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“Rosaarium”
kutsub kuulama!

Loode tänav
rekonstrueeritakse
kaitseministeeriumi
abil

„Rosaariumi” kontsertsari sündis
soovist tuua Tapa valda esinema andekaid ja tunnustatud muusikuid.
Tänavusuvine „Rosaariumi” kontsert
teeb kummarduse ETV legendaarsele
telesaatele „Horoskoop”. Jäneda mõisa roosiaias on taskukohase tasu eest
kontserdielamusi pakutud juba üheksa
aastat, sellesuvine kontsert annab taasiseseisvumispäeval 20. augustil võimaluse kuulata armastatud Heidy Tammet
ja Voldemar Kuslapit. Lisaks astub üles
Tapa vallast pärit noor laulja Siret Tuula.
Aastal 2007 toimus Jänedal edukalt
esimene „Rosaariumi” kontsert. Järgmisest suvest muutus „Rosaarium” kontsertsarjaks, mille eesmärgiks sai andekate
ja tunnustatud muusikute toomine Tapa
valda ning koduvalla publikule mõistliku
tasu eest kontserdielamuste pakkumine.
Suvel 2015 täitub kontsertsarjal üheksas
hooaeg ning toimub üks kontsert, mis on
kogu sarja seitsmeteistkümnes.
Sellesuvine kontsert toimub neljapäeval, 20. augustil kell 17 Jäneda
mõisa roosiaias, halva ilma korral Jäneda
Pulli tallis. ETV juubeliaasta puhul teeb
kontsertsari kummarduse legendaarsele
telesaatele „Horoskoop” – taasiseseisvumispäeval tulevad roosiaias esitamisele
saate parimad laulud. Lavale astuvad
Heidy Tamme, Voldemar Kuslap ja Siret
Tuula. Heidy Tamme ja Voldemar Kuslap paljudele ilmselt tutvustamist ei vaja,
Siret Tuula on aga Tapa valla neiu, kes
jõudis oma suurepäraste etteastetega telesaate „Eesti otsib superstaari” parimate
lauljate hulka. Suur on rõõm, et ta leiab
vaatamata paljudele uutele projektidele
aega sellel suvel koduvallas üles astuda.
Kontserdi pilet maksab 8 € ja sooduspilet 6 €. Pileteid saab osta enne kontserti
kohapealt. Kontsertsarja korraldaja tänab toetajaid Tapa valda, Jäneda mõisa,
pubi Tarekest, Einar Vallbaumi, AS
Kuma, Tapa Valla Noortekogu, Willa de
Johannat, Eesti Kultuurkapitali, Gurud
OÜ-d ja Pätsi Sahvrit.
Kõik on oodatud ka sellel aastal
kontserti kuulama ja nautima!
Reigo Tamm

Koolialgusepidu toob
noortebändid Tapale
Tänavusel traditsiooniline koolialguse
pidu algab 1. septembril kell 8 kogunemisega Tapa linna keskväljakule, kus
8.15 toimub kooliaasta avamine ja kell
08.30 orienteeruvalt traditsiooniline
rongkäik. Samuti on plaanis korraldada
võistlusi, milledest juba traditsiooniline
koolidevaheline teatejooks toimub
sama päeva pärastlõunal. Kell 19 aga
toimub 8. korda koolinoorte tantsuõhtu, kus esinevad peale Tapa gümnasiumi
ja meie maakonna ühe parima bändi
Fresh Start kõrval ka Eestis tuntud
Clarity ja noortebändide konkursi 2013
võitja ja juba ka maailmas turneedel
käinud Ziggy Wild. Peole paneb punkti
kooliraadio disko. Täpsem info plakatitel, Tapa valla ja Tapa gümnaasiumi
kodulehel ning facebookis. Jälgige reklaami ja olge kohal!
Indrek Jurtšenko

Õuna tänava uuendatud mänguväljak.

Foto Liina Kald

Õuna tänava mänguväljaku
rekonstrueerimine
Tapa vallavalitsuse tellimusel korrastati Õuna tänava mänguväljak.
Selle rekonstrueerimise tingis elu
ise: mitmed aastad tagasi rajatud
mänguväljak oli amortiseerunud,
lagunev ja lastele ohtlik. Uued
paigaldatud atraktsioonid on lapsesõbralikud ja kenad ning värvikirevad. Piirkonnas on mitmed
suured korterelamud, lapsi seega
palju ja neil on seda väljakut vaja.
Mänguväljakule ehitati tööde käigus
korralikud liivast alusplatsid atrakt-

sioonide juurde ja paigaldati:
- mängulinnak koos liugteedega,
- ronimissein (ronila),
- kahe rippkiigega kiik,
- kaalukiik.
Samuti korrastati vastavalt vajadusele ümbritsevat muruala. Tööde
kogumaksumuseks kujunes 13 790
eurot, millest 5000 eurot on Siseministeeriumi toetus. Tööd teostas
Tiptiptap OÜ ja seda ajavahemikus
13.–22. juuli.
Möödunud aastal rajati Õuna tä-

nava mänguväljakule väike piirdeaed
ja istutati hekk, et lapsed ei jookseks
kogemata tänavale. Samaaegselt
paigutati sinna ka uued pargipingid
ja prügikastid.
Vallavalitsus nõudis Elektrilevilt,
et nad vahetaks väljaku vahetus
läheduses asuva amortiseerunud ja
viltuse elektrivarustuse posti. Elektrilevi esindajad lubasid seda teha ja
loodame, et lähiajal saab asi korda.
Andrus Freienthal

Tänavate pindamine
Käesoleval suvel pinnatakse Tapa
vallas asfaltkattega tänavaid ja kruusakattega teid, ehitatakse kõnniteid
ja rekonstrueeritakse ühe tänava
üks lõik.
Asfalt- ja kruusakattega tänavate pindamise eesmärgiks on vana
asfaltkattega tänavatel likvideerida
lohud, augud ja läbivajunud kohad
ning pindamisega saavutada tänavakatendi siledamaks muutmine.
Kruusakattega tänavad aga muudetakse eelöeldule lisaks ka tolmu- ja
porivabaks. See kõik parandab
liiklusohutust ja liiklemistingimusi.
Käesoleval suvel parandatakse Tapal Kalevi, Väike, Jaani, Männiku,
Leina, Päikese ja osaliselt Valve
tänava seisund; Lehtses ja ümbruskonnas Vaksali tänav ja PruunaLäste tee; Moe kandis Lokuta tee.
Asfaltkattega tänavatel on töid
juba alustatud. Esimese tööoperatsioonina on asfaldiseguga „pahteldatud” tänavate läbivajunud kohad
ja lohud. Kogu tänavat ei kaeta selle
laiuses ja pikkuses uue asfaldiga,
vaid ainult suured lohud ja augud
ning muud läbivajunud kohad. Vajadusel teostatakse remonditavatel
tänavatel asuvate kanalisatsiooni-

kaevude luukide tänavakatendiga
samasse tasapinda viimine. Seejärel
tänavad pinnatakse graniitkillustikuga. Samas tuleb pärast asfaldisegu
lohkudesse laotamist oodata mõned
nädalad, sest asfalt peab tugevnema
(kivistuma), vastasel juhul pindamise
sideaine (emulsioon) ei seo graniitkillustikku asfaldi külge.
Tapal Päikese tänaval, lisaks pindamisele, otsustati ka teeperved (ala,
mis jääb tänava ja kinnistute vahele)
madalamaks lõigata, sest sademetevesi ei voolanud tänavalt ära. Kooritud
pinnas koristatakse ja haljasribad
taastatakse. Kohalik omavalitsus võib
teetöid ja muid töid (näiteks torustike
ehitused) tehes toimetada tänavate
ja kinnistute vahelistel haljasaladel.
Hetkel on Päikese ja teiste tänavate
tänavakatendi taastusremonditööd
pooleli, kuid tänavad ei ole liikluseks
suletud.
Konkreetne teeremondi tehnoloogia on valitud kohaliku omavalitsuse
poolt põhjusel, et piiratud vahenditega
saavutada maksimaalselt suure hulga
tänavate seisundi parandamine. Niisugune teede/tänavate seisundi parandamise tehnoloogia on Eestis levinud
ning Maanteeameti poolt riigiteedel

laialdaselt kasutatav. On selge, et
konkreetne teeremondi tehnoloogia
ei anna sarnast tulemust võrreldes uue
teekatendi ehitusega, kuid parandab
tänavate sõidutee katendi seisundit
märkimisväärselt. Ettevalmistatud
tänavate pindamistöödega alustati 29.
või 30. nädalal ja teostamise lõpptähtaeg on 31. juuli.
Teede ja tänavate remonditööde
teostamisel leitakse tee-ehitusettevõtte riigihanke läbiviimise tulemusel. Hanketingimustes fikseeritakse
teeremondi käigus kasutatav tehnoloogia, soovitud saavutatav tulemus
ja tähtajad. Ükski tänavaremont
ei ole teostatav paari päevaga või
nädalaga! Väga lühikesed tähtajad
teevad töö väga kalliks; teiseks pole
see ka tehnoloogiliselt teostatav ja
võib kannatada kvaliteet. Iga firma,
kes tegeleb teeremonditöödega,
optimeerib oma tegevust: tööde
teostamise järjestus, meeste ja tehnika ümberpaigutamine objektide
vahel, materjali kohalevedu. Seepärast antakse, sõltuvalt tööde mahust
ja iseloomust, teetööde tähtajaks
kaks-kolm kuud. Suurtel ehitustel
loomulikult rohkem.
tapa.ee

Seoses sellega, et Loode ja Lõuna tänavate tehniline seisund on üsna halb,
otsustas vallavolikogu vallavalitsuse
ettepanekul võtta käesoleval aastal
käsile Loode tänava rekonstrueerimise. Korraldatud hanke tulemusel
on rekonstrueerimistööde teostajaks
RIAB Teedeehitus OÜ ja tööde maksumuseks 216 335 eurot.
Põhjusel, et Loode tänava suurim
kasutaja on Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi sõjatehnika, pöördus Tapa vallavalitsus kaasfinantseerimise ettepanekuga
Kaitseministeeriumi poole. Kaitseministeerium otsustas osaleda Tapa
linna Loode tänava rekonstrueerimisel
90% ulatuses kogumaksumusest, seega
summas 194 701 eurot.
Rekonstrueerimisprojekt on koostatud nii Loode kui Lõuna tänavale,
seejuures käesoleval aastal rekonstrueeritakse Loode tänava lõik Paide maantee
ja Lõuna tänava ristmiku vahel. Tööde
käigus ehitatakse tänavale uus alus, rajatakse sademevete äravool, korrastatakse
mahasõidud, ehitatakse uus asfaltkate.
Ehitustööd algasid 6. juulil ja lepinguline lõpptähtaeg on käesoleva aasta
30. september.
Tapa vallavalitsus

PPA muudab
augustist
teenindussaalide
lahtiolekuaegu
3. augustist on Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalid üle Eesti
dokumenditaotlejatele avatud kell
9–17. Suuremates linnades jäävad teenindused avatuks igal tööpäeval ning
ootavad alates augustist kliente ka kuu
viimasel reedel, mil PPA teenindused
seni olid suletud. Väiksemates linnades
saab isikut tõendavaid dokumente
edaspidi taotleda neljal päeval nädalas.
Kui seni olid PPA teenindussaalide
lahtiolekuajad üle Eesti erinevaid, siis
alates 3. augustist on kõik PPA teenindused avatud kella 9st 17ni.
Jõhvi, Narva ja Rakvere teenindussaalid jäävad avatuks igal tööpäeval
ning alates augustist saab seal isikut
tõendavat dokumenti taotleda ka kuu
viimasel reedel, mil siiani olid PPA
teenindussaalid klientidele suletud.
Olja Kivistik, pressiesindaja

