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Foto L-Viru maavalitsuse  
arhiivist

Kiirelt on möödunud järjekordne 
aasta. Selle lühikese aja jooksul 
on maailmas, meie riigis ja vallas 
toimunud mitmeid muutusi. Osad 
neist tunduvad täna õiged ja teised 
mitte, aga eks aeg annab arutust. 
Anname ajale võimaluse olla koh-
tunik ja loodame, et kõik on lõpuks 
millekski hea. 

Meie vallas on sellel aastal minu 
hinnangul elanike heaks palju ära 
tehtud, paljugi on töös ja palju on 
veel teha. Järgmine aasta tuleb ää-
retult töine, sest plaani on võetud 
mitmeid suuri projekte. Näiteks 
muutub pea tundmatuseni kesklinn 
ja raudteejaama ümbrus, vene kooli 
ootab ees renoveerimine, Lehtse 
multifunktsionaalne keskus saab 
valmis, parandatakse edasi valla 
teid ja tänavaid ning ehitatakse uusi. 
Tegemisi on teisigi.

Tänan tehtu eest volikogu, valla-
valitsust, vallavanemat, valla amet-
nikke ja kõiki teisi, kes on sellel aastal 
panustanud valla arengusse! Soovin 
järgmiseks aastaks kõikide plaanide 
elluviimiseks jõudu ja ees ootavateks 
kohalikeks valimisteks tasakaalukust! 
Tulemas on põnev aasta. 

Minu tänased mõtted võtab kõi-
ge paremini kokku Ave Alavainu 
luuletus:

Kui aastaring saab täis, sa oled veidi 
vanem. 
Ehk oled tänaseks ka veidikene parem? 
On elu leebemaks ja lahkemaks sind 
muutnud? 
Kas oled kurjast heaga läbi tulla 
suutnud? 
Mis jälgi jätsid selle aasta teile? 
Mis oli sinust kasu endale ja meile? 
Sa süütad küünlad, vaatad enda sisse 
ja sulad jälle uue tulemisse. 
Ma soovin kõikidele kodu, soovin rahu, 
neid soove kokku liites soovin kodurahu.

Ilusat jõuluaega, meeleolukat 
aastavahetust ja töist uut aastat!

Reigo Tamm,
Tapa vallavolikogu esimees

Tapal arenduskojas toimub 2017. 
aasta LEADER toetuste infopäev 
20. detsembril 2016. a kell 17, 
mitte 21. detsembril, nagu varem 
oli teatatud.

Heiki Vuntus, 
tegevjuht

Tapa on alati olnud oluliseks Eesti 
raudtee sõlmpunktiks. On mõneti 
märgiline, et siinse piirkonna põli-
sesse kuusemetsa rajatud esimene 
maja oli just jaamahoone, pannes 
aluse jõudsalt arenevale asulale. 
Sellest asulast on välja kasvanud 
tubli ja tõsiseltvõetav vallasisene 
linn, mis 90 aastat tagasi sai oma 
linnaõigused.

Mõneti võib pidada sõlmpunk-
tiks ja positiivseks arenguteguriks 
ka olulist riigikaitselist keskust – 1. 
Jalaväebrigaadi, mis loob turva- ja 
kindlustunde ning toob piirkonda 
tarbijaid. See omakorda loob 
võimalusi kohalikule teenindus-
sektorile ning tervikuna avaldab 
positiivset mõju kogu piirkonnale 
ja valdkonnaga seotud inimestele 
üle Eesti. Hea on näha, et Tapal 
on hea reageerimisvõimekusega 
päästekomando, mis on korral-
danud oma töö nii, et ohtudele 
reageeritakse võimalikult kiiresti 
ja näitajate poolest ollakse maa-
konna eesrindlikumate seas. 

Tapa vald on oma tõekspi-
damistele truuks jäädes loonud 
tänaseks inimestele tugeva baasi 
ja julgeb võtta ette uusi asju ning 
korda saata suuri tegusid. Siin on 
kokkukuuluvustunne, kultuuri-
lembus ja võitlustahe, mida head 
sportlikud tulemused ning aktiiv-
ne tegutsemine ka tõestavad. See 
järjepidevus, traditsioonide elus 
hoidmine ja emotsionaalne side 
annavadki paigale vaimu ja rik-
kuse. Aktiivsete eestvedajate toel 
korraldatavad kontserdid, peod, 
linnapäevad jms seovad omavahel 
generatsioone ja erinevate vald-
kondade inimesi ning nakatavad 
isetegemissooviga ka teisi. Käi-
malükkavaks jõuks kogukonnas 
on pidev soov midagi teha, paran-
dada ja paremaks muuta. 

Kõige tähtsamad on aga siin-
sed inimesed, kelleta ei saaks 
rääkida arengust ega järjepidevu-
sest. Rõõm on olla tunnistajaks, 
et jätkuvalt on Lehtse üheks 
maakonna ja miks mitte ka Eesti 
esindusalevikuks, kus inimesed 
tunnevad uhkust oma koduko-
ha üle. Tänavu 35. sünnipäeva 
tähistanud Lehtse Kammerkoor 
tõi vaatajateni Stephen Schwartzi 
muusikali “Pagariproua”, mille 
selgeks saamiseks tehti kuude 
kaupa mitu korda nädalas proo-
ve. Ka Tapa kultuurielu süda – 
Kultuurikoda toob kokku hulga 
inimesi ning pakub rohkelt lusti 
isetegevuslastele ja külalistele. 
Tunnustamist väärivad on ka iga-
aastane Tapa linnapäev, Tapa valla 
muusikapäevad, kontsertsarjad 
Noored Muusikud ja Rosaarium, 
Priit Pärna animafilmifestival, 
Jäneda kolm üleriiklikku laata, 
MTÜ R.A.A.A.M suveetendused 

Jänedal ja Tapal. Lisaks ka Tapa valla 
rahvajooks, maakonna esimese 3D 
digikino vinge avapauk jpm.

Kiidusõnad on ära teeninud kõik 
aktiivsed inimesed, kes arendavad 
kodupaiga kultuuri ja isetegevust, 
kes üheskoos tegutsemisest rõõmu 
tunnevad ning seda teistelegi paku-
vad. Tänavu saime hoogu anda Lää-
ne-Virumaa Norra sõprusmaakonna 
Vest-Agderi 12 500 Norra krooni 
suuruse stipendiumiga ooperilaulja 
Reigo Tammele erialaseks enese-
täiendamiseks välisriikides. 

Laiahaardeline spordialade vilje-
lemine ning pidev konkurents selles 
vallas on läbi tõsise ja visa töö tõst-
nud esiplaanile Tapalt pärit tublisid 
sportlasid ning kergitanud seeläbi ka 
linna, valla ning maakonna aupais-
tet. Näiteks käsipallitreeneri ametit, 
Tapa gümnaasiumi direktori töö 
kõrvalt pidav, Elmu Koppelmann 
valiti aasta käsipallitreeneriks ja teist 
aastat järjest krooniti parimaks nais-
juunioriks Marjette Maie Müntser 
SK Tapa naiskonnast.

Lõppev aasta oli juubelihõngu-
line nii mõnelgi asutusel. Muusika-
haridust on Tapal antud 60 aastat, 
Tapa linnaraamatukogu ja Jäneda 
raamatukogu tähistasid 95 aasta täi-
tumist, Tapa Valla Lastekoor pidas 
10. sünnipäeva, Tapa BENU apteek 
oma 120. juubelisünnipäeva. Tänavu 
oli põhjust ka kahekordselt juubel-
dada PPAFFil, sest festival tähistas 
oma viiendat tegutsemisaastat ning 
festivali nimitegelane, animafilmire-
žissöör Priit Pärn tähistas augusti-

kuus oma 70. juubelit. Palju õnne 
ja jõudu jätkamiseks tugevatele 
tegijatele ja eestvedajatele!

Hea on näha, et Tapa valla 
eestvedajad loovad motivatsioo-
ni ja elamisväärset keskkonda, 
et inimesed vallas elaksid. See 
on vana tõde, et mida paremini 
inimesel kodukohas läheb, seda 
vähem kipub ta isamaa tolmu 
jalgelt pühkima. Investeeringud 
elukeskkonna parandamisse on 
jätnud nähtavaid jälgi. Raud-
teeharude rekonstrueerimine, 
tänavate ja teede pindamine ja 
Kaitseliidu maja uus ilme. Tapa 
hooldekodu remonditööd on lõ-
petatud. Moe külas korterelamu-
te juures on nüüd lastele huvitav, 
kaasaegne ning nägusate atrakt-
sioonidega mänguväljak jne.

Mul on heameel, et ka Lää-
ne-Viru Maavalitsusel õnnestus 
piirkonda toetada vahendades 
Euroopa Liidu finantsmeetmete 
vahendeid nii Tapa kesklinna osa 
arendamiseks kui ka Moe piiri-
tustehase hoonepargi arendami-
seks interaktiivseks teemapargiks.

Soovin teile rahulikku jõulu-
aega! Las jõuluvalgus soojendab 
kõikide südameid ja juhib tegema 
häid tegusid. Palju värskeid ja jul-
geid mõtteid, millega energiliselt 
uude aastasse minna! 

