
17. oktoobril peeti Tapal ettevõtluspäeva. Külastati kahte ettevõtet – Tapal hiljuti avatud Pireti&Hede Töökoda 
ning Moe peenviinavabrikut. Järgnes arutelukohvik suvel avatud Tapa Pitsakohvikus. Aruteluõhtul osalesid lisaks 
ettevõtjatele ka Tapa vallavanem Alari Kirt, riigikogu maaelukomisjoni liige ja Moldova aukonsul Einar Vallbaum 
ning Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba.
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Tamsalu ja Tapa valla ühinemis-
protsess on jõudnud staadiumisse, 
kus väga intensiivse töö tulemuse-
na juhtkomisjonis ja temaatilistes 
töörühmades, on valminud Ühi-
nemislepingu projekt, mis pärast 
sellenädalasi volikogude koosolekuid 
saadetakse avalikustamisele. Kolme-
nädalasel perioodil, mis on 1.–21. 
november, saavad kõik sellega tutvu-
da ühinevate valdade kodulehtedel, 
vallamajades, raamatukogudes jm. 
Kõikidesse postkastidesse, kus käib 
ka valla ajaleht, saadetakse lisaks 
erileht, milles avaldatakse ühinemis-
lepingu projekti täistekst.

Lepingu avalikustamise teisel 
nädalal toimuvad rahvakoosolekud 
kohtadel. Loodetavasti on selleks 
ajaks huvilised saanud lepinguga 
tutvuda ning tekkinud küsimustele 
on võimalus vallajuhtidelt vastuseid 
saada. Avalikustamise perioodil 
on võimalik kõigil teha kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid, mis 
registreeritakse seaduses ettenähtud 
korras ja mida menetlevad vallavo-
likogud.

Rahvakoosolekud
7. novembril

Kell 17 Tamsalu kultuurimajas 
Kell 19.30 Tapa kultuurikojas

8. novembril
Kell 17 Vajangu koolis 
Kell 19.30 Moe raamatukogu II 
korrusel

9. novembril
Kell 17 Lehtse kultuurimajas 
Kell 19.30 Jäneda lossi suures saalis

10. novembril
Kell 17 Porkuni rahvamajas 
Kell  19.30 Assamalla raamatukogus

Rahvaküsitlus
Haldusterritoriaalse korralduse 

ja haldusüksuse piiride muutmise 
kavatsusega kaasneb, seadusest 
tulenevalt, elanike arvamuse välja-
selgitamine, milleks korraldatakse 
rahvaküsitlus. 

Rahvaküsitlus kavatsetakse läbi 
viia pärast seda kui Ühinemislepingu 
projekti avalikustamisperiood on 
lõppenud. Selleks moodustavad valla-
valitsused vastavad komisjonid. 

Juhtkomisjon soovitas komisjoni-
del küsitlused läbi viia ajavahemikul 
25.–28. november 2016. Esimesel 
kahel päeval (25.–26.11) on võimalik 
küsitlusele vastata vaid elektrooniliselt, 
27.11 on võimalik vastata nii elektroo-
niliselt kui ka küsitluspunktides. 28.11 
saab oma seisukohta väljendada vaid 
küsitluspunktis.

Küsitluse läbiviimise täpne teavitus 
ilmub 17. novembri valla ajalehes.

Heiki Vuntus, 
ühinemise koordinaator

Ühineda või mitte?

Novembris  
toimuvad Tamsalu ja 

Tapa valla  
ühinemiseteemalised 

rahvakoosolekud

Lehtede ja okste 
vedu

Ajutised muudatused 
Lehtse tervishoiu-

punkti töös

Lehtede ja okste vedu algab eelregist-
reeritud nimekirjade alusel alates 31. 
oktoobrist 2016. 

Puulehed tuleb panna kilekottidesse 
ning oksad lõigata kuni ühemeetristeks 
juppideks ning siduda punti. Lehekotid 
ning oksakimbud tuleb valmis panna 
31. oktoobriks 2016. Lehekottidesse 
ei tohi panna olmejäätmeid! Kotid, 
mis sisaldavad olmejäätmeid, jäetakse 
tühjendamata. Lehekotid ei tohi olla 
suuremad kui 150 liitrit. 

Lisainfo telefonil 322 9665.
Krista Pukk, 

keskkonna- ja heakorraspetsialist

Alates 20. oktoobrist on Lehtse ter-
vishoiupunktis Rägavere tee 19 seoses 
hoone ehitusega, perearsti töö ajutiselt 
peatatud. Edaspidi toimuvad Lehtse ja 
Jäneda piirkonna inimeste vastuvõtud 
Tapa Perearstikeskuses kolmapäeviti 
kell 9–13. Eelnevalt on vajalik registree-
rumine Tapa PAK telefonil 325 8812.

Tapa perearstikeskuses toimuvad 
doktor Riina Niibo vastuvõtud järgmi-
selt: esmaspäeval kell  9–13 , teisipäeval 
kell 12–16, kolmapäeval kell 9–13 
(Lehtse ja Jäneda piirkonna inimesed), 
neljapäeval kell 9–13 ja reedel kell 9–13.

Telefoni kõnetunnid toimuvad iga-
päevaselt kell 13–14 ja teisipäeviti kell 
11–12. Transpordi Lehtsest Tapale ja 
tagasi Lehtsesse korraldab kolmapäevi-
ti Tapa vallavalitsus. Kellel patsientidest 
on võimalus iseseisvaks liikumiseks 
Tapale, saavad arsti vastuvõtule regist-
reeruda ka teistel päevadel.

Tapa vallavalitsuse buss väljub 
Lehtsest kolmapäeviti kell 8.30 ja 
Tapalt 13.30. 

Dr Riina Niibo, 
perearst

Võin öelda, et ise ei olekski sellel tee-
mal artikli kirjutamist ette võtnud, kuid 
üks inimene tegi mulle ettepaneku 
oma mõtteid Tapa-Tamsalu ühinemi-
sest ka teistega jagada.

Ühest ja selget vastust mul ei ole. 
Ühinemisel on plussid, on miinused. 
Palju oleneb, kas ühineda või mitte, 
siiski ka sellest, kas suudetakse luua 
mõlema valla rahva seas positiivne ku-
vand. Või oleks õigem mõelda sellele, 
mis on selle asja iva, miks me peaksime 
Tamsalu vallaga leivad ühte kappi 
panema. Tamsalul on riigi arvamusel 
raske üksi edasi eksisteerida. Tapa vald 
on omad ühinemised juba suutnud nii 
teha, et väga ei vajakski uusi kosilasi.

Tapa volikogus otsustati, et liitu-
miskõneluste komisjon Tapa poolelt 
on viieliikmeline, kolm liiget on koa-
litsiooni poolt: volikogu esimees Reigo 
Tamm, volikogu aseesimees Aivi Must 
ja vallavanem Alari Kirt ning kaks 
komisjoni liiget on opositsiooni poolt: 
Kuno Rooba ja Elmu Koppelmann.

Ühel kevadisel Tapa volikogu 
istungil rääkis maavanem Marko 
Torm tungivalt, kui tähtsad on riigile 
suurvallad, siis olin üks vähestest, kes 
tahtis, julges ning rääkis ühinemiste 
vastu. Ühinemistel peaks tõusma 
kindlasti valla inimeste heaolu. Valit-
sus on kehtestanud kriteeriumid kas 
5 000 elanikku või 11 000 elanikku 
omavalitsuse kohta. Need numbrid 
on ilmselt ekspertide soovitatud, 
millel on ka kindlad põhjendused. 
Riik surub efektiivsuse ja kokkuhoiu 
poole, kuid kohalik omavalitsus peaks 
kaitsema kohaliku elanikkonna huve 
ning tahtmisi. Kindlasti on eraldi pikk 
teema ühinemistel osalevate inimeste 
parteilised eelistused, ametkondlikud 
huvid ja ka ametnikkonna hirmud 
kaotada töökoht. 

Isiklikult olen seda meelt, et pigem 
võiks ja peaks läbirääkimisi pidama 
Ambla valla osade küladega, kes 
võiksid tulla Tapa valla koosseisu. 
Ei ole saladus, et Tapa on kuulunud 
Ambla kihelkonna alla. Paljud Ambla 

valla inimesed peavad lähimaks ja 
tähtsamaks tõmbekeskuseks Tapat, 
mitte Paidet. Paljude Tapa valla inimeste 
esivanemad on Ambla vallaga tihedalt 
seotud. Sarnast mõttearendust võiks 
pikalt jätkata. Arusaamatu on Ambla 
valla volinike käitumine, kes eiravad ela-
nike huve. Inimesed on kogunud suure 
hulga allkirju ja esitanud volikogule oma 
sooviavalduse, kuid volinike arusaamine 
inimeste tahtmisest on teistsugune. 
Ilmselt on osal Ambla valla volinikest 
enda huvid ja arusaamised tähtsamad, 
kui valla külade inimeste tahtmised. 
Eraldi peaks mainima, et Keskerakonna 
Lääne-Virumaa osakonna hirmud ei 
peaks Ambla vallaga ühinemisel olema 
kõrgemal elanike tahtmisest.

Olen olnud päris mitmel Tapa-Tam-
salu ühinemiskoosolekul. Nii üllatav kui 
see ka pole, siis on need olnud rahulikult 
koostöised ja arenevad. Kui algul läksin 
nendele koosviibimistele skeptiliselt, siis 
nähes, et Tamsalu valla esindajate suhtu-
mine on töine ning ühineda tahtev, siis 
võin öelda, et minu esimesed hirmud on 
kahanenud. Nendel aruteludel on välja 
tulnud üllatavalt vähe erimeelsusi, mis 
oleksid võinud tekitada suurt vastuolu 
nt valla nimi, valla keskus, ametnikkon-
na garantiid, allasutuste edasi eksistee-
rimine, areng jne.

Küsimusi tekitas siiski mõlema valla 
investeerimise võimekus ja tahe oma 
valda võimalikult palju investeerida. 
Selge on see, et mõlema tahtmine on 
suurem, kui tulevane võimalus lubab. 
Minu jaoks kerkib esile küsimus, et kui 
investeerida kuhugi, kas uus vald vajab 
kahte kultuurimaja, nii mitut kooli, 
dubleerivaid allasutusi jne. Rääkimata 
kommunaalmajanduse ja küttesüs-
teemide täiesti erinevast ülesehitusest 
valdades. Eraldi peaks siiski olema lahti 
kirjutatud ühinemislepingus inimeste 
eluolu parandavad meetmed. Ainult 
investeeringuid betooni vormides, jääb 
uue valla areng ühekülgseks. Kuid minu 
arvates praegune ühinemisleping sinna 
poole kaldu on.

Kui mõlema valla volikogud on ühi-

nemisega nõus, siis praegune periood, 
lepingu projekti kokkupanemine, on 
kõige lihtsam periood. Ees ootavad 
ühinemisega seotud lisatööd, ühinemi-
sega seotud probleemide lahendami-
sed. Kindlasti peab olema ühinemisel 
eesmärk, et valla elanikkonna eluolu 
paraneks.

Olen olnud ühe ühinemise juures, 
olin ilmselt üheks kaalukeeleks ka 
eelmisel ühinemisel, kui Tapa linna 
volikogu vastava otsuse tegi. Ma ar-
van, et seegi ühinemine ei tule kerge. 
Tunnistan, et eelmise ühinemise juures 
meeldis mulle Lehtse valla elanike ak-
tiivsema osa pealehakkamine ja väikese 
Saksi valla inimeste julgus. Lootsin 
nendele osapooltele lisada Tapa linna 
arengu potentsiaali. Tuli nagu tuli. Tapa 
vallal on olnud paremaid ja halvemaid 
päevi. Kindlasti võib öelda, et Tapa 
vald on aastatega arenenud. Iseasi, kas 
nii nagu on olnud ootused ja kas nii 
kiiresti, kui on loodetud.

