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Tapa valla eelarvest mittetulunduslike 
spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühin-
gutele toetuse küsimise tähtaeg 2017. 
eelarveaastaks on 10. september 2016!

Taotlused tuleb tuua või saata val-
lavalitsusele hiljemalt 10. septembril 
2016.

Digiallkirjaga taotlused tuleb saata 
aadressil: vallavalitsus@tapa.ee, kä-
sitsi või posti teel toodud taotlused 
peavad olema samuti allkirjastatud, 
allkirjastamata taotlusi vastu ei võeta! 
Tapa vallavalitsus asub aadressil Pikk 
15, posti teel saadetud taotlustele 
märkida ka postiindeks Tapa 45106, 
käsitsi toodud taotlused tuleb tuua 
vallavalitsuse maja II korrusele sek-
retäri kätte.

Tapa vallavavolikogu vastav toe-
tuse andmise määrus, vallavalitsuse 
korraldus, taotlusblankett (“Rahalise 
toetuse saamiseks esitatava taotluse 
vorm”), aruande ja lepingute üld- ja 
erivormid asuvad Tapa valla kodule-
hel: http://www.tapa.ee/blanketid-
ja-korrad.

Eelnevalt soovitame läbi lugeda ka 
2016. aasta jaanuaris kehtestatud uue 
toetuste andmise korra “Tapa valla 
eelarvest mittetulunduslike spordi-, 
kultuuri-, noorte- ja külaühingutele 
toetuse andmise kord”, mille leiate 
aadressilt: https://www.riigiteataja.
ee/akt/406022015021. 

Ruumide tasuta kasutamise osas 
tuleb Tapa vallavalitsuse hallatava 
asutuse juhiga eelnevalt kokku leppida 
ja vajadusel sõlmida ka vastav siduv 
leping.

Küsimused esitage tel 322 9659 või 
e-maili teel indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Indrek Jurtšenko, 
kultuurispetsialist

Tapa linn kutsub kõiki 
oma 90. sünnipäevale 

Juba viiendat aastat järjest jagas 
Tapa Gümnaasiumi Vilistlaste 
Toetusfond välja tunnustused

Tapa linn tähistab tänavu oma 90. 
sünnipäeva 12.–14. augustil. “Tapa 
linna 90 sünnipäev tuleb tänavu 
omanäoline, sest mitmekülgset te-
gevust jätkub kõigile, nii nooremale, 
kui vanemale pidulisele. Oleme 
kaasanud 2015. aasta algusest töö-
gruppidesse palju erinevaid inimesi, 
et kava oleks kõigile huvitav ja mit-
mekesine” ütles Tapa vallavanem 
Alari Kirt. 

12.–14. augustil peetakse mit-
meid särtsakaid tantsupidusid, 
toimuvad suured kontserdid, kogu 
nädalavahetuse on avatud popu-
laarsed kodukohvikud, avatud on 
mitmepäevane laat, samuti avatakse 
rahvusvaheline lapiteki näitus koos 
Soome sõpruslinna Akaa ja Fors-
saga “Teineteisel külas”, toimuvad 
populaarsed spordivõistlused nagu 

jalgpalliturniir ja kanuuralli. Ka pole 
unustatud lemmikloomasõpru, sest 
13. augustil toimub Tapa vene kooli 
taga koertenäitus-võistlus “Tapa 
linna ilusam koer 2016”. Samuti 
toimuvad Tapa linn 90 pidustuste 
raames  14. augustil Tapa VI Vorsti-
festival ja Eesti VI Meistrivõistlused 
vorstigrillimises.

Peaesinejateks on noorteõhtul 12. 
augustil Eesti absoluutsed Hip-Hopi 
tähed Reket ja Arop aka Suur Papa, 
13. augustil Karl Madis ja Karavan 
ning DJ Allan Roosileht, 14. augustil 
ansambel Kõrsikud ja Harri Salmi-
nen Soomest.

Lisaks tähistab Tapa linn oma 
sünnipäeva koos teise nelja linnaga 
programmina “Linnad 90”, mille 
raames on tehtud ühine reklaamklipp 
ja retrospektiivne dokumentaalfilm, 

samuti käiakse üksteisel külas esine-
mas ja tehakse koos palju muudki 
põnevat. Need linnad on Tapa, 
Põltsamaa, Tõrva, Türi ja Nõmme. 
Tapa linna rahva jaoks kujuneb sel-
lest projektist kulminatsiooniks “5 
linna ühiskontsert”, kus esineb 13. 
augustil peale külalisi ka hulgaliselt 
Tapa valla taidlejaid.

Info: “Tapa linn 90”: http://
www.tapa.ee/tapa-linn-90, www.
vorstifestival, ka FB-des “Linnad 
90 info”: https://www.facebook.
com/90aastasedlinnad/ “Linnad 90 
reklaamklipp“: https://www.youtu-
be.com/watch?v=SbzwDCZgduI 
„Linnad 90 dokumentaalfilm“: 
h t tps ://www.youtube. com/
watch?v=rid9xMWS7Gw. 

 Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Stipendiumi pälvisid:
- Väga heade õpitulemuste eest – 

Rasmus Kont (hõbemedal),
- Väga hea uurimustöö eest – 

Brigitta-Maria Vakaljuk,
- Silmapaistvate sporditulemuste 

eest – Arvi Freiberg,
- Silmapaistvate sporditulemuste 

eest – Sander-Sven Annula.
Tänukirjade saajad:
- Eduka olümpiaadidel esinemise 

eest – Ragnar Kramm,
- Aktiivse osalemise eest kooli-

elus – Kristjan Kurg,

- Eduka olümpiaadidel osalemise 
eest ja heade spordisaavutuste eest – 
Lauri Kukk,

- Heade spordisaavutuste eest – 
Marjette Maie Müntser.

Tänukirjad õpetajatele ja kooli 
personalile:

- Kristina Asuküla – aktiivse 
ja uuendusmeelse tegevuse eest 
koolielus,

- Tõiv Aljasorg – eduka uurimus-
töö juhendamise eest,

- Eve Allsoo – eduka klassi-
juhatamise, aktiivse loovtegevuse 

arendamise eest,
- Raivo Kaegas – pikaaegse hea 

koostöö eest õpetajate, õpilaste ja 
lastevanematega.

Fondi panustamiseks on Tapa 
vallavalitsusel loodud erikonto a/a 
EE282200221013341412 Swed-
bank. Makse selgitusse palun lisada 
märge „vilistlased“ ning toetaja 
nimi.

Lisainfo veebilehel: 
http://www.tapagymnaasium.

ee/fond.htm
 Ada Kiipus

Tegevustoetuse 
taotlemine

Tapa linn 90 – 
pidustuste liiklusinfo
Tapa linna 90 pidustuse ajal on Tapa 
kesklinnas liiklus ajutiselt kas piiratud 
või paiguti ka suletud. Suletud on pea-
misel kesklinnaväljak ja selle ümbruse 
parklad ning ühistute esised, samuti 
Tapa Kaubamaja ümbrus, kuna täna-
vu toimub kahepäevane laat 13.–14. 
augustil. Samuti on 13. augustil liiklus 
ajutiselt piiratud Pargi, Jaama ja Pikal 
tänaval seoses rongkäiguga, kuhu kõik 
võivad tulla kaasa marssima. 

Vabandame ebamugavuste pärast, 
palume samuti kaasliiklejaid ohutuse 
huvides parkida oma autod ürituste 
ajaks mujale (eriti Tapa Kaubamaja, 
Tapa kesklinnaväljaku ääres olevad 
ühistu parklad) ja liigelda jalgsi.

Täpsem info liiklusest asub skeemi-
na http://www.tapa.ee/tapa-linn-90.

Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

   
 

Koerte ja kasside  
vaktsineerimine!

Koerte ja kasside tasuta 
vaktsineerimine marutaudi 

vastu toimub:

neljapäeval, 11. augustil  
kell 18  

Tapal Pika ja Hommiku pst 
nurgal oleval  

parkimisplatsil. 

Kaasa võtta olemasolev 
vaktsineerimiskaart või lem-

mikloomapass.

 Info tel 565 5677.



Tapa Valla Lastekoor esinemas kruiisilaeval Victoria.
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Seoses Tapa linna 90. ja Tapa linnaraa-
matukogu 95. sünnipäevaga on oodata 
Tapa raamatukogusse toredaid näitusi. 
12. augustil kell 18 avatakse Tapa 
linnaraamatukogus lapitööde näitus 
“Teineteisel külas”. Näituse pealkiri-
gi viitab sellele, et tegemist on meie 
kauaaegsete sõpradega, kellega aeg-
ajalt kokku saame. Nüüd on nende 
kord külla tulla! Oma töödega astuvad 
üles käsitööseltsid Akaan Tilkkuakat 
(Akaa) ja tyyki.nyt (Forssa). Näitus 
jääb avatuks 17. septembrini.

Soome lapitöökunsti saab näha ka 
Jäneda käsitöökeskuses. 13. augustist 

kuni 10. septembrini on vaatamiseks 
väljas käsitööseltsi Tuntu (Tampere) 
lapitööde näitus “Laputa: Taevaloss”, 
mis on inspireeritud Hayao Miyazaki 
(Jaapan) samanimelisest animafilmist.

Külastage Jäneda käsitöökeskust 
ning tingimata astuge läbi ka Tapa lin-
naraamatukogust, sest lisaks eespool 
nimetatud näitustele on meil augusti-
kuusse planeeritud ka näitus Tapaga 
seotud kirjameestest (ja -naistest) ning 
1. kuni 11. augustini väljapanek Kairi 
Krooni loodusfotodest.

Ere Käärmaa, 
Tapa linnaraamatukogu

Kui on mahti, 
astu läbi!

Foto  Piret  Pihel

Koostöös Kaitseministeeriumiga 
otsustati möödunud aasta lõpus, et 
rekonstrueeritakse kaks Tapa vallale 
kuuluvat raudteed: haruteed regist-
rijärgsete numbritega 106 ja 107. 
Koos raudteede rekonstrueerimisega 
rajatakse rongidele tehnika peale- ja 
mahalaadimiseks estakaadid.

Kõnealused haruraudteed ühen-
davad niinimetatud suurt raudteed 
Tapa tööstuspargiga ja Kaitseväe 1. 
Jalaväebrigaadi vana linnakuga. Käes-
oleva aasta alguseks olid kõnealused 
raudteeharud lagunenud ning nende 
tehniline seisund ei võimaldanud 
enam rongide liiklemist.

Seoses sellega, et Eesti Kaitseväe 
ning meie liitlaste kohaloleku suure-
nemisega toimetatakse Tapale juurde 
tehnikat ning rajatakse uut tehnilist 
infrastruktuuri, tekkis ka vajadus 
raudteetranspordi kasutamise järele.

Kaitseministeerium tegi Tapa 
vallale ettepaneku rekonstrueerida 
kõnealused raudteeharud ja rajada 
laadimisestakaadid põhimõttel, et töid 
finantseerib täies ulatuses Kaitsemi-

nisteerium. Tuginedes vallavolikogu 
vastavasisulisele otsusele sõlmiti konk-
reetsed lepingud ning selle järgi korral-
das riigihanke ja oli rekonstrueerimis-
tööde projektijuhiks Eesti Raudtee AS 
ja finantseerijaks Kaitseministeerium. 
Tööd teostas raudtee-ehitusettevõte 
Leonhard Weiss RTE AS ning re-
konstrueerimistööde maksumuseks 
kujunes kokku 328 270 eurot.