 Hoiame koos oma maakonda!
 

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

 

Kui aastaring 
saab täis...

Tapa – maakonna 
jõuline vedur

Tapal toimuva 
LEADER infopäeva 
aeg on muutunud!

Jõuluööl  võib
juhtuda ime

Jõuluööl on vaikne, pime, 
sellel imelisel ööl 
ikka juhtuda võib ime. 
Sellel ööl on inglid tööl.
 
Jõuluööl võib näiteks tulla,
nagu ahjust värske kringel,
sulle ootamatult külla 
päris ehtne taevaingel.
         Lisete Mätlik 3. klass

 
 

Rahulikke jõule ja  
meeleolukat  

aastavahetust 
soovib  

Tapa gümnaasiumi 
 koolipere.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

Vana aasta sammub

vaikselt ajalukku,

keerab enda kannul

ajaukse lukku.

Kõik jääb seljataha –

kes see mullust muudaks!

Kui vaid kõik, mis paha,

maha jätta suudaks!

Tulgu ilus aasta

küünla valgusvihus!

Piparkoogiraas ta

pisikeses pihus

pärast jõulupuhkust

meenutagu seda:

piprast kui ka suhkrust

tehti aasta süda! 

                    Leelo Tungal

Soovime kõigile 

rahulikke pühi ja 

tegusat uut aastat!

Teie vallavolikogu ja 

vallavalitsus
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Kui soovid e lada 
täiest i  omaette ja 
eraldi, siis korter suu-
res kortermajas on 
kõige kindlam valik. 
Tihedalt üksteisega 
kõrvuti elades on ker-
gem üksteist mitte 
märgata ja kaasinime-
sed tähelepanuta jätta. 
Kortermajas elades ei 
tea me sageli, kes on 
naabrid ja võib-olla ei 
huvita ka. Samas – kui 
võtaks vaid vaevaks 
– selgub kindlasti, et 
majas elab põnevaid, 
toredaid ja sõbralikke 
inimesi. Ning võta või 
jäta, nii mõnigi neist 
jääb teinekord oma 
igapäevatoimingutega 
kimpu.

Liikumisraskuste-
ga vanamemm elab 
koos oma koerakese-
ga viiendal korrusel. 
Koer on soliidses eas 
daamile jäänud pea 
ainsaks seltsiliseks, 
kellega igapäevaasju 
arutada. Viimasel ajal 
vaevavad memme-
kest tasakaaluhäired 
ning jalutama minna 
on tal seetõttu raske.  
Mure koera pärast on 
aga suur ning kohuse-
tundliku loomapidaja-
na laseb ta kolm korda 
päevas oma koerakese 
köie abil aknast alla, 
et too vähemasti oma 
hädad õue tehtud saaks. Pikaajalisest 
sõbrast loobuda ju ei tahaks, sest 
kõrvuti on elatud ja oldud juba aas-
taid. Ehk saaksid sina, majanaaber, 
viia tema koera õhtuti jalutama?

Naabripoiss on muidu igati 
ontlik noormees, kuid miskipä-
rast tõmblevad tema nägu ja käed 
imelikult. Seda et imelikult, seda 
märkame tõenäoliselt küll. Aga kas 
me märkame ka seda, et tegemist 
on väga nutika ja toreda inimesega, 
kes käib tööl ning elab aktiivset 
ühiskonnaelu? Aga seda, et tal on 
tegelikult suur mure: kuidas saada 
argipäeva hommikul koduuks lukku 
ja õhtul lukust lahti, sest seda ta 
peenmotoorikahäire tõttu ise teha 
ei saa? 30 sekundit abi igas päevas 
ja ta saaks olla ühiskonna täieõi-
guslik liige? Kui elad sellise toreda 
noormehe kõrvalkorteris, siis astu 
julgelt appi!

Või siis see soliidne kaabuga 
vanahärra, kes on siin majas elanud 
juba aastakümneid. Naine suri juba 
mitu aastat tagasi, kuid tema jäi. Su-
viti sõidab ta tihtipeale võileivapaki 
ja oranži plastikämbriga metsa, kor-
jab marju ning keedab kodus neist 
maitsvaid moose. Sügisene rõskus 
ning talvised külmad teevad tema 
jalad aga nii kangeks, et igapäevane 
trepist üles-alla liikumine käib üle 
jõu. Poodi ikka kuidagi saab – teine-
kord aitavad lapsed ju ka – kuid tel-
litud värsked ajalehed ummistavad 
viimasel ajal vanahärra postkasti. 
Mõnikord võtavad naabrid neid 
endale lugeda ning unustavad tagasi 
tuua. Vanahärra on seepärast kurb, 
sest tee kõrvale ajalehe lugemine 
on tema meelistegevusi. Ehk saad 
sina, hea lugeja, oma naabrihärrale 
posti ära tuua?

Me oskame uskumatult hästi ela-
da kõrvuti niimoodi, et teed ei ristu. 
Las igaüks olla ise. Me ei ütle tere 

ega tunne huvi, kuidas läheb. Kui 
miskit on halvasti ja meid häirib, siis 
suure tõenäosusega alustame korra-
lekutsuvatest kirjakestest trepikojas. 
Aga mis oleks, kui prooviksime 
sel nädalal teistmoodi: teeksime 
silmad päriselt lahti ning pakuksime 
naabrile vajadusel pisikesi teeneid?

Miks ma küll peaks?
Tõsi, kellegi aitamine ei tohi olla 

pealesunnitud kohustus, kuid mis 
tervele ja täisjõus inimesele pisiasi, 
võib lahendada kaasinimese suure 
mure ning võimaldab tal edasi elada 
harjumuspärast elu. See on väga 
suur asi!

Usun, et meil kõigil on õigus 
olla väärikas just sellisena nagu me 
oleme. Ka siis, kui meid vaevab 
mõni haigus või kui keha on elu 
lõpul juba kulunud ja väsinud – mis, 
muideks, juhtub suure tõenäosuse-
ga meie kõigiga. Tõsi on ka see, et 
nii nagu me ise muutume ja meie 
võimalused muutuvad, peaksid 
muutuma ajas ka meie harjumused. 
Samas võivad mõned asjad juhtuda 
äkki, nagu näiteks võib ootamatult 
kätte jõuda hetk, kui trepist kõndi-
mine muutub liialt keeruliseks või 
ohtlikuks. Kas see on alati põhjus 
loobuda lehetellimusest või anda 
ära koer, oma parim sõber? 

Krooniliste haiguste ja eriva-
jadustega inimestel on teinekord 
vaja sutsuke toetust, et nad saaksid 
meiega võrdväärselt ühiskonda 
panustada. Kuigi esmapilgul võib 
tunduda, et mis seegi meie asi on, 
siis usun, et meil kõigil on oma elu-
keskkonnas ja ühiskonnas terviku-
na kergem, kui aktiivseid, enesega 
toimetulevaid ja tööl käivad inimesi 
on rohkem. 

Kuipalju võtaks aega hommikul 
enne tööleminekut ühe naabri uks 
lukku keerata, õhtusele jalutus-
käigule naabrinaise koerake kaasa 

Paar nädalat tagasi süütasime linna 
kuuse all esimese advendiküünla 
ja viisime selle kodudesse, et see 
valgustaks neid ja selle läbi ka meie 
südameid. On ju advendiaeg ikka 
see, kus mõtleme eriliselt neile, kes 
meile kallid on ja valmistume Jõu-
lulapse tulekuks. Kuid nii nagu aeg 
meil möödub kiiresti, on seekordne 
advendiaeg varsti ajalooks saamas. 
Ja kallid pühadki on kohe ukse ees.

Kuid mis toovad need pühad 
meile? Kas ainult suurt sagimist, 
et otsida veel viimseil hetkil mõnd 
erilist jõulukinki, valmistada toite, 
mis suurest linnast tulevaile lastele 
oleks erakordne ja meelepärane. Jah, 
eks seegi on vajalik, kuid mitte ainult.

Jõule nimetatakse ka rahupü-
hadeks. Eks olete teiegi kuulnud 
jõulurahu väljakuulutamisest nii 
suurtes linnades kui ka jahimeeste 
poolt metsas. Olla kuidagi teisiti, 
kuidagi pühalikum ja erilisem, tehes 
head omastele või aidates neid, kes 
seda väga vajavad.

Sellelgi aastal kõlavad jõulukellad, 
mis kutsuvad meid taas vana nii tutta-
vaks saanud jõuluevangeeliumi juurde 
ja avavad meie südamed, kui laulame 
armsaid jõululaule. Tapa Jakobi kirik 
kutsub sind oma katuse alla, et neil 
päevil rõõmustada Jõululapse sünnist.

Kuna ka aasta on lõppemas, 
siis võib kogudus ka tänutundega 
vaadata tagasi möödunud aastale, 
mis on olnud stabiilne ja rahulik 
aasta. Ka majanduslikult ja sõprade 
abiga oleme hakkama saanud. Ki-
rikut ja pastoraati on sellelgi aastal 
remonditud. vahetatud ja tehtud on 
kiriku uus tagauks ja paigutatud selle 

kohale tuulekatus, restaureeritud 
külguks ja ehitatud pastoraati uus 
ahi. Ühe annetaja poolt on paiguta-
tud kiriku nimiapostel Jakobi kuju, 
mis piiskop Soone poolt ka aasta al-
guses pühitseti. Koguduses tegutseb 
lauluansambel ja pühapäevakool. 
Samuti käib koos diakooniarühm, 
kes hoolitseb koguduse vanade eest.

