
käinen Eesti AS poolt esitatud 
pakkumus;

- määrati projekteerimistin-
gimused Tapa vallavalitsusele 
Tapa linnas Pääsukese tänava, 
Kabala tänava ja Ülesõidu tänava 

vahelise lõigu rekonstrueerimise 
tehnilise projekti koostamiseks;

- väljastati kasutusluba Eesti 
Lairiba Arenduse SA-le ehitise 
(valguskaabli mikrotorus rajami-
seks) püstitamiseks Tapa vallas 
Jäneda ja Raudla külas;

- nõustuti Tapa vallas Tapa 
l innas Kauba tn 3e asuva 
maaüksuse ostueesõigusega 
erastamisega ehitise omanikele;

- nõustuti Tapa vallas Näo 
külas asuva Paabu maaüksuse 
ostueesõigusega erastamisega 
ehitise omanikule;

- võeti vastu kolm korraldust 
maa riigiomandisse jätmise 
kohta;

- riigihanke „Küttetorustiku 
projekteerimis- ja ehitustööd 
Tapa sõjaväelinnaku ühendami-
seks linna kaugküttevõrguga“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
AS Magma poolt esitatud pak-
kumus;

- Lehtse kultuurimaja heli-
tehnika edukaks pakkumuseks 
tunnistati ELV Tehnikateenused 
OÜ poolt esitatud pakkumus;

- kinnitati 29.02.2016 toimu-
nud Tapa vallale kuuluva kinnistu 
Aia tn 4, Lehtse alevik, Tapa vald 
ning korteriomandite Üleviste 17, 
Tapa linn ja Üleviste 12-12, Tapa 
linn, Tapa vald kirjaliku enampak-
kumise tulemused;

- võeti vastu korraldus, millega 
loeti kokku 8 kinnistut korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks;

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

- esitati MTÜ-le Arenduskoda 
LEADER hindamiskomisjoni 
liikmete kandidaad.

10.03.2016
- Otsustati korraldada lihthan-

ge „Küttetorustiku projekteeri-
mis- ja ehitustööde omanikujä-
relevalve“;

- otsustati korraldada lihthan-
ge „Pääsukese tänava (Ülesõidu-
Kabala) rekonstrueerimine ja 
ehitus“;

- ühele abivajajale otsustati 
hüvitada ravimikulud;

- otsustati toetada ühe õpilase 
kutsekoolis toitlustamist;

- loeti Urmas Saarmets FIE 
poolt esitatud dokumentatsioon 
nõuetepäraseks ning lubati pai-
galdada välireklaam Tapa valla 
territooriumil müüdavatele ob-
jektidele, alates 10. märtsist 2016 
kuni 10. märtsini 2018;

- otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluvad korteriomandid aad-
ressitel Roheline tn 12-32, Tapa 
linn ning aadressil Üleviste tn 
7-58, Tapa linn, kuna vara ei ole 
vallale vajalik.

25.02.2016
- Viiele katastriüksusele mää-

rati sihtotstarbed;
- anti nõusolek Tapa valla-

valitsusele viia läbi riigihange 
Tapa valla hallatavate asutuste 
automaatse tulekahjusignali-
satsiooni ja valvesüsteemide 
hoolduseks. Hankeleping sõl-
mitakse perioodiks 01.05.2016 
– 30.04.2019;

- anti nõusolek Tapa vallava-
litsusele viia läbi riigihange Tapa 
valla hallatavate asutuste tehnilise 

valveteenuse osutamiseks. Han-
keleping sõlmitakse perioodiks 
01.05.2016 – 30.04.2019;

- tunnistati kehtetuks Tapa 
vallavolikogu otsus 24.09.2015 
nr 101 „Vallavara võõrandamine 
eelläbirääkimistega pakkumise 
korras“ ja otsus 26.11.2015 nr 
112 „Vallavara võõrandamine 
eelläbirääkimistega pakkumise 
korras“ muutmine; 