Tapa Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakond
võtab vastu veel 2 trompetiõpilast, 2 klarnetiõpilast ja
1 klassikalise viiuli õpilase.
Lisakatsed toimuvad
25. augustil kell 16.
Registreerimine ja
avalduste esitamine samal
päeval vahetult enne katseid.
Info: tapamuusikakool@
tapamuusikakool.ee või
telefonil 322 0488.
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Teineteisel külas
Sõpradega peab suhtlema, neile
helistama, kirjutama ning võimalusel
ka külas käima. Tore on ju eemalt kursis
olla sõprade tegemistega, kuid kõigest
vahetult osa saada on hoopis midagi
muud. Nii saigi juuli alguses teoks väike
reis Akaasse, Tapa sõpruslinna.
Kohe esimesel päeval ootas meid
Aleksis Kivi „Seitse venda“ Toijala
suveteatri esituses. Ei hakka salgama, et
natuke sai seda kokkusaamist peljatud,
sest soome keele oskus pole just kõige
parem. Igaks juhuks sai kodus eestikeelse teosega veel tutvust uuendatud,
kuid kartused olid asjatud. Etendus ise
oli lihtsalt suurepärane! Kiitma peab
kõike ja lausa ülivõrdes: lavastust, osatäitjaid, koreograafiat, muusikat (kust
need hõbehääled kõik olid välja võlutud?!). Kui kogu teatritrupp etenduse
lõpustseenis laulis laulu „Soomemaa“,
siis oli see nii võimas tunne, et sõnadesse ei mahtunud, küll aga pisaratesse.
Küllap nii ongi, et inimesed, kes on
uhked oma kodumaa ja kultuuri üle
ning armastavad seda siiralt, on avatud
ka muule maailmale.
Siirast huvi ja soojust tajusime
Toijala Soome-Eesti Seltsi kokkusaamisel. Kohtumine sai teoks Seija
Kinnari ja Vesa Kivineni kodukirikus.
Kauaaegne Soome-Eesti Seltsi eestvedaja Eero Lehtonen rääkis seltsi
sünniloost ja tegevusest ning kuidas
ühest juhuslikust vestlusest omaaegse
Tapa linnapea Voldemar Nellisega
hakkas ilmet võtma mõte Toijalast
ja Tapast kui sõpruslinnadest. 1998.
aastal tehti mõte teoks ja suhtlemine
võis alata.
Riitta Hognerud-Mikkonen, olles tol
ajal Toijala linnaraamatukogu juhataja

ja kaasarääkija ka linna kultuuriasjades,
võttis asja südamega. Siit said alguse
suhtlemine Toijala ja Tapa raamatukogurahva vahel ning kultuurivahetus
ka laiemas plaanis: meie rahvatantsijad
Toijalas, sealne koor siin esinemas ning
otse loomulikult erinevad näitused. Teijo Kokko ja Pirjo Suomu on järgmised
nimed, tänu kellele jõudis Tapale ridamisi erinevaid kunsti- ja lapitöönäitusi.
Ku n a m e i e a m mu s e d s õ b r a d
käsitööseltsingust Akaan Tilkkuakat (Akaa „lapimoorid“) tähistasid
oma 20. sünnipäeva, sedakorda koos
käsitöömeistritega Forssast, siis sündis
kaks näitust (kummaski linnas üks), kus
oli lapitöid mõlemast linnast. Näitustel
oli ühine pealkiri – „Teineteisel külas“.
Tutvusime meiegi mõlema väljapanekuga ja jälle kord oli hing kinni, sest
kust küll tulevad vapustavad ideed?!
Loodetavasti jõuab osa neist töödest
järgmisel aastal ka Tapale.
Külastasime Forssa muuseumi, mis
asub kunagise ketrusvabriku territooriumil ning mille ekspositsioon annab
ülevaate kohaliku tekstiilitööstuse arengust ning vaatasime üle ka iga-aastase
naivistide näituse Iitalas. Tänu Akaa
linnaraamatukogu juhatajale Timo
Tamminenile jõudsime teha kiirvisiidid
ka Akaa ja Viiala raamatukogudesse.
Suur tänu Pirjo ja Erkki Suomule, kes
meid lahkesti võõrustasid ning olid
meile tiheda „töögraafiku“ kokku
pannud.
Aega oli vähe ja vaadata nii palju,
kuid näpistasime aega ka tulevikuplaanide tegemiseks. Mis sellest välja tuleb,
seda saab näha järgmisel suvel.
Akaas käisid külas
Kersti Burk ja Ere Käärmaa

7. augustil kell 20 Pullitalliteatris Jänedal
kontsert, esineb Ott Lepland.
Pileteid saab Musta Täku Tallist.
Info: 384 9750.

Foto Ave Pappe

Perepäevalised meisterdamise hoos.

Tagasivaade Perepäevale
31. mail toimus Tapa linnas esimest
korda Perepäev, mis kujunes väga
rahvarohkeks. Pakkusime nii lastele,
noortele kui ka lapsevanematele sel
korral tegevusteks: puidutööd, roopillide valmistamist, ehete tegemist,
paberist liblikate/lillede meisterdamist ja muidugi said aktiivsemad
ennast batuutidel välja elada. Silmale
ja kõrvale pakkusid naudingut JJStreet tantsijad eesotsas Liisa Tali
ja Anna Abrosimovaga, FreshStart,

Tapa kultuurikoja pisikesed lauljad
ja tantsijad ning alati tubli ja julge
Randmar Tuulemäe. Kindlasti panid
osalejad tähele vahvaid kardivõistlusi,
mida korraldasid tehnikaringi noored
ning kelle tegevust toetab Avatud
Eesti Fond.
Selleks, et selline päev läbi viia
on vaja aga rahalisi ressursse ja muidugi inimressurssi. Rahaliselt toetas
Perepäeva Lääne Viru Maavalitsuse
ANK komisjon ning auhindade

näol olid toetajateks Aqva Hotels
OÜ, A.Le.Coq, AS Hagar, Meie
Kaubandus OÜ, AS RR Lektus
(Meie Toidukaubad), Büroo Pluss.
Tegevuste läbiviijad olid meie enda
linna inimesed, kes olid valmis ja
nõus tulema jagama tasuta neid
teadmisi/ oskusi, mis neil olemas
on. Suur, suur aitäh teile kõigile, kes
selle päeva kauniks tegid.
Korraldusmeeskonna nimel
Ave Pappe

Tapa vaksal – stiilne ja südamlik koht
pulmapeo tseremoonia korraldamiseks
Kõik algas sellest, et vallavanem saatis
ametnikule (kultuurispetsialist) aprillikuus ühe kirja ja palus sellele vastata.
Kui avasin selle e-kirja ja nägin millega
tegu, tekkis seinast seina mõtteid,
kuid sisult seesugust palvet täitsin
esmakordselt ja nii kummaline, kui
see ka pole, siis tihtilugu just paarist
uitmõttest, mis juhtumite lahendusprotsessides muu arutelu käigus välja
tuleb, võib saada peamotiiv, mis saab
mure keskseks lahendusteljeks.
Tapa vaksal ootab juba aastaid
ideid, mida seal võiks teha. Konkursse on korraldatud, kuid pole head
peaideed, mida seal teha, millel oleks
kaalu ja ka loomulikult ratsionaalset
iva. Uljaid vinjette on üksjagu juba
õhku joonistatud erinevate inimeste
poolt. Kuid siiski ...
2010. ja 2011. olid Tapa vaksalisse
uue elu sisse puhumises mõnes mõttes
märgilise tähendusega, et korda tehti
vedur ja korda tehti teatud osa vana
restorani saalis, kuhu lisaks ehitati teatriteegemiseks vajalikud tribüünid, paigaldati ka elekter (kilp, kaablid jms). See
oli valla enda initsiatiiv nii vormiliselt,
tehniliselt, juriidiliselt, rahaliselt toetas
Leader, millega omakorda Tapa valla
aastategija 2014 MTÜ RAAAM haakus
sisuliselt poolelt. Väga hea koostöö,
millest võitsid kõik osapooled. Ja see
koostöö kestab siiani ...
Nüüd aga täiesti uus idee, mis sai ka
teoks tänavu 30. mail. Pulmapeo tseremoonia Tapa vaksalis. Niipalju veel
siiski meenutuseks, et ka jõuluvaksalit
ja nii mõndagi kontserti on seal veel
korraldatud. Seekordne seik on aga
samm kunstist reaalsema elu suunas.
Sellest aga kohe lähemalt pulmapaarilt
endalt otsese kommentaarina.
Kas järgmine idee toob vaksalisse
ka muid tegevusi, näitab aeg. Iga idee

Abielu registreerimine Tapa vaksalis.

on hea, millel kandepind all, seega
mõlgutagem ka suvel puhates mõtteid, mida veel võiks Tapa vaksalis
teha ning andke teada e-maili teel:
indrek.jurtsenko@tapa.ee või tel
322 9659. Püüame koos sammhaaval
midagi uut ja põnevat teoks teha ja
selle kohale elu sisse puhuda.
Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Kommentaar noorpaarilt:
Otsides abielutseremoonia läbiviimiseks sobivat paika Tallinna ja
Tartu vahel raudtee ääres, ei olegi
valik “üllatuseks” väga suur.
Tapa vanasse vaksalihoonesse
sisenedes tundsime selle siiski kohe
ära – räämas ent väärikas, vana ent
uudne, kõle ent soe.
Päev enne tseremooniat vaksali
vana restorani (kõige Tallinna poolsem
ruum) korrastades selgus lõplikult, kui
suursuguse otsuse olime langetanud.
Nägime siis ruumi esmakordselt valgustatuna. “Sada” kihti värvi seintel,
mustriga kivipõrand, uhked laekarniisid – kõik see veenis meid otsekohe
tehtud otsuse sobilikkuses.

Foto Annika Metsla

Pulmapäeval oli lilleseadja Kadrinast ning valgustaja Tapalt (Arvo
Silla) ruumi tõeliseks pärliks muutnud. Pisaraid oli raske tagasi hoida.
Miks pidanukski. Ning siis ei jäänudki meil muud üle, kui külalisi ühes
tagumises ruumis ootama jääda.
Need saabusidki Tallinnast selleks renditud erirongiga. Neid jälgides paistis nii julgeid kui kõhklevaid
sisseastujaid – ei teadnud ju keegi,
mis täpselt neid siin vanas vaksalis, kümnete põlevate küünaldega
pooltolmuses salapaigas, ees ootab.
Külalised võtsid suveteatrist ruumi
jäänud tribüünil istet ja jäid maheda
muusika taustal ootele. Ning siis
tuligi meie aeg muusikast ning õhku
paisatud tossukardinast tibusammul
külaliste ette sammuda – sähvivaid
kaameraid ning pisaraid külaliste
silmis nähes teadsime otsekohe, et
Tapa jääb igavesti meie südamesse.
Tseremoonia möödus maagiliselt
ning täiuslikkuse poole püüdlev
pruutpaar oskas õnnest vaid ohata.
Noorpaar Talvoja
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Tapa linnapäev 2015
Tapa linnapäev 89 ja Tapa V Vorstifestival tulevad tänavu motoriseeritumad kui eales varem.
Tapa 89. linnapäev toimub tänavu taaskord augustikuus, täpsemalt
7.–9. augustil. Linapäevade raames
toimub ka Tapa V Vorstifestival,
lisaks toimub suur vorstilaat ja Eesti
V meistrivõistlused vorstigrillimises,
näitused, kontserdid, konkursid,
spordivõistlused, lastele atraktsioonid jpms. Tapa Vorstifestival sünnib
tänavugi koostöös Eesti Grilliliidu ja
Näm-Näm productioniga. Näpunäiteid tublidele vorstisõpradele vorsti
valmistamisel kodustes tingimustes
jagavad Eesti Rahwa Vorstikool ja
Vorstikunn.
Tänavusel Tapa linnapäeval rõõmustab kindlasti enim mootorispordisõpru. Esmakordselt toimub Tapa
Rahvaralli laupäeval 8. augustil, mis
toob autospordisõpru üle terve Eesti,
kuna tegemist on ka rahvaralli Eesti
MV Lääne-Virumaa etapiga. Trass
paikneb Tapa ja Kadrina valla teedel
ning võistluskeskus asub Tapa linnas
spordikeskuses. Infot võistluse kohta
saab: 554 0500 ja aivo@kassetikeskus.
Lisaks toimub 7.–9. augustil taaskord
pärast vaheaega Tapa linnapäeval ka
rahvusvaheline Tapa triali võistlus, mis
leiab aset Männikumäel, 8. augustil
toimub ka linna südames atraktiivne
linnaetapp. Kahel päeval toimub eraldi