See on kõik tore ja kaunis, kuid 
ikka on muremõtteid minu sees. 
Teatavasti on koguduse hingekirjas 
üle 600 liikme, kuid kogudusega 
kontakti hoiab selles vaevalt üle 
saja., rääkimata nendest, kes külas-
tavad regulaarselt jumalateenistusi. 
On ju eelnevail aastail leeritatud 
päris palju inimesi, kes kõik on 
leeritõotuse andnud jääda ustavaks 
Jumalale ja kirikule. Kogudus vajab 
teie osadust ja abi ja seda olukorras, 
kus 22. jaanuaril toimuvad kogu-
duse juhtorganite valimised. Kuid 
valida saavad ja valituks osutuvad 
ainult need, kes on koguduse täie-
õiguslikud liikmed – need, kes on 
teinud oma liikmeannetuse ja korra 
aastas armulaual käinud. Mõelge 
nooremad inimesed sellele, sest va-
nad väsivad ja lahkuvad, aga kirikut 
tuleb hoida. Sellepärast armas Tapa 
Jakobi koguduse liige, kes sa kaugeks 
oled jäänud, mõtle hoolikalt sellele. 
Tasuda oma annetust saab kirikus 
kirikuteenijatele või pangaülekande-
ga Swedbank EE 60 2200 0112008 
7892 EELK Tapa Jakobi kogudus. 
Täname annetuste eest!

Taas kohtumiseni Tapa kirikus!

V. Reimann,
Tapa Jakobi koguduse õpetaja

Jõulude ootel Märka naabrit – tule ja aita!

võtta ning tagasi tulles vanahärrale 
ajalehed viia? Tundub liialt palju? 
Aga  jagage naabriga ülesanded 
omavahel ära, kes, millal ja mis-
moodi aidata saaks.

Naabri aitamine enesele jõuko-
hastes asjades soojendab ka iseen-
da südant ning rahulolu, samuti 
ärgitab see kogukonnavaimu ja 
kasvatab turvatunnet. Aktiivsetes 
külakogukondades on üksteise 
märkamine üldjuhul normaalne, 
üksteisest hoolitakse ja üksteise 
vastu tuntakse huvi. Mis me siis 
siin korterites kehvemad oleme?

Üksteisest hoolimine on tihti-
peale algus suurematele koostege-
mistele: talgutele, ühistele üritus-
tele, koduümbruse korrastamisele. 
Kui kortermajas tekib probleem, 
siis tuttavatega on asju juba palju 
lihtsam lahendada ning julgust läbi 
rääkida rohkem.

Kuidas abi pakkuda ja vastu 
võtta?

Tegelikult on päris keeruline 
suhteliselt võõra inimese juurde 
astuda ning abi pakkuda. Sõbralik-
kus, viisakus ja asjalikkus aitavad 
aga esimesest kohmetusest üle. 
Täida abivajaja soovid ära justkui 
muuseas ja tunned, kuidas endal 
samuti rõõmsam meel.

Kui oled see, keda aidatakse, ära 
võta pakutud abi enesestmõiste-
tavana. Leppige omavahel kokku, 
millised on aitajale jõukohased 
ülesanded ning mõtle, mida saad 
ise vastu pakkuda. Ehk on abiks, 
kui oled valmis teinekord naabri 
lastele pakkuma pärast kooli taldri-
kutäie sooja suppi? Või ütle siiralt 
aitäh ja kingi oma abistajale pur-
gitäis omatehtud mustikamoosi.

Anu Viltrop ja Laur Raudsoo

Kallid Lehtse kultuurimaja ringijuhid-rõõmurullid, tipa- 
tapa tantsijad, lõbusad lauljad-lõõritajad, pillimängijad 
parimad, muhedad memmed-taadid, südamlikud spordi-

sõbrad, mõnusad mälumängurid, püüdlikud pinksipallijad, 
virgad käsitöö vihtujad, naerunäolised noored, lõbusad 
lapsukesed, armsad abilised-toetajad ja võrratu publik!

Soovime teile kõigile imelisi jõulupühi ning  
õnne-rõõmu uude aastasse!

Teie kõigi Lehtse kultuurimaja.

Igal aastal süütab 
keegi
kuusel küünlad,  
mille leegid
toovad vaikset  
jõulurahu.
Ja su südamesse  
mahub
korraga  
nii palju head,
et seda jagama  
sa pead … 
                        /Erika Esop/
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Tapa valla muuskiapäevade eestvedajad on Tiiu Tikkerber, Piret Pihel, Kairi Kroon, Leelo Jürimaa ja Heili 
Pihlak. Seekordsed muusikapäevad olid juba kümnendad.

Ansambel Laine.

Foto  Piret Piheli  Facebookist

Foto  internetist

Sügis-talvisel ajal ja kolmapäevasel 
päeval, 7.detsembril toimus kultuu-
rikojas Eakate jõulukontsert.

Meeleolukat lusti ja meenutusi 
nooruspõlvest pakkus ansambel 
Laine, samuti ei puudunud ka meie 
tulevik – lapsed. Jõuluteemalisi 
tantse esitasid tantsuklubi Momento 
tantsutüdrukud ja muusikat ning 
laule lõõtsaga esitas muusikakooli 
õpilane Randmar Tuulemäe. Rõõm 
oli kogeda, et kontserdi nautijaid oli 
115 inimest. Igale kontserdi külas-
tajale kingiti väike teekannukujuline 
keraamiline teepaki hoidja, mille oli 
valmistanud Tapa Kodu Töökeskus.

Kontserdi lõppedes pakuti tass 
kohvi ja suu sai magusaks šokolaadi-
muffiniga ning juttu jätkus kauemaks!

Kaja Sviridova, Tapa Päevakeskus

Eakate jõulukontsert 
ansambliga Laine

Vaikselt langeb lumehelbeid,
särab tähevöö.
Rõõm ja rahu südames,
kui on jõuluöö.
Üks aasta vaikselt ukse suleb 
ta puudusest link veel soe.
Uus juba hõisates ta järel tuleb, 
ei möödunud tal midagi ei loe. 

Ilusat jõuluaega ja head uut aastat!

Ene Augasmägi,
volikogu liige

Rahulikku  

jõuluaega,  

toredat  

aastavahetust ja  

edukat uut aastat!

MTÜ Arenduskoda ja  

Sõnumed toimetus

Hea PitsaKohviku klient! 

Soovime Sulle 2017. aastaks  
palju rõõmu ja optimismi, 
säravaid ideid ning suuri tegusid!
Rahulikku jõuluaega ja rõõmsate  
kohtumisteni uuel aastal!

PitsaKohviku kollektiiv

 
Olgu vaikne jõulurahu 
teie toas ja õue peal! 
Tulgu aasta, kuhu mahub 
tervist, rõõmu, kõike head!

Rahulikku vana aasta lõppu ja toimekat uut aastat!

Lehtse koolipere väikesed ja suured

OÜ Tapa Vesi soovib  
oma klientidele  

rahulikke jõulupühi,  
rõõmsat aastavahetust  
ning tegusat uut aastat!
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Meie pereettevõte kannab nime 
MaiMai optika ning asjaolude kok-
kulangemisel alustasime oma äriga 
Tapal nimele sobilikult 10. mail 
ning asume ühtlasi 1. Mai puiestee 
lähedal – keerates puisteelt Pikk 12 
majja. Tänaseks on meid paljud 
tapalased juba üles leidnud. Tänu 
toredatele prouadele, kes käisid 
suvel meid vastutulelikult uudista-
mas ja lilledega tervitamas.

Alustasime prillipoega 1993. 
aastal Kundas ja liikusime kolme 
aasta pärast edasi Rakverre. Juba 
kakskümmend aastat oleme palju-
dele virulastele tuttavad aadressil 
Laada 41, Rakvere bussijaama vas-
tas. Meie kauplused on samuti Jõge-
val ning Tallinnas. Pealinna salongis 
on tegutsemas ka optometristist 
peretütar Anne-Mai. Sel kevadel 
otsustasime aga avada optikaäri 
Tapal, kuna pakuti head asukohta 
ning leidus väga häid spetsialiste, 
kes olid nõus käima lükkama meie 
neljandat optikakauplust.

Tapal teenindab, annab head 
nõu ja hoiab toa puhta Külliki 
Metsar, kes töötab optikaalal 
juba 16 aastat. Silmade kontrolli 
teostab kogemustega optometrist 
Iveta Vakrõõm. Talle on südame-
asjaks saanud laste silmade uu-
ringud, mida ta teostab koostöös 
programmiga “Kõik laste heaks” 
lasteaedades ja koolides üle Eesti. 

