
elu-olu kehvamaks ei muutu ning 
teed korras ja lapsele hariduse and-
mine tagatud, võiks ühineda kasvõi 
Hiiumaaga. Saadud vastustest järel-
dasin, et inimesed ei ole ühinemise 
vastu, aga teemasse panustada nad 
ei soovi. Mõistaksin neid, aga siin 
peitub üks oht. Nimelt see, et ini-
mesed, kes on kategooriliselt millegi 
vastu – antud hetkel ühinemise 
vastu ja olgugi nad vallas vähemuses 
– panustavad sageli rohkem ning 
tuleksid oma vastuhäält andma ka 
suure pakase ja kurja tuisu kiuste. 
Siit ka minu üleskutse: palun tulge 
hääletama või leidke aeg seda in-
terneti teel teha! See on vajalik, et 
rahvahääletusel osalejate protsent ei 
jääks madalaks ning saaksime tõese 
läbilõike vallaelanike seisukohast 
– kas soovitakse Tamsalu vallaga 
ühineda või mitte. 

Rahvakoosolekute osalejate seas 
ei kohanud ma samuti tulihingelisi 
ühinemise vastaseid, pigem toimus 
arutelu lepingu sisu ja vormi üle. 
Osad leidsid, et see on liiga üldsõ-
naline ning peaks eesmärke, mida 
nelja aasta jooksul pärast ühinemist 
ellu viima hakatakse, rohkem lahti 
kirjutama, kuid minu hinnangul 
ei saa ühinemisleping olla koalit-
sioonileping. See ei saa olla liialt 
pikk ega ülearu konkreetne. Ühi-
nemislepinguga ei saa kõike paika 
panna, kuna ei ole võimalik ette 
näha, kes uut omavalitsust pärast 
valimisi juhtima hakkavad. Arvan, 
et uus kohalik võim sõnastab ise 
oma konkreetse tegevuskava ja 
eesmärgid ning viisid nende saa-
vutamiseks. 

Rahvakoosolekul Tamsalus olid rahva ees Tamsalu vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg (vasakult), Tapa 
vallavolikogu esimees Reigo Tamm, Tamsalu vallavanem Riho Tell ja Tapa vallavanem Alari Kirt.
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Järgneb lk 6

Ühinemises 
peitub jõud

Elame keerulisel ja muutlikul, aga 
põneval ajal. Meie ümber toimuv 
on ettearvamatu ning senine loogi-
ka justkui enam ei kehti. Arvan, et 
see, mis viimase aja jooksul maa-
ilmas juhtunud, ei ole juhuslik ja 
et sellel on konkreetsed põhjused. 
Tundub, nagu pannakse maailmas 
paika uusi mängureegleid ja liigu-
me millegi uue poole. Keegi poleks 
arvanud, et Suurbritannia lahkub 
Euroopa Liidust, meie presiden-
divalimistest saab selline jant ja 
et lõpuks saab president ametisse 
sellisel viisil; et presidendivali-
mised Ameerikas saavad sellise 
lahenduse ning meie riigi valitsus 
kukub üle öö. See kõik tekitab 
ärevust ja paneb muretsema tule-
viku pärast. Samas on mulle ikka 
öeldud, et ei ole mõtet muretseda 
asjade pärast, mida muuta ei saa. 
Nimetatud juhtumid on meist 
kõigist veidi kaugel, aga mõjutavad 
meid mingil määral kindlasti ning 
selle kõige taustal tunnen täna 
muret eelkõige meie valla tulevi-
ku pärast. Ka Tapa vallal on ees 
muutlikud ja põnevad, kuid mitte 
tingimata keerulised ajad. Selleks, 
et olukord ei muutuks keeruliseks 
ning saaksime ennast tuleviku 
suhtes rahulikumalt tunda, tuleb 
täna ühiselt teha õigeid valikuid 
ja leida liitlased, kellega koos olla 
tugevamad, et me ümber toimuv 
mõjutaks meid vähem. Tuntud 
mõtteteragi ütleb, et ühtsuses 
peitub jõud. 

Olen jõudnud veendumusele, 
et meie valla parim liitlane on 
Tamsalu vald. Oleme mitu kuud 
seda ideed arutanud, analüüsinud 

ning koostanud ka ühinemislepingu. 
Kogu sellele infole toetudes julgengi 
täna nii kindlalt Tamsalut parimaks 
liitlaseks pidada. Ühinemisleping 
pole küll veel lõplikult valmis, aga 
kolm erinevat komisjoni, kuhu 
kuulus 30 inimest – 15 Tamsalust 
ja 15 Tapalt – on ühinemislepingu 
tänaseks päevaks viinud valmis-
olekuni, kus seda saab avalikult 
arutada ja muudatusettepanekuid 
teha. Oktoobrikuu volikogu istungil 
otsustas volikogu suure enamuse-
ga, et Tamsaluga ühinemislepingu 
projekt koos lisadega on avalikus-
tamiseks küps. Loodan, et paljud on 
nüüdseks selle lepinguga tutvunud. 
Andsime välja ühinemise erilehe, 
kus kogu info leitav ning lisaks on 
materjal olemas valla kodulehel. 
Tapalt tegelesid ühinemislepingu 
koostamisega peale minu veel 
Kuno Rooba, Elmu Koppelmann, 
Aivi Must, Alari Kirt, Jaan Lõõnik, 
Ilmar Kald, Heili Pihlak, Piret Pi-
hel, Naima Sild, Andrus Freienthal, 
Mati Kanarik, Vello Ojamäe, Aare 
Palmsalu ja Marika Tali. Lisaks pa-
nustasid lepingu valmimisse Heiki 
Vuntus ja Piret Treial. Tänan kõiki 
leitud aja ja panuse eest! Suur töö on 
tehtud, nüüd ootame vallaelanike 
panust ehk ettepanekuid ja muidugi 
rahvahääletusel osalemist. 

Rahvakoosolekud Tapa ning 
naabervalla keskustes toimusid 
novembri teisel nädalal, osavõtt 
nendest jäi kahjuks loodetust väik-
semaks. Oma lähedasi koosolekuid 
kuulama ja küsimusi esitama kutsu-
des, sain ma ikka suhteliselt sarna-
seid vastuseid – osalemisele keegi 
aega raisata ei soovinud, kui just 

2017. a LEADER 
taotluste voorud on 
veebruaris ja märtsis

Arenduskoja juhatus võttis 21. septembril 
2016. a vastu Leader tegevuste rakendus-
kava 2017. aastaks, mille kinnitas PRIA 
oma otsusega 5. oktoobril.

2017. a LEADER toetuse taotluste 
vastuvõtuvoorud on veebruaris ja märtsis:
- Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus: 
6.-15.03.2017, eelarve 170 000 eurot;
- Meede 1.2 Mikro-ja väikeettevõtete 
arendamine: 6.-15.03.2017, eelarve 
330 000 eurot;
- Meede 2.1 Kogukonnainvesteerin-
gute toetus: 6.-15.02.2017, eelarve 
274 000 eurot;
- Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond: 
6.-15.02.2017, eelarve 110 000 eurot; 
- Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi 
väärtustamise investeeringute toetus: 
6.-15.02.2017, eelarve 131 000 eurot;
- Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine: 
6.-15.02.2017, eelarve 67 000 eurot.

Taotlejaid nõustab projektide kon-
sultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon: 
515 5249. e-mail: tiina@arenduskoda.
ee). Nõustamine on rangelt soovitatav! 
2016. a esitatud taotluste tase oli väga 
erinev nõustamisel käinud ja mittekäinud 
taotlejatel.

Taotlejatele viiakse läbi infopäevad 
kohtadel järgmise graafiku alusel:
- 12. dets kell 17 Kadrina raamatukogus;
- 14. dets kell 17 Kuusalu rahvamajas;
- 16. dets kell 17 Palmse külastuskeskuses;
- 19. dets kell 18 Loksa kultuurikeskuses;
- 21. dets kell 17 Tapal arenduskojas.

Heiki Vuntus, 
tegevjuht

Alates 02.12.2016 kuni 31.12.2016 on 
tööaegadel Tapa vallavalitsuse (Pikk tn 
15, Tapa linn, Tapa vald) II korrusel ava-
likul väljapanekul Tapa vallas Tapa linnas 
Lai tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute ja lähiala 
detailplaneering. 

Planeeringualal asuvad tervikuna katast-
riüksused Lai tn 4, Lai tn 12, Kabala tn 1, 
Pääsukese tn 3 ja Pärna tänav ning osaliselt 
asub planeeringualal Kabala tänav, Veski 
tänav L1 ja Lai tänav L1. Ala suurus on ~ 
11177 m². Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on Tapa vallas Tapa linnas asu-
va Lai tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute liitmine, 
ehitusõiguse määramine, hoonestusala 
määramine, liikluskorralduse määramine, 
haljastuse ja heakorrastuse määramine, 
kujade määramine, tehnovõrkude ja -ra-
jatiste asukoha määramine ning keskkon-
natingimuste seadmine. Planeeringualal 
kavandatakse laiendada olemasolevat toot-
mishoonet. Planeeringuga saate tutvuda ka 
Tapa valla kodulehel: http://www.tapa.ee/
koostamisel-detailplaneeringud.

Detailplaneeringu avalik arutelu toi-
mub 05.01.2017 kell 17 Tapa vallavalitsuse 
III korruse volikogu saalis aadressil Pikk 
tn 15, Tapa linn.

Kairi Maasen

Detailplaneeringu 
avalik väljapanek  
ja avalik arutelu

2014. aastal läbiviidud hanke 
tulemusena teostab Tapa linnas 
ja vallas lumetõrjetöid OÜ Tapa 
Autobussipark ja Lehtse Masina-
ühistu. Ettevõtetega on lepingud 
sõlmitud viieks aastaks. Tapa 
vallas on lumetõrjetööd jagatud 
seitsmeks piirkonnaks: 

- I Moe;
- II Karkuse;
- III Jootme, Kuru, Linnape, 

Räsna, ja Rägavere; 
- IV Patika ja Ojaküla; 
- V Jäneda, Metskonna ja 

Kõrveküla; 
- VI Lehtse alevik, Läste ja 

Tõõrakõrve; 
- VII Tapa linn. 

Tapa linna tänavad on oma-
korda jagatud hooldustaseme 
järgi kahte gruppi peatänavad, 
mis peavead olema hooldatud 
Majandus- ja taristuministri mää-
ruse nr 92 14.07.2015 sätestatud 
3. seisunditaseme nõuetele ja 
kõrvaltänavad, mille hooldustööd 
peavad vastama 2. seisunditase-
me nõuetele. Maapiirkondades 
määruses sätestatud 1. seisundi-
taseme nõuetele.

Tapa linna peatänavad ehk 
3. seisunditaseme järgsele hool-
dusele kuuluvad tänavad on Pikk 
tn (Paide mnt ja Tapa ülesõidu 
vaheline lõik),  Ambla mnt, 
Roheline tn (Hommiku pst ja 
Tapa ülesõidu vaheline lõik), 
Õhtu pst, 1. Mai pst, Sauna tn, 
Ülesõidu tn, Valgejõe pst, Õuna 
tn ja Leina tn.

Hooldustsükli aeg on tähtaeg, 
mille lõpuks peavad tee talvised 
seisundinõuded olema täidetud.

Hooldustsükli aja arvestus 
maanteel algab libeduse tekkest 
või lumesaju või tuisu lõpust. 
Näiteks hooldustsükliaeg lume 
ja lörtsi eemaldamisel sõiduteelt 
3. seisunditaseme nõuete korral 
on 5 tundi ja 2. seisunditaseme 
nõuete järgselt 12 tundi.

Lehtse Masinaühistu teostab 
lumetõrje hooldustöid III, IV, V ja 
VI piirkonnas (telefon 505 5089) 
OÜ Tapa Autobussipark teostab 
lumetõrje hooldustöid I, II piir-
konnas ja Tapa linnas (telefon 
509 0574).