Rekonstrueeritud raudteede kogu-
pikkus on 1450 meetrit. Tänaseks on 
tööd lõpetatud. Rekonstrueerimis-
tööde käigus ehitati praktiliselt uued 
raudteed. Algul eemaldati vana ja 
amortiseerunud raudtee (relsid, liip-
rid), rajati uus raudteealune teetamm. 
Sademevete ärajuhtimiseks raudteelt ja 
naaberkinnistutelt rajati uus drenaaži-
süsteem. Samuti rekonstrueeriti Karja 
tänava ülesõit. Seega on Tapa vald het-
kel Eesti kõige uuema raudtee omanik. 
Raudteed jäävad avalikku kasutusse 
ning huvi korral saavad raudteesid 
kaubaveoks kasutada tööstuspargis 
asuvad ettevõtted.

Tapa vallavalitsus

Tapa valla uued 
raudteed on valmis

Tapa Valla Lastekooril oli sel aastal 
juba kümnes sünnipäev. Lisaks jaa-
nuarikuus antud kontserdile tähistati 
sünnipäeva 7.–9. juunil ka lõbusa rei-
siga Stockholmi. Sama põnev kui vä-
lisriiki minek, oli laste jaoks laevasõit.

Iseäranis huvitav oli kõik nendele, 
kes esimest korda elus laevareisil olid. 
Kruiisilaeval Victoria andsimegi ka 
väikese kontserdi. Põnev oli esineda 
laeva uhkes show-baaris. Eri rahvusest 
publikut jätkus küllalt ning vastuvõtt 
oli väga soe. Kindlasti andis just laste 
lavalolek õhtule juurde midagi teistsu-
gust ja helget. Pärast edukat kontserdi 

uudistasime laevas ringi, nii mõnigi 
proovis karaoke laulmises kätt. 

Stockholmis oli meie sihtkohaks 
Skanseni vabaõhumuuseum. See on 
rajatud aastal 1891 ning on seega 
üks esimesi vabaõhumuuseume 
maailmas. Uudistamist seal jätkub: 
lisaks erinevatest perioodidest pärit 
hoonetele saab näha ka mitmeid 
metsaloomi ja isegi roomajaid. Erilist 
huvi pakkusidki lastele maod, konnad 
ja muud põnevad troopiliste metsade 
asukad. Et kogu Skansenit põhjalikult 
läbi uurida, kuluks vist mitu päeva. 
Meid ootas aga mõnusa päeva järel 

jälle laev, kus saime lisaks muule 
nautida ka rikkalikku õhtusööki – 
valikut jätkus igale maitsele, ka kõige 
noorematele. 

Meeldejääv reis pani punkti sel-
lele aastale ning võis rahuga suvele 
vastu minna. Täname väga kõiki 
lapsevanemaid, kes abiks olid, lisaks 
ka meie giidi ja toredat bussijuhti. 
Aitäh õpetaja Svetale ning erilised 
tänud õpetaja Tiiule, kes reisi pla-
neeris ja korraldas. Soovime kõigile 
ilusat suve jätku!

Mai-Liis Volmar

Tapa Valla Lastekoor käis kruiisil

Vaatamata nendele sombustele Ees-
timaa ilmadele ja vähesele päiksele 
algas Tapa Valla Lastekoori jaoks 
suvi väga imeliselt. Nimelt startisime 
7. juuni hommikul kooriga Rootsi, et 
tähistada üheskoos meie 10. juubelit 
väikese reisiga.

Üheks suuremaks ja meeldejää-
vamaks kujunes selle reisi juures 
kruiisilaeval antud kontsert, mis meie 
juubeli puhul lastekoorile võimaldati. 
Emotsioonid peale esinemist olid 
suurepärased ja tundus, et ka rahvale 

meeldis meie etteaste, kus lisaks lau-
lule sai kuulda ka pillihäält. 

Reisi teisel päeval külastasime 
Skanseni vabaõhumuuseumi ja ak-
vaariumit, mis sisustas terve meie 
päeva väga põnevalt ja lõbusalt. Sa-
muti vaatasime ringi veidi ka Stock-
holmis ning tutvusime olulisemate 
vaatamisväärsuste ning ajalooga. 
Siinkohal tuleks teha suur pai meie 
toredale giidile, kes terve meie reisi 
vältel meile uusi tarkusi sisse süstis 
ja need päevad huvitavamaks tegi. 

Tänud meie toredale bussijuhile 
Raivo Randlale!

Suured kallistused meie armsate-
le dirigentidele Svetale ja Tiiule ning 
kõigile neile, kes meie suurepärase 
reisi võimalikuks tegid. 

Olen õnnelik, et olen olnud osa 
Tapa Valla Lastekoorist ning veel 
õnnelikum, et sain oma viimased 
laulud mulle armsaks saanud koo-
riga just sellisel reisil laulda.

Koori laulja Marie

Suvele vastu 
laulu ja säravate silmadega!

    

Loomaarsti vastuvõtt ja koduvisiidid
Loomade haiguste alane konsultatsioon ja ravi. 
Vaktsineerimine, välis ja siseparasiitide tõrje. 
Kastreerimine ja steriliseerimine. Kasvajate 

operatsioonid. 
Nõustan käitumishäirete korral.

Asun aadressil Aegviidu, Piibe mnt 13.
Visiidiaja või koduvisiitide kokku leppimiseks 

helistada tel 510 5973 või kirjutada  
aegviiduloomakliinik@gmail.com.

Lugupidamisega

Ants Raava, loomaarst

Armas inimene, 
oled oodatud massaažile! 
Massaaž on parim kingitus 

nii kehale kui hingele! 
Luba endale seda naudingut –

su keha tänab sind! 
Oled väga oodatud! 

Tel 5692 9997.

Tapa Turu 3.

Linnapäevade puhul kogu kaup -30%. 

Avatud: 
12.08  9–18,  
13.08  9–18,  
14.08  9–16.
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Meeleolukas hetk eelmistest talupäevadest. Foto  Signe Kalberg

„Talupäevad on oma 25 aastaga kõige 
pikema traditsiooniga maarahvale mõel-
dud üritus, kus talurahva tegemistest 
saavad osa ka linnainimesed, ” ütles 
suurürituse peakorraldaja Enno Must. 

Oli aasta 1992, kui tollal Sakus asu-
nud Talupidajate Keskliit otsustas teha 
oma liikmetele, keda toona oli paarisaja 
ringis, kokkutuleku. Millest või kes tuli 
mõttele korraldada see Jänedal, seda 
pole teada, kuid nüüdseks on kokku-
tulekust kasvanud välja suurüritus, mis 
toob Jänedale juulikuu viimasel nädala-
vahetusel kokku tuhandeid inimesi nii 
maalt kui ka linnast. Esimene talupi-
dajate kokkutulek oli ühepäevane, aga 
arvult teistest talupäevadest alates, mil 
korraldamise võttis enda õlule Jäneda 
õppe-ja nõuandekeskus, on talupäevad 
kestnud kaks päeva. Jäneda Mõis võttis 
omakorda nõuandekeskuselt korralda-
mise üle 2000. aastal.

Enno Musta sõnul hakati Eesti taas-
iseseisvumise esimestel aastatel taastama 
ka talusid ja seepärast olid ka esimesed 
talupäevad võrdlemisi lihtsad, kuna eel-
kõige vajasid talupidajad head õpetust, 
mida suutis õppe-ja nõuandekeskus 
pakkuda. „Mida kõike pole aastate jook-
sul õpetatud, alates raamatupidamise ja 
turundamise põhitõdedest väetamise 
ja umbrohutõrjeni välja. Tarvilikust 
tehnikast, seadmetest, kõikvõimalikest 
abivahenditest ning väetistest- ravimi-
test oli aga suur puudus, seepärast kõik 
läks kui kuumale kerisele,” meenutas ta. 
Tänaseks päevaks on nõuandev osa ta-
lupäevade programmist kadunud, kuna 
vajadus selle teenuse järele on oluliselt 
muutunud ajaga.

Kõnekoda – põllumees küsis, 
ametnik vastas

Kõnekoja pidamise traditsioon tuli 
koos kolmandate talupäevadega. Algselt 
oli see mõeldud pressikonverentsina, 
aga põllumees tahtis ka ametnikelt üht-
teist küsida ja nii saigi kõnekoja tava al-
guse. Alguses peeti kõnekoda mängude 
väljakul, kuhu mahtus rohkem rahvast. 
Eks enne ja pärast Euroopa Liitu astu-
mist oli lahtisi otsi nii palju, mis tekitasid 
ärevust, teadmatust, mistõttu kiskus ka 
kõnekojas alati tuliseks sõnavahetuseks. 
Ühes kõnekojas, kus peaminister Laar 
küsimustele vastas, tuligi rahva seast 
kuulsaks saanud: „Loll juttu suhu ta-
gasi!” Müts maha aga peaministrite ja 
ministeeriumi ametnike ees, kes julgesid 
rahvaga silmitsi seista isegi siis, kui nad 
isegi kindlaid vastuseid ei teadnud või 
ei saanud öelda. „Viimastel aastatel on 
kõnekoja tähtsus muutunud, paraku vä-
henenud, nagu ka seal osalevate inimeste 
arv. Kuid aastate jooksul on kõnekoda, 
selle teemad ja esitatud küsimused, 
peegeldanud talupidamise arengut,” 
märkis Must. Seekordsetel talupäevadel 
on teemaks põllumajanduspoliitika ja 
maaelu tulevik. 

Jäneda oma künnivõistlus
Kolmandatest talupäevadest alates 

toimusid talupäevade ajal ka künni-
demonstratsioonid, mis olid rahvus-
vahelised. Soomest tulid kohale oma 
tehnikaga sealsed künnimeistrid, et 
näidata eestlastest põllumeestele, milline 
on ilus künd. „Korraldajana mõtlesin, 
et kui juba talupidaja tuleb kodust välja, 
tahab ta näha kindlasti uut tehnikat ning 
vaadata, kuidas see tehnika ka põllul 
töötab,” pajatas Must. Omamoodi nal-
jakas lugu oli nende künnivõistlustega. 
„Mõtlesin siis, et soomlased tulevad 
kohale oma Valtrate ja Kvernelandidega, 
aga künnimeister peaks suutma künda 
igasuguse tehnikaga. Palusime neil siis 
künda selle tehnikaga ja atradega, mille-
ga tegid igapäevatööd meie talupidajad. 

Valdavalt olid käes siis Belarusid ning 
Odessa adrad. Küll olid õpetama tulnud 
mehed hädas ja imestasid, kuidas meie 
mehed selliste riistadega tööd suudavad 
teha.” Enno Musta sõnul oli tema ees-
märk oli aga, et soomlased värsketele 
talunikele selgitataks õige künni põhi-
tõdesid alates selle vajaduse olulisusest 
kuni adra reguleerimise üksikasjadeni. 
„Sain hiljem aga ministeeriumist pragada, 
et kuidas söandasin teha konkureeriva 
künnivõistluse. Sellest hoolimata hoopis 
künnivõistlused said toimuma Jänedal ja 
seda kümmekond aastat järjepanu.”

Künnivõistlusi enam Jänedal ei peeta, 
küll on aga aja jooksul peetud talupäeva-
del võistlusi peremeestele ja perenaistele, 
aja peale saetud ja lõhutud puid, traktorid 
kihutanud võidu. „Oleme alati pannud 
suurt rõhku kultuuriprogrammile, tee-
me seda ka nüüd. Tuleb ju maarahvas 
Jänedale puhkama pärast heinaaega ning 
enne viljalõikust ning sügistöid. Lisaks 
tõuloomanäitustele, kus tutvustatakse 
Eestis kasvatatavaid veise- ja lambatõuge, 
tehnikanäitusele ja kultuuriprogram-
mile välilaval, toimuvad esimest korda 
meistrivõistlused rannamaadluses. Eesti 
tippmaadlejad on küll olümpiamängudel, 
kuid tugevaid tegijaid on tulemas ja võist-
lused pakuvad põnevust nii sportlastele 
kui ka pealtvaatajatele,” ütles Must.