Perefirmana oleme paindlikud 
ja püüame oma klientide soove 
täita, pakkudes mõistlikku hinda ja 
rõhudes heale kvaliteedile. Teeme 
koostööd tuntud klaasifirmadega 
nagu Essilor, Hoya jt. Raame 
valides lähtume sellest, mis oleks 
huvitavad, kvaliteetsed ja ka raha-

kotile vastuvõetavad. 
On soovitatav, et prillitellija 

läbiks meie optometristi juures sil-
made kontrolli, sest nõnda saame 
anda täisgarantii tellitud prillidele. 
Nimelt on optometristid kliendile 
sobilikke prilliklaase soovitades 
kõige kompetentsemad ning täna-
päeval on optometristi põhiüles-
andeks prillide määramine ehk nä-
gemise korrigeerimine ja vajadusel 
silmaarstile edasi suunamine.

Võimalused prilliklaaside vali-
kus on väga suured ja tuleb arvesse 

võtta konkreetse kliendi vajadusi 
ja soove. Prillide tellimine algab 
ikkagi retseptist, mille alusel 
saab soovitada raamide valikut, 
et lõplik teostus oleks esteetiline 
ja mugav ning klient oleks rahul 
ja näeks hästi.

Oleme avatud teisipäevast 
reedeni kell 10–18. Nägemis-
kontroll on tavaliselt neljapäeviti, 
registreerimine tel 515 0748 või 
meilil tapa@maimai.ee.

Mai Raivet,
MaiMai optika

Ilmad lähevad aina külmemaks, 
lumigi juba maas . Talv on muidu 
ilus aeg, aga olgem ausad: ees 
ootab kaheksa kuud kütmist, mis 
nõuab rahakotis oma lõivu. Eesti 
kliima vastu ei saa, küll aga saab 
küttekulu kontrolli all hoida. Kuigi 
hooned on oma ehituse, seisukorra 
ja küttesüsteemi poolest erinevad, 
leiab igaüks siit häid nõuandeid, 
mida oma kodus rakendada.

1. Kontrolli aknaid ja uksi
Vanematel akendel sulge kõik 

praod, kuid parem oleks aknad 
välja vahetada. See on küll suur 
väljaminek, kuid pikemas perspek-
tiivis tasub see end ära. Uuematel 
akendel kontrolli tihendeid, vaja-
dusel uuenda neid. Vaata üle ka 
välisukse tihendid ning välisseinas 
asuvad süvendid.

2. Kontrolli küttekehi
Ahjuküttega elamuid kontrollib 

korstnapühkija. Gaasi- ja kesk-
küttega eluruumides aga peaksid 
kontrollima, kas see on tasakaa-
lustatud ja korralikult õhutatud. 
Küttesüsteemi tasakaalustamisega 
on võimalik vähendada küttekulu 
kuni 30%. Selleks kutsu kütteeks-
pert. Küttekeha õhutamise aga 
saad enamasti teha ise, õhutamise 
vajadusest annab küttesüsteem 
märku mulksumise teel. Kui sul 

on ruume, mida sa ei kasuta, siis 
tasub nendes jaotustorud ja ven-
tiilid isoleerida.

3. Automatiseeri küttesüs-
teem

Niimoodi väldid ala- ja ülekütmist 
säästes küttearvelt 5–25%. Automa-
tiseerimise vahendeid on lihtsamast 
keerulisemani igas hinnasklassis. 
Sõltuvalt oma küttesüsteemist küsi 
vastava eksperdi käest nõu. Kui 
automatiseerimine pole võimalik, 
võta ühistus teemaks eraldi lugejate 
paigaldamine.

4. Küta ruume vastavalt va-
jadusele

Kütteperioodil loetakse nor-
maalseks õhutemperatuuriks elu-
ruumides 18–22°C. Samas ei pea 
kõik ruumid ühesoojad olema. 
Esikut kasutad arva, seega võiks seal 
piirduda 15 kraadiga. Kui laste- ja 
elutoas tunned end mugavalt 20–22 
kraadi juures, siis köögis toimetami-
seks ja magamistoas puhkamiseks 
on 18 kraadi ideaalne. Ruumid, 
mida sa kasutad harva või ei kasuta 
üldse võiks jätta kütmata või hoida 
optimaalse 12–14 kraadi juures.

5. Tuuluta, aga ära jahuta. 
Külmal ajal ruume tuulutades 

tee aken kuni viieks minutiks pä-
rani lahti, võimalusel lülita selleks 
ajaks välja ka küte. Akent tuulutu-

sasendisse jätta pole soovitatav: 
värske õhu maht on väike, kuid 
soojakadu suur. Ühtlasi, ära lase 
toal täiesti maha jahtuda, sest iga 
kraad temperatuuri tõstmist tõs-
tab ka küttekulu ligi 5%.

6. Lase küttekehal oma 
tööd teha. 

Vaata tubades ringi ja veendu, 
et küttekehad poleks blokeeritud 
mööbli, kardinate või muude 
esemete poolt. Vastasel juhul 
ei pääse soojus ringlema ja toa 
soojenemiseks on vaja rohkem 
kütta. Vajadusel tõsta asju ringi 
ja vaheta kardinaid.

7. Kasuta kardinaid ja vaipu 
maksimaalselt ära

Kui väljas paistab päike, vabas-
ta aknad paksudest kardinatest 
ja ruloodest, et soojus pääseks 
tuppa. Päikese loojudes sulge 
katted: nii vähendad soojakadu 
ja takistad külma liikumist tuppa. 
Vaip aga on jala all mõnus ja soe 
toimides hea tõkkena mööda 
põrandaid liikuvale külmale.

Kui kõik muu on proovitud, siis 
paksemad riided ei vea kunagi alt. 
Kuigi igaühele meist meeldiks ko-
dus lühemates riietes ringi liikuda, 
on kampsunitel, pikkadel pükstel ja 
paksudel sokkidel oma võlu.

laenukool.ee

Arenduskoja juhatus võttis 21. septembril 2016. a vastu Leader 
tegevuste rakenduskava 2017. aastaks, mille kinnitas PRIA oma 
otsusega 5. oktoobril.
2017. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoorud on veeb-
ruaris ja märtsis:
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus: 6.–15. märts 2017, eelar-
ve 170 000 eurot
Meede 1.2 Mikro-ja väikeettevõtete arendamine: 6.–15. märts 
2017, eelarve 330 000 eurot
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus: 6.–15. veeb-
ruar 2017, eelarve 274 000 eurot
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond: 6.–15. veebruar 2017, 
eelarve 110 000 eurot
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringu-
te toetus: 6.–15. veebruar 2017, eelarve 131 000 eurot
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine: 6.–15. veebruar 2017, 
eelarve 67 000 eurot
Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (tele-
fon: +372 515 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 graa-
fiku alusel:
16. detsembril kell 17 – Palmse külastuskeskuses
19. detsembril kell 18 – Loksa kultuurikeskuses
20. detsembril kell 17 – Tapal arenduskojas

Heiki Vuntus, tegevjuht

Teleka vaatamine ning sellega kaasas 
käivad reklaamid on arvestatav osa meie 
elust. Reklaami tunneb igaüks ära: sellel 
on elus oma koht ning see kutsub sel-
gesõnaliselt tarbima konkreetset teenust 
või toodet. Varjatud reklaamiga on aga 
juba keerulisem. Telesaatesse sobitatuna 
ei torka viimane enam nii teravalt silma. 
Seetõttu ei pruugi me alati teadlikud olla, 
et meile midagi müüakse. Mõju avaldub 
alles poes ning ka siis ei saa me igakord 
aru, kust mõte millegi ostuks tekkis.

Toome sinuni peamised taktikad, 
kuidas erinevad telesaated nii Eestis 
kui ka välismaal kasutavad varjatud 
reklaami. Kuidas saad sina aga nende 
mõju oma rahakotile vähendada?

Õigel  a ja l  õ igesse  kohta 
paigutatud toode

Seda, ilmselt kõige levinuimat võtet 
nimetatakse tootepaigutuseks. Saade 
viiakse läbi mõnes kindlas kohas või 
kasutades mõnda kindlat toodet/tee-
nust. Kindlasti oled isegi märganud, et 
mõnikord hoiab populaarse sarja te-
gelane erilise hoolega käes söögitopsi 
ning naudib selle sisu. Teinekord on 
toode paigutatud peenetundelisemalt, 
näidates seda kaamera ees kord-paar 
vaid vilksamisi. Vahel mainitakse juur-
de, miks on antud toode või teenus 
hea, kuid üldiselt jäetakse seoste loo-
mine vaataja enda hooleks. Eeldusel, 
et tegemist on eduka tootepaigutuse-
ga, märkad edaspidi poes antud toodet 
teiste seas esimesena.

Brändi nimi tuleb “juhuslikult” 
jutuks

Kui tootepaigutuse puhul näeme 
toodet/teenust tegevuses, siis selle taktika 
puhul kasutatakse suust-suhu meetodit. 
Üks tegelane kirjeldab teisele, kus ta käis 
või mida kasutas jättes mulje nagu see 
oleks tema igapäevaelu loomulik osa või, 
et sellest ihaldusväärsemat pole. Olles tele-
tegelaste jutu loomulik osa, saavad teatud 
tooted ja teenused ka meie mõtetes oma 
koha. Toome väga lihtsa näite. Kui raha 
poleks probleemiks ja sa oleksid teismeli-
ne, siis milline telefon peaks sul kindlasti 
olema? Kas see vastus tuli automaatselt 
või hakkasid kõigepealt erinevaid brände 
nende näitajate poolest võrdlema?