kaks võistlust, nii Eesti MV, kui ka Balti
MV etapp. Lisaks on ka peoplatsi kõrval Lehtse Talunike Seltsi poolt Tapa
valla talunike traktorite näitus.
8. augustil toimub peoplatsil vabas
õhus tantsuõhtu, nagu ka eelmistel
aastatel. Peaesinejaks päeval on
särtsakas Tanja Mihhailova ja õhtul
legendaarne DJ Märt Rannamäe ning
loomulikult suurepärane Eestis õhtuste pidude tantsuansambel Audru
Jõelaevanduse Punt. Päeval tulevad
esinema ka Peterburist noorte muusikute kollektiivid sealsest laste muusikakoolist. Tantsuõhtul kaitsevad
peokülalisi vihma eest telgid!
Tänavu toimub ka palju traditsioonilisi võistlusi, nagu rannavolle,
jalgpalliturniir ja peale aastast vaheaega ka kanuuralli. Lastele on avatud
kõikvõimalikud toredad atraktsioonid
muusikakooli pargis. Samuti korraldatakse noortele kultuurikoja seinal
graffitiüritus ja noorte kunstnike töid
on võimalik jälgida ka mujal linnas.
Vaata lähemalt uudise all olevast kavast ja tee endale oma päevakava, et
jõuda igale poole, mis teid huvitab,
sest tegevusi jagub kõikidele.
Laadakohti saab küsida laadakorraldaja Erkki Laidinenilt tel 551 5976,
e-mail erkki@vorstifestival.ee. Uuri
järele ja küsi koha hinda, hinnad võrreldes teiste Eesti suuremate laatadega
palju soodsamad ning rahvast palju.

Siiani on linnapäevi õnnistatud ka
hea ilmaga, loodame seekord samuti
heale taevataadile, et korralik pidu
maha pidada.
Samuti saate Eesti meistrivõistlustele vorstigrillimises registreerida
e-maili teel grilliliit@grillfest.ee või
vorst@grillfest.ee, tel 504 3000, infot
võistluse ja registreerimise kinnituse
kohta saab veebilehelt http://vorst.
grillfest.ee. Võistlusel osalemine on
kõikidele tasuta! Eelmisel aastal oli
võistlustules üle kümne võistkonna.
Informatsiooni Tapa vorstifestivali
ja Tapa linnapäeva kohta saab ka
Tapa valla ajalehtedest, Tapa Vorstifestival 2015 FB-st, Tapa valla
kodulehelt http://www.tapa.ee/
tapa-linna-paev ja valla FB-st, lisaks
telefonil 322 9659 ja indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist
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Tapa linna
kodukohvikud
on avatud
7.–9. augustil
Linnapäev on taas kodukohvikute
päev. Seekord kutsume teid üles
avama uksed külalistele juba reede
õhtul. Kuna laupäev on niigi pingul
täis kõikvõimalikke sündmusi, siis
pakume võimalust potentsiaalseid
kliente peibutada juba peoeelsel õhtul
ja lõpetada oma tegevus pühapäevase
hommikukohviga, näiteks?
Eelmistel aastatel on kohvituba
pidanud Aiandus- ja Mesindusseltsi
tragid naised, perekond Andre, perekond Sumla, eakate klubi Kanarbik,
Kübaramoorid, Tapa muuseum, Jaama
tänava ilusalong ja andke andeks kui
mõni tubli tegija mainimata jäi.
Kohvikud on enamikus olnud
avatud kas mõnel linna haljasalal,
muuseumi hoovis või tänavanurgal,
kuid möödunud aastal oli esmakordselt avatud ka tõeline koduaia kohvik
perekond Sumla koduhoovis (lasteaia
Pisipõnn vastas). Loodan, et see ei jää
ainukeseks, vaid vastupidi leiab julgeid
järgijaid käesoleval aastal!
Kõiki kohvikuid külastab vallavalitsuse degusteerimisrühm, kes jagab
mälestusesemeid ja eriti silmatorkavale

ettevõttele on välja pandud ka auhind.
Tingimused kodukohviku käivitamiseks on järgmised:
- registreeri ennast e-posti aadressil
heili.pihlak@kultuurikoda.ee või telefonidel 322 0061, 5559 5461
- täida Veterinaaria- ja Toiduameti
kodulehel „ Eraelamus toidu valmistamisest teavitamise avaldus” (http://
www.vet.agri.ee/?op=body&id=719);
- vajalik tervisetõend!
- kohvik võiks paikneda Tapa kesklinnast mõneminutilise jalutuskäigu
kaugusel;
- vaata üle oma salaretseptid!
- aitame vajaliku dokumentatsiooni
täitmisel nõu ja jõuga!
Omaltpoolt hoolitseme veel selle
eest, et kohvikud kergemini leitavad
oleks, ehk siis viidad ning plakatid, mis
külastajad kohale juhatavad.
Kaotada pole teil midagi, aga võita
küll – uusi kogemusi, võimalust koos
perega midagi uut katsetada ning
kindlasti kogute ohtralt sõpru-tuttavaid- austajaid!
Heili Pihlak

Linnapäevade kava 7.–9. august 2015
7.–9. augustil on avatud kodukohvikud Tapa linnas. Info: 322 0061.
8. august – Tapa muusikakooli
pargis “Peopäev”.
Tapa Linna Orkestri esinemised
Tapa linna eri paigus. Info: 322 0061.
Kell 8 – Linnapäeva laat. Info:
551 5976.
Kell 8.30–9 Tapa Linna Orkestri
hommikutervitus erinevates linnaosades.
Kell 9 – Atraktsioonid lastele
muusikakooli pargis. Info: 513 2627.
Kell 10 – Tapa 89. linnapäeva ja
Tapa V Vorstifestivali avamine, vorstigrillimise Eesti meistrivõistlustel
osalevate võistkondade tutvustamine.
Kell 10–16 – Käsitöönäitus Tapa
kultuurikojas.
Kell 12–16 – Avatud Tapa muuseum.
Kell 10 – Pikal tänaval avatud
tänavakunsti workshopis valminud
tööde näitus ja tänavakohvik, elav
muusika ja tänavatantsijad.
Kell 10 – Tapa Rahvaralli. Esmakordselt Tapa valla ja Kadrina teedel

toimub autoralli harrastajatele. Info:
554 0500 ja aivo@kassetikeskus.ee.
Kell 10.30 – Näm-Näm Production esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool.
Kell 11 – Kontsert pealaval – täiskasvanud taidlejad.
Kell 11 – Tapa linna jalgpalliturniir
Tapa gümnaasiumi staadionil. Info:
528 7800.
Kell 11–13 – Lehtse Talunike Seltsi
traktorite väljanäitus peoplatsi kõrval.
Kell 11 – Tapa Trial 2015 Männikumäel (Balti ja Eesti MV). Info:
505 5433.
Kell 12 – Kontsert taidlejatelt:
esinevad lapsed.
Kell 12 – Tapa vene gümnaasiumi
pargis koerte näitus “Tapa linna ilusaim koer”. Võistlusarvestus kolmes
erinevas kategoorias (puhas tõug,
kutsikas, krants). Info: 5561 9858
Luule Elbra või Ilona Alla 322 9671.
Kell 13 – Peterburi muusikakooli
õpilaste kontsert.
Kell 14 – Vorstigrillimise Eesti MV
fantaasiavooru võistlustööde avalik
esitlemine.
Kell 15 – Pealaval esineb Tanja

Mihhailova (NB! kontsert võib alata
ka kell 15.30). Tasuta!
Kell 16.15 – Vorstifestivali lõpetamine, võistluste kokkuvõtted.
Kell 17 – Kanuuralli Valgejõe
saarel, info: 5660 2150.
Kell 17 – MTÜ Orpheuse korraldatud kontsert pubi Evidence aias.
Info: 5668 9607.
Kell 21.15 – Tapa RahvaRalli
kokkuvõtete tegemised Tapa spordikeskuses.
Kell 21 (pääs platsile kell 20)
– Tantsuõhtu Tapa muusikakooli
pargis pealaval ansambliga Audru
Jõelaevanduse Punt ja DJ Märt Rannamäe. Sooduspilet lastele kuni 18 a
ning pensionäridele 2 €, täiskasvanutele 3 €. Vihma eest kaitsevad telgid!
9. august – “Spordipäev”
Kell 10 – Rannavolle turniir
“Tapa linna karikas 2015” Valgejõe
saarel. Info: 5593 0504.
Kell 10 – Tapa Trial 2015 Männikumäel (Balti ja Eesti MV). Info:
505 5433.

Tapa vald ja Eesti Grilliliit
kutsuvad: Tule osalema Eesti
meistrivõistlustel vorstigrillimises!
Kus ja millal toimub: Laupäeval, 8.
augustil, algusega kell 10, Tapa Vorstifestivali raames.
Kes osalevad: Sõpruskondade,
ettevõtete ja organisatsioonide võistkonnad.
Osalemine ja sissepääs: Tasuta
Võisteldakse söe- või gaasigrillidel
kahes võistlusvoorus: Näm-Näm
vorstivoorus ja Eesti Toidu fantaasaivoorus.

Võistluse lisainfo ja reeglid: www.
grilliliit.ee <http://www.grilliliit.
ee/> (Sündmuste kalender). otselink võistluste lehele: http://www.
grilliliit.ee/võistlused/emv-vorstigrillimises/2015 <http://www.grilliliit.
ee/v%C3%B5istlused/emv-vorstigrillimises/2015>
Osalemiseks saatke võistkonna
nimi ja kapteni kontaktandmed
(nimi/tel/e-mail) aadressile liit@

grilliliit.ee <mailto:liit@grilliliit.ee>.
Tähelapanu! Eesti Grilliliit hoiatab: Grillimine on seltskondlik nauding, mis tekitab tugevat sõltuvust!
Grillimiseni!
Auris Rätsep,
MTÜ Eesti Grilliliit, juhatuse liige
Estonian Grilling Union,
Member of the Board

Helista ja küsi!
• Köögimööbel, riiulid, riidekapid, garderoobid ja
    lükkeuksed. (Erimööbel, teile vajalike mõõtudega.)
• Sisustus kauplustesse, apteekidesse.
    (Projekteerimine ja valmistamine.)
Porsa EST AS, Aia 13, Rakvere.
Tel 322 3686, 504 3248, porsa@porsa.ee
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KÜ Roheline 10 enne ja pärast rekonstrueerimist.