Talupäevade kõrval pole Eestis ühtegi 
teist nii pika traditsiooniga maarahvale 
mõeldud üritust. Musta sõnul on talu-
päevad muutunud koos ühiskonnaga. 
Kui algul oli rõhk nõuandeteenistusel, 
kümmekond aastat hiljem püüti talupida-
jatele anda selgitust, mis hakkab toimuma 
Euroopa Liidus olles, siis nüüd on oluline 
see kindlustunne, mis on saavutatud 
aastakümnetega. Talupidaja on toonud 
talupäevadele oma toidu, näidanud linna-
inimesele, kuidas seda toitu kasvatatakse 
ja mida üldse maal tehakse. 

Teave
Konkurss „Parim talutoit 2016”
- Eestimaa Talupidajate Keskliit kor-

raldab sel aastal esmakordselt parima 
talutoidu valimiseks konkursi, kus pari-
mad tooted valitakse seitsmes erinevas 
kategoorias.

- Parima talutoidu valimine on osa 
talupidajate keskliidu mitmeaastasest 
märgikampaaniast „Ehtne talutoit”, mille 
eesmärgiks on teadvustada ja tunnustada 
talutoodete kasulikkust ja mitmekesisust.

- Konkursi eesmärk on innustada ta-
lunikke tegelema tootearendusega, tõstes 
seeläbi toodete kvaliteeti ja konkurentsi-
võimet nii Eesti turul kui ka väljaspool. 

- Konkurss peaks suurendama eesti-
maiste talutoodete tuntust ning innus-
tama inimesi talutoitu eelistama, aidates 
kaasa tasakaalustatud ja tervislike toitu-

misharjumuste kujunemisele.
- „Parim Talutoit 2016” selgitatak-

se välja seitsmes kategoorias, milles 
valitakse parim piima-, pagari-, liha-, 
sõre- ja tervisetoode, keedis ning jook. 

- Kümneliikmelisse hindamisko-
misjoni kuuluvad toitumisteadlased, 
Eesti Peakokkade Ühenduse esindaja, 
toitlustamisega tegelevate õppeasutuste 
pedagoogid, ajakirjanikud, kokad ning 
toidublogijad.

- Konkursil osaleb 77 toodet, iga 
tootja võis välja panna kuni viis toodet.

- Võitjad kuulutatakse välja 30. juulil 
Jänedal toimuvate XXV Eesti Talupäe-
vade raames.

Allikas: Kaul Nurm

Ajakava
XXV Eesti Talupäevad Jänedal 

30.–31. juulil 2016 
Laupäev, 30. juuli 
11.–12.30 Talupäevade avatsere-

moonia ning parimate talude ning pa-
rima talutoidu tootjate autasustamine. 

10–18 Tehnika ja tõuloomade näitus, 
talutoodangu ja käsitöö müük, laat. 

10–18 Jäneda Mõisas giidiga ekskur-
sioonid igal täistunnil, pilet 2 €. 

10–17 Musta Täku Talli lakas avatud 
käsitöökeskus.

12.30–13.30 Kõnekoda poliitikutega 
teemal „Põllumajanduspoliitika ja maa-
elu tulevik”. 

13–17 Eesti Tõuloomakasvatajate 
Ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate 
Selts tutvustavad Eestis kasvatatavaid 
veisetõuge. 

13.30 Lihaveisetõugude näitus-kon-
kurss. Eesti Tõulammaste Aretusühistu 
tutvustab Eesti lambatõuge. 

14 Eesti Meistrivõistlused ranna-
maadluses.

15–17.30 Kultuuriprogramm väli-
laval: Lõõtsavägilased, Mait Maltis ja 
palju rahvatantsu. 

16 Teatrietendus Pullitalliteatris 
„Lõikuspidu” 

20.30–02.00 Talupäevasimman 
Musta Täku Tallis koos Mait Maltisega.

Pühapäev, 31. juuli 
10–17 Tehnika ja tõuloomade näitus, 

talutoodangu ja käsitöö müük, laat. 
10–16 Kultuuriprogramm välilaval 

taidlejatelt.
13 Teatrietendus lastele Pullitalliteat-

ris „Muinasjutt kuldsest kalakesest”.
13–15 Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate 
Selts tutvustavad Eestis kasvatatavaid 
veisetõuge. 

13–15 Eesti Tõulammaste Aretus-
ühistu tutvustab Eesti lambatõuge. 

16 Teatrietendus Pullitalliteatris 
„Lõikuspidu” 

Signe Kalberg

Jäneda ootab 
XXV Eesti talupäevadele

Rahva palvel ja innustust saades 
eelmise aasta etenduste menust 
tuuakse Jäneda Talupäevade ajal 
taas rahva ette Arlet Palmiste hu-
moorikas näidend „Lõikuspidu“. 
Lavastust mängitakse kahel korral 
30. ja 31. juulil algusega kell 16 
Jäneda Pullitalli Teatris. Etendus 
on kahes vaatuses pikkusega kaks 
tundi. 

Näidend annab humoorika 
ettekujutuse nõukogudeaegse 
ühismajandi toimimisest endise 
Aravete kolhoosi näitel. See on 
lauludega lõbus fantaasia välja 
mõeldud tegelaste ja reaalselt 
toimunud sündmustega. 

Näidendi tegelaste hulgast ei 
maksa otsida reaalseid prototüüpe. 
Kõik tegelased on autori fantaasia.
Näidendi sündmustiku käivitanud 
tegevused on aga ajalooraama-
tutest leitud ja tõesti toimunud. 
Majandil tuleb kõik jõud koondada 
viljavõtu viimaseks päevaks, sest 
parim majand saab viis autoos-
tuluba. Seda sündmust tuleb 
jäädvustama ka ETV võttegrupp. 
Samal ajal tuleb valmistuda ka 
viljavõttu tähistavaks lõikuspeoks. 
Kuna kõik on põllul, siis peavad 
peoprogrammi ette valmistama 
ehitusbrigaadi mehed. Kõik see 
käivitab paraja segaduse, mis siiski 
lõpuks laheneb õnnelikult ja võiks 
öelda, et ka humoorikalt. 

Lavastuses teevad kaasa Al-
burahva Teatri, Ambla näitering 
Anne ja Jalgsema Külateatri 
harrastusnäitlejad. Näitejuht on 
Tiit Tammleht ja muusikat teeb 
Meelis-Band. Etendus sobib vaa-

tamiseks igas vanuses publikule. 
Oma meenutuse või uue teadmise 
leiab siit igaüks. Üritust korral-
dab MTÜ Aravete Kultuuri- ja 
huviselts. Teatrit toetavad Ambla 
vallavalitsus, Kohaliku Omaalga-
tuse Programm, Arulepiku talu 
ja Kultuurkapitali Järvamaa eks-
pertgrupp. Pileteid müüb www.
piletipood.ee.

Töödejuhataja: Mehed , mul tuli 
geniaalne idee. Mina panen kokku 
moedemonstratsiooni. Õige rõivas on 
pool tööd. Tänu korralikule töörõivale 
täidame viisaastaku plaani kolme 
aastaga. Pane selga õige rõivas, siis sa 
töötad nagu …

Tikk: Oinas
Töödejuhataja: Noo. Oinas on väga 

tubli loom. Aravete kolhoosil on terve 
kari töökaid oinaid. 

Kellu: Mõned on isegi kontoris.
Töödejuhataja: Hoia oma vaimu-

kused eeskava tarvis. 
Agronoom: Pange nüüd see trak-

tor tööle ja püüdke kukerpallitavad 
šefid kinni. Mina tutvustan niikaua 
ajakirjanikule põllutöid. Põllutööde 
juures on olulisim – kaaluda, kaaluda, 
kaaluda. See tagab meile kontrolli 
kogu süsteemi üle. Me kaalume kogu 
aega kõike ja kõiki. Kui masin läheb 
põllulae – kaalume. Kui masin tuleb 
põllult – kaalume. Kui traktorist läheb 
lõunale – kaalume. Kui traktorist tuleb 
lõunalt – kaalume.

Sulg: Aga kui kaal katki läheb?
Agronoom: Siis …. Hindame 

silmaga ja paneme saadud tulemuse 
täpselt kirja. 

Arlet Palmiste

Jäneda Talupäevadel 
mängitakse taas 

humoorikat lavastust 
„Lõikuspidu“ 

Mullu etendus suure publikume-
nuga Arlet Palmiste uus näidend 
„Lõikuspidu”, mis annab hu-
moorika pildi nõukogudeaegse 
ühismajandi toimimisest endise 
Aravete kolhoosi näitel. See on 
lauludega lustakas fantaasia väl-
jamõeldud tegelaste ja reaalselt 
toimunud sündmustega. Nüüd 
saab seda näha Jänedal, 300 vaa-
tajat mahutavas Pullitalliteatris 
laupäeval, 30. juulil kell 16 ning 
pühapäeval, samuti kell 16. 

On 1980. aastate algus ja 
Aravete kolhoosil tuleb kõik jõud 
koondada viljavõtu viimaseks 
päevaks, sest parimale majandile 
antakse viis autoostuluba – kõi-
ke seda on tulnud jäädvustama 
nooruke ajakirjanik rajoonilehest 
ning Eesti Televisiooni võtte-
grupp. Kuna kõik on põllul, 
tuleb lõikuspeo programm ette 
valmistada ehitusbrigaadi mees-
tel. Lavastuses teevad kaasa Al-
burahva Teatri, Ambla näitering 
„Anne” ja Jalgsema Külateatri 
harrastusnäitlejad. Näitejuht on 
Tiit Tammleht ja muusikat teeb 

Meelis-Band. Etendus sobib vaa-
tamiseks igas vanuses publikule.

Pühapäeval kell 13 etendub 
aga samas kohas värsiteater 
lastele „Muinasjutt kuldsest 
kalakesest”. Etendus on valmi-
nud Aleksandr Puškini tekstile 
ja Frédéric Chopini muusika-
le. Aasta oli 1833, kui Puškin 
„Kuldkalakese” kirjutas. Kir-
janduses ja muusikas valitsesid 
suured tunded – romantism. Oli 
valsi võidukäik. Küsimustele, 
miks ikkagi eit tahtis nii väga los-
si, ilusaid riideid, valitsejannaks 
või ehk ka ilusat muusikat, valssi, 
ning kas nüüd, rohkem kui 180 
aastat hiljem on inimeste soovid 
ikka samasugused, saavad lapsed 
mõistuloos oma sõna sekka ütel-
da. Etendusel kuulevad vaatajad 
Chopini muusikat. Muusika on 
elav ja kostüümid nagu päriselt 
tol ajal. Lavastus on eelkõige 
nooremale publikule vanuses 
5–12 eluaastat, aga sobib ka 
nooremaile ja vanemaile. 

Signe Kalberg

Jäneda 
Pullitalliteater avab 

uksed 
talupäevade ajal
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Rohkem ja täpsemat infot valla ko-
dulehel, valla ja linnad 90 facebookis, 
plakatitel. Hoidke, end värske lin-
napäeva infoga kursis. Küsi ka infot 
322 9659 või 529 0785, e-maili teel 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

12. august 2016 “Kodulinnapäev 
Tapa linn 90” näituste avamine ja 
eelpeod.

Kl 18 Lapitehnikas tööde näitus 
“Teineteisel külas” Akaan Tilkkua-
kat ja Forssan Tyykki (sõpruslinnast 
Akaa, Soome) Tapa linnaraamatuko-
gus.