Autoriteet on vaimustuses
See taktika sarnaneb teatul määral 

eelmisega, kuid esitlejaks on tunnustatud 
inimene üksi. Vahe on aga selles, et kuu-

lus inimene jätab mainimata, et tegu on 
reklaamiga. See paljude seas imetletud 
inimene ei piirdu ainult toote või teenuse 
mainimisega, vaid esitleb seda pikemalt 
või tihedamini, kirjeldades oma isiklikku 
kogemust ning hoidmata seejuures taga-
si kiidusõnu. Tuntud inimese sõnadel on 
erinevate inimeste jaoks erinev kaal. Küll 
aga mõjub kuulsa inimese soovitus po-
sitiivsemalt, usaldusväärsemalt ja kauem 
kui tavaline reklaamiklipp.

Tavaline inimene ebatavalise 
elustiiliga

Seda taktikat kohtab ilmselt rohkem 
välismaa saadetes, kus inimese amet ei 
ole kooskõlas tema elustiiliga. Näiteks 
sarjad noortest inimestest, kes saavad en-
dale lubada suurlinna kesklinnas või selle 
lähedal asuva korteri üürimist. Niimoodi 
luuakse illusioon, et suurde linna kolides 
sellist korterit leida ja veel enam, seda 
pidada, pole suur probleem. Kui siinkohal 
vaadatakse päriselu läbi kergelt roosakate 
prillide, siis leidub ka ekstreemsemaid 
näiteid. Näiteks erinevad tõsielusaated, 
mille osalised on nö tavalised inimesed, 
kuid kes elavad tõelises luksuses. Siinko-
hal jäetakse tihti mainimata, et osalised 
saavad rahalist tuge saate sponsoritelt.

Kuidas vältida varjatud reklaami 
mõjusid?

Varjatud reklaam pole nagu tavareklaam. 
Seda ei saa edasi kerida ega vahele jätta, vaid 
see ümbritseb meid kõikjal. Esmapilgul 
võib see tunduda kahjutu. Kuna varjatud 
reklaam kõnetab positiivsete emotsioonide 
ja seoste abil pigem meie alateadvust, kui 
ratsionaalset mõistust, ei pruugi me teatud 
oste alati mõistlikult hinnata. Telesaadetest 
nähtu põhjal võime mõnikord oma raha-
lisi võimeid üle hinnata ning osta asju või 
püüelda elustiili poole, mis tegelikult pole 
meie oludes reaalsed.

Esimese vastumeetmena tasub 
oma ostuotsustele alati kriitiliselt otsa 
vaadata, eriti kui tegemist on mingi 
uue toote või teenusega. Kas sul ikka 
on seda vaja? Kui jah, siis millised on 
ka olemasolevad alternatiivid?

Teiseks, jälgi mõttega, mida sulle 
saates esitletakse. Tähelepanelikumalt 
vaadates märkad näiteks, et inimesed 
ei istu lihtsalt kohvikus, vaid selja taga 
on ka kohviku logo, pudelist jooki kal-
lates on silt kaamera poole jne. Peagi 
avastad, et varjatud reklaam hakkab 
iseenesest silma.

MaiMai optika Tapa salong asub keskväljaku ääres turu lähedal.
Foto  Mai Raivet

2017. a LEADER taotluste voorud 
on veebruaris ja märtsis

Telesaadete peen mõju 
sinu kulutustele

7 moodust, kuidas 
säästa küttearvelt

MaiMai optikas saab 
kontrollida silmi ja leida endale 

sobilikud prillid 

laenukool.ee
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Sotsiaalkindlustusamet alustas sel 
aastal uue projektiga „Tugiisikutee-
nus asendushoolduselt elluastujate-
le“, mida rahastatakse ESF- pro-
jekti raames. Selle projekti käigus 
saavad tuge oma elu alustamiseks 
noored, kes lahkuvad asendusko-
dudest, hooldusperest või eestkos-
teperest ja vajavad täiendavat abi 
iseseisvuse suurendamiseks ning 
oma elu sisse seadmiseks. 

Alustades iseseisvat elu, puutu-
vad noored tihti kokku teistsuguste 
teemadega kui varem. Elukorraldu-
se muutus võib olla üsna järsk ning 
üksinda võib uue olukorraga koha-
nemine olla raske ja aeganõudev. 
Et selliste muutustega sujuvamalt 
harjuda ning õppida ise oma elu 
korraldama, ongi ellu kutsutud 
tugiisikuteenus. 

Tugiisik saab aidata noorel su-
helda erinevate ametiasutustega (nt 
kohalik omavalitsus, pank, Maksu- 
ja tolliamet, Töötukassa, Sotsiaal-
kindlustusamet vms); tutvustada, 

millised õigused ja võimalused on 
tal erinevate toetuste ja teenuste 
saamiseks; kuidas erinevaid avaldusi 
ja taotlusi vormistada vms. Tugiisik 
võib aidata rahaasju planeerida ning 
koostada kulude-tulude eelarvet 
ja õpetada igapäevaseid kulutusi 
kontrolli all hoidma, et raha har-
jumatusest kiiresti käest ei libiseks. 
Tugiisik saab juhendada ka igapäe-
vaelu küsimustes (nt majapidamis-
tööd, toiduvalmistamine). Samuti 
saab tugiisik aidata leida sobivaid 
võimalusi karjäärinõustamiseks, 
õppimiseks või töötamiseks, anda 
nõu tööle kandideerimisel, töökoha 
hoidmisel jms. Iga noore puhul sea-
takse just tema vajadustest lähtuvad 
eesmärgid.

Kui noor, kes on kasvanud asen-
dushooldusel, saab varakult lapseva-
nemaks, saab tugiisik ka siin toeks 
olla – nt aidates suhelda arstidega 
ning jälgides, et vanem ja laps kok-
kulepitud ajal arsti juurde jõuaksid; 
hoides silma peal, et noor saaks 

lapse eest hoolitsemisega hakkama 
ning vajadusel otsides koostöös 
kohaliku omavalitsusega noorele 
perele vajalikke tugiteenuseid. 

Tugiisikuteenus on mõeldud nii 
neile noortele, kes on just iseseisvat 
elu alustamas, kui ka neile, kes on 
juba mõnda aega tagasi iseseisvalt 
elama asunud, kuid kellel on tek-
kinud probleeme toimetulemisega 
ning oleks vaja tuge. Kui hooldus-
pere (kel on sõlmitud KOViga lap-
se perekonnas hooldamise leping) 
või pere, kelle juures on kasvanud 
ja täiskasvanuks saanud eestkostel 
olev laps (nt vanavanemate juures) 
leiab, et noorele oleks kasuks tugi-
isikuteenus, peaks pöörduma sel-
leks kohaliku omavalitsuse poole. 
Kohalik omavalitsus leiab tugiisiku 
koostöös teenuse korraldajaga, 
OÜga Keerub (kontaktisik Ivika, 
ivika@keerub.eu). 

Laura Kiur,
koolitaja-nõustaja

Elatisabi
1. jaanuarist 2017 käivitub uus 

elatisabi skeem, millega tagatakse 
üksinda last kasvatava vanema lap-
sele igakuine elatisraha. Elatisabi 
maksmine ei vabasta elatisvõlglast 
tema kohustustest, vaid riik nõuab 
võlgnevuse kohustusi rikkunud 
vanemalt välja. 

Kohtumenetlusaegset elatis-
abi makstakse lapse vanemale või 
lapse seaduslikule esindajale, kes 
pöördub kohtusse, et nõuda lapsele 
elatist. Uue elatisabiskeemi koha-
selt makstakse kohtumenetluse ajal 
elatisabi senise 90 päeva asemel 150 
päeva ning elatisabi päevamäära 
asemel makstakse elatisabi 100 
eurot kuus lapse kohta.

