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Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel 
moodustuva Tapa valla valimiskomis-
joni asukoht on Tapa vallavalitsuse ka-
binet 2.5, aadressil Pikk 15 Tapa linn. 

Valimiskomisjoni tööaeg on: 
16. augustist kuni 13. septembrini 

2017 igal tööpäeval kell 13–15;
5. septembril 2017 kell 14–18.
Muul valimistevahelisel perioodil 

on valimiskomisjoni lahtiolekuaeg 
iga kuu teisel esmaspäeval alates 10-st 
kuni 12-ni.

Valimiskomisjoni esimees Pi-
ret Treial, piret.treial@tapa.ee, tel 
5557 8165. 

Austatud Tapa valla 
seeniorid!

Olete oodatud iga-aastasele 1. oktoob-
ri eakate päeva suurele väljasõidule.

Selle aastane väljasõit toimub 1. 
oktoobril 2017 koos Tamsalu valla 
eakatega.

Väljasõit kell 8.00 Tapa Keskväl-
jakult, kell 7.30 Jäneda bussijaamast 
ja kell 7.45 Lehtse kultuurimaja eest.

Külastame koos Järvamaa ilusaid 
paiku – Paide Koduloomuuseumi, 
Ajakeskust Wittenstein, toimub Paide 
linnaekskursioon, Sassi Talu Jaana-
linnufarmi, Piimandusmuuseumi ja 
Võhma Valgusevabrikut.

Registreerimine ja osalustasu 
maksmine alates 4. septembrist 
Tapa kultuurikojas kell 9–11, Anu 
Jonuks 5342 2364.

Osalustasu ühele inimesele on 15 
eurot.

Väljasõitu toetavad MTÜ Seenior 
ja MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikes-
kus.

Ene Augasmägi

Valla käesoleva aasta 
ehitustööde hetkeseis

Tapa valla käesolevaks aastaks pla-
neeritud mitmed ehitustööd juba 
käivad, teistega alustatakse lähiajal. 

Tapa kesklinna ümberkujunda-
mise ehitustöödega alustati juu-
nikuu lõpus. Käesoleval ajal on 
Jaama, Sauna ja Kalmistu tänavatele 
ning Ambla maantee lõigule juba 
tänavaaluse teekeha esimene kiht 
ehitatud. Samuti on rajatud mitmed 
uued sademevete torustikud. Käib 
tänavavalgustuse ehitus ning kor-
rastatakse kanalisatsioonikaevusid. 
Kirikupargi osas tehakse ettevalmis-
tusi valgustuse, jalgteede ja platside 
rajamiseks. On alustatud ehitustöö-
dega Valve ja Esperanto tänavatel. 
Vallavalitsus on teadlik, et ehitus-
tööd põhjustavad linnakodanikele, 
autojuhtidele, ühistranspordile ja 
äriomanikele hulga ebameeldivusi. 
Samas on võimatu uut ehitada, kui 
ei lammuta vana. Seepärast palume 
see kõik hea tulemuse nimel välja 
kannatada. Jaama ja Sauna tänav 
jäävad suletuks kuni augusti lõpuni.

Lehtse mitmeotstarbelise kesku-
sehoone 2016. aasta juulis alustatud 
ehitustööd on lõpetatud. Kesku-
sehoones hakkavad tööle Lehtse 
kool ja lasteaed, kultuurimaja ja 
spordisaal, raamatukogu, perearst. 
Lähiajal paigaldatakse asutustele 
vajalik sisustus. Keskusehoones 
saavad koos käia ka külaseltsid, 
mõned ruumid on mõeldud väi-
keettevõtjatele. Ehitustööd teostas 
Parmeron AS ja keskusehoone 
rajamise kogumaksumuseks koos 
käibemaksuga kujunes 1 609 672 
eurot. Hoone ametlik avamine 
toimub augusti lõpus.

Moe kergtee ehitus. Ehitushange 
on läbi viidud ning parimaks osutus 
Warren Teed OÜ ja Kiirkandur AS 
ühispakkumine. Ka maaomanikega 
jõuti kokkuleppele tee alla jäävate 
maatükkide ostmiseks ning voliko-
gu andis loa kõnealused maatükid 
vallale osta. Ehitustööd algavad 
augusti algul ning lepingujärgseks 

tähtajaks on 30. november käesoleval 
aastal.

Alanud on Tapa vene põhikooli 
hoone rekonstrueerimine. Seoses 
vajadusega korrastada hoonete-
kompleksi vanema osa välisilme ja 
soojustada uue osa välisseinad, võeti 
koolihoonega ette suuremahulised 
rekonstrueerimistööd. Hange on läbi 
viidud, parima pakkumuse esitasid 
ühispakkumusena MHE OÜ ja Im-
pernova OÜ, tööde maksumuseks 
on selle kohaselt 613 420 eurot. 
Ehitustöödega alustati juuli alguses 
ning lisaks välisseinte korrastamisele 
saavad katused uued soojustatud 
katted, korrastatakse vihmaveesüs-
teemid, soojustatakse sokliosa.

Muusika- ja kunstikoolis soojus-
tatakse katusealune puistevillaga, 
remonditakse teise korruse klassid 
ja koridor. Seoses sellega, et muusi-
kakooli hoone viidi juba kaks aastat 
tagasi üle kaugküttele, on vanad ja 
amortiseerunud ahjud muutunud 
mittevajalikuks ning need lammu-
tatakse. Tööd teostab RamBuilder 
OÜ ja objekt peab valmis olema 
õppeaasta alguseks.

Eesmärgiga tagada jalakäijate 
liiklemise ohutus rajatakse täna-
vu Tapa vallas mõned kõnniteed 
ja parandatakse liikluskorraldust. 
Seoses sellega, et väga paljud jalgsi 
liiklejad suunduvad Laialt tänavalt 
üle Valgejõe puiestee Võidu tänavale, 
tekkis vajadus korrastada sealkandis 
liiklust. Valgejõe puiesteele tekib 
jalakäijate ülekäigurada ja Võidu 
tänavale kuni ristumiseni Hiie täna-
vaga rajatakse kõnnitee. Kõnnitee 
just konkreetsele lõigule rajatakse 
seepärast, et ülekäigurajaga ei tohi 
jalakäijaid suunata sõiduteele. Kas 
ja millal rajatakse Võidu tänavale 
veel kõnniteed, otsustab volikogu. 
Ehitustööd on lõpetatud, jäänud on 
jalakäijate ülekäiguraja märgistamine 
ja liiklusmärkide paigaldamine.

Korrastatakse ka Pargi täna-
va ületamine Tapa gümnaasiumi 

peaukse ees. Tekitatakse korralik 
ülekäigurada ja pargi poolt tulevad 
jalgteed suunatakse otse jalakäijate 
ülekäigurajale. Sellega lahendatakse 
ammune probleem ja tagatakse 
õpilaste liiklusohutus. 

Lehtsesse rajatakse ligikaudu sa-
jameetrine lõik kõnniteed Rägavere 
teele keskusehoone naabrusesse. 
See korrastab kogu hoonet ümb-
ritseva jalgteede võrgustiku. Kõn-
niteede ehitustööd teostab Lasila 
Betoon AS.

Käesoleval suvel võeti ette Tapa 
linnaraamatukogu esise haljastu kor-
rastamine. Rekonstrueerimise tingis 
vajadus rajada 1. Mai puiesteelt 
korralik jalakäijate tee raamatukogu 
peaukseni ning koos sellega avada 
ilus hoone tänavale. Käesoleva aasta 
plaanides ongi jalgtee ehitamine, 
raamatukogu hoone ees puuduoleva 
kivisillutise paigaldamine ja jalgtee 
äärde kaasaegse valgustuse rajamine. 
Jalgteele paigaldatakse pingid, mille-
le raamatukogu poolsel initsiatiivil 
hakatakse omistama Tapa ajaloo ja 
kultuuriloo jaoks oluliste inimeste 
nimesid.

Jalgtee ja platside ehitustöö teos-
tab Lasila Betoon AS ja pargivalgus-
tuse rajab Särts OÜ. Tööde valmi-
mise tähtajaks on augusti keskpaik.

Jäneda külas rajatakse korte-
relamute piirkonda lastele uus ja 
kaasaegne mänguväljak. See idee tuli 
Jäneda kogukonnalt Kaasava eelarve 
ettepanekute hulgas ning saavutas 
ülevallalises tihedas rebimises teise 
koha.

Seoses sellega, et lasteaia Viker-
kaar õueala vajab kaasajastamist, 
paigaldatakse sinna mitmed huvi-
tavad uued mänguatraktsioonid. 
Tööd peavad valmis olema augusti 
keskpaigas.

Tööde valmissaamise järjekorras 
anname vallarahvale jooksvalt infot 
nii kodulehel kui ajalehes.

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Valimiskomisjoni 
asukoht ja tööaeg

Tapa kesklinna ümberkujundamise suuremahulised ehitustööd hakkavad kõigile, nii vallaelanikele kui ka küla-
listele, kohe silma.

Lehtse uue keskusehoone 
sisehoovis ja  

kultuurimaja ees

26. augustil 2017. a 
SUUR SUVELÕPUPIDU  

KÕIGILE –  
Pidupäev perega

Tegevuste algus kell 16.
* Uue keskuse pidulik ava-

mine
* Kontserdid

* Tantsuks ansambel
Meelis Band

* Tegevused lastele
* Heategevuslik loterii

* Puhvet
NB! Ootame huvitavaid  

pakkumisi!  
Info 521 8398;

info@lehtsekultuurimaja.ee.

Seoses kolimisega on Lehtse 
raamatukogu   

1.–8. augustini suletud.
Kohtume taas alates  

9. augustist juba endises  
asukohas vastvalminud kaunis 

Lehtse keskusehoones.
Oleme avatud E–R 10–18.

Lehtse raamatukogu
tel 383 3388

Tänan Tapa gümnaasiumi 
direktorit Elmu Koppelmanni 
ja Tapa Autobussipargi bos-
si Rein Tali pikaajaliselt osuta-
tud materiaalse ja moraalse abi 
eest Enn Klemeieri mälestus-

turniiride korraldamisel. 
Tänu ka Lääne-Virumaa ma-
letajate eestvedajale Peedu 
Vipperile medalite eest ning 

Tapa kultuurikoja perenaisele 
Heili Pihlakule õdusate ruumide 

võimaldamise eest.

Enn Koppel, maleveteran

Kaari Aupaju

 Üheks päevaks ajas 
tagasi Tapa jaamas!

Ebamäärane idee Nostalgiajaamast, mis 
sündis peaaegu aasta tagasi, on praegu-
seks hetkeks võtnud päris kindla kuju.

Selleks, et 11. augustil saaks toimuda 
“Tapa rongijaama elluärkamine”, on 
tehtud omajagu tööd. Sündmuseni pole 
enam palju aega jäänud ja nüüd on paigas 
ka ajakava, millega saab tutvuda allpool. 
Üritus toimub 11. augustil 2017 Tapa 
raudteejaamas.

Sündmuse peamine eesmärk on pöö-
rata tähelepanu Tapa rongijaamale, mida 
on nimetatud linna “südameks”, mis on 
ühtlasi tunnistatud Eesti kultuurimälesti-
seks, kuid  hetkel räämas ja laguneb.

Sündmuse laiem eesmärk on pak-
kuda külastajatele võimalust avastada 
Eesti raudtee üht olulisemat sõlmpunkti, 
tutvuda ruumidega, kus pole kunagi kü-
lastajad käinud. Pakume selle nostalgilise 
projekti raames võimalust saada osa kõi-
gest sellest, mis toimus Tapa rongijaamas 
kuldsetel 80ndatel.

Samuti kogume kuni sündmuse 
kättejõudmiseni mälestusi kõikidelt 
inimestelt, kellel on mingisugune kokku-
puude Tapa vaksaliga. Ootame kõikide 
mälestusi  meiliaadressile noortekogu@
tapa.ee või postiaadressil Lääne-Viru 
maakond, Tapa vald, Tapa linn, Kooli 
tänav 24, 45106.

Kl 10 – Rongijaama avamine. 
Hommikukohvi vallavanemaga.
Kl 10.30–17– Avatud rongijaa-
ma kõik ruumid ja näitus.
Kel 12/14 (vene keeles)/ 16 – 
Ekskursioonid, läbi viib viimane 
vaksaliülem Nikolai Albert.
Kl 12–21 – Rongijaama kodu-
kohvik Auruvedur.
Kl 17.30 – Kummardus Georg 
Otsale.
Kl 19.30 – Ametlik tänamine.
Kl 20 – Vene romansid Eduard 
Tomani esituses.
Kl 21 – Ööorienteerumine.
Kl 21.15 Toomas Kralli bänd In 
Mood.
Kl 1 – Vinüülplaadi disko.



Spordilaagri lapsed Võsul.
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 Vähemalt üle mitmesaja tuhande aasta 
on möödunud ajast mil inimesed õp-
pisid tuld valitsema ja kogunesid enda 
soojendamiseks lõkke ümber.

Tule maagiline vägi köidab ka 
tänapäeval nii suuri kui väikeseid. Et 
kontrollitud ja turvaline tuli ei pöör-
duks vallapääsemise korral hädaohuks 
on tuleohutusnõuete tundmine häda-
vajalik. Seda kõike tuleb võimalikult 
varakult õpetada ka lastele. Miks mitte 
teha seda siis juba lasteaia õuealal ole-
val lõkkekohal, sest tule tegemist ei saa 
kunagi harjutada liiga palju.