 Kl 20 Linnapäev 90 noortepidu 
ehk “Hip Hop LIVE” Tapa muusika-
kooli pargis, kus esinevad Eesti oma 
ala superstaarid.

Kl 20 esineb REKET ja kl 21 
AROP aka SUUR PAPA. Pääse 2 
eurot (noortele kuni 18 v.a) ja 4 eurot 
(täiskasvanutele), pääsmete müük 
alates kella 19st! 

Kl 21.30 Moonclubis linnapäev 
90 noorteõhtu jätkupidu. Kõik noor-
tepeole “Hip Hop LIVE” pääsme 
ostnud inimestele sissepääs TASUTA, 
teistele 2 eurot.

13. august 2016 “Kodulinnapäev 
Tapa linn 90”

Avatud laste mänguala, kodukoh-
vikud ja näitused Tapa linnaraama-
tukogus, Tapa muuseumis ja Tapa 
kultuurikojas (info täpsustub).

Kl 8–16 Tapa linnapäeva laat. Info 
tel 551 5976.

Kl 8.30–9.15 Tapa Linna Orkestri 
äratuskontsert veoautolt. 

Kl 11 Tapa linna jalgpalliturniir 
Tapa gümnaasiumi staadionil. Info: 
528 7800.

Kl 11 Tapa vene kooli pargis võist-
lus “Tapa linna ilusaim koer“, tel 
5665 5666.

Kl 11.30  Tapa linnapäev 90 pidulik 

rongkäik.
Kl 12 Tapa linnapäev 90 pidulik 

avamine muusikakooli pargis. Tapa 
valla kultuurikollektiivide ühiskont-
sert. Külalistena löövad kaasa Türi, 
Põltsamaa, Tõrva ja Nõmme isete-
gevuslased.

Kl 15 Konkursi “Kaunis Kodu 
2016” võitjate autasustamine.

Kl 17 Kanuuralli Valgejõe saarel, 
info: 5340 4904.

Kl 21 Pääsmed ja sissepääs ala-
tes kell 20st – muusikakooli pargis 
kogu linna pidu. Tantsuks esineb 
Karl Madis ja Karavan. Õhtut veab 
DJ Allan Roosileht. Piletid 3 eurot 
ja 5 eurot. Vihma eest kaitsevad 
telgid!

Kl 1 (14.08) Kodulinnapäev Tapa 
linn 90 jätkupidu Moonclubis, sisse-
pääs 2 eurot. 

14. augustil 2016 Tapa muusika-
kooli pargis “Tapa VI Vorstifes-
tival”

Kl 8–16 Tapa vorstifestivali laat. 
Info: 551 5976.

Kl 10 Rannavolle turniir “Tapa 
linna karikas 2016” Valgejõe saarel, 
tel 5593 0504

Kl 10 Tapa VI Vorstifestivali ava-
mine.

Kl 10.30 Näm-Näm Production 
esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.

Kl 11 Festivali kontsert vol 1.
Kl 12 Festivali kontsert vol 2.
Kl 13 Esineb Heiki Salminen (sõp-

ruslinnast Akaa, Soome).
Kl 14  Vorstigrillimise Eesti MV 

fantaasiavooru võistlustööde esitle-
mine.

Kl 15 Pealaval esineb ansambel 
Kõrsikud, tasuta.

Kl 16 Vorstifestivali lõpetamine, 
võistluste kokkuvõtted. 

Kohviku esimene saal tuletab oma kujundusega meelde, 
et tegemist on kohvikuga, mis asub endises saunahoones.

Fotod  Heiki Vuntus

12.–14. august 
Tapa linn 90 ja  

Tapa VI vorstifestivali  
kava

12. augustil, Tapa linnapäevade üri-
tuste esimesel päeval avab oma uksed 
uus kohvik, PitsaKohvik.

PitsaKohvik asub Tapa bussijaama 
vana saunahoone osas. Kohvikus on 35 
kohta, mis on nii vanas leiliruumis kui 
sauna küttelaos. Ruumid on täielikult 
renoveeritud. Palju on taaskasutust, 
et luua kodune ning hubane söögi- ja 
puhkekoht. Kohvikus jagub valgust ja 
soovi korral hubast hämarust.

Pitsakohvik alustab tööpäevadel 
kell 7 ning nädalalõppudel kell 10, 
avatuks jääb kella 22-ni. Kohvitass 
maksab 1.50 eurot ja kõrvale paku-
takse saiakesi ja võileibu. Põhisorti-
mendis on erinevad pitsad, mida saab 
tellida ka koju või tööle ning tulevikus 
rongile. Tellida ja tasuda saab ka inter-
neti e-poe kaudu. Pitsavalikus on nii 
õhukese kui ka paksu põhjaga pitsad. 
Pitsaostja saab kupongi, millega on 

võimalus saada 
iga kümnes pitsa 
tasuta.

Lisaks hak-
kab PitsaKohvik 
tulevikus pakku-
ma värskeid sa-
lateid, pastasid, 
wrappe ja ham-
burgereid koha-
peal valmistatud 
pihvidega. 

Pitsakohvi-
kust on võimalik 
tellida kringleid 
ja tor te täht-
päevadeks ning 
soovi korral toi-
metab PitsaKohvik need kliendile 
Tapa linna piires kohale.

Ootame teid kõiki PitsaKohvi-
kusse. Avamise kuul on ostjatele 

„Kuulasin suure südamesoojusega 
Harri Allandi ettekannet linna 90 
aastasest ajaloolisest arenguteest kuni 
tänapäevani!

Märkamatult möödus tund, algas 
teinegi! Muljetavaldavad teadmised 
kodukohast!“ rääkis mulle üks osa-
võtjatest. „Kahjuks ei märganud ma 
kuulajate seas ühtegi vallavalitsuse 
ametnikku! Tekkis küsimusi tänapäeva 
ja mineviku seoste üle, oleks tahtnud 
saada otseseid vastuseid Tapa ajaloolis-
te väärtuste säilitamise ja ajalooliste isi-
kute mälestamise kohta nii linnapildis 
kui kalmistutel! Kas on põhjuseks see, 
et läbi valimiste uuenenud Tapa valla 

ametnikkond (suures osas sissesõit-
nud) ei ole suutnud ennast kohapealse 
eluga veel täielikult kurssi viia, mis 
kindlasti kätkeb endas rahva poolt lä-
bielatut, meenutusi ja mälestusi, üritusi 
ja inimesi? Tajusin ettekannet kuulates 
kui palju on 90 aasta jooksul tulnud 
tapakatel läbi elada – küll paremaid – 
Eesti vabariik, taasiseseisvumine, küll 
hullemaid – sõda, okupatsioon – aegu! 
See aeg on loonud Tapa jaoks rohkelt 
erinevaid arenguetappe, sekka õnneks 
ka tegusaid inimesi nii omade kui 
väljast saabunute seast! Tahaks väga, 
et Tapa nägu, eelkõige raudteelinnana, 
säiliks ja tema sümboolsed ehitised, 

esmajoones jaamakompleks, oleks 
kaitstud halbade inimeste ja ilmasti-
kuolude eest! Samuti mälestus nendest 
inimestest, kes on oma panuse ja jälje 
siia jätnud!“

Need on linnaelaniku mured ja 
nendesse tuleb suhtuda tõsiselt! Täna-
sel päeval võime küll nentida et linnas 
tehakse palju ja aeg on edasi liikunud, 
kuid ajalugu – tervikuna kogu oma ilus, 
tasub tulevaste põlvede nimel talletada 
ja hoida. Seda enam, et vastavad tööle-
võetud haridus- ja kultuurispetsialistid 
on vallavalitsuses olemas, samuti töötab 
kultuurikoda ja muuseum!

Raivo Raid

Pitsakohviku perenaised Marika ja Linda Tali on kohviku avamiseks valmis.

Alates Tapa linnapäevadest ootab 
külastajaid PitsaKohvik

Tapa linn 90

palju üllatusi.
Jälgi meid Facebooki kontol Pitsa-

kohvik ja www.pitsakohvik.ee.
Marika Tali
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Pika tänava autopesula Tapal ootab oma kliente igal päeval.
Foto  Andrei Goškov

Mida peaksime tegema, et autohool-
dus oleks kvaliteetne, kiire ja taskuko-
hane? Samas soovime ilusat, mugavat 
ja turvalist sõidukit. Meie tänavatele 
tuleb järjest juurde uusi sõidukeid, 
samas toob see meile uusi kliente. 
Selle lehelooga soovime edastada 
vajaliku info autoomanikele, Tapa 
linna ja valla kõikidele inimestele.

Tapa linnas töötab autopesula 
juba 10 aastat, osutame vastavaid 
kvaliteetteenuseid ja püüame leida 
individuaalset lähenemist igale klien-
dile. Pakume laia teenuste valikut: 
autokere pesu,  bituumenplekkide 
eemaldamine, auto keemiline puhas-
tus, salongi puhastus, vahatamine, 
mis eemaldab väikesed kriimustused 
ja annab autole kena väljanägemise.

Siinkohal mainime, et autope-
sula regulaarne külastus tegelikult 
säästab raha. Sellega tagatakse pidev 
autopuhtus, kliendid lülitatakse boo-
nussüsteemi, mis võimaldab saada 
terve rea tasuta teenuseid vastavalt 
kliendi soovile.

On aeg aru saada, et auto pese-
mine nn põlve otsas – metsaservas, 
aiamaal, garaažide läheduses – on 
ränk looduse rikkumine. Selline au-
topesu võib rikkuda autovärvi, mida 
on hiljem võimatu taastada.

Hea sisustus, asjatundlikud tee-
nindajad, mõistlik hinnapoliitika, 
väga hea asukoht – see kõik on 
heaks põhjuseks tuua auto „sauna“ 
just meie juurde. Garanteerime läi-
kiva auto, hea tuju autoomanikule ja 
kaasreisijatele. 

Oleme paigaldanud kohvimasi-

na, vaatamata sellele, kas toote auto 
pesulasse või astute muidu läbi, 
saate maitsta head kohvi või kuuma 
šokolaadi.

Meie aadress: Tapa, Pikk 69. Ole-
me avatud iga päev, 9–19. Telefon 
5594 8914, е-mail kaiferos@hot.ee.

Andrei Goškov

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu 
imetamisnõustajad Tipa-Tapa Tite-
toas laupäeval 13. augustil lasteaia 
Pisipõnn Nooruse 2 ruumides.

10.30–11.30 Вводим прикорм 
малышу. Когда и как начинать 
прикармливать ребенка? Juturingi 
vene keeles viib läbi. Olga Drai.

11.30–12.30 Individuaalne nõus-
tamine nii eesti kui vene keeles. 
Индивидуальные консультации 
на эстонском и русском языках. 
Nõustajad Olga Drai, Marje Stüff  ja 
Triin Värnik.

13–14 Lapse toitmine alates 
6ndast elukuust – rinnapiim ja tahke 
toiduga alustamine. Juturingi perede-
le viib läbi Triin Värnik.

14–15 Individuaalne nõustamine 
eesti keeles. Nõustajad Marje Stüff  
ja Triin Värnik.

15–16 Ema ettevalmistus imeta-
miseks ja lapse eest hoolitsemiseks 
pärast sünnitust. Juturingi viib läbi 
Triin Värnik.

Rinnalapse saab vestlusringidesse 
kaasa võtta. Võimalus last rahus 

imetada, mähkida nii vestluse ajal 
kui ka kogu päeva jooksul. Pakume 
kosutavat jooki ja tervislikku vahepala 
kõigile imetavatele emadele ja toeta-
vatele isadele. Olete oodatud!

