
24. veebruaril  Tapa kultuurikojas toimunud Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva aktusel austati valla tublisid kodanikke. Täpsemalt saab lugeda ajalehe 3. leheküljelt.

Ideede analüüsi ja hindamise viis läbi 
vallavalitsuse korraldusega moodus-
tatud komisjon, kes hindas ideede 
vastavust esitatud nõuetele (esitatava 
idee tulemusena realiseeritav objekt 
peab vallaeelarve mõistes liigituma 
investeerimistegevuseks, peab olema 
vallaga seotud, pakkuma avalikku 
hüve, olema avalikus kasutuses ning 
objektist ei tohi tekkida ebamõist-
likke kulusid valla järgnevate aastate 
eelarvetele) ning rahalisele mahule 
(kuni 20 000 eurot).

Hääletusele lähevad järgmi-
sed viis ideed:

1. Jäneda küla laste mängu-
väljak

Olemasolev mänguväljak on 
amortiseerunud ning kohati isegi 
ohtlik. On vajadus ühtse, modern-
se ja innovaatilise mänguväljaku 
lahenduse järele, mis on keset küla, 
lapsi arendav ja põnev, sobiks 
mängimiseks erinevas vanuses 
lastele ja et oleks piisavalt ruumi 
ning turvaline.

Asukohana on pakutud korter-
majade juures asuvaid platse.

2. Kalmistu värava ja kabeli 
esise korrastamine

Kalmistu peavärava ja kabeli 
esine on enamuse ajast pehme 
ja porine. Kuna seal on kõige 
rohkem käimist, oleks kena see 
korda teha. Siis saaksid kõik puhta 
jalaga oma lähedasi vaatamas käia. 
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Tapa Konsum 
on avatud

Tapal avati Coop süsteemi kuuluv 
KONSUM-tüüpi kaubanduskeskus. 
Keskuses on toidu- ja esmatarbe-
kaupade kauplus, ehitusmaterjalide 
osakond, apteek, lillepood ja söö-
gikoht. Kauplus rajati Tapa endise 
linnasauna kinnistule. Saun oli olnud 
aastaid kasutuseta, hoone lagunes ja 
oli muutunud ohtlikuks ning risustas 
linnapilti. 

Lindi lõikasid läbi Järva Tarbijate 
Ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibo-
puu ja Tapa vallavanem Alari Kirt. 
Uut tüüpi kaupluse rajamine Tapale 
on suur samm kohalikus kauban-
duselus. Tarbijad ootasid ammu uut 
ostukohta, kaubavaliku laienemist 
ja vaheldusrikkamaks muutumist. 
Tähtis on ka asjaolu, et uue kaupluse 
rajamine lõi Tapale mitukümmend 
uut töökohta.

Tapal on kaubanduse laienemi-
seks piisavalt arenguruumi. Vabarii-
gi Valitsuse tasemel on otsustatud, 
et Tapal hakkab baseeruma Eesti 
suurim sõjaväebaas, lisaks on siin 
pidev mitmesajameheline liitlaste 
väeüksus. Tapal suureneb sellega 
seoses kohalviibivate sõjaväelaste 
arv, lisandub töökohti tsiviilisiku-
tele. Tapal on mitmeid teisi ette-
võtteid, kus töötajate arv on kas 
kasvanud või püsinud stabiilsena. 
Sellega seoses on pikemas pers-
pektiivis oodata ka elanikkonna 
juurdekasvu.

Kõik eelöeldu tähendab seda, et 
Tapa linnas ja lähiümbruses suureneb 
ostuvõimeline tarbijaskond.

 tapa.ee

Tapa valla 2017. a 
kaasavale eelarvele laekus 

kaheksa ettepanekut
Kohtumine USA 

üksuse komandöriga
10. märtsil kohtus vallavanem Alari 
Kirt Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi Tapa 
linnakus asuva USA üksuse koman-
döriga kapten Edward Bachar-iga ja 
komandöri abiga. Kohtumisel osalesid 
arendusnõunik Vahur Leemets ja abi-
vallavanem Andrus Freienthal.

Ohvitseridele tutvustati Tapa val-
da ja vastati küsimustele. Ameerika 
ohvitserid tundsid huvi kohaliku elu-
olu vastu, seejuures huvituti vaba aja 
veetmise võimalustest, kaubandus- ja 
toitlustusettevõtete olemasolust. Eri-
liselt rõhutati, et USA sõjaväelased on 
huvitatud, et nende siinviibimine ei 
põhjustaks negatiivseid vahejuhtumeid 
kohalike elanikega. On ju tuldud oma 
head liitlast Eestit toetama. Tapa val-
lavanem tõdes, et kolme Eestis oldud 
aasta jooksul ei ole liitlasvägede sõduri-
tega ette tulnud vähimaidki probleeme.

Tapa vallavalitsuse esindajad tegid 
Tapal baseeruvatele USA sõjaväelas-
tele ettepaneku võimalusel veeta vaba 
aega maksimaalselt Tapal ja kasutada 
kohalike teenusepakkujate võimalusi. 
Muuhulgas arutati ka koostöövõi-
malusi koolidega seoses. Ameerika 
sõjaväelased on valmis suhtlema 
kooliõpilastega, rääkima endast, oma 
missioonist ja tutvustama varustust. 
Praegu Tapal asuv USA üksus osales 
Vabariigi aastapäeva paraadil.

Lepiti kokku, et Tapa vald koostab 
reklaambukleti Tapa linnas asuvate 
kaubandus-, toitlustus- ja teiste tee-
nindusettevõtete-, samuti vaba aja 
veetmise võimaluste kohta. See aitab 
liitlassõduritel kergemini leida vaja-
likke teenindusasutusi ning samal ajal 
võimaldab kasvatada meie kohalike 
äride tarbijaskonda.
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Kabelist toimub ka palju lahkunute 
ärasaatmisi.

Ettepanek on eemaldada senine 
pinnas (põlevkivituhk) ja paigaldada 
tänavakivid.

3. Koerte väljaheidete kogu-
mise konteinerid kesklinna ja 
raudteejaama ümbrusesse

Valve tänava raudtee äärne ala 
on täis koera väljaheiteid ja see on 
äärmiselt kole ning ebameeldiv igal 
aastaajal. Kui konteinereid on tihe-
dalt, siis on inimestel mugavam need 
ära visata ning seeläbi juurutada ini-
mesi rohkem oma lemmikloomade 
järel koristama.

Koerte väljaheidete kogumiseks 
paigaldada konteinerid Ülesõidu, 
Laiale ja Valve tänavale Tapa raud-
teejaama ümbrusesse, Jaama- ja 
Kirikuparki ning bussijaama juurde.

4. Rutkaste terviseraja laien-
dus

Tapa linna veepuhastusseadmete 
tagant algab Rutkaste terviserada, 
mida seni on püüdnud korrastada 
väike seltskond sisuliselt vabataht-
likke. Probleemiks on raja ca 1,5 
km pikkune lõik, mis algab puhas-
tusseadmete tagant ja kulgeb kuni 
Valgejõe sillani. Sillani pääseb kuiva 
jalaga kas talvel läbikülmunud maaga 
või suvel põuaga.

Rada tuleks kuni sillani laiendada 
nii, et jalgsi, lapsevankrite või jalgra-

tastega liikujatele oleks madalamatel 
kohtadel pinnasest kõrgemale tõs-
tetud laudtee.

5. Valgejõe saare atraktiivse-
maks muutmine

Ettepanek on Valgejõe saarel 
asendada praegu halvas korras olevad 
pingid korralikega. Kuna suvel käiak-
se ka suplemas, võiks olla puhkealal 
ka vähemalt üks riietuskabiin. Korda 
võiks teha ka lagunenud trepi, mis 
viib silla juurde (Kaitsepolügooni sil-
diga samal pool), samuti silla ümbrust 
korrastada.

Kõikide esitatud ettepaneku-
tega saab tutvuda veebikeskkon-
nas www.volis.ee 

Rahvahääletusel saab osaleda 
iga vähemalt 16-aastane isik, kelle 
elukoht hääletuse ajal on rahvas-
tikuregistri andmetel Tapa vallas.

Hääletamine toimub ainult elekt-
rooniliselt veebikeskkonnas VO-
LIS valla kodulehe kaudu (vajalik 
ID-kaardi või mobiil-ID olemas-
olu) 27. märts – 5. aprill. Isikud, 
kellel ei ole arvuti kasutamise 
võimalust, saavad hääletada Tapa 
linnaraamatukogus ja selle harudes 
Moel, Lehtses ja Jänedal avalikus 
internetipunktis.

Iga hääletusel osalev isik saab 
hääletada kuni kolme erineva mee-
lepärase idee poolt. 

tapa.ee
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Meie kool – 
need oleme meie!

Täna liugu laseme,
hõissa meil on vastlad,
seljas kasuk lumine,
jalas valged pastlad.

Sellel aastal langesid vastlad ja mas-
lennitsa ühele ajale. Folklooriring 
„Slavjanka” tõi õpilasteni lõbusa 
talve ärasaatmise ja kevade vastu-
võtu slaavi vanarahva kombestiku 
tavade järgi: lauldi, mängiti, võis-
teldi, võeti talvelt jõud ja anti üle 
rõõmsale kevadele. 

5.–9. klassid õpilased veetsid 
aulas toreda koolitunni, koos külla-
tulnud A. H. Tammsaare muuseumi 
töötajatega. Vastlapäev on liikuv 
püha, mis on igal aastal noorkuu 
esimesel teisipäeval, 7 nädalat enne 
lihavõtteid. Muuseumi töötajad 
rääkisid, mis päeval pidi kindlasti 
liugu laskma ja seajalgu sööma, mis 

päeval sai kontidest või nööpidest 
vurri meisterdada ja kada ajada, 
mis päeval tuli juukseid kammida 
ja lõigata, et nad kasvaksid pikaks 
ja tugevaks. Vastlapäev oli üks lõ-
busamaid pühi, sellel päeval lauldi, 
mängiti ja visati vempe. Õpilased 
said osaleda paljudes vanarahva 
mängudes ja proovida oskusi vurri 
keerutamises. Tutvusime vanarahva 
vastlakombestikuga, mis on väga 
rikkalik ja sealt leiab sobivat tege-
vust igaks ilmaks ja igale vanusele. 
Vastlakombestik ja vastlatoidud 
on püsinud paljuski muutumatuna 
tänu meie vanaemadele, kes anna-
vad omad teadmised edasi noortele.

Täname A. H. Tammsaare muu-
seumi töötajaid vanarahva vastla-
kombestiku tutvustamise eest.

Helgi Tiitso,
TVPK huvijuht

Kool – see ei ole ainult seinad, õpila-
sed ja õpetajad, see on keskkond, kus 
viibime suurema osa oma päevast. 
Missugune näeb välja meie kool: 
huvitav, sõbralik, edukas või väsitav 
ja igav, sõltub meist, õpilastest ja 
õpetajatest, meie ühistest pingutus-
test. See teadmine ajendas meid läbi 
viima projekti „Meie kool – need 
oleme meie.“ Läbiviijateks olid 9. 
klassi õpilased ja õpetajad Natalja 
Roditšenko ning Irina Piksar. 

Projekti eesmärk oli luua selline 
õhkkond, et õpilased tahaksid ja soo-
viksid kaasa lüüa, suhelda omavahel. 
Meeldiv oli jälgida, kuidas nooremate 
klasside õpilased kuulasid huviga 
9. klassi tüdrukuid ja poisse. Sellel 

Aprill on lõimitud aine- ja kee-
leõppekuu (LAK), mille raames 
tegevused toimuvad üle Eesti, 
haarates sündmuste korraldamisse 
nii lasteasutused, koolid, koolitajad, 
õpetajad, lapsevanemad kui ka tei-
sed haridusvaldkonnaga kokkupuu-
tuvad inimesed ja organisatsioonid.

Lõimitud aine- ja keeleõpe ehk 
LAK-õpe tähendab aine ja keele 
samaaegset õppimist. 

2017. aasta on oskuste aasta. 
Seoses selle üritusega on Tapa vene 
põhikoolis 10.–-13. aprillini lahtiste 
uste päevad, mille raames saab külas-
tada tunde ja tutvuda lõimitud aine- ja 
keeleõppe metoodikaga ning saada 
osa headest pedagoogilistest tavadest.

üritusel arutati aktuaalseid päeva-
küsimusi: mida tähendab vägivald, 
kuidas seda vältida; kas õpilastel 
on autoriteete; meie kooli plussid 
ja miinused; kuidas parandada 
omavahelisi suhteid; suitsetamise 
kahjulikkusest; mis motiveerib ene-
seharimist; noorte huvid jms.

