
10. veebruari hommikul toimus Tapa gümnaasiumi 5.–8. klasside õpilastel üldkogunemine, kus koolikiusamisest rääkisid õpilastega kooli direktor Elmu Koppelmann ja vanemate klasside õpilased. 
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Tapa valla elanikud saavad kolmandat 
aastat pakkuda välja ideid ning seejärel 
hääletades otsustada, mille jaoks nad 
sooviksid kasutada kuni 20 000 eurot 
valla eelarvest. 

Enim hääli saanud ideedest on varem 
paigaldatud Tapa linnastaadionile välitre-
nažöörid ja rajatud Tapa discgolfi park.

Kaasava eelarve protsessis saab ette-
panekuid teha igaüks, olenemata sellest, 
kas ta on Tapa valla kodanik või mitte. 

Ettepanekuid saab esitada paber-
kandjal vallavalitsuse kantseleisse, 
vallavalitsuse e-posti aadressil vallava-
litsus@tapa.ee (digitaalselt allkirjasta-
tuna) ja elektroonilises infosüsteemis 
www.volis.ee. 

Esitatava idee tulemusena realisee-
ritav objekt peab vallaeelarve mõistes 
liigituma investeerimistegevuseks. 
Objekt peab olema vallaga seotud, 
pakkuma avalikku hüve, olema ava-
likus kasutuses ning objektist ei 
tohi tekkida ebamõistlikke kulusid 
valla järgnevate aastate eelarvetele. 
Ettepanek peab olema teostatav 
eelarveaasta jooksul.

Idee esitamisel peab olema mär-
gitud:

- idee esitaja (nimi, isikukood, kon-
takttelefon või e-posti aadress);

- idee nimetus (lühike fraas, mis 
nimetab ettepaneku sisu);

- idee eesmärk ja olulisus (lühike 
kirjeldus, millisele Tapa valla vajaduse-
le ettepanek vastab, millise probleemi 
lahendab või millise uue võimaluse 
avab, mis on ettepaneku eesmärk, 
miks on ettepaneku teostamine valla 
eelarvest vajalik);

Vähemate hirmudega edasi
Kätte on jõudnud uus, 2017. aasta. 
Lõppenud aasta oli aga tunnistajaks 
ühele väga olulisele sündmusele 
– Tapa ja Tamsalu valdade ühine-
misele.

Minu eelmise kirjatüki „Kui 
aasta ring saab täis” koostamise ajal 
2016. aasta detsembri alguses ei 
olnud läbirääkimiste lõpptulemus 
veel kindel, kuid tänaseks päevaks 
teavad kõik, et koos edasimine-
mine ja edasikestmine just nii 
otsustatud sai. Otsus ühinemise, 
mis mulle hingeasjaks olnud, kohta 
allkirjastati 12. detsembril Tapa 
kultuurikojas, kus toimus kahe 
valla volikogu ühisistung. Ennus-
tatult kajastati valdade ühinemist 
meedias palju, sest Tapa ja Tam-
salu olid Eestis esimeste seas, kes 
ühinemisläbirääkimised edukalt 
lõpuni viisid. 

Vastu võetud ühinemisleping 
sisaldab olulisi mõtteid ja kokku-
leppeid, põhimõttelisi otsuseid, 
kuidas koos edasi minna. Loodan 
väga, et leping ei kattu erinevates 
sahtlites tolmuga, vaid et valimiste-
järgsed vallajuhid plaanide tegemi-
sel ja sihtide seadmisel dokumendi 
sisuga arvestavad. Panustasid ju 
ühinemislepingusse paljud inime-
sed ehk mitme töögrupi liikmed, 
kes kutsuti kokku nii Tamsalu kui 
Tapa valdkondlike spetsialistide 
seast.  

Tänan veel kord kõiki, kes pa-
nustasid ühinemislepingu koosta-
misse ja ühinemist toetasid. Olen 
üsna veendunud, et aja möödudes 
muudavad vähemalt mingis osas 
meelt ka need, kes olid ühinemise 
vastu. Selle nimel, et ühinemine 
õnnestuks ka sisuliselt, on täna 
juba tööle asutud ning vallavoliko-
gu esimehena pean oluliseks teh-
tust ja püstitatud lähieesmärkidest 
ülevaade anda.

Tegutsema on asunud vastloodud 
töögrupp, kes paneb kokku ühi-
nenud valla toimimise seisukohast 
tähtsaimad dokumendid, nende 
hulgas näiteks valla uue põhimääru-
se. Samuti algatame peagi valla uue 
arengukava koostamise. Kindlasti 
kütab kirgi, ja loodan väga, et sunnib 
lisaks argumenteeritult arvamust 
avaldama, peagi välja kuulutatav 
konkurss uue sümboolika leid-
miseks – peame leidma ühinenud 
valda esindama ja sümboliseerima 
väärikad ja maitsekad lipu ja vapi. 
Eesmärgiks on nii põhimääruse 
vastuvõtmine kui uue lipu ja vapi 
kinnitamine enne kohalike omava-
litsuste valimisi oktoobris. 

Kuna arvestatav osa ajast ja tä-
helepaust sai pühendatud valdade 
ühinemise ettevalmistamisele ja ühi-
nemislepingu koostamisele, jäi valla 
2017. aasta eelarve vastuvõtmine 
alanud aasta esimesse kuusse. Tänu 
kenasti sujunud koostööle vallavalit-
suse ja volikogu vahel, koostasime 
mitmeid olulisi investeeringuid sisal-
dava ja elanikega arvestava eelarve. 
Jaanuaris võttis volikogu istungil 
vastu ka Tapa valla üldplaneeringu 
ja saatis selle avalikustamisele. Mis 
tähendab, et taas on käes oluline 
võimalus kaasarääkimiseks, sest 
enne detailplaneeringu kehtestamist 
ootame valla elanike kommentaare, 
konstruktiivset kriitikat ja sisukaid 
parandusettepanekuid. Täpsemalt 
saab nii ühinemislepingu kui eel-
arve ja üldplaneeringuga tutvuda 
Tapa valla kodulehel. Loodan aga, 
et oponendid hoiduvad faktide või 
statistika väänamisest ja demagoo-
giliste tekstide koostamisest.