   

Emapiim on parim kink, mida ema 
saab lapsele anda tema elutee algu-
ses. Peale sobivaima toidu pakub 
imetamissuhe lapsele armastavat ja 
turvalist lähedust emaga, olles talle 
esmaseks mudeliks inimsuhetest. 

Uuringud näitavad, et rinnapiim 
tagab loomuliku kaitse nakkuste vas-
tu. Rinnast imemine arendab lihaseid, 
mis hoiavad kuulmetõrve avatuna, 
soodustavad õige hambumuse teket 
ja kõne arengut. Rinnapiim ja imeta-
mine on vajalikud aju, kesknärvisüs-
teemi ja nägemiselundite arenguks. 
Kui last on toidetud rinnaga vähe-
malt kolm kuud, väheneb I tüüpi 
diabeedi esinemine 30 protsenti ning 
II tüüpi diabeedi esinemine väheneb 
kuni 40 protsenti. Rinnaga toitmise 
üheks juhtivaks hormooniks on ok-
sütotsiin, mis muuhulgas soodustab 
sünnitusjärgset taastumist, kohane-
mist ning annab emale heaolutunde.

Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) soovituste kohaselt võiks 
rinnapiim olla lapse ainus toiduaine 

kuni kuuenda elukuuni, seejärel 
tuleks lapse imetamist jätkata lisa-
toidu andmise kõrval kuni lapse 
kaheaastaseks saamiseni või veelgi 
kauem.

Imetamine on naiselik kunst. 
Mõnel emal-lapsel sujub koostöö 
kohe algusest peale, kuid paljudel 
võib esimestel nädalatel esineda 
probleeme, aeg-ajalt hiljemgi. Targalt 
toimides saab muredest üle. 1999. 
aastal loodi Sünni ja Imetamise Ees-
ti Tugiühing (SIET), et parandada 
imikute, väikelaste, nende emade ja 
perede tervist ning heaolu kaitsta, 
edendades ja toetades optimaalseid 
raseduse, sünnituse ning rinnaga 
toitmise praktikaid.

Eesmärkide teostamiseks pakub 
SIET järjepidevalt alates 2000. aas-
tast imetamise nõustamist perede 
juures kodus ja terviseteemalisi 
koolitusi imikute ja väikelaste va-
nematele, et ennetada ja lahendada 
imiku toitmise ja kasvatamisega 
seotud probleeme.

Samuti koolitab SIET uusi ime-
tamisnõustajaid lähtudes UNICEF`i 
poolt väljatöötatud 40-tunnisest 
laktatsiooni konsultantide koolitus-
programmist. SIET korraldab ka 
tegutsevatele nõustajatele täiendkoo-
litusi ning iga-aastaseid suvelaagreid.

Kui Sa tunned, et sooviksid olla 
toeks vanematele ja peredele imeta-
mise imelisel ja vajalikul teel ning oled 
valmis õppima imetamisnõustajaks, 
võta julgelt meiega ühendust info@
siet.ee kaudu, teavitame Sind algavast 
kursusest. Meie ühingu tegevusega 
saad tutvuda meie kodulehel inter-
netis www.siet.ee. Oled väga oodatud 
imetamisnõustajate perre!

Artikli on tellinud MTÜ Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskus projekti 
“Lääne-Virumaa tugiisikuid ühen-
dava koostöövõrgustiku arendamine 
valdkondadeüleseks” toimuva väike-
lapse terviseürituste raames.

Projekti rahastab Kodanikuühis-
konna Sihtkapital.

Sama toimeainega ning samal kujul 
(tabletid, siirup vm) ravimeid on Ees-
tis müügil erinevatelt ravimitootjatelt. 
Seejuures vastavad need kõik toime, 
ohutuse ja kvaliteedi osas ühesugustele 
nõuetele ning erinevus patsiendi jaoks 
seisneb peamiselt hinnas. Üldistatult 
võib öelda, et eelkõige kulgeb 
hinnaerinevus originaalravimite ja 
geneeriliste ravimite vahel. Tulenevalt 
oma valikust on inimestel võimalik 
ainuüksi ühe ravimi pealt säästa 
kümneid eurosid aastas.

Soodsam hind ei tähenda keh-
vemat ravimit

Originaalravim tähendab, et ravim-
itootja on toonud turule uudse ravimi, 
kus toimeaine või manustamisviis on 
senisest erineva mõjuga. Geneerilised 
ravimid on originaali koopiad, millel 
on tõendatult sama toime ja ohutus. 
Kuna uudsele ravimile müügiloa 
saamiseks eelneb pikk ja kulukas 
kliiniliste uuringute periood, on orig-
inaali omanikul mõne aasta vältel 
ainuõigus ravimit toota ja müüa. Seda 
nimetatakse patendiajaks. Selle peri-
oodi jooksul on tal võimalik teenida 
tagasi ravimi väljatöötamiseks kulunud 
investeeringud ning säilitada huvi ka 
edasiseks arendustegevuseks.

Geneeriliste ravimite tootjad 
saavad alustada ravimi tootmist ja 
turustamist pärast ravimi patendiaja 
lõppu, ilma et peaks kordama algselt 
tehtud uuringuid. Nii on justkui pool 
teed käidud ja sellest tulenevalt saab 
ravimit turustada madalama hinnaga. 
Küll aga peab ka iga geneeriline ravim 
läbima testid, millega saab tõenda-
tud originaalile sarnane ravitoime 
ja ohutus inimestele. Konkurentide 
turule saabudes võib juhtuda, et ka 
originaali tootja langetab ravimi hinna 
geneeriliste preparaatidega samale 
tasemele.

Erinevus ravimi hinnas kujuneb 
ostja jaoks ravimifirmade kehtestatud 
hinnast. Haigekassa hüvitab ravimite 
kulu kindlustatutele kuni piirihinnani. 
Kui patsiendile on välja kirjutatud või 
ta soovib osta ravimit, mille hind on 
piirhinnast kõrgem, tuleb tal kehtiva 
piirhinna ja ravimi müügihinna vahe 
ise katta. Piirhinnad kehtestatakse 

sama toimeaine ja manustamisviisiga 
ravimite grupile, mis kantakse soodus-
ravimite loetellu. Loetelu uuendatakse 
regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 
1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril) ning 
samaaegselt võivad muutuda ka ravi-
mite piirhinnad. Ravim, mis näiteks 
juuni lõpus on patsiendile soodsaim, 
ei pruugi seda juuli algusest enam olla. 
Seega tasub iga ostu juures küsida ap-
teekrilt nõu soodsaima pakendi kohta.

Küsi apteekrilt soodsaimat 
ravimit

Üldjuhul kirjutab arst retseptile 
toimeaine nimetuse. Sel juhul on 
apteekril kohustus pakkuda ostjale 
sobivate ravimite hulgast soodsaimat. 
Kuigi üldiselt on määratud toimeaine 
piires erinevate ravimpreparaatide 
vahetamine ohutu, ei saa välistada, 
et arst peab meditsiinilistel põhjustel 
retsepti koostama pakendipõhiselt 
ehk retseptile kirjutatakse konkreetse 
tootja kindla preparaadi nimetus. Sel 
juhul peab arst patsienti teavitama 
ravimi asendamise võimalusest ja 
tingimustest. Kui ravim ei ole asendat-
av, tuleb patsienti teavitada asendamise 
keelamisest ja selle põhjusest.

Riigiportaalis www.eesti.ee on igal 
ühel võimalik hõlpsalt veenduda, kas 
retsept kirjutati välja toimeainepõhis-
elt ja kas ostetud ravim kuulus hinnalt 
soodsamate hulka. Oma retsepte saab 
vaadata riigiportaali retseptikeskus-
es (E-teenused → Kodanikule → 
Tervis ja tervisekaitse → Retseptid). 
Toimeainepõhiselt koostatud retsep-
til on märge “Toimeainepõhine” 
(Retsepti detailinfo ->Andmed arsti 
juures ->Pakendi kood, nimetus, arv). 
Konkreetse pakendi valikul on näha 
arsti põhjendus, miks just selle tootja 
konkreetne ravim oli inimesele antud 
juhul vajalik (Andmed arsti juures 
->Asendamatuse põhjendus). Juba 
välja ostetud retseptide puhul saab 
vaadata, kas ostetud ravim kuulus 
soodsamasse gruppi või oli ruumi 
kokkuhoiule. Kindlasti tasub iga ühel 
ka ise ravimite kirjutamise ja väljasta-
mise protsessis aktiivselt osaleda.

Keili Kõlves,
Ravimite ja meditsiiniseadmete

talituse juht

Puhas auto liigub kiiremini Millest tuleneb 
erinevus 

ravimite hindades?

Imetamisnõustajad Tapal

Emapiim – lapsele parim
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30.06.2016
Võeti vastu järgmised otsused:
- Nõusoleku andmine toetuse 

taotlemiseks Tapa vene põhikooli 
renoveerimiseks;

- nõusoleku andmine hoonestus-
õiguse seadmise lepingu sõlmimiseks;

- vara tasuta omandamine ja tasuta 
võõrandamine valla tütarettevõttele 
OÜ Tapa Vesi;

- katastriüksustele sihtotstarbe 
määramine;

- Tapa linnas Lai tn 4 ja Lai tn 12 
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu 
algatamine, lähteseisukohtade and-
mine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine;

- otsustati valida Tapa vallavolikogu 
aseesimeheks Aivi Must;

- otsustati valida eelarve- ja aren-
gukomisjoni aseesimeheks Aivi Must;

- kinnitati eelarve- ja arengukomis-
joni koosseis;

- määrati Tapa valla esindajateks 
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus 
vallavolikogu esimees Reigo Tamm ja 
vallavanem Alari Kirt ning nende asen-
dajateks Aivi Must ja Andres Mandre;

- anti Tapa vallavalitsusele nõusolek 
võõrandamise ja asjaõiguslepingute 
sõlmimiseks kinnistu asukohaga 
Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, 
Ambla mnt 5a;

- otsustati taotleda Tapa valla 
munitsipaalomandisse järgmised maa-
alad: Tapa vald, Tapa linn, Loode tn 
10, pindalaga 19 971 m², maakasutuse 
sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste 

maa, Rakvere tee 6, ligikaudse pindala-
ga 21 243 m², maakasutuse sihtotstar-
bega maatulundusmaa, Raudtee haru-
tee, pindalaga 8592 m², maakasutuse 
sihtotstarbega transpordimaa;

- otsustati taotleda Tapa valla 
munitsipaalomandisse Lõuna kergliik-
lustee, ligikaudse pindalaga 4236 m², 
Loode kergliiklustee, ligikaudse pind-
alaga 9237 m² ja Paide kergliiklustee, 
pindalaga 30 608 m²;

- nimetati Tamsalu valla ja Tapa 
valla ühinemisega seotud läbirääkimis-
teks ning ühinemise koostoolepingu 
väljatöötamiseks moodustatavasse 
ühiskomisjoni Tapa valda esindama: 
Alari Kirt, Reigo Tamm, Aivi Must, 
Kuno Rooba, Elmu Koppelmann;

- otsustati teha Ambla vallavolikogu-
le ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 
Ambla valla ja Tapa valla piiride muut-
miseks arvates Ambla valla koosseisust 
välja Ambla alevik, Käravete alevik, 
Jõgisoo, Raka, Roosna, Reinevere, 
Märjandi, Kukevere ja Sääsküla külad 
ja arvata Ambla alevik, Käravete alevik, 
Jõgisoo, Raka, Roosna, Reinevere, Mär-
jandi, Kukevere ja Sääsküla külad Tapa 
valla koosseisu. Moodustati valla piiride 
muutmise läbirääkimiste pidamiseks 
komisjon koosseisus: Alari Kirt, Reigo 
Tamm, Elmu Koppelmann, Kuno 
Rooba, Aivi Must;

- Võeti vastu järgmised määrused:
* Tapa valla 2016. aasta teise lisaee-

larve kinnitamine;
* kaasava eelarve menetluse raken-

damine Tapa valla eelarves.