Fotod Peeter Lauring

Veeohutus suvel
Suvi meelitab inimesi veekogude äärde
jahutust ja meelelahutust otsima.
Päästeamet paneb inimestele südamele, et suverõõmude ja vabaduse
nautimisega ei tohiks aga unustada
tervet mõistust ja ohutut käitumistava
vältimaks õnnetusi - seda nii veekogu
ääres ujudes, paadiga sõites või muul
viisil meelt lahutades.
Iga-aastane uppumissurmade statistika on karm – Eestis uppus 2013.
aastal 56 ja 2014. aastal kaotas veeõnnetustes oma elu 68 inimest, neist
11 Virumaal. Peamine põhjus, miks
õnnetused juhtuvad, on ohutusnõuete
eiramine.
Paadisõit
Paadiõnnetuste puhul on paat ise
väga harva õnnetuste põhjustaja.
Tihti on õnnetuse põhjuseks mitme
halva asjaolu kokkulangemine, näiteks
ilmastikuolud (sh lainetus), veesõiduki
kiirus, ohutusvarustuse mittekasutamine vms.
• hoolitse nii enda kui oma kaaslaste ohutuse eest juba enne veekogule
minekut ja kanna korralikult kinnitatud päästevesti.
• ole kaine veekogu ääres ja veesõidukis, sest paljud õnnetused juhtuvad
just siis, kui inimene on tarvitanud
alkoholi.
Ujumine
Kui jood, ära uju! Jälgi, et sinu
purjus sõber ei läheks ujuma. Alkoholijoobes inimene ei ole adekvaatne
maal, veel enam vees, kus tagajärjed
võivad olla väga kurvad.
• Ära hüppa vette tundmatus kohas!
• Hinda oma ujumisoskust kriiti-

liselt ja ära uju kaldast liiga kaugele.
Väikesed lapsed ja kodutiigid
Kus on vesi, seal on ka lapsed seega erilise hoolega tuleb silma peal
hoida lastel. Vastutus lapse elu ja
tervise eest lasub just lapsevanemal.
• Ära jäta lapsi veekogu ääres hetkekski järelevalveta. Kuldne reegel on:
kui laps on vees, olgu ka lapsevanem
vees!
• Kõikvõimalikud täispuhutavad
ujumise abivahendid on ohtlikud.
Need võivad lapse rannast eemale
kanda ja ootamatult õhust tühjaks
minna. Täispuhutavad ujumise abivahendid võivad vee peal petliku
turvatunde tekitada või lapse tagurpidi
keerata ja vee alla lõksu jätta.
• Vii oma laps ujumiskursustele või
õpeta ise oma laps ujuma
Mida aga teha, kui juhtunud õnnetus?
Kui inimene on uppumas tuleb
kiirelt reageerida. Paraku pole uppujat
lihtne märgata, sest paanikas hädasolija ei karju reeglina appi, vaid püüab
end kõigest väest vee peal hoida ja
õhku ahmida. Päästma minnes peab
meeles pidama ka enda ohutust. Kui
ikka jalad põhja ei ulatu, siis ilma
abivahendita ei maksa minna, sest
surmahirmus uppuja klammerdub
päästja külge nii kõvasti, et uppujaks
võib osutada ka päästja ise. Kohe
tuleb kutsuda abi, helistades hädaabinumbril 112.
Päästeamet soovib kõigile turvalist
suve!
Lili Lillepea,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

15-aastane tüdruk:
„Ma lõpetan joomise kui
leian endale normaalse
mehe.“
Just sellise põhjenduse andis tüdruk
politseile, kui temalt nõuti selgitust,
miks ta alkoholi tarvitas.
Koolivaheaeg, suvi ja ilusad ilmad
panevad küll lastel silmad särama, kuid
alaealiste liigne vabadusenautimine
tähendab politsei jaoks erinevate tagajärgedega töötamist.
Alaealiste põhjendused, miks nad
alkoholi tarvitavad panevad pead
vangutama nii mõnegi politseiametniku. Alaealised on korrakaitsjatele
selgitanud, et joomine on tänapäeval
moodne tegevus ja kõik teevad nii.
Kahjuks ei adu noored, et alkoholi
tarvitamisega kaasnevad ka tagajärjed, näiteks soodustab see alaealiste
poolseid õigusrikkumiste toimepanemisi ja hullemal juhul ise ohvrirolli sattumist. Alkoholi tarbimisega
kaasneb enesekontrolli vähenemine
ja enda võimete ülehindamine. Otsused, mis alaealised alkoholijoobes
teevad, võivad nende tulevikku väga
tõsiselt mõjutada. Lisaks on alkohol
lastele eriti ohtlik, sest laste organism
on veel lõplikult välja kujunemata.
Seetõttu on alaealiste puhul alkoholitaluvus väiksem ning alkoholimürgistus tekib palju kiiremini.
Kahjuks näevad politseinikud
oma igapäevatöös palju just selliseid olukordi, kus lapsevanemad
tolereerivad seda, et nende laps
tarvitab alkoholi. Tihti on lastega
vesteldes välja tulnud asjaolu, et

esimene kokkupuude alkoholiga
toimus tänu vanematele, kes lubasid
lastel oma klaasist lonksu võtta või
valasid kangemat jooki ka lapsele.
Palju on ka juhtumeid, kus lapsevanemad ise joovad suurtes kogustes
alkoholi, kuid samas räägivad lastele,
kuivõrd kahjulik see on. See tekitab
lastel vastakaid tundeid ning nad ei
mõista, miks alkohol neile keelatud
on. Seetõttu peaks lapsevanemad
analüüsima ka enda käitumist, et
lapses üheselt mõistetav seisukoht
välja kujuneks.
Lisaks alkoholile soodustavad
erinevate õigusrikkumiste toimepanemist mitmed muud faktorid, üheks
neist on kambavaim. Suur osa õigusrikkumistest pannakse toime koos
sõprade ja tuttavatega, kuna puudub
meelekindlus öelda EI ning suurem
on hirm teiste poolt tõrjutud saada.
Seetõttu on lapsevanemate ülesanne
teha kindlaks, kes on need inimesed,
kes kuuluvad lapse suhtlusringi ning
mida informeeritum on lapsevanem,
seda suurem võimalus on probleeme
ennetada.
Olge oma lapse jaoks olemas. Lapse väärtushinnangud ja maailmapilt
kujuneb välja tänu keskkonnale, milles
ta kasvab.
Jaanika Jalast,
Rakvere politseijaoskonna
noorsoopolitseinik

Renoveerida või mitte?
Renoveerida!
Kindlasti pole jäänud Tapa linna
elanikele märkamata, et 2014. a said
Roheline tn 10 ja 1. Mai pst 6 korterelamud täiesti uue ja värske välimuse.
Minu käest on küsitud, et kui palju
see ilu kõik maksma läks ja kas korteriomanikud jõuavad nüüd kõike seda
kinni maksta. Vastuseks võin öelda,
et majade renoveerimistööd sisaldasid palju rohkem töid, kui fassaadi
soojustamine ja värvimine ning küttekulude vähenemise arvelt ei ole laenu
tagasimakse lisandumine kokkuvõttes
suurendanud korteriomanike makseid
ühistule. Ühistud tulevad kenasti toime laenude teenindamisega.
Roheline tn 10 majas jõuti renoveerimise otsuseni 2012. a alguses.
Energiaauditi tulemusel veendusid
korteriomanikud, et maja kütab piltlikult öeldes ümbritsevat õhku ning
kompleksselt renoveerimata ei ole
võimalik majas edasi elada, kuna küttesüsteem oli 50 aastat vana. Järgnes
taotluste kirjutamine Sihtasutusele
KredEx projekteerimise, omanikujärelevalve ja renoveerimistööde

tarbeks toetuse saamiseks. Riigi poolt
antavate toetuste saamiseks on küll
ranged reeglid ja nende täitmine
töömahukas, kuid ainult toetustega
on võimalik saavutada korteriomanikele jõukohane laenukoormus.
Kuigi projekteerimise ja omanikujärelevalve toetuse määr oli 90% ja
renoveerimistöödel 35%, on enamus
tööde maksumusest tasutud siiski
korteriühistu s.t korteriomanike
poolt ühiselt pangast laenatud rahast.
Roheline tn 10 majas kestsid
renoveerimistööd pea terve aasta
ja lõppesid 2014. a sügisel. Tööde
käigus sai maja uue kinnise küttesüsteemi koos uue soojussõlmega.
Nüüd on igal radiaatoril regulaator
ja mõõdik tarbitud soojuse mõõtmiseks. Soojussõlmes on soojuspump,
mis kasutab tööde käigus ehitatud
ventilatsioonisüsteemist tagastatud
soojusenergiat lisaks soojusvaheti
kaudu kaugküttest võetavale soojusele. Soojustati maja pööning.
Soojustati maja fassaad ja sokkel
ning vahetati välja puitaknad ning

trepikodade uksed. Maja värskest ja
värvilisest välisviimistlusest sai juba
eelnevalt kirjutatud ning loodetavasti
rõõmustab see kõiki tapalasi.
Tehtud töödega on maja muudetud energiatõhusaks. Soojusenergia
tarbimine majas on võrreldes renoveerimisele eelnenud ajaga ning
samasuguste renoveerimata majadega
võrreldes oluliselt vähenenud. Korterite sisekliima muutunud paremaks.
Ventilatsioon tagab õhuvahetuse
korterites. Elanikud saavad ise reguleerida soojust radiaatorites. Oma
ventilatsiooniga majast kokku kogutud soojusega saame maja kütta ka
sel ajal kui kaugküte ei tööta.
Taas on avanenud meetmed korterelamute renoveerimise toetuse
taotlemiseks. Oma kogemuse põhjal
soovitan korteriühistutel tõsiselt
kaaluda majade kompleksset renoveerimist. Kuigi toetuste taotlemisega
kaasneb rohkelt asjaajamist, tasub see
pingutus oma kodu elukeskkonna
paremaks muutmise nimel ära.
Peeter Lauring
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Märgukiri
Austatud Vallavalitsus.
Nõuame kiiret reageerimist Tapa linna
parkides, eriti Kiriku pargis, toimuvale
avalikule alkoholi tarbimisele. Alkoholi
tarbimisega kaasneb lärmamine, agressiivne käitumine, roojamine kiriku
ja pargi ümbruses olevate äride ning
kodude hoovides või nende ümbruses.
Urineerimine toimub avalikult vastu
kiriku või maja seina. Tihti on avaliku
alkoholi tarbijate seltskonna juures
väikesed lapsed. Avalik alkoholi tarbimine algab juba hommikul ning sagedasti kestab terve päeva. Koolilapsed
näevad seda kõike kooli- ja koduteel.
Rääkimata valla täiskasvanud elanikest
ja valla külalistest.
Kesk tänaval asuvad mitmed ärid nagu
juuksur, õmblus, turismibüroo, toitlustus- ja majutusasutus. Nendele äridele
mõjuvad halvasti tänava teisel poolel
Kiriku pargis lärmavad ja joobnud
seltskonnad.
Teeme ettepaneku lisada parkidesse
turvakaamerad ja käimlad olukorra
leevendamiseks. Samuti lisada korra
kaitsejõude antud piirkonnas avaliku
korra tagamiseks.
Teeme ettepaneku kohalikule omavalitsusele vastavalt Alkoholiseadusele
kitsendada alkoholi kättesaadavust
Tapa vallas.
Alkoholiseadus
§ 42. Kohaliku omavalitsuse pädevus
alkohoolse joogi jaemüügi reguleerimisel
(1) Kohaliku omavalitsuse volikogu
võib oma haldusterritooriumil:
1) kehtestada alkohoolse joogi jaemüügil lisaks käesoleva seaduse §-des 40 ja
41 nimetatule sortimenti, müügikohti ja
müügivormi puudutavad kitsendused.
Oleme telefoni teel korduvalt pöördunud politsei poole abipalvega korralagedus lõpetada. Politsei poolt on
jäetud nendele reageerimata. Telefoni
teel teeb politsei helistajale ettepaneku
ise agressiivsele seltskonnale märkus
teha häirimise eest. Leiame, et see on
vastutustundetu selleks ettenähtud
organisatsiooni poolt. Samuti oleme
suuliselt pöördunud vallavalitsuse
ametnike poole abipalvega leida lahendused ja panna piir parkides avalikule
alkoholi tarbimisele.
Lähtume oma nõudmistes Korrakaitseseadusest.
§ 571. Avalikus kohas käitumise üldnõuete üle riikliku järelevalve teostamine Avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle teostavad riiklikku
järelevalvet:
1) politsei; 2) valla- või linnavalitsus.
Korrakaitseseadus