Sel kevadel toimuski Rakvere kol-
ledžis IX õuesõppe konverents „Tuli 
– sõber või vaenlane“. Eesmärgiks 
oli hajutada õpetajate hirmu elava tule 
kasutamise ja tuleteema käsitlemise 
suhtes lasteaias. TLÜ Rakvere kolledži 
õuesõppe konverentsi idee on jätkuvalt 
vahendada koolitajate ja praktikute häid 
õuesõpetamise kogemusi õpetajatele. 
Seoses sellega oligi meid palutud esi-
nema õuesõppe konverentsi töötuppa 
„Mängud tule ääres“.

Idee, teha Vahakulmu lasteaia-
platsile lõkkekoht, sündis meil juba 
paar aastat tagasi. Uurisime erinevat 

kirjandust ja vaatasime lahtiste silma-
dega ringi, kuidas teha ohutusnõuetele 
vastavat ja turvalist lõkkekohta. Koos-
töös lastevanematega saimegi endile 
väga ilusa ja mugava istumiskohtadega 
lõkkekoha.

Peale selle tutvustasime töötoas 
erinevaid lõkke- ja süütematerjale, 
lõkkega seotuid reegleid, üritusi, 
mida viia läbi õues koos lõkke tege-
misega ning mänge, mida mängida 
tule ääres. Enamus oma mängudest 
oleme kohandanud ja laiendanud 
erivanuselistele lastele, et kõik saaksid 
mängurõõmu kogeda. 

Mängud, mida tutvustasime män-
gisid kõik õpetajad rõõmuga läbi. 
Eriti meeldisid osalejatele ring- ja 
paarismängud. Elevust ja mängulusti 
tekitasid isevalmistatud vahenditega 
mängud. Mängude mängimisel said 
õpetajad panna proovile oma võimed 
ja oskused. 

Konverentsi lõppedes jäi hinge 
soe tunne, et paljud õpetajad said 
innustust ning julgust teha ka enda 
lasteaeda lõkkekoht ning mängida 
lastega mänge tule ääres.

 Ester Piht ja Illa Õun, lasteaiaõpetajad

Tuli – 
sõber või vaenlane

Foto  Ave Pappe

Tapa vallas loodud uus filmifestival 
KINO MAALE kutsub koolilapsi 
animatsioonitöötubadesse.

Filmifestival KINO MAALE 
(endise nimega Priit Pärna animafil-
mifestival) korraldab tänavu koolilas-
tele ja noortele animatsioonitöötube, 
kus kõikidel osalejatel on võimalus 
arendada oma loovust ja jutustada 
erinevaid lugusid animatsioonikeeles.

Animatsioonitöötoad toimuvad 
teisipäevast neljapäevani, 9.–11. ok-
toobril kl 12–16 Tapa gümnaasiumis 
(Pargi 12, Tapa) ning töötubades õpi-
takse sel korral joonisfilmi, nukufilmi/
lamenuku ja ekperimentaaltehnikaid. 
Töötubadesse registreerumine on 
avatud reedeni, 6. oktoobrini 2017 
https://goo.gl/forms/OW8CbM-
TXQOn7DEAb2 ja tel 5303 7660. 
Töötube viib läbi Filmifestival KINO 
MAALE koostööpartner MTÜ Nu-
kufilmi Lastestuudio. Töötubades 
osalemine on tasuta.

Töötubadest saavad osa võtta Tapa 
valla, Arenduskoja Leader piirkonna, 
naabervaldade, Lääne-Virumaa, aga ka 
kõikide teiste Eesti piirkondade lapsed 
ja noored vanuses 5–19 eluaastat, oo-
datud on ka filmihuviliste vanemad ja 
õpetajad/juhendajad. 

Kõik töötubades valminud filmid 
osalevad ka konkursil. Välja antakse 
Grand Prix ja palju eriauhindu. Kon-
kursitulemused tehakse teatavaks 
festivali galal laupäeval, 28. oktoobril 
2017 Tapa kultuurikojas (Turu 8).

Aastatel Tapa valla ja Nuklufilmi 
Lastestuudio koostöös korraldatud 
Priit Pärna animafilmifestivalil aas-
tatel 2012–2016 osales animatsioo-
nitöötubades kokku üle 450 noore ja 
täiskasvanu, kelle fantaasialend kestab 
kokku ligi 170 erinevas animatsioonis 
kogupikkusega 105 minutit. 

Töötubade lisainfo:
Eva Kristjuhan
Nukufilmi Lastestuudio juhataja
tel: 5303 7660, e-post: info@nuku-

filmilastestuudio.ee 
www.nukufilmilastestuudio.ee 
Tänavu 2017. aasta aprillis asutatud 

Filmifestival KINO MAALE toimub 
ajavahemikus 9.–29. oktoober 2017 
ja on pühendunud animatsioonile 
ja Nukufilm 60. sünnipäevale. Film-
festival alustab lähiaastatel ka (lühi)
mängufilme ja dokumentaalfilmide 
näitamist. Filmifestival KINO MAA-
LE kannab aastatel 2017–2018 EFFE 
kvaliteedimärki.

Filmifestivali KINO MAALE toe-
tavad Tapa vallavalitsus, MTÜ Tapa 
Linna Arengu Selts, PRIA Leader-
programm ja Arenduskoda, SA Eesti 
Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital 
Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Lääne-
Virumaa Omavalitsuste Liit, jt.

Festivali üldinfo:
Indrek Jurtšenko
Filmifestival KINO MAALE
tel: (+372) 5290 785 
e-post: indrek.jurtsenko@tapa.ee 
www.kinomaale.ee 

Filmifestival 
KINO MAALE

Lääne-Virumaa õpetajatel on pika-
ajaline traditsioon koos käia ja end 
koolitada.

Käesoleva aasta sügisel otsustasid 
Lääne-Virumaa alushariduse muusika-
õpetajad läbida koolituse „Kõlaplaatide 
kasutamine lasteaias“. Kuna lasteaias 
sellist pilli veel pole, otsustasime 
osaleda „Igal lapsel oma pill“ ja selle 
raames kõlaplaatpilli soetada. Projekt 
sai positiivse vastuse ja rõõm on teada 
anda, et natuke oleme ka juba sellega  

tutvust teinud.
Kõlaplaatidel musitseerimine aval-

dab lastele mitmekülgset positiivset 
mõju: arendab lastes rütmitunnet, 
dünaamika tunnetust, emotsionaalsust, 
muusika kuulamise harjumust, kuula-
misoskust jne.

Sügisel aga loodan planeeritud koo-
lituselt saada kõik vajalikud oskused ja 
teadmised kõlaplaatide eesmärgipära-
semaks ja tõhusamaks kasutamiseks. 
Maie Kents, lasteaia Pisipõnn muusikaõpetaja

Igal lapsel oma pill

1. juunil peeti üle Eesti 
erinevates paikades Las-
tekaitsepäeva ja nii oli 
ka meil planeeritud igati 
vahva õhtupoolik lastele 
ja peredele.

Kohal olid liitlasväed 
oma tehnikaga, hobused, 
Maanteeamet, käeliste 
tegevuste läbiviijad jne. 
Paraku ei saa me keegi 
loodusjõudude vastu ning 
suur vihm, ülitugev tuul 
ja külm ei lasknud meil 
sel päeval pea ühtki tege-
vust teha kuid õnneks sai 
kultuurikoda lastele mul-
tifilmi näidata ning laste 
ja noortekeskuses said 
lapsed omale näomaalin-
guid lasta teha. Samas oli 
nii kahju, et inimesed olid 
ette valmistanud palju põ-
nevaid tegevusi ning lapsed olid samuti 
kurvad, et ei saanud tegevustes osaleda.

Järgmiseks hommikuks oli plaan 
valmis, lastekaitsepäeva tuleb korrata 
ja seda juba eeloleval pühapäeval. 
Helistades kõik tegevuste läbiviijad ja 
batuutide rentijad läbi selgus, et kõik 
olid valmis uuesti kohale tulema, et 
lastele üks tore ja kaunis päev kinki-
da. Nii said lapsed tegeleda erinevate 
käeliste tegevustega, hüpata, mängida, 
tuletõrjeautoga tutvust teha ja lihtsalt 
mõnusalt koos aega veeta. Rahvast käis 
palju, pea 300 inimest kahe päeva peale 
kokku. Suur aitäh tegevuste läbiviija-
tele, kes olid valmis koheselt ka teisel 
päeval kohale tulema ning lastele ja va-

nematele palju rõõmu pakkuma. Meie 
lastekaitsepäeva läbiviimist rahastasid 
Lastekaitse Liit ja Leader programm. 

Kevadel ja suvel viisime lastele ja 
noortele läbi Haridus ja Teadusminis-
teeriumi poolt rahastatud lõimumise 
projekti, milles osales kokku 44 Tapa 
valla noort. Mõlemad laagrivahetused 
viisime läbi Võsu Männisalu Puhke-
keskuses. Esimene laagrivahetus oli 
suunatud kultuurile ja kunstile ning 
seega ka tegevused, mida läbi viisime 
olid seotud eelkõige kultuuri ja kunsti-
ga. Külastasime erinevaid muuseume, 
looduskooli, tutvusime mõisatega, 
Viinustu kunstimuuseumiga ning mui-
dugi tegelesime loovate tegevustega.

MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu 
tegemised

Teine laagrivahetus oli aga suu-
natud spordile. Käisime mängimas 
minigolfi, seiklesime Kunda Lontovo 
seikluspargis, õppisime veeohutust, 
käisime surfamas, läbisime erinevaid 
matkaradu ning muidugi ei saa ühest 
spordilaagrist puududa pallimängud 
ja rannamängud. 

Lapsi oli nii eesti kui ka vene koo-
list ning laste läbisaamine suurepära-
ne. Laagri lõppedes oli märgata, et 
vene keelt kõnelevad lapsed rääkisid 
palju julgemalt eesti keelt ning oli 
tekkinud omavahelised sõprussuh-
ted. Loodame, et laste sõprus jätkub 
ka peale laagrit.

Ave Pappe

1) Mamma kohvik – avatud lau-
päeval, 12. augustil kell 12–20 ning 
pühapäeval, 13. augustil kell 10–14. 
Aadress: Pikk 15 b (Liivi lilleäri ees).

2) KokaKohvik – avatud reedel, 
11. augustil kell 16–2 ja laupäeval, 12. 
augustil kell 12–04. Aadress: Kalmistu 
16. Lisainfo tel 501 4046 ja Faceboo-
kist KokaKohvik 2017 alt.

3) Uma ja Hää – avatud reedel, 11. 
augustil kell 15-18 ja laupäeval, 12. au-
gustil kell 9.30-16. Aadress: Paide mnt 
77 (Nurga poe rohealal). Pakume oma 
pere toidulaua suurimaid lemmikuid 
kodumaisest toorainest.

4) Auruvedur – avatud: reedel, 11. 
augustil kell 12–21. Aadress: Jaama pst 

12 (Tapa raudteejaam). Kodukohvik 
on avatud sündmuse “Tapa rongijaa-
ma elluärkamine” raames. Kohviku 
menüü viib maitselisele rännakule ajas 
tagasi 80ndatesse. 

5) Õhtu Puiestee – avatud 12. 
augustil kell 11–22 ja 13. augustil 
kell 11–17.  Aadress: Õhtu puiestee 
27.  Pakume toite tai, vietnami ja 
austraalia köögist.

6) Kunst kuulub rahvale – ava-
tud reedel, 11. augustil kell 18–24 ja 
laupäeval, 12. augustil kell 9–17. Aad-
ress: 1. Mai pst 5 (Tapa Muusika- ja 
Kunstikooli kõrval).

7) Liisu juures – avatud laupäe-
val, 12. augustil kell 10–18. Aadress: 

1. Mai pst 8.
8) Kübaramooride kohvik – 

avatud: laupäeval, 12. augustil kell 
10–18. Aadress: Keskväljakul (Pika 
tn ja 1. Mai pst nurgal).

9) Chervona Ruta – avatud 
laupäeval, 12. augustil kell 10–17. 
Aadress: 1. Mai pst 5 (Tapa Muusi-
ka- ja Kunstikooli kõrval, Kooli tn 
pool). Jumalik Ukraina köök.

NB! Linnaplaan kohvikute 
asukohtadega avaldatakse ka 
Tapa kultuurikoja kodulehel, 
Facebookis ning plaane leiate ka 
linna kauplustest, raamatukogust 
ning kultuurikojast!