Päeva lõpuks valmisid videoklipid 
töötubadest. Projekt õnnestus, sest 
iga õpilane andis oma panuse, päev 
oli huvitav ja edukas. Positiivsena 
märgiti ära koostööd vanemate õpi-
lastega, rühmatööd, loomingulisust, 
võimalust suhelda erinevate kaaslas-
tega, võimalust sõbruneda, osaleda 
huvitavates suhtlusmängudes.

Irina Piksar, TVPK 

Vastlad

Meie keelekümbluskooli tege-
miste vastu tunnevad huvi Tam-
salu gümnaasium, Järveküla kool, 
Sinimäe põhikool ja sõpruskooliks 
võib pidada Tartu Aleksander 
Puškini Kooli. 7. aprillil on Tapa 
vene põhikooli õpetajad oodatud 
külla Tartu Aleksander Puškini 
Kooli, kus LAK- kuu raames on 
korraldatud üritus õpetajatele, mille 
pealkirjaks on “Oskustelaat.”

Tapa vene põhikool ootab külla 
kõiki asjast huvitatuid. Soovijatel 
palun jälgida kooli kodulehte www.
tapavpk.ee, kuhu märtsi viimasel 
nädalal paneme üles lahtiste uste 
päevade kava.

Maija Rebane, TVPK õppealajuhataja

Lõimitud aine- ja 
keeleõppekuu

Väikesed juubilarid andsid südamliku kontserdi. Foto  lasteaia arhiivist

Lasteaia Vikerkaare sünnipäev
Sünnipäevi tähistame me oma lasteaias 
päris tihti, sest pere on meil suur ja sün-
nipäevalisi jagub. Peale selle, et õnnitleme 
lasteaialapsi ja töökaaslasi rõõmustame ka 
töökaaslaste laste, lastelaste ja abikaasade 
sünnipäevade üle. Sünnipäevad on meie 
lemmikpeod, kuid sünnipäev millest siin 
juttu tuleb oli meie jaoks eriline. 

Lasteaed Vikerkaar tähistas oma 50. 
aasta juubelit. Selleks sündmuseks val-
mistusid kõik lasteaednikud, lapsed ja 
lapsevanemad. Lasteaed muutus veelgi 
kaunimaks ja hakkas särama kõikides 
vikerkaare värvides. Puu, mis tavaliselt 
näitab aastaaegade vahetumist, sai lehtede 
asemel hoopis laste, lastevanemate ja vi-
listlaste valmistatud kaunid kaardid, millel 
sünnipäevaõnnitlused ja soojad soovid.

Seintele kogusime fotosid, mis räägivad 
lasteaia ajaloost ja eripärast: „Nii see algas“, 
„See oli alles - see oli ammu“, „Meie peod 
ja argipäev“, „Sellised me oleme – selli-
sed me olime“, „Me armastame teatrit“. 
Rühmades leidsid koha laste joonistused 
nii sünnipäevateemalised, kui ka lihtsalt 
lemmikud. Õhus oli tunda nostalgiat, 
veidike ärevust, rahulolu ja rõõmutunnet.

3. märtsi õhtul tulidki lõpuks kauaoo-
datud külalised, meie sõbrad ja toetajad. 
Esindajad kohalikust omavalitsusest, Lää-
ne-Viru maavalitsusest ja SA Innove Kee-
lekümbluskeskusest. Tapa valla koolidest, 
lasteaedadest, koostööpartnerid teistest 

valla asutustest, lapsevanemad, endised 
ja praegused kolleegid meie majast. 
Pidulikult kaunistatud saal ning saalisvii-
bijate heatahtlikkus ja sõbralikkus äratasid 
kodutunde, hea oli tõdeda, et kokku on 
saanud mõttekaaslased ja sõbrad.

Selles õhkkonnas oli ka meie peaesi-
nejatel lastel julgem lavale astuda ja nende 
esinemine ei jätnud kedagi ükskõikseks. 
Lapsed laulsid kahes keeles oma sõpradest, 
lasteaiast, tantsisid koos õpetajatega meie 
lemmiktantse läbi aegade „Akvaarium“ ja 
„Kassid ja hiired“ ning kõlas meie õpetaja 

kirjutatud luuletus. Õhtu oli meeldejääv 
ja südantsoojendav. Meeldejäävad olid 
ka külaliste tänusõnad ja parimad soovid 
Vikerkaare lasteaiale.

Meie eriline tänu kõigile, kes sel 
päeval jagasid meie rõõmu ja suur 
tänu kõigile, kes on jätnud Vikerkaare 
ajalukku oma jälje, sest iga pisimgi 
tegu muudab tulevikku. 

Aitähh koostöö ja toetuse eest 
armsad sõbrad.

Lii Jairus ja
Svetlana Družkova

Muusika- ja kunstikooli õpetajad 2016. a sügisel. Foto  Merike Annuk

60 aastat on väärikas vanus, 
mille jooksul on juhtunud nii 
mõndagi, mida meenutada.

Minu esimesed mälestused 
sellest koolimajast on pärit 
80-ndate algusest, kui käisin 
siin tihti isaga kaasas. Mäletan, 
et isa, kes oli saanud kooli 
uueks direktoriks, veetis koolis 
palju aega. Tolleaegne riigikord 
sundis olema leidlik ning palju 
asju pidi tegema ise, olgu sel-
leks siis pisemad remonditööd, 
küttepuude ladumine või noo-
tide kirjutamine. Nüüd on ajad 
teised. Remonti teevad tööme-
hed, klasse kütavad radiaatorid 
ja noote aitab kirjutada arvuti. 

Põgus meenutus aitab võr-
relda olnut tänasega. Kuid 
tähtsam veel on pöörata pilk 
tulevikku, võtta üle teistelt 
parim, sobitada see enda plaanidega 
ning olla oma tugevustega teenäitajaks 
teistele.

Meil on, mida näidata ja millest rääkida! 
Meie kooli muusikaosakonnas õpib 
täna 100 last ja teist õppeaastat töötavas 
kunstiosakonnas 70 last. Kuigi meie 
kooli eesmärk ei ole õpilasi drillida 
konkurssideks, on meil siiski väga häid 
tulemusi nii muusikaosakonna kui ka 
kunstiosakonna õpilastel. Olen märga-
nud, et selleks ei peagi väga palju õpilasi 
veenma. Õigele nupule vajutamine ja 
õpilase piisav motiveerimine annavad 
oluliselt parema tulemuse, kui kurja 
häälega käskude jagamine.

Mõned nädalad tagasi pääsesid neli 
puhkpilliõpilast konkursi „Parim noor 
instrumentalist 2017“ piirkondlikust 
eelvoorust vabariiklikusse finaali. Nende 
laste õpetajateks olid Heili Liivsalu ja 
Jüri Tüli. Julgen neid austavalt nimetada 
meie kooli raudvaraks. Just Heili ja Jüri 
hoiavad kõrgel tasemel puhkpillimuu-
sika õpetamist Tapal. Neil on kahe 
peale kokku kõige rohkem lõpetajaid ja 
nende õpilastest on kõige rohkem kut-
selise muusiku tee valinuid. Rohkelt on 
rõõmu valmistanud ka kunstiosakonna 
õpilased, osaledes edukalt konkurssidel 
ja näitustel.

Kokku töötab meie koolis täna 14 
õpetajat. Väga ühtehoidev kollektiiv  
teebki meist ühe toreda koolipere. Hea 
meel on ka selle üle, et nais- ja meesõpe-
tajate osakaal on võrdne. Ühed viimased 
kollektiiviga liitujad on Jaanus Väljaots, 
kes õpetab kannelt ja muusikalugu, Mar-
tin Müller, kes õpetab lõõtsa- ja ansambli-
mängu, ning endine tapakas Katrin Leete, 
kes õpetab kunstiosakonnas.

Kasvav õpilaste arv paneb vaatama 
tulevikku. Täna töötame praktiliselt 
maksimumkoormusega. Vaid mõnele 
üksikule erialale saame võtta juurde 
õpilasi. Piirid seavad eelarve, õpetajate 
koormused ja ruumipuudus. Kohati 
tundub, et viimane veel eriti ning see 
sunnib otsima uusi võimalusi. Kaks 
aastat tagasi avatud kunstiosakond on 
saavutanud populaarsuse, mida me ei 
osanud ette näha. Alustasime ühe õpe-
tajaga. Sellest aastast on kaks õpetajat, 
kuid tundub, et ka seda on veel vähe.

Mõtteid kooli arendamisest on 
kogunenud omajagu, aga täna on neist 
veel pisut vara rääkida. Paljud kümne 
aasta tagused unistused on täna reaal-
sus. Jätkan unistamist, sest see töötab! 
Elagu Tapa Muusika- ja Kunstikool!

Ilmar Kald, 
Tapa Muusika- ja Kunstikooli direktor 

Tapa Muusika- ja Kunstikool 
tähistab 60. sünnipäeva

Tapa Muusika- ja  
Kunstikooli  

60. sünnipäevale  
pühendatud kontserdid:

7. aprillil kell 18  
Tapa vene põhikooli saalis 

(avalik). 
8. aprillil kell 16 

Tapa vene põhikooli saalis 
(vilistlased ja kutsetega 

külalised).

Ürituse paremaks  
sujumiseks ootame  

vilistlastelt infot oma  
tulemise kohta aadressile 

tapamkk@gmail.com. Kõige 
värskemat infot pidustuste 
kohta leiad kooli FB lehelt.

Tapa Muusika- ja Kunsti-
kooli muusikaosakonna 

eelkool alustab  
29. märtsil kell 17.15. 
Esimesele kohtumisele 

ootame lapsi koos  
vanematega. Avaldusi saab 
täita samal ajal kohapeal.
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Jüri Freimann sai aastategija 2016 tiitli elutöö kategoorias. Foto Heiki Vuntus

Tapa vald tähistas 24. veebruari Tapa 
linnas Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva 
kolme üritusega ja jagas vallaga seo-
tud isikutele tunnustust. Hommikul 
kell 07.30 heisati lipp 1. jalaväebrigaa-
di ajateenijate poolt. Hommikukohv 
vallavanemaga möödus sulnis ja üle-
vas õhkkonnas, hommikul lipuheis-
kamisest alanud juttu jätkus kultuuri-
kojas kohvi kõrval kauemakski. Peale 
keskpäeva alanud tunnustamisüritusel 
jagati tänavu 34 tänukirja vallakodani-
kele erinevate teenete eest erinevates 
valdkondades, jagati 2 teenetmärki ja 
6 aastategija tiitlit.

Palju õnne kõigile Eesti Vabariigi 
99. sünnipäeva puhul, palju õnne 
kõigile tunnustatutele.

Tapa valla tunnustamine 2016 –  
“teenetmärk” ja “aastategija”

TAPA VALLA
TEENETEMÄRK

Peeter Kald on Tapa valla muusi-
ka- ja kultuurivaldkonnas tegutsenud 
pikki aastaid, olles orkestrijuht, koo-
rijuht, muusikakooli direktor ning 
pidanud sealhulgas 42 aastat õpeta-
jaametit. Peeter alustas oma karjääri 
Tallinna 16. ja Tapa 1. keskkoolis 
muusikaõpetajana. Tapa Muusika-
kooli direktorina töötas ta 28 aastat 
ja selle aja jooksul lõpetas kooli enam 
kui 300 õpilast. Peeter Kald on olnud 
aastakümneid aktiivne Tapa linna 
muusikaelu korraldaja. Tore on, et 
järjepidevus ei katke: Peeter Kald on 
andnud muusikaarmastuse edasi oma 
pojale Ilmarile, kes juhib täna Tapa 
muusika- ja kunstikooli.

Urmas Roosimägi oli aastail 
2004–2008 Tapa Väljaõppekeskuse 
ja Kirde kaitseringkonna ülem ning 
2009-2016 Tapa vallavolikogu esi-
mees. Urmas Roosimägi eestveda-
misel kujunes välja väga hea koostöö 
Kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja 
Tapa valla vahel, tänu millele suurenes 
kaitseväelaste Tapa valda elanikuks 
registreerunute arv, tihenes koostöö 
erinevate valla ürituste korraldamisel 
ja korrastati väga palju objekte avali-
kus ruumis. Urmas Roosimägi vedas 
aastaid MTÜ Tapa Linna Arengu 
Seltsi tegevust, mis läbi erinevate pro-
jektide toetas Tapa valla kultuurielu.

TAPA VALLA AASTATEGIJA
Kategooria “Isiku tegu”

Ilmar Kald on mees, kes teeb ja 
jõuab. Ta on koolidirektor, õpetaja, 
Tapa mandoliiniorkestri juhendaja ja 
ansambel Untsakad pillimees. Ilmar 
Kald on töötanud Tapa Kultuurikojas 
kunstilise juhina ja olnud kauaaegne 
muusikakooli viiuli- ja mandoliini-
õpetaja. Tänasel päeval on Ilmar Kald 
Tapa muusika- ja kunstikooli direktor, 

tänu kellele on muusikakooli laste arv 
kasvanud märkimisväärselt, eeskätt 
just uue osakonna ehk kunstisuuna 
loomisega aastast 2015. Ilmar Kald 
lööb kaasa erinevatel valla üritustel, 
olles korraldaja, esineja või juhendaja.