§ 55. Avalikus kohas käitumise üldnõuded
(1) Avalikus kohas on keelatud käituda
teist isikut häirival või ohtu seadvat
viisil, eelkõige:
1) teist isikut lüüa, tõugata, kakelda,
loopida asju teise isiku, looma või asja
pihta neid ohtu seades või käituda muul
viisil vägivaldselt; 2) teist isikut sõnaga,
žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada; 3) viibida alasti,
kui see oluliselt häirib teisel isikul koha
sihipärast kasutamist Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus määrata oma
territooriumil kindlaks kohad, kus alasti
viibimist ei loeta, sõltumata asjaoludest,
teisi isikuid häirivaks; 4) pakkuda isikut
häirival viisil talle kaupa või teenust või
häirival viisil kerjata; 5) tarbida alkoholi ühissõidukipeatuses, teeliikluses
osalevas avalikus kasutuses olevas
ühissõidukis, koolieelse lasteasutuse,
lasteaia-algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli,
noortelaagri, tervishoiuteenuse osutaja
ning hoolekandeasutuse ehitises ja
territooriumil või selle osas õppe- ja
kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse
osutamise ajal, samuti lastele suunatud
avalikul kogunemisel; 6) magada või
telkida viisil, mis oluliselt häirib teisel
isikul koha sihipärast kasutamist;
7) reostada, rikkuda, hävitada või
ümber paigutada avalikus kasutuses
olevat asja või kasutada seda muul kui
ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna
jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud
kohta, reostada veekogu või purskkaevu või 8) viibida ilma omaniku või
valdaja loata asjakohaselt tähistatud
varisemisohtlikus või muus ohutuse
tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud juhul, kui sellises kohas viibitakse
ohu tõrjumiseks või korrarikkumise
kõrvaldamiseks.
(2) Avalikus kohas on alkoholi või
toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimine keelatud. Alkoholi
tarbimine avalikus kohas on lubatud
järgmistel juhtudel:
1) alkoholiseaduse § 40 lõike 1 punktides 2, 3-6, 9 ja 10 nimetatud kohtades
ning nende müügikoha hooajalisel
laiendusel kaubandustegevuse seaduse
§ 14 lõike 2 tähenduses; 2) avalikul
üritusel või selle piiritletud alal, kus kohalik omavalitsus on lubanud alkoholi
jaemüüki kohapeal tarbimiseks;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse poolt
käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel
määratud kohtades.
(3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib
üldkorraldusega määrata kindlaks avalikud kohad, kus on alkoholi tarbimine
lubatud. Kohaliku omavalitsuse üksus
ei või lubada alkoholi tarbida kohas,
kus seda loetakse käesoleva paragrahvi

lõike 1 punkti 5 kohaselt häirivaks.
Kohaliku omavalitsuse üksuse üldkorraldusega määratud kohad, kus on
alkoholi tarbimine lubatud, peavad
olema selgelt ja arusaadavalt tähistatud.
§ 56. Ülemäärase müra ja valgusefektide
tekitamise ning saastamise keeld
(1) Avalikus kohas on keelatud tekitada
teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte.
(2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22-st kuni 6-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00-st kuni 7-ni,
keelatud tekitada kestvalt või korduvalt
teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2
sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis on tekitatud:
1) päästetöö käigus või alarmsõiduki
poolt; 2) kohaliku omavalitsuse loa
alusel või 3) ööl vastu 1. jaanuari, ööl
vastu 25. veebruari või 24. juunit.
(4) Avalikuks kohaks olevas hoones
või ühissõidukis on keelatud õhu saastamine teist isikut oluliselt häirival viisil.
§ 57. Käitumise häirivuse hindamine
Käesoleva seaduse §-des 55 ja 56 sätestatud käitumise häirivuse hindamisel
lähtutakse keskmisest objektiivsest
isikust ja eesmärgist, milleks avalikku
kohta tavapäraselt kasutatakse ning selle
piirkonna tavadest
§ 571. Avalikus kohas käitumise üldnõuete üle riikliku järelevalve teostamine Avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle teostavad riiklikku
järelevalvet:
1) politsei; 2) valla- või linnavalitsus.
§ 57. Riikliku järelevalve erimeetmed
(1) Korrakaitseorgan võib käesoleva
seaduse §-s 55 sätestatud avalikus kohas
käitumise üldnõuete üle riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada käesoleva
seaduse §-des 30, 31, 32,
34, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku
järelevalve erimeetmeid käesolevas seaduses sätestatud alusel ja korras.
(2)Politsei- ja Piirivalveamet võib lisaks
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka käesoleva seaduse
§-des 33, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 47ja 48 sätestatud erimeetmeid käesolevas seaduses sätestatud
alusel ja korras.
Ootame kohaliku omavalitsuse sekkumist kuna avalik alkoholi tarbimine
toimub valla territooriumil otse südames ning seetõttu ei ole see ainult politsei probleem. Kiriku pargis alkoholi
tarbimine häirib valla kodanikke ning
mõjutab eeskujuna halvasti meie lapsi
ja noori.
Märgukirja esitavad valla kodanikud.
Kollektiivse märgukirja esindaja on
Lilli Strõnadko
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Eterniidi ja lehtklaasi
kogumine
Tapa vallavalitsus koostöös AS-ga Eesti
Keskkonnateenused ning SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus korraldab
Tapa valla kodumajapidamistes tekkinud
eterniidi ja lehtklaasi kogumise. Eterniiti
ja lehtklaasi kogutakse kahel päeval, ühel
päeval Tapa linnas ja teisel päeval Lehtse
alevikus ning Moe külas. Tapa linnas
toimub kogumispäev 22. augustil kell
9–14 Eelpool nimetatud jäätmete kogumine toimub Leina tn 11, Tapa linnas.
Lehtses toimub kogumispäev 23. augustil
kell 9–13 Värava kinnistu territooriumil
(40002:002:1100). Moel toimub kogumine 23. augustil kell 14–17 teeninduspunkti
parkimisplatsil.
Jäätmed tuleb isiklikult kogujale üle

tagantjärgi läbi salvestuste menetleda. Tapa vald on linnaruumi
paigaldatud kaamerate info salvestiste kontrolli andnud üle politseile.
Seega, kui politsei nõustuks Teie
ettepanekuga, et kaamerad lahendavad probleemi pargis alkoholitarbimisega, siis kaamera paigaldamine
ei ole ületamatu probleem.
Teine probleem kaameratega on
nende võime salvestada pargis puude all toimuvat tegevust. Teatavasti
nõuab igasugune jälgimine võimalust visuaalselt jälgida. Pargioludes
takistavad kaamerate tegevust
suured puud.
Kolmas probleem kaameratega
on see, et nimetatud seltskonnale
kaamera olemasolu on tähtsusetu.
Neid see ei kõiguta ja nad ei lase ennast kaamera olemasolust häirida.
Avaliku käimla paigaldamine
ei lahenda samuti probleemi, sest
pargist vähem kui 200 m kaugusele
jääb bussijaamas asuv avalik tualett,
mille lahtioleku eest Tapa vald
maksab. Teine tualeti kasutamise

võimalus on Tapa Kultuurikojas.
Arvestades nimetatud seltskonna
käitumisharjumusi, on ette näha
tualeti reostamist ja lõhkumist.
Sarnane kogemus on Tapa vallal
olemas Valgejõe äärde paigaldatud
tualeti puhul, mida on korduvalt
lõhutud ja ära reostatud. Pealegi
tualetti paigaldades me annaksime
selge signaali seltskonnale, et nende
tegevus on aktsepteeritav ja meie
loome avaliku rahaga neile mõnusa
äraolemise avalikus ruumis.
Teie ettepanek korrakaitse tugevdamiseks on arusaadav ja teostatav
niipalju, kui see on kohaliku omavalitsuse poolt võimalik. Kohalikul
omavalitsusel pole võimu suunata
politsei tegevust. Samas on Tapa
vallavalitsus pidevas kontaktis politseistruktuuridega ja otsime koos
võimalusi olukorra lahendamiseks.
Vallavalitsus on saanud kokkuleppele naabervalla abipolitseinikega
Tapal patrullimiseks. Kuna tegemist
on vabatahtliku tegevusega, siis on
see võimalus siiski üsna piiratud.

Krista Pukk

Haigekassal algas uus
hambaravi valikupartnerite
lepinguperiood
Hiljuti kinnitas haigekassa juhatus laste
hambaravi ja ortodontia lepingupartnerite
valikukonkursi tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algas 1. juulist
2015 ja lõppeb 30.06.2019.
Haigekassa tasub alla 19-aastaste laste
hambaravi eest oma lepingupartnerite
juures. Kontrollige aga alati üle, et valitud
hambaarstil oleks leping haigekassaga.
Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee
leiate täpsema info nii haigekassa lepingupartneritest (Inimesele » Arsti- ja õendusabi » Eriarstiabi » Lepingupartnerid)
kui ka hambaravist (Inimesele » Arsti- ja
õendusabi » Hambaravi).
Kui leping puudub, peab lapsevanem
teenuse eest ise tasuma täies mahus ning
seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest,
mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Infot saab küsida ka
haigekassa infotelefonil 16363 või e-posti
aadressilt info@haigekassa.ee.
NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist
osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta
jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes
isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks
saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus
tuvastati.
Haigekassa rahastab ka laste orto-

Vastus kodanike pöördumisele
Tapa vallavalitsus jagab Teiega muret avaliku korra üle Tapa linnas ja
eriti nn kirikupargis. Tapa vallavalitsus tegeleb nimetatud probleemiga
pidevalt, aga nii nagu ei kao alkoholi
tarbimine meie ühiskonnast, ei kao
ka selle tarbijad linnapildist. Täname Teid ettepanekute tegemise
eest ja järgmisel korral palume meie
esindaja kutsumist teema aruteluks
korraldatud koosolekule. Sellisel
moel me tõenäoliselt jõuaksime
lähemale ühisele arusaamale, mida
antud situatsioonis oleks mõistlik
ette võtta, et olukord reaalselt
paraneks, mitte ei kujuneks vaid
kirjade vahetuseks ja avalikkusega
manipuleerimiseks.
Analüüsides Teie ettepanekuid,
mis laekusid vallavalitsusele, jõudsime järeldusele, et turvakaameratest
oleks reaalselt abi juhul kui keegi
neid pidevalt jälgiks ning saaks
vajadusel koheselt reageerida. Tegemist on avalikus kohas alkoholi
tarbimisega ning roojamisega, mitte
aga näiteks vargusega, mida saaks

anda ning toojad registreeritakse kohapeal.
Kogumiskohta võib tuua ainult kodumajapidamistesse jäänud väikestes kogustes olevat
eterniiti ja lehtklaasi. Nimetatud jäätmeid ei
võeta vastu suurtes kogustes ega firmadelt.
Suuremates kogustes tekkiv eterniit tuleb inimestel ise viia lähimasse prügilasse või anda
käitlemiseks jäätmeluba omavale isikule.
Eterniiti, lehtklaasi ja teisi jäätmeid
võetakse vastu ka Lääne-Viru Jäätmekeskuses, asukohaga Piira küla, Vinni vald.
Täpsem info www.lvjk.ee/.
22. ja 23. augustil võib kogumiskohta
tuua ainult eterniiti ja lehtklaasi, teisi jäätmeid selle kampaania käigus vastu ei võeta!
Info telefonilt 322 9665.