Kodukohvikud 
Tapa linnapäevadel 2017
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Meil on suur rõõm teatada et selle 
aasta stipendiaadid on:

1. Marie-Johanna Kippar – ak-
tiivne noor ja väga heade õpitule-
muste eest 

2. Hanna Jairus  – väga heade 
õpitulemuste eest   

3. Marjette Marie Müntser – 
heade spordisaavutuste eest 

4. Joosep Perandi – heade spor-
disaavutuste eest 

 
Tänukirjad pälvisid:

1. Ksenia Kosmirak  – väga 
heade õpitulemuste eest   

2. Raido Randver – väga heade 
õpitulemuste eest   

3. Kermo Uue – heade tulemuste 
eest motospordis, esindas U19 saali-
hokikoondist  

4. Aleksander Šumljanski – väga 
hea uurimustöö koostamise eest   

5. Mark Voronov – väga hea uu-
rimustöö koostamise eest  

6. Heli Kukk – väga hea uuri-
mustöö koostamise eest ja eripreemia 
kirjandusvõistlustel „Minu riik“  

7. Airi Võsuri – väga hea uurimus-
töö koostamise eest 

 
Õpetajatest tunnustati tänukirjaga

1. Mikk Maasikrand 
2. Rita Joor  
 

Sel aastal otsustati kinkekaartide 
ja tänukirjadega tunnustada ka 
nooremaid:

1. Sander Serbin – paljudel reaal-
ainete olümpiaadidel väga kohuse-
tundlik osaleja 

2. Oliver Leissoo – olümpiaadi-
del osalemise eest 

3. Helger-Hans Külmallik – 
aktiivne noor 

4. Kairi Ojasoo – aktiivne noor. 
5. Remo-Marten Soorand – 

väga heade õpitulemused ja aktiivne 
õpilane 

6. Kertu Rebane – väga head 
õpitulemused ja aktiivne õpilane. 

7. Greteliis Kokk – tubli ja ak-
tiivne õpilane 

8. Mattias Kaasik – väga hea 
õppeedukus ja aktiivne õpilane 

9. Jenni Horn – väga kohuse-
tundlik ja aktiivne noor 

10. Kermo Mätlik – väga hea õp-
pimise ja aktiivse osalemise eest pro-
jektide elektroonilisel kajastamisel

Ada Kiipus ja Fondi juhatus

Lapse igapäevast elukorraldust mõjutab 
eelkõige tema vanemate heaolu, mille 
hulka kuulub ka nende tervislik seisund.

Riik saab lapse õigusi tagada peami-
selt vanemate toetamise kaudu. Vaimse 
tervise probleemide korral vajab vanem 
aga enamasti erinevatest spetsialistidest 
koosneva võrgustiku ühist panust.  
Kuna uuringud on näidanud lastekait-
setöötajate vajadust lisateadmiste järele, 
sh teemal, kuidas toetada psüühilise 
erivajadusega lapsevanemat, korraldas 
MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Sotsiaal-

kindlustusameti, Tallinna Ülikooliga ja 
Eesti Advokatuuriga Tallinna Ülikoolis 
seminari, millel osalesid erinevad spet-
sialistid üle kogu Eesti. Tapa vallavalitsu-
sest osales seminaril Jaanika Kirs.

Lastekaitse Liidu traditsioonili-
ne lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele 
suunatud tasuta õigusalane seminar 
“Samal poolel – lapse poolel” toimus 
seekord juba kaheksandat korda. 

Grete Landson, 
MTÜ Lastekaitse Liidu  
kommunikatsioonijuht

Tapa Gümnaasiumi Vilistlaste 
Toetusfond jagas juba viiendat 

aastat välja tunnustusi

Vaimse tervise probleemi-
ga lapsevanem vajab tuge! 

Alates 1.03.2017 on Lääne-Virumaal 
hakatud ellu rakendama projekti 
„Erivajadustega inimeste tugiteenus-
te parendamine Lääne-Virumaal“. 
Projektiga on kaasatud 14 maakond-
likku omavalitsust (Sõmeru vald, 
Haljala vald, Vihula vald, Laekvere 
vald, Väike-Maarja vald, Tapa vald, 
Tamsalu vald, Kunda linn, Rakvere 
linn, Rakvere vald, Viru-Nigula vald, 
Rakke vald, Kadrina vald, Vinni 
vald). Projekti kogumaksumus on 
375 675 eurot, millest omafinant-
seering on 84 611,25 eurot. Projekti 
rahastajaks on Euroopa Sotsiaalfond. 
Projekti tegevuste elluviimise perioo-
diks on 01.03.2017–28.02.2019.

Projekti eesmärgiks on tööealise 
inimese hoolduskoormuse vähen-
damine ning tööturule sisenemise 

või tööturul jätkamise toetamine või 
tööealise erivajadustega inimese toime-
tuleku toetamine tööturule sisenemise 
või tööturul jätkamise võimekuse suu-
rendamiseks. Selleks on planeeritud iga 
omavalitsuse juurde uus, tugitöötaja, 
ametikoht.

Tugitöötaja saab pakkuda kahte 
erinevat teenust: koduteenus ja tugi-
isikuteenus. Koduteenuse eesmärgiks 
on vähendada lähedaste hooldus-
koormust, et nad saaksid keskenduda 
tööotsingutele või jätkata töötamist. 
Tugiisiku teenuse raames on võimalik 
erivajadustega inimestel saada abi ja ju-
hendamist igapäevaelu korraldamisel, 
et toetada nende toimetulekut töötu-
rule sisenemise või tööturul jätkamise 
võimekuse suurendamiseks. Projekti 
perioodil on teenus abivajajatele tasuta. 

Antud projekt on mõeldud ini-
mestele alates 18 eluaastat. Kahe 
teenuse abil on võimalus saada abi 
ja tuge tööturule sisenemiseks või 
tööturul jätkamiseks. Esmaseks 
tegevuseks on klientide hindamine, 
mida teeb kohaliku omavalitsuse sot-
siaaltööspetsialist koostöös projekti 
koordinaatoriga. Hindamistulemuse-
na tehakse otsus, milline teenus on 
abivajajale kõige sobilikum.

Projektis osalemissoovist saab 
teada anda sotsiaaltööspetsialistile. 

Klaarika Adonov,
projekti koordinaator

Erivajadustega inimeste 
tugiteenuste parendamine 

Kaitseministeerium otsustas toetada 
Tapa kesklinna liikluskorralduse ter-
viklahenduse ning Karja tänava katte 
taastamise projekte. 

Kaitseministeeriumi valitsemis-
alas olev Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskus (RKIK) toetab kesklinna ter-
viklahenduse projekti 170 000 euroga 
ning Karja tänava teekatte taastamise 
projekteerimist 15 000 euroga. 

Kaitseministeerium otsustas toetada 
Tapa kesklinna väljaarendamist, et muuta 
turvalisemaks kogu kesklinna liiklus, 
mis on tihenenud seoses kaitseväe ja 
liitlasüksuste tehnika liikumisega ning 
tõhustamaks ühendust raudteejaama ja 
kaitseväe Tapa linnaku vahel. Kaitseväele 
on nii vedude kui ka inimeste jalgsi liiku-
mise jaoks oluline, et kesklinna autode 
ja jalakäijate liiklus muutuks läbi projekti 
selgepiirilisemaks ja ohutumaks.

Karja tänava katet on vaja taastada, 
selle riknemise osaliseks põhjuseks on 
ka kaitseväe rasketehnika liikumine 
kaubajaama. Samuti on vaja tagada 
kaitseväelinnakuga seotud ehitustege-
vuse teenindamine raskevedudega, mis 
samuti osaliselt Karja tänava kaudu 
käib. Sel aastal toetatakse teeuuenduse 
projekteerimist, loodetavasti jõutakse 
tulevikus ka tee ehituseni. 

RKIKi eelarves on ette nähtud 

vahendid kohalike omavalitsuste 
investeeringutoetusteks, tagamaks 
taristu arendamine eelkõige kaitseväe 
ja Kaitseliidu jaoks olulistes paikades. 
Kohalikele omavalitsustele mõeldud 
eraldistega saab lahendada paindli-
kult kaitseväe ja Kaitseliidu aktiivses 
kasutuses olevate, aga omavalitsustele 
kuuluvate taristuobjektide korrashoiu 
ja ohutumaks muutmise. 

Peamiselt on seni toetatud omava-
litsusi, et tagada juurdepääs objektide-
le, mis asuvad eraldiseisvalt või mille 
kasutamisega kaasneb tavapärasest 
oluliselt suurem liikluskoormus. Sa-
muti on toetatud investeeringuid, mis 
tagavad kaitseväe vajaduste paindliku-
ma lahendamise. 

Tapa piirkonnas on eelmistel aastatel 
suurem osa investeeringutoetusi läinud 
keskpolügoonile viivate teede parenda-
miseks ja remontimiseks. Tapa vallas 
on lisaks sellele kaitseministeerium 
toetanud Loode ja Lõuna tänavate kerg-
liiklustee ehitamist, kaitseväelinnaku 
juurdepääsutee ehitamist, linnakusse 
ulatuva kaugküttetrassi loomist ning 
raudteelõikude ehitamist. Kokku on 
kaitseministeerium toetanud Tapa valla 
investeeringuid rohkem kui 2 miljoni 
euro ulatuses alates 2008. aastast. 

Andres Sang, pressiesindaja

Kaitseministeerium toetab 
Tapa liikluse parandamist

Juulist hakkas riik maksma laste-
rikka pere toetust

1. juulist 2017 hakkas Eestis kehti-
ma lasterikka pere toetus, mille esime-
sed väljamaksed tegi sotsiaalkindlustu-
samet juba 7. juulil. Peredele, kus kas-
vab kolm kuni kuus last, maksab riik 
lisaks lapsetoetusele 300 eurot kuus ja 
peredele, kus kasvab seitse ja rohkem 
last, maksab riik lisaks 400 eurot kuus. 
Lasterikka pere toetuse saamiseks 
peab kolm või enam lapsetoetust saa-
vat last kasvama koos ühes peres. Lap-
setoetust makstakse iga lapse kohta 
alates sünnist kuni lapse 16-aastaseks 
saamiseni, õpingute jätkamise korral 
kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui laps 
saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, 
makstakse lapsetoetust õppeaasta lõ-
puni. Kahe toetuse peale kokku saab 
näiteks 3 lapsega pere alates 1. juulist 
500 eurot kuus ja 7 lapsega pere saab 
igakuiselt 1000 eurot. Toetus lisandub 
perele väljamakstavatele toetustele 
automaatselt. Perehüvitiste eesmärk 
on lapse kasvatamisega seotud kulude 
osaline katmine, seda makstakse vane-
male, kes last igapäevaselt kasvatab. 
Erandiks on olukord, kus laps elab 
vanemate lahku mineku järgselt võrd-
selt kahes peres. Sellisel juhul lepivad 
vanemad kokku, millise pere koossei-
sus laps on. Lasterikka pere toetusele 
on õigus ühel vanemal, eestkostjal või 

hooldajal, kelle peres kasvab kolm või 
enamat lapsetoetust saavat last. Toetust 
makstakse kuni lapse 16-aastaseks saa-
miseni või lapse õppimise korral kuni 
tema 19-aastaseks saamiseni.

Puudega inimeste sõidusoo-
dustuse kord

Sotsiaalkindlustusamet juhib rei-
sijate veoga tegelevate ettevõtete 
tähelepanu sellele, et ühistranspordi 
seaduse järgi võivad riigisisestel liini-
del tasuta sõita lisaks eelkooliealistele 
lastele ka puudega lapsed, sügava puu-
dega 16-aastased ja vanemad isikud, 
raske nägemispuudega isikud ning 
sügava või raske nägemispuudega 
isiku saatja või nägemispuudega isikut 
saatev juhtkoer.

Tasuta sõiduõigust saab puudega 
inimene tõendada kolmel erineval 
viisil – pensionitunnistusega, puudega 
isiku kaardiga ning raske nägemis-
puudega isiku puhul Sotsiaalkindlus-
tusameti poolt väljastatud tõendiga. 
Tõenditega koos tuleb esitada isikut 
tõendav dokument.

· Pensionitunnistus – tunnistusele 
on märgitud isiku puude raskusaste ja 
selle kehtivuse aeg, mis on kinnitatud 
allkirja ja pitsatiga.

· Puudega isiku kaart – plastikust 
kahevärviline (oranž, kollane) kaart, 
millega saab tõendada oma puude 
raskusastet ja õigust tasuta sõidule.

· Sotsiaalkindlustusameti tõend 
– tõendile on märgitud isiku puude 
raskusaste ja puude liik (nt nägemis-
puue) ja selle kehtivuse aeg. Tõend 
on allkirjastatud, ilma pitsatita.

Naiste tugikeskused
Naiste tugikeskustes pakutakse 

turvalist keskkonda, nõustamist 
ja ajutist majutust naistevastase 
vägivalla ohvriks langenud naistele 
ja nendega kaasas olevatele lastele. 
Lisaks ajutisele majutusele pakutak-
se tugikeskustes naistele ja nende 
lastele esmast kriisinõustamist ning 
juhtumipõhist nõustamist. Vajadusel 
ja võimalusel pakutakse naistele ka 
psühholoogilist nõustamist, psühho-
teraapiat ning juriidilist nõustamist. 
Esmast kriisinõustamist osutatakse 
ööpäevaringselt telefoni teel või 
kohtumisel. Soovi korral võib es-
masel kriisinõustamisel saab jääda 
anonüümseks. Infot ja toetust paku-
takse ka naistevastase vägivalla ohvri 
lähedastele.

Naiste tugikeskuste kontaktand-
med on leitavad Sotsiaalkindlustus-
ameti kodulehelt – 

http://www.sotsiaalkindlustus-
amet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-
tugikeskused#Naiste%20tugikes-
kuste%20kontaktandmed .