Eesti Vabariigi 99. aastapäevale 
eelnevad nädalad on aga ainuõige 
ajastus vahel ununema kippuva 
meelde tuletamiseks – üldiselt koos-
tatakse eelmainitud dokumente ja 

2017. aasta 
kaasava eelarve 

ettepanekuid saab 
esitada 20. veebrua-

rist – 5. märtsini

Tapa valla 
üldplaneeringu avalik 

väljapanek ja
üldplaneeringut

tutvustav koosolek
Tapa valla üldplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 1.–30.03.2017 tööae-
gadel Tapa vallavalitsuses (Pikk tn 15, 
Tapa linn, Tapa vald), Lehtse raamatu-
kogus (Rägavere tee 11, Lehtse alevik, 
Tapa vald), Jäneda raamatukogus 
(Jäneda loss, Jäneda küla, Tapa vald) 
ja Saksi raamatukogus (Moe keskus 1, 
Moe küla, Tapa vald). 

Üldplaneering hõlmab Tapa valda, 
mille üldsuuruseks on 262,8 km2. 
Üldplaneeringu koostamisel määratleti 
Tapa valla territooriumi maakasutus- 
ja ehitustingimused, käsitleti valla 
arengusuundi, näidates ära tulevased 
elamu- ja tööstusalad, puhke- ja 
rohealad. Detailsemalt planeeriti 
Tapa linn, Lehtse alevik ning Jäneda 
ja Moe külad.

KSH aruanne koostati paralleelselt 
üldplaneeringuga. 

KSH käsitletavad valdkonnad on: 
vesi ja pinnas (sh jääkreostus), õhu-
kvaliteet, bioloogiline mitmekesisus, 
taimestik ja loomastik (sh roheline 
võrgustik), maastik ja kultuuripärand, 
elanikkonna heaolu ja tervis (sh müra, 
õhusaaste jms), sotsiaalse keskkonna 
kvaliteet ning majandusliku keskkon-
na areng.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal 
isikul õigus avaldada üldplaneeringu 
kohta arvamust.

Planeeringuga saate tutvuda ka 
Tapa valla kodulehel: http://www.
tapa.ee/uldplaneering

Tapa valla üldplaneeringut tutvus-
tav koosolek toimub 9. märtsil 2017 
kell 17 Tapa kultuurikoja saalis (Turu 
tn 8, Tapa linn, Tapa vald).

Kairi Maasen,
maakorraldaja-planeerimisspetsialist

eelkõige nende sisu aga selleks, et 
võiksime olla rahul ja uhked oma 
riigi ja valla üle. 

Ma arvan, et võiksime eriti 
veebruarikuus tunnustada nii tahet 
teha ja muudatusi ellu viia, kui juba 
tehtut ning mitte lähtuda mõttest, 
et mujal on parem ja kergem. Meie 
linn ja vald on ilus ning arenev. 
Siia saabuvate liitlassõdurite tõttu 
on mõlemad hetkel tihti meedias, 
mis annab tänuväärt võimaluse 
linnal ja vallal hea elukeskkonnana 
pildile pääseda. Nii suurel hulgal 
liitlasvägede sõdurite Tapale saabu-
mine tundub esialgu hirmutav, kuid 
nende tulek on vajalik, et saaksime 
tähistada ka Eesti Vabariigi järg-
misi sünnipäevi – homseid hirme 
tundes ei tohi pikem perspektiiv 
kaduda.

Tunneme järjekordsest sünni-
päevast ühiselt rõõmu ja tähistame 
seda väärikalt. Ootame kõiki val-
laelanikke 24. veebruaril Tapa vallas 
toimuvatest vabariigi aastapäeva 
tähistamise üritustest osa võtma. 

Reigo Tamm,
Tapa vallavolikogu esimees 

Reigo Tamm Foto eraarhiivist



Lasteaialapsed mängisid Eestimaa looduse teemalist lauamängu. 
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19. jaanuar oli Lehtse kultuurimajas 
väga kurb päev.

Suur hulk inimesi oli tulnud viimse-
le teekonnale saatma toredat, tegusat 
ja armast vanaprouat. Juhtus aga see, 
et saali sisenedes hakkas lahkunu 
heal tuttaval ning naabriproual äkki 
halb ning ta kukkus kokku. Head 
inimesed püüdsid ta kinni, kandsid 
kõrvaltuppa ning osutasid igati oma 
oskuste kohaselt abi. Samal ajal kutsus 
Viru Matusebüroo töötaja Marina 
välja kiirabi ning edastas abistajatele 
112 õpetussõnu. Ärasaatmisele olid 
saabunud ka perearst Riina Niibo 
ning pereõde Eve Uusnurm, kes ko-
hale jõudes samuti appi ruttasid ning 
elustamist jätkasid.

Ootajaile tundub aeg pikk, kuid 
kiirabiauto oli just teel Kukeverest 
Tapale ning teadet saades kihutas au-
tojuht Sigmar Vasemägi eluga riskides 
mööda meeletult libedat kõrvalteed 
abivajaja poole. Tegelikult jõudis AS 
Karell Tapa kiirabibrigaad kohale väga 
ruttu (vähem kui 15 minutit) ning võttis 
elustamise üle. Dr Valeri Kampus ja 
õde Ingrid Nuga asusid vanaproua 
elu eest võitlema. Kiirabiautot nähes 
jooksis kaaslastele appi kultuurimaja 
kõrvalmajas elav kiirabi autojuht Marek 
Rünt, kellel oli vaba päev.