Kõnniteedel ning jalg- ja jalg-
rattateedel teostab lumetõrje-
töid Tapa vallavalitsus (telefon 
551 0112). Tapa valda läbivatel 
riigiteedel teostab teehooldustöid 
Eesti Teed AS (telefon 506 1085).

Jaanus Annus,
majandusspetsialist

Lumetõrjetöödest 
Tapa vallas

 2016



Tapa valla noored Narvas.Pärast vana elamu lammutamist avaneb juba ülesõidust Vikerkaare lasteaiale 
avar vaade.
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Eesmärgiga korrastada linnaruumi 
lammutati Tapal Ülesõidu, Veski ja 
Valve tänavate nurgal asunud vana 
korterelamu. Hoone oli seisnud kasu-
tuseta juba aastaid, hakkas lagunema 
ning oli muutumas tõeliseks „ton-
dilossiks“. Sellesse kanti olmeprahti 
ning oli suur oht, et ühel hetkel süü-
datakse hoone põlema. Seega osutus 
kasutusest väljalangenud ja linnapilti 
risustanud kortermaja lammutamine 
möödapääsmatuks.

Samas kuulusid paljud korterid 
eraomanikele ja enne lammutamist 
pidi vald ostma need korterid. Õn-
neks nõustusid korterite omanikud 
oma vara mõistliku hinna eest valla-

le müüma. Volikogu loal korraldaski 
vallavalitsus seni eraomanikele kuu-
lunud korterite ostmise. Seega tuleb 
iga üksikut niinimetatud „tondilos-
si“ alati käsitleda eraldi juhtumina 
ning reeglina eelneb lammutamisele 
suur eeltöö asjaajamise näol.

Kõnealuse hoone lammutami-
sega ja maa-ala korrastamisega on 
suudetud nägusamaks muuta jär-
jekordne nurgakene vallakeskuses. 
Tööd teostas Jäätmeproff  OÜ ning 
tööde kogumaksumuseks kujunes 
17 700 eurot. 

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Veski tänava  
lagunenud elamu  
on lammutatud

Foto  Ave Pappe
Foto  Andrus Freienthal

4.–5. novembril oli Tapa valla noortel 
tänu kohaliku omaalgatuse program-
mile võimalus tutvuda Ida-Virumaa-
ga. Nii nagu aktiivsete ja tegusate 
noortega ikka võttis ka sel korral 
väljasõidu organiseerimine paar kuud 
aega enne, kui sobiva kuupäeva leid-
sime. Kui me täiskasvanud kurdame, 
et aega üldse ei ole ja kõik tegevused 
tuleb väga täpselt planeerida siis tun-
dub, et noortel on veelgi raskem seda 
vaba aega leida sest käiakse ju koolis/
ülikoolis ning samal ajal enamik töö-
tab ja lõppude lõpuks tahaks ju ikka 
noore inimese elu ka elada. 

Igal juhul sõitsime me reedel Ida-
Virumaale ning tutvusime kõigepealt 
Sillamäe linna ja selle ajalooga. Vaa-
tasime kohalikke vaatamisväärsusi 
ning ka meie ööbimine oli sel korral 

Sillamäel. Õhtul mööda linna jaluta-
des avastasime, et ega sel Sillamäel 
midagi viga küll ei ole kuigi jutte on ju 
igasuguseid. Kesklinn oma tuledega 
oli väga romantiline ja ilus. Järgmisel 
päeval sõitsime Viivikonnasse, mis 
on vana kaevandusalev. Arutlesime, 
et miks on ühe aleviga selline muu-
tus toimunud ja kas oleks võimalik 
midagi muuta, et elu taas sellesse 
paika jõuaks.

 Edasi läksime juba Narva, kus 
tegime ekskursiooni linnas ning kü-
lastasime ka Narva linnust, kus saime 
kiita, et meie noored nii asjalikult 
aktiivselt soovisid muuseumit külas-
tada. Narva linnuses said noored tänu 
meie giid Kustile teada väga palju uut 
ja põnevat ning hiljem bussis olles 
otsiti oma moodsatest telefonidest 

tekkinud küsimustele infot juurdegi.
Ida-Virumaal olles ei saa kindlasti 

külastamata jätta kaunist Narva-Jõe-
suud, mis on ilus igal aastaajal. Meie 
külastuse ajal oli juba talv tõsiselt 
kohale jõudnud ning pikad ja ilusad 
liivarannad olid mattunud ilusa valge 
lumekatte alla. 

Koju tagasi sõites mõtlesin, kui 
hea on väljasõite korraldada noorte-
le, kellel on huvi ja kellega väljasolek 
ei pea piinlikkust tekitama. Siinkohal 
on kindlasti suur töö tehtud nii 
kodudes kui ka meie Tapa güm-
naasiumis sest kõik meie noored 
olid Tapa gümnaasiumi lõpetanud/
lõpetavad noored. 

Ave Pappe

Tapa valla aktiivsed noored
 Ida-Virumaal

Alates selle aasta novembrist liitus 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing üle-
eestilise Tugila programmiga, mis 
on mõeldud noortele, kes sooviksid 
noorsootöötaja abi ja toetust tööle 
või õppima asumisel.

Kellele on Tugila mõeldud?
Tugila programm on mõeldud 

eelkõige mittetöötavatele või/ja mit-
teõppivatele nooretele vanuses 15-26 
elusaastat. Eesmärgiks on taoliste 
noorte tagasitoomine kogukonna- ja 
ühiskonnaellu.Samas on see prog-
ramm mõeldud ka noortele, kes juba 
kas õpivad või on muud moodi hõi-
vatud (töötamisega, ajateenistusega, 
lapsehoolduspuhkusel olemisega), 
kuid samas mõtlevad tulevikule ja 
soovivad midagi muuta praeguses 
elukorralduses. Tugila programm on 
mõeldud kõigile, kel hetkel veel puu-
dub vajalik informatsioon, julgus või 
võimalused, kuid kes sooviksid oma 
ellu tuua muutusi. 

Miks sellist programmi vaja on?
On teatud osa noori, kes on 

passiivsed või ei soovi üksinda 
selliste teemadega tegeleda. On ka 
selliseid, kelleni õige info lihtsalt 
ei jõua. Tugila programmi raames 
saame aidata noori, kellel oleks vaja 
seda teist inimeste, kellega mõtteid 
vahetada, saada julgust ja vajalikku 

informatsiooni. On juhtumeid, kus 
noor lihtsalt ei suuda valida, mida 
edasi õppida või teha ning seetõttu 
jäädakse mõlemast kõrvale. Selliste 
juhtumite puhul oleks võimalik ka 
juba näiteks ennetavalt toetada ning 
jälgida ja julgustada, et vajalikud 
sammud ja otsused saaksid siiski 
õigeaegselt langetatud. Eesmärk on, 
et keegi meist ei jääks kõrvale.

Mida programmis osalemine 
noore jaoks tähendab?

Programmis osalemine ja toe 
vastuvõtmine on noore jaoks alati 
vabatahtlik. Puuduvad kohustuslikud 
igapäevased või –nädalased kohtu-
mised. Ainukeseks sooviks on üks 
kord ikka noorega kokku saada, et 
tal oleks ka teada, kellega ta suhtleb. 
Edaspidine suhtlemine saab paika 
pandud vastavalt kokkuleppele kas 
siis telefoni, e-posti vms teel. Suht-
lus toimub vabas vormis ja mugavas 
õhustikus. Just täpselt nii, nagu noor 
ennast väljendada soovib ja oskab. 
Edasine koostöö on juba väga indi-
viduaalne. Pakume noorele välja või-
malusi, millest ta saaks või võiks osa 
võtta kas üksinda, või koos meiega. 
Edasine suhtlemine toimub täpselt 
nii kaua kuni noor seda ise soovib 
või tal vajalik on.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Üheks võimaluseks on näiteks 
see, et tullakse kohale meie noor-
tekeskusesse Kooli 24 Tapa. Või 
siis võetakse meiega ühendust 
muul moel. Näiteks e-maili va-
hendusel: liisaallsoo@gmail.com 
või ave.pappe@tapa.ee Samuti on 
meiega ühendust võimalik saada ka 
Facebooki vahendusel (MTÜ Tapa 
Lastekaitse Ühing või Liisa Allsoo). 
Kuna juba on nii, et ikka on meie 
kõigi hulgas keegi, kes teab kedagi, 
keda see programm võiks aidata 
või toetada, siis julgustame kõiki 
meiega julgesti ühendust võtma. 
Meiega võivad ühendust võtta 
kõik- noore vanemad, õed-vennad, 
vanavanemad, sõbrad, tuttavad, 
õpetajad, jpt.

Noortekeskuste Noorte Tugila 
programmi tegevuste elluviimist ra-
hastatakse haridus- ja teadusministri 
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö 
Keskuse poolt elluviidava ESF 
kaasrahastatud programmi „Tõrju-
tusriskis noorte kaasamine ja noorte 
tööhõivevalmiduse parandamine“ 
raames. Programmi viib ellu Eesti 
Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Liisa Allsoo, noorte tugila vabatahtlik 
noorsootöötaja

Noorte tugila Tapal

Suured ehitustööd Tapa linna Loode 
ja Lõuna tänavate rekonstrueeri-
miseks on lõpetatud. Tööde käigus 
ehitati ümber Lõuna tn tervikuna ja 
Loode tänava lõpp, mis viib Lõuna 
tänava ristmikust kuni Kaitseväe 1. 
Jalaväebrigaadi linnaku territooriumi-
ni. Rekonstrueerimise käigus ehitati 
tänavatele uued alused ja tänavakate, 
lahendati sademevete ärajuhtimine, 
rajati uus Loode-Lõuna tänavate 
ristmik. 

2015. aastal rekonstrueeriti val-
lale kuuluva Loode tänava esimene 
osa lõigul Paide mnt – Lõuna tn ja 
rahastus jagunes järgmiselt: Kaitse-
ministeerium 90%, Tapa vald 10%. 
Poolte vahel saavutati kokkulepe, et 
järgmised etapid (Lõuna tn tervikuna 
ja Loode tänava lõpp, mis viib Lõuna 
tänava ristmikust kuni Kaitseväe 1. 
Jalaväebrigaadi linnaku territooriu-
mini) tehakse korda 2016. aastal. 
Kaitseministeeriumi panus seejuures 
rahastamisse on 90% Lõuna tänava 
ja 95% Loode tänava rekonstrueeri-
mistööde kogumaksumusest. Tapa 
vald kannab seejuures täies ulatuses 

Loode ja Lõuna  
tänavate ehitustööd 

on lõpetatud
ehituse omanikujärelevalve kulud 
nii Lõuna kui Loode tänavate puhul 
(2520 eurot).

Ehitustegevus põhjustas liikleja-
tele ebamugavusi augustist oktoobri 
lõpuni, kuid nüüd on objekt valmis 
ning Tapa on saanud kaks väga heas 
seisundis uut tänavat. Neid täna-
vaid kasutavad eelkõige loomulikult 
Kaitseväe 1. Jalaväebrigaad ja meie 
liitlased. Samas, ka Üleviste, Eha, 
Lembitu ja teiste sealkandi tänavate 
elanikud, sisenedes linna Paide poolt, 
on valinud oma sõiduteeks kõnealu-
sed tänavad. Samuti kasutab Loode 
tänavat AS Hoolekandeteenused Tapa 
hoolekandekodu.

Tööd teostas Verston Ehitus OÜ 
ja ehitustööde lepingu kogumaksu-
museks kujunes 418 593,80 eurot. 
Omanikujärelevalve korraldas Infra-
gate Eesti AS. 