Selles olen aga kindel, mida kau-
gemal on vallamaja, seda kaugem on 
võim rahvast, seda tihemini tekib tun-
ne, et riiklik arrogantne poliitika lõhub 
kohalikku eluolu. Kui väikevaldades 
rääkisid inimesed suud puhtaks, siis 
suurvaldades räägivad parteid, ühendu-
sed, valimisliidud ning mitmesugused 
teised inimkooslused. Aga kindlasti 
peab ka olukord olema balansseeritud 
ning rohkem näoga inimeste poole. 
Selline levinud mõte, et lihtinimesel 
polegi asja vallamajja, on arusaamine, 
mis ei tohiks olla põhjenduseks ühi-
nemisele. Kindlasti oleneb võimalikul 
ühinemisel eluolu paranemine ka eeti-
lisest tasandist.

Ühinemise otsuse teeb küll voliko-
gu, kuid kutsun ülesse kindlasti ka Tapa 
valla elanikke oma hinnangut andma. 
Ma usun, et iga vald tahab paremaks 
muutuda, kuid arenguks valla tege-
mistes vajatakse ka uusi tuuli ja need 
võiksid olla tulevikku vaatavad.

Elmu Koppelmann,
valdade ühinemise komisjoni liige

Eesmärgiga korrastada linnaruumi 
lammutati Tapal Õuna tänava veetorn. 
Selleks, et saaks ehitada uusi rajatisi, 
tuleb vahel ka ajale jalgu jäänud ja 
kasutuseta ehitisi lammutada.

Veetorn ehitati aastakümneid tagasi 
nõukogude ajal reservsüsteemiks, 
kuid see osutus ühisveevärgiga lin-
nas mittevajalikuks. Seega OÜ Tapa 
Vesi veetorni kasutusele ei võtnud 
ning see lagunes ja muutus ohtli-
kuks. Legendaarne rajatis lammutati 
6. septembril ning tänaseks on ka 
maa-ala korrastatud. Pikalt linnapilti 
risustanud vana veetorn Ülesõidu ja 
Õuna tänavate ristmikul on saanud 
ajalooks ning piirkonna väljanägemine 
nägusamaks. Tööd teostas Kiviluks 
OÜ ning tööde kogumaksumuseks 
kujunes 15 900 eurot. 

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Õuna tänava 
veetorn on

 lammutatud



Tapa vene põhikooli õpilased tutvusid Tammsaare muuseumis vanasti kasutatud tööriistadega.

Päkapiku rühma lastevanemate koosolek viidi läbi kahes keeles.

Tapa hooldekodu sai korrastatud välimuse.
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Lõppes projekt „Lugeda on mõnus!“, 
millest võtsid osa 14 õpilast Tapa 
vene põhikoolist ja 14 õpilast Lehtse 
koolist. Juhendajateks olid Irina Pik-
sar (Tapa VPK), Monika Läänemägi 
(Lehtse).

Esimene kohtumine toimus 22.–
25.09 Tapal ja Tartus, teine 13.–16.10 
Lehtses ja Tallinnas. Selle kaheksa 
päeva jooksul õpilased lugesid, män-
gisid, suhtlesid üksteisega. Tartus 
külastati Ahhaa keskust ja Tallinnas 
Energeetika keskust, Eesti Rahvus-
raamatukogu, külastati 3D muusikali 
„Alice imedemaal“.

Projekti ajal toimusid töötoad, kus 
meisterdati savist, koostati raamatuid, 
tehti järjehoidjaid 1. klassi õpilastele, 
reklaamklippe ja koostati muinasjutu 
ja kirjanduslikke videoülesandeid. Loo-

Tapa hooldekodu välispiirete remont 
on lõpetatud. Andmaks linna keskel 
asuvale valla hooldekodule nägus 
välimus, otsustas kohalik omavalitsus 
korrastada hoone välisseinad. 

Tööde käigus teostati hoone välis-
seinte krohviparandused ja värvimine. 
Sulgeti mittevajalikud keldriaknad, 

mulikult loeti palju jutustusi, raamatuid.
Üheks kokkusaamise plussiks nime-

tasid osalejad võimalust suhelda teisest 
rahvusest kaaslastega: Lehtse lapsed 
said rääkida vene keeles ja venekeelsed 
lapsed eesti keeles. Õpilased sõbrune-
sid, leidsid ühiseid huvisid ning suht-
levad omavahel ka väljaspool projekti.

Projektis osalemine õpetab orga-
niseerima oma vaba aega, annab palju 
võimalusi saada teada uusi asju ja su-
helda teiste õpilastega teisest koolist.

Tänu Archimedese fondile ja 
programmile „Noorte kohtumised“ 
on saanud teoks kolm projekti, milles 
on osalenud meie kooli õpilased. On 
veel mitmeid ideid, mille tarvis on 
kavas kirjutada uus taotlus projekti 
läbiviimiseks.

Irina Piksar, projektijuht

remonditi sokliosa, rajati uus pandus 
ja uus varikatus. Samuti remonditi 
trepid ja kaeti need pesubetooniga, 
hoonele paigaldati uus peauks. Tööd 
teostas Lasten Grupp OÜ. Ehituse 
kogumaksumuseks koos käibemak-
suga kujunes 25 890 eurot. 

Andrus Freienthal, abivallavanem

Projekt „Lugeda on 
mõnus!“

Tapa hooldekodu 
remonditööd 
on lõpetatud

Septembris ja oktoobris osales Tapa 
vene põhikooli folklooriring Vesnjan-
ka A. H. Tammsaare muuseumi kor-
raldatud lõimumisprojektis. Projekti 
eesmärgiks oli Tapa vene põhikooli 
ja Albu kooli õpilastele tutvustada 
eesti ja vene kultuuri ja traditsioone 
ning rääkida A. H. Tammsaare elust 
ja loomingust.

Esimene kokkusaamine toimus 
20. septembril Vargamäel. Reelika, 
projekti juht, tutvustas õpilastele 
Tammsaare muuseumi, vanu talutöö-
riistu, 19. saj ehitisi ja nende otstarvet. 
Õpilastele oli teadmata rehetuba, kus 
kuivatati vilja. Huvitavad olid ka va-
nad tööriistad, mille tähendust teadsid 
üksikud. Veel said õpilased teada A. 
H. Tammsaare romaanist „Tõde ja 

õigus“. Meie õpilastele meeldisid eesti 
rahvamängud. 

Teine kohtumine oli 28. sep-
tembril Albu koolis. Meid võeti väga 
sõbralikult vastu, näidati väga ilusat 
mõisakooli, mille koridorid ja klassi-
ruumid on meie lastele harjumatult 
väikesed. Õpilased käisid inglise 
keele, matemaatika- ja eesti keele 
tundides. Seejärel toimusid töötoad: 
kandle- ja meisterdamisetuba. Õpiti 
kannelt mängima ja riidest nukke 
valmistama ning päeva lõpus kuulati-
vaadati Albu laste esituses erinevaid 
muusikainstrumente, laule ja tantse. 
Mõisakooli meeldis õpilastele väga. 

Kolmas kord saime kokku 10. 
oktoobril Tapal. Albu õpilastele 
korraldati huvitav päev: koolimajaga 

tutvumine, orienteerumine lin-
nas, tundide külastamine, töötoad, 
näitus, folklooriringi esinemine. 
Töötubadesse jagunesid nii eesti kui 
vene õpilased segamini, kus prooviti 
suhelda mõlemas keeles. Tundub, et 
see meeldis lastele, oli märgata, et 
nende kolme kohtumise järel leiti 
ka endale sõpru.

Projekti viimane päev oli Varga-
mäel, kus õpilased tegid meeskonna-
tööd seiklusrajal, mis oli koostatud 
romaani „Tõde ja õigus“ ainetel.

Projektis osalemine meeldis õpi-
lastele nii väga, et sooviksid kindlasti 
veel kohtuda eesti kooli õpilastega.

Valentina Pavliuk,
folkloororingi juhendaja

Osalesime lõimumisprogrammis

Oleme mitu korda kirjutanud kahe-
suunalise keelekümbluse rühmast ja 
selle avamisest. Esimesel septembril 
alustaski rühm oma tööd. Selleks 
valmistusime üle kolme aasta. 

Päkapiku rühmas on loodud kesk-
kond, mis soodustab kahes keeles 
õppimist, rühmal on oma õppekava 
ning õppe- ja kasvatustöö plaan. Selles 
rühmas käivad nii vene kui ka eesti 
kodukeelega 3–4-aastased lapsed, 
kes saavad võrdselt head oskused nii 
emakeeles kui ka teises keeles. Pool 
päeva käib ühe õpetajaga õppe- ja 
mänguline tegevus eesti keeles ja teise 
õpetajaga vene keeles. Teist keelt ei 
õpita vaid omandatakse nagu oma 
emakeelt. Lapsed arenevad korrates 
pidevalt uusi helisid, silpe, sõnu ja lõ-
puks lauseid. Kõigi toetus ja innustus 
tugevdab lapse soovi jätkata.

Pooleteise kuu jooksul on töö su-
junud ladusalt ja huvitavalt. Selle aja 
jooksul on lastel välja kujunenud po-
sitiivne suhtumine nii rühmakaaslas-
tesse, õpetajatesse kui ka teise keelde. 
Lapsed osalevad aktiivselt tegevustes 
ja tunnevad rõõmu uute mängude 
üle. Vaatamata sellele, et lapsed on 
alles kolmeaastased võib rääkida ka 
väikestest edusammudest teise keele 
õppes. Lapsed reageerivad õigesti 
teises keeles antud igapäevastele 
korraldustele, oskavad rääkida ilmast 
(tuul puhub, vihma sajab jne). Mõned 
lapsed kasutavad oma kõnes tuttavaid 
sõnu ja väljendeid teisest keelest.

Laps peab päeva nautima ja tege-
mistest rõõmu tundma. Keelekümb-
lusrühma lahutamatu osa on hommi-

kuring, mis juhatab päeva sisse, loob 
positiivse tuju ja kindlustab eduka 
õppeprotsessi päeva jooksul. Ühe sel-
lise hommikuringiga tutvusid ka meid 
külastanud Tapa valla õppealajuhata-
jad. Neil oli võimalus vaadelda, kui-
das lapsed hommikuringis osalevad, 
kuidas õpetaja kasutab keeleõppes „ 
rääkivaid“ seinu ja õppevahendeid 
ning millised oskused olid lapsed 
omandanud nii lühikese aja jooksul.

Oktoobris toimus rühmas laste-
vanemate koosolek, mis viidi läbi 
kahes keeles.

Kohtumine oli väga huvitav ja 
tulemuslik ning sujus positiivses ja 
sõbralikus õhkkonnas. Lapsevane-
mad said omavahel rohkem tutta-
vaks. Rühmatöös said kõik vanemad 

rääkida oma hirmudest ja ootustest, 
mis kahes keeles õppides ette võivad 
tulla. Üheskoos leidsime ka neile 
vastused. 

Oleme väga tänulikud vanemate-
le positiivse suhtumise eest, sest kui 
perekond on teise keele ja kultuuri 
suhtes positiivselt häälestatud, läheb 
ka lapsel õppimine paremini.

Ei ole saladus, et väike inimene 
oma avatuse ja siirusega näitab kohe 
välja oma rahulolu või -olematust. 
Sellepärast on tegevuste kavanda-
mine, nende paindlik muutmine 
ja läbiviimine keelekümblusrühma 
meeskonna ja juhtkonna jaoks raske 
ja vastutusrikas ülesanne. Oleme 
selleks valmis ja usume edusse.

Päkapiku rühma õpetajad

Uudised Vikerkaarest
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Tapa linnaraamatukogus on 12. 
novembrini avatud üleilmselt tuntud 
vene illustraatori ja animakunstniku 
Igor Oleinikovi isikunäitus „11”. 
Näitusel on väljas tema raamatuil-
lustratsioonid aastatest 2005–2015. 