Need neli tubli inimest tegid en-
nastsalgavaid pingutusi 1 tund ja 35 
minutit. Autost toodi taas uusi abiva-
hendeid, mingil hetkel lükati ka raam 
sisse – ukse taga ootajaile oli see nagu 
heaks märgiks… Vahepeal oli lõppe-
nud ka saalis toimuv leinatseremoonia 
ning lahkunugi läinud oma pikale 

teekonnale. Kõik lootsid ikka parimat, 
kuid siiski tegi KEEGI otsuse… 

Saabus hetk, mil kiirabibrigaad 
eesotsas dr Kampusega pidi suure 
kurbusega tunnistama fakti, et seekord 
jäädi alla… See oli raske hetk ning 
kõrvalolnuna nägin-tundsin nende 
inimeste reaktsioone. Sel hetkel jõudis 
minuni tõdemus, kui suurt ja rasket 
tööd need inimesed teevad päevast-
päeva, ööst-öösse! Sageli ei olda kiirabi 
tegevusega rahul ning nurisetakse, kuid 
kas me ikka seda märkame, et neid 
võrratuid inimesi tuleb ka tänada?! 
Igaüks meist soovib ju parimat ja seda 
ka kiirabitöötajad. Ka nemad elavad 
kurvalt lõppenud sündmusi raskelt üle 
ning miski ei möödu jälge jätmata.

Kahjuks meie armas memmeke 
küll lahkus sellel kurval päeval tae-
vastele radadele, kuid kõik see, mida 
ümbritsevad inimesed tema heaks 
tegid, oli maksimaalne ja inimlikult 
hooliv ning taktitundeline. Lahkunu 
lähedastele teatamine pole just kerge, 
kuid abiks oligi see, kui oli võimalik 
kirjeldada kõike seda, mida tehti ühe 
ema, vanaema ja vanavanaema elu eest 
võitlemisel. Omaste teadmisel ning 
soovil avaldan siirast ning südamlikku 
tänu 19. jaanuaril tööl olnud Tapa 
kiirabibrigaadile ning Marekile! Tänu 
ka kõigile teistele abistajatele!

Lohutuseks kurvastajaile kirjutan 
siia lõppu R. Tagore sõnad: „Surm 
ei ole valguse kustumine. See on 
lambi kustutamine, sest väljas hakkas 
koitma…“

Hoolivust ja armastust soovides 
Leelo Jürimaa

Foto lasteaia Pisipõnn arhiivistminevad ideed avaldatakse valla ko-
dulehel ja facebooki lehel ning Tapa 
valla ajalehtede märtsikuu numbris.

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

Hääletamine toimub ainult elekt-
rooniliselt Tapa valla kodulehel läbi 
www.volis.ee keskkonna (vajalik ID-
kaardi või mobiil-ID olemasolu) 27. 
märtsist kuni 5. aprillini. Iga hääletusel 
osalev isik saab hääletada kuni kolme 
erineva meelepärase idee poolt. 

Hääletuse tulemusena reastatakse 
ideed vastavalt saadud häälte arvule. 
Realiseerimisele kuulub üks või mitu 
enam hääli saanud idee(d), mille eel-
datav maksumus ei ületa kokku 20 000 
eurot. Infot kaasava eelarve kohta saab 
Tapa valla kodulehelt http://www.
tapa.ee/kaasav-eelarve. 

Lääne-Viru arenduskeskuse eestveda-
misel projekti Nordplus Junior raames 
külastasid kahe Rootsi kooli – Brom-
ma gümnaasiumi ja Rudbeck güm-
naasiumi – majandusõppe õpetajad 
Tapa gümnaasiumi. Visiit toimus 8. 
veebruaril ja oli jätkuks Eesti õpetajate 
külaskäigule Stockholmi. 

Päev algas vastuvõtuga Tapa vallava-
nema juures, kus anti ülevaade Tapa val-
last. Seejärel suunduti kooli, kus tutvuti 

majandusõppe kui kõiki kooliastmeid 
läbiva õppeainega Tapa gümnaasiumis. 

Kogenud õpetajad kohtusid 
Tapa gümnaasiumi õpilasfirmadega, 
viibisid 2. klassi majandusõppe 
tunnis, said õpilaste juhendamisel 
ülevaate koolist ning külastasid ka 
7. klassi majandusõppe tundi. Ehkki 
Rootsi gümnaasiumides on eraldi 
majandusharu, mis hõlmab erinevaid 
majanduse kursusi, tunnustasid nad 

Kõige ehedamad ja vahetumad koge-
mused saab laps päriselust, kus tal on 
võimalus uute teadmiste hankimisel 
kasutada kõiki meeli.

Ei ole uudiseks, et tutvuda lähemalt 
erinevate ilmastikunähtustega, aasta-
aegade vaheldumisel looduses kaas-
nevate muutustega, taimede kasvu ja 
arenguga, erinevate liikide kooseluga 
jne jne, on vajalik minna loodusesse 
– kodu- või lasteaia õuealale, metsa, 
parki, jooksurajale. Hea õpikeskkond 
peab olema aga ka vaheldusrikas ja 
mitmekesine! 

7. veebruaril oli Pisipõnni lasteaia 
koolieelsetel rühmadel võimalus 
õppida Eestimaa loodust ja loomi 
tundma Sagadi looduskoolist külla 

tulnud Metsaemaga, kes omakorda oli 
kaasa kutsunud laste suure lemmiku 
– koeratüdruk Lotte. 