Kõnealuse projekti elluviimine 
demonstreerib edukalt head koostööd 
Kaitseministeeriumi ja kohaliku oma-
valitsuse vahel. 

Andrus Freienthal,
abivallavanem



Aitäh kõigile, kes läbi lumesaju tulid Tapa linnaraamatukogu avatud uste päe-
vale. Oli aega natuke rohkem juttu ajada, oli toredaid esinejaid, keda kuulata, 
kohvi ja kookigi jagus hilise õhtuni välja. Eraldi tänu heade soovide eest! Kuigi, 
tõsi ta on, et häid sõnu jätkub lugejatel raamatukogu jaoks ka igapäevaselt.
Kohtumiseni raamatukogus!
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Vabatahtlikud enne talguid. Paremalt teine on kultuuriminister Indrek Saar. Foto Raul Pajuste

Haldusterritoriaalse korralduse muut-
misega kaasneva elanike arvamuse 
väljaselgitamise küsitlus Tamsalu 
valla ja Tapa valla ühinemisläbirääki-
miste menetluse käigus korraldatakse 
haldusterritoriaalse korralduse muut-
misega kaasnevalt elanike arvamuse 
väljaselgitamiseks Tapa valla haldus-
territooriumil küsitlus. 

Küsitlus toimub küsitluspunktis ja 
elektrooniliselt. 

Elektrooniline küsitlus algab 
23. novembril kella 10st kuni 25. 
novembri kell 20-ni. Tapa valla 
kodulehe www.tapa.ee kaudu. Elekt-
rooniliselt küsitluses osalemist võimal-
datakse Jäneda, Lehtse ja Saksi raama-
tukogudes nende lahtiolekuaegadel.

Küsitluspunkt asub Tapa kultuuri-
kojas aadressil Turu 8 Tapa linn. 

Küsitlus toimub 27. novembril 
kell 10–18 ja 28. novembril kell 9–17.

Isik, kes viibib küsitluse toimu-
mise päeval Tapa vallas, kuid kelle 
tervislik seisund või mõni muu mõjuv 

põhjus on takistuseks tema vahetu-
le osalemisele küsitluskohas, võib 
taotleda küsitluslehe täitmist kodus. 
Küsitluslehe kodus täitmise taotlus 
tuleb esitada vallasekretär Piret 
Treialile hiljemalt 28. novembri 
2016 kella 14-ks. 

Elanike arvamuse väljaselgitami-
seks korraldatud küsitlusest on õigus 
osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 
16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
andmetel elab püsivalt Tapa vallas.

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa 
võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Küsitluse käigus saab Tapa valla ela-
nik anda oma arvamuse, kas ta on nõus 
haldusreformi käigus Tamsalu valla ja 
Tapa valla ühinemisega või mitte. 

Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmisega kaasneva elanike ar-
vamuse väljaselgitamise komisjoni 
esimees on Piret Treial, kontakt 
322 9656, 5557 8165, meiliaadress 
piret.treial@tapa.ee. 

Ühinemise 
rahvaküsitlus

Talv saabus sel aastal varakult ja 
ootamatult. Kuid see ei seganud 4. 
novembril Tapa Vabatahtlike Tugi-
keskuse poolt korraldatud talguid 
Rutka radade korrastamiseks. Töö 
oli raske ning kõik talgulised said 

märjaks ja mudaseks. Tänan kõiki tal-
gulisi ja kultuuriminister Indrek Saart 
talguliste innustamise eest! 

Tänan ka toetajaid Moe Saetööstus 
OÜ-d ja Artiston Grupp OÜ-d, kes 
andsid vajaliku saematerjali sildade 

parandamiseks. Eriline tänu Ivo 
Lõõnikule ja tema abilistele Rutka 
oosil teele langenud puude korista-
mise eest.

Alar Teras

Talgud koos ministriga

Otsustasin kasutada toimetaja õigust 
oma leheveerule. Ja kui juba avaldan 
oma kommentaari vene lehes, siis oleks 
mõistlik ka eesti lugejal teada, milline 
on valla vene lehe toimetaja seisukoht 
uudiste tekitamise küsimuses.

Lugesin uudiste portaali rus.posti-
mees.ee uudisnuppu särava pealkirjaga 
„NATO sõduritel napib Tapal mee-
lelahutust“. Tegelikult uudisteates oli 
ainult paar rida teksti ja viide Aktuaal-
se Kaamera lõigule, see aga kuidagi 
ei haakunud portaali uudise karjuva 
pealkirjaga. Veebiportaali toimetajad 
kasutasid tuntud kollase pressi võtet 
– ehmatav pealkiri ja tühine uudise 
sõnum.

Viidates Aktuaalsele kaamerale on 
toodud sõnum – NATO sõduritel 
pole Tapal praktiliselt mingit meele-
lahutust. Aga tõesti – pole siin sõdu-
rikasiinot, Las Vegast ega tantsulist 
kabareed ka ei ole. 

Samas on sajad ja sajad Tapa inime-
sed leidnud harrastuse spordiklubides 
ja saalides. Huviringide ja ühingute 
nimistu vaevalt mahtus vallalehe 
ühele küljele. Valla kultuurikalender 
on mitmeid kordi sisukam, kui seda 
on teistes Eesti omavalitsustes. Julgen 
nõnda väita, kuna olen lehetoimetaja 
viies Virumaa omavalitsuses.

Uudisnupus „NATO sõduritel na-
pib Tapal meelelahutust“ on toodud 

nooremleitnandi M. Batleri sõnad 
sellest, et tema alluvad eelistavad 
puhkeajal sõita Tallinnasse. Ohvitserile 
meeldiks rohkem, kui sõdurid jääksid 
Tapale. Komandöri seisukoht on igati 
loogiline, ta vastutab oma alluvate 
eest. Mida soovitada? Võiks ju 
tellida kasarmusse mõne klouni või 
muusikud – siis meelelahutust küllaga! 
Osaleda meie animafestivalil on ju 
igav. Kino vaatamine on ka igav.

Minu kommentaar pole sugugi 
kivi viskamine sõdurite aeda. Nende 
teenistus on täpselt seal, kuhu on neid 
saadetud. Iga sõdur ootab teenistusest 
vaba hetke, eriti siis kui ollakse oma 
kodunt kaugel. NATO sõduril on 
kindlasti rohkem koduigatsust, kui 
seda meie poistel, kes igal nädalava-
hetusel saavad kodus olla.

Meedia metoodika ütleb – lugeja 
vaatab esmalt pealkirja. Kui on huvi 
edasi lugeda, siis vaadatakse veidi 
rasvasemalt trükitud sissejuhatust ja 
pilti. Ja alles siis vaatab (kui vaatab!) 
meie lugeja tervet uudissõnumit või 
artiklit. Antud juhul sõnum puudub: 
on ainult „särav“ pealkiri. 

Ja ongi sündinud järjekordne müüt 
Tapa kohta – NATO meestel on igav. 
Tapal pole üldse mingit meelelahu-
tust...

Samuel Golomb, 
Tapaskije Vesti toimetaja

Meelelahutusest 
ja teenistusest

Sinu Tapa Linnaraamatukogu

Hingedeaega on punutud südamlik-
kust ja mõtisklemise hetki. Hinge-
deaeg on vanade pildialbumite sirvi-
miseks ja kummutisahtlist memme 
pitsäärega taskurätikute väljavõtmise 
aeg. Hingedeajal süüdatakse küünla-
leek, et valgustada mõttes teed neile, 
kes kusagil kaugete tähtede kaisus 
meie argitegemistele ja toimetamis-
tele õnnistust saadavad. 

Minul on sel hingedekuul eriline 
võimalus paluda Sind, armas luule-ja 
muusikasõber auväärsesse, 95-aastast 
sünnipäevasoojuse pidulikkust tulvil 
Tapa linnaraamatukokku teisipäeval, 
22. novembril kell 18.

Väreleva küünlaleegi vaikuses 
ajatust otsides loen teile oma luule-
tusi sellel aastal ilmunud luulekogust 
„Pühendan sul sõnad...“ Mõni salm 
on mõttetiivad saanud ka peale luule-
kogu ilmumist. Seega on sul võimalus 
ka päris uusi luuletusi kuulata.

Iseenesest lihtsa ürituse muudab 
hingehellaks mu hea tuttav Piret 
Laikre, kelle viisidele on minul olnud 
au sõnumit luua või siis on see vastu-
pidi olnud. Olin väga tänulik, kui ta 
oma nõusoleku andis tulla just õrnal 
hingedeajal aastase pisitütrega toime-
tamiste kõrvalt selle õhtu südamesse 
oma muusikat kinkima. Siinkohal ma 
ei jutusta ümber tema muusikalist 
haridusteed ja ei loetle tema ilmeilu-
sate viiside pealkirju, ega pajata tema 
muusikalisest andekusest. Seda kõike 
võite te ise interneti sügavustest leida 
või mujalt uurida. Kõige olulisem 
on kohale tulla ja ise kogeda. Nii 
palju aga valgustan, et Piret Laik-
re tegutseb ansamblis Häälemaa. 
Puht juhuslikult juhtus nii vahvalt, 
et ansambel Häälemaa esineb 27. 
novembril Tapa Jakobi kirkus I 
advendil kell 13.30. Nad on ise enda 
kohta kirjutanud nii: „Kõik meie 

laulud on emakeeles ning räägivad 
elust, armastusest, läbielamistest. 
Soovime esineda kõigile neile, kes 
leiavad, et meie muusika võib pak-
kuda rõõmu ja head tunnet, millega 
astuda järgmisesse päeva, muutes 
selle helgemaks ja paremaks!“ An-
samblis Häälemaa tegutsevad Piret 
Laikre (vokaal, klahvpillid) Linda 
Kanter (vokaal, klahvpillid) Viljar 
Kuusk (vokaal, kitarr) Tõnu Laikre 
(vokaal, basskitarr) ja sel korral Ta-
pal üllatuskülaline löökpillidel. 

Kui ilus ja sobiv on korjata need 
helisevad hetked kimpu ja hinge-
deaja vaikuse ning mõtisklemise 
uksest välja astudes avada uus uks 
jõulude ootamise aega. 

Ootame teid kuulama ja mõtisk-
lema mõlemale üritusele, armsad 
kaasteelised!

Kairi Koon 

Küünlaleegi vaikusesse 
silmi suunan ajas ...

Politsei puutub igapäevaselt kokku 
inimeste erinevate murede ja raskus-
tega. Politsei üheks ülesandeks on 
õigusrikkumiste ennetamine. Siin 
on väga olulisel kohal kogukonna 
toetus. Ainult ühiselt on võimalik 
muuta piirkonda turvalisemaks ja 
ära hoida korrarikkumisi. Seoses 
sellega juhin kõigi tähelepanu sellele, 
et ühestki toimepandud õigusrik-
kumisest ei tohi jätta teatamata. Iga 
elanik saab omalt poolt anda panuse 
kaitstes oma vara ning seeläbi vä-
hendades tõenäosust süüteo ohvriks 

langeda. Inimene, kes korrarikkumist 
pealt näeb võib proovida seda takis-
tada, kuid vaid juhul, kui see tema 
enda elu või tervist ohtu ei sea. Kui 
seda võimalust pole, tuleb rikkumi-
sest koheselt politseile teatada. Mida 
kiiremini politsei korrarikkumisest 
kuuleb, seda suurem on tõenäosus 
rikkuja tabada. 

Samuti on tähtis igasugune info 
võimalikust rikkumisest. Sel juhul 
kontrollib politsei esimesel võima-
lusel saadud infot ning vajadusel 
sekkub. Kui tegu on kiireloomulise 

Info jagamine aitab luua 
turvalisemat elukeskkonda

probleemiga, siis tuleb koheselt 
helistada telefoninumbrile 112 vale-
häbi tundmata. Muu info puhul saab 
selle edastada otse minule helista-
des telefoninumbritele 337 2163, 
5866 6612 või kirjutades e-mailile 
aleksander.klasberg@politsei.ee. 
Piirkonnapolitseinikuna olen alati 
valmis oma jõu ja nõuga valla ela-
nikke aitama ja koos arutama kuidas 
elu meie kodukandis turvalisemaks 
muuta.