Marleen Veerpõld on Tapa kul-
tuurikoja laste tantsuringide juhendaja 
2016. aasta algusest. Olles veel abitu-
rient alustas ta treeninguid 30 lapsega 
vanuses 4 kuni 12 aastat. Marleen 
on näidanud end erakordselt kohu-
setundliku, professionaalse, tööka ja 
loomingulise treenerina. Tantsijad on 
esinenud Tapa valla üritustel, võimle-
misvõistlustel Rakveres ja Gymfestil 
Tallinnas. Käesoleva aasta jaanuaris 
võistlesid Marleeni tantsurühmad 
tantsufestivali Koolitants eelvoorus 
Kohtla-Järvel. Koju toodi publiku 
lemmiku tiitel ning Lottemaa eripree-
mia. 2016. aasta sügisest tegutseb juba 
kolm rühma 45 tantsijaga.

Kategooria “Organisatsiooni tegu”
Tapa lasteaed Vikerkaar liitus SA 

Innove kahesuunalise keelekümbluse 
programmiga 2013. aastal ning avas ka-
hesuunalise keelekümblusrühma 1. sep-
tembril 2016. Selleks tehti väga tõhusat 
eeltööd: õpetajad ja kogu lasteaiamees-
kond läbisid teoreetilised ja praktilised 
metoodikakoolitused. Väga hästi toimib 
koostöö kohaliku omavalitsusega, las-
tevanemate ja programmi partneritega. 
Peale lasteaia Vikerkaar keelekümblus-
rühma töötab sama metoodika järgi veel 
vaid kolm lasteaiarühma Eestis. Rühma 
loomine on lähendanud Tapa valla eesti 
ja vene kogukondi.

Lehtse Kammerkoor 2016. aastal 
oma 35. sünnipäeva tähistanud Lehtse 
Kammerkoor tõi oma juubeli puhul 
vaatajateni Stephen Schwartzi muusi-
kali „Pagariproua“. Muusikali esitati 
täissaalidele ja anti ka lisaetendusi. 
Lehtse kammerkoor on pikki aastaid 

rikastanud Tapa valla kultuurielu. 
Lisaks “Pagariprouale” on koor 
lavastanud laulelduse “Uku ja Va-
nemuine”, muusikali “Oklahoma”, 
opereti “Haljal aasal”, esitanud mit-
meid suurvorme ja andud kontserte 
Eestis, Saksamaal, Norras, Soomes, 
Poolas, Lätis ja Peterburis.

Kategooria “Elutöö”
Vaida Reinhardi iseloomusta-

vad tema kolleegid, patsiendid õen-
dusabis, hoolealused eakate kodus 
järgmiste sõnadega: „suurepärane 
inimene,“ „tohutult abivalmis“ ja 
„temas on rohkem inimest ja inim-
likkust kui kümnes inimeses kokku“. 
Tööd meditsiini valdkonnas alustas 
Vaida Reinhard 1962. aastal Tapal. 
Ta on töötanud narkoosiõena, sta-
tistikuna, anestesioloogina, kirurgi-
na, kiirabi-, valve- ja hooldusarstina. 
Vaida Reihard on anestesioloogina 
töötanud ka Rakvere Haiglas, olles 
vastutav ja otsustav meeskonnaliige 
nii operatsioonisaalis kui intsen-
siivravis. Vaida Reinhardi eeskujul 
õppis üks tema tütardest samuti 
anestesioloogiks.

Jüri Freimann on Lehtses elav 
koduloolane, kes on väga palju 
panustanud Lehtse kandi kodu- ja 
ajaloo uurimisse ja talletamisse. 
2016. aastal ilmus tema koostatud 
kogukas ajalooraamat „Lehtse – 
ülevaade Lehtse ajaloost“, mis lisaks 
ajaloolistele faktidele sisaldab palju 
fotosid, ülevaadet Lehtse kandist pä-
rit kultuuriloolistest isikutest ja palju 
kohalike inimeste mälestusi. Jüri Frei-
mann on veel kolme raamatu autor: 
„Pruunakõrve- ühe hävitatud küla 
lugu“ (1999), „Tõstesport Järvamaal 
läbi aegade“ (2013) ja „Pärandkultuu-
rist Lehtses (2014). Jüri Freimann on 
Lehtse koduloomuuseumi looja ning 
oli selle juhatajaks aastail 1991–2012.

Tapa vald tähistas Eesti Vabariigi 
99. sünnipäeva ja jagas vallaga 

seotud isikutele tunnustust Tapa vallavolikogu esimehe Reigo 
Tamme peetud kõne Tapa kultuuri-
kojas Eesti Vabariigi 99. aastapäeva 
tähistamisel 24. veebruaril 2017.

Head tapakad ja külalised! 
Täna olen õnnelik. Olen õnnelik, 

sest Eesti Vabariik saab pidada sünni-
päeva. Olen õnnelik, sest saan olla täna 
oma kodus ja siin võtta sõna. 

Tegelikult on meil kõigil põhjust 
olla õnnelik, sest Tapal läheb hästi ja 
meie riigil samuti. Siin on suurepärane 
elukeskkond kasvamiseks, arenemiseks 
ja ka vananemiseks. Tapa vallas on 
tublid õpetajad nii lasteaedades kui 
koolides, siin on tublid kultuuri- ja 
spordiedendajad, perearstid ja teised 
meditsiinitöötajad, politseinikud, tu-
letõrjujad, vabatahtlikud, ametnikud 
ja poliitikudki. Tublid on ka meie ette-
võtjad. Linn ja vald arenevad jõudsalt 
ning muutuvad iga päevaga kaunimaks. 
Tapal on palju võimalusi kultuuri ja 
spordiga tegelemiseks ja enese teos-
tamiseks. Tapal on head võimalused 
töötamiseks ja laste turvaliseks kasva-
miseks. Mida ühelt kodult veel tahta?

Usun ka, et Tapa on eriliselt tubli 
valdkonnas, mis on maailmas toimu-
vat jälgides üha olulisem – me oleme 
tublid dialoogis. 

Ma näen, et Tapa inimesed on 
tolerantsed ja hoolivad, sest suudame 
siin elada ja koos toimetada nii öelda 
teistsugustega. Oleme Tapal pidevalt 
suhtluses ehk dialoogis nendega, keda 
mujal võidakse pidada võõraks, aga 
meie oleme võtnud nad omaks. 

Dialoog on kahe või enama isiku 
omavaheline suhtlus – see on mõist-
mine, mõista üritamine, hoolimine 
ja aitamine. Oleme sellega eeskujuks 
kogu riigile ja miks ka mitte dialoogi-
puuduse käes vaevlevale Euroopale. 
Elavad ju Tapal koos eestlased ja teisi 
keeli kõnelevad inimesed, terved ja 
erivajadustega inimesed, nii trellideta 
kui trellitatud akendega koolide kasvan-
dikud, tsiviilisikud ja sõjaväelased. Nad 
kõik on osa meie linnast ja vallast. Ma 
arvan, et võime julgelt öelda, et oleme 
raudteepealinna ja sõjaväepealinna kõr-
val kindlasti ka Eesti dialoogipealinn.

Samuti oleme pärast esimest ühine-
mist omaks võtnud ja ühtseks vallaks 
saanud elanikega Lehtsest, Jänedalt, 
Moelt, Saksist, Karkuselt ja teistest 
väiksematest küladest. Olen veendud, 
et sarnaselt läheb ka teise ühinemisega, 
kuid siiski palun kogu südamest teid 

kõiki, et astuksime kiiresti suhtlusesse 
inimestega tänasest Tamsalu vallast. 
Võtame nad kiirelt omaks, et eelmise 
aasta lõpul otsustatud ühinemine ei 
õnnestuks ainult paberitel ja teoorias 
vaid ka sisuliselt ning praktikas. Peame 
püüdma, et Tapa vald oleks pärast 
Tamsaluga liitumist edasi sama hooliv, 
ühtne ja tugev kogukond nagu praegu.

Omaks peame võtma ka siia saabu-
vad sõjaväelased. Nende seas on eest-
lasi, aga ka teistest rahvustest inimesi. 
Nende koondumine ja liitlassõdurite 
lisandumine teeb nad Tapa inimestele 
veelgi nähtavamaks ja kuuldavamaks, 
kuid see on hind, mida peame maksma 
riigi vabaduse eest – soovime ju oma 
riigi järgmiseid sünnipäevi samuti tä-
histada. Sellega oleme taas eeskujuks, 
sest seda „hinda“ maksavad tapakad 
kõigi Eesti inimeste eest – tartlane või 
hiidlane ei kuule pauke, mis toimuvad 
meie linna lähedal polügoonil ja pane-
vad kõigi akende klaasid värisema ning 
äratavad uinunud inimesed. 

Siiski arvan, et see on hind ei ole 
kõrge ja et sellest koos eksisteerimisest 
on enam võita kui kaotada. Ärgem 
unustagem, et need siia saabuvad sõ-
durid on meie liitlased, kes hoolivad 
meie vabadusest. Nad on samasugused 
oma kodu patrioodid nagu meie, aga 
selle asemel, et oma kodumaad kaitsta, 
tulevad nad täna siia ja aitavad meil 
kaitsta Eestit.

Oht väikeriigi iseseisvusele on alati 
olemas ja reaalne. Selle tõttu ei saagi 
me Eesti iseseisvust, aga ka Eesti ja 
Tapa edu võtta iseenesestmõistetava-
na. Selle nimel peamegi kõik tegema 
tööd ega tohi muutuda mugavaks. 
Peame hoolitsema selle eest, et me ei 
jääks üksi ja oleksime tugevad. Peame 
leidma sõpru ja liitlasi, olema nen-
dega suhtluses ja dialoogis, vajadusel 
ühinema nagu meile kombeks. Peame 
olema valmis maksma vabaduse eest 
teatavat hinda. 

Eestlase soov tõestada, et ta on 
keegi ja soov jõuda kaugele paneb ta 
tegutsema ja vaeva nägema. See ongi 
viinud eestlasi edasi ja kogu riigi maa-
ilmakaardile. Kuid selle kõrval unusta-
me tihti ennast ja ka teisi tunnustada, 
oleme harva rahulolevad. Võtame 
siis kasvõi täna, 24. veebruaril, selle 
hetke, et väärtustada tehtut ja lihtsalt 
olla õnnelik. 

Hoolime ja hoolitseme Tapa ning 
Eesti eest! Palju õnne vabariigi 99. 
aastapäeva puhul meile kõigile!

Tapa – 
Eesti dialoogipealinn

11. märtsil toimunud Heategevus-
kontserdi lõppedes, tundsin jälle, 
kuidas meie valla inimesed hoiavad 
kokku ja on valmis aitama neid, kes 
abi vajavad

Ürituse korraldamise idee tuli eel-
kõige suheldes peredega, kus eriva-
jadusega laps(ed) kasvamas. Jaanuari 
algusest hakkasime otsima esinejaid 
ja panema kokku kava nii nagu see 
olla võiks. Esinejad, kes antud üritusel 
üles astusid olid kas siis Tapal vallast 
pärit või oli mõni bändi liige siit pärit. 
Kokkulepped esinejatega sujusid kohe 
väga hästi ning ühtegi äraütlemist ei 
olnud ja kui ka kohapeal olid mõned 
inimesed skeptilised antud ürituse 

suhtes siis esinejad olid koheselt seda 
meelt, et selline üritus tuleb kindlasti ära 
teha. Kontserdil laekus nende perede 
tarbeks 1294 eurot ning ülekannetega 
on hetkel laekunud 405 eurot. See on 
väga suur raha ning pered, kellele raha 
kogusime saavad soetada abivahendid 
lastele, et igapäevaselt paremini toime 
tulla (prillid, ortopeedilised jalanõud, 
kuuldeaparaat jne).

Seda rõõmsat lugu saan kirjutada aga 
ainult tänu sellele, et meie kogukonnas 
elavad sellised inimesed. Aitäh teile, kes 
te kontserti külastasite ja laste heaolu tar-
beks annetasite. Aitäh neile, kes kahjuks 
ei saanud küll kontserti külastada kuid 
on oma panuse ülekannete näol teinud. 

Heategevuskontsert
Suurimad tänud Tapa kultuurikoja 

kollektiivile, kes andis meile ruumid ja 
tagas, et kogu muusika kenasti meieni 
jõuaks; Helle Ehasoole, kes muretses 
selle eet, et iga esineja roosiõie saaks; 
Vaksali Trahterile, kes tegi meie esine-
jatele väikese banketilaua ning Kairi 
Kroonile, kes kirjutas kutsed. 