Külalistel oli kaasas Eestimaa 
looduse teemaline lauamäng, mis oma 
suuruse poolest sobis lausa põrandal 
mängimiseks. See lauamäng on suurepä-
rane õppevahend, milles on ühendatud 
paberkandjal õppematerjal kõrgteh-
noloogilise digitaalse mängupliiatsiga, 
mis muudab staatilise õppevahendi 
kuulatavaks. Nii said kõik lapsed, 
Lotte jutupliiatsit kasutades, uusi ja 
huvitavaid teadmisi. Metsaema ja Lotte 
abiga leiti õiged piltvastused küsimus-
tele elurikkuse, keskkonnasõbralike 
eluviiside ning inimese tegevuse kohta 
looduses. Õppepäeva raames oli lastel 

võimalik lähemalt tutvust teha ka ühe 
metsaasukaga – karuga. Saadi uusi 
teadmisi karu pesitsemiskohtadest, 
poegade kasvatamisest, toitumisharju-
mustest jms. 

Programm pakkus palju uusi 
teadmisi ja erinevaid kogemusi nii 
lastele kui õpetajatele. 

Heas õpikeskkonnas toimub 
õpetamine ja õppimine vahetu 
kogemise, ise tegemise ja kogetu 
vahendamise kaudu. Inimene õpib 
kogemuste varal. Iga kogemus on 
aga midagi väga isiklikku, seesmist, 
midagi, millele igaüks vaid ise oskab 
oma elus rakendust leida.

Leevi Ivainen,
 Pisipõnni õppealajuhataja

Hea õpikeskkond pakub erinevaid 
võimalusi

- idee sisu (lühike kirjeldus inves-
teeringu olemusest ning kus ja millal 
ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas 
ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);

- sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saa-
vad probleemi lahendamisest või uue 
võimaluse avanemisest otseselt kasu, 
nimetada hinnanguliselt sihtrühma 
suurus, vanus jm olulised tunnused);

- eeldatav eelarve (idee teostamise 
hinnanguline maksumus);

- muu oluline info (lühike kirjeldus 
sellest, mida oleks idee hindajail lisaks 
oluline teada).

Ideid analüüsib ja hindab vallava-
litsuse poolt moodustatav komisjon, 
kes kõrvaldab need ettepanekud, mis 
ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt 
rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad 
ühe eelarveaasta jooksul.

Nõuetele vastavad ja hääletusele 

Algus lk 1

2017. aasta kaasava eelarve 
ettepanekuid...

ettevõtlusõppe praktilist õpet ja 
Eesti õpilasfirma programmi ning 
samuti meie õpilasfirmade tegevust.

Huvitav oli teada saada, et samuti 
nagu Eestiski arendatakse inten-
siivselt ettevõtlust, on ka Rootsis 
majandusharu hetkel kujunenud 
üheks kõige populaarsemaks õp-
peprogrammiks tehnoloogia ja 
loodusteadsute haru kõrval.

Külvi Kivisild

Rootsi majandusõppe õpetajad 
Tapa gümnaasiumis

Rootsi õpetajad vestlemas TG õpilasfirmadega. Foto Cecilia Ebeling

Tänuavaldus
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Sõjalise algõppe tund koos NATO sõduritega.

Võistkonnad ühispildil pärast pallilahinguid.
Fotod  Tapa gümnaasiumi  Facebookist

Veebruarikuu teisel päeval oli Tapa 
gümnaasiumi õpilastel võimalus 
kohtuda Tapal teenivate NATO 
sõjaväelastega. Toimusid ingliskeelsed 
tunnid 9. klassidele ja gümnaasiu-
miastmele, kus mehed rääkisid oma 
elust ja tegevusest sõjaväes, vestlus-
teemadeks oli ka ameerika ja eesti 
kultuuride erinevus, toit ja elustiil. 

Väga huvitavaks kujunes ühistund 
11. klassiga, kus toimus ka „sõjaline 
algõpe“ ehk tund algas rivistusega 
ning võistlusega kätekõverduste te-
gemises. Edasi näitasid sõjaväelased 
videoid langevarjuhüpetest jm. sõja-
väes toimuvast ning kostitasid õpilasi 
ameerika sõdurite toidupakkidega. 
Koolilaual sai keeta ja süüa kuuma 
toitu. Järgnev tund oli rühmatöö, kus 
õpilaste vestlus meestega kujunes nii-
võrd elavaks, et tunni lõpus oli raske 
leida aega kokkuvõtete tegemiseks. 

Päev lõppes käsipalli ja korvpalli 
võistlusega Tapa gümnaasiumi ja 
NATO liitlasvägede meeskondade 
vahel. Kindlasti oli see üks praktili-
semaid õppevorme ja meeldejääva-
maid õppetunde sellest õppeaastast.

Külvi Kivisild

Kohtumine NATO sõjaväelastega

Möödunudaastane hea kogemus 
annab julgust pakkuda ka sel aastal 
Presidendimatkal osalejatele mõni 
magus suutäis kooki ja tass kohvi 
matka lõpetamise puhul.

Kohviku korraldajateks ja läbi-
viijateks on Jäneda Külaelu Aren-
damise Seltsi ärgitusel kogunenud 
kohalikud inimesed. Kohviku tulud 
lähevad Jäneda lossi Urmas Sisaski 
tähetorni renoveerimiseks. Suurema 
osa vajaminevast rahast loodame 
saada projektist, mis on töös, kuid 

omaosaluse lisamiseks vajame tuge.
Kohviku meeskond töötab tasuta, 

koogimeistrid annetavad osa müügi-
tulust ning ka ostjatel on võimalus 
poetada oma panus annetuskastidesse, 
mis asuvad kohvikus ning tähetornis.