Alus:Sotsiaalkindlustusamet
Karmen Kaar, sotsiaalnõunik

Oluline teave sotsiaalvaldkonnas 
toimuva kohta
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Sotsiaalkomisjoni liikmete poole on pöör-
dunud mitmed vallaelanikud küsimusega, 
miks pandi kinni Tapa päevakeskus? Tapa 
Päevakeskus on viidud Tapa kultuurikoja 
osaks muutudes sellega varasemast sotsiaal-
hoolekandeasutusest kultuuriasutuseks. Miks 
ja kelle initsiatiivil see muudatus ellu viidi, on 
jäänud selgusetuks. Volikogu sotsiaalkomis-
jonis ei ole see ettepanek kunagi päevakorras 
olnud ning komisjonis seega ka läbi arutamata. 
Volikogu tegi struktuurimuudatuse jaanuaris 
ning päevakeskus hakkas kultuurikoja alluvu-
ses tööle maist. Volikogu otsuse seletuskirjas 
märkis vallavalitsus lakooniliselt, et muudatuse 

eesmärk on otstarbekamalt kasutada ruume 
ringitegevustes ja teiste vabaaja ürituste kor-
raldamiseks. Millal muutus aga sotsiaaltöö 
kultuuritegevuseks, sellest ei poolt sõnagi. 
Päevakeskus loodi ju ikkagi sotsiaaltöö eesmär-
kidel. Häbi on tunnistada, et meie vallajuhid 
ega osakonnajuhataja ei saa ega taha aru saada 
sotsiaaltöö olulisusest. Samal ajal, kui mujal 
luuakse täiendavaid sotsiaaltööteenuseid, pan-
nakse meil need vähesedki olemasolevad kinni. 
Sotsiaaltöö lonkab vallas nii planeerimise, 
korralduse kui ka rahastamise poolest.

Jaan Lõõnik ja Lilli Strõnadko,
Tapa vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmed

Päevakeskus pole kuhugi kadunud ja tegut-
seb edasi täpselt samamoodi nagu see siiani 
on toimunud, ainult selle vahega, et alates 
1. maist 2017 korraldab sealset tegevust 
Tapa kultuurikoda. Miks nii? Päevakeskuse 
tegevus ei olnud mitte kuidagi seotud sot-
siaaltööga, vaid seal pakutakse võimalust 
osaleda erinevates huviringides ja veeta 
meeldivalt ning kasulikult oma aega, ning 
erinevatele ühingutele võimalust kasutada 
ruume. Ehk siis just selline tegevus mida 
pakub kultuurikoda. Nüüdsest on siis 
kultuurikojal juures lisaruume ja seega lisa-
võimalusi oma tegevust laiendada. Ainuke 
tegevus mida võib nimetada sotsiaaltööks 

Vastuseks vallavanema seisukohale (avalda-
tud „Tapaskije Vesti“ juunikuises numbris) 
pean vajalikuks õiendada, et vallaelanikud 
soovisid teada põhjuseid, miks likvideeriti 
sotsiaalobjekt aadressil Valve 30. Kuid 
vallavanema vastusest ma põhjust teada ei 
saanud, küll aga saime lugeda vallavanema 
rünnakut minu isiku vastu ja halvustavat 
suhtumist valimistel kandideerimisse. Jah, 
tõepoolest on sügisel tulemas kohalikud 
valimised. Kohalikele valimistele eelnev aeg 
ongi tehtu kokkuvõtmiseks ja analüüsimi-
seks. Avalikult tuleb arutada, et valijatel oleks 
teada, mida vallavõimud 4 aasta jooksul 
korda saatsid. Arutelu algatajatele seda ette 
heita, ja veel vallavanema poolt, on kohatu.

Vallavanem alustas valimiskampaaniat 
juba ammu. Vallavanema nimekirjas on 
kümneid inimesi. Nende hulgas olin ka 
mina, kes ma olin kutsutud märtsis vestlu-
sele vallavalitsuse ametiruumidesse vallava-
nema tööajal. Vallavanema nimekirjas on 
hulk allasutuste juhte ning ka muid alluvaid 
(vallavalitsuse töötajaid) või sõltuvaid isi-
kuid (MTÜde juhid jt). See on ka arusaadav, 
sest keeldumise korral võib neid tabada 
sama saatus, nagu praegu on algatatud Tapa 
gümnaasiumi direktori, väga lugupeetava 
härra Elmu Koppelmanni vastu.

Mäletatavasti avaldati valla ajalehtede 
varasemates numbrites pidevalt kuulutusi, 
kus teavitati sotsiaalteenustest Valve tä-
naval. Vallavanema vastusest tuleb välja, 
nagu oleks inimestel olnud vajadus vaid 
narkosüstlavahetuse järgi. Kõik muu olevat 

on see teenus mida pakub MTÜ Eluaken ja 
nemad toimetavad sealsetes ruumides edasi. 
Endiselt jääb ka saunateenus toimima. 

Ausalt öeldes on hämmastav artikli 
autorite selline suhtumine. Kui seda küsi-
must arutati 2017. aasta jaanuarikuu Tapa 
vallavolikogu istungil, siis üks autoritest 
Lilli Strõnadko ise hääletas selle muutuse 
poolt ja nüüd siis mõne kuuga on toimunud 
märkimisväärne meelemuutus. Kas see on 
tingitud lähenevatest valimistest, mille käi-
gus on vaja vahendeid valimata vallajuhte 
mustata? Eks selle kohta võib iga lugeja ise 
omad järeldused teha.

 Alari Kirt, Tapa vallavanem

olnud kultuuritöö. Kultuuritöö ja sotsiaal-
töö vahele ei saa võrdusmärki panna. 

Väga huvitav oli lugeda vallavanema 
avaldust, et Tapa päevakeskuses ei ole kunagi 
sotsiaaltööd tehtud. Ometi on volikogule 
alates päevakeskuse loomisest Valve 30 aad-
ressil vallavalitsusest erinevates dokumenti-
des (eelarved, arengukava jm) teatatud, et 
tegemist on olnud sotsiaalteenuseid osutava 
üksusega. Ma ei saa aru, kas vallavanem ei 
tee jätkuvalt vahet sotsiaaltööl ja kultuuritööl, 
ei suuda oma alluvate töödistsipliini tagada 
ning laseb neil teha, mida heaks arvavad, või 
valetab volikogule päevakeskuse eesmärgi ja 
ülesannete küsimuses? Mäletatavasti ilmnes 
sarnane vassimine ka Konsumi kaupluse 
rajamisega, kus vallavanema jutu järgi ehitati 
kauplus vastavalt detailplaneeringule, kuid 
hiljem selgus, et detailplaneeringut polnud 
sellel kinnistul kunagi olnudki.

Küsimuse arutelu päevakeskuse üle-
andmiseks kultuurikojale toimus ainult 
vallavalitsuse istungil ja volikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni koosolekul. Mujal, kus 
oleks pidanud arutama (näiteks volikogu 
sotsiaalkomisjonis), seda ei arutatud. Mina 
hääletasin tõesti volikogus valla 2017. aasta 
eelarve poolt, kuna see oli hääletamisele 
pandud tervikeelnõuna. 

Arusaamatuks jääb, milles seisneb val-
lavanema väidetud laim. Kas laimu peab 
arutama vallalehe veergudel või peaks see 
toimuma kompetentsete organite menet-
luse raames? 

Lilli Strõnadko, vallavolikogu liige

Kuhu kadus päevakeskus?

Päevakeskus on ikka alles

Tapa päevakeskus ja valimised

Vastus pr Strõnadkole

tõsised tagajärjed;
•	 küpsetage toitu põhjalikult, 

eriti liha, muna ja mereande. Sea- 
ja kanaliha sisetemperatuur peab 
olema vähemalt 70°C;

•	 hoidke valmistoit ja toores 
toit eraldi;

•	 varuge prügi jaoks vajalik. 
Mõelge läbi, kas teil on vaja ära 
visata ka vedelikke;

•	 müügil olev toit on jälgitav. 
Jälgitavus tähendab seda, et te olete 
võimeline tõendama, kust on pärit 
toit, mida müüte või kasutate toidu 
valmistamiseks. Näiteks teil on 
olemas toidu saatelehed;

•	 tagage tarbijale teave müüdava 
või valmistatava toidu kohta (nt 
nimetus, koostisosad, netokogus, 
minimaalse säilimisaja tähtpäev „Pa-
rim enne“/“Parim enne … lõppu“ 
või tarvitamise tähtpäev „Kõlblik 
kuni“, eritingimused säilitamise ja/
või kasutamise kohta, valmistaja või 
tootja või pakendaja või müüja nimi 
ja aadress, tarvitamisjuhis);

•	 veenduge, et teate millised on 
allergiat või talumatust põhjustavad 
ained või tooted ning oskate tarbi-
jale oma toodete kohta informat-
siooni anda;

•	 kasutage toiduga kokkupuu-
tes vaid selliseid materjale ja ese-
meid, mis on selleks ette nähtud. 
Vajalikku informatsiooni leiate mär-
gistuselt ja vastavusdeklaratsioonilt 
(teatud materjalide/esemete puhul 
,näiteks plast, keraamika, regene-
reeritud tsellulooskile). Kindlasti 
tuleb tähelepanu pöörata materjali/
eseme kasutustingimustele. Kas 
kuuma toiduga tohib kokkupuude 
olla, kas sobivad nii happelised, 
rasvased, alkohoolsed jne toidud või 
on esemele kasutuseks piiranguid?)

•	 selleks, et toitu müüma või 
valmistama minna esitage Veteri-
naar- ja Toiduametile majanduste-
gevusteade. Majandustegevusteade 

tuleb esitada ajutise jaemüügi/
toitlustamise kohta või teisaldatava 
jaemüügi/toitlustamise kohta.

Ajutine jaemüük/toitlustamine 
on teatud ajavahemikul, kuid mitte 
rohkem kui 3 kuud kestev (nt. 
hooajalised ettevõtted), ühel müü-
gialal jaemüügiga/toitlustamisega 
tegelev ettevõte (avalik üritus, laat, 
turg, mess, festival jm). Majandus-
tegevusteade esitatakse iga ürituse 
kohta eraldi.

Teisaldatav jaemüük/toitlusta-
mine on mistahes liigutatav (kokku 
pandav, lahti võetav, ühest kohast 
teise viidav) käitlemiskoht või seade 
(müügivagun, järelhaagis, telkkatus 
jm). Teisaldatavast ettevõttest tea-
vitatakse VTAd ettevõtte juriidilise 
aadressi järgi üks kord tegevuse 
alustamisel ning teavitada tuleb 
igast käitlemiskohast või seadmest 
eraldi (nt. kui toidukäitlejal on 3 
müügiletti, siis teavitada tuleb igast 
müügiletist eraldi). Juhul, kui teisal-
davat ettevõtet kasutatakse toidu 
käitlemise eesmärgil püsivalt ühel 
müügialal aastaringselt, loetakse 
selline ettevõte paikseks ning peab 
omama tegevusluba.

Paku oma kliendile vaid tarbimis-
väärset ja ohutut toitu!

Enimlevinud rikkumised, mida 
Veterinaar- ja Toiduamet on väliüri-
tustel märganud on seotud toidu 
hoidmisega selleks mittesobival 
temperatuuril, toidu jälgitavuse mit-
tetagamisega ning puuduliku teabe 
esitamisega tarbijatele.

Juhul, kui te ei taga toidu müügile 
või valmistamisele vajalikke tingi-
musi, siis on VTA-l õigus nõuda 
toidu valmistamise ja/või müümise 
kohest lõpetamist, võtta toit hoiule 
ning hiljem see hävitada. VTA-l 
on õigus läbi viia väärteomenetlus, 
mille tagajärjel võidakse määrata 
rahatrahv kuni 2000 eurot.

Martin Altraja Veterinaar- ja Toiduamet

Käesoleval aastal on Eestis uppu-
nud 20 inimest. Virumaal uppus 
veekogudes neli inimest, kõik Ida-
Virumaal. 

Suuvi tähendab paljudele vaba aja 
veetmist looduses, vee ääres puhates. 
Kuidas veekogu ääres turvaliselt 
aega veeta?

Leia sobiv koht!
Ujuma mine alles siis, kui vee 

temperatuur on vähemalt 19-20°C, 
mõõtes ühe meetri sügavuselt. Uju-
miskoha põhi peab olema liivane, 
tasane ja aeglaselt sügavaks minev. 
Jõgedes sobivad ujumiseks madalad, 
aeglase vooluga kohad. Ujumine 
karjäärides, kanalites, mudase vajuva 
põhjaga järvedes, kiirevoolulistes 
jõgedes, tiikides ja kohtades, kus 
vohavad vesikasvud, on ohtlik.

 Valva lapsi! 
Ole lapse kõrval isegi siis, kui ta 

on vees ujumisrõnga või madratsiga.
 Tea oma võimeid!
Hea ujuja suudab peatuseta ujuda 

umbes kilomeetri. Kui Sa ei ole nii 
hea ujuja, siis on targem ujuda kalda 

poole või piki kallast. Vali nii sügav 
vesi, et seistes ulatuksid jalad põhja.