- Nõustuti Tamsalu vallavo-
likogu ettepanekuga halduster-
ritoriaalse korralduse muutmise 

üle läbirääkimiste alustamiseks 
eesmärgiga moodustada kahe 
omavalitsuse baasil üks omava-
litsus. Nõustuti ühiskomisjoni 
moodustamisega;

- kinnitati Tapa valla 2016. 
aasta lisaeelarve. Kinnitati Tapa 
valla 2016. aasta lisaeelarve tulu-
de plaan summas 244 778 eurot, 
kulude plaan summas 722 360 
eurot. Kinnitati likviidsete varade 
suurenemine summas 176 963 
eurot ja kassajäägiks 376 738.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Märts on käes, päevad pikenevad ning kevad 
hakkab hinge pugema. 

Kasside puhul avaldub kevad „kassikont-
serditena“, mis võivad vahel lausa laulupeo 
mõõdu välja anda, kuid samavõrd suurt kuns-
tilist elamust enamasti ei paku. Solistideks on 
paaritumisootel emase kassi lõhnajälje ninna 
saanud ning vastavalt meeleolule, kas jaura-
vad või kaklevad kõutsid. Vahel sekundeerib 
neile ka veidi eemal kuurikatusel või lausa 
toaaknast sündmuste kulgu jälgiv kassipreili. 

Kui kassipulm ainult kisakontserdi ja 
kõutside jäetud lõhnamärkidega (värskele 
pesule lastud tirtsakas kassipissi jätab pe-
renaisele unustamatu mälestuse) piirduks, 
võiks seda sõltuvalt inimese tolerantsusest 
nimetada kas looduse taassünni imeks või 
väikseks ebamugavuseks. Loomaarsti poolt 
vaadatuna lisandub veel üks nüanss. Nagu 
korralikule pulmale kohane – kui piisavalt 
kakeldud ja laulu löödud järgnevad lembehet-
ked ning varsti ka järeltulijad. Kui omanik 
suudab kassipoegadele hea kodu leida, siis 
on kõik väga hästi. Tihti tekib sellega aga 
probleeme ning siis kuulen loomaarstina 
sõnu „magama panna“. Ega ikka ei taha küll 
alles kuu või paar tagasi ilmavalgust näinud 
loomi „magama panna“. Tegemist on ju 
tervete loomadega ning mingit veterinaarset 
näidustust eutanaasiaks ei ole. 

Seepärast, kassiomanikud! Kui olete 
kindlad, et teie emane kass jooksuajal õue 
jalutama ei pääse, siis võite magada täiesti 
rahulikult. Poegi ei tule. Kui te selles päris 
kindlad ei ole, siis oleks mõistlikum kas kass 
steriliseerida või kasutada tiinuskontrolli 
tablette. Viimast varianti soovitatakse küll 
tulenevalt hormoonpreparaate kasutanud 

loomadel suu-
renenud kasva-
jate ohust üha 
vähem. 

Mõni sõna 
ka kõutsioma-
nikele. Kõutsi-
dega ei kaasne 
o o t a m a t u t e 
kassipoegade 
p r o b l e e m i . 

Käes on kassikontserdite aeg

Nad ei poegi. Küll märgistavad nad oma 
territooriumi ja seda eriti jooksuajal. Kui 
kass tagumiku püsti ajab ja saba väristab 
võib olla kindel, et sellele kohale on jäänud 
eriti teistele kassidele, aga ka inimesele 
tuntav lõhnamärk. Samuti vajavad kõutsid 
sagedasemalt loomaarsti abi näiteks abtses-
side ja haavandite ravil. Kes kakleb, see ka 
kannatab. Kastreerimine on teinud paljusid 
isakasse ka rahulikumaks ja mõnusamaks 
perelemmikuks. See ei ole sajal protsendil 
juhtudest nii, kuid muidu turtsaka looma 
käitumine võib muutuda leebemaks ning 
küünistamise oht väheneb. 