Eelmisel aastal kogunes kohviku ajal 
tehtud annetustest 478 eurot, millele 
Tapa vallavalitsus lisas 150 ning selle 
rahaga sai renoveeritud Presidendi 
klassitoa rõduuks lossi teisel korrusel. 

Kohtumiseni!
Kohviku toimkond

Heategevuslik Papa 
Krimmi kohvik Jäneda 

lossis tuleb taas!

Igal lapsel on õigus elule, tervisele ja 
arengule; olla kaitstud igasuguse vä-
givalla ja väärkohtlemise eest; rääkida 
kaasa teda mõjutavates küsimustes 
peres, koolis ja laiemalt ühiskonnas.

2016. aasta alguses jõustus uus 
lastekaitseseadus, mille eesmärk on 
lapse õiguste ja heaolu igakülgne 
tagamine. Lastekaitseseadusega 
loodi Sotsiaalkindlustusameti laste-
kaitse üksus, kes toetab kohalikke 
omavalitsusi arendustegevustes ja 
üksikjuhtumite lahendamisel.

Kohalik omavalitsus korraldab 
lastekaitset kohalikul tasandil ja loob 
vajalikud tingimused laste õiguste ja 
heaolu tagamiseks.

Esmane vastutus lapse õiguste ja 
heaolu tagamise eest on lapsevanemal 
või last kasvataval isikul.

Lasteabitelefon 116 111 töötab 
üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja 
kõned on kõigile helistajatele ta-
suta. Kui lapse turvalisuse huvides 
on vaja kiiret ja kohest sekkumist, 
tehakse koostööd politsei, Sotsiaal-
kindlustusameti lastekaitseüksuse 
ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. 
Telefon töötab 24/7, helistamine on 
tasuta, helistamine on anonüümne, 

kõned salvestatakse, e-post –  info@
lasteabi.ee.

Valvetelefon on ööpäevaringne 
telefon spetsialistidele ning mõeldud 
eelkõige kasutamiseks juhul, kui 
abivajava või hädaohus oleva lapse 
abistamiseks on vajalik lastekaitsealane 
tugi, kuid kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsespetsialistiga pole võimalik 
kontakti saada. 

Piirkondlikud valvetelefoni 
numbrid:

• Põhja piirkond (Harju, Rapla ja 
Järva maakond) 5919 5718.

• Lõuna piirkond (Jõgeva, Tartu, 
Võru, Põlva, Valga, Viljandi maa-
kond) 5302 8887.

• Lääne piirkond (Saare, Hiiu, Lää-
ne, Pärnu maakond) 514 2536.

• Ida piirkond (Ida-Viru, Lää-
ne-Viru maakond) 514 5182. 
Abivajav laps on laps, kelle heaolu 
on ohustatud või kelle puhul on tek-
kinud kahtlus tema väärkohtlemise, 
hooletusse jätmise või muu lapse 
õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja 
laps, kelle käitumine ohustab tema 
enda või teiste isikute heaolu. Ko-
hustus abivajavast lapsest teatada 
on kõigil isikutel, kellel on olemas 

teave abivajavast lapsest. Abivaja-
vast lapsest tuleb viivitamata teatada 
kohaliku omavalitsuse üksusele või 
lasteabitelefonil 116 111.

Hädaohus olev laps on laps, kes 
on oma elu või tervist ohustavas 
olukorras, ja laps, kelle käitumine 
ohustab tema enda või teiste isikute 
elu või tervist. Kohustus hädaohus 
olevast lapsest teatada on kõigil isiku-
tel, kellel on olemas teave hädaohus 
olevast lapsest. Hädaohus olevast 
lapsest tuleb viivitamata teatada hä-
daabinumbril 112.

Kadunud laste telefoni 116 000 
teenus käivitus Eestis 2011. aas-
ta algusest Sotsiaalministeeriumi 
rahastamisel.  Kadunud laste te-
lefoni eesmärk on anda esmased 
juhiseid situatsioonis käitumiseks, 
vajadusel pakuvad kriisinõusta-
mist ning emotsionaalset tuge nii 
täiskasvanutele, kelle lapsed on 
kaduma läinud, kui ka noortele, kes 
on kodunt ära jooksnud või kes on 
eksinud. Telefon töötab 24/7 ja on 
kõigile helistajatele tasuta. 

Alus: Sotsiaalkindlustusamet
Karmen Kaar,
sotsiaalnõunik

Abivajavate ja hädasolevate 
laste teavitamisest

Tööraamatut saad sotsiaalkindlustu-
sametile üle anda kahel viisil – posti 
teel või ise tuues.

•  Tööraamatu võid saata meile 
posti teel aadressile Endla 8, 15092 
Tallinn. Palun saada koos tööraama-
tuga meile ka oma kontaktandmed 
(nimi, isikukood, aadress, e-posti 
aadress, telefon. Ka see, kas soovid, 
et tagastame tööraamatu tavalise või 
tähitud postiga). Kui oleme tööraama-
tu kätte saanud, anname sulle sellest 
teada (kirja teel või helistades).

•  Tööraamatu võid tuua ka meie 
klienditeenindustesse üle Eesti. Selle 
vastuvõtmise kohta annab klienditee-
nindaja oma allkirjaga teatise, kus on 
kirjas tööraamatu esitamise kuupäev.

Pärast seda, kui tööraamatu and-
med on registrisse sisestatud, saada-
me tööraamatu sulle posti teel sinu 
märgitud aadressile tagasi. Koos 
tööraamatuga saadame ka arvesta-
tud staažiperioodid. Nii saad ise üle 
vaadata, kas kõik sinu töötamised 
on arvesse võetud. Küsimuste korral 
pöördu sotsiaalkindlustusameti poole.