 Väldi ujumist alkoholijoobes!
Alkoholi tarvitanuna ei suuda 

sa ujuma minnes oma võimeid 
objektiivselt hinnata - oled endas 
kindel, et suudad sel hetkel ujuda 
sama hästi kui kainena. Ujumisel 
on kindel rütm, kuidas käed ja 
jalad koos töötavad ja mis hetkel 
sisse-välja hingad. Purjus inimese 
liikumises pole mingit rütmi - sinu 
liigutused ei ole kontrollitavad, 
koordinatsioonihäirete tõttu võib 
vesi sattuda hingamisteedesse ja 
satud paanikasse.

 Vette mine, ära hüppa!
Tihtipeale satuvad suplejad 

haiglasse, kuna said trauma vette 
hüppamise tagajärjel. Tundmatus 
kohas vette hüppamisel ei tea keegi, 
mis võib põhjas olla. Tumedas vees 
võivad märkamatuks jääda teravad 
kivid, kännud ja augud. Samuti ei 
teata vee sügavust ja põhja reljeefi 
ja hüpatakse peaga põhja, mille 
tagajärjel vigastatakse lülisammast. 

Vigastuse võib saada ka vales asen-
dis vette maandumisel.

 Veeõnnetuse korral hüüa 
appi!

Kui oled sattunud vees hätta, siis 
alati hüüa APPI! Kui oled väsinud ja 
tunned, et ei jõua enam kaldale uju-
da, siis hüüa appi nii kõva häälega, 
kui suudad. Jää rahulikuks, rabeledes 
kulutad asjatult energiat ja väsid 
veelgi rohkem. Puhka vees rahulikult 
hõljudes, kui kallas on lähedal, siis 
proovi selleni ujuda.

Ohutut veekogude ääres viibi-
mist!

 *Jaanuaris leiti Vaivara vallas 
Mustanina külas Narva karjääri 
kanalist uppununa 67-aastane mees. 
Märtsi lõpus uppusid kaks inimest- 
Vaivara vallas AÜ Energeetikus 
maja juures kaevu kukkunud 50-aas-
tane mees ning Lüganuse vallas 
Aidu karjääris lumesõidukiga läbi 
jää vajunud 56-aastane mees. Aprillis 
leiti Narvas veega täidetud kraavist 
73-aastase mehe surnukeha.

Liina Järvi, Ida-Eesti Päästekeskus

Ohutu toitlustamine väliüritusel

Tunne ennast ja veekogu!

Kui teie sooviks on minna laadale, 
festivalile, kohvikute päevale, kont-
serdile vm väliüritusele toitu müüma 
ja/või valmistama, siis pöörake 
tähelepanu järgnevale:

•	 Te olete terve. Te ei põe viirus- 
ja nakkushaigusi, teil ei ole lahtiseid 
haavu, nahavigastusi;

•	 Teil on võimalused isikliku hü-
gieeni tagamiseks, sh hügieeniliseks 
kätepesuks;

•	 kui te müüte müügipakendisse 
pakendamata toitu või valmistate 
toitu kohapeal, siis kõik pinnad, 
millega toit kokku puutub on puhtad 
ja terved. Vajadusel puhastage töö-
pindu ka päeva jooksul, et välistada 
ristsaastumist; 

•	 kaitske toitu saastumise eest 
(nt. pirukad, võileivad jms toit võiks 
hoida kaetuna, et vältida saastumist 
putukate ja tolmuga ning välistada 
toidu saastamist klientide poolt, 
köhimine, aevastamine);

•	 tagage, et tooted on piisavalt 
päikesevalguse eest kaitstud. Väliüri-
tuste puhul pidage meeles, et päike 
ja kuum ilm mõjutavad jahutussead-
mete tööd samuti nagu külm ilm ja 
tuul kuumutusseadmete tööd;

•	 kui teil on vaja ka päeva jook-
sul puhastada töövahendeid või 
pesta toitu, siis mõelge läbi, kuidas 
saate seda teha hügieeniliselt. Kui vä-
liürituse korraldaja ei paku joogivee 
nõuetele vastavat vett kasutamiseks, 
siis on vaja võtta joogivesi ise kaasa. 
Võib kasutada näiteks joogiveevillija 
poolt pudelitesse või veeanumatesse 
villitud vett; 

•	 toit, mis vajab säilimiseks 
külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel 
temperatuuril hoida kogu müügiaja 
jooksul. Külmkapi temperatuuri 
vajava toidu hoidmine kõrgemal 
temperatuuril, tekitab soodsa kesk-
konna bakterite arenguks. Bakterid 
tekitavad erinevaid terviseproblee-
me, millest mõnedel võivad olla 

Püüan leevendada austatava pr Lilli Strõ-
nadko meelepaha, vastates kirjas esitatud 
küsimustele. Ülejäänu kirjas taandub 
õigusele isiklikule arvamusele, mistõttu ei 
pea vajalikuks seda leheveergudel pikemalt 
kommenteerida. Küll aga olen valmis vas-
tama tema küsimustele, vesteldes silmast 
silma. 

Nüüd aga kirjas olevad küsimused: 
1) Ma ei saa aru, kas vallavanem ei tee 

jätkuvalt vahet sotsiaaltööl ja kultuuritööl, 
ei suuda oma alluvate töödistsipliini tagada 
ning laseb neil teha, mida heaks arvavad, 
või valetab volikogule päevakeskuse ees-
märgi ja ülesannete küsimuses?

2) Kas laimu peab arutama vallalehe 
veergudel või peaks see toimuma kompe-
tentsete organite menetluse raames?

Äärmisel juhul võib küsimuseks lugeda 
ka lause «Arusaamatuks jääb, milles seisneb 
vallavanema väidetud laim.”

Ma alustan vastamisele viimasest küsi-
musest. Ei, laimu ei pea arutama vallalehe 
veergudel, vaid enne kompetentsete orga-
nite poole pöördumist võiks tulla ja küsida 
algallikast, sest nagu proua Lilli Strõnadko 
ise tunnistab, ei saa ta lihtsalt aru. Sellega 
on vastatud ka esimesele küsimusele ning 
küsimärgita küsimusele. 

Alari Kirt, vallavanem

Laste Vabariik Tapal
25. augustil kell 11–16 toimub 
Tapa muusikakooli pargis „Rän-
dav Laste Vabariik – Eesti sünni-
päevapidu“. 

See on Eesti Vabariigi 100. aas-
tapäevale pühendatud 1–12-aas-
tastele lastele suunatud tasuta 

ettevõtmine, mis tutvustab atrak-
tiivses vormis omakultuuri tege-
vusi. Laste Vabariik liigub ringi 
uhke haagisautoa ning ühendab 
endas teatri, mängu ja töötoad. 

Näha saab just Laste Vabariigi 
jaoks valminud etendust “Kõige 

parem kingitus”, avastada Eestit 
unikaalsel labürint-mängualal ning 
proovida oma käte osavust ja mõt-
te erksust töötubades. Tule kohale 
ja põnev päev on garanteeritud!

Lisainfot leiad http://minaka.
ee/programm/laste-vabariik/.
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Algus üleeelmises valla ajalehes

Vähesest rahast, mis teehoiuks 
on saadud, tuleb edasi arendada ka 
kergliiklusteid. See aga on küllalt 
kallis töö. Seni on valminud Paide 
maantee äärne osa, kuni bensiinijaa-
mani. 2017. aastal ehitatakse sama 
tee Moe asulast Moe ristini ja plaani 
järgi 2018. aastal sealt tagasi linna 
bensiinijaama juurde. Aga see on 
ka ainult Valgejõgi lubadus, sest me 
keegi ei tea, kes peale sügisesi KOV 
valimisi Tapa valla juhtimise üle 
võtab. Silmapiiril on Jäneda-Jäneda 
jaama vahelise teelõigu ohtlikkuse 
vähendamine. Sellel teel on palju 
õnnetusi juhtunud, sest jalakäija 
peab kasutama autodega sama lii-
kumisruumi. Liikumistingimusi on 
vaja parandada paljudes teisteski 
valla piirkondades, teistelgi teeedel. 

Majanduskomisjon on mitmeid 
kordi arutanud Lehtse multifunkt-
sionaalse keskuse projekteerimist, 
rahastamist ja ehitaja leidmiseks välja 
kuulutatud hankeid. Keskus on äär-
miselt vajalik. Pruuna mõisahoone 
on väga halvas seisukorras (komisjon 
käis kohapeal olukorraga tutvumas) 
ja nentis, et kiiremas korras on vaja 
sealt kool Lehtsesse ära tuua. Uues 
keskuses saab uued ruumid hetkel 
kitsikuses tegutsev Lehtse lasteaed, 
jätkavad teeninduspunkt, raamatu-
kogu jm. Samal väljasõidukoosolekul 
otsustati Pruuna mõis võõrandada 
ja lubada seal hakata osutama hoo-
lekande teenust.

Ei saa muidugi mainimata jätta 
fakti, et fraktsiooni Valla arengu eest 
liikmed volikogus on olnud äärmiselt 
vastumeelsed Lehtse keskuse ehituse 
vajalikkuse suhtes. Seda ettepanekut 
on väga paljudel kordadel püütud 
torpedeerida. Ometi on Lehtse ja 
Saksi valla ja Tapa linna ühinemis-

lepingus kirjas, et kõiki ühinevaid 
valla piirkondi peab arendama pro-
portsionaalselt. Ja tegelikult on ju 
karjuv vajadus eluga ka väljaspool 
Tapat edasi minna. Õnneks arengud 
uue keskuse valmis saamiseks on 
silmnähtavad. Loodan, et Lehtse 
kandi lapsed ja pedagoogid leiavad 
sügisel eest värvilõhnalise ja ilusa 
koolimaja ning lasteaia. Eks siis lah-
tub ka nukrus vana Pruuna mõisa ja 
sealse pargi järele kiiresti. 

Kindlasti on veel majanduse 
valdkondi, mida oleks vaja lugejale 
meenutada. Üks neist on meie valla 
majandusüksuse tööle rakendamine. 
See on küll üks ütlemata väike grupp 
töölisi, kuid keda saab edukalt ja 
kiires korras kasutada igasuguste väi-
kesemahuliste tööde teostamiseks, 
ilma et peaks läbi viima keerulisi ja 
robustseid riigihankeid iga väikese 
töö tegemiseks. Omavalitsus ei saa 
toimetada ilma vähempakkumisega 
hankeid välja kuulutamata, muidu 
võib kergesti saada süüdistuse kor-
ruptiivsuses. Nüüd teevad nad ära 
kõik vajalikud tööd: muruniitmised, 
puude pügamised, teede äärest võsa 
lõikamised, tormikahjustuste likvi-
deerimised jne. Talvel puhastavad 
nad ka kõnniteed lumest ja liivatavad 
kesklinnas need. Vald on ju otsusta-
nud majaomanikud ebameeldivast 
lumelükkamise tööst vabastada. 

Oma aruandes volikogule ei saa 
mööda minna turvalise elu küsi-
mustest Tapa vallas, eelkõige Tapa 
linnas. Pean ütlema, et vald toetab 
endiselt abipolitseinikke nende 
vabatahtliku töö tegemisel, varusta-
des neid vormiriietusega ja makstes 
sümboolset tasu. Kutsun siin üles 
tugeva tervisega, korrektseid ja 
seadusekuulekaid inimesi astuma 
abipolitseinike ridadesse. Me kõik 

teame, kuidas erinevate siseministri-
te poolt politseis reforme läbi viies 
on vähenenud politseipatrullide arv 
tänavatel. Hädasti oleks abilisi vaja. 
Kahjuks ei saa me politseita läbi. Ikka 
leidub kodanikke, kes ei taha alluda 
ühiselu reeglitele, kes hävitavad teiste 
poolt loodut...

...aga turvalisuse teema tahaks 
pikemat artiklit, omaette arutelu. 
Praegune aruanne ei suuda haarata 
seda, mis toimub meie riigis ja ka 
meie Tapa vallas arstiabi kättesaa-
davusega või selle kohatise kät-
tesaadamatusega; Eesti riigi ja ka 
Tapa valla elanike sõjalise kaitsega; 
liitlaste osalemisega selles ja mõnede 
volikogu liikmete vastutööga nende 
väljaõppe võimaluste laiendamisel 
(on jäänud mulje, et kas mõned meie 
kaaskodanikud ei tee mitte koostööd 
meie ida-naabri sõjalise luurega?– see 
luure aga toimib üsna aktiivselt). 
Võib-olla saan tulevikus võimaluse 
kõigest sellest valla lehes kirjutada, 
teemat arendada.

Kokkuvõtteks pean nentima, 
et majanduskomisjon on andnud 
endast kõik, et elu meie koduvallas 
areneks. Tapa vald on teinud palju, 
et inimesed tahaksid meie kandis 
elada, et neil oleks olemas kõik 
aktiivseks toimetulemiseks, vaba aja 
veetmiseks, sportimiseks, hariduse 
saamiseks. Selge, et on ka lahendada 
vajavaid probleeme. Nendega aga 
tegeldakse pidevalt ja valla võimalusi 
arvestades.

Tänan kõiki majanduskomisjoni 
liikmeid Teie aktiivsuse ja tarkuse 
eest! Teete seda tööd omast ajast ja 
ilma mingi tasuta. Ainult nii läheme 
edasi.