Aleksander Klasberg,
piirkonnapolitseinik
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29. oktoobril jagati Tapa kultuuriko-
jas Priit Pärna V Animafilmifestivali 
(PPAFF) galaõhtul kolme konkursi 
auhindu ning tehti festivalist kok-
kuvõtteid.

Rahvusvahelise tudengianimat-
sioonide Grand Prix’ läks sel korral 
Belgiasse – parimaks animatsiooniks 
tunnistati Genti Kuningliku Kau-
nite Kunstide Akadeemia tudengi, 
Vincent Lyneni “Play Boys”.

Tänavu anti laste animatsiooni-
konkursil välja kaks Grand Prix’d, 
millest üks läks Albu põhikooli õpi-
lastele Kaarin Rannule, Grete Roosile 
ja Anna-Maria Praksile animatsiooni 
“AAAA” eest ning teine Tapa güm-
naasiumi õpilasele Keimo Jürnasele 
animafilmi “Minu esimene õppus” 
eest. Keimo pälvis ka 1. jalaväebri-
gaadi eripreemia militaarteemalise 
animatsiooni eest.

Militaaranimatsiooni konkursi 
võidutööks tunnistati Eesti Kaitseväe 
1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni 
ajateenijate Khristian Kevin Koniki, 
Viktor Uskovi ja Mattias-Johann 
Vlassovi konkursitöö “Salv”.

Festivali peakorraldaja Indrek 
Jurtšenko sõnutsi jõudis animatsioon 
tänavuse PPAFFiga 45 näitamiskohas 
ligi 18 500 vaatajani, sh bussi- ja ron-
gireisijateni ning kümne maakonna 
kinohuviliseni.

“Rõõmustav on tõdeda, et lastel 
on jätkuv huvi animatsioonikooli-
tuste vastu. Nukufilmi Lastestuudio 
koolitustel Tapal, Haabneemes ja 
Kuressaares osales kokku 128 last, 
kelle seas oli nii eelmiste aastate 
tublimaid tegijaid kui ka uusi huvilisi. 
See teeb südame rõõmsaks!” märkis 
Jurtšenko.

PPAFFi teisel rahvusvahelisel tu-
dengianimatsioonide konkursil osales 
neli väliskõrgkooli: Genti Kuninglik 
Kaunite Kunstide Akadeemia, Praha 
Esitluskunstide Akadeemia Filmi ja 
Televisiooni Kool, Valencia Polü-
tehniline Ülikool ning Middlesexi 
Ülikooli Kunsti ja Disaini Kool.

Nelja võistlusprogrammi hindas 
27. oktoobril Viimsi kinos rahvus-
vaheline žürii koosseisus Mait Laas 
(Eesti), Lee Pak-Yee Aggie (Hiina) 
ja Edmunds Jansons (Läti). Ehkki 
animatsiooni peaauhind läks Genti, 
tunnistati parimaks animatsioonikoo-
liks Praha Esitluskunstide Akadeemia 
Filmi ja Televisiooni Kool.

Galaõhtu fotogalerii: http://bit.

ly/2dSvrfC (Fotod: Tiina Paas).
Rahvusvahelise tudengianimat-

sioonide konkursi fotogalerii: http://
bit.ly/2f5rsZc (Fotod: Maarja Vaik-
maa).

Konkursitulemused:
Rahvusvaheline tudengiani-

matsioonide konkurss:
Parim kool – Praha Esitluskuns-

tide Akadeemia Filmi ja Televisiooni 
Kool;

Grand Prix – „Play Boys”, rež 
Vincent Lynen (Genti Kuninglik 
Kaunite Kunstide Akadeemia);

I koht – “Mida enam ma tean” 
(“Čím víc vím”), rež Marek Náprstek 
(Praha Esitluskunstide Akadeemia 
Filmi ja Televisiooni Kool);

II koht – “Vanamoodne” (“Ou-
tdated”), rež Martin Máj (Praha 
Esitluskunstide Akadeemia Filmi ja 
Televisiooni Kool);

III koht – “Õnnelik lõpp” 
(“Happy End”), rež Jan Saska (Pra-
ha Esitluskunstide Akadeemia Filmi 
ja Televisiooni Kool);

Žürii eripreemia tervikliku kujun-
duse eest – “Kalurid” (“Rybáři”), 
rež Bára Anna Stejskalová (Praha 
Esitluskunstide Akadeemia Filmi ja 
Televisiooni Kool (FAMU).

Laste ja noorte animatsiooni-
konkurss:

Grand Prix
“AAAA” – Kaarin Rannu, Grete 

Roos, Anna-Maria Praks (Albu põ-
hikool);

“Minu esimene õppus” – Keimo 
Jürnas (Tapa gümnaasium).

Tapa linna auhind
I preemia – “Popikad”, autorid 

Mari-Leen Talpas, Heleriin Gunin, 
Romi Tammeleht, Kristiine Kiisküla 
(Albu põhikool);

II preemia – “Kulbiga tarkust taga 
ajamas”, autorid Sabrina ja Sandra 
Karajev (Tapa gümnaasium);

III preemia – “Väravavaht Elmu”, 
autorid Jenni Vorontsov, Laura 
Vorontsov, Karina Kuul (Tapa güm-
naasium).

Valgejõe auhind
I preemia – “Ookeani sügavuses”, 

autorid Grete Paju, Karola Kuldsaar, 
Karita Kuldsaar, Loorelee Kirss, 
Eleanora Rahnik (Saaremaa ühis-
gümnaasium);

II preemia – “Armastus”, autorid 
Emilia Loštšina, Ariana Arutjunjan 
(Tapa gümnaasium).

Männikumäe auhind

PPAFF on selleks aastaks lõppenud

Sel aastal toimuvad Tapa valla muu-
sikapäevad juba kümnendat korda ja 
kannavad pealkirja „On juubel ajas 
verstapost“. Lisaks muusikapäevade 
väiksele juubelile on erinevaid juube-
leid terves Tapa vallas. Selline vahva 
kokkusattumus, et ühte aastaringi ma-
huvad järgmised auväärt tähtpäevad: 
Tapa linnaraamatukogu – 95, Jäneda 
raamatukogu – 95, Tapa linn – 90, 
Tapa muusikakool – 60, Lehtse kam-
merkoor – 35, segakoor Leetar – 25, 
Tapa valla lastekoor – 10, kontsertsari 
Rosaarium – 10, võimlemisrühm 
Jäneda Naised – 5. Päris uhke loetelu! 

Muusikapäevade traditsioon Tapal 
on tegelikult alguse saanud eelmise 
Eest Vabariigi ajast, kus eestvedajaks 
oli muusikamees ja pedagoog Juhan 
Kroon. Juba sellel ajal oli Tapa linnas 
mitmeid suuri muusikakollektiive, 
kes tegutsesid tuntud muusikute 
juhtimisel.

Tapa valla muusikapäevadest on 
tänaseks saanud traditsiooniline kul-
tuuriüritus, mis sobib hästi novembri-
hallust värvikirevamaks muutma. Igal 
aastal on oma temaatika, mis kajastab 
aasta kestel toimunud suursündmusi 
või tähtsate muusikainimeste tähtpäe-
vi. Pisikestest põnnidest täiskasvanud 
muusika-, laulu-ja tantsuharrastajateni 
välja on osalejaid tervest Tapa vallast. 
Kollektiividele on loodudu võimalu-
sed koos käia ja oma südamelähedase 
tegevusega tegeleda ning tegutsemise 
küpseid vilju ka teistega jagada. Esine-
miskohtadeks on peamiselt kultuuri-
majad ja koolid, aga on olnud kontsert 
ka Tapa Jakobi kirikus.

Oleme uhked, et muusikapäevadest 
osavõtjaid on juurde tulnud ja kontser-
did toimuvad kolmel päeval. 

Muusikapäevad on osa pärandkul-
tuurist. Vaimne pärand annab kogu-
konnale kultuuriidentiteedi, sõlmib 
ühtsustunde sidemed eelmiste põlv-
kondadega ning meie kaasaegsetega 

ja rikastab kultuuri. Pärandi väärtus-
tamine üldiselt on oluline ühiskonna 
terviklikuks, säästvaks arenguks ning 
jätkusuutlikkuseks. Vaimse kultuuri-
pärandi terminiga tähistatakse põlvest 
põlve edasi antud kogukondadele 
omaseid ja olulisi kombeid, tavasid, 
teadmisi ning oskusi. Oleme saanud 
need pärandiks minevikust, mõjuta-
des neid olevikus ning andes edasi 
tulevikku.

Neljapäeval, 24. novembril kell 18 
toimub Tapa valla X Muusikapäevade 
I kontsert Lehtse kultuurimajas. Esi-
nevad Tapa valla lastekollektiivid. Buss 
väljub kell 16.45 Tapa kultuurikoja eest 
ja Jäneda Täkutalli eest. 

Reedel, 25. novembril kell 18 toi-
mub Tapa valla X Muusikapäevade II 
kontsert Tapa kultuurikojas. Esinevad 
Tapa valla laste- ja noortekollektiivid. 

Laupäeval, 26. novembril kell 17 
toimub Tapa valla X Muusikapäevade 
III kontsert Lehtse kultuurimajas. 
Esinevad Tapa valla täiskasvanute 
kollektiivid. Muusikapäevade juu-
belihõngulise õhtu lõpetab peoõhtu 
Lehse kultuurimajas, tantsuks mängib 
ansambel Meelis Band. Peoõhtule on 
peale kontserti võimalik seada oma 
seltskonnale laud ja sellele võtta ise 
üht-teist näksimiseks kaasa. Kõik 
üritused on tasuta! 16.30 väljub Tapa 
keskväljakult Lehtse buss ja toob 
tagasi peale kontserti ning peale pidu. 

Usume, et muusikapäevad pakuvad 
nii osavõtjatele kui ka publikule hin-
gerõõmu ja põnevaid muusikaelamusi. 
Ole usin osaleja, siis saad vastused kü-
simustele, miks õhtuti on kultuurima-
jade ja koolide saalides säravad tuled. 
Ehk nakatab sindki tantsu-, laulu- või 
pillimängupisik. Kohtumiseni!

Muusikapäevade korraldustoim-
konna nimel

Piret Pihel ja 
Kairi Kroon

On juubel ajas 
verstapost

I preemia – “Komeetide sadu”, 
autorid Randmar Tuulemäe, Iris Get-
ter Tuulemäe, Keimo Jürnas (Tapa 
gümnaasium);

II preemia – “Tulnukate rünnak”, 
autorid Chrystel Papstel, Kertu Za-
bukas, Ketlin Laderlich, Grete Kirpu 
(Rakvere reaalgümnaasium ja Tapa 
gümnaasium);

III preemia – “Äkiline rünnak”, 
autorid Martin Villem Mustonen, 
Roosi Rütman, Anniriin Noor, Laurits 
Rütman, Maria Kubja, Kreete Kalme, 
Anna Kubja, Markus-Erik Köst (Aeg-
viidu kool).

Ökoturismi arendamise auhind 
– “Kuningas paks”, autorid Marissa 
ja Karmen (Saaremaa ühisgümnaa-
sium).

Žürii eripreemiad:
“Pall”, autor Sandra Karajev (Tapa 

gümnaasium);
“Maha koolikiusamine”, autor 

Martin Erki Kähar, Joel Kuusik, Os-
kar Laur, Natali Sigijane (Haabneeme 
Kool).