Kui sul tööraamatut ei ole, siis võta 
palun ühendust sotsiaalkindlustus-

ametiga. Meie klienditeenindaja aitab 
sind vajalike dokumentide leidmisel 
ning teeb vajadusel päringud erineva-
tesse arhiividesse. Sina ei pea ise arhiivi 
päringut tegema.

Oma töötajate tööraamatuid saavad 
sotsiaalkindlustusametile esitada ka 
tööandjad. Tööandjatel palume tööraa-
matutele lisada nimekirja üle antavate 
tööraamatute kohta, kus on kindlasti 
ära märgitud inimese nimi ja isikukood 
(isikukoodi puudumisel sünniaeg) ja 
võimalusel töötaja kontaktandmed (e-
post, postiaadress ja telefoninumber).

Ootame tööraamatuid neilt, kes 
veel pensionit ei saa ja kes on töötanud 
enne 1999. aastat. Vanadus- ja töövõi-
metuspensioni saajatel tööraamatut 
esitada vaja ei ole.

Tööraamatute esitamine on ajalise 
piiranguta, see tähendab, et tööraama-
tu esitamisel ei ole lõpptähtaega. Kui 
soovid, võid tööraamatu tuua alles siis, 
kui jõuad pensioniikka.

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 
– 16 106.

Alus: Sotsiaalkindlustusamet
Karmen Kaar, 
sotsiaalnõunik

Tööraamatut on võimalik 
sotsiaalkindlustusametile 

üle anda mitmel viisil
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Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakond 
palub ühendust võtta isikutel, kelle 
peredes ja lähedaste hulgas on ini-
mesi, kes vajaksid eakatele, dement-
sete inimestele või mäluhäiretega 
noorematele inimestele mõeldud 
päevahoiuteenust. Vallavalitsus pla-
neerib vajaduse olemasolul teenuse 
väljaarendamist. 

Teenus on eelkõige mõeldud pe-
redele, kes ei saa eelpool nimetatud 
inimest üksi koju jätta. Päevahoid 
soodustab inimeste kodus elamist, 
võimaldab tema lähedastel jätkata 
töötamist ja anda neile puhkust. 
Päevahoiu teenusel olevatele ini-
mestele tagatakse tööpäeviti päevane 
hooldus, lisaks pakutakse arendavaid 
tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi 
füüsilise seisundi säilitamiseks, või-

malust puhkuseks, suhtlemiseks. 
Päevased tegevused planeeritakse 
inimestele individuaalselt, lähtu-
valt füüsilise ja vaimse seisundist 
ja inimese ning lähedaste soovist. 
Teenust on võimalik kasutada pi-
kemaajaliselt, üksikutel päevadel 
või tundidel nädalas. Teenuse va-
jalikkust hindab perearst või psüh-
hiaater. Teenust osutatakse isiku 
elukohajärgselt sotsiaalhoolekande 
osakonna teadmisel. Kliendile on 
hooldusteenus tasuline, omaosa-
lusega.

Teenuse eesmärgid:
- Toetada ja säilitada teenusesaaja 

toimetulekut.
- Vähendada omastehooldajate 

koormust ja anda pereliikmetele 
võimalus käia tööl.

- Toetada ja nõustada omakseid 
ja lähedasi.

- Ennetada inimese sattumist 
hooldekodusse.

- Anda teenust vajava inimese 
päevale kindel struktuur.

Teenuse sisu:
- Teenusesaaja hooldamine, toe-

tamine ja abistamine, igapäevaelus 
vajalike toimingute sooritamisel.

- Toitlustamine.
- Erinevad huviala- ja loovad 

tegevused.
Palume võimalikust teenuse va-

jadusest teada anda kuni 28.02.2017 
e-mailile karmen.kaar@tapa.ee või 
helistades 325 8691. 

Karmen Kaar,
Tapa vallavalitsuse

sotsiaalnõunik

Täiskasvanute päevahoiuteenus

MTÜ Maria ja lapsed osutab alates 
01.02.2017 turvakoduteenust lastele. 
Teenust osutatakse MTÜ-le kuuluvas 
majas, teenuse osutamise asukohaks 
on Tedre 11, Rakvere, Lääne-Virumaa. 

Turvakodu valvetelefon 5308 9872 
(kättesaadav ööpäevaringselt).

I TEENUSE SISU
Teenuse eesmärk
Turvakoduteenuse eesmärk on 

tagada kõige esmasem abi ja turvaline 
keskkond neile lastele, kes vajavad 
kaitset, mõistmist, tuge ning nõusta-
mist, olles kogenud füüsilist, vaimset, 
seksuaalset või majanduslikku vägival-
da, hülgamist või hooletusse jätmist.

Eesmärgi saavutamiseks täidab 
Turvakodu järgmisi ülesandeid: 
- tagab hülgamist, hooletusse jätmist 
või vägivalda kogenud lapse õiguste ja 
huvide kaitse ning rakendab abinõusid 
lapse elu edaspidiseks korraldamiseks; 
- tagab lastele ööbimisvõimaluse ja 
toitlustamise ning vajaliku riideabi; 
- korraldab lastele hariduse omanda-
mise ja huvihariduse võimaldamise; 
- tagab koostöös lapse elukohajärgse 
valla- või linnavalitsusega võrgustiku-
töö põhimõttel lapse psühholoogilise 
nõustamise ning lapse individuaalse-
test vajadustest lähtuva abi ja teenuste 
kättesaadavuse lapsele vajalikul määral

Teenuse sihtgrupp
Turvakoduteenuse sihtgrupp on 

ohtu sattunud lapsed vanuses 0–8a. 
Turvakoduteenus on kättesaadav 

lapsele, kes vajab abi hooldamises esi-
nevate puuduste tõttu, mis ohustavad 
tema elu, tervist või arengut.