Kalju Soomeri, 
Tapa valla majanduskomisjoni esimees

Püüan olla maksimaalselt konkreet-
ne, sest keegi ei tea kui suur on Kalju 
Soomeri poolt lubatud majandusko-
misjoni aruande teine osa ja minu 
vastulause täies mahus avaldamine 
lihtsalt ei mahuks siia lehte.

Kõigepealt soovin tänada Kalju 
Soomerit selle eest, et ta mitu korda 
mainis mind negatiivses valguses. 
Hea ajakirjandustava näeb ette või-
maluse sellele vastata. Muidu osa 
minu artiklitest ei lase lehe toimetaja 
läbi, sest tsiteerin: „Peidetud propa-
gandaartiklite avaldamine-mitteaval-
damine jääb toimetajate otsustada“. 
Ükskord ma pidin oma artiklit 
kohandama. Majanduskomisjoni 
esimehe „aruanne“ ja pöördumine 
„jumala poole, et ta annaks Soome-
rile valijate toetust“ on toimetajale 
samas sobiv. 

Nüüd aga artikli sisu juurde. 
Numbritega tasub olla ettevaatlik, 
eriti siis, kui soovid oma saavutu-
sed ülemäära ilustada. Autori poolt 
välja käidud number 37 670 minutit 
asjade arutamiseks 38 koosolekul 
teeb ühe kokkusaamise keskmiseks 
pikkuseks 17 tundi. Nüüd on kõiki-
dele selge, miks ma seal ei käi – ei 
pea lihtsalt niikaua vastu. See oli 
loomulikult nali.

Lähme edasi. Autor väidab: „ko-
misjoni koosseis on suuresti valla 
põhimäärusega paika pandud“ see 

on pooltõde. Praktika näitab, et see 
on valitseva poliitilise jõu esimehe 
valik. Hetkel on komisjoni 13-st 
liikmest 10 on „omad joped“. Ne-
mad kandideerisid 2013 aastal, kas 
Valgejõe või Reformi ridades. Ainult 
kaks on teiste poliitiliste jõudude 
esindajad (k.a mina). 

Hr Soomeri selle kaheksa aasta 
jooksul, millal ta on olnud Tapa val-
las võimul ei suutnud selgeks õppida 
põhidokumenti, milleks on – Tapa 
valla põhimäärus. Komisjonide 
esimehel ei ole kahjuks või õnneks 
võimalust keelata volikogu liikmetel 
olla komisjoni liige, isegi siis, kui 
talle „jumal annab võimaluse“. Igal 
saadikul on võimalus valida ühte 
komisjoni, kuhu ta soovib kuuluda.

Räägime ka sisust. Pargid, teed, 
planeeringute ja arengukavade aru-
tamine ning kohanimede määramine 
on tore ja vajalik tegevus. Mulle 
aga tundub, et see on vallavalitsuse 
poolt esitatud eelnõude „peenhää-
lestamine“. Raha on ühe tänava 
jaoks, kas teha enne Pargi või Kesk 
tänav – ei ole komisjoni põhiroll. 
Tõstatada probleemid ja pakkuda 
nutikad lahendused, see on väärt 
eesmärk. Kuidas aidata inimestel 
kokku hoida vana mööbli väljavii-
misega või koordineerida suured 
ehitustööd ühistutega aidates neil 
teha siseteed odavama hinnaga ja 

majandada effektiivsemalt, see on 
väärt väljakutse. 

Olen hr Soomeriga ühes asjas 
nõus – elanikud lõpuks valivad, keda 
nad eelistavad.

Lõpetuseks veelkord sellest, miks 
ma ei osale komisjoni töös. Esimene 
põhjus – „omade jopede“ arvuline 
ülekaal on väga suur ja suruda läbi 
oma ettepanekuid on lootusetu. Tei-
ne – härra Soomeri poolt juhitavas 
komisjonis tegeletakse peenhääles-
tusega ja see mulle ei meeldi.

Miks ma ei lahku komisjonist? 
Vastus on lihtne (ütlesin ka ühel 
volikogu istungil hr Soomerile) – 
Keskerakond soovib olla varakult 
kursis eelnõudega, mis menetlevad 
kõik Tapa volikogu komisjonid. 
Meid on 5 saadikut ja keegi naistest 
ei soovinud kuuluda majandus-
komisjoni, seega jäi see ülesanne 
mulle. Tavaliselt komisjonid me-
netlevad eelnõusid kaks nädalat 
enne volikogu istungit ja need töö-
materjalid saavad ainult komisjoni 
liikmed. Õigeaegne info saamine 
annab võimaluse ette valmistada 
muutmisettepanekud volikogu is-
tungi ajaks, kus vahekord ei ole nii 
lootusetu 12 saadikut 9 vastu.

Maksim Butšenkov,
Keskerakonna Tapa  

osakonna esimees

Tapa vallavolikogu sotsiaalkomisjon 
esitas maikuisel volikogu istungil 
ülevaate sotsiaalkomisjoni ja vallava-
litsuse sotsiaalosakonna töö kohta.

Sotsiaalkomisjoni esimehena ka-
sutasin oma õigust ja rõhutasin, et 
komisjoni peamiseks ülesandeks on 
suuniste andmine vallavalitsusele, 
et tagada vallas abivajajatele profes-
sionaalne hooldusteenus, peredele 
toetavad teenused, puuetega laste 
vanematele kindlustunne ning psüü-
hikahäiretega inimestele võimalused 
iseseisvaks toimetulekuks.

Komisjon ei lahenda üksikjuhtu-
meid, vaid töötab eelnõude ettevalmis-
tamise vormis. Et eelnõu rakenduks, 
on see vaja kehtestada volikogu poolt, 
kes omakorda esitab selle täitmiseks 
vallavalitsusele. Valdavalt on eelnõude 
algatused tulnud vallavalitsusest, kuid 
probleemiks on kujunenud olukord, et 
vallavalitsuse algatatud eelnõud ei ole 
pärast komisjonis tehtud ettepanekuid 
volikogusse jõudnud.

Hetkeseisuga ei ole vallavalitsus 
ette valmistanud ega volikogule me-
netlusse andnud sotsiaalhoolekande-
lise abi osutamise baasõigusakte (abi 
osutamise ja teenuste korraldamise 
kord), mille kehtestamine tuleneb 
2016. aastal kehtima hakanud Sotsiaal-
hoolekandeseadusest. Kaks volikogu 
määrust, mille valmistas ette sotsiaal-

Vallad on ühinemislainel  s.t. et on aeg 
hakata ühislainel  tegutsema ja oma 
ühismõtteid arendama! Seniks aga 
sõsar Tamsalu teeb viimaseid enesele 
suunatud otsuseid, sama teeb ka Tapa 
ja nagu, näha, seda  juba tegudes!  
Kesklinn on uute teede ja parklate 
tarbeks üles kaevatud ja allesjäänud 
roheala ootab peale puude langetamist 
korralikku uuendamist!  Lihtsurelik 
näeb seda ja avaldab Millegipärast 
valjuhäälselt oma kritiseerivat rahul-
olematust! Nii on see ju ikka olnud! 
Kui tegudeks läheb ja rahva silm 
seletama pääseb, hakkavad kodanikud 
alles nüüd  tegelikke asju nägema ja 
kukuvad kiruma? Samas mõtlemata 
sellele, et eelnevad, seadusest lähtu-
vad protsessides osaledes olid ju kõik 
võimalused  eelnevalt sõna sekka 
öelda  olemas?  Need  aga läksid ühest 
kõrvast sisse ja teisest välja, aktiivset 
kaasaarutamist ju praktiliselt polnudki! 
Tagantjärele tarkus on aga hilinenud 
ja  jääb  tühjaks sõnakõlksuks kõrbes! 
Ausalt peab tunnistama, et leidub ka 

komisjon omal algatusel ja said voliko-
gu heakskiidu, on samuti vallavalitsuse 
poolt korrektselt rakendamata. 

Viimane suurem ebaõnnestumine 
on luhtunud hange dementsete ja/
või mäluhäiretega päevahoiuteenu-
se avamiseks. Sotsiaalkomisjon on 
korduvalt teinud ettepanekuid välja 
selgitada võimalik teenuse vajajate 
hulk ja välja töötada teenuse ostmiseks 
hanketingimused. Sotsiaalkomisjon 
pakkus vallavalitsusele enda poolt 
väljatöötatud hanketingimusi, mis 
arvestavad reaalset olukorda ning 
võimalusi teenuse teenusepakkujat lei-
da. Vallavalitsuse poolt väljatöötatud 
hanketingimused on ilmselgelt teenuse 
osutajate seisukohalt neile kahjulikud 
ja sellistel tingimustel teenuse osutajat 
ei ole võimalik leida. Selliste hanke-
tingimuste seadmisega oligi hanke 
nurjumine ettemääratud.

Sotsiaalkomisjoni liikmed on tei-
nud ühiskondlikus korras väga in-
tensiivselt tööd, mida tunnustas ka 
volikogu esimees. Kahju on tõdeda, et 
sotsiaalvaldkond Tapa valla tulevikku 
silmas pidades ei lähe korda kellelegi 
peale sotsiaalkomisjoni. Valla elanikud 
aga on jätkuvalt oma muredega koor-
matud ning üksi jäetud.

Ene Augasmägi,
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

neid, kes antud ettevõtmist kiidavad!
Ometi tasub rahva arvamustest ka 

üht-teist kõrva taha panna!
 „Vaata kui avar vaade otse jaama 

juurest avaneb nüüd Pikale tänavale, 
see on ju  nagu suurlinnas! Kes aga  
Pika tänava äärsete ühistute majade 
fassaadid  korda teeb? Kas sellest 
rahast ka seda tehakse? Mis kasu 
on ilusast tänavakattest, pargist ja 
kõnniteedest,  kui majad selle ääres 
on koledad? Kas Grossi kaubamaja 
jääbki selle ilu sisse selliseks plekikä-
rakaks?   Grossil oleks aeg see kate 
kaasaegsema vastu välja vahetada!  
Kunagise teenindusmaja ja sidemaja 
fassaadid ei kannata kriitikat? Kas 
siin peremehi ei olegi? Miks vald siin 
midagi ette ei võta?

Sügisel on valimised! Oleks ju tore 
kui selleks ajaks säraks meie kesklinn 
oma tegelikus ilus, silmapaitavate 
vaadete, kõnniteede, parkide  ja kor-
rastatud majadega! Valimisreklaam 
tegijatele missugune!

Raivo Raid

Tapa valla majanduskomisjoni 
aruanne volikogule

Tapa vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni tööst

Sõna sekka!

Keskuse kauplus Tapa linnas, Pikk tänav 6
pakub teile laias valikus kodutehnikat  

ja kõike muud kodus vajalikku.
NB! AUGUSTIKUUS on suuremõõtmeliste  

kaupade transport 30 kilomeetri raadiuses 
tasuta!

Ootame teid:
Argipäeval  9-18
Laupäeval  9-15

Pühapäeval on kauplus suletud.

Täiendus 
majanduskomisjoni aruandele

Tel 327 1754, 564 1831. E-mail keskuse@rameene.ee
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Nii kutsus meid kõiki Tapa Buss OÜ 
ja ma otsustasin sellel reisil osaleda. 
Kui koju tagasi jõudsin, saatsin kirjad 
teele oma sõbrannale, kes parajasti 
viibis Daugavpilsis, Läti Latgales. 
Kuna reis oli väga tore, siis tahan seda 
ka teiega jagada.