02.06.2016
- Anti MC PANTER´ile avaliku 

ürituse luba motospordivõistluse 
Tapa Traiel 2016 korraldamiseks 
Männikumäel 4. juunist kell 9 kuni 5. 
juunini 2016 kell 17;

- anda avaliku ürituse luba Mart 
Kork`ile Tapa Autokrossi korralda-
miseks Tapa Autokrossirajal 4. juunil 
2016 kell 8–18;

- anti avaliku ürituse luba Tallinna 
lahtised meistrivõistlused orientee-
rumisjooksus korraldamiseks Tapa 
vallas Kõrveküla külas Aegviidu 
metsandiku piirkonnas paikneval rii-
gimetsamaal 4. juunil 2016 kell 12–15;

- kehtestati piletitasu Suure Suve 
Sõnajala Simmanil 18. juunil 2016;

- väljastati ehitusluba Järva Tar-
bijate Ühistu OÜ-le ehitiste (saun, 
masuudihoidla ning katlamaja), üm-
berehitamiseks Tapa linnas Kalmistu 
3 kinnistul;

- väljastati ehitusluba ehitise (ela-
mu) lammutamiseks Tapa linnas 
Taara pst 26 kinnistul (katastritunnus 
79101:002:0120);

- otsustati korraldada lihthange 
„Lehtse Keskusehoone rekonstruee-
rimise omanikujärelevalve“;

- lihthanke nr 174486 „Moe küla 
mänguväljaku uuendamine“ edukaks 
pakkumuseks tunnistati Tiptiptap OÜ 
poolt esitatud pakkumus;

- võeti vastu kaks korraldust jäät-
memahuti perioodilise tühjendamise 
kohta, üks korraldus mitme jäätme-
mahuti äraandmise kohta ühisel kin-
nistul ning üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- võeti vastu 14 korraldust munit-
sipaalomandisse taotletavale maale 
pindala, lähiaadressi, maksustamishin-
na ja sihtotstarbe määramise kohta;

- võeti vastu korraldus Tapa val-
las Tapa linnas Hommiku puiestee 
L2 kinnistule isikliku kasutusõiguse 
seadmise kohta;

- otsustati esitada Viru-Maakohtule 
avaldus piiratud teovõimega täiseali-
sele isikule eestkoste pikendamiseks.

09.06.2016
- Anti avaliku ürituse luba MTÜ 

Lehtse Vabatahtlik Pääste`le Jaani-
päev kolhoosi moodi korraldamiseks 
Tõõrakõrve külas Hallika-Mõisamaa 
kinnistul 24.06.2016;

- anti avaliku ürituse luba MTÜ 
Moe Külaselts`ile Moe Jaanisimma-
ni korraldamiseks Moe külaplatsil 
22.06.2016;

- anti avaliku ürituse luba „Juuni-
küüditamise 75. aastapäeva tähistami-
ne Tapa linnas“ korraldamiseks Tapa 
linnas, Jaama pargis 14. juunil 2016;

- anti avaliku ürituse luba „Suure 
Suve Sõnajala Simman“ korraldami-
seks Tapa linnas Valgejõe saarel, 18. 
juuni 2016;

- eraldati Spordiklubi Tapa´le ühe-
kordset toetust 300 eurot SK Tapa 
noorte naismaadlejate Polina Sahno 
ja Greeta Staali ning nende treeneri 
Martin Piksari osalemist Euroopa 
kadettide meistrivõistlustel, mis toi-
muvad 19.–23.07.2016 Stockholmis”;

- lihthanke nr 175071 „Tapa Hool-
dekodu fassaadi renoveerimine“ edu-
kaks pakkumuseks tunnistati Lasten 
Grupp OÜ poolt esitatud pakkumus;

- otsustati võõrandada Tapa vallale 
omandiõiguse alusel kuuluv kinnistu 
aadressil Loode 7, Tapa linn, Tapa 
vald;

- võeti vastu üks korraldus jäätme-
mahuti perioodiliseks tühjendamiseks 
ning üks korraldus jäätmete üleand-
mise kohta ühisel kinnistul;

- seoses Tapa linnapäevade korral-
damisega 12.–14. augustil, võeti vastu 
korraldus ajutise liikluskorralduse 
muutmise kohta;

- väljastati ehitusluba Tapa val-
lavalitsusele Tapa linnas Pääsukese, 
Kabala tänava ja Ülesõidu tänava va-
helise lõigu rekonstrueerimistöödeks;

- Tapa valla teepeenarde ja halja-
salade niitmistööde edukaks pakku-
museks tunnistati OÜ Everok Ehitus 
poolt esitatud pakkumus;

- väljastati ehitusluba ehitiste 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa vallas, 
Rägavere külas, Seedri kinnistul;

- ühele abivajajale otsustati maksta 
küttetoetust ning ühtele abivajajale 
toetust raske majandusliku olukorra 
puhul;

- kolmele lapsele eraldati lasteaia 
toitlustustoetust.

16.06.2016
- Otsustati eraldada MTÜ-le Loo-

melava 100 eurot toetust IIL FESTI-
VALI korraldamiseks 8.–9.07.2016 
Imastu külas Tapa vallas;

- lihthanke „Lehtse Keskuse-
hoone rekonstrueerimise omaniku-
järelevalve“ edukaks pakkumuseks 
tunnistati OÜ IBG-Ehitus poolt 
esitatud pakkumus;

- seoses Tapa linnas avaliku ürituse 
Jaanilaat korraldamisega väljastati 
tänavate ajutine sulgemise luba;

- anti avaliku ürituse korraldamise 
luba MTÜ-le Lehtse Talunike Selts 
Jaanilaada korraldamiseks Tapa lin-
nas 18. juunil 2016;

- väljastati ehitusluba Fenix Group 
OÜ-le ehitise (tootmishoone) püs-
titamiseks Tapa linnas Karja tn 3 
kinnistul;

- väljastati ehitusluba Tapa vallava-
litsusele ehitise (kaugkütte soojatras-
si) püstitamiseks Tapa linnas Üleviste 
tn 5 kinnistul ja Üleviste tänav L1;

- võeti vastu üks korraldust jäät-
memahuti perioodiliseks tühjendami-
seks ning üks korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

- võeti vastu korraldus Jäneda 
Kooli ja Lehtse Kooli direktorite 
kohusetäitjate ametiaja pikendamise 
kohta;

- otsustati esitada Lääne-Viru 
Maakohtule kaheksa avaldust eest-
kostja määramise pikendamise kohta;

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

- ühele isikule eraldati toetust 
raske majandusliku olukorra puhul;

- seitsmele isikule eraldati ravi-
mitoetust;

- võeti vastu korraldus maa rii-
giomandisse jätmise kohta;

- võeti vastu 71 korraldust munit-
sipaalomandisse taotletavale maale 
pindala, lähiaadressi, maksustamis-
hinna ja sihtotstarbe määramise 
kohta;

- väljastati ehitusluba PEET-
MARK LH TAPA LIHATÖÖSTUS 
OÜ-le ehitise (toiduainetööstuse 
hoone) laiendamiseks ning rekonst-
rueerimiseks Tapa linnas Pikk tn 68 
kinnistul;

- kinnitati vallavanema Alari Kirt 
puhkus 20. 06. – 15.07.2016.

30.06.2016
- Ühele puudega lapsele määrati 

hooldaja;
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 

eraldati lapsehoiuteenuse osutami-
seks alates 01.07.2016 – 31.08.2016 
viie lapse päevahoiuteenuse pearaha 
kokku summas 1 800  eurot ja nelja 
lapse päevahoiuteenuse pearaha kok-
ku 1 440 eurot.

- väljastati ehitusluba ehitise (ela-
mu) püstitamiseks ja olemasoleva 
elamu lammutamiseks Tapa linnas, 
Üleviste tn 17 kinnistul;

- väljastati ehitusluba ehitise 
(puurkaevu) rajamiseks Tapa linnas 

Uus tn 14 kinnistul;
- tunnistati kehtetuks Tapa linnas 

turu piirdeaia ehitamiseks läbiviidud 
hange;

- riigihanke nr 174616 „Loode ja 
Lõuna tänava rekonstrueerimine“ 
edukaks pakkumuseks tunnistati 
Verston Ehitus OÜ pakkumus;

- anti avaliku ürituse luba Tapa 
linnale linnaõiguste andmise 90. 
aastapäeva tähistamiseks Tapa linna 
territooriumil 30. juunil 2016;

- anti avaliku ürituse luba vabaõhu-
kontserdi III Festival korraldamiseks 
Imastu külas Kõrve kinnistul 8. juulil 
2016;

- otsustati tagastada 2,55 ha suu-
rune maa Kooli maaomandi taas-
tamiseks Tapa vallas Linnape külas 
ning 7221 m2 suurune maa Kooli 
maaomandi taastamiseks Tapa vallas 
Räsna külas vastavalt maaüksuse 
plaanile;

- võeti vastu 48 korraldust munit-
sipaalomandisse taotletavale maale 
pindala, lähiaadressi, maksustamishin-
na ja sihtotstarbe määramise kohta;

- otsustati eraldada Spordiklubile 
Tapa ühekordset toetust 200 eurot 
noorte käsipallurite osalemiseks 
4.–9.07.2016 Rootsis, Göteborgis 
rahvusvahelisel Partille Cup turniiril;

- pikendati 27. juulil 2010 sõlmitud 
mitteeluruumi, Tapa linnas 1. Mai pst 
34, asuva garaažiboksi lepingut;

- otsustati müüa Tapa vallale oman-
diõiguse alusel kuuluv kinnistu aad-
ressil Loode 7, Tapa linn, Tapa vald.

07.07.2016
- Neljale isikule eraldati ravimi-

toetust;
- pikendati üürilepinguid kahes 

sotsiaalkorteris;
- kahele puudega isikule määrati 

hooldajad ning hooldajatele hoolda-
jatoetused;

- väljastati ehitusluba Tapa valla-
valitsusele Tapa linnas põhimaantee 
nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (km 
142,7–144,73) külgneva Õhtu pst 
ristmiku ja Pikk tänava vahelise lõigu 
jalg- ja jalgrattatee ehitustöödeks; 

- väljastati ehitusluba ehitiste (ela-
mu, sauna ja garaaži) püstitamiseks 
Tapa linnas, Pikk tn 81 kinnistule;

- väljastati ehitusluba Hagar AS’ile 
ehitise (LNG terminali) püstitamiseks 
Tapa linnas, Taara pst 1 kinnistule;

- pikendati üürilepingut munit-
sipaalkorteris aadressil Eha 15-26 
Tapa linn.