Militaaranimatsiooni konkurss:
Grand Prix – “Salv”, autorid Kh-

ristian Kevin Konik, Viktor Uskov, 
Mattias-Johann Vlassov (Õhutõrje-
pataljon);

Žürii eripreemia – “Tragöödia”, 
autorid Artur Jürison, Karla Ribelus, 
Karmo Kips (Õhutõrjepataljon).
PPAFFi koduleht: www.ppaff.eu, jälgi 
meid ka Facebookis: www.facebook.
com/ppanimafest.

PPAFFi viiendat hooaega toetasid 
MTÜ Tapa Linna Arengu Selts, Tapa 
vallavalitsus, SA Eesti Filmi Instituut, 
Eesti Kultuurkapital, Lääne-Virumaa 
Omavalitsuste Liit, Viimsi vallava-
litsus, Euroopa Komisjoni Leader-
programm jt. Koostööpartneriteks 
olid Priit ja Olga Pärn, MTÜ Nuku-
filmi Lastestuudio, Viimsi vald, Viimsi 
kino, Elron, GoBus, Tehnikarent, 
Eesti Kaitsevägi, Eesti Kunstiakadee-
mia, Tallinnfilm, Nukufilm, Monstra, 
Atom Art jt.

Priit Pärna Animafilmifestival sai 
alguse 2012. aastal Tapal ning kutsuti 
ellu rahvusvaheliselt tunnustatud 
Eesti animafilmirežissööri Priit Pärna 
auks. Tänavu toimud PPAFF viiendat 
korda ning kestis 10. oktoobrist 30. 
oktoobrini. PPAFF kannab ka sel 
hooajal EFFE kvaliteedimärki.

Indrek Jurtšenko 
Priit Pärna V Animafilmifestivali 

peakorraldaja 

Animatsioonitöötuba Tapa gümnaasiumis. Foto Facebookist
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Detsember 2007. Kõik selleks, et 
elanikkond ja asutused saaksid alates 
1. jaanuarist 2008 üle minna jäätmete 
sorteerimisel baseeruvale prügimajan-
dusele, peaks omavalitsustes vastava 
valitsuse määruse järgi tehtud olema! 

Tänaseks on selge, et muutused 
ei toimu üleöö! Seda enam, et elame 
demokraatlikus ühiskonnas ja sun-
nimeetodid lihtsalt ei tööta! Harju-
museks ja harjutamiseks läheb aga 
mitu inimpõlve vaja!

Tegelikkuses ei ole isegi 2016. 
aasta novembris veel kaugeltki selge 
isegi see, kuidas oleks võimalik Tapa 
valla territooriumil Tapa vallavalitsuse 
poolt korraldatud jäätmeveo konkursi 
tulemusel järgmiseks viieks aastaks 
hanke võitnud jäätmetöötlusfirma-
ga tulemuslikku koostööd teha??? 
Oleme tänaseks olukorras, kus üks 
lepingupool (jäätmefirma) dikteerib 
ühepoolselt, viidates bürokraatlikult 
seadustele, kogu protsessi. Nn „sort-
eeritud“ jäätmete konteinerite sisu 
suvaline hindamine ja sellele järgnev 
protseduur (väljaveost keeldumine, 
tühisõit jne) on muudetud firmale 
tulusaks äriks. Lepinguliselt peaks ju 
toimuma sorteeritud jäätmete tasuta 
äravedu! Tegelikkuses jääb mulje et, 
viidates elanikkonna poolt (tasuta 
teostatud) sorteerimisel tekkinud vi-
gadele, tehakse kogu protsess firmale 
mitmekordselt kasumlikuks. 

Ajakirjanduse vahendusel loeme 
uudiseid prügi massilisest põleta-
misest elektritootmiseks ja pealinna 
kütmiseks. Loeme, et Eesti kohalikku 
prügi ei jätku ja seda tuleb tohututes 
kogustes sisse vedada välisriikidest. 
Kas me oleme teadlikud missuguseid 
järeldusi teeb sellest kohalik elanik? 
Tallinlastel on asi selge – kõik läheb 
ahju! Mis juhtub aga tegelikult Tapa 
valla prügiga on meile selgusetu, sest 
kohalik Lääne-Virumaa prügila, ajakir-
janduse andmetel, kiratseb … „Kelle 
või mille jaoks ja kuhu me peame 
tasuta oma väikekorteris sorteerima?“, 
küsib lihtsurelik, „pakend, paber, 
plastik, kile, puit ja poroloon kõik on 
segunenud, raamat ei ole enam see, 
reklaamitrükis (tohutul hulgal) ahjus 
ei põle … jne?“ Kas siin ei peaks 
riik oma jäätmeseadust natukenegi 
elanikkonna aitamiseks üle vaatama 
ja tegelikkusele kohaldama, kärpimaks 
teatud prügifirmade monopoli.

Peaaegu kõigi asutuste ja korterma-
jade (vähemalt 5 korterit) juures paik-
nevad prügi ladustamiskohad (platsid) 
on omaniku poolt jõukohaselt koha-
ldatud sorteeritud ja mittesorteeritud 
prügi vastuvõtmiseks. Need vastavad 
põhiosas hoiu- ja väljaveotingimus-
tele. Sealjuures puuduvad kohapeal 
(Soome, Rootsi eeskujul) vastavad 
suured, selgelt loetavad, sorteerimist 
suunavad plakatid (alused), mille eest 

peaks hoolitsema ja kandma kulud 
jäätmefirmad ise – kui nad ikka taha-
vad, et elanikkond õpiks ja harjuks 
prügi sorteerima! Prügikonteinerid 
on ka kaitsmata nn „prügikollide“ la-
gastavate sorteerimisretkede eest, mis 
pea igal hommikul jätab konteinerite 
juures trööstitu mulje! 

Selge on see, et olukorra lahen-
damiseks on vaja kõigi osapoolte koor-
dineeritud tegevust. Eraldi, omaette 
tegutsedes on tagajärjeks jätkuv kaos. 
Ei aita siin ranged eeskirjad, seadusega 
lubatud trahvimäärad või firmade is-
etegevuslikult tõstetavad sorteerimata 
prügi väljaveo trahvihinnad. Halvemal 
juhul kallimad, sorteeritud olmejäätmete 
üldprügi seisusesse „üleviimisega“ teki-
tatud lisaveokorrad. Kõige tobedam 
on see, et vastavuse sorteeritud olme-
jäätmete suhtes määrab veokijuhi tun-
nistajate juuresolekuta tehtud suvaline 
foto. (KÜ Põllu 1 paberikonteineri 
mitmekordne mittetühjendamise 
põhjus RagnSells)

Selleks, et antud küsimused võiksid 
leida kõigi osapoolte mõistmist ja 
õiglase lahenduse otsimist ja leidmist 
teen ettepaneku lähemal ajal kokku 
(Tapa kultuurikojas) kutsuda nii val-
lavalitsuse, korteriühistute, elanike ja 
asutuste esindajad!

Raivo Raid, KÜ Põllu 1 esimees

Ps. IDEE, mida omavalitsus võiks 
aidata teostada: nutikad koolipoisid, 
programmeerijad, firmad, keskkon-
naministeerium jne

Saadan tegelikus elus väga vajaliku 
mängu idee (äri): (seda kasutaksid 
kindlasti omavalitsused, lasteaiad, 
koolid, perekonnad, korteriühistud, 
elamumajandus, prügifirmad jne).

Tegevus arvutis, mobiilis: Elukesk-
kond – prügi sorteerimise mänguline 
õpetamine, reklaam jpm. (Kõik algab 
lastest! NB!)

Kirjeldus: 
Tegelased: 4–5 ablast suure suuga 

tegelast (prügikonteinerit) Kollane 
(pakend, taara), Roheline või hall 
(üldprügi), Sinine (paber, papp), Roosa 
pisipoju (bioloogilised jäätmed)

Mängija põhitegevus: nende tege-
laskujude jäätmetega söötmine (hom-
miku, lõuna ja õhtusöök).

Vastutegevus: Kui on õige sööt – 
vastuvõtt, naeratus ja nämm, nämm 
jne, kui vale - grimass ja väljasülita-
mine jne.

Mäng lõpeb kuni etteantud (vali-
tud) jäätmed on õigesti sisse söödetud 
või näiteks Roheline (üldprügi) läheb 
ülesöötmisest lõhki.

Ps. Fantaasiaks on palju ruumi – 
näiteks tegelaste, eriti pisipoju (imiku) 
miimika, kuju, reageerimine, nutt jne, 
lusikaga vehkimine märguandeks, 
roheline ampsab teiste eest ära kui 
hooletu oled.

Roheline üldprügi on kogu aeg 
näljane, sest sööb ära kõik mis ette 
antakse, ainult kui liiga palju söödad, 
läheb lõhki ja mäng on kohe kaotatud 
(st. ei viitsita sorteerida).

Kollane tahab süüa korralikku pak-
endit: plastist joogipudelid ja kanistrid, 
joogitopsid, võikarbid, puhtad õli-, 
ketšupi- ja majoneesipudelid, plastkar-
bid, kilekotid ja muud plastpakendid. 
Tühjad ja puhtad tetrapakendid (sh 
piim-, jogurt, mahl). Klaaspakendid 
ja purgid , pudelid. Ei taha: plastist 
mänguasju, kummist tooteid, ohtlike 
ainete pakendeid, kasutatud mähk-
meid, pooleldi täidetud või määrdunud 
tetrapakendeid, akna- ja lehtklaasi, 
valgustuspirne, päevavalguslampe, 
peegelklaasi, ohtlike ainete pakend-
eid või taarat, klaasist ja keraamikast 
nõusid ja potte.

Sinine tahab söögiks ajalehti, aja-
kirju, raamatuid, pappkaste ja karpe, 
joonistuspaberit, paberist või papist 
pakendeid. Ei taha määrdunud või 
vettinud pappi ja paberit, paberit 
mis sisaldab fooliumit, kasutatud 
pabernõusid, jäätise ja kommipaberit, 
eemaldatud tapeeti, plasti, kilet, klaasi, 
metalli. Kõike seda mida sööb paken-
di- ja bioloogiliste jäätmete konteiner 
(kollane, roosa).

Roosa pisipoju sööb isuga puu- ja 
köögivilju, pagaritooteid (leib, sai jm), 
liha ja kalatooteid, kohvi ja tee jääke 
koos filterpaberiga, määrdunud pappi 
ja paberit, munarestid, majapidamisp-
aber ja salvrätikud. Pakendiks olevaid 
biolagunevaid kotte. Ei taha vedelikke 
(piimatooted, supid, toiduõli) tolmuim-
ejakotid, kiletatud/ vahatatud pinnaga 
paber, ühekordsed toidunõud, tekstiil ja 
nahk, suitsukonid, metall-, plast-, kile ja 
klaaspakend, ohtlikud jäätmed

Täiendavat informatsiooni kuidas, 
mida ja kuhu sorteeritakse, kuhu ladu-
statakse ja milleks jäätmeid kasutatakse 
leidub prügifirmade kodulehtedel 
küllaga (RagnSells, Keskkonnamin-
isteerium jne).

Kõige lihtsam mänguvariant võiks 
välja näha näiteks nii (nagu mobiilil us-
simäng): roheline, hall, kollane, sinine, 
roosa lüliti nupp ja ekraanile jooksev 
tsükliline jäätmerida (kas pildis või võib 
ka sõnas – esile võib kerkida keelekü-
simus). Vastava nupu peale vajutades 
„sööb“ ära vastava etteantud „prügi“. 
Vajutad valele nupule läheb rida al-
gusesse tagasi ja mäng hakkab otsast 
peale, jäätmete arv liigiti saab selgeks 
mängu jooksul, vastavalt tulemustele 
võib tõsta kiirust või etteantavate 
jäätmete nimistuhulka. 