dontiat (sh breketid), kuid ainult teatud
juhtudel. Seda tehakse raskete diagnooside
korral, mille kohta saab täpsemat infot
haigekassa kodulehelt.
Nende partneritega, kellega hambaravi ja ortodontia teenuse leping lõppeb,
sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel
tagatakse nende partnerite juures seisuga
30.06. ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline
hüvitamine kuni selle aasta lõpuni. Seega ei
pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik
ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud
teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu
kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul
võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.
JÄTA MEELDE!
- Esimest korda võiks lapsega hambaarsti külastada lapse esimese hamba
lõikumisel või umbes aastase lapsega
- Alla 19 aastastele lastele on hambaravi
haigekassa lepingupartnerite juures tasuta,
haigekassa lepingupartnerid leiad www.
haigekassa.ee
- Külasta hambaarsti regulaarselt vähemalt kord aastas
- Pese hambaid hommikul ja õhtul ning
kasuta selleks fluoriidiga hambapastat
- Janu korral joo vett!
Vivika Tamra

Enne äikest

				

Samas käivad Tapa vallavalitsusel läbirääkimised turvafirmadega
mehitatud valve sisseseadmiseks
linna avalikus ruumis avaliku korra
tagamiseks.
Oleme otsustanud pargipingid
ümber paigutada, et need asuksid
kaugemal kaubanduskeskusest ja
Kesk tänavast. Seega probleemi
lahendus saab olla vaid ühiskonna
tauniv hoiak alkoholitarbimise suhtes
avalikus ruumis ja selle tegevuse võimalikult tülikaks muutmine.
Oleme veendunud, et nende abinõude ühisel koosmõjul ja lähima
paari aasta jooksul teostatava pargi
rekonstrueerimise tulemusena on
võimalik saavutada kontroll olukorra
üle. Seniks aga tuletame meelde, et
avalik kord on kõigi kodanike ühise
tegutsemise tulemus ja kindlasti tuleb
igast avaliku korra rikkumisest teavitada Eesti Politseid, kellel on olemas
kõige reaalsem võimekus koheselt
reageerida.
Lugupidamisega
Alari Kirt, vallavanem

- Paigalda kodule piksekaitsesüsteem. See on
eriti vajalik hoonetel, millel on plekk-katus,
harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis
tõmbavad välku ligi. Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.
- Televiisoriantennid peavad olema maandatud.
- Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see
pole võimalik, siis lülita välja elektriseadmed,
ning tõmba pistikud seinast.
- Eemaldu veekogudest.

Äikese ajal

- Ära ava veekraani. Vesi on hea elektrijuht.
- Ära tee ahju ega pliidi alla tuld. Laetud
osakesed suitsus toimivad piksevardana.
Ära varju üksikute puude, metallmastide ega
-aedade lähedale. Välgutabamuse võimalus on
seal suurem.
- Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga
sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatu
maantee serval;
- Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, siis
sulge aknad ja uksed ning ära viibi äikese ajal
akende all;
- Ära räägi võrgutelefoniga (võib põhjustada
elektri- või akustilise šoki);
- Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine,
vaid välk;
- Õnnetustest teata kohe telefonil 112.

31. juuli 2015

TAPA VALLA AJALEHT
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VALLAVOLIKOGU ISTUNG
28.06.2015
- Kinnitati Tapa valla 2015
aasta teine lisaeelarve;
- kehtestati Tapa valla veeettevõtja tegevuspiirkonnaks
Tapa valla haldusterritoorium
ning määrati Tapa valla veeettevõtja tegevuspiirkonnas
vee-ettevõtjaks OÜ Tapa Vesi;

- katastriüksustele määrati
sihtotstarbed;
- taotleti Tapa valla munitsipaalomandisse Tapa vallas
Lehtse alevikus asuvad 17
teemaad;
- muudeti sotsiaalkomisjoni
ning hariduskomisjoni koosseisusid.

Kolm soovitust
pakendiprügi
vähendamiseks
Ostu- ja tarbimisotsuseid teadlikult tehes saab igaüks meist
vähendada prügi tekkimist isegi kuni kaks korda. Paraku on
inimeste käitumisharjumused
tarbimises ja jäätmete sorteerimises suvel sageli kehvemad
kui muul ajal.
Kuna ligi pool kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest
on erinevad pakendid, aitavad
Eesti Pakendiringluse soovitused vähendada oluliselt prügi
teket ja hakata keskkonnasõbralikumaks tarbijaks.
Väldi ülepakendamist
Osta korraga suuremas
koguses ja loobu tarbetust
pakkimispaberist või mõttetust
väikesest kilekotist. Mitmeid
tooteid saab eraldi kaaludes
pakkida ka ühte kilekotti. Kui
oled aga kilekoti juba võtnud,
siis kasuta seda võimalusel
mitu korda, mitte ära viska
poest koju saabudes seda kohe
prügikasti. Samuti tasuks ka
suuremad kilekotid asendada
hoopis näiteks tekstiilist poekottidega – paljudes kauplustes
on müügil ka puuetega inimeste valmistatud tekstiilijäätmetest poekotid, mida ostes teed
lausa kahekordse heateo. Hoia
alati mõnd korduvkasutatavat
kotti kas autos või käekotis, et
see poodi minnes ei ununeks.
Eelista keskkonnasõbralikumaid pakkematerjale: paberit,
pappi, klaasi või vali taaskasutatav pakend. Mõnda kaupa saab
osta ka kodust kaasavõetud
nõusse. Näiteks on osadesse
jaekauplustesse ilmunud piimaautomaadid, kus saab ühte
piimapudelit taaskasutada. Üha
enamad kohvikud valmistavad
kliendi soovil kohvi pabertopsi
asemel kaasavõetud termoskruusi. Maailmapraktikas on erinevate kohvikettide seas levinud
praktika, et klientidele müüakse
või kingitakse korduvkasutatavaid kruuse ning pakutakse
erinevaid soodustusi keskkonnasõbralikele klientidele. Positiivsest turundusest võidab nii
ettevõte, keskkond kui ka tarbija.
Oma keskkonnateadlikkust
saad näidata ka eelistades taaskasutatud materjalidest toodetud
pakendiga tooteid, mis on omakorda 100% taaskasutatavad.
Hoidu ühekordsetest
nõudest
Suvisel hooajal tekib kiusa-

tus kasutada ühekordseid nõusid. Katsu neid siiski vältida!
Kuigi piknikul või koduõuel
grillides tundub ühekordsete
nõude kasutamine mugavaim
variant, koormab lühikese
elueaga toodete kasutamine
märkimisväärselt keskkonda.
Samuti tuleks korduvkasutatavaid nõusid eelistada ka tööl,
kus sageli on plastmasstopsid
laialt kasutuses näiteks veeautomaatide juures.
Paljud ühekordsed toidunõud ei kõdune pürgilas,
põletades aga eritavad väga
mürgiseid ühendeid. Eelista
pika kasutusajaga tooteid, mida
saab enne äraviskamist ise korduvkasutada ning mis ka pärast
prügiks saamist uuesti ringlusesse lähevad. Näiteks klaaspudel ringleb 50–60, plastpudel
25–30 korda.
Ära unusta ka suvel sorteerimist
Kuigi võime oma käitumisharjumusi muutes jäätmete
hulka oluliselt vähendada, ei
ole seda enamasti siiski täielikult võimalik vältida. Seetõttu
on oluline tekkivad jäätmed
hoolikalt sorteerida, sest vaid
sel moel jõuavad need tagasi
ringlusesse. Kuigi aasta-aastalt
suureneb jäätmeid sorteerivate
inimeste hulk, kiputakse sageli sorteerimise harjumusest
näiteks suvekodus viibides
võõranduma. Olmeprügi hulka
sattunud pakendid ei jõua aga
kunagi uuesti ringlusesse –
parimal juhul toodetakse neist
Irus energiat, ent halvemal
juhul lõppeb nende eluring
prügimäel.
Eesti Pakendiringlus on riigi
suurim taaskasutusorganisatsioon, mis kogub pakendeid
kõigis kohalikes omavalitsustes
kokku 1384 kogumiskohas.
Kogutud jäätmed järelsorteeritakse Maardus asuvas sorteerimistehases ning sealsamas toodetakse pakenditest tooraine
uute toodete valmistamiseks.
Osa toormest kasutatakse
ära Eestis, ent kõigi jäätmete
taaskasutamise võimekust siin
paraku ei ole, mistõttu läheb
osa pakenditest ümbertöötluseks välismaale.
Aivo Kangus,
MTÜ Eesti Pakendiringlus
juhatuse esimees

Eterniidi ja lehtklaasi kogumine
				

22. augustil kell 9–14 Leina tn 11, Tapa linnas.
23. augustil kell 9–13 Värava kinnistu territooriumil
(40002:002:1100) Lehtses.
23.augustil kell 14–17 Moe teeninduspunkti
parkimisplatsil.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
04. 06. 2015
- Eraldati Tapa Spordiklubile ühekordset
toetust summas 150 eurot noorte sportliku
suve sisustamiseks ja Tapa valla noorte osalemiseks rahvusvahelisel käsipalli turniiril Generation Cup 4.–8.08.2015 Taanis Viborgis.
- Anti avaliku ürituse luba ürituse Balti
meistrivõistlused veoautokrossis korraldamiseks Tapa autokrossirajal 13. juunil 2015.
- Kinnitati lasteaia Pisipõnn rühmades
lubatud laste arvu suurendamine alates 1.
septembrist 2015.
- Kinnitati Tapa linna Pikk tänava renoveerimistööde edukas pakkumus.
- Väljastati ehitusluba Tapa linnas Loode tänava rekonstrueerimiseks.
- Algatati riigihanke korraldamine
Tapa õpilasliini teenindamiseks perioodil
01.09.2015–08.06.2018.
- Väljastati ehitusload ehitiste püstitamiseks Tapa linnas Loode 35 ja Väike 7.
- Väljastati kasutusload ehitistele Jäneda
külas Männisalu kinnistul ja Tapa linnas
Taara pst 35.
- Väljastati kirjalikud nõusolekud ehitiste püstitamiseks Lehtse alevikus Kurge
tee 1, Tapa linnas Eha 5 ja Väike 7.
- Määrati projekteerimistingimused
elamute rekonstrueerimiseks Tapa linnas
Üleviste 20 ja Valve 20.
- Kinnitati maa ostueesõigusega erastamise tingimused.
- Määrati maaüksustele koha-aadress.
- Otsustati edastada volikogule otsuste
eelnõud “Katastriüksustele sihtotstarbe
määramine“, “Maade munitsipaalomandisse taotlemine“, “Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande vastuvõtmine“ ja
„Tapa valla vee-ettevõtja määramine ja
tegevuspiirkonna kehtestamine“.
- Kinnitati eestkostetava nimel pärandi
vastuvõtmine.
- Anti volitus eestkostja ülesannete
täitmiseks.
- Määrati puudega inimesele hooldaja
ja hooldajale hooldajatoetus.
- Arutati volikogu sotsiaalkomisjoni
ettepanekuid volikogu määruse eelnõule
“ Tapa vallavolikogu 16.04.2009 määruse
nr 111 „Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord Tapa vallas“ muutmine“
- Otsustati vallale kuuluva korteriomandi aadressil Näo Keskuse 2-3 Näo küla ja
sõiduauto Renault Kangoo võõrandamine.
- Võeti vastu määrus “Kaasava eelarve
menetlemise kord Tapa valla 2016. aasta
eelarve koostamisel“.
15.06.2015
- Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine
kokku summas 575.59 eurot ja sotsiaaltoetuse maksmine laste toitlustamiseks
lasteaias.
- Kinnitati sotsialatoetuste avalduste
rahuldamata jätmine.
- Kinnitati avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkostja ametiaja pikendamiseks.
- Lõpetati puudega inimesele hooldaja
ja hooldajale hooldajatoetuse määramine.
- Määrati puudega inimesele hooldaja
ja hooldajale hooldajatoetus.
- Anti volitused eestkostja ülesannete
täitmiseks.
- Anti seisukoht keskkonnamõjude hindamise vajalikkuse kohta ja otsustati mitte
algatada Tapa linnas Pikk 68 asuva hoone
laiendamisele ning lihatööstuse avamisele
keskkonnamõju hindamist.
- Anti Pindi Kinnisvara AS-ile luba
välireklaami paigaldamiseks.
- Väljastati ehitusload Tapa linnas Pika
tänava ja Hommiku puiestee rekonstrueerimiseks ja Pika tänava, Pärnu-RakvereSõmeru mnt nr T-5 ja Lasketiiru tänava
vahelise lõigu ehitustöödeks.
- Anti luba tänavate ajutiseks sulgemiseks
20.06.2015 seoses Jaanilaada korraldamisega.
- Kinnitati Tapa vallavalitsuse majandusgrupile haagistreileri ostmise edukas
pakkumus.
- Kinnitati lihthanke „Õuna tänava
mänguväljaku seadmete ostmine ja pai-