Pöördumise põhjused võivad 
olla järgmised:

- lapsel ei ole võimalik mingil 
põhjusel (vanema joomahoog, vägi-
vallaoht, hüljatus, vanemate ootamatu 
haigestumine või surm) kodus olla;

- last on väärkoheldud;
- lapse elukoht ja vanemad on 

väljaselgitamisel;
laps on eraldatud perekonnast ja 

kodust ning toimuvad asendushool-
duse ettevalmistamised

-laps kes vajab abi muul olulisel 
põhjusel.

Turvakodu teenusele ei võeta vastu 
alkoholi/narkojoobes ja vägivaldselt 
käituvaid lapsi, kes võivad ohustada 
nii enda kui teiste tervist ja elu. 

Teenuse kirjeldus
Turvakoduteenus on ööpäeva-

ringne teenus. Turvakodusse pöör-
dumisel selgitatakse kõigepealt välja 
lapse esmane abivajadus, osutatakse 
esmast abi ehk tagatakse ajutine eluase 
ja turvalisus ning east ja vajadusest 
tulenev nõustamine, arstiabi. Tur-
vakoduteenuse juures mõistetakse 
ajutise eluaseme tagamisena nii voo-
dikoha ja isikliku hügieeni kui vajaduse 
korral pesupesemise ja toitlustamise 
võimaluse tagamise võimaldamist. 
Turvakoduteenuse raames luuakse 
sobivad tingimused õppimiseks ning 
toetatakse last õppetöös, samuti kor-
raldatakse vaba aja tegevusi, toetades 
laste eakohast arengut.

Teenust saava lapse seaduslik 
esindaja on tsiviilseadustiku üldosa 
seadusest ja perekonnaseadusest

tulenevalt lapsevanem, eestkostja 
või teatud juhtudel kohalik omava-
litsus. Turvakoduteenuse osutaja ei 
ole lapse seaduslik esindaja. Lapse 
elukohajärgne kohalik omavalitsus 
peab teenust saavale lapsele koosta-
ma juhtumiplaani, milles on kindlaks 
määratud turvakoduteenuse osutaja 
ülesanded lapse hooldamisel ja aren-
damisel. 

Teenuse osutamise maht ja teenuse 
osutamise kestus sõltub teenuse vaja-
duse hindamise tulemustest.

Teenuse osutamise põhimõtted
Teenuse osutamisel on eesmärgiks 

säilitada lapse jaoks võimalikult ko-
dune elurütm, elukeskkond ja hubane 
ning turvaline miljöö.

Teenus sisaldab individuaalseid tu-
gitegevusi: jõustamine, motiveerimine, 
abistamine, juhendamine, toetamine, 
nõustamine, õpetamine, planeerimine, 
analüüsimine ja grupitööd. 

Teenuse osutamise protsess on 
kooskõlas asutuse missiooni ja visioo-
niga lähtudes eelkõige lapse parimast 
huvist ning turvatunde loomisest läbi 
miljööteraapilise keskkonna.

II TEENUSE TAOTLEMISE 
JA OSUTAMISE PROTSESS

Teenuse taotlemine ja vastutav 
isik

Teenust võib taotleda kohalikult 
omavalitsuselt, kuid turvakoduteenu-
se pakkuja poole võib pöörduda ka 
isik ise, samuti võib abivajaja teenuse 
osutaja juurde viia mõni teine isik (nt 
politsei, lähedane, õpetaja jne).

Turvakoduteenuse osutaja teavitab 
lapse vanemat/elukohajärgset koha-
likku omavalitsust viivitamatult, kuid 
mitte hiljem kui esimese tööpäeva 
jooksul lapsest, kes tuli iseseisvalt või 
kelle tõi mõni teine isik või asutus. 
Samuti teavitatakse lapse elukohajärg-
set kohalikku omavalitsust iseseisvalt 
koos vanemaga tulnud või mõne teise 
isiku toodud lapsest (lastest). 

Teenusele suunamine
Lapse võib teenust saama suunata 

kohalik omavalitsus, turvakodusse 
võib tulla laps iseseisvalt, samuti võib 
lapse turvatuppa tuua kolmas isik, nt 
politsei, lähedane isik, laste ja peredega 
töötav spetsialist. Abivajajaid võetakse 
vastu ööpäevaringselt. 

Abivajaja saab pöörduda oma mu-
rega kohaliku omavalitsuse lastekait-
setöötaja või sotsiaaltöötaja poole, kes 
hindab olukorda ja suunab vajadusel 
turvakodu teenusele.

Samuti saab pöörduda ise otse 
turvakodusse - tulla kohale Tedre 11, 
Rakvere . Alati saab infot helistades 
numbril 53 08 9872

Kui koos turvakodu töötajaga on 
põhjus ja vajadus turvatoas viibimi-
seks välja selgitatud, võtab turvakodu 
töötaja esimesel võimalusel ühendust 
kohaliku omavalitsuse lastekaitse-
töötajaga ja kooskõlastab turvakodu 
teenuse osutamise/ teenusele jäämise/
teenuse eest tasumise.

Kui teenusele tuleb laps iseseis-
valt, siis alati teavitatakse sellest ka 
lapsevanemaid või kui nendega ei saa 
ühendust, politseid.

Teenuse osutamise alustamisel 
teavitatakse last suuliselt või kirja-
likult tema õigustest ja piirangutest 
teenuse saamise ajal, sh kaebuste 
esitamise võimalustest ja korrast, kui 
isik on võimeline öeldut või loetut 
mõistma.