Alates 1986. aastast on Oleinikov 
avaldanud illustratsioone mitmetes 
lasteajakirjades. Samal ajal hakkas 
ta ka lasteraamatuid illustreerima. 
Tänaseks on vene ja välismaa kirjas-

Tähelepanu, Lehtse raamatukogu külastajad!

Seoses Lehtse keskusehoone ehitamisega 
asub raamatukogu alates

 19. oktoobrist ajutiselt vanas asukohas Rägavere tee 11.

Raamatukogu on avatud E–R kl 10–18;  
L, P ja iga kuu viimasel tööpäeval suletud.

Kuna töötame väga kitsastes oludes, siis sellest tulenevalt on 
ka meie raamatukogu teeninduspunktis pakutavad teenused 

tavapärasest tagasihoidlikumad. Raamatukogus saab laenutada 
eelkõige uuemat kirjandust. Mõelnud oleme ka õpilastele,  

et oleks kättesaadav just neile vajalik koolilugemine.  
Endiselt saab lugeda /laenutada ajalehti ja ajakirju.  

Suurem osa raamatufondist on olude sunnil kuni raamatukogu 
keskusesse tagasikolimiseni pakitult hoiul. Vajadusel saab  
puuduva raamatu tellida valla teistest raamatukogudest. 

Internetipunktiarvuti puudumise tõttu saab teostada vaid olulisi 
e-toiminguid – pangatehingud jt e-teenused.  

Endiselt on võimalik teha koopiaid, printida ja skaneerida.
Vabandage võimalike ebamugavuste pärast!

Kersti Burk, 
Tapa linnaraamatukogu juhataja

16. novembril tähistab Jäneda raamatukogu 
oma 95. sünnipäeva lahtiste uste päevaga.

Raamatukogu uksed on avatud hommikul 
kella 10st kuni viimase külastajani õhtul. Hom-
mikupoolikul on sünnipäevamängudeks külla 
oodatud Jäneda Kooli pere. Kell 17 avatakse 
uus fotonäitus “Jäneda sambad”, mille autori-
teks on jänedalased ise. 

Kõik huvilised, kes ei saa tulla näituse ava-
mise ajaks, on oodatud kogu päeva jooksul.

Kohtumiseni raamatukogus!
Sirje Reinula

tustelt ilmunud üle 50 tema piltidega 
raamatu, sealhulgas L. Carrolli „Alice 
Imedemaal”, E. Raspe „Vabahärra 
Münchhauseni seiklused”, vene 
muinasjutud „Loll-Ivan” ja „Tuli-
lind” jpt.

Illustraatoritööd kirjeldab kunstnik 
järgnevalt: „Ma ei hakka iga raamatut 
illustreerima, vaid ainult sellist, milles 
on närvi, pinget, mõistatust, dünaami-
kat /…/ Arvan, et raamatut illustree-

rides pole vaja kirjanikku täpselt järgi-
da, vaid tuleb luua paralleelmaailm.” 
Igor Oleinikov on osalenud näi-
tustel Venemaal, Eestis, Leedus, 
Saksamaal, Slovakkias, Taiwanis ja 
mujal. Ta oli 2004. aastal Bologna 
lasteraamatumessil illustraatorite 
näituse finalist ning pälvis 2006. 
aastal Tallinna Illustratsioonitrien-
naali diplomi.

Kersti Burk

Igor Oleinikovi 
isikunäitus

Jäneda raamatukogu 95

Ameerika komöödianäitleja ja pi-
kaaegne saatejuht George Gobel 
sai paljudele tuntuks oma surematu 
tsitaadiga, kui ta ütles: “Mõelge, kui 
meil ei oleks elektrit, peaksime kõik 
televiisorit küünlavalgel vaatama”. 

Tõepoolest, elekter on meie elu 
nii lahutamatu osa, et igapäevaselt 
me sellele ei mõtle. Kui Eesti Gaas 
kolm aastat tagasi oma klientidele 
elektrit pakkuma hakkas, ei kandnud 
meiegi roosasid prille. Ühelt poolt 
oli ettevõtte seisukohast tegemist 
jõulise ja uuendusliku sammuga, kuid 
teisalt teadsime, et peamine küsimus, 
mis inimestel toona tekkis oli - miks 
ma peaksin oma elektripakkujat 
vahetama? Igapäevaelust teame, 
et teenusepakkuja vahetamine eri 
valdkondades on sageli kättevõtmise 
asi, ajend selleks peab olema väga 
hea. Näiteks majanduslik kasu või 
suurem mugavus. 

Mul on tõesti heameel, et just 
sellest kahest aspektist on Eesti 
Gaas lähtunud oma elektripakettide 
koostamisel kodutarbijale. 

Esiteks, rahaline võit. Eesti Gaasi 
pakutava elektri muutuvhinna mar-
ginaal on turuvalitseja omast kaks 
korda odavam, fikseeritud hind on 
umbes 20% soodsam. Ehk siis, meilt 
saate elektrit selgelt odavamalt. 

Teine hea põhjus muutusteks 
puudutab mugavust ja arvet. Alates 
1. jaanuarist kajastab Eesti Gaas ka 
Elektrilevi võrguteenuse osa omal 
arvel koos elektrienergia kuluga. 
Seni, nagu te kõik hästi teate, on 
elektrimüüjad saanud esitada arve 
vaid energia osa eest. Teine arve tuli 
postkasti Elektrilevilt võrguteenuse 
eest. Mugav niisugune mitme eri-
neva arvega majandamine kindlasti 
ei olnud. 

Mitte kõik elektrimüüjad ei hakka 
kliendile ühe arve võimalust pakku-
ma. Aga Eesti Gaasi kindel otsus 
oli minna seda teed, et kodukliendil 
oleks edaspidi arve ühes kohas, ühel 
blanketil. Veelgi enam, meie teenus 
ei piirdu ju vaid ühe energialiigiga. 
Oleme ainuke turuosaline, kes saab 
uuest aastast esitada elektri ja gaasi 
eest ühe arve, mõlema puhul nii en-
ergia kui võrguteenuse osas. 

Ehk siis – hüvasti mitmed erine-
vad meilid ja paberid. Üks arve, üks 
maksmine, mugavam kõigile. 

Eesti Gaasis töötab enam kui 
200 inimest, meil on 1600 äriklienti 
ja 42 000 koduklienti. Keegi tark 
mees on kunagi öelnud, et kliendile 
ei ole tähtis palju ettevõte teenib 
või teab, talle on oluline, kas temast 
hoolitakse. Tundub veidi pateetiline? 

Kirjaridades ehk tõesti, kuid tege-
likkuses peitub tõde just selles. Ei 
oleks ühtegi teenindavat ettevõtet, 
kui pole kliente. 

Kliendikesksus on meilegi väga 
oluline, töötame selle nimel, et 
pakkuda uusi lahendusi ja väärtu-
stada lojaalseid kliente, kes meid 
usaldavad. Liigume ka seda teed, 
et muuta oma hinnapoliitika üha 
paindlikumaks ja personaalsemaks. 
Printsiip on selles, et mida rohkem 
teenuseid klient meie juures kasutab 
ning mida pikem ja konstruktiivsem 
koostöö meil temaga on, seda 
soodsamad teenusetingimused talle 
rakenduvad. Näiteks kui klient ostab 
Eesti Gaasilt gaasi ja elektrit koos, 
on uuest aastast mõlema hind tema 
jaoks soodsam, kui vaid ühte teenust 
tarbides.

Jä tkuva l t  hoiame k inni  ka 
põhimõttest, et kui maagaasi sisse-
ostu hind kujuneb soodsamaks, kui 
oleme prognoosinud ja hinnakirjas 
arvestanud, maksame kodukliendile 
aasta lõpus raha tagasi. Mitte ükski 
teine gaasimüüja sellisel moel oma 
hinnavõitu kliendiga ei jaga. 

Raul Kotov,
Eesti Gaasi 

juhatuse liige

Eesti Gaas 
pakub elektrit 

soodsamalt ja mugavamalt

Põltsamaa kunstikooli õpetajad ja 
õpilasaed lükkasid ajaratta tagurpidi 
käima ning esitlevad Tapa linnaraa-
matukogus oma keskaja kunstist 
inspireeritud taieseid. Kunstikoolis 
hakati mõni aeg tagasi korraldama 
eri ajastutele pühendatud semestreid. 
Selle aasta kevadsemestriks jõutigi 
välja keskaega.

Teemasemestritel antakse eri va-

nuses ja erineva kunstikogemusega 
õppuritele üks ja seesama ülesanne, 
mille siis igaüks täidab omal tasemel. 
Nõnda omandatakse ka kunstialaseid 
teadmisi ajalooainelist kunsti luues. 
 
Näitusel saamegi näha mudilasringi 
vitraaži „Taevakaar“, vanemate kur-
suslaste loodud osa Bayeux’i seina-
vaibast, Piibli tegelaste kiviskulptuure, 

mis valmisid projekti „Kivist Piibel“ 
raames, ja  hulgaliselt värvilistest ja 
värvitustest klaasitükkidest kujunda-
tud vitraažaknaid.

Näituse kokku seadja ja ka paljude 
tööde juhendaja on Ethel Hakkaja 
ning juhendajaks Katrin Tamm-
Kuusik. Näitus jääb avatuks 12. 
novembrini.

Kersti Burk

Raamatukogus on tunda 
keskaja hõngu
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Mida talve poole, seda rohkem võib 
nii mõnegi asula tänaval tunda kirbet 
lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes 
põletatav kivisüsi, rääkimata maagaa-
sist, sellist lõhna ei põhjusta. Tegemist 
on hoopis jäätmete (suuresti plastijäät-
mete) põletamise lõhnaga. Kui peaaegu 
kümme aastat tagasi tehtud elanike 
keskkonnakäitumise küsitlusest selgus, 
et keskmiselt 10, maapiirkondades sui-
sa 30 protsenti leibkondadest põletas 
prügi, siis võime eeldada, et praeguseks 
on olukord paranenud. Kuigi sama 
täpsusega uuringuid pole hiljem tehtud, 
siis näitab kasvõi 2016. aasta Eesti 
elanike keskkonnateadlikkuse uuring, 
et ligi kaks kolmandiku inimesi sordib 
jäätmeid ning suhteliselt laialt levinud 
on ka pakendijäätmete kogumine spet-
siaalse kotikogumissüsteemi toel või 
avalikesse kogumiskonteinerisse viimi-
ne. Sellegipoolest eeldame, et probleem 
pole täielikult kadunud ning peame 
vajalikuks meenutada, et koduahju 
kasutamine „prügipõletusseadmena“ 
kahjustab nii ümbritsevat keskkonda 
kui ka inimeste tervist. 

Kodune majapidamine ning 
jäätmepõletustehas ei ole samad

Eestis on jäätmete põletamine üks 
osa jäätmekäitlusest. Jäätmete põleta-
mine on jäätmete taaskasutamise moo-
dus ainult sellisel juhul, kui seda tehakse 
energiatõhusalt ehk vabanev energia 
kasutatakse ära efektiivselt. Jäätmepõ-
letusele on esitatud väga ranged kesk-
konnakaitselised nõuded, mida tuleb 
täita ja mille täitmist jälgitakse pidevalt. 
Jäätmepõletuse peamine keskkonnaoht 
on seotud dioksiinide – ühe kõige 
mürgisema ühendiga, mida inimene 
on suuteline tekitama – tekkega ja just 
selles osas on Euroopa Liidu nõuded 
kõige rangemad maailmas. Spetsiaalses 
tehases jäätmete põletamine on seega 
ohutu inimestele ja keskkonnale. Üks 
Eestis asuvatest jäätmepõletustehastest 
asub Irus, kus põletatakse üle 200 000 
tonni segaolmejäätmed aastas.