Valesti sorteeritud „prügi“ võib 
saata ka järgmisele ringile kuni kõik 
on õigesti paigas. Mängida võib lõp-
matuseni või teatud tulemuseni. Näit. 
kastid saavad täis (iga kasti (nupu) 
mahtuvuseks 10–20 ühikut).

E-ostlemise kasvu ja pakkide arvu 
kiire suurenemise tõttu laiendas 
Omniva Tapal asuvat pakiautomaati 
kolmandiku võrra 

„Laiendamine oli vajalik, et tee-
nindada ära kõik praegu seda kasu-
tada soovivad kliendid ja olla valmis 
hüppeliselt kasvavaks pakimahuks 
jõulude ajal,“ ütles Omniva pakiau-
tomaatide võrgu juht Tanel Raun.

Tapa pakiautomaat laienes kolmandi-
ku võrra, saades juurde 40 lahtrit. Nüüd 
on pakiautomaadil kokku 120 lahtrit. 
E-ostlemine on kiires kasvutrendis 
kogu maailmas. Eurostati andmeil 
kasvab Euroopa e-poodlejate arv 
kõikides vanusegruppides jõudsalt, 

suurimat kasvutrendi näeb eelkõige just 
noorema grupi, 16–24-aastaste noorte 
seas. 2015. aastal on Eestis internetist 
tooteid või teenuseid ostnud 59% in-
ternetikasutajaist.

Kõige populaarsemad riigid, kust 
e-poodidest tellitakse, on Hiina, 
Suurbritannia, USA ja Saksamaa. 
Hiinast tellitud saadetiste hulk on 
üle kahe korra suurem kui kõigist 
teistest riikidest tulevate saadetiste 
hulk kokku, kuid viimasel ajal on ka 
Euroopa e-poodide kaubamahud 
tugevalt kasvama hakanud. 

Võrreldes eelmise aastaga on 
2016. aasta esimeses pooles enim 
kasvanud saadetiste tellimine Saksa-

maalt, kust kaubamahud on kasvanud 
32%. Populaarsuse on tinginud suu-
resti ka see, et Ühendkuningriikide ja 
USA Amazon’i kõrval on kasvanud 
ostlemine just Amazon.de’st. Püsivalt 
populaarsed on ka erinevate riikide 
eBay keskkondadest ostmine. Lisaks 
neile saab populaarsete e-poodidena 
veel välja tuua asos.com, sportsdirect.
com, houseoffraser.com. 

Kõik eeltoodud ostukeskkonnad 
on populaarsed ka Lääne-Virumaa 
e-ostlejate seas, lisaks kasvab pakiau-
tomaadi kasutamine eraisikute vahel 
pakkide saatmiseks. 

 Kaja Sepp,
OMNIVA kommunikatsioonijuht

Peavalu, nõrkus, väsimus, iiveldus, 
oksendamine. Haigestumine grippi? 
Ei, hoopis vingugaasi (CO) mürgituse 
esimesed tundemärgid. 

Vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja 
värvitu gaas. Hingates satub vingugaas 
inimese organismi, kus see reageerib 
hemoglobiiniga. Veri kaotab võime 
transportida hapnikku, selle asemel 
ringleb organismis hemoglobiiniga 
reageerinud vingugaas, põhjustades 
organites hapnikupuuduse, mille ta-
gajärjel inimene lämbub. 

Vingugaas tekib igasugusel põlemi-
sel hapnikuvaeses keskkonnas. Vingu-
gaas levib ruumi tulekahju puhkedes, 
ahjust, mille siiber on liiga vara kinni 
pandud, garaažis töötavast mootorsõi-
dukist, valesti reguleeritud gaasipliidist 
või halva tõmbega gaasiboilerist. Oht 
vingugaasimürgituseks tekib siis, kui 
ruumis on vähe puhast õhku. 

Vingugaasi mürgituse tunnused 
olenevad sissehingatavast CO kogu-
sest. Vähese koguse sissehingamisel 
tekib pulseerimine oimukohtades, 
uimasus, nõrkus, peavalu, kohin 
kõrvades, iiveldus, oksendamine, 
pisaratevoolus, köhatamine. Edasi 
võivad esineda unisus, teadvusekadu, 
hingamishäired. Raske mürgituse 
korral kaotab inimene teadvuse, aju-
tegevus lakkab, saabub surm. Kõige 
tundlikumad on vingugaasimürgituse 

suhtes lapsed, hingamiselundite ja 
vereringehaigusi põdevad inimesed. 

Vingugaasimürgistuse kahtluse 
korral lahku ruumist võimalikult ruttu 
ja mine värske õhu kätte. Rahuliku 
ja sügava hingamisega mööduvad 
kergemad mürgituse nähud mõne aja 
pärast. Tugevama mürgituse korral 
tuleb kutsuda kiirabi, sest kannatanu 
vajab täiendavat hapnikku. 

Vingugaasi avastab vingugaa-
siandur. Paigalda vingugaasiandur 
vastavalt kasutusjuhendile toa seina-
le, umbes 0,5-1,5 meetri kõrgusele 
põrandast. Kogenud spetsialistid 
soovitavad paigaldada anduri n-ö hin-
gamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, 
kus on inimese nägu diivanil istudes, 
magamistoas umbes padjakõrgusele. 
Vingugaasiandur reageerib ohtliku 
gaasi kontsentratsioonile õhus ning 
on vajalik ennekõike ruumides. Üks 
vingugaasiandur on mõeldud kasuta-
miseks ühes ruumis, kuna seade näitab 
vaid anduri juures leviva CO taset. Kui 
vingu võib tekkida teisteski ruumides, 
tuleks ka sinna andurid paigaldada. 
Vingugaasiandur töötab 3 x 1,5V AA 
patarei toitel. 

NB! Pea meeles, et vinguandur 
ei asenda suitsuandurit ega vas-
tupidi.

Liina Järvi, Ida päästekeskus,
 ennetusbüroo peaspetsialist

Tapa linna prügimajandusest Salakaval vingugaas

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

E-ostlemise kasv tõi Tapa 
pakiautomaadi laienemise

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
5. detsembril 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.

Igal kolmapäeval kell 9–14
MASSÖÖR eakatele soodushinnaga!

Vajalik eelregistreerimine tel 554 7894 – Silvia

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

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

14. detsembril 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.

22. detsembril kell 9–12 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

Teade!
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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18. oktoobril vaatas komisjon üle 
eelmise aasta oktoobris märgistatud 
143 hooldamata hauaplatsi. Komis-
jon selgitas välja, et 29 hauaplatsi 
olid korrastatud ja kustutas hool-
damata hauaplatside nimekirjast, 
kuid 114 hauaplatsi olukord ei ole 
muutunud ning komisjon otsustas 
need akteerida.

Tapa linnakalmistu kasutamise 
eeskirja järgi on hooldamata haua-
plats rohtunud või võsastunud ja 
hauakivid on muutunud loetama-
tuks. Samuti kui hauarajatised on 
oluliselt sammaldunud, läbi rooste-
tanud ja lagunenud ning hauaplatsile 
kogunenud prahist on ilmne, et seda 
ei ole pikka aega hooldatud.

Akteeritud hauaplatsidel puu-
duvad 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 kal-
mistu haldajale teada oma soovist 
jätkata hauaplatsi kasutamist. 

Pärast kahekuulise tähtaja möö-
dumist võetakse hauaplats arvele 
kasutajata hauaplatsina ning an-
takse taaskasutusse, kui viimasest 
matusest on möödunud vähemalt 
20 aastat.

Hooldamata hauaplatside ni-
mekirja saab vaadata Tapa valla 
kodulehel http://www.tapa.ee/
tapa-linnakalmistu ja kalmistu re-
gistris http://www.kalmistud.ee/
Tapa-Linnakalmistu.

tapa.ee

Tapa vallavalitsus on koostanud 
2017. aastaks vallaeelarve eelnõu, 
mis lähtub kehtivast valla arenguka-
vast ja valla finantsstrateegiast. Mida 
see järgmise aasta jaoks tähendab? 
Eelkõige on vallavalitsus järgmise 
aasta eelarve koostamisel lähtunud 
vajadusest tagada igapäevane töö 
kõigis asutustes ja vahendid arenguks. 
Kindlasti peavad olema kaetud kõik 
kulud, näiteks elekter, küte, side jms. 
Eelarvestrateegia näeb ette ka viie-
protsendilise palgatõusu. 

See kõik on aga võimalik, kui 
on tulud selle katmiseks. Sarnaselt 
eelmiste aastatega oleme arvestanud 
vaid kindlate tuludega ja loobuda eel-
arveprojekti suuremaks bluffimisest 
eeldatavate tuludega. Sellega oleks 
küll tore katta igasuguseid lubadusi, 
aga mis siis saaks, kui juhuslikult need 
ei laeku? 

Niisiis, vaid reaalsetest arvudest: 
kokku on Tapa valla 2017. aasta tulu 
11,58 miljonit eurot, mis on võrrel-
des 2016. aastaga 9,76% suurem. 
Suurema omatulu kasvuna on kirjas 
üksikisiku tulumaksu summa, mis 
järgmisel aastal on prognoositud 
3,74% suuremana, ehk siis 4 160 000 
eurot, mis teeb 150 000 eurot lisaks 
võrreldes käesoleva aastaga. Projek-
tide realiseerimise katteks on plaanis 

võtta laenu 1,2 miljonit eurot. Koos 
toetuste kasvuga on tulude eelarve 
kasv kokku ca 12%, mis on märki-
misväärne summa. Enamus sellest 
rahast kulub kahe suurema projekti 
(Raudteeühenduste ja Kesklinna 
rekonstrueerimine) teostamiseks. 
Muude omatulude osa jääb samaks 
ehk on eriliste muutusteta. Siia alla 
kuuluvad nii tasud kooli- ja lasteaia-
kohtade eest, spordihoonete kasuta-
mise tasud jms. 

Kuludest on suurimad muutu-
jad palgakulude kasv 2,8% võrra 
kõigi tegevuste peale kokku, välja 
arvatud koolide õpetajad, kelle 
palgakulude muutus selgub pärast 
riigi vastava otsuse selgumist. Seni-
kaua on eelarveprojektis sees 2016. 
aastal kehtinud number ja arvestuse 
alused. Personalikulude kasv on 
kokku planeeritud 120 000 eurot 
ehk peaaegu sama number, mis on 
suurima tuluallika kasv. Samal ajal 
vähenevad majanduskulud 247 000 
eurot, seda peamiselt ühekordsete 
tegevuste tõttu, kuid ka parema 
kulude juhtimise ja efektiivsema 
majandamise tulemusel. Ener-
giasäästu järjekindel investeerimine 
on samuti siin sees. 

Kulude osas suurima kasvu tee-
vad järgmisel aastal investeeringud, 

kokku investeerib Tapa vald järg-
misel aastal ca neli miljonit eurot. 
See raha läheb kõik meie inimeste 
heaolu tõstmisele läbi elukesk-
konna parandamise. Väiksematest 
investeeringustest on projektis 
20 000 eurot Tapa spordikeskuse 
remondiks, Linnaraamatukogu esise 
pargi korrastamiseks on eelarves 
eelnõus 10 000 eurot (millele peaks 
lisanduma käesoleval aastal kavan-
datud ca 20 000 eurot), Muusika- ja 
Kunstikooli ruumide remondiks on 
kavandatud 20 000 eurot. Personali-
kulude juures teevad kõige suurema 
muutuse läbi lasteaedade õpetaja 
abide töötasud. 