Steriliseeritud või kastreeritud kassid 
kontserte reeglina ei korralda. Seega looma-
muusika huvilistele ei saa ma loomaarstina 
kassi steriliseerimise või kastreerimisega 
kahjuks abiks olla. Vähem musikaalsetele 
inimestele küll. 

Kui olete kindel et ei soovi oma kassi-
preilile poegi või tahate vältida isakassi pul-
maaegset jauramist ja territooriumi märgis-
tamist siis helistage tel 51 5973 või kirjutage 
meiliaadressil aegviiduloomakliinik@gmail.
com. Teie probleem leiab lahenduse.

Ants Raava, loomaarst 

Head inimesed!

Kui teie kodust on kaduma läinud talvesaapad,  
kevad-sügis saapad musta värvi nr 41. Praetaldrikud rukkililledega 8 tk,  

4 leivataldrikut ka rukkililledega. Uued valged padjapüürid.  
Terve rull padjapüüripitsi. Köögi käterätiku riiet valge-sinisega.  

Ja veel üht kui teist.  
Helistage telef 5348 8622, saate oma asjad tagasi.

Pühad Tapa Jakobi kirikus:

24. märtsil kell 17 Suure Neljapäeva jumalateenistus.
25. märtsil kell 10 Suure Reede jumalateenistus.

27. märtsil kell 10 Ülestõusmipüha jumalateenistus.

3. aprillil alustub kevadine leerikool.  
simene tund peale jumalateenistust.
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Aasta algus oli meie jalgpallinais-
konna jaoks ajalooline, sest Paide 
Linnanaiskond/Tapa saavutas oma 
lühikese ajaloo esimese turniirivõidu. 
Kadrinas toimunud talveturniiride 
teisel etapil edestasime seitsme 
naiskonna seas kõiki konkurente ja 
seejuures löödi meie naiskonnale 
kuue mängu jooksul vaid üks värav. 

Turniiri parimaks mängijaks tun-
nistati meie väravavaht Karmen 
Goldin! Väga hästi esinesid kõik 
mängijad ja tehti väga korralik soori-
tus, mis meile indu tulevikuks juurde 
annab! Võistkonna koosseis: Kelly 
Lilleoja, Merlin Paloson, Carina 
Adolfsson, Carmen Juurik, Laura-
Liisa Vaigurand, Karmen Goldin, 
Jana Prutenskaja, Viktoria Mart-
sinkevitš, Anna Maria Mets ja Liisi 
Troska, treener Kalmer Klettenberg.

U12 jalgpallipoisid (treener Len-
no Kütismaa) said Rakvere Winter 
Cupil kolmanda koha ning U10 
poisid (treener Alar Heinsaar) olid 
samal turniiril neljandad.

Paide Linnameeskonna Talvine 
Perepäev toimus E-Piim spordihallis 
21. veebruaril, kus osalesid meie Paide, 
Türi, Koeru ja Tapa treeningkeskuste 
poisid ja tüdrukud koos peredega.

Perepäeval tutvustasime ühte 
huvitavat projekti, mille eesmärgiks 
on noorte individuaalne areng läbi 

hooaja. Osavuskonkursi 
patrooniks on Ragnar Kla-
van, suvisel perepäeval sel-
guv üldvõitja sõidab koos 
lapsevanemaga sügisel Sak-
samaale vaatama Augsburgi 
kodumängu Bundesligas.

Kohale oli meie esindus-
meeskond, kellega on täna-
vu liitunud mitmeid tuge-
vaid mängijaid, perepäeval 
toimus ka jalgpalliturg ning 
suur õnneloos põnevate 
auhindadega. Noortele oli 
erinevaid võistlusi, kus sel-
gusid parimad triblajad, 
žonglöörijad ja lattilööjad 
ning toimus ka meie kõikide 
noortegruppide pildista-
mine!

Eesti noorte jalgpalli meistrivõist-
lustel osaleb kolm Tapa võistkonda.