Et oleks tagatud jäätmete täielik 
põlemine, peab põletusprotsess toimu-
ma väga kõrgel temperatuuril. Täieliku 
põlemise korrektseid tingimusi ei ole 
võimalik täita koduses ahjus, kaminas 
või ka lõkkes. Lisaks puuduvad ko-
dumajade korstnatel filtrid, mis aga 
jäätmepõletustehasel on kohustuslikud. 
Filtrid on selleks, et vähendada veelgi 
võimalust, et ohtlikud ained pääseksid 
keskkonda. Kodumaja korstna mürgine 
suits hajub ümbruskonnas ka aeda ja 
põllule, tulles sealt inimese toiduna 
tagasi. Iga aednik teab, et tuhk on 
hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning ta 
raputab aeg-ajalt seda puude ja põõ-

saste alla, aga kui tuhas on ka ohtlikud 
ained, mis pärinevad plasti või kahtlase 
väärtusega puidu põletamisest, siis ei 
tee see meie aiale enam kasu vaid kahju. 

 Viimasel ajal on probleemiks tõus-
nud ka vanaõlide põletamine kodustes 
õliküttekolletes. Poodides ja internetis 
müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid 
Eestis neid vanaõlide põletamiseks 
kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud 
jäätmed ning neid tohib põletada ainult 
vastavaid keskkonnalube omavas jäät-
mepõletustehases. Vanaõli põletamisel 
– nagu ka muude jäätmete põletami-
sel – eraldub palju ohtlikke aineid, 
mis jäätmepõletustehastes filtrite abil 
kinni püütakse. Samuti ei saa inimene 
veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka 
muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõlis 
on näiteks bensiini, siis sellise vedeliku 
kasutamine võib olla plahvatusohtlik.

Korsten „kasvab kinni“ 
Kodusel jäätmepõletusel on halbu 

mõjusid veel, seda saavad täpsemalt 
selgitada igale küttekolde omanikule 
päästeametnikud ja korstnapühkijad. 
Kuna plast ja ka muud jäätmed ei põle 
tavalise küttekolde tingimustes hästi, siis 
koguneb igasugust saasta ka suitsukäiku 
– lõõri ja korstnasse. Usin prügipõletaja 
võib nii suitsukäigu välimuselt kivistu-
nud „plast-nõega“ ka ummistada, nii et 
isegi korstnapühkijad ei saa enam aidata. 
Ummistuse kõige kallim lahendus on 
uue korstna ehitus. Sellisel juhul on 
näiline väike kokkuhoid jäätmekäitlus-
kuludelt pöördunud kordi suuremaks 
kahjuks. Muidugi tekib ummistunud 
korstnaga ka kõrgendatud tuleoht, kui 
tuld peaks võtma korstna sisemus. 

Vabane prügist – lahendused on 
olemas

Jäätmete osas on tegevusjuhis liht-
ne. Igal majapidamisel peaks olema 
segaolmejäätmete konteiner (kohalike 
olusid arvestades võib see olla ka 
ühiskonteiner naabritega), lisaks liigiti 
kogumise konteinerid, mis kohaliku 
omavalitsuse reeglite järgi kinnistul 
olema peavad (sagedamini vanapa-
beri- ja biojäätmete konteinerid). 
Pakendijäätmed saab viia avalikesse 
pakendijäätmete konteineritesse ning 
näiteks vana mööbli jäätmejaama. Uuri 
kohalikust omavalitsusest, millised 
jäätmete liigiti kogumise võimalused ja 
nõuded on sinu kodukohas, kus asub 
ja mida võetakse vastu jäätmejaamas, 
lisateavet annab ka veebileht kuhuviia.
ee. Ahi, kamin ja puuküttel pliit ei ole 
jäätmekonteineri asendajad. 

Prügi põletamise ohtudest loe lähe-
malt lingilt http://www.envir.ee/ahi. 

Kaili Kuusk, Keskkonnaministeeriumi jäät-
meosakonna nõunik

Küttekolle pole 
prügikonteiner Eelmisel aastal jättis liikluses elu 24 

jalakäijat, kellest 16 said surma pi-
medal ajal. Hukkunutest vaid kolm 
kandsid helkurit.

Eestlaste meelestatus helkuri va-
jalikkuse osas on ülikõrge- viimaste 
küsitluste kohaselt on see näitaja üle 
14-aastase elanikkonna seas 91% ja 
laste puhul suisa 99%. Tegelikkuses 
kinnitab enda rõivale mõne nähtavaks 
tegemise vahendi vaid 66% täiskas-
vanutest. Reeglina on nad naised, 
üle 65-aastased; maakonnakeskuste, 
väiksemate linnade ja alevite elanikud 
ning inimesed, kes liiguvad võrdselt 
nii autoga kui jalgsi. Kuidas aga säästa 
nende elusid, kes ei kanna reflektorit 
seetõttu, et pole leidnud sobivat 
või on kord ostetu ära kaotanud? 
Valdavalt on nad 19–34-aastased, 
mehed, tallinlased ja igapäevased 
autosõitjad. 

Tõenäoliselt on paljud jalakäijad 
pimedas liikudes imestanud, miks 
autojuhid neid ei näe. Roolikeerajad 
seevastu on üle elanud mitmeid 
ehmatushetki, kui tee äärde ilmub 
ootamatult tume siluett, mis sama 
müstiliselt, kui ilmus, ka kaob. Not-
tinghami teetööline Percy Shaw oli 
pea 80 aastat tagasi valgustamata teel 
sõites samas situatsioonis. Oma abi-
tus ja ebaturvalises olukorras tekkis 
tal aga geniaalne idee, mis viis helkuri 
leiutamiseni. Nimelt märkas mees 
teepervel kassi, kelle silmad peegelda-
sid autotulede valgust. Kassi, aga ka 
süvaveekalade ja maismaakiskjaliste 
silmade võime peegeldada silmadele 
langenud valgust, saigi esimese helku-
ri tehnoloogilise lahenduse keskmeks.

Eri suuruse ja kujuga jalakäijahel-
kuri kõrval on viimastel aastatel lisan-
dunud palju innovatiivseid lahendusi, 
mis pakuvad iseseisvalt või koos 
klassikalise helkuriga pimeda ajal lii-
kudes tõhusat kaitset. Maanteeameti, 
Prike ning kindlustusseltside Seesam, 
IF ja PZU koostöös sündinud hel-
kurkampaania „Olen silmapaistev“ 
fookuseks ongi nende tutvustamine 
ja seeläbi inimeste inspireerimine. 
Võime kindlalt väita, et valik on lai 
ning igaühe jaoks on olemas sobiv 

toode. Kindlasti peab aga arvestama, 
et kõigil toodetel ei pruugi kehtivat 
sertifikaati olla. Kuigi kasutatud 
materjal võib vastata tehnilistele 
nõudmistele, ei ole väiketootja jaoks 
alati põhjendatud taotleda aja- ja res-
sursimahukat CE-märgistust. Teisalt 
kuluvad helkurribadega rõivad ja 
helkur-sprey´ga üle pihustatud ese-
med kasutamise käigus ning nende 
peegeldavad omadused aja jooksul 
kahjustuvad. Helkurribadega väli-
riiete keskmiseks „elueaks“ peetakse 
kuni 25 pesukorda. 

Liiklusohutuse seisukohalt on 
kõik uudsed lisavahendid enda 
märgatavuse suurendamiseks aga 
väga soositud. Ülekäigurajal, kõn-
niteel või bussitaskus oodates, aga 
ka maanteel teed ületades ei paista 
vaid ühele kehapoolele kinnitatud 
reflektor sõidukijuhile piisavat hästi 
ning tal ei jää aega ohuolukorrale 
adekvaatselt reageerida. Sestap on 
soovituslik kanda korraga mitmeid 
eri funktsiooniga valgustpeegelda-
vaid tooteid, millest üks peaks olema 
sertifitseeritud. Toome välja neist 
kõige põnevamad, mis sobivad nii 
noorele kui vanale, tervisesportlasele 
kui ka pühapäevajalutajale.

10 ägedat võimalust olla silma-
paistev

Helkuraerosool on mugav pi-
hustatav vahend jalgrattaraamile, 
lapsevankri ratastele, rõivastele, jalat-
sitele, seljakotile ja kiivrile. Saadaval 
erinevate materjalide jaoks. Arvesta-
da tuleb, et helkursprei-kiht ei püsi 
igavesti, seetõttu peab esemeid re-
gulaarselt aerosooliga värskendama. 

Laetav helkur koosneb plast-
massist helkurist ja silikoonist kes-
tast, mis helendab peale loodusliku 
või tehisliku valguse käes laadimist. 
Sobib eriti keskkonda, kus on kehv 
või olematu tänavavalgustus. Mugav 
paigalda riiete, selja- või koolikoti 
külge. 

Rattasusside katted on ena-
masti neoontoonis, et tagada hea 
silmapaistvus. Lisaks sellele kaitsevad 
jalanõusid ka pori ja mustuse eest 
ning tagavad lisasoojuse.

Helendav seljakotikate on 
erksat värvi ja kaetud valgustpeegel-
davate ribadega, mis tagavad pimedal 
ajal nähtavuse kuni 100 m kaugusele. 
Veekindel materjal kaitseb koti sisu 
ka vihma eest! 

Helkurtraksid on saadaval eri 
lõigete ja disainiga. Sobivad nii ter-
visesportlasele, jalg- kui ka mootor-
ratturile. Efekti tagavad neoonvärv 
ja helkurribad. Elastne vöö aitab 
enda kehakuju järgi suuruse parajaks 
timmida. 

Helkurlõngast ja -niidist too-
teid saab osta valmiskujul, kuid 
käsitööhuvilise jaoks on olemas ka 
spetsiaalne helkurniiti sisaldav hel-
kurlõng. Saadaval on ka helkurniit, 
mida saab koos meelepärase lõngaga 
mütsidesse, sallidesse ja kinnastesse 
kududa, kasutada heegeldamiseks ja 
tikkimiseks. 

Helkurkleebiseid on eri kuju ja 
suurusega, kuid eelistada võiks CE-
märgistusega variante. Need tagavad 
hea nähtavuse nii rõiva selja- kui ka 
esiosale ja eri kõrgustele paigutatult. 
Uudse lahendusena pakutakse helki-
vaid helkurkangast kujundeid, mida 
saab riietele triikrauaga kinnitada. 

Helkurteip on tugeva liimiga 
peegeldav 3M materjal, mida saab 
sobivasse suurusesse lõigates kasu-
tada igal pinnal. Eriti lihtne on selle 
abil oma käimiskepid silmapaistvaks 
teipida. 

Helkurpulgad jalgratta kodarate-
le on efektsed, lihtsalt paigaldatavad 
sertifitseeritud pulgad, mis helgivad 
360 kraadi.

LED jalanõud on led-ribadest 
tallaga, mida on saadaval nii lastele 
kui ka suurtele. 

Siin toodu on ainult murdosa või-
malustest. Helendavad tossupaelad, 
helkurprossid ja käsitööhelkurid, 
LED-kõrvarõngad, helkurselja-
kotid, helkurribadega kodumaine 
rõivadisain ja palju muud ootab 
avastamist. Näita, kuidas sina end 
nähtavaks teed. Lae üles oma foto 
lehele silmapaistev.ee ja osale auhin-
namängus.

Gerli Grünberg, Maanteeamet

Julge olla silmapaistev!

rõõmus taaskohtumine tavaliselt nii 
tunni aja jooksul. Umbes kolman-
dikul sellistest siledatest loomadest, 
kes mõnuga paitust välja nurruvad 
on kiip küll kaelal olemas, kuid selle 
lemmikloomaregistrisse sisestami-
sel tuleb vastuseks – mitte midagi. 
Kassidelt on üldiselt keeruline välja 
pinnida infot, et miks neil kiip küll 
naha all on aga kasu sellest ei ole. 
Kassid ei tunne hästi tehnilisi üksik-
asju ja inimkeeles nad päris rääkida 
ei mõista. Inimeste käest on lihtsam 
küsida. Eile kliinikus käinud kauni 
punase kassipreili omanik oli näiteks 
kindel, et kui talle anti kassiga kaasa 
pass ja passis on kiibi number, siis on 
kiibi panija selle ka registrisse kand-
nud ning otsijatele kättesaadavalt 
internetiavarustesse üles riputanud. 
Vahel siiski mitte. Kontroll näitas, 
et sellise kiibiga looma pole olemas. 
Kokkuvõte- Registreerimata kiip on 
kasutu

Jutt sellest, mis on kasutu ajab 
inimesed tõredaks. Mind ajaks küll. 
Tegelikult on ju oluline teada, mida 
ma reaalselt teha saan. Kui te tahate 
kontrollida, kas teie looma kiip on re-
gistreeritud lööge arvutisse https://
www.llr.ee/ ning satute Lemmikloo-
maregistri LRR „Looma otsingu“ 
lehele. Kui peale kiibi numbri sisesta-
mist vastab arvuti, et sellise numbriga 

Kuidagi kummaline on alustada oma 
väikest jutukest manitsevas kõneviisis 
aga siiski-siit ta tuleb. 