Tänusõnad teile, kallid noored: Mai 
Kroonmäe, Perit Võlli, Marjette-Mai 
Müntser, Sandra Paulus, Kevin Suur-
küla ja Kristian Külmallik. Suur suur 
aitäh Kertu Rattaseppale, kes kujundas 
kogu ürituse plakatid, kutsed ja kavad. 
Aitäh Liggi Rattaseppale, kes oli mulle 
ürituse planeerimisel suureks toeks ja 
nõuandjaks. Ave Pappe, ürituse korraldaja
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Rahvusvaheline sotsiaaltöö päev oli 
märtsikuu kolmandal teisipäeval.

Sotsiaalne kaitse ühendab mõisteid 
ja tegevusi nagu sotsiaalne turvalisus, 
sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne. 
Sotsiaaltöötaja lähtub oma töös kutse 
eetikast, teoreetilistest alustest ja töö 
praktilisest poolest. Oma igapäeva-
ses töös peab sotsiaaltöötaja vastu 
võtma erinevaid inimesi puudutavaid 
otsuseid, mis otseselt mõjutavad 
konkreetse inimese ja/või tema 
pere elu. Ükski inimene ei ole oma 
otsustes vaba, vaid otsused sõltuvad 
ühiskonnas kehtivatest normidest, 
reeglitest, hoiakutest, väärtustest ning 
teadmistest. Sotsiaaltöötaja teadmised 
sotsiaaltöö valdkondadest peavad ole-
ma laialdased, alates lastekaitsest kuni 
eelarve ja õigusruumini. 

Meie Tapa valla rahvaarv seisuga 
01.01.2017 oli 7613 inimest. Nendest 
vajab igakuiselt sotsiaalhoolekandelist 
abi umbes 500 inimest, mis on ca 
6,5 % valla elanikkonnast ja eelarves 
on kulude osakaal kogukuludes 7,9 %. 
Tapa valla eelarves on erinevateks 
sotsiaaltoetusteks ja –teenusteks ette 
nähtud märkimisväärne summa. 

Riiklikud toetused on toimetule-
kutoetus ja vajaduspõhine peretoetus. 
Lisaks riiklikele toetustele maksab 
vald kehtivate õigusaktide alusel 
kohalikke toetusi toimetulekuras-
kustesse sattunud isikule või perele, 
kui tema perekonna iga liikme kohta 
jääb pärast perekonna kõigist sisse-
tulekutest (palk, riiklikud pensionid 
ja toetused, elatisraha) sotsiaalhoo-
lekande seaduses sätestatud põhjen-
datud eluasemekulude mahaarvamist 
kuus kasutada summa, mis on alla 
riiklikku kehtivat toimetulekupiiri. 
Aastal 2017 on kehtiv toimetulekupiir 
130 eurot. Sissetulekutest sõltuvad 
toetused on toetus ravimikulude 

hüvitamiseks ja abivahendite soeta-
miseks, toetus laste toitlustamiseks, 
täiendav peretoetus, täiendav toetus 
raske majandusliku olukorra puhul, 
hooldus- ja põetustoetus, küttetoe-
tus. Sissetulekutest mittesõltuvad 
toetused on sünnitoetus, ranitsa-
toetus, ajutiselt perekonnas hool-
damisel oleva lapse toetus, puudega 
lapse hooldajatoetus, matusetoetus, 
vajadusel osutatakse vältimatut 
sotsiaalabi. Sotsiaalhoolekandeline 
abi hõlmab Sotsiaalhoolekande 
seadusest lähtuvalt sotsiaalteenuste 
pakkumise või korraldamise, mis 
Tapa vallas on koduteenus, väljas-
pool kodu osutatav üldhooldustee-
nus, tugiisikuteenus, täisealise isiku 
hooldus, isikliku abistaja teenus, 
varjupaigateenus, turvakoduteenus, 
sotsiaaltransporditeenus, eluruumi 
tagamine, võlanõustamisteenus, lap-
sehoiuteenus, asenduskoduteenus, 
lapse hooldamine perekonnas. 

Inimesed, kes ise ei ole sot-
siaalvaldkonnaga kokku puutunud, 
suhtuvad sageli halvustavalt ning 
küsivad, miks toetatakse toetuste ja 
teenustega alkoholiga kuritarvita-
jaid, ühiskonnaelu reegleid eiravaid 
isikuid, sõltlasi, vaimse tervise prob-
leemidega inimesi, jm. Tegelikult see 
ei ole sugugi nii, sest sotsiaaltoetusi 
ja – teenuseid saavad kõik sotsiaal-
abi vajavad inimesed ja pered, kes 
seda tegelikult vajavad, sealhulgas 
elu hammasrataste vahele jäänud 
inimesed. Inimest saab abistada siis, 
kui ta ise on nõus pakutavat abi vastu 
võtma. Meie ei saa koheselt muuta 
inimeste suhtumist või tõekspidami-
si, kuid peame oma ülesandeks jaga-
da teavet, selgitada olukorda ja olla 
empaatilised kõigi inimeste suhtes. 

Meil on palju häid ja positiivseid 
näiteid toimetulekuraskustesse sat-

Sotsiaaltööst 
rahvusvahelise sotsiaaltöö 

päeva valgusesVolikogu otsustas anda Tapa valla 
teenetemärgi kauaaegsele Tapa 
vallavolikogu esimehele Urmas 
Roosimäele. Kandidaadid tuli voli-
kogule esitada hiljemalt 1. detsemb-
riks 2016, kuid  Urmas Roosimäe 
kandidatuuri esitas vallavanem 
Alari Kirt 12.12.2016 allkirjastatud 
avaldusega. Seega menetles volikogu 
tunnustusavaldust kehtivat korda 
eirates. Paratamatult tekib küsimus, 
mis ajendas Alari Kirti taotlema 
volikogult valla teenetemärgiga tun-
nustust Urmas Roosimäele pärast 
seatud tähtaega ja mis teened need 
olid? Liiati veel oludes, kus endine 
volikogu esimees on avalikult kõiki-
dele deklareerinud: “See, mis Tapa 
vallas edaspidi juhtuma hakkab, 
mind ei huvita“ (Virumaa Teataja 
22.04.2016). Urmas Roosimägi oli 
kindlasti aus, kui ta nii ütles, ja seda 
tuleb tunnustada. Ent kas ausust 
peab tunnustama valla teenetemär-
giga? Miks oli vallavanemal vaja 
seada Urmas Roosimägi piinlikku 
olukorda kutsudes ta pidulikule 
iseseisvuspäeva aktusele seltskonna 
ette, kelle vastu tal huvi puudub?

Avalduses märgiti, et kui Urmas 
Roosimägi oli Tapa väeosa ülem, alus-
tas ta Tapal suuremastaabilist ehitus-
tööd Tapa kujunemiseks Eesti sõjaväe 
keskuseks ja suurimaks baasiks. Samuti 
on tema eestvedamisel kujunenud 

välja väga hea koostöö Kaitseväe, 
Kaitseministeeriumi ja Tapa valla 
vahel. Jah, kõik on õige, kuid selle eest 
on Urmas Roosimägi juba oma tun-
nustuse saanud – Tapa linna aumärgi 
2006. aastal Tapa Väljaõppekeskuse 
kiire arengu tagamise eest.

Miks peaks keegi saama valla 
teenetemärgi oma põhitöö tegemi-
se eest ja veel kaks korda? Sellise 
praktika korral võiks Tapa vald ju 
tunnustada ka Eesti Posti juhti, et 
Tapal on sidejaoskond jätkuvalt 
avatud või Elroni juhti, et rongid 
Tapal jätkuvalt peatuvad (kusjuures 
rongis ei öelda Tapa asemel „Ubi 
bljäd!“, nagu Urmas Roosimägi 
ajakirjanduses end väljendas).

Alari Kirt mainib avalduses, et 
Urmas Roosimägi juhtis MTÜ Tapa 
Linna Arengu Seltsi, kes paigaldas 
projekti toel raudteejaama kõrvale 
korrastatud auruveduri. Vea raua-
kolakas keset linna ja sind tunnus-
tatakse teenetemärgiga! Tunnustada 
ja väärtustada investeeringuid ning 
materiaalseid väärtusi nägemata 
inimest on vallavanemale väga ise-
loomulik. Samas peaks ju valla tee-
netemärgiga tunnustuse avaldamine 
märkima eeskuju näitamist. Kellele 
ja millist eeskuju on vallavanem 
antud juhul tahtnud näidata?

Jaan Lõõnik,
Tapa vallaelanik

Esmalt tänan Jaan Lõõnikut julgete 
väljaütlemiste eest, mis ei jää vähi-
malgi määral alla Urmas Roosimäe 
arvamusartiklitele Virumaa Teatajas. 
Kuna lisaks temale on kindlasti 
veel inimesi, kelle pead vaevavad hr 
Lõõniku kirja pandud küsimused, 
siis selgitan, miks otsustasin esitada 
sel korral valla teenetemärgile esitada 
endise volikogu esimehe. 

Mõistan, et juhtivatel kohtadel 
olevate inimeste tööd on raske 
hinnata ja mõõta. Palju selles töös 
on seotud selgitamise ja läbirääki-
mistega. Mõnele koostööprojektile 
eelneb mitte kuude-, vaid aastate-
pikkune läbirääkimine. Sarnaselt 
paljude teiste väikelinnadega tuleb 
pealinnas otsustajatele Tapa vallalgi 
oma eeliseid pidevalt tutvustada. 
See on olnud üks osa Urmas Roo-
simäe tööst aastail 2009-2015. Enne 
seda ehk aastail 2004 -2008 oli ta 
LtVÕK Tapa VÕK-i ülem ja Kir-
de kaitseringkonna ülem. Sel ajal 
algasid Tapal suuremastaaabilised 
ehitustööd Tapa kujunemiseks Eesti 
sõjaväe keskuseks ja suurimaks 
baasiks. Nagu märkis hr Lõõnik, 
pälvis aastal 2006 Urmas Roosimägi 
selle eest Tapa linna aumärgi. 

Ent tema töö samas valdkonnas 
jätkus ka pärast seda ning isegi suu-
remas mahus. See, et Tapa on Eesti 
kontekstis muutunud väga oluliseks 
keskuseks ja meie liitlaste väljaõp-
pebaasiks, see eeldab ka kohapeal-
set tegutsemist. Urmas Roosimägi 
eestvedamisel on kujunenud välja 
väga hea koostöö Kaitseväe, Kait-
seministeeriumi ja Tapa valla vahel. 
Hea koostöö ja süstemaatilise tea-
vitustöö tulemusel on suurenenud 
kaitseväelaste Tapa valda elanikuks 
registreerunute arv, tihenenud koos-
töö erinevate valla ürituste korralda-
misel, korrastatud väga palju objekte 

avalikus ruumis jpm. 
Hr Lõõnik heidab ette, et see 

on olnud töö, mille eest Urmas 
Roosimägi on saanud töötasu. Ol-
gem ausad, ka paljud teised valla 
teenetemärgi pälvinud on saanud 
tunnustuse töö eest, mida nad on 
teinud oma töö ajal ja mille eest saa-
nud töötasu. Valla vapimärki võib, 
aga ei pea andma ainult vabatahtliku 
tegevuse eest. 

Nimetada aga vabatahtlike kaasa-
mist Eesti ajaloos olulise auruveduri 
korrastamisel “vana rauakolaka keset 
linna vedamiseks”, ei jäta ütlejast en-
dast kuigi head muljet. Soovitan otsida 
üles Virumaa Teatajad ning külastada 
ka Türi linna, kus samuti auruvedur 
kõigile nähtaval kohal asetseb. Pigem 
võiksime olla uhked, et meil on olemas 
ajalooväärtus mitte ainult pildis, vaid 
ka füüsilisel kujul olemas. Me saame 
oma lastele ja lastelastele näidata, 
milline üks auruvedur välja näeb, mitte 
lihtsalt rääkida. 

Ma loodan väga, et see sõnelus 
ei kahjusta valla teenetemärgi mai-
net ning inimesed on ka edaspidi 
valmis teenetemärki vastu võtma, 
kui neid nende tubli, tööajal tehtud 
töö eest, millest võib-olla väga 
suur osa pole meetrites, tonnides 
ega eurodes mõõdetav sellele tun-
nustusele esitatakse. 

Mis puudutab julgeid väljaütlemi-
si, siis mida rohkem leheveergudel 
sõna võtta, seda suurem on tõenäo-
sus, et kirja saab midagi, mis kellelegi 
ei meeldi. Ma leian, et arvamus on 
igaühel isiklik, see ei peagi teistele 
meeldima, aga see ei tähenda veel, et 
on ainult õiged ja valed arvamused. 
Kutsun siinkohal kõiki märkama 
tublisid tegijaid enda ümber ja neist 
valda teada andma. 