2016. aasta jalgpalli Eesti meistri-
võistlustel osaleb Paide Linnamees-
konna klubist koguni 12 võistkonda. 
Klubi esindusmeeskond alustab Pre-
mium liiga hooaega 5. märtsil, võõ-
rustades Paides FC Infoneti meeskon-
da. Duubelmeeskond mängib teises 
liigas ja Paide Linnanaiskond /Tapa 
osaleb naiste teises liigas. 

Noorte Eesti meistrivõistlustel on 
klubil tänavu välja panna juba 9 noorte-
võistkonda, seejuures kolm võistkonda 

Rakvere Orienteerumisklubi/Män-
nikumägi noored võitsid suusaori-
enteerumise Eesti meistrivõistlustelt 
lühi- ja tavarajal kokku 10 medalit.

Suusaorienteerujatel oli väga 
edukas nädalavahetus. Suusaorien-
teerumise 22. Eesti meistrivõistlused 
lühi- ja tavarajal toimusid 12.–13. 
märtsil Põlvamaal Kadajal.

Hoolimata keerulistest ilmaolud-
est ning mitu korda edasi lükatud 
toimumisajast suutis korraldaja OK 
Kobras ette valmistada tehnilise ja 
huvitava võistluse. Õhuke lumekate 
metsa all võimaldas teha lõikeid, mis 
omakorda muutsid tiheda radadevõr-
gu veelgi keerulisemaks. “Meie klubi 
noortele see radade võrgustik aga 

sobis”, ütles treener Raili Rooba. 
Lühirajal tulid Eesti meistriks Ragnar 
Rooba (M14), Kaisa Rooba (N18). 
Hõbemedalile sõitisd Sander Pritsik 
(M16), Kuno Rooba (M35). Pronks-
medali said Aigi Einmaa (N14) ja 
Agneliis Pilt (N16).

Tavaraja tegi eriliseks hea ilm. 
Kevadpäike ei jõudnud hangesid veel 
pehmeks soojendada ning võistlejad 
said nautida kiireid otselõikeid üle 
lagedate põldude. Siiski eksiti palju 
tehnilistel metsavahelõikudel ning 
noorteklassides osutus võistlus ori-
enteerumistehniliselt parajaks päh-
kliks. “Vaatamata sellele olid meie 
klubi noored väga tublid”, kiitis oma 
hoolealuseid treener Raili Rooba. 

Eesti meistriks tulid Aigi Einmaa 
(N14), Ragnar Rooba (M14) ja Kaisa 
Rooba (N18). Hõbebedali sai Sander 
Pritsik (M16) ning pronksmedaliga 
autasustati Laura Lään (N14) ja Kau-
po Ots (M35).

Rakvere Orienteerumisklubi/
Männikumägi noored võistid kahel 
päeval kokku 10 medalit, neist 5 
kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi.

Joon tõmmati alla ka Eesti 
suusaorienteerumise noorte kari-
kasarjale. Sarja üldvõidu said Aigi 
Einmaa (N14), Ragnar Rooba (M14), 
Sander Pritsik (M16) ja Kaisa Rooba 
(N18). Teiseks tuli Agneliis Pilt (N16) 
ning kolmandaks Laura Lään (N14).

tapa.ee

6. märtsil peeti Lehtse kultuurimajas Lehtse 
pinksi pühapäeva XIV hooaja VII osavõist-
lus, kus võidutses rahvusvahelise tasemega 
lauatennise kohtunik Aleksei Kizilov, kes 
saanud viimastel kuudel auhindu ka ka 
teistelt etappidelt, sh maakonnast nii üksik 
kui ka paarismängus.

Alekseile Kizilovile veel Vambola Annilo 
ja Jaanus Tamm. Üldkokkuvõttes juhib en-
diselt Mikhail Vasiletc 6 punktiga Voldemar 
Tusise ees, Jaanus Tamm on kolmas. Naistest 
on parim Helga Vasemägi, kes üldarvestuses 
on kuues.

Viimane ja otsustav etapp toimub Leht-
ses 10. aprillil, kus tehakse ka terve hooaja 
kokkuvõtted. Hetkeseisuga on kogu hoo-
ajast osa võtnud 42 täiskasvanut ja 12 noort 
lauatennisisti.