Labriit! Tere hommikut!
Reis edukalt sooritatud, ilmaga 

tohutult vedas! Reis väga tore ja soo-
vitan kõigile! Sõitsime Pärnu ja Ikla 
kaudu, kohati mööda mereäärt. Lät-
lastel mereranda 500 km, meil 3800! 
Esimese päeva esimene põnev pea-
tus – Ungurmuiža. Väga huvitav 
barokkstiilis puitarhitektuurimälestis, 
ainus selline Lätis. 17.saj. oli mõis 
Ungern-Sternbergide valduses ja selle 
järgi sai paik ka oma nime. Hilisem 
omanik Campenhausen lasi selle hoo-
ne ümber ehitada ja hoone siseseinad 
kaunistada seinamaalingutega, mis on 
Vidzemes ainulaadsed. Naivistlik, aga 
väga huvitav ja II korrusel ka huvitav 
noorte kunstnike näitus. Huvitavad 
kaunid tööd, ei mingit “purki sittu-
mist”! Restaureerimistööks andis raha 
Rootsi riik, kuid nüüd on raha otsas 
ja tööd pooleli! See on kohutav, mida 
kõike on nõuka ajal suudetud ära rik-
kuda, hävitada; matsid ja barbarid on 
mõnuga tegutsenud... Taastamine suur, 
vaevaline ja palju raha nõudev töö! 
Pargis põhiline puuliik – pärn, mis 
on ka tamme kõrval teine rahvuspuu. 
Ieva = paju! Meil oli väga mõnusa ja 
humoorika jutuga giid ja isegi laulis 
meile oma mõnusa bassihäälega, kui 
pargis oleva teemaja trepist üles läksi-
me. Nii olevat ka peremees armastanud 
minna ja nii peavad ka külalised laulma, 
aga meie.... ha-ha-ha, suur laulupeo-
rahvas, ei saanud piuksugi suust välja! 
Raha vaja ja nii eelmisel päeval kui 
ka kohe taaas jälle – pulmad! Pa-
ratamatus! Ja nii kõikjal! Aga igal 
aastal 1. juulil suur ooperipäev ja 
park Ri ia ooperikuulsusi  tä is ! 
Edasi väga odav lõunasöök Cesises/
Võnnus, kohvik “Solo” ja linnaeks-
kursioon bussis, vaade paremale, 
vaade vasakule... Sellest muidugi 
kahju, Cesis oleks väärinud rohkemat! 
Ja siis teine väga omapärane koht 
- Araiši järvelinnus! Jällegi Vizeme 
piirkond ja Gauja rahvuspark. Pärit 
viikingiajast 9.–10. saj järvepõh-
jast üles toodud! Istusime seal nagu 
parvel. Põnev! Järve kõrval künkal 
ordulinnuse varemed 14. saj. Oli 
armas giidipreili. Kõikide giididega 
tekkis hea naabrisuhe! Mõnus, kodu-
ne, südamlik, nagu oleks sugulased! 
Õhtuks jõudsime lätlaste suuruselt 4. 
linna – Jelgavasse e. Miitavisse, endi-
sesse Kuramaa hertsogiriigi pealinna, 
Zemgale ajaloolisesse keskusesse. 
Majutus linna kõige uhkemas hotellis 
Jelgava ja tõesti mõnus! Toas isegi 
eesti keelne ajaleht! Õhtustasime 
igaüks omal kulul hotelli restoranis. 
Mõnus jalutuskäik linnas, parajasti just 
rahvusvaheline liivaskulptuurifestival, 
suur pidu ja muusika hommikuni! Ühe 
sellise öö elab üle! Sõitsime liftiga ka 
Püha Kolmainu kiriku kellatorni vaa-
teplatvormile /rohkem kirikust järel ei 
ole/ ja sealt avanes tõesti suurepärane 
vaade kogu linnale, mis ei olnudki nii 
suur. Aga jõgi – Lielupe, on neil ikka 
tõesti suur, nägime ära ka jõesaared, 
meresaari ju Lätis ei ole! Ühel saarel 
jalutasime juba õhtul ja teist külasta-
sime järgmisel hommikul. Enne saa-
rele minekut seisab silla juures vaene 
katkise vihmavarjuga tudeng, mõnus 
skulptuur, nüüd magnetina ka minu 
külmkapil! Pühavaimu torni kõrval 
seisab lätlaste esimene president Janis 
Cakste, nende neljast presidendist 
kolm on Jelgavas koolis käinud. 1775 

asutati siia Zemgale viimase hertsogi 
Peter von Bironi algatusel “Academia 
Petrina”, esimene ülikool Läti aladel. 
Midagi nagu meenutabki Tartut, kuigi 
linn sai Lätis kõige rohkem kahes 
ilmasõjas kannatada ning seega on 
linnapildis näha kõvasti nõukaaegset 
mõju. Taastatud küll paljud kirikud, 
nii luteri, katoliku kui ka õigeusu. 
Püha Anna luteri katedraal on vanim 
tänaseni säilinud hoone Jelgavas. Püha 
Simeoni ja püha Anna õigeusu kated-
raal on luksuslikem Jelgava katetraal, 
selle kellatornis on 9 kella. Kellahe-
linaid saab kuulata pool tundi enne 
jumalateenistust. Meie kahjuks seda 
ei kuulnud. Kiriku kavandas Rastrelli 
ning see ehitati algselt selleks, et Peeter 
I vennatütar Anna saaks pärast saksla-
se Friedrich Wilhelm Kettleriga abiel-
lumist vabalt oma usukombeid täita. 
Hommikusöök – polnud viga, aga 
Poolas ja Tšehhis oli võimsam, vähe-
malt varem. Kõhu sai täis. Edasi jalu-
tasime teisele saarele, kus Lielupe jõe 
kaldal lummav barokiajastu mälestis – 
Jelgava loss aastast 1738, ehitatud vene 
õukonnaarhitekti Rastrelli projekti jär-
gi Kurzeme ja Zemgale hertsogi Ernst 
Johann Bühren/Bironi residentsina. 
Peeter I vennatütar Anna Joannovna, 
hertsog Friedrich Wilhelm Kettleri 
leseks jäänud noor naine, valis Bironi 
endale armukeseks ja kui ta Venemaa 
troonile asus, siis sai ka Bironist mitte-
ametlik valitseja, kes valtsemise vastu 
suurt huvi ei tundnud, vene keelt ka ära 
ei õppinud, aga tundis väga suurt huvi 
kinnisvara vastu! Ning loomulikult ei 
hoitud ei Jelgava, ega ka Rundale lossi 
ehitamisel Vene riigikassa raha kokku! 
Meil Eestis nii kõrgel tasemel armukesi 
vene õukonnas ei olnud ja ei ole ka 
selliseid võimsaid losse, ha-ha-haa! 
Isegi Peetri poolt Katariinale ehitatu 
on nende kõrval hale köki-möki! 
Pärast Anna surma pagendati Biron 
Siberisse, kuid tõusis Katariina II soo-
singusse ja jõudis sealt tagasi tulla ning 
mõne aasta ka oma lossis veel elada. 
1798–1807 elas lossis pagendatud 
Prantsusmaa kuningas Loui XVIII, 
Ernst Johann oli siis juba surnud. 
Lossi me sisse ei läinud, nüüd on seal 
Läti Maaülikool, kuid läksime keldri 
hauakambrisse seal puhkavate hert-
sogiperede /24 Kettler´ite dünastia ja 
6 Biron´ite dünastia esindajat, 30 me-
tallist ja puidust sarkofaagi/ hauarahu 
rikkuma. Kahetine tunne tekkis, ühelt 
poolt ju huvitav, teisalt nagu patune! 
Rohkem saari, kuigi neid seal veel jät-
kub, me ei külastanud ja võtsime suu-
na veelgi uhkema lossi Rundale poole. 
Kui von Bühren soovis endale su-
velossi, täitis Anna kohe tema palve, 
saatis Rastrelli Kuramaale, andis tema 
käsutusse raha ja 1500 käsitöömeistrit, 
kunstnikku ja töölist Peterburist! 

Ja nii valmis Baltimaade kõige 
huvitavamaks peetud barokkstiilis 
Rundale loss, mida ka Kuramaa Ver-
sailleks kutsutud. Lossini viib kasta-
niallee, sellist ei ole varem kohanud! 
Kui Venemaa 1795 Kuramaa hert-
sogiriigi annekteeris, siis nõustus 
von Bühreni poeg Peter (ülikooli 
asutaja!) Rundalest lahkuma, võttes 
lossist kaasa kauneid kunstiesemeid 
ja sisustas nendega oma Saksamaal 
olevaid valdusi. Nüüd külastavad 
tema järeltulijad igal aastal Rundale 
lossi ja nii mõnigi ese on tagasitee 
leidnud ja on väga tugev side tekkinud. 
Katariina II kinkis lossi oma armukese-
le Platon Zubovile, ha-ha-haa! Aga vii-
mased lossiomanikud olid Šuvalovid. 
Loomulikult on aja jooksul loss väga 
kannatada saanud... 

Järgneb
Marika Rajur

08.06.2017
•	Lõpetati väljaspool kodu osu-

tatava üldhooldusteenuse osutamine 
kahele abivajajale seoses hooldusvaja-
duse äralangemisega;

•	 eraldati sotsiaalkorter aadressil 
Ehituse 7-3, Tapa linn ja sõlmida üü-
rileping 3 (kolmeks) kuuks perioodil 
01.06.2017-31.08.2017;

•	 kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht kinnistul Kopli Näo külas 
Tapa vallas; 

•	 riigihanke nr 185749 “Tapa 
Vene Põhikooli välispiirete rekonst-
rueerimine“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati MHE OÜ ja OÜ Imperno-
va poolt esitatud pakkumus;

•	 lihthanke nr 186514 „Tapa 
kesklinna rekonstrueerimise ja raud-
teepeatuse ühendamise erinevate 
liikumisviisidega ehitustööde omani-
kujärelevalve“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati AS Infragate Eesti poolt 
esitatud pakkumus;

•	 anti Tapa MTÜ Moe külaseltsile 
avaliku ürituse luba “Moe Jaanisim-
man” korraldamiseks Moe pargis ja 
spordiplatsil alates 22. juunil 2017;

•	 anti MTÜ Lehtse Vabatahtlik 
Pääste avaliku ürituse luba jaanipeo 
“Jaanipäev kolhoosi moodi” korral-
damiseks Hallika-Mõisamaal, Tõõ-
rakõrve külas alates 23. juunil 2017.

•	Anti Tapa Kultuurikojale avaliku 
ürituse luba “Tapa linna jaaniõhtu” 
korraldamiseks Tapa muusika- ja kuns-
tikooli pargis alates 22. juunil 2017;

•	 võeti vastu korraldus kinnisasja-
de maakorraldustoimingute kohta;

•	 algatati Tapa vallas Tapa linnas 
Pikk tn 70 kinnistu ja lähiala detailpla-
neering.

•	 väljastati ehitusluba ehitise (ve-
delgaasi tankimiseadme) rajamiseks 
Tapa vallas, Tapa linnas, Pikk tn 16 
kinnistul;

•	pikendati Tapa Vesi OÜ juhatu-
se liikmete volitusi kolmeks aastaks;

•	otsustati müüa Tapa vallale kuu-
luvad elamumaa asukohaga Lääne-
Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Kün-
ka tn 4 ja Künka 6;

•	otsustati müüa Tapa vallale 
omandiõiguse alusel kuuluv korteri-
omand aadressil Näo keskus 2-4, Näo 
küla, Tapa vald;

•	pikendati munitsipaalkorteri üü-
rilepingut, asukohaga Tapa linn Ro-
heline 16-5.

15.06.2017
•	Anti avaliku ürituse luba Bengts 

Tivoli OÜ-le „Bengts Tivoli on Tour 
2017” korraldamiseks Tapa linnas 
Ivaste tänava ja Eha tänava äärsel mu-
ruplatsil ajavahemikus 19. juuni kuni 
26. juuni 2017;

•	 väljastati OÜ-le R-Takso tak-
soveo korraldamiseks taksoveoluba 
tähtajatult; 

•	Tapa valla kruusakattega teede 
kruusatäitetööde edukaks pakkumu-
seks tunnistati OÜ Tapa Autobussi-
park poolt esitatud pakkumus;

•	Tapa linnaraamatukogu pargi 
kõnniteede renoveerimise tööde edu-
kaks pakkumuseks kinnitati AS Lasila 
Betoon poolt esitatud pakkumus;

•	Tapa linnaraamatukogu pargi-
valgustuse ehitustööde edukaks pak-
kumuseks kinnitati Särts OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

•	Tapa linnaraamatukogu pargi-
valgustite edukaks pakkumuseks kin-
nitati Valgustikaubandus OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

•	 lihthanke nr 187026 „Mängu-
väljaku elementide ostmine koos 
paigaldusega lasteaeda Vikerkaar ja 
Jäneda mänguväljakule“ edukaks 
pakkumuseks tunnistati Tiptiptap 
OÜ poolt esitatud pakkumus;

•	otsustati korraldada lihthange 
„Tapa Muusika- ja Kunstikooli II 
korruse remont ja pööningulae soo-
justamine“;

•	 kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht kinnistul Reinu Saksi külas 
Tapa vallas; 

•	 sõlmiti kaheksa koduteenuse 
osutamise lepingut;

•	 kolmele inimene otsustati osuta-
da väljaspool kodu üldhooldusteenust;

•	 ühele puudega isikule määrati 
hooldaja ning hooldajale hooldaja-
toetus;

•	 sõlmiti üks ajutisele perekonnas 
hooldamise leping;

•	 kehtestati hinnad Tapa linnas 
Valve 30 osutatavatele teenustele 
(dušši kasutamine 1 kord – 2 eurot, 
pesupesemine 1 masinatäis – 3 eurot, 
saunakasutus 1 tund 4 eurot);

•	 väljastati territooriumite ja täna-
va ajutine sulgemise luba Tapa linnas 
17. juunil 2017.

22.06.2017
•	Otsustati osutada kahele abiva-

jajale väljaspool kodu üldhooldustee-
nust;

•	 ühele abivajajale eraldati kütte-
toetust ja kolmele abivajajale toetust 
raskesse majanduslikku olukorda sat-
tumise pärast;

•	 ühele abivajajale eraldati pere-
toetust;

•	neljale abivajajale eraldati ravi-
mitoetust;

•	 keelduti viiele taotlejale sotsiaal-
toetuse eraldamisest kuna abivajadus 
ei olnud põhjendatud;

•	 eraldati MTÜ-le Tapa Lastekait-
se Ühing lapsehoiuteenuse osutami-
seks 01.06.2017 – 31.12.2017 5 (viie) 
lapse päevahoiuteenuse pearaha kok-
ku summas 6300 ja 4 (nelja) lapse päe-
vahoiuteenuse pearaha kokku 5040 
(viis tuhat nelikümmend) eurot;

•	 kooskõlastati puurkaevu raja-
mise asukoht kinnistul Vahtra Tõõ-
rakõrve külas Tapa vallas;

•	 anti üürile Tapa vallale kuuluv 
korteriomand asukohaga Näo 2-4 
Näo küla Tapa vald;

•	pikendati sõlmitud mitteeluruu-
mi, Tapa linnas 1. Mai pst 34 asuva 
garaažiboksi üürilepingut;

•	määrati Tamsalu valla ja Tapa 
valla ühinemisel moodustuva Tapa 
valla valimiskomisjoni asukohaks Tapa 
Vallavalitsuse II korrusel ruum nr 2.5, 
aadressil Pikk 15 Tapa linn Tapa vald. 