„Kallid loomaomanikud, kõik 
kellel on kodus kiibitud koer, kass, 
küülik või kääbusponi. Kas te olete 
täiesti kindel, et teie pere lemmikloo-
ma passi kantud kiibi number on re-
gistreeritud ka lemmikloomaregistris. 
See on oluline, sest registreerimata 
kiip on kasutu. Selle abil ei saa leitud 
looma tuvastada ja omanikule temast 
teada anda“. Manitsuse lõpp. 

Ainest selleks kirjatükiks andis 
ühest küljest töö loomade varju-
paigas, teisest küljest üks Aegviidus 
vastuvõtul käinud kass (või siis 
kassiomanik). Kui alustada loomade 
varjupaigast siis päris paljud sinna 
jõudnud loomadest on pärit toredast 
kodust. Seda võib otsustada nende 
väljanägemise, käitumise ja vahel 
ka kaelas oleva, vähem või rohkem 
uhke kaelarihma järgi. Kui ikka loom 
näeb hea välja, karv läigib, ta nurub 
paitusi, tunneb ennast ilmselgelt igal 
muul viisil inimeste juuresolekul 
hästi ning tal on kaelas näiteks pär-
litega rihm siis ilmselt on tal kuskil 
ka kodu ning muretsev pere. Kui 
selline loom on kiibitud ning kiibi 
number koos omaniku kontaktide-
ga lemmikloomaregistris üleval siis 
järgneb telefonikõne omanikule ning 

looma neil registris ei ole siis peaks 
kiibinumbri sisestama ka aadressil 
http://lemmikloomaregister.ee/ 
asuvasse, Eesti Väikeloomaarstide 
Seltsi poolt hallatavasse Eesti Lem-
mikloomaregistri otsingumootorisse. 
Kui ka siin vaatab vastu tühjus, on 
kiip registreerimata. Ise saab oma 
looma sisse kanda https://www.llr.
ee/ lehe üleval servas asuval lingil 
„Registreeri oma loom“. Juhul kui 
soovite oma loomaga minna reisima 
välismaale siis peaksite ta looma-
arstil laskma sisse kanda ka http://
lemmikloomaregister.ee/ registrisse, 
sest siin registreeritud andmed on 
nähtavad ka välismaal. Omavahel 
sünkroniseeritud need kaks registrit 
kahjuks ei ole. 

Kokkuvõtteks – ükskõik, kumba 
neist lemmikloomaregistritest te 
oma looma kannate on leitud looma 
omanik kas varjupaiga töötajatele või 
loomaarstile leitav. 

Kiibijutu kõrval ei saa unustada 
ka palju vanemaid, kuid mõnes mõt-
tes ka mugavamaid viise omaniku 
leidmiseks. Kaelarihmal oleva lipiku 
lugemiseks pole vaja kiibilugejat 
ning rihmale tikitud omaniku nimi ja 
telefoninumber on parim infokandja 
seni, kuni koeral on rihm kaelas. 

Toredat loomapidamist
Ants Raava, loomaarst

Loomaarst: registreerimata kiip on kasutu

27. septembril vaatas komisjon üle 
eelmise aasta septembris märgistatud 
160 hooldamata hauaplatsi. Komisjon 
selgitas välja, et 29 hauaplatsi olid 
korrastatud ja kustutas hooldamata 
hauaplatside nimekirjast, kuid 131 
hauaplatsi olukord ei ole muutunud 
ning komisjon otsustas need akteerida.

Tapa linnakalmistu kasutamise 
eeskirja järgi on hooldamata hauaplats 
rohtunud või võsastunud ja hauakivid 
on muutunud loetamatuks. Samuti kui 
hauarajatised on oluliselt sammaldu-
nud, läbi roostetanud ja lagunenud ning 
hauaplatsile kogunenud prahist on ilm-
ne, et seda ei ole pikka aega hooldatud.

Akteeritud hauaplatsidel puuduvad 
kalmisturegistris ajakohased kasutajate 

kontaktandmed ning taotlust lepingu 
sõlmimiseks ei ole esitatud.

Hauaplatside kasutajad võivad kahe 
kuu jooksul teate avaldamisest võtta 
ühendust kalmistu haldajaga, hauaplats 
korrastada ning anda kalmistu haldajale 
teada oma soovist jätkata hauaplatsi 
kasutamist. Pärast kahekuulise tähtaja 
möödumist võetakse hauaplats arvele 
kasutajata hauaplatsina ning antakse 
taaskasutusse, kui viimasest matusest 
on möödunud vähemalt 20 aastat.

Hooldamata hauaplatside nimekirja 
saab vaadata Tapa valla kodulehel 
http://www.tapa.ee/tapa-linnakalmis-
tu ja kalmistu registris http://www.
kalmistud.ee/Tapa-Linnakalmistu.

tapa.ee

Linnakalmistul akteeritakse 
131 hooldamata hauaplatsi
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Rakvere täiskasvanute gümnaa-
sium viib läbi kaheaastast projekti 
„Teisel  r ingi l  targaks Lääne-
Virumaal“, mille eesmärk on toetada 
haridustee katkestanud täiskasvanuid 
tagasipöördumisel õpingute juurde. 
Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu 
tõukevahenditest.

Kooli on oodatud kõik inimesed, 
kellel on mingil põhjusel katkenud 
õpingud põhikoolis või gümnaa-
siumis või kes soovivad pärast põ-
hikooli lõpetamist jätkata õpinguid 
gümnaasiumis.

Paindlik õppesüsteem võimaldab 
seda teha ka töö ja pere kõrvalt. Õp-
petöö toimub kahel päeval nädalas. 
Töötavale ja pere eest hoolitsevale 
inimesele valmistab vahel ka paaril 
päeval koolis käimine raskusi. Sel-
listele õppijatele sobib gümnaasiu-
miosas e-õpe, kus õppetöö toimub 
Moodle õpikeskkonnas, koolis käiak-
se vaid reedeti konsultatsioonides ja 

kontrolltöid tegemas. Kooli infojuht 
abistab vajadusel õppijaid e-kursuste 
läbimisel. 

Nii neid, kes õppest kaua eemal 
olnud, kui neid, kel mõne õppeai-
ne läbimiseks rohkem aega ja abi 
vaja, toetavad lisakonsultatsioonid, 
tasanduskursused ja individuaalne 
juhendamine. 

Koolis töötab õppenõustaja, kel-
lega saab arutada võimaluste ja vali-
kute üle, kuidas ühitada töö-, pere- ja 
koolielu. Õppenõustaja vaatab koos 
õppida soovijaga üle viimase varase-
ma õppimis- ja töökogemuse, mida 
arvestatakse võimalusel õpingute 
jätkamisel. Üle kantakse varasemad 
üldharidus- või kutsekoolides saadud 
hinded. 

Kooli sotsiaalpedagoog nõustab 
õppijaid sotsiaalsete probleemide 
ja erivajaduste valdkonnas. Tema 
hubasesse kabinetti on sisse seatud 
mängunurk lastele, kelle vanemad on 

läinud õpetajaga kohtuma, kontroll-
tööd tegema vms.

Koolis korraldatakse õppekäike ja 
ekskursioone, mis toetavad õppekava 
läbimist. Selle õppeaasta esimene reis 
viis Tallinnasse Energiakeskusesse ja 
Eesti Panka. 

Rakvere täiskasvanute güm-
naasium ootab õppida soovijaid 
aastaringi. 

Õppida ei ole kunagi hilja!
Lisainfo www.rakveretg.edu.ee, tel 

322 5147 või meilitsi õppenõustajalt 
juta.valvik@rakveretg.edu.ee. 

 
 

6. novembrist 18. detsembrini toi-
mub järjestikusel seitsmel pühapäeval 
kell 16.30–19 Tapal Vaksali Trahteris 
abielukursus. Iga kursuseõhtu algab 
õhtusöögiga romantilises õhkkon-
nas, millele järgneb videoloengu ja 
vestluseosa. Loengud põhinevad 
kristlikel põhitõdedel ning on välja 
töötatud 1996. aastal Inglismaal 
Bromptoni Holy Trinity koguduses. 
Sellest alates on peetud tuhandeid 
selleformaadilisi abielukursusi üle 
maailma. Loengud on ingliskeelsed 
ja eestikeelsete subtiitritega. Kokku 
on seitse erineva teemaga loengut, 
mille jooksul antakse rohkesti aega 

ka omavaheliseks vestluseks.
Kursus on mõeldud paaridele, 

kes elavad koos, olenemata sellest, 
kas nad on abielus. See on kasuks nii 
neile, kes on kauem koos elanud, kui 
ka neile, kes on alles kokku kolinud. 
Kursus annab paaridele võimaluse 
kahekesi aega veeta ning oma abielu 
paremaks ehitada. 

Kursus on tasuline, kuid kolm nel-
jandikku kuludest katab Eesti Evan-
geelsete Kristlaste ja Baptistide Liit 
ning Tapa Elava Usu kogudus, kes on 
ka kursuse ametlik korraldaja. Seitse 
kursuseõhtut koos toitlustusega lähe-
vad paarile maksma kokku 42 eurot. 

Kursuseõhtuid viib läbi hiljuti Ta-
pale kolinud noor abielupaar Priidu ja 
Mari-Vivian Ellam, kes on ise abielu-
kursusel osalenud ja sellest innustust 
saanud. Priidu töötab parameedikuna 
Tallinna Kiirabis ja on Tartu Kõrge-
ma Usuteadusliku Seminari 3. aasta 
tudeng. Mari-Vivian töötab Kiltsi 
Põhikoolis õpetajana. 

Kursusele on vajalik eelnevalt 
registreeruda, kuna kohtade arv on 
piiratud. Lisainfoks või eelregistreeri-
miseks kirjuta e-posti aadressil priidu.
ellam@gmail.com või helista numbril 
5306 9256.

Priidu ja Mari-Vivian Ellam

Avatud: E–R kell 8–15
E-mail: tapapaevakeskus@tapa.ee 
Aadress: Valve 30, 45109 Tapa
Juhataja: Kaja Sviridova
Te l e f o n :  + 3 7 2  5 4 5 0  1 1 0 2 ,  
+372 322 0025

Tapa Päevakeskus pakub erine-
vaid teenuseid eakatele ja abivaja-
vatele inimestele:

- pesu pesemine (tasuline teenus – 
masina täis koos pesupulbriga 2  €);

- duši kasutamine esmaspäeviti kl: 
9–14.30, teisipäeviti kl 12.30–14.30 
ja neljapäeviti kl 9–14.30, reedeti kl 
12.30–14.30 (tasuline teenus – 1 €) 
– eelregistreerimisega tel 5450 1102, 
322 0025;

- sauna kasutamine kolmapäeviti 
kell 9.30–16 (tasuline teenus – 3 € 
inimene) – eelregistreerimisega tel 
5450 1102, 322 0025. Sauna on või-
malik kasutada järgnevatel kellaae-
gadel: 9.30–11, 11–12.30, 13–14.30, 
14.30–16 (vajadusel lisaaeg);

- juuksur kolmapäeviti 1 kord kuus 
kell 10–12 (tasuline teenus), vajadusel 
kauem (kuupäevad ära toodud ko-
halikus lehes ja linnas infotahvlitel) 
– elavas järjekorras;

- massaaž – kolmapäeviti kel-
la 9–14 ja eelregistreerimisega tel 
554 7894 (tasuline teenus);

- maniküür, pediküür, ripsmete 
ja kulmude hooldus eakatele – kol-
mapäeviti 2 korda kuus kell 9–14 
(kuupäevad ära toodud kohalikus 
lehes ja linnas infotahvlitel) ja eelre-
gistreerimisega tel 5384 3360 (tasu-
line teenus);

- võimalus osaleda erinevates 
huvialar ingides (nt .  lauluring, 
toolivõimlemine, venitusvõimlemine, 
tantsuring jne).