Kõrvemaa II lauatennise karikavõistluse 
finaaletapp toimub aga Aravetel 17. aprillil 
kell 10.

tapa.ee
 

Paide Linnanaiskond/Tapale 
ajalooline turniirivõit!

Suusaorienteerumises 
tuli Tapale medaleid

Lauatennise
uudiseid

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

2. apr kl 18 Lehtse Kammerkoori 35. juubeli tähistamine – Step-
hen Schwartzi muusikal “Pagariproua” kahes vaatuses. Esi-
etendus. Laulab, mängib, tantsib Lehtse Kammerkoor. Piletite 
eelmüük algas 7. märtsil. Jälgige reklaami! Info tel: 521 8398, 
e-mail info@lehtsekultuurimja.ee.

10. apr kl 10 8. Lehtse pinksi pühapäev. Lõpeb XIV hooaeg – 
selguvad üldvõitjad! Osalema oodatud mehed, naised, poisid, 
tüdrukud. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! 
Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

11. apr kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, liikumine. 
Laulu- ja jututuba teemal “Kevad, loodus, aed”.

12.apr Lehtse Käsitööseltsing – savist esemete töötuba (Tapal).
16. apr kl 18 Stephen Schwartzi muusikal “Pagariproua” kahes 

vaatuses. Kordusetendus. Laulab, mängib, tantsib Lehtse Kam-
merkoor. Piletite eelmüük algas 7. märtsil. Jälgige reklaami! 
Info tel: 521 8398, e-mail info@lehtsekultuurimja.ee.

24. apr kl 12 Lehtse külakilb 8. Mäng. Lõpeb XIV hooaeg! Selgu-
vad hooaja üldvõitjad! Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

25. apr kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud “Leht-
se puhtaks!” Kaasa lööma ootame kõiki hea tahtega inimesi! 
Kogunemine Lehtse kultuurimaja juurde, kust soovijad saavad 
kindad. Prügikotid olemas. Pärast koristust kultuurimajas talgu 
teelaud, slaidiprogramm ja jututuba.

Näitused: Endla Lääne tikitud pildid. Kristjan Kurg – Loodusfotod. 
Lehtse Kammerkoor 35 (aprill– mai).

24. märtsil kl 19 Vana Baskini Teatri etendus Eric Assous „Meie 
naised“. Lavastaja: Eero Spriit. Osades: Tõnu Kilgas, Raivo 
Mets, Eero Spriit. Pilet 14 € ja 12 €. Piletid müügil Tapa kultuu-
rikoja kassas, Piletilevis ja Cherry`s.

28. märtsil Kuressaare Linnateater
    kl 11 Lasteetendus „Killu ja mürakas“ . Lavastaja Aarne Mägi. 

Osades Kati Ong, Hannes Prikk, Aili Salong, Mati Talvistu. Pilet 
4 €.

    kl 19 „Eesti mees ja tema naine“. Tegemist on omamoodi jät-
kuga Sepo Seemani eelmisele monoetendusele „Eesti mees 
ja tema poeg“, mille autoriks oli Peep Pedmanson, seekord on 
tükk kahasse kirjutatud lavastaja Tiit Paluga. Piletid hinnaga 
10 € ja 12 € müügil Tapa kultuurikoja kassas ja Piletimaailmas.

28. märtsil vahemikus kl 18–20 ootame Tapa kultuurikotta igas 
vanuses huvilisi kohtumisele ja pildistamisele osalemaks 2016. 
aasta suvel vändatavasse ajaloolisse mängufilmi „Igitee“. Film 
mis räägib 30ndate aastate Karjalast. Otsitakse taustanäitle-
jaid ning osalisi massistseenidesse. Võtteperiood vahemikus 
27. juuni kuni 31. juuli 2016 Tapa vaksalis. Täpsem graafik 
täpsustub. Info tel 5559 5461 Heili.