29.06.2017
•	Eraldati sotsiaalkorter asukoha-

ga Roheline 6-8 Tapa linn;
•	pikendati üürilepingut sotsiaal-

korteris, aadressil Saiakopli 2-6 ja 
Saiakopli 2-8 Tapa vald;

•	 väljastati Tapa linnas Jaama tä-
nava ja Sauna tänava Ambla maantee 
ja Jaama tänava, ringristmiku ajutine 
sulgemise luba alates 03.07.2017 kella 
08.00-st kuni 30.08.2017 kella 17.00-ni;

•	 täiendavate pindamistööde edu-
kaks pakkumuseks kinnitati AS Eesti 
Teed poolt esitatud pakkumus;

•	 lihthanke nr 187511 „Tapa 
Muusika- ja Kunstikooli II korruse 
remont ja pööningulae soojustami-
ne“ edukaks pakkumuseks tunnistati 

OÜ RAM Builder poolt esitatud pak-
kumus;

•	Tapa Vene Põhikooli välispiirete 
rekonstrueerimise omanikujärelevalve 
edukaks pakkumuseks kinnitati OÜ 
Tapa Ehitus poolt esitatud pakkumus;

•	 otsustati korraldada lihtsustatud 
korras tellitava teenuse hange „De-
mentsetele eakatele ja mäluhäiretega ini-
mestele päevahoiuteenuse osutamine“;

•	 väljastati ehitusluba ehitise (tan-
ki remondihalli) püstitamiseks Tapa 
vallas Tapa linnas Karja tn 9 kinnistul;

•	 väljastati ehitusluba ehitise (lao-
hoone) laiendamiseks Tapa vallas 
Tapa linnas Kauba tn 3c kinnistul;

•	otsustati seada isiklik kasutusõi-
gus Elektrilevi OÜ kasuks Tapa valla 
omandis olevale Männikumäe tänav, 
Tapa linn, Tapa vald;

•	 võeti vastu neli korraldust kin-
nistu jagamise kohta;

•	 võeti vastu kaks korraldust maa 
riigiomandisse jätmise kohta.

06.07.2017
•	Kolmele abivajajale otsustati 

osutada väljapool kodu üldhooldus-
teenust.

•	Lehtse Keskusehoone kõnnitee 
ehitustööde edukaks pakkumuseks 
kinnitati AS Lasila Betoon poolt esi-
tatud pakkumus.

•	 seoses Tapa vallas avaliku ürituse 
Tapa Rahvaralli 2017 korraldamise-
ga väljastati teede ja tänavate ajutine 
sulgemise luba Tapa linnas järgmiselt: 
Pargi tänav nr 7910058 Turu täna-
va ja Pargi tänava ristmikule suunaga 
Tapa Gümnaasium märk „Sissesõidu 
keeld“, Ambla põik tänava ja Pargi 
tänava ristmikule suunaga Tapa Güm-
naasium märk  „Sissesõidu keeld“ 
alates 12.08.2017 kella 6.00-st kuni 
kella 21.00-ni. Kooli tänav nr 7910031 
Kesk tänava ja Kooli tänava ristmi-
kule suunaga Tapa Sordikeskus märk  
„Sissesõidu keeld“ alates 12.08.2017 
kella 06.00-st kuni kella 21.00-ni. Lem-
bitu pst. nr 79100042 Kesk tänava ja 
Lembitu tänava ristmikule suunaga 
Pargi tänava suunas märk  „Sissesõidu 
keeld“ alates 12.08.2017 kella 06.00-st 
kuni kella 21.00-ni. Nõmmküla tee nr 
7160018 Nõmmküla tee ja Ambla- 
Tamsalu tee ristmikust suunaga Kar-
kuse märk „Sissesõidu keeld“, Karku-
se tee ja Nõmmküla tee ristmikule suu-
naga Ambla- Tamsalu tee märk 331 
„Sissesõidu keeld“ alates 12.08.2017 
kella 06.00-st kuni kella 21.00-ni.

•	 anti VilSport Klubi MTÜ-le 
avaliku ürituse luba “TAPA RAH-
VARALLI - 2017” korraldamiseks 
Karkusel Nõmmküla teel nr 7160018 
ja Tapa linnas Tapa krossirajal 11. au-
gust alates kell 08.00 kuni 12. august 
2017 kella 20.00-ni.

•	otsustati korraldada lihthange 
„Moe jalg- ja jalgrattatee ehitus“. 

•	nõustuti Tapa vallas Moe külas 
asuva Liblika kinnistu koosseisu kuu-
luva Liblika katastriüksuse jagamisega 
kaheks eraldi katastriüksuseks.

•	nõustuti Tapa vallas Moe külas 
asuva Paju kinnistu koosseisu kuuluva 
Paju katastriüksuse jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks.

•	 vabastati ametist Tapa Hoolde-
kodu juhataja Kriste Tiisler alates 01. 
augustist 2017.

•	 kinnitati alates 01.08.2017 Tapa 
Hooldekodu juhataja ametikohale 
Ülle Keinaste.  

•	 kinnitati vallavanema Alari Kirt 
puhkus 10.07.2017 kuni 28. 07.2017.

29.06.2017
1. Kinnitati Lehtse Kooli põhi-

määrus;
2. anti vallavalitsusele nõusolek 

Moe kergliiklustee L1, L ja L3 kin-

nistute omandamiseks;
3. katastriüksustele määrati siht-

otstarbed;
4. Võeti vastu otsus OÜ Tapa Vesi 

põhikirja muutmise ja osakapitali suu-

rendamise kohta mitterahalise sisse-
maksega vara tasuta võõrandamise teel 
valla tütarettevõttele OÜ Tapa Vesi;

5. Kinnitati Tapa valla 2016. aasta 
majandusaasta aruanne.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU  ISTUNG

Külla Lätimaale! 
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NB! Rohkem ja täpsem info valla 
kodulehel ja valla facebookis. 
Hoidke end linnapäeva värs-
ke infoga kursis. Küsi ka infot 
322 9659 või 529 0785, e-maili 
teel indrek.jurtsenko@tapa.ee.

11. august

Kodukohvikud Tapa linnas (info 
5559 5461, heili.pihlak@kultuu- 
rikoda.ee, www.kultuurikoda.ee).

Kell 10–4 – “Tapa Rongijaama 
elluärkamine” – nostalgiline rän-
nak üheks päevaks 80ndatesse 
(kontserdid, tegevused, näitu-
sed). Info www.nostalgiajaam.
ee, 5373 7136. 

Kell 11–18 – Tapa linnaraama-
tukogus Naiskodukaitse 90. 
aastapäeva juubelinäitus.

12. august

Peoplatsil avatud laste mänguala 
(info 513 2627), näitus Tapa 
muuseumis (kell 10–14), Tapa 
kultuurikojas (kell 10–16) ja 
kogu linnas erinevad kodukoh-
vikud (info 5559 5461, heili.
pihlak@kultuurikoda.ee, www.
kultuurikoda.ee)

Kell 8–16 – Tapa linnapäeva ja 
Vorstifestivali laat (info 551 
5976).

Kell 8.30–9.15 – Tapa Linna Or-
kestri äratuskontsert veoautolt.

Kell 10–18 – Tapa Rahvaralli Tapa, 
Tamsalu ja Kadrina valla teedel 
(info 554 0500)

Kell 10 – Tapa 91. linnapäeva ja 
VII Vorstifestivali avamine muu-
sika- ja kunstikooli pargis.

Kell 10.30 – Näm-Näm Production 
esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.

11.- 13. august 2017 
Tapa linn 91 ja 

Tapa VII vorstifestivali
 kava

Pädevusega  
ELEKTRIK

teostab kõiki elektritöid.  
Tel 5341 9510,

e-mail  
lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    

KONSULTATSIOON

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.

Kell 11 – Tapa linna jalgpalliturniir 
Tapa gümnaasiumi staadionil 
(info 528 7800).

Kell 11 – Tapa vene kooli pargis 
võistlus “Tapa linna ilusaim koer” 
(info 5665 5666).

Kell 11–12.30 – Pealaval muusika- 
ja kunstikooli pargis esinevad 
Tapa valla taidlejad.

Kell 12.30 – Näm-Näm vorstivooru 
tööde hindamiseks esitamine, 
pimehindamise algus.

Kell 12.30 – Pealaval muusika- ja 
kunstikooli pargis esinevad Tapa 
valla taidlejad.

Kell 13.30 – Vorstigrillimise Eesti 
MV fantaasiavooru võistlustööde 
esitlemine.

Kell 14.30 – Pealaval esineb Koit 
Toome, kitarril Jorma Puusaag, 
tasuta.

Kell 15.30 – Konkursi “Kaunis Kodu 
2017” võitjate autasustamine, 
Vorstifestivali lõpetamine.

Kell 16.30 – Kanuuralli Valgejõe 
saarel (info 5340 4904).

Kell 21 – Muusika- ja kunstikooli 
pargis kogu linna pidu. Tantsuks 
esineb ansambel Justament. 
Õhtut veab DJ Märt Rannamäe. 
Piletid 3 ja 5 eurot. Vihma eest 
kaitsevad telgid! (pääsmed ja 
sissepääs alates kella 20st).

13.08.2017

Kodukohvikud Tapa linnas (info 
5559 5461, heili.pihlak@kultuuri-
koda.ee, www.kultuurikoda.ee).

Kell 10 – Rannavolle turniir “Tapa 
linna karikas 2017” Valgejõe 
saarel (info 5593 0504)

Loomaarsti vastuvõtt  
ja koduvisiidid 

Visiidiaja või koduvisiitide kokku leppimi-
seks helistada tel  510 5973 või kirjutada 

aegviiduloomakliinik@gmail.com.
Ants Raava,  
loomaarst

Koerte Ja kasside vaktsineerimine!
Koerte ja kasside tasuta  

vaktsineerimine marutaudi vastu toimub:
Teisipäeval,15.augustil kell 18.00 Lehtse  

Keskusehoone ees oleval parkimisplatsil ja kell 19.00 Tapal 
Pika ja Hommiku pst. nurgal oleval  

parkimisplatsil. Koerte tasuliseks vaktsineerimiseks komp-
leksvaktsiiniga registreeruda 7-14.augustini.  

Kaasa võtta olemasolev vaktsineerimiskaart või  
lemmikloomapass. Info telef.5655677

Leia meid ka FB-st www.facebook.com/tapapizzakiosk/

PITSADE 
 ETTETELLIMINE 

telefonil 5866 9095.

Lahtiolekuajad: 
P–R 11–21 ja L 10–21
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - 
Roheline tn 19, Arenduskoda

Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,

e-post: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208

Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.

    

    

    

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras 
korterid ja majad. Aitan Teid kinnisvara  ostmisel 

– müümisel - üürimisel.  Tehingute kiire ja korrektne 
vormistamine. Abi kolimisel. 

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Täpsem info: tel. 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com

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 ter-
vikuna;
- 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 renoveerimine,     
   remont
- Katuse ehitamine, remont
- Aedade ehitamine
- Puit ja kiviterrasside ehitamine
- Vundamentide ehitamine,  
   soojustamine
- Akende ja uste vahetamine
- Omaniku järelevalve teostamine

- Saunade ehitamine
- Elumajade ehitamine
- Ärihoonete ehitamine
- Eramajade ehitamine
- Seinte ehitamine,  
   soojustamine
-Vee- ja kanalisat- 
   sioonitööd
-Viimistlustööd

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

Tel 5664 9956.

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

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.
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, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

 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 läbi-
viigud, erimõõdulised veeplekid jne).  

Kui soovid plekkkatust, siis plekkkatust küsi otse 
plekkseppadelt. Info: tel 5556 0167  

pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

Autokäpp OÜ
•	Autoremont	ja	hooldus	•	Varuosade	tellimine	

•	Summutite	remont
kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420

Väike 17, Tapa

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

Tel +372 5565 6506.

JÄRELHÜÜE  
HELJU JOORITSALE

Sinu taga ja ees
on nüüd tallatud tee!

Tegusid piiravad asised 
müürid.

 Enda hindamise puu,
 mõtte julguse puu
 on nüüd tihedast 
metsast kõrgem.

 Pesa teeb sinna lind,
 ümber Päikese ring,

 igal oksal on elu ja algus.
 Sinu unistus suur,
 kauge lapseea puu

 jäänud püsima hinge  
kui valgus.

 
Lembit Joorits

Korstnapühkimisteenus,  
korstnapitsi remont ja ehitus. Akti väljastamine.  

Info 5665 8714, jaanus.stonera@gmail.com.

- 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

Võtame tööle tisleri. 
Tel 5565 8919, amblapuit@gmail.com, 

Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude puidutoodete  
valmistamine tellimuse peale.