Alari Kirt,
Tapa vallavanem

Tunnustusavaldus 
eeskujulikkuse eest

Kommentaar härra Jaan 
Lõõniku väljaütlemisele

26. veebruaril toimus Tapa kultuuri-
kojas slaavi vastlapäev ehk maslenitsa.

Maslenitsa korraldati Tapal juba 
kuuendat korda, eestvedajaks oli 
MTÜ Loominguline Ühendus Koit 
koos Tapa vallavalitsusega, koostöö-
partneriteks Tapa kultuurikoda ja 1. 
jalaväebrigaad. Abiks olid ka paljud 
tublid vabatahtlikud.

Pärast keskpäeva alanud kontsert 
kestis üle 2,5 tunni. Seal esinesid 
Tapa kultuurikoja tantsulapsed, koor 
Žuravuška Tapalt, Tallinnast Eestis 

paiknevate armeenia, iiri ja ukraina 
seltside taidlejad. Kui varasemalt esi-
nes maslenitsal palju täiskasvanuid, 
siis tänavu, noorte kultuuriaastal, 
esines vastukaaluks just palju lapsi 
ja noori. Pärast kontserti söödi tra-
ditsioonilist vastla- ehk herne- ja ka 
oasuppi, korraldati laste joonistuste 
ja “ämma pliinide” (loe: pannkooki-
de) võistlus. Kontserti jälgis saalitäis 
rahvast. Üritust toetas ka Eesti Kul-
tuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspert-
grupp ja esimest korda ka vastavatud 

Konsum (Coop).
Peo lõpuks pandi kultuurikoja esi-

sel põlema nukk, mis tähistab kõige 
halva eest kaaskondlastelt andekspa-
lumist, halva minema saatmist ja suure 
40-päevase paastu algust, kus ei tohi 
süüa liha ega ka piimatooteid, juua 
alkoholi jne. Õigeusu kirikukalendri 
järgi tähendab paastu algus ühtlasi ka 
talve ärasaatmist ja peatselt saabuva 
kevade tulekut.

tapa.ee

Maslenitsa

Tapa valla elanike informeerimine te-
gevustest, mis toimuvad ühe erakonna 
aktivistide algatusel – kohaliku ajalehe 
redaktor nimetas selle nii otsese kui ka 
peidetud valimispropagandaks. Pidime 
oma artikli kiiremas korras muutma. 
Jätsime alles ainult faktid: 

Ministritele on antud üle pöördumi-
ne, et tuua Tapa linnale tagasi kunagine 
raudteepealinna kuulsus. Valitsuse 
plaan viia riigiasutused pealinnast re-
gioonidesse – see on võimalus, mida 
ei saa käest lasta. Selles pöördumises 
on ka ettepanek luua meie linna raud-
teejaama hoonesse raudteemuuseum! 

Aktiivne osalus elamufondi uuen-
damise programmis on meie arvates 

prioriteet. 62,5 miljonit eurot eral-
dab riik perioodil 2017 kuni 2020. 
Eesmärk – elumajade remont või 
uute ehitus võimalusega rentida 
kohalikele elanikele kortereid soo-
dustingimustel.

Meie idee organiseerida kohalik 
köök, et teenindada valla koole ja 
lasteaedu, mis kogus 562 allkirja, 
võeti “sahtlist välja”. Hariduskomis-
jon andis vallavalitsusele korralduse 
(27.02.2017) analüüsida selle reali-
seerimise võimalused. Lugupeetud 
volikogu liikmed, meil on teile ainult 
üks küsimus - miks te ei teinud seda 
2013. aastal? 

Keskerakond eraldas 5000 eurot 

“katuseraha” laste mänguväljaku 
jaoks. Meil tekkis idee kaasata kohalik 
elanikkond ja korjata lisaraha, et pai-
galdada trenažöörid täiskasvanutele 
ka pensionäridele. Kui kõrvalmajade 
elanikud aitavad täiendavate vahendi-
te kogumisel ja meil kõik õnnestub, 
siis koguneb väljakule palju täiskasva-
nuid, mis aitab lahendada vandalismi 
probleemi (Maardu linna näitel). 

Tulge kohtuma peaminister Jüri 
Ratasega! Üritus toimub 9. aprillil 
Tapa kultuurikojas. 

Olge aktiivsed, mõelge suurelt ja 
positiivselt! 

Maksim Butšenkov,
Tapa vallavolikogu liige

Kurss arengule

tunud inimestest, kes peale rasket 
perioodi ja sotsiaalabi saamist on oma 
elukorralduse korda saanud, töö leid-
nud või pereprobleemid lahendanud. 
Väga tulemuslik on olnud vanemlus-
programmi läbiviimine, mille eesmärk 
on aidata lapsevanematel arendada 
tõhusaid strateegiaid, et ennetada ja 
tulla toime laste käitumisprobleemide 
ning arenguküsimustega. Tänu õpi-
tule oskavad vanemad vältida stressi 
tekitavaid olukordi, leida tuge ning 
saada hakkama raskustega laste kasva-
tamisel. Oleme jaganud nii Euroopa 
Liidu kui Eesti riigi ja Kaitseväest 
saadud toiduabi. 

Käsil on dementsete eakate ja 
mäluhäiretega inimeste päevahoiu-
teenuse arendamine. Sotsiaaltrans-
porditeenuse ühtse osutamise mudel 
on Sotsiaalministeeriumis arenda-
misel ja see on oluline just seetõttu, 
et korralikult toimiv süsteem aitab 
parandada teiste hoolekande- ja ter-
vishoiuteenuste ning avalike teenuste 
kättesaadavust. 

Tapa vallas elavad tublid ja oma 
kodukohta armastavad inimesed, kes 
märkavad enda ümber ka teisi inimesi. 
Teavitamine abivajavast inimesest või 
mõnest muust erilisest olukorrast, see 
on vaid ühe tähelepaneliku inimese 
telefonikõne kaugusel ja seda ei ole 
raske teha, et märgata ja anda abiva-
jajast teada sotsiaaltöötajale. Kogu-
konna abi on väga oluline, õigeaegsel 
märkamisel võib see palju probleeme 
või pahandusi ära hoida. 

Sotsiaalvaldkonnas töötavad ini-
mesed panustavad oma tööga sot-
siaalselt kaitsetumas olukorras olevate 
inimeste toetamisse ja teevad oma 
tööd südamega.

Tapa vallavalitsuse 
sotsiaalosakond
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Usun, et paljud lehelugejad on kuulnud 
uuest kavandatavast raudteest ja selle 
rajamisega kaasnevatest negatiivsetest 
mõjudest elanikele. Rail Balticuga sar-
nane planeerimisprotsess on toimumas 
ka Tapa vallas. Meil on koostamisel 
valla üldplaneering.

Üldplaneering on dokument, millega 
määratakse üldised tingimused ehitami-
seks ning maakasutuseks – pannakse 
paika, kuhu võib rajada nt elamuid, 
tootmishooneid, kaubanduskeskuseid, 
ning kus säilitatakse nt puhke- või mil-
jööalad. Hea planeerimistava näeb ette, 
et üldplaneeringu koostamise käigus teeb 
kohalik omavalitsus koostööd riigiame-
tite, naaberomavalitsuste, piirkonnas 
tegutsevate ettevõtete ning planeeritava 
ala elanike jt huvitatud isikutega. Üldpla-
neeringu menetlus peab olema avalik, st 
toimuvad avalikud arutelud ning info on 
kõigile kättesaadav. 

Tapa valla üldplaneeringu (ÜP) 
koostamine algas 2007. aastal Tapa val-
lavolikogu otsusega nr 123. 2007–2011. 
aastal kulges ÜP koostamine normaalselt 
ja jõudis sinnamaani, et võimaldas pla-
neeringu vastuvõtmist. Kõik vajalikud 
kooskõlastused olid samuti olemas. 
Üldplaneeringu menetlus oli tollal avalik, 
st toimusid avalikud arutelud ning info 
oli kõigile pidevalt kättesaadav. 

2014. aasta suvel tegi aga Kaitse-
ministeerium Tapa vallale ettepaneku, 
viia valla üldplaneeringusse sisse nende 
huvid. Sisuliselt algas sellest hetkes 
kogu planeerimisprotsess uuesti.

Võib vaid aimata, et miks edasist 
planeerimistegevust on tehtud ava-
likust eirates. Uued lahendused kah-
justavad oluliselt paljude Tapa linna ja 
vallaelanike igapäevast elu. 

Võrreldes varasemaga on üldpla-
neeringus toimunud kaks põhimõtte-
list muudatust:

Lisandunud on Tapa linnaku 
lähiharjutusala. 

Lähiharjutusala lisamise tõttu 
on muutunud riigimaantee nr 5. 
Tapa ümbersõidu trassikoridor.

Nende muudatuste osas ei ole jär-
gitud avalikustamise nõudeid.

Erinevad planeeringulahendused ei 
ole olnud avalikkusele kättesaadavad. 
Otseselt puudutatuid isikuid ei ole 
informeeritud ega protsessi kaasatud.

Näiteks 2015. a mais ei olnud ükski 
planeeringu dokument valla kodulehel 
kättesaadav.

Hea planeerimistava näeb ette, et kõik 
ÜP versioonid on pidevalt kättesaadavad 
ja puudutatud isikutele kergesti leitavad.

Kordan veelkord, et tänane ava-
likustamisele olev üldplaneeringu – 
toob Tapa valla elanikele kaasa väga 
palju piiranguid ja kitsendusi.

Usun, et Imastu, Karkuse, Räsna, 
Jootme, Raudla, Läpi ja Töörakõrve 
küla elanikud saavad alles sellest kirjatü-
kist teada, et nende küladesse planeeritak-
se suures ulatuses Kaitseväe taktikalasid, 
millel hakkavad toimuma õppused.

Rabasaare küla kaob selle lahenduse 
realiseerimisel ajalukku. Rabasaare kül-

Tapa oma Rail Baltic

Avalikul väljapanekul oleva Tapa valla 
üldplaneeringu kohta saab arvamust 
avaldada kuni 30. märtsini. Üldpla-
neeringuga kavandatakse tulevane 
maakasutus ja ehitustingimused. Maa-
omaniku jaoks tähendab see, et temale 
kuuluval maatükil saab jätkuda senine 
maakasutus ja juhul, kui on soovi 
maakasutust muuta, siis üldjuhul saab 
seda muuta vastavalt üldplaneeringule.

Üldplaneeringut tuleb lugeda, kasu-
tades samaaegselt planeeringu joonist 
ja planeeringu teksti. Jooniselt saab 
teada, missugune maakasutuse juht-
otstarve on maale planeeritud – on 
see elamumaa, tootmishoonete maa 
või mõni muu otstarve. On ka keskus-
test kaugemal olevaid alasid, millele 
ei olegi võimalikku uut juhtotstarvet 
planeeritud – nendel aladel jätkub 
samuti senine maakasutus. Planee-
ringu tekstist tuleb võtta planeeringu 
juhtotstarbele vastav peatükk, milles 
on eraldi välja toodud maakasutus- ja 
ehitustingimused – kui suuri hooneid, 
kui tihedalt jne, on võimalik vastavalt 
juhtotstarbele ehitada. Lisaks omani-
ku ehitamise soovile on loodus- või 
kultuuriväärtuslikud objektid, millel 
on omaette nõuded, avalikud alad 
vabaõhutegevusteks jms.

Härra K. Rooba artiklis on palju 
eksitavaid seisukohti. Lühidalt vastates 
on tegelikkus niisugune: 2009. aastal 
oli planeeringu eelnõu seis selline, et 
selle vastuvõtmine polnud võimalik 
ka 2011. aastal.

Üldplaneeringu senine menetle-
mine on olnud avalik ja info kõigile 
kättesaadav. 2014. a 28. novembril 
kohtusid kaitseminister Sven Mikser ja 
1. Jalaväebrigaadi ülem Aron Kalmus 
volikogu liikmetega ja tutvustasid 
kõiki Kaitseväe arenguplaane, s.h. pla-
neeritavat lähiharjutusala. Korduvalt 
käisid Tapal kantsler Mikk Marran, 
Kaitseministeeriumi osakonnajuhataja 
Kaupo Kaasik ja teised ametiisikud 
ning tutvustasid huvilistele Kaitse-
ministeeriumi plaane. Järgnevalt toi-

musid 2015. ja 2016. aastal avalikud 
rahvakoosolekud Tapa linnaraamatu-
kogus ja need olid suunatud lähiharju-
tusala maaomanikele ja naaberkülade 
elanikele. Spetsiaalsed bussid vedasid 
rahva Tapale ja tagasi koju.