galdamine“ pakkujate kvalifitseerimine,
pakkumuste vastavaks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine.
- Otsustati korraldada riigihange Lehtse
keskusehoone projekteerimiseks.
- Määrati katastriüksusele koha-aadress.
- M u u d e t i Ta p a va l l ava l i t s u s e
09.10.2014 korraldust nr 554 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja
ostueesõigusega erastamine”.
- Määrati projekteerimistingimused
Tapa linnas Kalmistu tn 3 kinnistul olemasoleva hoone rekonstrueerimise ning
katlamaja ja masuudihoidla lammutamise
ehitusprojekti koostamiseks
- Väljastati kasutusluba Maarjamaa
Hariduskolleegiumile ehitise rekonstrueerimisel Tapa linnas Linda tn 10.
- Anti avalike ürituste load MTÜ-le
Moe Külaselts Moe Jaanisimmani korraldamiseks Moe pargis 22.06.2015, MTÜ-le
Lehtse Tuletõrje peo “Lehtse Jaanipäev
2015” korraldamiseks Lehtse alevikus
Lehtse Külaplatsil 23.06.2015, „Suure
Suve Sõnajala Simman“ korraldamiseks
Tapa linnas Valgejõe saarel 20. 06. 2015 ja
MTÜ-le Lehtse Talunike Selts Jaanilaada
korraldamiseks Tapa kesklinna väljakul
20. 06. 2015.
- Otsustati võõrandada vallale kuuluvad
elamumaad Lehtse alevikus Aia 4, Tapa
linnas Üleviste tn 32 ja Künka tn 6.
- Kinnitati vallale kuulunud korteriomandi aadressil Roheline 16-7 Tapa linn
võõrandamine otsustuskorras.
- Võeti vastu määrus “Kaasava eelarve
menetlemise kord Tapa valla 2016. aasta
eelarve koostamisel“.
18.06. 2015
- Kinnitati sotsiaaltoetuse maksmine
summas 128 eurot.
- Kinnitati hooldusteenusele paigutamine ja hooldus-põetustoetuse maksmine.
- Otsustati edastada volikogul määruse
eelnõu “Tapa vallavolikogu 16.04.2009
määruse nr 111 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas“
muutmine“.
- Väljastati taksoveoloa alusel sõidukikaart.
- Pikendati lepingut OÜ-ga Rapla Metall kolme katlamaja ümberehitamiseks
pelletiküttele.
- Pikendati lepingut AS-ga Lepna
Elekter Jaama pargi valgustuse projekteerimiseks ja ehitamiseks.
- Kinnitati lepingu lisa sõlmimine Ram
Builder OÜ-ga lasteaed Pisipõnn rekonstrueerimiseks.
- Väljastati ehitusluba valgustuse,
kõnniteede ja haljastuse rajamiseks Tapa
linnas Sauna tn 1a (Jaama park).
- Väljastati kirjalikud nõusolekud tehnosüsteemide muutmiseks Jäneda külas Kooli
ja Spordihoone kinnistul, Lehtse alevikus
Rägavere tee 19c kinnistul ja ehitise püstitamiseks Jäneda külas Tamme kinnistul.
- Määrati katastriüksusele koha-aadress.
- Alustati õigusvastaselt võõrandatud
maa ja vara kompenseerimise menetlus.
- Pikendati maa kompenseerimise ja
tagastamise tähtaega.
- Anti luba jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks.
- Otsustati vallale kuuluvate korteriomandite aadressil Üleviste tn 11-7
Tapa linn ja Pika, korter nr 5 Jäneda küla
võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise
toimumise aja määramine.
02.07.2015
- Kinnitati Jäneda Allikajärve veetaimestiku niitmise edukas pakkumus.
- Kinnitati lihthanke „Lehtse Keskusehoone projekteerimistööd“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine.
- Kinnitati riigihanke „Tapa õpilasliini
teenindamine 2015–2018“ pakkujate
kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks
tunnistamine ja pakkumuse edukaks

tunnistamine.
- Kinnitati vallale kuulunud sõiduauto
Renault Kangoo kirjaliku enampakkumise
tulemused.
- Väljastati tänavate ja teede ajutise sulgemise luba seoses ürituse Tapa Rahvaralli
2015 korraldamisega 08.08.2015.
- Väljastati reklaami paigaldusload
Balti Teenused OÜ-le reklaamtreileri
paigaldamiseks Pikk tänava ja Hommiku
pst ristmiku haljasalale ning Prisma Net
OÜ-le välireklaamidepaigaldamiseks Tapa
linna keskväljakul ja Vilmsi platsil asuvatele
piilaritele.
- Kinnitati maa ostueesõigusega erastamine.
- Anti luba OÜ-le Jäneda Mõis ürituse
“Eesti Talupäevad Jänedal” korraldamiseks
25. ja 26. 07.2015.
- Vabastati ametist Jäneda Kooli direktor
ja Lehtse Kooli direktori kohusetäitja.
- Kinnitati pärandvarast tuleneva kohustuse täitmine.
- Pikendati munitsipaalkorteri Tapa linn
Eha 15-26 üürilepingut.
- Vormistati vallavanema puhkus 6.–
31.07.2015.
16.07.2015
- Kinnitati hajaasustuse programmist
toetuse taotluste 2015. a taotlusvooru
hindamistulemused.
- Väljastati Intec Auto OÜ-le luba paigaldada välireklaam Tapa linnas Leina tn
11 katusele.
- Kinnitati Tapa valla kruusakattega
teede ja tänavate kruusatäitetööde edukas
pakkumus.
- Anti luba Loode tänava ajutise sulgemiseks Tapa linnas Pärnu- Rakvere- Sõmeru mnt ja Loode tn ristmikul ning Loode
tänava ja Lõuna tn ristmiku vahelisel lõigul
alates 06.07. - 30.09.2015 seoses teede
remondiga ja 1. Mai pst (Pikk tänava ja
Kooli tänava vaheline lõik) ja Kooli tänava
(1. Mai pst ja Kevade tänava vaheline lõik)
ajutiseks sulgemiseks 08.08.2015 seoses
Tapa linnapäevade korraldamisega.
- Anti luba avalike ürituste „Tapa linnapäev 89” korraldamiseks Tapa linnas
7.–9.08.2015, “Asutuse sünnipäevapidu”
korraldamiseks Tapa linnas Pikk tn 19
territooriumil 18. juuli 2015 ja MTÜ-le
Loominguline Ühendus KOIT ürituse
AQUA SHOW „SMILE“ korraldamiseks
Tapa linnas Tapa muusikakooli tagusel
platsil 19.–23. juuli 2015.
- Väljastati ehitusload ehitise laiendamiseks Tapa linnas Kalevi tn 11, ehitise
rekonstrueerimiseks Tapa linnas Põllu 4a
ja Elektrilevi OÜ-le maakabli rajamiseks
Saiakopli külas.
- Kinnitati sotsiaalkorteri üürile andmine
ja sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine
- Kinnitati Tapa Hooldekodusse hooldusteenusele suunamine.
- Määrati esindaja perearsti konkursikomisjoni.
- Kinnitati kirjaliku enampakkumise
tulemused ja tunnistati vallale kuuluvate
korteriomandite Üleviste 11-7 Tapa linn
ja Pika, korter 5, Jäneda küla enampakkumised nurjunuks.
- Kinnitati vallaasutuste ja alaeelarvete
tulude ning kulude jaotus majandusliku sisu
järgi.
- Pikendati vallale kuuluva mitteeluruumi (garaaž) üürilepingut.
23.07.2015
- Kinnitati Tapa Hooldekodusse hooldusteenusele suunamine.
- Pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut.
- Kinnitati lepingu lisa sõlmimine Novarc Group AS-ga täiendavateks projekteerimistöödeks (Hange „Õuna, Ülesõidu,
ja Malle tänava ristmiku rekonstrueerimise
tehniline projekt“).
- Kinnitati Jäneda kooli ehitustööde
edukas pakkumus.
- Kinnitati vallale kuuluva elamumaa
Tapa linnas aadressil Üleviste 32 ja Hooneühistu Leina 7 osa võõrandamine.
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Tere hea sõber ja sõbra sõber!
Olen Keity Meier. Lõpetasin eelmisel
aastal Tapa gümnaasiumi ning sügisel
alustasin õpinguid Tartu Ülikoolis.
Tegelen atraktiivse mototrialiga.
Pean oma senistest saavutustest
tähtsaimateks 2012. aastal Euroopa
Meistrivõistluste etapil Hollandis
klassis “Woman International” saavutatud esikohta, mis andis tugeva
tõuke trialiga veelgi pühendunumalt
tegeleda. Motivatsiooni lisas samal
aastal Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon poolt saadud tunnustus
“Aasta parima naismotosportlase” ning Lääne-Virumaa “Aasta
noorsportlane” neidude kategoorias.
2014. aasta hooaega võin pidada
väikseks läbimurdeks. Team Sherco
Estoniaga, kuhu lisaks minule kuulub
ka minder ja mehhaanik Jaak Burk,
tegime kaasa kõik Euroopa Meistrivõistluste etapid (Itaalias, Poolas (2
etappi) ja Belgias). Parimateks tulemusteks jäid 5. ja 6. koht Poola etappidelt ning üldkokkuvõttes 9. koht
üle kahekümne naise konkurentsis.
Võtsime osa Rootsis toimunud Põhjamaade Meistrivõistlustest, kus väga
pingelises heitluses sain 4. koha. 2.
kohast jäi lahutama vaid kaks liigset
trahvipunkti. Tihe rahvusvaheliste
võistlusgraafik ning treeninglaagrid
välismaal võimaldasid kaasa sõita
vaid kolm Eesti MV etappi kuuest.
Vaatamata sellele õnnestus mul neist
kaks võita ning ühel jääda teiseks.
Kokkuvõttes andis see klassis C neljanda koha. Hea meel on tõdeda, et
minu saavutused ei jäänud taaskord
märkamata ning Lääne-Virumaa
Kultuurkapitali ekspertgrupp pidas
neid meeles tiitliga “Aasta üllataja”.
2015. aasta hooaja plaanidest, millest osa on juba täidetud
Maksimum eesmärk on teha kaasa
Triali maailmameistrivõistluste kõik
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
3. augustil kell 20 Mart Sanderi monolavastus „Juhuslik nimetaja“. Eraldatud poolsaarel elav alkohoolikust kirjanik, kes
tormisel ööl sõpru külla ootab, saab tänu elektrikatkestusele olla ühenduses välismaailmaga ainult mobiiltelefoni
kaudu. Sellisel ööl võib telefon olla parim sõber – kuid mitte
täna. Vestlused oma naise, sõbra ja kummalise võõraga,
kes nimetab end “uurijaks”, muutuvad järk-järgult aina
veidramaks. Kas mängivad kõik temaga mingit õõvastavat
mängu? Kas peaks vähem jooma? Või avab iga kõne uue
ukse labürindis, millest väljapääsu ei ole? Piletid eelmüügist
8 ja 10 eurot, etenduse päeval 10 ja 12 eurot. Eelmüük
Piletilevist või alates 27. juulist Tapa kultuurikoja kassast.
Peale etendust kohtumine Mart Sanderiga, võimalus osta
heliplaate ning Sanderi värskelt avaldatud ajaloolist raamatut “Litsid”.