Kokkuvõttes saab kindlalt öel-
da, et Tapa vald on arenev vald ja 
investeerib järgmine aasta jätkuvalt 
nii elukeskkonda kui otseselt inimes-
tesse, kes valla asutustes töötavad. 
Ka elukeskkonna investeeringud on 
ju tegelikkuses investeering inimes-
tesse - nende heaolusse. Kõigil meil 
on hea meel korras teede ja parkide 
ning kaunite asutuste ruumide üle. 
Samuti meelitab hea elukeskkond siia 
inimesi elama väljastpoolt valda, mis 
omakorda avab suuremad võimalused 
investeeringuteks. 

Alari Kirt, 
vallavanem

Tapa valla eelarvestTapa linnakalmistul 
akteeritakse veel 114 

hooldamata hauaplatsi

Kastani 7 kinnistul, vastavalt Projek-
tid OÜ poolt koostatud projektile nr 
EP00915;

• väljastati ehitusluba ehitise 
(üksikelamu) laiendamiseks Tapa lin-
nas Roheline 24 kinnistul, vastavalt 
Cobra Grupp AS poolt koostatud 
projektile nr 172;

• väljastati ehitusluba ehitise 
(Tervisekeskus) püstitamiseks Tapa 
linnas Valgejõe pst 14 kinnistul, 
vastavalt OÜ Kolm Pluss Üks poolt 
koostatud projektile nr 07-1_2016;

• väljastati ehitusluba ehitise (16 
korteriga elamu) lammutamiseks 
Tapa linnas Veski 16 kinnistul, 
vastavalt Acto Consult OÜ poolt 
koostatud projektile nr 17-L0916;

• Tapa linnas Kooli 24 päeva-
keskuse taastamistööde edukaks 
pakkumuseks tunnistati Stellana OÜ 
poolt esitatud pakkumus.

20.10.2016
• Kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;

• hoolekandespetsialisti volitati 
teostama pangatoiminguid eestkos-
tetavate nimel;

• kolmele lapsevanemale otsus-
tati hüvitada koolisõiduks isikliku 
autoga tehtud kulutused;

• väljastati tänava 50% ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas Rohelisel 
tänaval, Pikk tänava ja Kalmistu täna-
va vahelisel lõigul alates 20.10.2016 
kella 10.00-st kuni 26.10.2016 kella 

17.00-ni;
• lihthanke nr 178756 „Tapa 

linna keskväljaku ja Kooli tänava 
pargi vahelise ala rekonstrueerimise 
projekti koostamine“ edukaks pak-
kumuseks tunnistati Palmpro OÜ ja 
Teeprojektid Tiit Korn poolt esitatud 
ühispakkumus;

• tühistati üks hajaasustuse vee-
programmist 2013. a taotlusvooru 
toetus.

27.10.2016
• Väljastati tänava ajutine 50% 

sulgemise luba Tapa linnas Pikk tä-
naval nr 7910062, E. Vilde ja 1 Mai 
pst vahelisel lõigul alates 27.10.2016 
kella 10.00-st kuni 27.10.2016 kella 
17.00-ni;

• loeti Reklaamtreiler OÜ poolt 
esitatud dokumentatsioon nõuete-
päraseks ning lubati neil paigaldada 
välireklaam Tapa linna Paide maantee 
ja Loode tänava nurgale, alates 27. 
oktoobrist 2016 kuni 22. novembrini 
2016;

• pikendati munitsipaalkorteri 
üürilepingut;

• kehtestati Tapa hooldekodu 
kohamaksumuseks alates 01.01.2017 
550 (viissada viiskümmend) eurot 
kuus (18,33 eurot ööpäev);

• võeti vastu korraldus haldus-
territoriaalse korralduse muutmisega 
kaasneva elanike arvamuse väljasel-
gitamise küsitluse aja ja koha määra-
mise ning komisjoni moodustamise 
kohta.

7.10.2016
• Kinnitati Tapa valla 2016. aasta 

kolmanda lisaeelarve tulude plaan 
summas 40 925 eurot, kulude plaan 
summas 40 925 eurot. Tapa Valla-
valitsusel kinnitada vallavalitsuse ja 
vallaasutuste eelarvete ja alaeelarvete 
kulude jaotus;

• kinnitati Tapa valla eelarvestra-
teegia 2017-2020;

• kiideti heaks ühinemislepin-
gu eelnõu “Tamsalu valla ja Tapa 
valla ühinemisleping“. Otsustati 
avalikustada koostatud ühinemis-
lepingu eelnõu „Tamsalu ja Tapa 
valla ühinemisleping“ koos lisadega 
ajavahemikul 01.11.–21.11.2016. 
Ettepanekud ja vastuväited avali-
kustatud ühinemislepingu eelnõule 
ja selle lisadele esitada kirjalikult 

hiljemalt 21.11.2016 Tapa vallavalit-
susele aadressil Pikk 15, Tapa linn, 
45106, Tapa vald või e-postiaadressil 
vallavalitsus@tapa.ee.

• Muudeti Tapa vallavolikogu 
otsust 28. aprill 2016 nr 139 „Nõus-
oleku andmine rahalise kohustuse 
võtmiseks Tapa linna Lõuna ja Loode 
tänavate rekonstrueerimise finantsee-
rimiseks“.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

13.10.2016
• Kahele lapsele eraldati lasteaia 

söögisoodustust;
• kahele perele eraldati peretoe-

tust;
• kolmele abivajajale eraldati ravi-

mitoetust;
• kinnitati Jäneda Kooli ja lasteaed 

Vikerkaare hoolekogude koosseisud;
• otsustati eraldada organisat-

sioonile Eesti Õpilasesinduste Liit 
ühekordset toetust 100.- eurot;

• kinnitati korteriomandi Hom-
miku pst 2-41, Tapa linn, Tapa vald, 
kirjaliku enampakkumise tulemused;

• kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht kinnistul Lepa Rägavere 
külas Tapa vallas;

• nõustuti Tapa vallas Tapa linnas 
asuva Ambla mnt 2a kinnistu jagami-
sega kaheks eraldi katastriüksuseks;

• nõustuti Tapa vallas Karkuse 
külas asuva Piira kinnistu jagamisega 
kuueks eraldi katastriüksuseks;

• nõustuti Tapa vallas Patika kü-
las asuva Purje kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

• nõustuti Tapa vallas Läste külas 
asuva Rooste kinnistu jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks;

• võeti vastu kaks korraldust maa 
riigiomandisse jätmise kohta;

• määrati projekteerimistingimu-
sed ehitise (värvi- ja kuivatihoone) 
püstitamise ehitusprojekti koostami-
seks Paide mnt 86 kinnistul;

• väljastati ehitusluba ehitise (Ük-
sikelamu) laiendamiseks Tapa linnas 

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Ühinemises peitub jõud

Lisaks ei ole meil täna aega põh-
jalikult analüüsida, et sätestada lepin-
gus näiteks seda, millised asutused 
jäävad ja millised mitte ning millised 
liidetakse. Taolised otsused jäägu ikka 
uute vallajuhtide teha, kes alles pärast 
ühinemist näevad tervikpilti. Kindlas-
ti tuleb uues vallas valusaid otsuseid 
langetada, aga need arutelud seisavad 
veel ees. Küll aga peaks uue valla aren-
gukavas olulisemad eesmärgid täpselt 
lahti kirjutama ning see dokument 
kindlasti ei tohiks olla üldsõnaline.

Ühinemislepingusse on kirja pan-
dud see, mis haldusreformi seaduse 
järgi seal olema peab ning mida lepin-
gu koostajad oluliseks pidasid.

Näiteks on seal kirjas:
• Uue valla nimeks saab Tapa ja 

valla keskus hakkab asuma Tapal, kus 
toimub ka valla üldine ja strateegiline 
juhtimine ning kus kättesaadavad on 
kõik senised teenused; 

• haldus- ja teeninduskeskus asub 
Tamsalus, kus tagatakse valla varade 
majandamine kohapeal, järelevalve 
piirkondlike teenuste osutamise kva-
liteedi üle, valla avaliku heakorra ja 
teiste haldusülesannete täitmine ja 
teostatakse registritoiminguid ja osu-
tatakse sotsiaalhoolekande teenuseid; 

• teeninduspunktid hakkavad ole-
ma Jänedal, Lehtses, Moel, Vajangul, 
Assamallas ja Porkunis, kus osutatakse 
sotsiaalhoolekande teenuseid ja kor-
raldatakse piirkonna elanike ja valla 
juhtkonna kohtumisi; 

• uue valla sümboolika koostami-
seks korraldatakse avalik konkurss, 
kus valla vapi ja lipu kujundamisel 
peetakse oluliseks, et nendes kasuta-
takse piirkonna ajaloolist identiteeti 
iseloomustavat sümboolikat; 

• uues volikogus hakkab olema 23 
liiget, kes valitakse ühes valimisring-
konnas ning vallavolikogu komis-
jonide moodustamisel arvestatakse 
piirkondlike kogukondade esindatuse 
põhimõtteid. 

Lisaks on ühinemislepingus kirjas, 
kuidas jaotada ühinemistoetust ning 
mida selle eest plaanitakse teha. Toe-
tussumma koosneb Tapa ja Tamsalu 
valla puhul kahest osast: pearaha ja 
lisatoetus. Pearaha, mis on 100 eurot 
elaniku kohta (Tapa vallas on elanik-
ke umbes 7700), jääb täies ulatuses 
kasutada meie tänases piirides olevate 
teede ja tänavate, sh kergliiklustee-

de, korrastamiseks või ehitamiseks. 
Lisatoetusest lähevad maha kõik 
ühinemise tõttu tekkinud kulud. Pä-
rast kulude mahaarvamist alles jääv 
summa jagatakse kahe ühineja vahel 
võrdselt. Ka see summa suunatakse 
valla teehoiukava täitmisesse, et kõik 
meie tänase valla viletsas olukorras 
teelõigud ja tänavad korda teha. See 
on märkimisväärne summa, mida 
tänu ühinemisele saaks teehoiukava 
elluviimiseks kasutada.

Ühinemislepingusse on kirja saanud 
veel paljugi. Nii see leping kui ka aru-
telud ühinemiskomisjonides näitavad, 
et ühinenud omavalitsusel oleks suur 
potentsiaal ja tekiks tugevam ning 
konkurentsivõimelisem vald, kui seda 
pärast ühinemist targalt juhtida. Palju on 
kokkuhoiukohti, näiteks juhtimiskulude 
vähendamise näol ja kasvab investeeri-
misvõimekus. Kindlasti peame rohkem 
ära kasutama EL-i arengufondide toe-
tusi, sest kahe omavalitsuse ühinemisel 
tekib üle 11 000 elanikuga vald, mis 
annab koheselt tugevama positsiooni 
raha taotlejana.

Tutvuge ühinemislepinguga, vaja-
dusel tehke ettepanekuid ja kindlasti 
osalege küsitluses! Leping on avali-
kustatud ajavahemikul 1.–21.11.2016. 
Ettepanekuid ja vastuväiteid avali-
kustatud ühinemislepingule ja selle 
lisadele saab esitada kirjalikult hilje-
malt 21.11.2016 Tapa vallavalitsusele 
aadressil Pikk 15 Tapa linn, 45106 
Tapa vald või e-postiaadressile valla-
valitsus@tapa.ee. 

Küsitlus toimub küsitluspunktis ja 
elektrooniliselt. Elektrooniline küsit-
lus toimub 23. novembrist kella 10st 
kuni 25. novembrini kell 20ni Tapa 
valla kodulehe www.tapa.ee kaudu. 
Elektrooniliselt küsitluses osalemist 
võimaldatakse Jäneda, Lehtse ja Saksi 
raamatukogudes nende lahtiolekuae-
gadel. Küsitluspunktis toimub kü-
sitlus 27. novembril kell 10–18 ja 28. 
novembril kell 9–17. Küsitluspunkt 
asub Tapa kultuurikojas aadressil 
Turu 8, Tapa linn. Küsitluses saab 
osaleda elanik, kes on vähemalt 
16-aastane ja Eesti rahvastikuregist-
risse kantud elukoha andmete järgi 
elab püsivalt Tapa vallas. Küsitlusel 
osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv 
isikut tõendav dokument.