Käesoleva aasta 9. märtsil korral-
dati kultuurikojas rahvakoosolek, kus 
tutvustati Planeerimisseaduse sätteid 
ja üldplaneeringut kui sellist.

Kooskõlas Planeerimisseadusega on 
Kaitseministeeriumil, täpselt nagu teistel 
riigiasutustel, õigus teha ettepanekuid 
iga omavalitsuse Üldplaneeringu eel-
nõusse ja kohalik omavalitsus on kohus-
tatud nende ettepanekutega arvestama.

Riigimaantee T5 Sõmeru-Rakve-
re-Paide-Pärnu trassikoridor Tapa 
linna piires ei muutu, sest Maantee-
amet ei plaani lähikümnenditel selle 
tee asukohta muuta. Mööda vaikset 
Laane kodutänavat ei hakka tulevikus 
kulgema riigimaantee Sõmeru-Rak-
vere-Pärnu!

Tapa linna ja vallaelanike jaoks ei 
muutu ehitustegevusega seonduvalt 
rohkem, kui et tuleb oma ehituspro-
jektid kooskõlastada Kaitseministeeriu-
miga, nagu seda tehakse Päästeametiga 
ja teiste asutustega. Kooskõlastamise 
korraldab kohalik omavalitsus, seega ei 
teki inimesele ka mingit lisakoormust 
asjaajamisel. Kaitseministri määrusega 
määratud 2000-meetrine piiranguala 
ümber Kaitseväe rajatiste ei keela ehi-
tustegevust vaid ainult seab kooskõlas-
tamise nõude ehitustegevuseks juhul, 
kui on plaanis püstitada kümnetesse 
meetritesse kõrguvaid rajatisi. Kohalik 
omavalitsus tõepoolest ei saa tühistada 
kaitseministri määrust.

Kaitseväe taktikaaladel hakkavad 
toimuma õppused ainult kooskõlas-
tatult maaomanikega. Juhul, kui maa-
omanik nõusolekut ei anna, tema maal 
keegi midagi ette ei võta! Kaitsevägi 
kasutab õppusteks eelistatult riigile 
kuuluvaid maaüksusi.

Rabasaare küla ei kao ajalukku, sest 
keegi pole otsustanud külaga midagi 

halba teha. Nagu Rabasaare küla seisab 
täna, seisab see ka aastate pärast. Ko-
halikud maaomanikud otsustavad ise, 
mida nad oma maadel teevad.

Keskkonnaamet on andnud oma 
kooskõlastuse Tapa valla üldplaneeringu 
eelnõule ning ei näe Kaitseväe tegevu-
sest tõusmas mingit ohtu ümbritsevale 
keskkonnale ja kohalikele elanikele.

Tapa kohalik omavalitsus (val-
lavolikogu ja vallavalitsus) mõistab 
Eesti Vabariigi Kaitseväe riigikaitselisi 
vajadusi. Samal ajal on kohalik omava-
litsus seisukohal, et Kaitseväe tegevus 
Tapal ei tohi halvendada ümbritsevat 
elukeskkonda ja kohalike elanike elu-
kvaliteeti. Hetkel saan kinnitada, et 
avalikule väljapanekule suunatud Tapa 
valla üldplaneeringu eelnõu annab või-
maluse meie valla edasiseks arenguks 
ja mitte mingil määral ei kahjusta Tapa 
valla elanike ja kinnistuomanike huve.

Vastupidi, juba täna on Tapa vallal 
kasu Kaitseväe kohaloleku suurenemi-
sest: tekivad uued kaubanduskeskused, 
söögikohad, teenindusasutused, mis 
kõik tähendab uusi töökohti.

Vastavalt planeerimisseaduse 
(NB! Planeeringut menetletakse kuni 
30.06.2015 kehtinud planeerimissea-
duse järgi) §-le 20 on igal isikul õigus 
avaliku väljapaneku ajal esitada ette-
panekuid ja vastuväiteid planeeringu 
kohta. Vastuväide on mingi planee-
ringulahenduse kohta mittenõustuva 
seisukoha esitamine või väide, et 
planeeringu menetlemisel ei ole täi-
detud seaduse nõudeid. Peale avalikku 
väljapanekut võtab vallavalitsus esita-
tud ettepanekute ja vastuväidete osas 
omapoolse seisukoha ning teavitab 
esitajaid omapoolsest seisukohast. 
Peale vallavalitsuse seisukohtade 
esitamist toimub avalik arutelu, kus 
käsitletakse avaliku väljapaneku jook-
sul tehtud ettepanekuid (NB! Avalikul 
arutelul enam üldtutvustust ei toimu, 
uusi teemasid ei avata, käsitletakse 
vaid tehtud ettepanekuid). Erimeel-
suste jäämisel saadetakse need peale 

avalikku arutelu maavanema juurde 
järelevalvesse, kus maavanem muude 
järelevalve ülesannete kõrval annab 
ka omapoolse seisukoha vastuväidete 
kohta, mida ei arvestatud.

Planeering on kättesaadav ko-
dulehel aadressil http://www.tapa.
ee/uldplaneering ning paberkand-
jal tööaegadel Tapa vallavalitsuses 
(Pikk tn 15, Tapa linn, Tapa vald), 

la laieneb Kaitseväe keskpolügoon ja 
kogu küla hakkab asuma ohualas. Mis 
tähendab, et vähemalt 300 päeval aas-
tas on mastis punane lipp ja igasugune 
juurdepääs külale on võimatu.

Rabasaare külas on mitu eraomandis 
olevat kinnistut ja üks ettevõte viib seal 
läbi ohutusalaseid koolitusi. Keskpolü-
gooni ohualade laienemise kohta küsis 
Kaitseministeerium vallavalitsuselt ar-
vamust. Vallavalitsus oma vastuväiteid 
kavandatud tegevustele ei esitanud!?

Tapa linnast lõunasse jäävatele ala-
dele kavandatavast lähiharjutusalast 
on meedias olnud rohkem juttu. Mitte 
aga sellega kaasnevatest negatiivsetest 
mõjudest Tapa linna, Näo ja Karkuse 
valla elanikele.

Üldplaneeringu 2016–2017. a täien-
datud keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise aruanne(KSH) paneb ette 
lähiharjutusalale jäävad üksikud maja-
pidamised võõrandada – see tähendab, 
et inimesed sunnitakse antud lahenduse 
heakskiitmisel oma kodudest loobuma. 
Antud piirkonnas on see korra ajaloos 
juba toimunud, peale lennuvälja rajamist.

KSH on tõsiselt tõstatatud lähihar-
jutusalalt lähtuva müra temaatika Tapa 
linna lõunapoolsetele aladele ja Näo 
ning Karkuse külale. Leevendavaid 
meetmeid ja lähiharjutusala kasutuspii-
ranguid ei ole aga käsitletud. Inimestel 
on puudunud võimalus antud temaatikal 
diskuteerida ja ettepanekuid teha, kuna 
menetlus ei ole olnud avalik. Vallava-
litsus ei ole aga kahjuks oma kodanike 

heaolu eest antud küsimuses seisnud.
Eraldi selgitamist vajab viimane 

vallavalitsuse poolne ÜP täiendamise 
ettepanek, et keskpolügooni ja Tapa 
lähiharjutusala piiranguvöönditesse ei 
ole võimaliku müra leviku tõttu soo-
vitav rajada müratundlikke hooneid 
(elamud ja puhkeotstarbelisi hooneid). 

Selle soovi realiseerimisel ei ole 
soovitav elamuid ehitada enam Tapa 
linna Vilgutale ja Näo, Karkuse, Moe, 
Räsna, Jootme ning Kuru külla.

Meile üritatakse jätta muljet, et 
ministri käskkirjaga on 2000 m piirang 
määratud ja midagi muuta ei ole või-
malik. Osaliselt on see õige – aga täna 
on otsustamise koht, et millest punktist 
seda 2000 m mõõtma hakatakse.

Tapa linna Laane tänava elanikke 
ei ole teavitatud, et mööda nende 
vaikset kodutänavat hakkab tulevikus 
kulgema riigimaantee Sõmeru-Rakve-
re-Pärnu, Tapa linna möödasõit. Lisaks 
muutub selle lahendusega Tapa linna 
sissesõit, mis hakkab tulevikus olema 
Pika ja Laane tänava ristmikult. Need 
on põhimõttelised muutused, mille 
kohta tuleb küsida rahva arvamust.

Imastu, Karkuse, Räsna, Jootme, 
Raudla, Läpi ja Töörakõrve külla ka-
vandatud riigikaitse taktikaalade mõju 
ei ole üldse hinnatud ja KSH joonisele 
neid alasid ei ole märgitud.

Seega ei ole täiendatud KSH hinna-
nud kõiki üldplaneeringuga kavanda-
tavaid tegevusi.

Praegune planeeringulahendus on 

vastuolus Vabariigi Valitsuse poliitilise 
suunaga, et väärtuslikku põllumaad 
säilitatakse.

Lähtuvalt Tapa valla kehtivast aren-
gukavast kooskõlastas Tapa vallvoliko-
gu maakonnaplaneeringu tingimusel, 
et kavandatavat Tapa lähiharjutusala ei 
planeerita põllumaale. Üldplaneeringu 
praeguses lahenduses seda volikogu 
seisukohta arvestatud ei ole.

Minu hinnangul kahjustavad peale 
2014. aastat üldplaneeringusse tehtud 
muutused oluliselt Tapa valla elanike 
ja kinnistuomanike huve. Tehtud 
muudatustest ei ole informeeritud 
puudutatud isikuid. Lihtne oleks olnud 
kõik puudutatud isikud korra kokku 
kutsuda ja muutusi tutvustada. Seda 
aga kahjuks tehtud ei ole.

26. jaanuaril toimunud volikogu 
istungil leidis volikogu koalitsioon, 
et minu poolt väljatoodu üldplanee-
ringu kitsaskohad ei ole olulised ning 
planeeringu võib vaatamata vastuolule 
valla arengudokumentidele suunata 
avalikustamisel. 

Kuni 31. märtsini saab üldplaneerin-
gule teha veel kirjalike parandusettepane-
kuid. Seda aega on aga selgelt vähe, kuna 
inimesed ei ole muutustest teadlikud. 
Loodan siiski, et Tapa linna, Imastu, 
Karkuse, Räsna, Jootme, Raudla, Läpi, 
Töörakõrve ja Rabasaare küla elanikud 
leiavad jõudu oma kodukoha tuleviku 
eest seista. Volikogule teen ettepaneku 
parandusettepanekute aja pikendamiseks.

Kuno Rooba, volikogu liige

Valla üldplaneeringu avalik väljapanek
Lehtse raamatukogus (Rägavere tee 
11, Lehtse alevik, Tapa vald), Jäneda 
raamatukogus (Jäneda loss, Jäneda 
küla, Tapa vald) ja Saksi raamatuko-
gus (Moe keskus 1, Moe küla, Tapa 
vald). Seisukohtasid võib avaldada nii 
e-posti teel vallavalitsus@tapa.ee või 
kirjalikult vallavalitsusele.

Alari Kirt,
vallavanem
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Kooskõlas Tapa valla 2017. aasta 
eelarvega ning planeeritud investee-
ringutega on kinnitatud valla han-
keplaan. Selle järgi seisab vallal ees 
terve rida hoonete ja rajatiste ehitusi 
ja rekonstrueerimisi, kokku ligikau-
du 25 tegevust. Annan lühiülevaate 
planeeritud suurematest ehitus- ja 
rekonstrueerimistöödest.

Tapa kesklinna ümberkujunda-
mine. Tegemist on suure projektiga, 
mis on saanud rahastuse riiklikest 
piirkondade konkurentsivõimet tu-
gevdatavatest toetusprojektidest. Selle 
käigus viiakse ellu projektid “Tapa 
raudteejaama, bussijaama, kesklinna 
haljastuse ja inimeste igapäevaste 
liikumisvõimaluste väljaarendamine” 
ja “Raudteepeatuste ühendamine 
erinevate liikumisviisidega”. Kui 
rääkida konkreetselt, siis ehitatakse 
ümber Jaama ja Sauna tänavad koos 
Jaama tänava ringristmikuga, samuti 
Kalmistu tänav Pika ja Rohelise 
tänavate vahe. Rajatakse kõnniteed, 
ehitatakse parklad Vaksali trahteri 
taha ja Valve tänavale, korrastatakse 
Kirikupark. Korraldatakse ümber 
bussijaama liikluskorraldus. Hetkel 
on projekteerimine lõpetamisel ja õige 
pea kuulutatakse välja ehitushanked.