Täitemenetlusaegset elatisabi 
makstakse lapsele elatist välja-
mõistva kohtulahendi (määruse) 
alusel. Täitemenetlusaegset ela-
tisabi makstakse täitemenetluse 
ajal. Täitemenetlust on võimalik 
alustada kohtutäituri juures juhul, 
kui lapsele on kohtu poolt välja 
mõistetud elatis, kuid üks lapse 
vanematest lapsele elatist ei maksa. 
Täitemenetlusaegse elatisabi saami-
se eelduseks on, et täitemenetlus on 
kestnud neli täiskuud. Kui pärast 
4-kuulist ooteperioodi ei ole elatist 
maksma kohustatud isik lapsele ela-
tist maksma hakanud, hakkab riik 
pidama arvestust selle üle, kas ja 
millises summas lapsele igakuiselt 
elatist laekub. Kui ooteperioodile 
järgneval kuul lapsele elatist ei 
laeku, hakkab riik lapsele maksma 
elatisabi kuni 100 euro ulatuses. See 

tähendab, et kui kohtuotsusega lap-
sele välja mõistetud elatis on väik-
sem kui 100 eurot kuus, makstakse 
ka elatisabi vastavalt kohtuotsusega 
mõistetud summale. Kui välja 
mõistetud elatis on suurem kui 100 
eurot kuus, maksab riik elatist 100 
euro ulatuses. Täitemenetlusaegset 
elatisabi on võimalik taotlema haka-
ta alates 1.jaanuarist 2017. Elatisabi 
väljamaksed tehakse eelmise kuu 
eest hiljemalt järgmise kuu 10-ndaks 
kuupäevaks.
Töövõimereform

Töövõimereform toetab vähe-
nenud töövõimega inimeste täis-
väärtuslikku elu. Reformiga uuenes 
töövõime hindamine, toetuste süs-
teem ja teenustevalik ning süsteemi 
haldamise võttis üle töötukassa. 
Alates 1. jaanuar 2017 hakkab töö-
tukassa hindama ka seniseid töövõi-
metuspensionäre, kellel selleks ajaks 
lõpeb püsiva töövõimetuse tähtaeg, 
Sotsiaalkindlustusamet hindab vaid 
puuet. Hindamisele tuleb tulla vas-
tavalt isiklikule korduvekspertiisi 
tähtajale, seega kestab üleminek 
2021. aasta lõpuni.
Üksinda elava pensionäri toetus

Toetuse suuruseks on 2017. aas-
tal 115 eurot ja seda hakkavad saa-
ma vanaduspensioniikka jõudnud 
inimesed, kes on enne toetuse väl-
jamaksmist elanud kuus kuud üksi 
ja kelle netopension on tuleval aastal 
alla 470 euro (ehk alla 1,2-kordset 
keskmist pensioni). Andmed võe-
takse rahvastikuregistrist perioodi 
1. aprill kuni 30. september kohta. 
Toetus makstakse välja üks kord 

aastas oktoobris. Pensionär ei pea 
toetust ise taotlema, vaid selle mää-
rab sotsiaalkindlustusamet pärast 
andmete kontrollimist. Toetuse 
maksmisel ei arvestata, kas vana-
duspensioniealine inimene töötab 
või ei tööta, samuti ei arvestata 
talle makstavaid muid sotsiaaltoe-
tusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse 
arvestamata selleks, et soodustada 
vanaduspensionieas töötamist, 
sealhulgas osalise koormusega. 
Pensionäritoetust ei maksustata 
tulumaksuga ja makstud toetust ei 
arvata toimetulekutoetuse arvesta-
misel sissetulekute hulka.
Lasterikka pere toetus alates 
01.07.2017

2017. aasta 1. juulist hakkab 
Sotsiaalkindlustusamet maksma 
kolme- ja enamalapselistele pere-
dele lasterikka pere toetust. Kolme 
kuni kuut last kasvatavale perele 
on see 200 eurot kuus. Seitset ja 
enamat last kasvatavale perele 
370 eurot kuus. Senine seitsme- ja 
enamalapselise pere vanema toetus 
eraldi liigina kaotatakse. Sul on 
õigus lasterikka pere toetusele, kui 
sinu peres kasvab vähemalt kolm 
last, kelle eest makstakse lapsetoe-
tust. Toetust saab üks vanematest, 
eestkostja või hooldaja. Uut taot-
lust lasterikka pere toetuse saa-
miseks esitada ei ole vaja. Toetus 
lisandub perele väljamakstavatele 
toetustele automaatselt.

Alus:  
Sotsiaalministeerium,

Sotsiaalkindlustusamet
Edastanud Karmen Kaar, sotsiaalnõunik

Tugiisikuteenus asendus- 
hoolduselt elluastujatele

Uuemat sotsiaalhoolekande 
vallas järgmisel aastal

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus 
 (Valve 30, Tapa)

23. jaanuaril 2017. a kell 10–14
Abiks uriinipidamatusega inimestele  

ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionä-
ridele ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi 

omamisel.
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!

Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 
madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahen-

did. Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva! Info, 

abi ja tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Tapa päevakeskuses töötab
igal kolmapäeval kell 9–14

MASSÖÖR eakatele soodushinnaga!
Vajalik eelregistreerimine tel 554 7894 – Silvia

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.

Täname oma armsaid pitsasõpru  

sooja vastuvõtu eest  

ning soovime teile maitsvaid pühi 

lähedaste seltsis! 

Tapa Pizzakiosk

Head muuseumisõbrad! 

Tapa muuseum tänab teid kaastöö eest ja  

soovib teile kõigile lõppeval aastal kauneid jõulupühi 

ning jõudu ja jaksu uuel aastal. 

                      Kohtumiseni taas muuseumis!
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Detsembri esimesel kuupäeval 
võttis komisjon vastu Tapa linna 
kaugküttesüsteemi ja Kaitseväe 1. 
Jalaväebrigaadi linnakut ühendava 
kaugküttetrassi. Pool aastat kestnud 
ehitustööd on valmis.

Kaitseministeerium otsustas 
2015. aastal, et Tapal asuva Kaitse-
väe 1. Jalaväebrigaadi linnaku kütmi-
ne hakkab edaspidi toimuma Tapa 
linna kaugküttevõrgust. Projekti 
realiseerimiseks allkirjastati Kaitse-
ministeeriumi ja Tapa vallavalitsuse 
vahel vastavasisuline koostööleping. 
Lepingu järgi rahastas kaugküt-
tetrassi projekteerimist, ehitust ja 
projekteerimis- ning ehitustööde 
omanikujärelevalve teostamist täies 
mahus Kaitseministeerium ja hanke 
läbiviijaks kinnitati Tapa vallava-
litsus.

Küttetrass koosneb kahest osast: 
Üleviste katlamajast linnakuni kul-
gev lõik ja linnakusisene osa. Rajatav 
kaugküttetrass saab alguse Üleviste 
tänava uuest katlamajast, kulgeb 
paralleelselt Üleviste ja Loode täna-
vatega Kaitseväe linnakusse. Kaug-

küttetrass hakkab Üleviste tänava 
katlamaja ja linnaku vahelisel lõigul 
kuuluma Tapa vallale. Sellele kõigele 
eelnes Tapa vallavolikogu otsus, 
millega Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi 
linnak liideti Tapa linna kaugkütte-
piirkonnaga.

Trassi ehitustööd teostas AS 
Magma ning tööde kogumaksumu-
seks kujunes 885 608 eurot koos 
käibemaksuga. Küttetorustiku pro-
jekteerimis- ja ehitustööde omani-
kujärelevalve korraldas OÜ Vihmer.

Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi lin-
naku liitmine Tapa linna kaug-
küttepiirkonnaga on Tapa valla ja 
meie kaugküttetarbijate jaoks igati 
positiivne otsus. Mida suurem on 
kaugküttepiirkond, seda tugevam 
see on ja pikemas perspektiivis aitab 
see tagada Tapal varustuskindla, 
usaldusväärse, efektiivse ja tarbija 
vajadustele vastava soojusvarustuse. 
Tähtis on ka kaugkütte hind – mida 
rohkem on tarbijaid, seda soodsam 
on tarbijate jaoks kujunev lõpphind.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Trass on kogu pikkuses kõik maa all; ainuke rajatis, mis näha on, see on 
vahetult Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi linnaku aia juures asuv liitumissõlme 
hoone. Foto  Andrus Freienthal

03.11.2016
• Ühele perele eraldati peretoe-

tust;
• neljale isikule eraldati ravimi-

toetust;
• kahele lapsele eraldati lasteaia-

toetust;
• ühele puudega lapsele eraldati 

hooldaja ja hooldajale hooldajatoes-
tus;

• Tapa vallavalitsuse lastekaitses-
petsialisti volitati teostama tehin-
guid eestkostetavate nimel;

• loeti MM-Contra OÜ poolt 
esitatud dokumentatsioon nõuete 
päraseks ning lubati neil paigaldada 
välireklaam alates 03. novemberist 
2016 kuni 04. novembrini 2018;

• otsustati korraldada avatud 
hankemenetlusega riigihange „Jäät-
mete kogumispunkti teenuse telli-
mine 2017-2018”;

• otsustati korraldada lihthange 
„Tapa raudteepeatuse ühendami-
seks erinevate liikumisviisidega 
põhiprojekti koostamine“;

• otsustati korraldada lihthange 
„Tapa kesklinna tänavate ja pargi 
rekonstrueerimise põhiprojekti 
koostamine“;

• otsustati korraldada alla liht-
hanke piirmäära jääv hange taotluse 
koostamiseks meetmesse „Ener-
giasäästu ja taastuvenergia osakaalu 
suurendamine“;

• riigihanke nr 178290 “Elekt-
rienergia ostmine Tapa vallale 
2017-2019” edukaks pakkumuseks 
tunnistati perioodiks 01.01.2017 - 
31.12.2017 Eesti Energia AS poolt 
esitatud pakkumus;

• nõustuti Tapa vallas Tapa lin-
nas asuva Raudtee harutee kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katastriük-
suseks;

• kinnitati Tapa valla 2016. a kol-
manda lisaeelarve tulude laekumine 
tegevusalade ja majandusliku sisu 
järgi ning kulude jaotus tegevusala-
de ja majandusliku sisu järgi.