Kohapeal on võimalik lugeda aja-
lehte Virumaa Teataja.

Tapa Päevakeskuses tegutsevad 
järgmised ühingud:

MTÜ Tapa Liikumispuudega 
Inimeste Ühing

Huvialaringid ja liikumispuudega 
inimeste abistamine, nõustamine, 
juhendamine.

Ühingu juht: Vaike Hiet, 5346 6882, 
vaikehiet@gmail.com. 

Tööaeg: teisipäeviti ja reedeti kell 
9–15.

MTÜ Seenior
Huvialaringid eakatele.
Eestvedaja: Anu Jonuks, 5342 2364, 

anujonuks@hot.ee.
MTÜ Eluaken
Aidsi Ennetuskeskus ja Narko-

nõustamiskeskus (anonüümne).
Süstalde vahetus ja süstivate nar-

komaanide nõustamine, erinevate 
sõltuvusprobleemidega inimeste 
juhendamine ja nõustamine.

Kontakt: 5334 1185, tapa.ennetu-
keskus@gmail.com. 

Tööaeg: E, T, N, R kell 9–15.
MTÜ Chervona Ruta
Seltskondlikud üritused laulu ja 

tantsuga ning üle-eestilised esinemi-
sed erinevatel üritustel.

Kontakt:  Tatjana Chuvpilo, 
5645 0604. 

Teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti 
kell 15–20.

MTÜ Koit, T.Ševtšenko nim. 
Ukraina kultuuri pühapäevakool

Huvitegevus lastele.
Kontakt: Zinaida Rešnitšenko, 

5839 5102, koit2001@hot.ee.
Pühapäeviti kell 11–15.

Tapa Päevakeskuse 2016/2017 
aasta tegemised ja huvialaringid:

Huvialaringidesse on oodatud kõik 
huvilised ja soovijad!

Esmaspäev
Kl 9-15 Duši kasutamine, eelregist-

reerimisega tel: 5450 1102, 322 0025, 
päevakeskus.

Kl 10-12 Käsitöötund – vastavad 
asjad endal kaasa võtta. Mõtleme ja 
tegutseme, mitu pead on mitu pead! 
1. korrusel, päevakeskus.

Kl 10-14 1 kord kuus MTÜ Tapa 
Liikumispuudega Inimeste Ühingu 
koordineerimisel inkotuba (uriinipi-
damatuse sidemete ja hooldusvahen-
dite müük) – MTÜ Liikumispuudega 
Inimeste Ühingus, info tel: 5346 6882 
(info üleval kohalikus lehes ja linnas 
infotahvlitel).

Kell 11-12 Laulutund – 2. korru-
sel, info tel: 5342 2364, MTÜ Seenior.

Kell 12-14 Lauluansambli Lau-
lusõbrad proovid – 1.k orrusel, info 
tel: 5450 1102, 322 0025, päevakeskus. 
Uued lauljad on alati teretulnud!

Teisipäev
Kl 9-15 Liikumispuudega inimeste 

abistamine, nõustamine, juhendamine, 
info tel: 346 6882, MTÜ Tapa Liiku-
mispuudega Inimeste Ühing.

Kl 11-12 Liikumispuudega inimeste 
toolivõimlemine – ühingu majas, info 

Uus algus! Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

Tapal alustab abielukursus

tel: 5346 6882, MTÜ Tapa Liikumis-
puudega Inimeste Ühing.

Kl 12.30-14.30 Duši kasutamine 
eelregistreerimisega tel: 5450 1102, 
322 0025, päevakeskus.

Kl 15-20 Chervona Ruta käsitöö- 
ja lauluring – 1. korrusel, info tel: 
5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.

Kolmapäev
Kl 9-14 Massaaž, igal kolmapäeval 

– 1. korrusel eelregistreerimisega tel: 
554 7894.

Kl 9-14 Maniküür, pediküür, rips-
mete ja kulmude hooldus eakatele 2 
korda kuus, (kuupäevad ära toodud 
kohalikus lehes ja linnas infotahvlitel) 
– 1. korrusel, eelregistreerimisega tel: 
5384 3360.

Kl 9.30-16 Sauna kasutamine, 
eelregistreerimisega tel: 5450 1102, 
322 0025, päevakeskus.

Kl 10-12 Juuksur 1 kord kuus 
(kuupäev ära toodud kohalikus lehes 
ja linnas infotahvlitel) – elavas järje-
korras, 1.korrusel.

Kl 10-11 Toolivõimlemine – 1. või 
2. korrusel, päevakeskus. Toolivõimle-
mine on mugav ja sobiv kõigile!

Neljapäev
Kl 9-15 Duši kasutamine eelregist-

reerimisega tel: 5450 1102, 322 0025, 
päevakeskus.

Kl 9-12 Tasuta õigusabi 1 kord 
kuus (kuupäev ära toodud kohali-
kus lehes ja linnas infotahvlitel) – 1. 
korrusel.

Kl 11-12 Shindo venitusvõimlemi-
ne – 2. korrusel, info tel: 5450 1102, 
322 0025, päevakeskus.

Kl 12.30-13.30  Tantsurühma Päi-

keseratas proovid – 2. korrusel, info 
tel: 5450 1102, 322 0025, päevakeskus. 
Uued tantsijad on alati teretulnud!

Kl 15-20 Chervona Ruta käsitöö- 
ja lauluring – 1. korrusel, info tel: 
5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.

Reede
Kl 9-15 Liikumispuudega inimeste 

abistamine, nõustamine, juhendamine, 
info tel: 5346 6882, MTÜ Tapa Liiku-
mispuudega Inimeste Ühing.

Kl 12-14 Kuu esimesel teisipäeval 
koostöös Liikumispuudega Inimeste 
Ühinguga ja Kübaramooride Klubi-
ga – „Kiika kööki“ – roogade valmis-
tamine ja degusteerimine – ühingu 
majas, info tel: 5346 6882, MTÜ 
Tapa Liikumispuudega Inimeste 
Ühing.

Kl 14-15 Liikumispuudega Inimes-
te Ühingu ja Kübaramooride Klubi 
käsitööring Nobenäpud – ühingu 
majas, info tel: 5346 6882, MTÜ Tapa 
Liikumispuudega Inimeste Ühing.

Kl 12.30-14.30 Duši kasutamine 
eelregistreerimisega tel: 5450 1102, 
322 0025, päevakeskus.

Kl 18-20 Chervona Ruta käsitöö- 
ja lauluring – 1. korrusel, info tel: 
5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.

Laupäev
Kl14-20 Chervona Ruta käsitöö- 

ja lauluring – 1. korrusel, info tel: 
5645 0604, MTÜ Chervona Ruta.

Pühapäev
Kl 11-15 Huvitegevus lastele – 1. 

korrusel, info tel: 5839 5102, MTÜ 
Koit, T. Ševtšenko nim Ukraina kul-
tuuri pühapäevakool.

Tapa Päevakeskuse uuendatud info

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
7. novembril 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, 

madratsikaitsed, 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.

16. ja 23. novembril 2016. a kell 9–14. 
ILUTEENINDAJA eakatele soodushindadega

(maniküür, pediküür, ripsmete ja kulmude hooldus)
Eelregistreerimine tel 5384 3360 – Eve

9. novembril kell 10–12
JUUKSUR eakatele soodushinnaga!

(juukselõikused naistele ja meestele)
elavas järjekorras (vajadusel ka kauem). 

Info tel: 5450 1102, 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee.

Igal kolmapäeval kell 9–14
MASSÖÖR eakatele soodushinnaga!

Vajalik eelregistreerimine tel 554 7894 – Silvia

17. novembril kell 9–11.30
TASUTA ÕIGUSABI.

Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo Taivo Saks @ Partnerid 
jurist Alar Salu.

Eelregistreerimisega tel 5450 1102, 322 0025 või 
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Õigusteenuse osutamist finantseerib Justiitsministeerium.

Tapa päevakeskus võimaldab kokkuleppel 
päevakeskuse juhatajaga tasuta kasutada ruume 

seltsitegevuseks päevakeskuse lahtiolekuaegadel esmaspäevast 
reedeni kell 9–14.30.

Info: Kaja Sviridova-juhataja, tel 5450 1102, 322 0025, 
tapapaevakeskus@tapa.ee.
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ning seatakse keskkonnatingimused.
Keskkonnamõju strateegilist hin-

damist ei algatatud, kuna detailpla-
neeringu ellurakendamisega ei kaasne 
olulist negatiivset keskkonnamõju, 
mis võiks ületada tegevuskoha kesk-
konnataluvust, põhjustada keskkon-
nas pöördumatuid muutusi või seada 
ohtu inimese tervist ja heaolu.

Planeeritava ala suurus on umbes 
4260 m².

Korraldusega on võimalik tutvuda 
Tapa valla kodulehel www.tapa.ee 

Kairi Maasen

Detailplaneeringu 
algatamine

15.09.2016
- Neljale lapsele määrati tugi-

isik lasteaias õppeperioodiks kuni 
31.12.2016;

- otsustati maksta täiendavat sot-
siaaltoetust ranitsatoetus kooliko-
hustust alustavale 70-le lapsele 60 
eurot lapse kohta kokku summas 
4200 eurot;

- otsustati korraldada rahvusva-
heline avatud hankemenetlusega 
riigihange „Elektrienergia ostmine 
Tapa vallale 2017–2019”;

- moodustada hooldamata hauaplat-
side arvele võtmiseks, nende jälgimiseks 
ning hooldamata ja kasutajata hauaplat-
sideks tunnistamiseks komisjon;

- kinnitati Tapa vene põhikooli 
ning Tapa muusika- ja kunstikooli 
töötajate koosseis;

- nõustuti Tapa vallas Linnape kü-
las asuva Aiandi kinnistu jagamisega 
seitsmeks eraldi katastriüksuseks;

- nõustuti Tapa vallas Loksu külas 
asuva Loksumõisa kinnistu jagami-
sega kolmeks eraldi katastriüksuseks;

- seati isiklik kasutusõigus Elekt-
rilevi OÜ kasuks Tapa valla omandis 
olevale Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa 
vald kinnistule maatükiga püsivalt 
ühendatud ehitamiseks, hooldami-
seks, korrashoiuks, remontimiseks ja 
likvideerimiseks, edaspidi nimetatud 
tehnorajatis, vastavalt käesoleva otsu-
se lisana olevale isikliku kasutusõigu-
sega koormatava ala plaanile;

- nõustuti katastriüksuste asukohaga 
Lääne-Virumaa, Tapa vald, Lokuta küla, 
Rinnaku ja Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Lokuta küla, Lätte piiride muutmisega;

- kooskõlastada puurkaevu raja-
mise asukoht kinnistul Andrekse I 
Karkuse küla, Tapa vald;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
Autokrossi (Eesti Meistrivõistlused) 
korraldamiseks Tapa autokrossirajal 
Karja tänaval 15. 10. 2016 kell 8.00 
kuni 18.00. 