29. märtsil kl 17 ja 20 Draamafilm „Kood 999“. Pilet 4 € , soo-
duspilet 2 €.

4. apr kl 18 Loeng tervisest ja tervislikust toitumisest. Õhtut 
juhib Evelin Ilves. Sissepääs tasuta. Info tel 5450 1102 või 
322 0025.

5. apr kl 17 ja 20 3D film „Egiptuse jumalad“. Klassikalisest Egip-
tuse mütoloogiast inspireeritud suurejooneline seikluspõnevik. 
Alla 12-aastastele mittesoovitav. Pilet 4 € + 1 € 3D prillid, 
sooduspilet 2 € +1 € 3D prillid.

9. apr kl 16ja 18 Suhtedraama „Perekonnavaled“ . Režissöörid 
Valentin Kuik ja Manfred Vainokivi. Osatäitjad: Tambet Tuisk, 
Jaanika Arum, Ülle Kaljuste, Roman Baskin, Eva Koldits, Tõnu 
Kark, Anu Lamp. Pilet 4 €, sooduspilet 2 €. Alla 12-aastastele 
mittesoovitav.

12. apr kl 16, 18 ja 20 Kogupere animafilm „Zootropolis“ (3D). 
Pilet 4 € + 1 € 3D prillid, sooduspilet 2 € + 1 € 3D prillid.

13. apr kl 16 Loeng teemal “Meie südame tervis”. Lektor toitumis- 
ja psühhoterapeut Sirli Kivisaar Tartu Tervisekoolist. Sissepääs 
kõigile tasuta.

16. apr kl 15 Chervona Ruta kirjanduslik pärastlõuna. Anna Ahma-
tova, Lidya Koidula ja …

19. apr kl 18 ja 20 Õudusfilm „Nõid“. Müstiline, atmosfääriline, 
painajalik ja verdtarretav – just need sõnad kirjeldavad kõige 
tabavamalt õudusfilmi „Nõid“. Pilet 4 €, sooduspilet 2 €. Alla 
16-keelatud!

21. apr kl 19 Teater Must Kast. Sotsiaalkriitiline monolavastus “5 
grammi sisemist rahu” toob vaatajateni endise narkomaani va-
lusad, aga ausad mõtted. Lavastuse eesmärk on selgitada pub-
likule narkootikumide mõju ühe noore mehe näitel, kes alustas 
kanepiga, kuid lõpetas fentanüüliga – seda kõike väga inimliku 
eesmärgiga leida endas õnnetunne ja sisemine rahu. Lavastaja 
ja osatäitja Silver Kaljula. Pilet 4 €.

22. apr kl 19 Tapa Linna Orkestri kontsert. Sissepääs vabaannetu-
sena.

24. apr kl 19 Vjatšeslav Reznitšenko soolokontsert „Oo, muusika, 
Sind kiidan!“. Piletid 4 € ja 8 €.

26. apr kl 18 ja 20 Romantiline komöödia „Kõik teed viivad Roo-
ma“ . Peaosas Sarah Jessica Parker. Pilet 4 € , sooduspilet 2 €. 
Alla 12-aastastele mittesoovitav.

30. apr kl 13 Tapa valla laste lauluvõistlus „Laulukarussell“. Avatud 
kohvik ja mudilaste mängu- ning meisterdamistuba. Pilet 1 €. 

14.–31. märts Kalmer Vanatoa fotonäitus „ Neli aastaaega“.

Tapa treeningkeskusest. Osaletakse 
tüdrukute U-15 Esiliigas (treener Kal-
mer Klettenberg), poiste U-12 liigas 
(treener Lenno Kütismaa) ja poiste 
U-10 liigas (treener Alar Heinsaar).

Carmen Juurik kutsuti Eesti U17 
koondisse. Naiste Eesti U17 koondis 
kogunes veebruari alguses ühistree-
ninguks Eesti Jalgpalli Liidu sisehal-
lis. Heameel on tõdeda, et koondi-
sekutse sai ka Paide Linnanaiskond 
Tapa mängija Carmen Juurik, kelle 
treeneriks on Kalmer Klettenberg.