14.07.2016
- Kuus inimest suunati hooldus-

teenusele;
- ühele puudega isikule määrati 

hooldaja ning hooldajale hooldaja-
toetus;

- võeti vastu korraldus lapse perest 
eraldamise ja kohtule avalduse esita-
mise kohta;

- muudeti Tapa vallale kuuluvates-
se sotsiaalkorteritesse registreeritud 
isikute aadressiandmeid;

- Tapa valla Loode ja Lõuna 
tänavate tee-ehitustööde omaniku-
järelevalve edukaks pakkumuseks 
tunnistati Infragate Eesti AS poolt 
esitatud pakkumus;

- väljastati ehitusluba ehitise (vee-
torni) lammutamiseks Tapa linnas, 
Ülesõidu, Õuna ja Malle tänava 
ristmiku ning Õuna tn 15 kinnistu 
vahelisel alal;

- Tapa vallas Jäneda lossi terrassi 
remondi edukaks pakkumuseks tun-
nistati Oto Ehitus OÜ poolt esitatud 
pakkumus;

- kinnitati Tapa valla 2016. a teise 
lisaeelarve tulude laekumine tege-
vusalade ja majandusliku sisu järgi ja 
kulude jaotus tegevusalade ja majan-
dusliku sisu järgi.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDVALLAVOLIKOGU ISTUNG

Tapa vallavolikogu 30.06.2016 otsu-
sega nr 165 algatati Tapa vallas Tapa 
linnas Lai tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute 
ja lähiala detailplaneering ning otsus-
tati jätta algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks on Tapa vallas Tapa linnas 
asuva Lai tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute 
liitmine, ehitusõiguse määramine, hoo-
nestusala määramine, liikluskorralduse 
määramine, haljastuse ja heakorrastuse 
määramine, kujade määramine, tehno-
võrkude ja -rajatiste asukoha määramine 

ning keskkonnatingimuste seadmine.
Keskkonnamõju strateegilist hin-

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

Planeeritava ala suurus on umbes 
11 177 m².

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

Kairi Maasen

Detailplaneeringu algatamine
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Tapa vallavalitsus esitas juunikuu 
volikogu istungile määruse eelnõu 
„Kaasava eelarve menetluse raken-
damine Tapa valla eelarves“. Eel-
nõu oli volikogu istungile eelnevalt 
arutusel eelarve- ja arengukomisjoni 
koosolekul, kus ma oma küsimustele 
argumenteeritud vastust ei saanud. 
Hääletasin volikogus eelnõu vastu ja 
põhjendan seda käesolevas artiklis. 
Jah, väga lihtne on heita mulle ette, 
et ma olen vallas demokraatia arengu 
ja elanike kaasarääkimise võimaluste 
arendamise vastu. Kuid leian, et 
antud juhul pole kaasaval eelarvel 
sellega mitte mingisugust pistmist 
peale kõlava nimetuse. Selle sisusse 
süvenemata on väga kerge sattuda 
eksiteele. Vallavõimu ülesandeks on 
süveneda probleemide lahendamisse 
ja eksiteid vältida.

Meenutan, et eelmised kaks kaasa-
va eelarve määrust koostati konkreet-
se aasta eelarve kohta, aga nüüd esitati 
volikogule üldine määruse eelnõu, 
mis jääb kehtima pikemaks ajaks. 
Miks nii on tehtud, ei selgunud sele-
tuskirjast. Senistes määrustes oli väga 
selgelt väljendatud kaasava eelarve 
eesmärk: “Kaasava eelarve menetluse 
eesmärkideks on parandada kogu-
konna arusaama vallaeelarvest ja selle 
kujunemisest, parandada kogukonda-
devahelist koostööd ja viia ellu mõni 
uus idee või leida lahendus mõnele 
olulisele valupunktile vallas.” Nüüd 
on esitatud eelnõu, mille seletuskirjas 
puudub igasugune analüüs, kuidas 
on paranenud kogukonna arusaam 
vallaeelarvest ja selle kujunemisest 
ning milles see väljendub. Kuidas 

on paranenud kogukondadevaheline 
koostöö ja milles see väljendub? Sa-
muti oleks olnud huvitav teada, kuidas 
on kaasava eelarve ideoloogia olnud 
kooskõlas vallavalitsuse algatusega 
üldistada eelarve struktuuri muutmi-
sega vallaeelarve liigendust, nagu see 
tekkepõhisele eelarvele üleminekul 
taheti muuta (eelarve liigendus oleks 
muudetud selliseks, et peale põhite-
gevuse kulude ja investeerimiskulude 
ei oleks olnud sealt võimalik rohkem 
midagi välja lugeda). Sisuliselt oli val-
lavalitsuse ettekujutus, et üle 7 miljoni 
euro kavandame kulutada kaherealise 
aastaeelarvega, aga tervelt 15 000 euro 
kasutamise ümber lööme lokku ja kor-
raldame üldrahvalikke ideede esitamise 
ja hindamise konkursse. Vaat sellisest 
demokraatiast ma aru ei saa.

Tulles tagasi kaasava eelarve tegeliku 
olemuse juurde, osundan õiguskantsler 
2016. aasta veebruaris volikogu esime-
hele saadetud kirjale, milles ta muuhul-
gas märkis: “[Kaasava eelarvega] on 
saavutatav õiglasem kulujaotus, valitse-
mise suurem läbipaistvus ja vastutavus, 
osaluse suurem määr (eriti ebasoodsas 
olukorras või vaesuses olevate elanike 
puhul) ning suurem teadlikkus demo-
kraatiast ja kodanikuks olemisest.” Ei 
eelnõust ega seletuskirjast selgunud, 
kuidas käesolev eelnõu sellega kokku 
sobib? Või küsin teistpidi: kuidas on 
vallavolikogu komisjonid kaasatud 
vallaeelarve koostamisse? Kuidas üldse 
tagatakse vallaeelarve õiglasem kulujao-
tus, kui nn kaasav eelarve tähendab vaid 
marginaalset projektikonkurssi ning 
volikogu komisjonid eelarvega sisulist 
tööd ei tee? Elanike kaasatus peab 

Kott pole põhjatu ning investeeringute 
tegemisel tuleb teha valikuid. Muidugi 
oleks kiirem ja lihtsam, kui nende 
tuhandete kulutamine otsustataks 
vallavalitsuses või volikogus – mõned 
minutid ja väiksem paberimajandus.

Sellisel juhul saaksime ilmselt peagi 
etteheiteid, et miks Tapa valla suuru-
nue omavalitsus ei taha ega suuda võtta 
eeskuju teistest Eesti omavalitsustest, 
mis on kaasanud inimesi otsustusprot-
sessi. Võtame või Tartu – seal võitis 
eelmisel aastal projekt Arena Tartu 
ehk mitmeotstarbeline hall, kus saaks 
mängida korvpalli ja jäähokit ning 
korraldada kontserte ja konverentse. 
Selle poolt anti 982 häält – ja seda 
Tartu suuruses linnas! 

Teeme väiksed arvutused. Kokku 
anti Tartus eri projektidele ligi 6900 
häält, aga kuna iga inimene sai toeta-
da mitut projekti, kujunes ligi 97 000 
elanikuga linnas lõplikuks hääletusel 
osalenute arvuks 3772 inimest. See 
teeb osalusprotsendiks 3,9. 

Tapa kaasava eelarve projektide 
poolt hääletas 367 inimest, aga kokku 
seitsmele projektile 752 häält. Ka 
Tapa vallas sai iga soovija toetada 
kuni kolme projekti. Meie vallas on 
elanikke 7700, mis teeb kaasava eelarve 
osalusprotsendiks ligi 4,8. Järeldused 
võib igaüks ise teha. 

Sarnaselt Tartu linnaga plaanib 
ka Tapa vald suurendada selgi aastal 
kaasava eelarve summat. Eelmistel 
kordadel on see olnud vastavalt 10 000 
ja 15 000 eurot, praegu on eelarvest-
rateegias sees käesolevaks aastaks 
20 000.

Tuletan siinkohal ka meelde, et 
ettepanekuid, mida selle rahaga teha 
võiks, saavad selgi korral teha val-
lakodanikud. Ka 2015. aasta seitse 
hääletusele läinud ettepanekut tulid 
meile vallakodanikelt – need ei ole 
vallavalitsuses n-ö pastakast välja 

imetud mõtted. 
Leian, et ka ettepanekute arv ja 

sisukus näitab kaasava eelarve olulisust 
ning on oluliseks mõõdikuks selle tu-
lemuslikkuse mõõtmisel. Ilma kaasava 
eelarveta võinuksid need ettepanekud 
jäädagi ettepanekuks või lihtsalt mõt-
teks kellegi peas. Kaasav eelarve andis 
tõuke nende vormistamiseks. Kiidan 
kõiki, kes on juba varasematel aastatel 
oma ettepaneku teinud ja julgustan 
teisigi omi mõtteid paberile panema 
või pöörduma vallavalitsussse, et need 
koos selgeks mõelda. 

Olen endiselt seisukohal, et kaasav 
eelarve on võimalus tuua võim rahvale 
lähemale, selle asemel, et seda inimes-
test eemaldada. Kaasav eelarve on 
kujunenud üheks võimaluseks õpetada 
demokraatia vorme praktiliselt. Või-
malik, et ühel hetkel oleme sunnitud 
tõdema, et see ei tööta, vaja on midagi 
muud. Siis teeme seda. Aga otsustada 
paari korra järel, et sel pole mõtet, 
võtaks huvi kohaliku omavalitsuse 
toimimise lähemalt uurimise vastu ka 
juba neilt, kel on see kaasava eelarve 
tõttu tekkinud. Me ei ole vallavalitsuses 
tegelenud nende loendamisega, aga kui 
mõni volikogu komisjon soovib selle lü-
litada oma tööplaanidesse, siis pakuvad 
kokkuvõtted kindlasti huvi laiemaltki. 

Volikogude komisjonide tööplaani-
de koostamisse vallavalitsus kindlasti ei 
sekku, seega ei ole mina õige inimene 
vastama, kas ja millal on komisjonid 
kaasava eelarve projekte arutanud või 
miks nad seda teinud ei ole. Kahtlemata 
on aga kõikidel komisjonidel oluline roll 
valla eelarve koostamise ja selle põhi-
mõtete selgitamisel huvigruppidele. On 
nad ju justkui volikogu käepikendus. 

Mis puudutab kogukondadevahelist 
koostööd, siis võtame või Tapa linnas 
asuvat kettagolfi väljaku. Arvestades 
spordiala plahvatuslikult tekkinud 
populaarsust, siis on selge, et väljakut 

kasutavad ka seltskonnad mujalt. Kui 
rajal on koos seltskonnad erinevatest 
piirkondadest, siis tekivad ka vestlused, 
vahetatakse ühiseid mõtteid mitteamet-
likus vormis. Koostöö ei tähenda alati 
koosolekulaua taga plaanide tegemist 
või suuri ühisprojekte. Kõik algab 
suhtlemisest ning suhtlemisvõimaluste 
parandamine, eelduste loomine ka 
mitteametlikuks suhtluseks soodustab 
ka tulevaste ühiste ettevõtmiste teket.

Kõike ei saa kiiresti ja kohe
Elanike arvu vähenemise mure on 

enamusel Eestimaa omavalitsustel, 
mitte üksi Tapal. Vastupidi – vaid üksi-
kud omavalitsused saavad rõõmustada 
kasvava elanikkonna üle ja tegeleda 
probleemidega, mis kaasnevad elanike 
arvu märkimisväärse kasvuga. 

Alati on võimalik mõelda ja tunda 
kahetsust selle üle, mida meil pole. 
Leida üles kõik, mis on halvasti ja öelda 
inimestele – ärge tulge. Võtta inimestelt 
nende valikuvõimalus, võimalus ise 
otsustada lähtuvalt oma vajadustest. 
On ju inimeste soovid erinevad. Valla 
juhtimise keeruline kunst seisnebki 
tasakaalu leidmises, et kõik leiaksid 
midagi head, et väheneks see, mis pole 
nii hästi. 

Lahkumise põhjuste seas pole 
esikohal kindlasti valla pakutavad 
teenused, vaid soov omandada kõr-
gemat haridust, teenida kõrgemat 
palka või lihtsalt omandada välismaal 
elamise-töötamise kogemus. Need on 
valdkonnad, milles vallal ja selle juhtidel 
ei ole paraku võimalus midagi muuta. 
Niisiis tegeleme sellega, mis on meie 
võimuses: kujundame elukeskkonda 
inimestele võimalikult meeldivaks. Nii 
neile, kes siin juba on, aga ka neile, kes 
soovivad suurlinnade asemel väiksema-
tes paikades kasvatada lapsi või nautida 
vanaduspõlve. 