Lehtse mitmeotstarbelise kesku-
sehoone ehitustööd jätkuvad. Töid 
alustati 2016. aasta juulis ning vastavalt 
lepingule peab objekt valmis olema 
käesoleva aasta juuni lõpus. Keskuse-
hoones hakkavad tööle Lehtse kool 
ja lasteaed, kultuurimaja ja spordi-
saal, raamatukogu, perearst. Ehituse 
valmides soetatakse asutustele vajalik 
sisustus. Keskusehoones saavad koos 
käia ka külaseltsid, mõned ruumid on 
mõeldud väikeettevõtjatele. 

Moe kergtee ehitus. Silmas pidades 
jalakäijate ja jalgratturite liiklusohu-
tust, on juba ammu vajadus Moe ja 
Tapa linna vahelise kergtee järele. 
Seoses sellega võttis volikogu objekti 
elluviimise käesoleva aasta eelarvesse. 
Esimese etapina ehitatakse valmis 
Moe keskuse ja Rakvere-Pärnu rii-

gimaantee vaheline lõik. Kõnealune 
lõik on aktiivselt kasutatav ja an-
nab kohe tuntava panuse jalakäijate 
liiklusohutusse, sest enamus jalgsi 
liiklejaid suunduvad seejärel läbi Moe 
küla linna. Projekteerimise hange on 
läbi viidud ning võib öelda, et pro-
jekteerimine on alanud. Vallavalitsus 
loodab, et saadakse kokkuleppele ka 
tee alla jäävate maatükkide omanikega 
ning maikuu lõpus saame läbi viia 
ehitushanke.

Tapa vene põhikooli  hoone 
rekonstrueerimine. Seoses vajadusega 
korrastada hoonetekompleksi va-
nema osa välisilme ja soojustada 
uue osa välisseinad, võetakse ette 
rekonstrueerimistööd. Samuti on vaja 
rekonstrueerida hoone küttesüsteem 
ja mitmed ruumid. Missuguses mahus 
käesoleval aastal rekonstrueerimistöid 
teostatakse, selgub läbiviidava hanke 
tulemustest.

Kultuurikoja rekonstrueerimise 
projekti koostamine. On kokku 
lepitud, et Tapa kultuurikoja hoone 
vajab rekonstrueerimist, sealhulgas 
välisseinte soojustamist. Planeeritud 
on käesoleval aastal rekonstrueerimise 
projekti koostamine. Kas ka ehituseni 
käesoleval aastal jõutakse, see sõltub 
valla rahalisest võimekusest ja läbivii-
dava hanke tulemustest.

Eha tänava mänguväljak. Hetke sei-
suga Eha ja Üleviste tänava piirkonna 
lastel pole kaasaegset mänguväljakut. 
Sellega seoses otsustas vallavalitsus 
rajada Eha tänava äärde kaasaegse 
mänguväljaku, sarnase Tapa linna 
Õuna tänava ja Moe keskuse väljaku-
tega. Hetkel käib ettevalmistus hanke 
läbiviimiseks.

Peale loetletud suuremate tegemis-
te teostatakse veel terve rida remonte 
vallaasutuste hoonetes ja ruumides. 
Täpset infot teostatavate tööde mah-
tude, maksumuste ja tegijate osas 
antakse pärast hangete läbiviimist ja 
tulemuste selgumist.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

02.02.2017
• Võeti vastu korraldus korral-

datud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

• võeti vastu kuus korraldust jäät-
memahuti perioodilise tühjendamise 
kohta;

• kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht kinnistul Kopli Näo külas 
Tapa vallas;

• väljastati ehitusluba ehitise (puur-
kaevu) rajamiseks Tapa vallas, Jootme 
külas, Treufeldi kinnistul, vastavalt 
Viru Geoloogia OÜ poolt koostatud 
projektile;

• lugeda Tapa vallas Tapa linnas 
Ülesõidu 5a kinnistule ehitise üm-
berehitamiseks (elamu) ehitusteatis 
teavitatuks;

• muudeti liikluskorraldus Linda 
tänava Pikk tänava ja Roheline tn va-
heline ala peatumise keelu alaks liiklus-
märkidega 361 „Peatumise keeld“ ning 
Pääsukese tänaval lasteaed „Vikerkaar“ 
parklas peatumise keelu alaks liiklus-
märkidega 361 „Peatumise keeld“ ja 
lisatahvliga 891b tekstiga „Välja arva-
tud lasteaia Vikerkaar külalisele“;

• anti mittetulundusühingule Jäne-
da Muuseum tasuta kasutada ruumid 
Tapa vallale kuuluvas hoones aadressil 
Tapa vald, Jäneda küla, Jäneda loss 
kuni 01. veebruar 2027.

09.02.2017
• Neljale puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;

• lõpetati üks puudega inimesele 
hooldaja määramine;

• sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;

• otsustati tasuda Tapa valla ela-
niku eest tema pensionist puudujääv 
osa hooldusteenuse osutamise eest;

• pikendati üürilepingud sotsiaal-
korteris;

• eraldati raha sotsiaalse kaitse ja 
tervishoiu kuludeks, noorsootöö ja 
noortekeskustele, religiooni toetuseks 
ning Tapa valla spordiklubidele;

• otsustati korraldada lihthange 
„Lehtse keskusehoone köögiseadme-
te ostmine”;

• kinnitati Tapa valla 2017. aasta 
hankeplaan;

• otsustati eraldada MTÜ-le Aren-
duskoda 2017. aasta eelarve osast 
(kirjastamisteenused) 25 565 eurot;

• otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luv elamumaa aadressil Depoo tn 6, 
Tapa linn, Tapa vald, kuna vara ei ole 
vallale vajalik.

16.02.2017
• Toetati Tapa vallas tegutsevaid 

mittetulundusühinguid, ringe, klu-
bisid, seltsinguid ja seltse Tapa valla 
2017. aasta eelarve osast kokku kuni 
14 500 euroga;

• otsustati toetada kuue lapse las-

teaias toitlustamist;
• ühele abivajajale otsustati maks-

ta täiendavat peretoetust summas 
160.00 eurot;

• otsustati mitte maksta ühele 
taotlejale täiendavat peretoetust 
ja kahele taotlejale toetust raske 
majandusliku olukorra pärast, kuna 
abivajadus ei ole põhjendatud;

• ühele abivajajale eraldati raske 
majandusliku olukorra tõttu toetust 
summas 130 eurot;

• kahele taotlejale eraldati kütte-
toetust, viiele taotlejale ravimitoetust 
ning ühele taotlejale abivahendi saa-
miseks toetust;

• kinnitati matusetoetuse ning 
sünnitoetuse 1. osa ja 2. osa vormid;

• anti MTÜ-le Spordiklubi Pre-
sidendirada avaliku ürituse luba 
“XIV Presidendimatk” suusamatka 
korraldamiseks 10 km pikkusel 
Presidendirajal Aegviidust Jänedani 
ja 5 km jalgsimatkana kergliiklusteel 
Nelijärvelt Jänedani 25.veebruaril 
2017 kell 11–16;

• anti avaliku ürituse luba Vastla-
päev Männikumäel korraldamiseks 
28.veebruaril 2017 ajavahemikul kell 
15–21;

• anti MTÜ-le Loominguline 
Ühendus KOIT avaliku ürituse 
luba Tapa valla maslenitsa 2017 
korraldamiseks Tapa Kultuurikojas 
ja kultuurikoja parklas 26. veebruaril 
2017 ajavahemikus kell 13–17;

• võeti vastu korraldus jäätmema-
huti perioodilise tühjendamise kohta 
ning üks korraldus korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise kohta;

• otsustati mitte algatada Tapa 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) 
torustike rekonstrueerimise ja rajamise 
projektile keskkonnamõju hindamist;

• võeti vastu korraldus maaüksus-
tele koha-aadressi määramise kohta;

• väljastati kasutusluba ehitise 
ümberehitamisel (õppehoonesse 
automaatse tulekahjusignalisatsiooni 
paigaldamine) Tapa vallas Jäneda 
külas Õppekeskuse kinnistul;

• määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa vallavalitsusele Tapa vallas 
Moe külas jalgratta- ja jalgtee ehita-
mise tehnilise projekti koostamiseks;

• otsustati korraldada lihthange 
„Moe jalg- ja jalgrattatee projektee-
rimine“;

• raudtee haruteede nr 106 ja 107 
hooldus- ja järelevalvetööde edukaks 
pakkumuseks tunnistati Leonhard 
Weiss RTE AS poolt esitatud pakku-
mus kui ainus esitatud ja vastuvõeta-
va maksumusega pakkumus.

23.02.2017
• Väljastati kasutusluba Järva 

Tarbijate Ühistule, ehitise (ehitise re-
konstrueerimisel ja laiendamisel kuni 
33%) ümberehitamisel Tapa vallas 
Tapa linnas Kalmistu 3 kinnistul;

• väljastati FIE-le Andrey Gre-
benchuk kuuluvale sõidukile Re-
nault Espace, registreerimismärgiga 
918BSN, sõidukikaart taksoveoks 
tähtajaliselt kuni 26.01.2018;

• Tapa valla elanikule Kermo Uue 
eraldati 90 eurot toetust, osalemaks 
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Fö-
deratsiooni poolt korraldatavatel 
võistlustel 2017. aastal;

• volitati Tapa vallavalitsuse hoole-
kandespetsialist Ly Nelsonit teostama 
eestkostetava nimel kõiki pangatoi-
minguid (E-teenuse ja arveldusarve 
avamine ja sulgemine, pangakonto 
väljavõte, lepingute sõlmimine, sula-
raha väljavõtmine, maksta arveid ja 
teha ülekandeid.) Swedbank AS-is.

02.03.2017
• Määrati projekteerimistingi-

mused ehitise (LPG mahuti ja gaa-
sitankuri) rajamise ehitusprojekti 
koostamiseks Pikk 16 kinnistul Tapa 
linnas vastavalt asendiskeemile ja 
projekteerimistingimuste taotlusele;

• väljastati ehitusluba ehitiste 
(Silohoidla püstitamiseks, laienda-
miseks ja lauda ümberehitamiseks) 
ümberehitamiseks Tapa vallas, Raudla 
külas, Raufarmi kinnistul, vastavalt 
NORDECON BETOON OÜ poolt 
koostatud projektile;

• väljastati kasutusluba N.R. Ener-
gy OÜ’le ehitise (Soojatrassi) rajamisel 
Tapa vallas Tapa linnas Kalmistu 3 
kinnistul;

• kooskõlastati puurkaevu rajamise 
asukoht kinnistul Kuriste Tõõrakõrve 
külas Tapa vallas;

• võeti vastu üks korraldus jäätme-
mahuti perioodiliseks tühjendamiseks 
ja üks korraldus korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise kohta;

• lihthanke nr 182703 „Moe jalg- ja 
jalgrattatee projekteerimine“ edukaks 
pakkumiseks tunnistati KLM Projekt 
OÜ poolt esitatud pakkumus;

• lihthanke nr 182774 „Lehtse Kes-
kusehoone köögiseadmete ostmine“ 
edukaks pakkumiseks tunnistati Köö-
giabi OÜ poolt esitatud pakkumus;

• otsustati korraldada lihtsustatud 
korras tellitava teenuse hange „Tapa 
linna koolide ja lasteaedade toitlustus-
teenus“.

• võeti vastu korraldus 2017. a 
kaasava eelarve ettepanekute hinda-
miskomisjoni ja rahvahääletuse hää-
letamiskomisjoni moodustamise ning 
hääletamiskohtade kinnitamise kohta;

• kinnitati kinnistu Depoo 6, Tapa 
linn, Tapa vald kirjaliku enampakku-
mise tulemused;

• kinnitati Tapa spordikeskuse 
kasutustasud.

• kinnitati vallavanema Alari Kirt 
lähetus 07.–08.03.2017 Tallinnas 
toimuvale koolitusele “Kohalike oma-
valitsuste juhtide arenguprogramm 
2016–2017“.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDValla 2017. aasta 
ehitused

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.
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KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

26. märts kl 12		Lehtse	Külakilb	7.	mäng	–	jätkub	XV	hooaeg!	
Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

27. märts kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kevade alguse tähis-
tamine.	Külalisesinejaks	on	Elle	Kivisoo	ja	laulu-tantsulapsed	
TG II klassist kavaga “Laulumängud rahvatoonis” Ootame 
külla	kõiki	Tapa	valla	pensionäride	klubisid	ja	teisi	huvilisi!	
Tantsuks orkester. 

2. aprill kl 10	8.	lehtse	pinksi	pühapäev.	Lõpeb	XV	hooaeg	–	sel-
guvad	üldvõitjad!	Täiskasvanute	registr	algab	9.30	ja	lõpeb	
9.55!	Täiskasvanuil	osamaks	3,50	€,	õpil	tasuta.	

4. aprill kl 11 Mudilaste naljahommik. Lasteetendus Teatrikeselt 
– “Kolm suurt soovi”. Pilet 2 €.