Keity võistlemas Euroopa Meistrivõistlustel Itaalias.

etapid: 30.–31. mail Tšehhis (tehtud), 12.–13. septembril Hispaanias
ja 18. septembril samuti Hispaanias
Euroopa meistrivõistluste kõik etapid:
11.–12. aprillil Itaalias (tehtud), 30.31. mai Tšehhi (tehtud), 15.-16. augustil Belgias, 22.–23. augustil Šveitsis
Sõltuvalt ülal nimetatud võistlustest
osaleda võimalikult paljudel kodustel võistlusetel (Eesti MV kokku
viis etappi, Soome ja Läti MV).
Lisaks suvised treeninglaagrid Soomes, vahetult enne EM-i algust
treeninglaager Itaalias (tehtud) ning
enne MM-i viimaseid etappe laager
Hispaanias maineka treeneri Roberto
Weinbergi juhendamisel.
Miks ma Sinu poole pöördun?
Tänavuse võistlushooaja eelarve
on pisut üle 8500 €. Ülal mainitud
plaanide täitmiseks on veel raha
puudu. Me läbime kogu hooaja
jooksul umbes 23 000 km ning suur
enamus teami eelarvest kulubki just
reisikuludeks. Iga väiksemgi toetus
viib meid jälle mõne kilomeetri

Foto erakogust

võrra seatud eesmärkidele lähemale.
Ma tänan südamest kõiki neid, kes
on oma toetusega mind juba aidanud!
Aitäh Silberauto, Tapa vallavalitsus, Tapa Mill, Remondiapteek,
Tapa Autokool, KULKA, Eesti
Mootorrattaspordi Föderatsioon,
Motohoov, Roosna-Alliku Pakiauto, Bacho, sõbrad ja tuttavad ning
kõik teised toetajad! Kõik kuni 50€
annetanud saavad autogrammiga
minu foto. Kõik 300 € või enam
annetanud saavad kokkulepitud ajal
minu trialishow koos laste elektritriali tsiklite kasutamisega. Lisaks on
Rossi sepaäri pannud kõikide annetajate vahel loosi järgmised meened:
50–200 € annetajate vahel loositakse sepistatud pudeliavaja; 210–
500 € annetajate vahel loositakse sepistatud veinipudeli hoidja.
Annetused saab teha MC Panter MTÜ
EE132200221048996748. Selgitusse: annetus Keity Meierile + Teie
mailiaadress.

7.–9. augustil Tapa linnapäevad. Vt linnapäevade programmi.
8. augustil kell 10–15 Kultuurikoja käsitööringi näitus.
21. augustil kell 20 Tapa Jakobi kirikus kontsertsari „Kontsert
Eestimaale“. „Tormis üle maa“ Veljo Tormis 85. Muusika
kontserttsüklist „Unustatud rahvad“. Esitab kammerkoor
Collegium Musicale. Dirigent Endrik Üksvärav. Pääsmed 3 ja
5 eurot müügil tund enne kontserdi algust.
Juulis-augustis neljapäeviti kell 18–21 õmblemise suvekool. Võta kaasa materjal, idee, võimalusel lõiked, käärid.
Kohapeal olemas tavamasin ja overlock. Järgmised teemad
ja ajad lepime kokku kohapeal. Juhendab Silva Sumla. Osaluspanus 4 eurot. Anna endast teada e-postiga heili.pihlak@
kultuurikoda.ee või 5559 5461.

Keity Meier

Tapa Linna Orkester 15 (III)
Koos abikaasaga õnnestus mul külastada 1973. aasta suvel Kanadas, Torontos elavaid sugulasi. Poeg Aivar
õppis Tapa muusikakoolis klarnetit,
mängides samaaegselt kohalikus
puhkpilliorkestris. Tema erialaõpetaja, Jüri Tüli, soovitas reisilt kaasa tuua
klarneti huuliku keeli, need asendaks
kohapeal valmistatuid.
Torontos, eesti puhkpilliorkestri
juhina tegutseva onu ja sugulasest pasunamängija juhatusel, külastasime
Torontos ühte pillikauplust. Silmad
lõid särama, üheaegselt kissitama,
sest puhkpillide sära pimestas meid.
Need olid kvaliteetsed, hinnalised
pillid. Klarneti huuliku keelte ost oli
meilegi jõukohane.
Meiegi orkestri loppis-oksü-

deerunud vaskpillid on järk-järgult
muutunud läikivateks, kindlasti on
igal pillil oma saamislugu. Paremini
teavad kõike asjaosalised ise.
Ei kujuta ette tänaste pillimeeste elu ilma transpordita. Auto on
igapäevane tarbeese, mitte luksus.
Autobaasi päevil oli tasuta transport,
autobussi näol omast käest võtta,
aastatepikkuselt linnaorkestrina,
on tulnud selle eest tasuda. Seoses
autokütuse hindade tõusu ja muude
kulude suurenemisega on kulud
transpordile tunduvalt suurenenud,
autobusside läbisõidu kilomeetrite ja
ajakulu hinnad tõusnud hirmkõrgele.
Noodimajanduse korrashoid, uute
nootide saamine, nende paljundamine
erinevatele pillirühmadele nõuab os-

kusi, aega ja materiaalseid vahendeid.
Algusaastatel oli Tapa linnavalitsuse eelarvest toetuse saajaid ainult viis
ringi. Nüüd on vallavalitsuselt toetuse
saajaid tõenäoliselt paarikümne ringis. Tänased isetegevuskollektiivid
ei ela ainult valla toetustest. Tean,
et Tapa Puhkpilliorkester, nagu segakoor Leetar, on oma tegevusteks
kaasanud projektirahasid kultuurkapitalilt, kohaliku omaalgatuse ja
teistest organisatsioonidest, raha oma
liikmetelt, saanud tasuta teenuseid.
See on üks majandamise valdkondi ja
kollektiivi eksisteerimise alustalasid.
Kui midagi läks viltu, ärge pahandage. Olen üks oma arvamuste
avaldajatest, pealegi mitte kõiges asjus
asjatundja.
Lembit Vomm, kontserdikülastaja

PAKUN TÖÖD

			
Lehtse Kool
kuulutab välja konkursi
klassiõpetaja
ametikohale
(0,85 ametikohta).

Kandideerimiseks
esitada avaldus, CV,
haridust tõendavate
dokumentide koopiad
aadressil info@lehtsekool.ee
või Lehtse Kool, Tõõrakõrve
küla, 73615,
Lääne-Virumaa.
Täpsem info tel 527 4414.

Lasteaed Vikerkaar
pakub alates 1. septembrist tööd

AS Hagar võtab tööle
seoses töömahu suurenemisega

LASTEAIAÕPETAJALE
(1,0 ametikohaga, lapsehoolduspuhkuse ajaks)

• Pagaritoodete valmistajaid
• Pakkijaid
• Kondiitreid

Kandidaadilt eeldame vastavust kvalifikatsiooni
nõuetele ja venekeele oskust suhtlustasandil,
kasuks tuleb eelnev töökogemus lasteaias.

Töö vahetustega, väljaõpe kohapeal.
Info telefonil 510 0516 või 325 8940 või tulla Taara pst 1, Tapa.

Sooviavaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. augustiks aadressil
Lasteaed Vikerkaar Ülesõidu 3, Tapa, 45108
Lääne-Virumaa või e-kirjaga vikerkaar@tapa.ee.
Info telefonil 327 7700.

Kadrina Tristvere kohvik otsib
				
rõõmsasse kollektiivi
kokka ja klienditeenindajat.
Võta julgelt ühendust 515 6451 või tristvere@gmail.com.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
2015. a täielikult renoveeritud keskküttega korter
Tapa keskväljaku kõrval. Sisekujunduses kasutatud
kvaliteetseid ja eksklusiivseid materjale. Korteris on
eritellimusel valmistatud köögimööbel koos tehnikaga.
Valgusküllane korter, paigaldatud 100% energiasäästlikud LED-valgustid. Vannituba möbleeritud,
põrandaküte, boiler, pesumasina valmidus.
Trepikoda renoveeritud ja majal fonolukk.
Ülimadalad kommunaalkulud. Uus ja ilus kodu!
Tel 5638 9588.

Anda üürile korter Tapa linnas otse omanikult.
Helistada õhtuti tel 5620 7027.
Müüa ühetoaline korter Tapa linnas, Kooli 9,
5. korrus. Korter renoveeritud.
Müüa maja Tapa linnas, Pikk 95.
Tel 5620 0883 või 5627 2287.

7.–8. augustil Melita Äris,
				
Turu tn 3, Tapa, kogu kaup -20%.

Müüa kitsepiima, -juustu. Kojutoomisega.
Tel 512 9184.

OÜ MULTI VARIUS

FIE Kalle Ivainen

AUTODE REMONT ja HOOLDUS
Summutite remont ja paigaldus
Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267 mob: 5650 3420.
E-mail: kalleivainen@hot.ee.

Müüa Tapa linnas ja vallas
erinevas suuruses ja seisukorras
korterid ning majad
Täpsem info: mob 511 0478,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel,
abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

Akende, uste ja muude
puidutoodete valmistamine
tellimuse peale.

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

Särts OÜ, asukohaga Pikk 69, Tapa linn, rendib
välja erineva suurusega ruume/kabinette, mis
asuvad kahekorruselise hoone teisel korrusel.
Kontaktnumber – 509 2769, Enno Vähk.

PRIMATE CAPITAL OÜ
-

Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Puksiirabi
Hindu tasub uurida.
Tel +372 5699 7000, +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel. 504 5632

FIE Uno Lees

Treimis- ja freesimistööd.
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone)
Tel 5664 9956.

Takom Transport OÜ

Nomiaska OÜ

teostab järgnevaid töid:
- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides
(ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja
     pesumasinate paigaldus)
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine
tervikuna
- erinevaid ehitustöid
Tel: 508 2716, E-mail: info@nomiaska.eu

Tapa küttelaos müügil

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud
konteineris
- kuuseklotsid
võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport
Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

18.45–20.00 mehed
Hind 7 eurot.
Palun registreeruda teisipäeval mob: 527 5004
võijanedasaun@gmail.com.
Tunnisaun broneerimisel. Info 527 5004.
Saun asub endises Jäneda metskonnas.

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask,
saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2.Müüa 3m küttepuud
3.Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),
turbabriketti ja kivisüsi
4.Transport
Telefon 501 3862.

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.

JÄNEDA SAUN on avatud kolmapäeviti
				
17.15–18.30 naised

PRO PLEKITÖÖD OÜ
Teostab järgmisi töid:
– katuste ehitus,
– vihmaveesüsteemide paigaldus,
– plekksepa tööd,
– katuste ja puitfassaadide soojustamine ja
renoveerimine.
Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni
läbiviigud, erimõõdulised veeplekid jne).
Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi
otse plekkseppadelt.
Info: tel 5556 0167, pro.plekitood@gmail.com,
www.proplekitood.ee.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

Avaldame kaastunnet
Marika Vaskovale kalli õemehe
VALERI PITŠUGOVI
surma puhul.

Ehitustööd
Remonditööd
Viimistlustööd
Omaniku järelevalve
Haljastustööd

-

Aedade ehitamine
Kivi ja puitterrassid
Torutööd
Talvel katustelt lume
koristamine
Tel 5343 7995, e-post: tapaehitus@hot.ee

Sügav kaastunne Tatjanale ja
poegadele peredega kalli
Valeri Pitšugovi
surma puhul.
Galja, Larissa, Vaike, Eva, Hilda ja Malle

Tapa Perearstikeskus OÜ

Avaldame kaastunnet
perekond Varvikule
kalli poja kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Tatjanale
perega kalli abikaasa
Valeri Pitšugovi
kaotuse puhul.

Moonika, Mare, Virge

OÜ Tapa PAK

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 9673, 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.