22.09.2016
- Sõlmiti üks koduteenuse osuta-

mise leping;
- otsustati esitada Viru-Maakohtu-

le avaldus piiratud teovõimega täis-
ealisele isikule eestkoste seadmiseks;

- neljale lapsele otsustati maksta 
lasteaia söögisoodustust;

- viiele isikule eraldati ravimitoe-
tust ning viiele peretoetust;

- viiele isikule keelduti sotsiaal-
toetuse eraldamisest, kuna taotlus ei 
olnud põhjendatud;

- ühele puudega lapsele määrati 
hooldaja;

- kinnitati Jäneda kooli ja Lehtse 
kooli koosseisud;

- hüvitati isikliku transpordivahen-
di sõidukulud koolisõiduks;

- Tapa linnas jalg- ja jalgrattatee 
äärde aia ehituse edukaks pakkumu-
seks tunnistati RAM Builder OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- Tapa linnas Veski 16 asuva hoo-
ne lammutamise edukaks pakkumu-
seks tunnistati Jäätmeproff  OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

- kinnitati Tapa vallale kuuluva 
sõiduauto kirjaliku enampakkumise 
tulemused;

- väljastati ehitusluba Tapa vallavalit-
susele Tapa vallas Jäneda külas Lossi tee 
nr 4000252 rekonstrueerimistöödeks;

- otsustati müüa korteriomand 
aadressil Hommiku pst 2-41 Tapa 
linn Tapa vald, (369/15612 mõttelist 
osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 
41, mille üldpind on 36,90 m²), kuna 
vara ei ole vallale vajalik.

29.09.2016
- Otsustati esitada Viru Maakoh-

tule üheksa avaldust elatisraha välja 
nõudes laste kasuks;

- lastekaitsespetsialisti volitati 
teostama eestkostja ülesandeid;

- kinnitati lasteaia Pisipõnn hoo-
lekogu koosseis;

- nõustuti Tapa vallas Karkuse külas 
asuva Karukäpa maaüksuse ostueesõi-
gusega erastamisega ehitiste omanikule;

- väljastati ehitusluba ehitise (soo-
jatrassi) rajamiseks Tapa linnas Kal-
mistu 3 kinnistul, vastavalt OÜ DEM 
Projekt poolt koostatud projektile;

- määrati projekteerimistingimused 
Tapa Vallavalitsusele Tapa vallas Tapa 
linna keskväljaku ja Kooli pargi va-
helise ala rekonstrueerimise tehnilise 
projekti koostamiseks;

- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa linna keskväljaku ja Kooli tänava 
pargi vahelise ala projekti koostamine“;

- pikendati munitsipaalkorteri 
üürilepingut, aadressil Roheline 16-5 
Tapa linn.

06.10.2016
- Anti nõusolek osaühing Lemar-

LM vee erikasutusloa väljastamiseks 
põhjavee võtmiseks üle 5 m3/ööpäe-
vas Suurfarmi maaüksusel Jootme 
külas Tapa vallas;

- anti luba jäätmemahuti perioo-
diliseks tühjendamiseks aadressitel 
Rooba tn 5, Tapa linn ning Rägavere 
tee 5, Lehtse alevik, Tapa vald;

- kinnitati sotsiaaltoetuste ja sot-
siaalteenuste taotluste vormid;

- volitati lastekaitsespetsialisti teos-
tama eeskotja ülesandeid pankades;

- kinnitati Tapa vene põhikooli 
hoolekogu koosseis;

- väljastati tänava 50% ajutine sul-
gemise luba Tapa linnas Pikk 8 esisel 
lõigul alates 10.10.2016 kella 8.00-st 
kuni 11.10.2016 kella 16.00-ni;

- väljastati tänava ajutine sulgemise 
luba Tapa linnas Üleviste tänaval nr 
7910098, Eha tn ja Üleviste tn rist-
mikul alates 06.10.2016 kella 10.00-st 
kuni 08.10.2016 kella 18.00-ni;

- vallavanem lubati puhkusele pe-
rioodiks 10.–14.10.2016;

- sõlmiti kolm koduteenuse osuta-
mise lepingut.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

25.08.2016
Võeti vastu järgmised otsused:
- katastriüksustele sihtotstarbe 

määramine (2);
- nõusoleku andmine kinnistu 

omandamiseks;
- Nõusoleku andmine riigihanke 

korraldamiseks (riigihange Tapa valla tar-
bimiskohtadele elektrienergia ostmiseks);

- nõusoleku andmine riigihanke 
korraldamiseks (Tapa linna jäätmete 
kogumispunkti haldamiseks ning 
hankelepingu sõlmimiseks);

- vallavara võõrandamine otsustus-
korras (Tapa vallale kuuluva Raudtee 
harutee kinnistu, pindalaga 11814 m², 

jagamiseks ja osa suurusega 6176 m² 
võõrandamiseks Kaitseministeeriu-
mile hinnaga 3400 eurot;

- munitsipaalomandisse taotletava-
le maale otsustuskorras hoonestusõi-
guse seadmine (Tapa linn Loode 10).

13.09.2016
- Loobuti kinnistu MOE-TÖÖS-

TUSE ostueesõigusest MOE OÜ 
kasuks;

- muudeti Tapa vallavolikogu 
30.06.2016 otsust nr 161 „Maa mu-
nitsipaalomandisse taotlemine”;

- Valiti Vabariigi Presidendi vali-
miskogu valijameheks Tapa vallavo-

likogu esindajana Aivi Must.
29.09.2016

- Kuulati Rahandusministeeriumi 
esindaja ettekannet haldusreformi 
arengute kohta;

- katastriüksustele määrati siht-
otstarbed;

- otsustati algatada Tapa vallas 
Tapa linnas Loode tn 7 kinnistu ja 
lähiala detailplaneering; 

- Tapa vallavalitsusele anti nõusolek 
kinnistu, asukohaga Lääne-Virumaa, 
Tapa vald, Tapa linn, Ambla mnt 5, 
sihtotstarbega transpordimaa 100%, 
pindalaga 209 m2, omandamiseks ja 
asjaõiguslepingute sõlmimiseks.

Paide maantee äärse kergtee teise etapi 
ehitustööd on lõpetatud.

Tapa elanikud teavad, et 2012. 
aastal ehitati Loode ja Lõuna tänavate 
äärde ning paralleelselt Paide maantee-
ga kuni Õhtu pst ristmikuni kaasaegne 
valgustatud kergtee. Seoses sellega, et 
oli vajadus tagada jalakäijate ja jalgrat-
turite ohutu liiklemine ka edasi linna 
lõunaossa, otsustas kohalik omavalit-
sus jätkata Paide mnt äärde valgustatud 
jalg- ja jalgrattatee rajamist.

Vastrajatud kergliiklustee lõik algab 
Õhtu pst ja Paide maantee ristmikust, 
kulgeb paralleelselt Paide maanteega, 
möödub endise autobaasi territoo-
riumist ning lõpeb autobussipeatuse 
juures Olerexi tankla naabruses. 
Valgustatud teelõigu pikkus on ligi-

kaudu 1050 m. Seega on jalakäijad ja 
jalgratturid saanud võimaluse liigelda 
segamatult ja ohutult mööda kergteed 
alates Lõuna ja Loode tänavatest kuni 
linna lõunaosas Lasketiiru tänavani. 
Samal ajal on juba olemas kõnnitee 
kesklinnast samasse kanti.

Kõik see on juba muutnud ja 
muudab ka edaspidi jalakäijate ja jalg-
ratturite liiklemist linna tähtsamate 
liiklusteede ääres märkimisväärselt 
ohutumaks. Kevadel lisatakse kõnnitee 
äärde pinke ja prügiurne. 

Ehitustööd teostas OÜ RTS Inf-
raehitus, lepingujärgseks tööde ko-
gumaksumuseks koos käibemaksuga 
kujunes 167 517 eurot. 

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Paide maantee jalg- ja 
jalgrattatee on valmis

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Vaade kergliiklustee uuele osale. Foto Andrus Freienthal

Tapa vallavolikogu 29.09.2016 otsu-
sega nr 180 algatati Tapa vallas Tapa 
linnas Loode tn 7 kinnistu ja lähiala 
detailplaneering ning otsustati jätta 
algatamata keskkonnamõju strateegi-
line hindamine.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks on määrata Tapa vallas Tapa 
linnas Loode tn 7 kinnistule ehitusõi-
gus sõiduautode nutipesula rajamiseks.

Detailplaneeringuga määratakse 
ehitusõigus, hoonestusala, liikluskor-
raldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, 
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad 

11. september oli ilus päikseline päev. 
Juba hommikupoolikul võis näha 
vastasfalteeritud kergliiklustee lõigul 
(Paide maantee käänakust autobaasi 
bussipeatuseni) elavat liiklust.

Näha oli kiivristatud kihutav jalg-
rattur, samuti kiivristatud poiss samal 
sõiduvahendil, poiss rulluiskudega, 
mehi ja naisi lapsevankritega, rahuli-
kumas tempos sõitvaid jalgrattureid, 
jalutavaid neide, mees, kellele käimine 
just kõige lihtsam polnud, oli samuti 
valinud selle kodutee.

Üks poisike lausa kiljus rõõmust, 
kui autobaasi mäest asus alla sõit-
ma. Liiklus jätkus õhtuni. Käisin ka 
ise tiiru rattaga ära. Välja ehitamata 
on veel nišid istepinkidega. Endise 
laululava juurde tulev istepink võiks 
olla hubaseks peatuspaigaks kaunil 
suveõhtul jalutajatele. Loodan, et 
need pingid ei muutu viina võtmise 
või muidu laaberdamise kohaks. See 
ilus suvepäev pakkus kergliiklejatele 
kindlasti kauneid elamusi.

Linda Metsjärv

Rõõmus pühapäev uuel 
kergliiklustee lõigul
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Positiivne vaimne tervis ja heaolu on 
väga olulised tervise komponendid 
läbi inimese elutee. Kiired muutu-
sed, ebamäärasus ja emotsionaalselt 
laetud sündmused on saanud iga-
päevaelu loomulikuks osaks. Paljud 
uuringud on näidanud, et psüü-
hika- ja käitumishäired on tõsine 
rahvatervise probleem ja avaldavad 
ühiskonnale suurt majanduslikku ja 
sotsiaalset survet (toimetulematus, 
varajane suremus, otsesed ja kaudsed 
kulud). Lisaks avaldab hea vaimse 
tervise puudumine olulist negatiiv-
set mõju inimesele elukvaliteedile, 
perekondadele ja kogukondadele 
tervikuna. Hea vaimne tervis on 
meie inimõigus ja me kõik oleme 
seda väärt! 

Kuidas tulla toime selle kee-
rukusega nii, et säiliks positiivne 
vaimne tervis, psühholoogiline 
heaolu ja sisemine tasakaal? Maa-
ilma Terviseorganisatsioon (2001) 
on defineerinud positiivset vaimset 
tervist kui “inimese heaolu seisundit, 
milles inimene on võimeline hin-
dama enda võimeid, saab hakkama 
igapäevaelu normaalse stressiga, 
suudab tulemuslikult töötada ning on 
võimeline tegema koostööd kogu-
konnaga”. Vaimset tervist ja heaolu 
saab hoida ja edendada läbi vaimse 
tervise kaitsetegurite tugevdamise 
ning riskitegurite vähendamise nii 
individuaalsel, kogukondlikul, kui 
strukturaalsel tasandil. 

Vaimse tervise riskitegurid on:
- indiviidi tasandil – madal enese-

hinnang, vähesed toimetulekuosku-
sed, ebaturvaline seotus lapsepõlves, 
akadeemiline ebaedu, kehaline või 
intellektuaalne puue, krooniline valu, 
kroonilised unehäired;

- sotsiaalsel tasandil – väärkohtle-
mine ja vägivald, tõrjutus, krooniliste 
haigete või dementsete hooldamine, 
sõprade puudumine ja sotsiaalne 
isolatsioon, perekonfliktid, kaotus 
ja lein, psüühikahäirega lapsevanem; 

- struktuursel tasandil – vägivaldne 
ja kriminaalne naabruskond, vaesus, 
töötus ja majanduslik ebaturvalisus, 
sotsiaalne ja/või kultuuriline diskri-
mineerimine, puudulikud tugitee-
nuseid. 