10.11.2016
• Määrati projekteerimistingi-

24.11.2016
1. Kinnitati Tapa gümnaasiumi 

põhimäärus;
2. uueks volikogu kulutuuri-

komisjoni esimeheks valiti Leelo 
Jürimaa ning aseesimeheks Reigo 
Tamm;

mused ehitiste (elamu) laiendamise 
ehitusprojekti koostamiseks Jaani 
tn 11 kinnistul, Tapa linnas;

• väljastati ehitusluba ehitise 
(kultuurimaja, vallamaja, elamu 
ja söökla) ümberehitamiseks kes-
kusehooneks Tapa vallas Lehtse 
alevikus Rägavere tee 19 kinnistul;

• üheteistkümnel katastriüksusel 
muudeti lähiaadresse;

• kolmele kinnistule anti luba 
jäätmemahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks;

• vallavanem lubati kolmeks 
päevaks puhkusele, 15.–17.11.2016.

17.11.2016
• Kolmele isikule eraldati ravi-

mitoetust;
• viiele isikule keelduti sotsiaal-

toetuse eraldamisest, kuna taotlus 
ei olnud põhjendatud;

• kaks abivajajat suunati väljas-
pool kodu hooldusteenusele;

• otsustati esitada Viru-Maakoh-
tule avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste piken-
damiseks;

• Tapa valla taotluse koostamine 
meetmesse „Energiasäästu taastu-
venergia osakaalu suurendamine“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
AS KH Energia-Konsult poolt 
esitatud pakkumus;

• lihthanke nr 179539 „Tapa 
kesklinna tänavate ja pargi rekonst-
rueerimise põhiprojekti koostamine 
“ edukaks pakkumuseks tunnistati 
Selektor Projekt OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

• lihthanke nr 179528 „Tapa 
raudteepeatuse ühendamiseks 
erinevate liikumisviisidega põhi-
projekti koostamine “ edukaks 
pakkumuseks tunnistati P.P.Projekt 
OÜ ja P.P.Ehitusjärelevalve OÜ 
poolt esitatud ühispakkumus.

24.11.2016
• Otsustati väljastada ehitusluba 

ehitise (puurkaevu) rajamiseks Tapa 
vallas Rägavere külas Topi kinnistul;

• otsustati väljastada ehitusluba 

3. võeti vastu otsus katastri-
üksustele sihtotstarbe määramise 
kohta;

4. otsustati võtta vastu Tapa 
linnas Lai tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute 
ja lähiala detailplaneering;

5. anti nõusolek maavara kae-

ehitise (elamu abihoone) püsti-
tamiseks Tapa vallas Saksi külas 
Kääriku kinnistul;

• otsustati väljastada ehitusluba 
Jetgas OÜ-le ehitise (gaasitrassi) 
püstitamiseks Tapa vallas Tapa lin-
nas Leina tänav L1 // Lääne-Viru 
maakond, Tapa vald, Tapa linn, 
Leina tänav lõik 2 // Lääne-Viru 
maakond, Tapa vald, Tapa linn, 
Valve tänav // Lääne-Viru maa-
kond, Tapa vald, Tapa linn, Veski 
tänav L3 // Lääne-Viru maakond, 
Tapa vald, Tapa linn, Õuna tänav 
L1 // Lääne-Viru maakond, Tapa 
vald, Tapa linn, Õuna tänav L2;

• otsustati väljastada ehitusluba 
ehitise (üksikelamu) püstitamiseks 
Tapa vallas Tapa linnas Liblika 3 
kinnistul;

• väljastada ehitusluba ehitise 
(puidutööstuse hoone) püstitami-
seks Tapa vallas Tapa linnas Paide 
mnt 86 kinnistul;

• riigihanke “Tapa valla jäät-
mete kogumispunkti teenuse 
tellimine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati Eesti Keskkonnateenu-
sed AS poolt esitatud pakkumus;

• Otsustati korraldada lihthan-
ge „Tapa kultuurikoja rekonst-
rueerimise põhiprojekti koosta-
mine“;

• neljale kinnistule anti luba 
jäätmemahuti perioodiliseks tüh-
jendamiseks;

• üks kinnistu vabastati perioo-
dilisest jäätmeveost;

• kooskõlastati puurkaevu ra-
jamise asukoht kinnistul Lepiku 
Patika külas Tapa vallas;

• kooskõlastati puurkaevu ra-
jamise asukoht kinnistul Treufeldi 
Jootme külas Tapa vallas. 

• otsustati algatada Tapa valla 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2013–
2024 üle vaatamine. 

• otsustati müüa Tapa vallale 
kuuluv korteriomandid aadressil 
Üleviste tn 7-58, Tapa linn ja Näo 
keskus 2-1, Näo küla, Tapa vald.

vandamise loa väljastamiseks 
OÜ-le MetsPuu (maavara kae-
vandamiseks Maleva V karjääris 
Tondi maaüksusel Lääne-Vi-
rumaal Tapa vallas Kõrveküla 
külas).

Kaitseväe 1. Jalaväe- 
brigaadi linnaku kaug-
küttetrass on valmis

Rahvaküsitlus Tamsalu valla 
ja Tapa valla ühinemise 

kohta on lõppenud!

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Tamsalu vallas oli kokku 142 hääletajat, Tapa vallas oli kokku 195 hääletajat.

Loomaarsti vastuvõtt  
ja koduvisiidid

Visiidiaja või koduvisiitide  
kokku leppimiseks helistada  

tel 510 5973  
või kirjutada  

aegviiduloomakliinik@gmail.com.

Lugupidamisega,  
Ants Raava loomaarst.
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Jõulukuu on ühest küljest justkui 
rahukuu. Vaikus metsas, aeglaselt 
langev lumi ja pikad ööd. Teisest 
küljest on päkapikkudel käed jalad 
askeldamist täis ning ostukeskustes 
valitseb kirglik ja tempokas kauba-
jaht. Ühesõnaga- tegevust jagub 
ning loomaarsti teadete lugemise 
asemel võiks ehk hoopis mõne värsi 
pähe õppida. Saaks Jõuluvana ees 
rinna kummi lüüa ja traditsioonilise 
„Piiri-pääri, piiri-pääri, kus on pää-
sukesel näärid…..“ asemel hoopis 
midagi uut ja popimat deklameerida. 
Ehk siis – teil on vabadus järgnevat 
lugeda või mitte lugeda ja minul on 
vabadus kirjutada. Mõlemal omad 
õigused. Vaba maa siiski. 

Alustame kingitustest. Parim 
kingitus oma loomale oled sa ise.
Kui võimalik paku talle võimalust 
olla sinu seltsis ja ma usun et loom 
on õnnelikum kui mõne uue leluga 
mängides. Võta aega ja käi oma 
koeraga rahulikult jalutamas. Kui 
ta on mõnusalt sõbralik ja seltsiv 
ning töökaaslased vastu ei ole, 
võid katsetada oma neljajalgse 
sõbra tööle kaasa võtmist. Eks see 
natuke raamist välja ürituseks võib 
kujuneda aga elu ongi katsetamiseks. 
Olen näinud päris paljude loomaklii-
nikute tagaruumides mitte patsiente 
vaid arstide enda koeri. Kasse küll 
mitte, kuigi neid on Eestis rohkem 
kui koeri. Ning kassid on lahedad. 
Katsetage, ning kui midagi ebaõn-
nestub ajage kõik minu kaela. 

Kui päkapikk tahab koera kingi-
kotti mänguasja tuua, siis vaadaku 

ta enne rahulikult üle, kas tegemist 
on ka tugeva ja mittepuruneva asja-
ga. Lõppkokkuvõttes lähevad kõik 
mänguasjad lõpuks katki aga oluline 
on see, et nad lagunemisel ei tekitaks 
teravaid kilde. Mul on riiulis koertele 
mõeldud mänguketas, mille noor 
labrador kümne minutiga mängu 
käigus ribadeks tegi. Ribad kusjuures 
on teravad, vastikud ja allaneelata-
vad. Just viimane neist sõnadest on 
oluline, sest loomad katsuvad asju 
hammastega ning sobivas suuruses 
asju neeltakse ka alla. Näiteks eelmi-
sel aastal lammutas üks vähem kui 
põlvekõrgune corgi ära närimisrõnga 
otsi kinni hoidva plastiku ja neelas osa 
sellest alla. Teravate servadega plasti-
kutüki sai kätte ainult operatsiooniga. 
Ühesõnaga, väikesteks ja teravateks 
juppideks puruneda võivaid mängu-
asju tasub vältida. Hea ost on näiteks 
tugevast kummist kong, mille saab 
soovi korral hakkliha täis toppida. 
Peale mõnda aega sügavkülmas 
olekut saab sellest tõeliselt innustav 
mänguasi. Minu kogemuse järgi on 
kindla peale minek ka igasugu kui-
vatatud söögikraam- kõrvad, sabad, 
kopsutükid. Tõsi küll, enne ostmist 
tasuks küsida näiteks lõhna kohta, 
sest vahel on pakendi avamisel pais-
kuv bukett inimese jaoks päris vänge. 