Alari Kirt,
vallavanem

Kaasav eelarve – seni vaid pealiskaudsus

Kaasav eelarve – rohkem demokraatiat

Suvi on hea aeg kõiksugu remondi- ja 
hooldustöödeks. Tähelepanuta ei to-
hiks jätta ka oma kodu kütteseadmeid, 
et olla sügiseks valmis uueks kütte-
perioodiks. Energiaettevõte Adven 
Eesti annab soovitusi, milliseid töid 
suvel ette võtta.

Hoolda seadmeid!
Kuumaveeboiler
Soe hooaeg on õige hetk võtta 

käsile küttekollete hooldustööd. Iga 
2-5 aasta tagant tuleks hooldada kuu-
maveeboilerit, sest seadmele ajapikku 
tekkiv katlakivi ja sete vähendavad 
oluliseks selle efektiivsust. See tähen-
dab aga seda, et vee soojendamiseks 
kulub märksa rohkem energiat ja raha. 

Soojuspump
Kui kütad oma kodu soojuspum-

baga, siis regulaarset erihooldust see 
seade enamasti ei vaja, piisab vaid 
filtrite puhastamisest. Küll aga tasub 
tähelepanelik olla kui pump hakkab 
tegema suuremat müra või ei tundu 
enam nii tõhus. Sel juhul tasub kind-
lasti pöörduda asjatundjate poole. 

Ahjuküte
Ahjukütte puhul ära unusta kut-

suda korstnapühkijat. Küttekollet ja 
suitsulõõre tuleb tahmast puhastada 
kord aastas, eramajade puhul on 
korstnapühkija kutsumine kohus-
tuslik vähemalt iga viie aasta tagant. 
Korstnapühkija veendub ka selles, 
kas kütteseade on heas korras. See on 
oluline ka selleks, et kodu kindlustus-
kaitse kehtiks. 

Kaugküte
Kaugküttega majades tasub tä-

helepanu pöörata ka soojatarbevee 
soojusvahetitele. Kuna süsteemi läbib 
üheltpoolt soolasid sisaldav joogivesi, 
siis temperatuuri tõustes sadestuvad 
soolad soojusvaheti pinnale. See ras-
kendab soojuse ülekannet kaugkütte 
veelt tarbeveele. Kuidas aga teada, et 
soojusvaheti hooldamist vajab? Kõige 
parem indikaator selleks on, kui soo-
jussõlmes asuvast soojusarvestist on 
näha, et suvisel perioodil on kaugkütte 
peavoolu ja tagastuva vee temperatuu-
ride vahe 10⁰ C ja vähem. Lahtiste ehk 
ilma soojusvahetita süsteemide puhul 
tuleks hoone küttesüsteemi pesta iga 
3-5 aasta järel. Oluline on soojusvaheti 
pesu tellimisel lasta töö teostajal teha 
ka surve proov. Lisaks võivad puhas-
tamist vajada ka filtrid ja tasub kont-
rollida manomeetrite korrasolekut. 
Soojusvahetite pesu pakuvad enamus 
soojussõlmede ja küttesüsteemide 

hooldusega tegelevad ettevõtted. 
Gaasiküte 
Gaasiküttega majades on samuti 

suvi õige aeg, millal lasta oma teh-
noruumides paiknevad gaasipaigal-
dised spetsialistidel üle vaadata. Aja 
jooksul võivad sisegaasitorustiku 
liitekohad hakata lekkima. Samuti 
tuleks kontrollida torustikel olevate 
seadmete korrasolekut ja gaasikatla 
tööd. Suurenenud gaasitarbimist võib 
sageli põhjustada see, kui gaasikatel ja 
soojavee ning küttesüsteemi soojus-
vahetid on kaetud katlakiviga. Lisaks 
süsteemi pesule tuleb kontrollida ka 
gaasikatlas olevaid andureid, klappe 
ja pumpasid. Nii tagad, et talvisel ajal 
ei teki ootamatuid katla seisakuid. 
Suviste hooldustöödega aitad ise 
kaasa sellele, et kütteperioodil töötab 
kodune gaasipaigaldis probleemideta 
ja võimalikult säästlikult. Ära võta 
neid töid ise ette, vaid kasuta kindlasti 
gaasikatlaid ja -torustikke hooldavate 
ettevõtete spetsialistide abi.

Kaalu küttesüsteemi uuenda-
mist

Aja jooksul muutuvad kütteteh-
noloogiad ja kütuste hinnad. Seega 
kui oled otsustanud uuendada oma 
kodu küttesüsteemi, tasub teha koos 
spetsialistidega põhjalik analüüs hin-
damaks, milline lahendus või isegi la-
henduste kombinatsioon sinu kodule 
kõige paremini sobib. 

Silmas tasub pidada, et kõige roh-
kem kõiguvad just nafta hinnast sõl-
tuva kütuse hinnad. Nende hulka kuu-
luvad peamiselt kütteõlid ja maagaas. 
Stabiilsem on hind puidukütustel ja 
näiteks elekter-soojuspumpade puhul. 

Aknad-uksed korda
Kui sinu kodu aknad on veel mil-

legipärast ajast ja arust, siis on suvi 
parim aeg aknad ära vahetada. Sügis-
talvisel hooajal on seda meie kliimas 
märksa tülikam teha. 

Kui elad aga vanas puitakendega 
majas ja akende vahetus võimalik ei 
ole, siis võib abiks olla tihendite vahe-
tus. Sama kehtib ka vanemate välisuste 
kohta, kust samuti külm sisse võib 
pääseda. Kuigi enamasti kiputakse 
seda tegema esimeste külmade saa-
budes, on tegelikult õige aeg tihendit 
paigaldada sooja ja kuiva ilmaga. 
Sellega saab igaüks ise hakkama. Üks 
võimalus sooja paremini sees hoida on 
paigaldada aknale termokile. 

Urmo Heinam,
Adven Eesti juhatuse esimees

Energiafirma: uueks 
kütteperioodiks tasub 
valmistuda juba suvel

väljenduma kogu eelarve koostamise 
protsessis ning selle eelduseks on kaa-
satavate igakülgne teadlikkus eelarvest 
ja sellega lahendust vajavate küsimuste 
ja probleemide olemusest ning võima-
likest mõjudest. Selliseid arutelusid ei 
ole mina kusagil märganud.

Väga raske on aru saada loogikast, 
kui 2016. aastal osales 2 korda vähem 
hääletajaid kui 2015, siis kuidas saab 
vallavalitsus väljendada “arvestades 
hääletamisest osavõtu aktiivsust” 
ning pidada “kaasava eelarve menet-
luse rakendamise edasist jätkamist 
otstarbekaks”? Sisuliselt sureb idee ju 
välja. Arusaamatuks jääb, millist uut 
ja seni teadmata kvaliteeti on need 
300 häält vallavalitsusele andnud, 
kas sama tulemust ei oleks võinud 
kuidagi lihtsamalt saavutada? Mis see 
protsess kõik maksma on läinud ja 
mis sellega sehkendamise tõttu vallas 
tegemata on jäänud? 

Tapa vallal on käesoleval momen-
dil arenguprobleemid, mille üheks 
sümptomiks on jätkuv rahvaarvu 
kahanemine. Ma ei tea ühtegi inimest, 
kes on loobunud vallast lahkumisest 
põhjusel,  et siin on võimalik osa-
leda kaasava eelarve koostamisel. 
Küll aga tean mitmeid, kes on siit 
lahkunud ebakvaliteetsete teenuste 
või vajadustele vastavate teenuste 
puudumise tõttu. 

Selmet tegeleda põhiprobleemiga 
näeme taaskord, et vallavalitsus koor-
mab end asendustegevusega. Kui 
kaua kestab Tapa vallas veel olukord, 
kus võõbatakse fassaadi märkamata, 
et konstruktsioon selle taga rabeneb?

Ene Augasmägi, volikogu liige

Tapa Liikumispuuetega Inimeste Ühingus (Valve 30, Tapa)
8. augustil kell 10–14

Abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
Tasuta konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.

Soodustusega müük puuetega inimestele, vanaduspensionäridele 
ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.

Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
Müügis: täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad, 

madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid. 
Potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel.

Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva! Info, abi ja 
tellimine tel 5343 9837 Ülle või t.ulle@inkotuba.ee.

Tapa Päevakeskuses (Valve 30)
18. augustil kell 9–12
TASUTA ÕIGUSABI.

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

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



Katkes päeva hele pide,
mure, rõõmu habras side.
Jäid vaid tehtud, tegemata teod,
nii palju hellust andnud peod,
kadus isa hooliv hing,
sulgus nähtamatu ring.

Lahkus meie kallis isa ja vanaisa
LemBIT RAAT

09.04.1929 – 13.07.2016
Leinavad lähedased

Avaldame sügavat kaastunnet 
Eduard Küngasele isa surma puhul.

Lehtse  Keskuse 10 
majaelanikud

Väsisid su töökad käed, 
kuid kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
Oled alati meie seas.

Südamlik kaastunne Janale, Aivarile ja Aivole 
peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

eNNO PAULUSe surma puhul.

Perekond Vikat ja Evard, Evi-Maie ja Tiit
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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  
1–4-toalised korterid ning majad.

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

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

müüa 3-toaline korter Üleviste 13 (kor 16). 
Tehtud remont, möbleeritud. Tel 5622 9030. Nomiaska OÜ 

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

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

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

Hindu tasub uurida.
Tel +372 5650 0368.

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

PRIMATE CAPITAL OÜ

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

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

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

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

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmista-

mine tellimuse peale.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

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

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

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuid. 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632. Pädevusega eLeKTRIK

teostab kõiki elektritöid. Tel 5341 9510,
e-mail lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED

ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    KONSULTATSIOON

•

•

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

Tel +372 5565 6506.

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

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

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Paulusele 
eNNO PAULUSe 

kaotuse puhul.

Keskuse 2 maja elanikud

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

    AVADem OÜ pakub raamatupidamisteenuseid.
E-mail: avadem@mail.ee ja

 tel 5344 6315 või 327 7344.

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

Tel 5664 9956.

Langetame pea ja mälestame 
eNNO PAULUST

Avaldame kaastunnet perekonnale.
Lehtse Keskuse 2 maja elanikud 
Valentina, Ivan, Vassili, Irina, 

Dimitri, Aime, Aivar, Tiina

Mälestame kauaaegset juhatuse liiget
LemBIT RAAT`I

ja avaldame kaastunnet perekonnale.

HÜ Sädemeke

Ostan erinevaid vanavara ja retro esemeid 
(tarbeklaasi,kristalli,portselani,raamatuid,mööblit jpm). 

Helistada 5344 7574, 5350 0223.

Ostan maja Tapal 90–120 m2, renoveeritud või va-
jab vähest tegemist. Krunt  900–1500 m2.

Tel 507 3104.

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

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte teostab erinevaid ehitustöid – üld-
ehitus, viimistlus, santehnika, elektritööd, käär- ja poomtõstuki rent, 
multiliftkasti ja kraanaga veoauto teenus, liiva ja killustiku müük koos 

transpordiga. Ehitustööde ja elektritööde projekteerimine.

RAM BUILDER OÜ 
tel 5598 3983, rambuilder.leht@gmail.com, Paide mnt 7c, Tapa

Tapa PitsaKohvik pakub tööd:
PITSAmeISTeR-KOKALe.

Kandideerimiseks saada oma CV meilile: info@pitsakohvik.ee
või Sauna 1, Tapa 45109. Täpsem info: 5620 2019.