 Jaanus Pruuli 

Carmen Juurik. Foto  Jaanus Pruuli



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 24. märts 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.

Südamlik kaastunne 
Irina Kaljulale kalli isa

ALEKSANDR LIHVARI 
kaotuse puhul.

 
KV Tapa söökla kollektiiv 

    

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, nõude-
    pesu- 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 küttepuid. 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisütt
4. Transport.

Telefon 501 3862.

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

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas 
suuruses ja seisukorras 1–4-toalised korterid 
ning majad. Hinnad korteritel alates 1000 eurot. 

Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com,

Urmas Saarmets.
Aitan teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.

Võtan müüki teie korteri või maja.
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

AVADEM OÜ pakub raamatupidamisteenuseid.
E-mail: avadem@mail.ee ja

 tel 5344 6315 või 327 7344.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

Müüa 3-meetrist kûttepuud. Lepp, sanglepp, kask ja 
okaspuu 19–26 €/ruum. Ostan raieõigust ja  

metsakinnistuid. Tel 5638 9588.

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.  
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Koorem 6 ruumi.  

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

K&S Torutööd OÜ teostab:
• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

Pakun pikaajalist koostööd individuaal-
õmblejale Tapal. Helistada 5662 7231. Marika.

MÜÜA ilus, vana talukoht maja ja kõrvalhoonetega 
Tapa vallas, Jootme külas. Tapa kesklinn ja rongijaam 4 
km kaugusel. Krunt 6989 m2. Maja 86 m2, 3 tuba, köök, 
ahi, puupliit, WC, dušš. Majas renoveerimistööd pooleli. 

Vahetatud aknad, uus boiler, toimiv ahi,  
põrandal linoleum. Hea loomapidamise võimalus.  

Krundil laut, uus kuur, maakivikelder, saun, garaaž,
2 kilekasvuhoonet. Aias noored õunapuud. Sobib nii 

suvekoduks kui ka soojema talvega elamiseks. 
Hea juurdepääs ka talvel, kuna asub Pärnu-Rakvere-

Sõmeru mnt ääres. Hind:12 000 €. 
Info otse omanikult tel 513 2971.

Müüa Tapa linnas, Kooli 9 renoveeritud ühetoaline  
korter. Korter asub 5. korrusel. Tel 5302 2493.

Otsime vanema naisterahva (saab enesega ise  
hakkama) juurde käivat (vähemalt 3 korda  

nädalas) koduabilist. Koht asub 9 km Tapalt.
Infot saab tel 511 3635. 

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp), alates 18 €/rm, 
koos transpordiga. Tel 504 5632.

Pakume tööd eritööde spetsialistidele 
(puhastusteenindus), kelle tööülesanneteks on: 
akende, fassaadide pesemine, ruumide suurpu-

hastus, ehitusaegne ja -järgne puhastus, 
põrandate süvapesu ja vahatamine, vaipkatete 

pesemine. Väljaõpe kohapeal.
Info telefonil 5904 2429.

LOOMAARST
aegviiduloomakliinik@gmail.com

Piibe mnt 13, Aegviidu. Tel 510 5973
Avatud: E ja N 12–18

(Muul ajal vastuvõtule saamiseks helistada).

Soodsalt müüa kõigi mugavustega 3-toaline korter 
Üleviste 7, Tapa. Aknad, uks vahetatud, toad eraldi, 

interneti võimalus igas toas, suur rõdu, maja ees laste 
mänguväljak. Kauplused, bussi- ja rongijaam lähedal. 

Hind 3750 eurot. Tel 327 7907 või 5840 9350.

Levirone OÜ - Õhtu tn 49, Tapa
Autoremont, rehvide vahetus, diagnostika 24H.

Üürile anda 2 toaline renoveeritud korter Tapa kesk-
linnas, möbleeritus – kokkuleppel. Mob 5331 2064.