Kui kingitustest räägitud ei saa 
läbi kondita. Koerad on aastasadu 
ja tuhandeid konte söönud. Üks 
tubli lihaga seakoot või sääreluu 
annab mõnusalt tegevust ning kahju 
loomale, kes on harjunud aega ajalt 
konti järama kindlasti ei tee. Küsimus 

on harjumises, looma vanuses ning 
ennekõike ette antavate kontide 
koguses. Koer sööb rõõmuga ära 
talle ette antud kausitäie ribisid või 
ülimaitsvaid süldikonte aga edasi 
võivad tekkida probleemid. Raske 
ning vähese veesisaldusega laadung 
koguneb jämesoolde ning selle ase-
mel, et sealt loomulikul viisil väljudes 
looduse osaks saada muutub üha kui-
vemaks ning kivistunumaks. Loom, 
(sagedasti vanem või vähe liikuv) küll 
punnitab kuid tulemust ei ole. Sellise 
pildi vältimiseks on kõige lihtsam viis 
koera menüü ka jõuluajal võimalikult 
tavalisena hoida ning heasoovlikel 
naabritel, kes üleaedse kutsule lahkelt 
süldikeedujääke sooviks pakkuda, see 
pigem tegemata jätta. Sooleummistu-
se kahtluse korral on mõistlik pigem 
varem kui hiljem loomaarstile helista-
da. Varem sellepärast, et kiiremini ja 
väiksema vaevaga loomal seedimine 
jälle käima saada. Asja lihtsustami-
seks katsuge ette kujutada, et teil 
endal on päevi kestev kõhukinnisus. 
Ei ole mõnus tunne. 

Lõpetuseks palve-vaadake passist 
järgi, millal viimati pere lemmikut on 
vaktsineeritud. Mida rohkem külalisi 
ja liikumist, seda suurem on võima-
lus, et kogemata linnakassi kakasse 
astunud külaline näiteks parvoviiruse 
kingituseks maale vanaema juurde 
kaasa toob. Tegelikult võib juhtuda 
ka täpselt vastupidi. 

Kõike paremat ning kaunist 
jõulukuud!

Ants Raava, 
loomaarst

Loomaarsti teated KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

17. dets kl 11–14  Lehtse jõululaadake. 
Kell 12 Advendikontsert – esinevad Lehtse Kooli lapsed. Käsi-

tööseltsingu õnneloos – iga loos võidab! Müügil käsitööd, 
ehteid ja mitmesugust jõulunänni kinkimiseks – pakkuge! 
Laste heategevusmüük. Oodatud ka toiduainete pakku-
jad! Müügisoovi korral võta ühendust kultuurimajaga! (tel 
521 8398; info@lehtsekultuurimaja.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 tel 521 8398; 383 3350; e-mail: 
info@lehtsekultuurimaja.ee.

8. jaan kl 10  5. PPP – jätkub 15. hooaeg! Paarismängud! 
Algajad eraldi kl 9. Täiskasvanute registr algab 9.30 ja lõ-
peb 9.55! Mäng turniirina. Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, 
õpilastel tasuta. 

9. jaan kl 13  Ehavalguse kolmekuningapäeva tähistamine. 
Istumine peolauas ja verivorsti söömine. Oodatud iga 
huviline! Saadame jõululauludega pühad ära! NB! Pane 
vorstiraha paar eurot taskusse!

15. jaan kl 12  Lehtse Külakilb 5. mäng – jätkub 15. hooaeg! 
Täiskasvanuil osamaks 2 €, õpilastel tasuta.

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

28. jaan kl 18  Üle-Eestilise mandoliiniorkestri kontsert. 
Esinevad: Eesti Mandoliinide Orkester, Saku Mandoliinid, 
Uhtna Mandoliiniorkester, Tapa valla Mandoliiniorkester. 
On harukordne võimalus kuulata koos musitseerimas 
üle 100 mandoliini! Pärast kontserti võimalus üles seada 
lauad ning algab peoõhtu ansambliga Akord. Pääse kont-
serdile ning peole 5 €.

NÄITUS Kairi Krooni loodusfotod.

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

16. dets kl 11–19  Jõululaat. Kui kingikotist või jõululaualt 
on midagi puudu, siis astu kindlasti läbi! Müügil sokid, 
kindad, sallid, mütsid, ehted, mänguasjad, toidukaubad 
ja palju muud mida jõuluks vaja. Registreerimine ja info 
telefonil 5462 6021. 

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

30. dets kl 21  Aastalõpupidu ansambliga PresiDent. Silma-
ilu pakuvad nõtked Pantrid ja hiina seeliku show. Kõik 
lunastatud piletid osalevad aastalõpuloteriis! Avatud baar. 
Pääse kuni 29. detsembrini 5 €, peopäeval 7 €. Broneeri 
koht varakult kultuurikoja telefonil 322 0061 või e- mailil 
info@kultuurikoda.ee.

3. jaan kl 16ja 18  Kogupere animafilm „Vaiana“. Pilet 4 € + 
1.50 prillid, lasteaialapsed 2 € + 1.50 prillid. Film on 3D.

5. jaan kl 16 ja 18  Kogupere animafilm „Laula“ . Pilet 4 € + 
1.50 prillid, lasteaialapsed 2 € + 1.50 prilli. Film on 3D.

8. jaan kl 16  Pärastlõunakontsert Marek Sadami ja Tõnu 
Laikrega. Piletid 3 € ja 5 € müügil Tapa kultuurikoja kas-
sas. 

10. jaan kl 11–14.30  Töötuba „Mõttemustrite murdmine“, 
läbiviija Indrek Maripuu (MTÜ Loovusait). Osalustasu 5 €. 
Osavõtt ainult eelregistreerimisega. Korraldaja Virumaa 
Kultuurikorraldajate Liit.

10. jaan kl 18 ja 20.30 Actionfilm „Rogue One: Tähesõda-
dae lugu“. Pilet 4 € + 1.50 prillid, sooduspilet 2€ + 1.50 
prillid. Film on 3D.

15. jaan kl 13  Uusaastapidu Ukraina kooriga Chervona Ruta. 
Sissepääs vaba.

21. jaan kl 19  Slava Isetsky kontsert. Legendaarne vene 
estraadilaulude looja, poeet ja laulja. Kirjutanud lugusid 
Villi Tokarevile, Tanja Tishinskajale, Viktor Petljurale, Alek-
sandr Djumile jne. Piletid 6 € ja 8 €.

MTÜ Tapa  

Vabatahtlike 

 Tugikeskus  

soovib kauneid jõule 

ning hingerahu oma 

koostööpartneritele, 

toetajatele,  

vabatahtlikele ja 

kogu valla  

elanikele!

Õnne kõikidele  
Tapa loomakliiniku  
klientidele!

Häid jõulupühi ja  
head uut aastat! 
 
OÜ V ET DOK
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

PRIMATE CAPITAL OÜ

Takom Transport OÜ

ELEKTRIK 
TEOSTAB KÕIKI ELEKTRITÖID

ELEKTRITÖÖD

PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

Tel: 53419510                                      
email: lepikuelektritood@gmail.com

PÄDEVUSEGA

ELEKTRITÖÖD
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT

KONSULTATSIOON

Meie meeltes Sa ikka elad, 
Jääd mõttes meie keskele …

Aleksei Leevik
Südamlik kaastunne perekonnale

Tapa Aianduse Selts

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 boilerite 
puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate paigal-
dus);
- 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

Tapa küttelaos müügil

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.

FIE Uno Lees
treimis- ja freesimistööd 

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

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.

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

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

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

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

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 

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

Anda üürile 2-toaline korter otse omanikult,  
Ülesõidu 6A, Tapa.

Maksta ainult kommunaalmaksud, osaliselt  
möbleeritud. Tel 56215100 Anu.

Jumalateenistused Tapa Jakobi kirikus

19. detsembril kell 20 –  
Jõulukontsert. Laulab Kadrina-Oonurme segakoor.

22. detsembril kell 10 – Tapa gümnaasiumi jõuluteenistu.
24. detsembril kell 17 –  

Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
25 .detsembril kell 10 –  

I Jõulupüha ja leeripüha jumalateenistus.
31. detsembril kell 15 – Vana-aastaõhtu jumalateenistus.
1. jaanuaril 2017. a kell 10 – Uue aasta jumalateenistus.

Kauplus MELITA ÄRI, Tapa Turu 3, 
Detsembris pühade puhul kogu kaup -20%. 

24. detsembril avatud kell 9–15.

Lehtse Kool vajab alates 6. jaanuarist 2017
LASTEAIAõpETAJAT 1,0 ametikohaga ning 
väikese osakoormusega INgLISE KEELE ja 

vENE KEELE õpETAJAT.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate  

dokumentide koopiad saata hiljemalt 
02.01.2017 aadressil Tõõrakõrve küla,  

Tapa vald 73615 või info@lehtsekool.ee.

KÜ Ambla mnt 24 otsib hoovIKoRISTAJAT.
Kontakt telefon: 511 0387.

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

Müüa garaaž garaažiühistus Lehtse tee 1.
Hind kokkuleppel,  tel 5801 0273.

Ülisoodsalt müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Lehtpuu. Kuulutus ei aegu. Tel 512 4645.

ostan vanu keeksi-, juustu-, kala-, redise-, 
põldmarja- ja draakoni piltidega  

lauanõusid ja vaase. Tel 5665 5551.

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.

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

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

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.

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

Tel 504 5632.