6. aprill kl 11	 Väikekoolide	muusikafestival	“Muusika	me	sees	
ja	ümber”.	Kontsert	laulu-	ja	pilliansamblitelt	üle	Eesti.	An-
sambel	Lõõtsavägilased	jpm.	Sissepääs	–	vaba	annetus.	

10. aprill kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
13. aprill  Kevadpühade üritus “Muna nii ja muna naa…”.
  kl 10–12 Mudilastele. 
 kl 13 Koolilastele. 
 Korraldavad Lehtse Käsitööseltsing ja kultuurimaja. Mit-

mekesine meisterdamine, munade värvimine, temaatilised 
tegelused.	Mängu-	ja	joonistustuba,	munamängud	jpm.	

15. aprill kl 20	 XIII	MMM-ÕHTU	ehk	Mõnusate	MuusikaMeeste	
pidu. Osalema on oodatud bändid ligemalt ja kaugemalt, 
endised ja praegused pillimehed, instrumentalistid, solis-
tid	jne.	Igale	soovijale	esinemisaeg	ja	koht	kaetud	lauas!	
NB!	Esinemissoovist	palume	ette	teatada!	Teid	tantsitavad	
mitmed	ansamblid:	UBA,	Lehtsest	ja	…	Peole	on	oodatud	
ka tantsuhimuline publik, kes valib esinejaist oma lemmiku. 
Seekord	tantsid	tallad	alt	–	tulemata	ei	saa	jääda!	Publikule	
laudadesse	registreerimine!	Pääse:	7	€	13.	aprillini;	peo-
päeval kallim ja mugav koht pole garanteeritud. Info: tel 
521	8398;	e-mail:	info@lehtsekultuurimja.ee.

23. aprill kl 12	 Lehtse	külakilb	8.	mäng.	Lõpeb	XV	hooaeg!	Sel-
guvad	hooaja	üldvõitjad!	Osamaks:	täisk	2	€,	õpil	tasuta.	

24. aprill kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud 
“Lehtse	puhtaks!”	Kaasa	lööma	ootame	kõiki	hea	tahtega	ini-
mesi!	Kogunemine	Lehtse	kultuurimaja	juurde,	kust	soovijad	
saavad kindad. Prügikotid olemas. Pärast koristust kultuuri-
majas talgu teelaud, slaidiprogramm ja jututuba. 

24. märts kl 18 ja 20	Seiklusfilm	„Lõvi“	(“	Lion“).	Alla	12-aastas-
tele mittesoovitav. Pilet 4 € 

25. märts kl 16 Kuusalurahva	teater	Indrek	Hargla	kriminaalnäi-
dend	kahes	vaatuses	„Testamenditäitjad“.	Pääsmed	4	€	ja	6	€	
saadaval kultuurikoja kassas. Pool tundi enne etendust 6 € ja 
8 €.

27. märts kl 19		Andrus	Vaariku	monoetendus	„Elu	on	parim	
meelelahutus“. Monolavastuse teeb omapäraseks interaktiiv-
sus, publikul on võimalik näitlejaga kaasa rääkida, diskutee-
rida	ja	küsimusi	esitada.	Piletid	hinnaga	12	€	ja	14	€	müügil	
kultuurikoja kassas ja Piletilevis. 

28. märts kl 18 ja 20	Krimikomöödia	„T	2	Trainspotting“.	All	
12-aastastele	mittesoovitatav.	Pilet	4	€.

4.aprill kl 18 ja 20	Märulikomöödia	„Maantee	Patrull“	(	CHIP-s).	
Alla	14-aastastele	keelatud.	Pilet	4	€.

7. aprill kl 11	 Lasteteater	Reky	etendus	„Okasroosike“.	Pilet	7	€.
11. aprill kl 16 ja 18	Koguperefilm	„Smurfid:	Kadunud	külake“	

(Smurfs	3).	Film	on	3D.	Pilet	4	€		+	1.50	€	prillid,	lasteaiamu-
dilased	2	€	+	1.50	€	prillid.

13. aprill kl 19	 Tähistab	loominguline	ühendus	„Koit”	oma	15.	
sünnipäeva	kontserdiga	„Igavene	kevad”.	Esinevad	Boris	
Demin,	Svetlana	Zahharova	ja	Georgi	Novitski	St	Peterburist.	
Piletid	5	€	ja	10	€.

18. aprill kl 18 ja 20.15 	Actionfilm	„Kiired	ja	vihased	8“	(Fast	&	
Furious).	Alla	12-aastastele	mittesoovitatav.	Pilet	4	€.	

19. aprill kl 19	 Vana	Baskini	Teatri	etendus	E.	Coleman	„See	on	
minu	pidu	ja	teen	mis	tahan	(Suren	või	ära)“.	Lavastaja:	Ivo	
Eensalu.	Mängivad:	Egon	Nuter,	Anne	Veesaar,	Külli	Reinumä-
gi,	Meelis	Põdersoo,	Linda	Kolde,	Janek	Sarapson.	

	 Piletid	hinnaga	13	€	ja	15	€	müügil	Piletilevis	ja	kultuurikoja	
kassas.

21. aprill kl 19	Rahvatantsupäev.	Esinevad	kõikTapa	linna	rahva-
tantsurühmad.	Tantsuks	mängib	ansambel	The	Last	Chance.	
Tasuta.

25. aprill kl 18 ja 20	Ajalooline	draamafilm	„Loomaaedniku	
naine“	(The	Zoopeeker`s	Wife	).	Alla	12-aastastele	keelatud!	
Pilet 4 €.

29. aprill kl 18	 Segakoori	Leetar	juubelikontsert.	Tasuta.

-	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

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

TASUTA:
	Süstlavahetus,	nõustamine,	rasedustestid,	 
kondoomid,	infomaterjalid,	jook	ja	kerge	eine!

Igal	teisipäeval	kell	10–13	on	võimalik	B-,	C-hepatiidi	ja	 
HIV-testimine	tasuta.

Lisainfo	tel	5334	1185,	324	0891	või	 
tapa.ennetuskeskus@gmail.com.

Pädevusega  
ELEKTRIK

teostab kõiki elektritöid.  
Tel	5341	9510,

e-mail	 
lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD				
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE	KÄIT				

KONSULTATSIOON

11.	aprillil,	kell13–17,	Lääne-Virumaa	
TÖÖMESS	Rakvere	Spordikeskuses,	

Kastani	12,	Rakvere.

Tööpakkumised	otse	Lääne-Virumaa	
tööandjatelt, töötamisvõimalused 

Euroopas, karjäärinõustamine, info 
õppimisvõimalustest, ettekanded ja 

töötoad.
Ettekannete ajakava  

väikeses saalis:
13.30–14.30	Töötamise	register	ja	
maksud.	Sotsiaalmaksusoodustused	
vähenenud töövõimega inimestele. 

(Maksu-	ja	Tolliamet)
14.30–15.30	Mida	arvestada	tööle	
asudes ja töölepingut lõpetades?  
Kuidas hoida tervist töökohal?  

(Tööinspektsioon)
15.30–16.00	Investeeri	oskustesse	
töötukassa	toel	–	täiendus-	ja	 
ümberõpe töötavale inimesele  

(Eesti Töötukassa)
Suures	messi	saalis:

16.00–16.45	Paneeldiskussioon	 
„Kärgtöö	ohud	ja	võimalused“

Paindlikkusest töösuhtes, mitme  
tööandja heaks töötamis ja  

töötamise eri vormidest arutlevad: 
Eela	Velström	–	Särav	startija	2016,	
OÜ	Velström	Vallner	Tohver,	interim	
töö	ja	mobiilse	juhtkonna	teenus;	

Marko	Torm	–	Lääne-Viru	maavanem;	
Argo	Pällo	–	Päästeamet,	Tuletark	OÜ;	
Epp	Orgmets	–	SA	Lääne-Viru	Aren-
duskeskus,	ettevõtluskonsultant;	Karin	
Rändla	–	JELD-WEN	Eesti	AS,	perso-

nalijuht
Päeva juhib Margus Grosnõi.

Üritus on kõigile huvilistele tasuta. 

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise  

võimalusega:  
sõelutud mulda, liiva, purukruusa,  

killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri,  

frontaallaaduri, greideri jm rasketehni-
ka teenuse osutamine.

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

Võtame	tööle	tisleri.	
Tel	5565	8919,	

amblapuit@gmail.com, 
Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude  
puidutoodete valmistamine  

tellimuse peale.



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 23. märts 2017

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	Ro-
heline	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.

-	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

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

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

-	Korteriühistutele	tehnilise	
konsultandi teenus
-	Korteriühistute	renoveeri-
mine, remont
-	Katuse	ehitamine,	remont
-	Aedade	ehitamine
-	Puit	ja	kiviterrasside	ehi-
tamine
-	Vundamentide	ehitamine,	
soojustamine
-	Akende	ja	uste	vahetamine

-	Omaniku	järelevalve	teos-
tamine
-	Saunade	ehitamine
-	Elumajade	ehitamine
-	Ärihoonete	ehitamine
-	Eramajade	ehitamine
-	Seinte	ehitamine,	soojus-
tamine
-Vee-	ja	kanalisatsioonitööd
-Viimistlustööd

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

Tel	5664	9956.

Avaldame kaastunnet  
Galina Šalavinale poja 
AndREI ŠALAVInI 

surma puhul.
OÜ	Segers	Eesti	kollektiiv

Mälestame Anna Romanovat
3.02.1924-7.02.2017

Avaldame kaastunnet pojale perega.

Pikk	tn	12	elanikud

Avaldame kaastunnet lähedastele 
OLEV HERIngSOnI 

kaotuse puhul. 

Ain ja Merike

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

Tel	5647	6346	või	325	0113	õhtuti.

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete  
kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja  
raha	kohe	kätte.	Helista	julgelt!	Tel	587	10351.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja  
põllumaad.		Tel	504	5215,	514	5215.

Avaldame südamlikku kaastunnet
Helgi	Tiitsole	kalli	

ÕE
kaotuse puhul.

KÜ Moe 5 elanikud

Kallist naabrinaist 
AInO VÕRKI 

mäletavad ja avaldavad  
kaastunnet lähedastele 

perekonnad	Vipper	ja	Tõnuri.

Kuigi rohtuvad rajad,
ei unune koosveedetud ajad…

Mälestame ja avaldame kaastunnet 
Annele perega abikaasa

HEInART KOndI
kaotuse puhul.

Endised	kaastöötajad	Vasarast.

Kaaniravi ja massaaž nüüd Tapal. 
Helistada	numbrile	552	1946.

Otsitakse ausat ja kohusetundlikku
TALLIMEEST Jäneda talli (Jäneda küla, Tapa 
vald).	Töö	toimub	nädalavahetustel	kl	9–16.	
Töö sisuks on hobuste bokside puhastamine, 

talli korrashoid ja muud jooksvad tööd. 
Eelnev töökogemus sellel alal ei ole vajalik.
Kontakt:	info@janedatall.ee,	tel	522	5718.

RAM Builder OÜ
 Teostab järgmisi töid:

Meil	on	kogemust	üle	10	aasta.
Paide	mnt	7c,	Tapa.	Tel	5598	3983.
E-mail:	rambuilder.leht@gmail.com

•	Üldehituslikud	tööd,	
sise-	ja	välisviimistlus,	
plaatimine,  
pottsepatööd jne
•	Kivi-	ja	puitfassaadid

•	Viil-	ja	lamekatused
•	Akende	ja	uste	
müük ning paigaldus
•	Santehnilised	tööd
•	Elektritööd

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

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

Müüa lõhutud küttepuud pikkus vastavalt soovile. 
Koorem	alates	5	rm.	Tel	505	2239.

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

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,	sang-
lepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

Rehvitööd  Ambla mnt 2 
Lepiku Rehv OÜ  Tel 505 8683.

 PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:

-	Katuste	ehitus			-	Vihmaveesüsteemide	paigaldus			-	Plekksepatööd
-	Katuste	ja	puitfassaadide	soojustamine	ja	renoveerimine

 Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni läbiviigud,  
erimõõdulised veeplekid jne). Kui soovid plekkkatust,  

siis	plekkkatust	küsi	otse	plekkseppadelt.	Info:	tel	5556	0167	 
pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

Imastu Kool-Kodu võtab tööle HOOLdAJA.
Tööaeg	on	graafiku	alusel.	Tööle	asumisel	on	va-
jalik	kehtiv	tervisetõend.	Oma	CV	ja	sooviavaldus	

saata	e-posti	aadressile
imastu@hoolekandeteenused.ee.

Lisainfo	saab	tööpäeviti	(E–R)	tel	5340	4704.	
www.hoolekandeteenused.ee, 

www.facebook.com/hoolekandeteenused.