Toetage ühinemist!
Reigo Tamm,

Tapa vallavolikogu esimees

Algus lk 1
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Tapa elanikele on avaldatud arva-
muse avaldamiseks Tapa ja Tam-
salu valla ühinemislepingu eelnõu. 
Ühinemislepingu tekst on väga 
pikk ning valdkonniti väga erineva 
detailsusastmega. Lepinguga on 
püütud lahendada nii ühinemiseel-
seid tehnilisi küsimusi kui ka anda 
lubadusi ühinemisjärgseks perioo-
diks. Vastamata on aga jäänud põ-
hiküsimus – mille nimel üldse kaks 
omavalitsust ühinevad?. Juhtisime 
juba ühinemisprotsessi alguses (ühi-
nemise valdkonnakomisjonis) tähele-
panu, et ühinemise sisuks ei tohi ku-
juneda pelgalt Tapa valla sotsiaalabi 
Tamsalu vallale. Aga avalikul arutelu 
Tapal selgus, et nii see ikkagi on. Et 
ühinemine on sisuliselt mõtestamata, 
on ka ühinemislepingus märgitud 
eesmärgid hajusad (ühinemislepin-
gu p 2.1. ühinemise eesmärgiks on 
arengu suurendamine).

Mis arengutõuge tekib ühine-
mistoetuse abil kavandatavatest 
investeeringutest? Tapa valla poolel 
kavandatakse vaid investeeringuid 
valla teedesse ja tänavatesse. Mitte 

et teede pindamine ei ole oluline, 
aga kas niisama lihtne ongi kohali-
kus elukorralduses tehtavate oluliste 
muudatuste teostamine, et riik viskab 
paikkondadele mõned sajad tuhanded 
ning kohaliku demokraatia kadu ei 
pane keegi (ka kohalikud juhid) tä-
helegi? Hea küll, pindame teed ära, 
aga mis edasi saab? Raha on otsas ja 
uut ju ei ole. Ei mingit mõjuanalüüsi. 
Kas tõesti ei suudeta ühinemisest 
midagi enamat soovida, kui et teed 
saaks pinnatud?

Pigem tuleks mõelda, kuidas ühi-
nemistoetus hakkaks tugevdama valla 
tulubaasi. Keskenduda tuleks valla 
elanike arvu suurendamisele (näiteks 
võiks olla rajajooneks 15 tuhat), valla 
iseseisva toimetulekuvõime tagami-
sele (et vallaeelarve ei oleks sõltuv 
tasandusfondist), ühinemislepingu 
osapooleks peab olema ka Eesti Va-
bariik oma tagatistega. Abivallavanem 
Andrus Freienthal märkis volikogu 
istungil väga õigesti, et Vabariigi Valit-
sus peaks ühinevatele omavalitsustele 
pakkuma preemiaks võimaluse, et 
seal avab tootmise uus tehas. Väga 

paljud siinse piirkonna arengutegurid 
sõltuvad riigi keskasutuste ja/või 
riigiäriühingute tegevusest. Miks me 
ei või ühinemisprotsessi ka nemad 
kaasata ja esitada neile konkreetsed 
nõudmised, millega tagataks siinse 
piirkonna arengu jätkusuutlikkus, ela-
nikele ja ettevõtetele tegevus- ja töö-
võimalused? Miks me petame end, 
kui püüame soodustada ettevõtlust 
messide ja laatade korraldamisega 
(ühinemislepingu p 11.3.5.), teades 
väga hästi, et kõige enam mõjutab 
meie piirkonna ettevõtlust transiit, 
idakaubandus ja seakatk? Kahe valla 
ühinemisest ei ole mitte mingisugust 
abi, kui riik üldist allakäiku abitult 
pealt vaatab ja oma koondamistega 
sellele veel kaasagi aitab.

Kardetavalt ei hakka sisuliselt 
mõtestamata ühinemise tulemusel 
tekkiv vald korralikult toimima. Tee-
me ettepaneku Tamsalu ja Tapa valla 
ühinemisleping vaadata kriitilise pil-
guga üle ja kvalitatiivselt ümber teha. 

Ene Augasmägi, Tapa vallavolikogu liige
Maksim Butšenkov, Tapa vallavolikogu liige

Jaan Lõõnik, Tapa vallaelanik

Valdade ühinemisest

Lugupeetud Tapa valla 80-aastased ja vanemad seeniorid!
MTÜ Seenior palub teid pidulikule jõululõunale 11. detsembril kell 12 Tapa Pitsakohvikusse Sauna tn 1.

Transport garanteeritud. Osavõtust palun teatada hiljemalt 25. novembriks.
Info ja registreerimine tel 5342 2364, Anu.

Üritust toetavad: Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, Tapa Pitsakohvik,   
Tapa vallavolikogu fraktsioon „Valla arengu eest”.

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

4. dets kl 10 Lehtse 4. pinksi pühapäev. Kestab XV hooaeg. Osa-
lema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. 
Mäng turniiridena. Täiskasvanute registreerimine algab 9.30 ja 
lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta. 

10. dets kl 18 Ambla näiteringi Anne etendus “Rahajumala rat-
sanikud”. Komöödia kahes vaatuses. Autor ja lavastaja – Ain 
Kütt. Osatäitjad: L. Savila, V. Kukk, N. Medvedeva, I. Brok, 
O. Ilusk, R. Uutar, K. Treial, E. Tubin, A. Kütt, K. Saame. 
Jutustus Ambla valla rikkaimast mehest Herbertist, keda 
vaevab küsimus: kumba armastada rohkem – kas raha või 
perekonda… Pilet: 3 €, õpilased ja pensionärid 2 €.

11. dets kl 12 Lehtse külakilb 4. mäng. XV hooaeg. Võistkond 
kuni 4 liiget. Mängud kestavad aprillini. Osamaks täiskasva-
nuil 2 €, õpil tasuta.

12. dets kl 13 Klubi Ehavalgus jõuluootus. Külla tuleb ... Kuu-
lame jõulumuusikat ja laulame koos! Meisterdame midagi 
ilusat. Jõululood, -salmid, -laulud ja mälestused vanaaja 
jõuludest. Istume ühises peolauas. Võta kaasa natuke niksi-
näksi, hea meeleolu ning mõni naaber ka! Koos on tore – 
tule meie sekka!

15. dets kl 16.15 Tasuta jõuluetendus „Kolm soovi” Tapa valla 
lastele jõulukingiks. Esitab lasteteater Kehra Nukk. NB! 
Palume kollektiividel ette teatada vähemalt 4.detsembriks! 
(info@lehtsekultuurimaja.ee,  tel 521 8398).

17. dets kl 11–14 Lehtse jõululaadake
   Kl 12 Advendikontsert – esinevad Lehtse Kooli lapsed. Käsitöö-

seltsingu õnneloos – iga loos võidab! Müügil käsitööd, ehteid 
ja mitmesugust jõulunänni kinkimiseks. Laste heategevus-
müük. Oodatud ka toiduainete pakkujad! Müügisoovi korral 
võta ühendust kultuurimajaga! (tel 5218 398, info@lehtse-
kultuurimaja.ee).

20. dets kl 16 Lehtse lasteaia jõulupidu.
23 dets kl 20 Jõulupidu kõigile. Tantsuks ansambel UBA ja 

SOOV. Üllatusesinejad! Eelregistreerimine laudadesse.  
22. detsembrini pääse 7 €, peoõhtul kallim ja mugav koht 
pole garanteeritud. Info: 521 8398; 383 3350;  
e-mail: info@lehtsekultuurimaja.ee.

22. nov kl 16 ja 18  Animafilm „Solani ja Ludvigi suur juustural-
li.“ Pilet 4 €, sooduspilet 2 €.

24.–26. november  Tapa valla X muusikapäevad, mis on pühen-
datud 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. Kont-
sert tasuta. Buss väljub kell 16.45 Tapa kultuurikoja eest ja 
Jäneda Täkutalli eest. 

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

25. nov kl 18  Tapa valla muusikapäevade laste ja noorte II 
kontsert.

27. nov kl 12  Leedu-Soome tsirkuse Soliaris etendus. Pilet 6 €.
27. novembril   Esimene advent
  Kl 13.30  Tapa Jakobi kirikus kontsert „Koos Häälemaaga jõu-

luaega“. 
  Kl 14.30 Tapa linna keskväljakul jõulurahu väljakuulutamine ja 

jõulutule jagamine. Kuuse all trallivad Tapa kultuurikoja ja 
lasteaia Pisipõnn tantsulapsed. 

29. nov kl 18 ja 20  Krimikomöödia „Sõda kõigi vastu.“ Pilet 
4 €, sooduspilet 2 €. 

2. dets kl 19  Tapa Linna Orkestri kontsert, solist Siret Tuula. 
Sissepääs vabaannetusega.

6. dets kl 18 ja 20.30  Draamafilm „Hacksaw Ridge`i lahing“. 
Pilet 4 €, sooduspilet 2 €. Filmi pikkus 2.19. 

7. dets kl 13  Eakate jõulukontsert ansambliga Laine. Tasuta. 
11. dets kl 10  Tapa Jakobi kirikus hommikune jumalateenistus 

segakooriga Leetar.
12. dets kl 19 Eepilised laulikud Gulistan Temirhanova ja 

Salamat Aijapov (Usbekistan). “Kõrbel on hing, taeval nägu, 
tuulel hääl. Lood Karakalpakkiast ja kaugemalt”. Stepirah-
vaste jutte pajatab Piret Päär. Pilet 3 €.

13. dets kl 10–15  Lääne-Virumaa õpilasomavalitsuste aasta-
konverents.

Kell 16 ja 18 Multifilm „Ozzy paneb plehku“ – 3D. Pilet 4 €+1.50 
prillid, lasteaialapsed 2 €+1.50 prillid. Filmi pikkus 1.30.

13. dets kl 20 Draama, katastrooffilm „Maavärin“. Pilet 4 €, 
sooduspilet 2 €. Filmi pikkus 1.45.

15. dets kl 13  Jõuluhõnguline pärastlõuna eakatele. Kaasa lööb 
Ukraina Selts. Tasuta.

20. dets kl 18 ja 20  Komöödiafilm „ Kontori jõulupidu“. Pilet 
4 €, sooduspilet 2 €. Filmi pikkus 1.30.

30. dets kl 21  Aastalõpupidu ansambliga PresiDent. Külalised, 
üllatused! Avatud baar. Pääse kuni 29. detsembrini 5 €, 
peopäeval 7 €. Broneeri koht varakult kultuurikoja telefonil 
322 0061 või e-mailil info@kultuurikoda.ee.



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 17. november 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  
1–4toalised 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 valmistamine 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.

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.

Südamlik kaastunne Aivarile  
kalli tütre 

HELIN PIIK 
kaotuse puhul.

Sepa talu kollektiiv

Seal, kus sulgub eluraamat
algab mälestuste maa ...

LUULE LESKA
27.07.1929 – 14.10.2016

Sügav kaastunne perekonnale ja 
kõigile sugulastele.

Tapa Aianduse Selts

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.

Anda üürile Tapa kesklinnas elamispind  
elektriküttega ca 25 m2.  

Soovitav ehitustööd tundvale mehele.
Tel 502 8847.

Müüa 2-toaline korter Tapal Ülesõidu tänaval. 
Otse omanikult. Tel 5662 5582.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,

e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

Loomaarsti vastuvõtt  
ja koduvisiidid

Visiidiaja või koduvisiitide kokku leppimiseks  
helistada tel 510 5973  

või kirjutada  
aegviiduloomakliinik@gmail.com.

Lugupidamisega,  
Ants Raava loomaarst.

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

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

Tel 504 5632.