Vaimse tervise kaitsetegurid:
- indiviidi tasandil – positiivne 

enesetunnetus, head toimetulekuos-
kused, perekondlik kuuluvus, head 
suhtlemisoskused, hea füüsiline 
tervis, positiivne hariduskogemus, 
majanduslik kindlustatus; 

- sotsiaalsel tasandil – positiivne 
kogemus varasest seotustundest, 
kohanemisvõime, toetav ja hooliv 
perekond, head suhtlemis- ja problee-
milahendamise oskused, toetav suhte-
võrgustik, kuuluvustunne, osalemine 
kogukonna tegevustes, vaimset tervist 
edendavad koolid ja töökohad; 

- struktuursel tasandil – turvaline 
elukeskkond, majanduslik turvalisus, 
tööhõive, positiivne hariduskogemus, 

ligupääs tugiteenustele. 
Indiviidide ja kogukondade 

vaimse tervise edendamisele saab 
iga inimene kaasa aidata kolmes 
laiemas valdkonnas: 

- Arendada vaimset tervist hoidvat 
ja toetavat kogukonda. 

- Arendada oskusi osaleda ko-
gukondade tegevuses, suurendada 
sallivust ning mõista vastastikuse 
vastutuse tähendusest. 

- Arendada oskusi tulla toime enda 
mõtete ja tunnetega juhtida enda elu 
ning olla emotsionaalselt vastupidav. 

Vaimset tervist saab edendada 
läbi inimeste hoiakute ja oskuste, 
inimest ümbritseva keskkonna ja elu-
tingimuste kujundamisel nii, et need 
toetavad tervislikku eluviisi ja loovad 
eelduse heaks vaimseks terviseks.

Eesti vaimse tervise ja heaolu 
koalitsioon on koostanud ja Sotsiaal-
ministeeriumile üle andnud Vaimse 
tervise strateegia 2016–2025. Doku-
ment on leitav VATEK-i kodulehel 
www.vatek.ee.

Airi Mitendorf,
Vaimse tervise spetsialist, projektijuht

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsido-
loogia Instituut

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon 
(VATEK)

Artikkel on tellitud MTÜ Tapa Vabataht-
like Tugikeskuse poolt KYSK toetatud 

projekt “Lääne-Virumaa tugiisikuid 
ühendava koostöövõrgustiku arendamine 

valdkondadeüleseks” raames. 

Positiivne vaimne tervis ja heaolu 
– kuidas seda saavutada?

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

6. nov kl 10 Lehtse 3. pinksi pühapäev Algas XV hooaeg! Osale-
ma oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. 
Mäng turniiridena. Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr 
algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil 
tasuta.

6. nov kl 12 Lehtse külakilb 3. mäng. Jätkub XV hooaeg! Mängud 
kestavad aprillini. Ootame teid, nupukad – mälumängus ei ole 
kaotajaid! Täiskasvanuil osamaks 2 €, õpil tasuta.

11. nov kl 16.15–18 Isadepäeva tähistamine Lehtse vabatahtliku 
pääste komandos “Tegutsen koos isaga” Lehtse-mõisa lautade 
kompleksis. Huvitavad tegevused nii lastele kui isadele. Võist-
lused, demonstratsioonid, tule kustutamine jpm. Kuum tee. 
Oodatud kogu pere! NB! Riietus soe ja selline, mis ei karda 
määrdumist.

14. nov kl 13 Hingedekuu luulelõuna “Mu rännakus on sõnad”. On 
hingedeaeg, aeg meenutamiseks ja mõtisklemiseks, aeg pilku 
suunata läbi väreleva küünlaleegi, et kohtuda seal kellegagi, 
kes oli ja jääb igaveseks meiega. Hing vajab just nüüd tavali-
sest rohkem teise hinge lähedust ja soojust ning tulevalgust. 
Hing vajab armsaid lugusid, mis on meile kõigile nii omased ja 
lihtsad. Lugusid, mis meid kõiki puudutavad ja kus me tunne-
me ära oma mõtted, ilusad hetked, mured ning tavalise elu… 
Just nende lihtsatest lugudest koosnevate luuletustega kohtub 
teiega Kairi Kroon. Vastvalminud luulekogu “Pühendan sul sõ-
nad...” esitlus. Fotonäitus hetkedest, millega autor on kohtu-
nud oma rännakuteel! Võimalik soetada endale autori pühen-
dusega raamat. Tule mõneks kauniks tunniks meie sekka!

12. ja 19. nov kl 18 Publiku tungival soovil Stephen Schwartzi 
muusikali “Pagariproua” (2 vaatuses) kordusetendused. 
Laulab, mängib, tantsib Lehtse kammerkoor. Piletite eelmüük 
Lehtse kultuurimajas. Info tel 521 8398, e-mail info@lehtse-
kultuurimja.ee.

24. nov kl 18 Tapa valla X muusikapäevade I kontsert. Esinevad 
Tapa valla lastekollektiivid. Kontsert tasuta. Tulge kuulama-
vaatama!

26. nov kl 17 Tapa valla X muusikapäevade III kontsert – peoõhtu 
kõigile. Esinevad Tapa valla täiskasvanute kollektiivid. Tant-
suks ansambel Meelis Band. Peale kontserti võimalik seada 
oma seltskonnale laud ja selle peale võtta ise üht-teist kaasa. 
Üritus tasuta!

28. nov kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused.

24.–29. okt Priit Pärna nimeline Animafilmifestival.
29. okt kl 17 Priit Pärna Animafilmifestivali lõpetamine.
1. nov kl 18 ja 20 Põnevusfilm „Louis Draxi üheksas elu.“ Pilet 

4 €,sooduspilet 2 €.
8. nov kl 18 ja 20 Draamafilm „Tüdruk rongis.“ Pilet 4 €, soodus-

pilet 2 €.
9. nov kl 19 Vene Noorsooteatri etendus „Edith Piaf“. Etendus 

on vene keeles. Pääsmed hinnaga 3 € ja 5 müügil Tapa 
kultuurikoja kassas.

12. nov kl 19 Tamsalu kultuurimajas Tapa-Tamsalu-Väike-Maarja 
kultuurikollektiivide ning -sõprade ühispidu. Kontsert, tutvu-
mine, mängud, tants ja trall ning palju muud põnevat. Peolisi 
viib ja toob Tapa Buss.

14. nov kl 19 Vana Baskini Teater Miro Gavrani südamlik 
komöödia „Kõik meestest“. Lavastaja Eero Spriit. Osades Tar-
vo Krall, Raivo Mets, Janek Sarapson. Piletid 13 € ja 15 €.

15. nov kl 18 ja 20 Actionfilm „Jack Reacher: Ära mine iial taga-
si.“ /peaosas Tom Cruise/ Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.

17. nov kl 13 Eakate sügispidu.
22. nov kl 16 ja 18 Animafilm „Solani ja Ludvigi suur juustural-

li.“ Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.
24.–26. okt Lehtse kultuurimajas Tapa valla X muusikapäevad, 

mis on pühendatud Tapa linna 90. ja Tapa valla asutuste ning 
kollektiivide juubelitele. Muusikapäevade moto: “On juubel 
ajas verstapost...” 

24. nov kl 18 Tapa valla  muusikapäevade I kontsert Lehtse 
kultuurimajas. Esinevad Tapa valla lastekollektiivid. Kontsert 
tasuta. Buss väljub kell 16.45 Tapa kultuurikoja eest ja Jäne-
da Musta Täku talli eest. 

25. nov kl 18 Tapa valla muusikapäevade II kontsert Tapa kul-
tuurikojas. Esinevad Tapa valla laste- ja noortekollektiivid. 
Kontsert tasuta.

26. nov kl 17 Tapa valla muusikapäevade III kontsert ja  peoõhtu 
kõigile. Esinevad Tapa valla täiskasvanute kollektiivid. Tant-
suks ansambel Meelis Band.  Peoõhtuks katab laua piduline 
ise! Üritus tasuta! 

 Kl 16.30 väljub Tapa keskväljakult buss ja toob tagasi peale 
kontserti.

27. nov kl 12 Leedu-Soome tsirkuse Soliaris etendus.
27. nov  Esimene advent.
  Kl 15 Tapa Jakobi kirikus  advendikontsert. 
  Kl 16 Tapa linna keskväljakul  jõulurahu väljakuulutamine ja 

jõulutule jagamine. Kuuse all trallivad  Tapa kultuurikoja las-
teringid, kapinurgast poevad välja päkapikud, piparkoogid ja 
esimene jõulutunne.

Loomaarsti vastuvõtt  
ja koduvisiidid

Loomade haiguste alane  
konsultatsioon ja ravi. 

Vaktsineerimine, välis- ja  
siseparasiitide tõrje.  

Kastreerimine ja  
steriliseerimine.  

Kasvajate operatsioonid. 
Nõustan käitumishäirete  

korral.
Asun Aegviidus aadressil  

Piibe mnt 13 

Visiidiaja või koduvisiitide  
kokku leppimiseks helistada  

tel  510 5973 või  
kirjutada aegviidulooma- 

kliinik@gmail.com
Lugupidamisega, Ants Raava  

loomaarst

Seoses töötaja  

pensionile minekuga 

pakub  

Sepa talu tööd  

seakasvatuse  

operaatorile ja  

mehhanisaatorile.

Täpsem info:  

tel 505 5089

Email:  

arusigala@gmail.com



Vaikselt kustus elutuli,  
põlema jääb küünlaleek ...

Südamlik kaastunne perearst  
Riina Niibole perega,  

kalli isa kaotuse puhul.

Kolleegid ja kaastöötajad Tapa Perearstikeskusest.

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 27. oktoober 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 3005, 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.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras  
1–4 toalised korterid ning majad. 

Täpsem info: mob 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com 
Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel. 

Võtan müüki teie korteri või maja.
Abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta. 

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

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

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

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

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5650 0368.

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

PRIMATE CAPITAL OÜ

- 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.

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Vundamendi ehitus
- Seinte ehitamine ja 
soojustamine
- Akende-uste paigalda-
mine
- Katuste ehitamine
- Aedade ehitamine
- Puit- ja kiviterrasside 
ehitamine 

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.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

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.

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

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

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
- Kuuride ja garaažide 
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine

FIE Uno Lees – treimis- ja freesimistööd 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone). 

Tel 5664 9956.

Meie südamlik kaastunne  
Ahto Reissile kalli 

isa 
kaotuse puhul.

Naabrid Pargi 22.

Südamlik kaastunne  
Hinnale perega armsa õe

LYDIA PIHEL
surma puhul.

Pille ja Elma peredega.

Südamlik kaastunne Piretile,  
Kristjanile ja Gennadile

armsa ema, vanaema ja ämma 
LYDIA PIHEL 
surma puhul.

Pille ja Elma peredega.Kauaaegset Tapa Haigla silmaarsti ja 
abivalmis ning südamlikku kolleegi

HELMUT KÖÖBLERIT  
08.09.1933-18.10.2016

mälestavad kaastöötajad haigla päevilt 
ja perearstikeskusest.

Sügav kaastunne Kristiinale ja kõigile 
lähedastele.

Fekaalauto teenus 7 päeva nädalas 24 tundi. 
Tel 5397 2245.

Müüa  lõhutud küttepuid kojuveoga. Pikkus ja 
kogus vastavalt soovile. Koorem 6 rm. Tel 5647 6346 

või 325 0113 õhtuti.

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.

Avaldame kaastunnet Hinnale kalli õe 
LYDIA PIHELI 

surma puhul.
Laine, Annike ja Tiit

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri,  
greideri jm rasketehnika teenuse osutamine.

Info tel 5636 0462, e-mail areloinfo@gmail.com.

Head inimesed! Ärge laenake  
Marite Simanavitsutele raha, ta ei maksa teile 

tagasi. Tegemist on alatu suliga. 

Linnaelanik

Müüa kangaspuud tel 56917026.

Müüa MAHEKARTUL, sordid Laura ja Arielle.
25 kg kott/10 €.

Info: idakeskusou@gmail.com; +372 505 5182