Kui isik ei ole võimeline öeldut 
või loetut mõistma, teavitatakse isiku 
õigustest ja piirangutest, sh kaebuste 
esitamise võimalustest ja korrast, isiku 
seaduslikku esindajat.

Teenuse finantseerimise/ mak-
sumuse põhimõtted

Turvakoduteenuse maksumus on 7 
eur/tund; 40 eur/ööpäev.

Võetav tasu oleneb teenuse mahust 
ja kehtestatud maksumusest. 

Teenuse hind on muutuv suurus, 
selle otsustab iga aasta algul MTÜ 
Maria ja lapsed juhatus.

 Abivajaja teenusel viibimiseks on 
vajalik kohaliku omavalitsuse otsus ja 
garantiikiri teenuse tasumise kohta.

Alus: Sotsiaalkindlustusamet
Karmen Kaar,
sotsiaalnõunik

Turvakoduteenus, 
MTÜ Maria ja lapsed

MTÜ Oma Pere
MTÜ Oma Pere pakub toetavaid tee-
nuseid lapsendajatele, eestkoste- ning 
hooldusperedele. 

Teenusel osalemiseks palub Tapa 
vallavalitsuse sotsiaalosakond endast 
teada anda peredel, kes pakuvad 
eestkoste- ja hoolduspereteenust 

Tapa vallas või kes on läbinud 
hoolduspere koolituse, kuid ei paku 
hetkel teenust.

Teave palun edastada aadressidel 
jaanika.kirs@tapa.ee või info@
omapere.ee. 

Eestkoste perede all on mõeldud 

perevõrgustiku liikmeid, nt vanava-
nemad, kes kasvatavad lapselapsi, 
pered, kes on võtnud kasvatada oma 
õe- või venna lapsi jm.

Teenused on TASUTA!
Jaanika Kirs,

lastekaitsespetsialist
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Jaanuaris kinnitas Tapa vallavo-
likogu valla 2017. aasta eelarve, 
kuhu on kavandatud täiendavad 
vahendid sotsiaalteenuste aren-
damiseks eelkõige, hooldustvaja-
vate inimeste ja nende lähedaste 
toetamiseks.

Vallavolikogu sotsiaalkomisjon 
on aastaid teinud tööd selle nimel, 
et vald toetaks teenustega abiva-
javaid inimesi. Rahaline toetus 
hoolitsust ei paku ega vähenda ka 
hoolduskoormust.

Toonase sotsiaalkomisjoni 
esimehe perearst Katrin Kuusiku 
eestvedamisel saavutas sotsiaalko-
misjon 2015. aastal, et vallavoliko-
gu pani määrusega vallavalitsusele 
ülesandeks töötada välja hooldust 
vajavatele isikutele ja nende lähe-
dastele hoolduskoormust vähen-
davad teenused. Kahjuks siiani ei 
olnud vallavalitsus eelnimetatud 
määrust rakendanud täies mahus 
(siiani võimaldatakse elanikele 
vaid hooldekodu). Sotsiaalko-
misjon ei olnud olukorraga rahul, 
ning et mind nimetati vahepeal 
komisjoni esimeheks, jätkasin 

sama tööga. Komisjon peab olu-
liseks eelkõige selliste teenuste 
tagamist, mis:

1. tagavad abivajajatele pro-
fessionaalse hooldusteenuse, 
mille tulemusena toetaksime 
hoolduskoormusega isikud ja 
võimaldaksime neile tööle minna. 
See on eelkõige eakate ja dement-
sete päevahoiu arendamine, koos 
teiste toetavate teenustega (sh. in-
tervallhooldus, omaste tugigrupp, 
abivahendite osas nõustamine  ja 
taotlemine ning psühholoogiline 
nõustamine);

2. tagavad peredele toetavad 
teenused, mille tulemusena on 
võimalik lapsevanematel tööl käia 
ning ennast teostada (tugiisikutee-
nus, tugigrupiteenus, psühholoo-
giline nõustamine, laste õhtune 
või öine hoid);

3. tagavad puudega lapse va-
nematele kindlustunde (aktiveeri-
misteenused, nõustamisteenused, 
lapse tugiteenused, puudega laste 
päevahoiuteenus),

4. tagavad psüühikahäiretega 
isikutele ja nende lähedastele 

Südamlik tänu!
Avaldan siirast tänu Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakonna  

töötajatele. Karmen Kaar, Eha Altmäe ja Ly Nelson on teinud minu ja minu 
tütre jaoks palju rohkem, kui seda näeb ette nende ametialane kohustus.

Olen samuti tänulik Rakvere arstidele Tiiu Tandrele, Alla Ganošinale ja Dores 
Dmitrjevskile mitmeaastase meditsiinilise hoolduse eest. Suurt ja vajaliku abi 

olen saanud Tapa perearstilt Katrin Kuusikult.
Lugupidamisega, tänulik Tamara Kravtsenko

Töövõimereformi eesmärgiks on 
toetada töövõimetuspensionäride 
ja vähenenud töövõimega tööea-
liste täisväärtuslikku elu, aidates 
neil leida tööturul pakutavate 
teenuste abil võimetekohast tööd 
ja tööl püsida

Alates 1. jaanuarist 2017 hin-
dab töövõimet ainult töötukassa. 
Töötukassasse pöördu töövõime 
hindamiseks ka siis, kui sinu 
korduvekspertiisi tähtaeg kätte 
jõuab. Soovi korral võid esitada 
töötukassasse taotluse töövõime 
hindamiseks ka enne tähtaja 
lõppu.

Kui ekspertiisi tulemusel sel-
gus sinu osaline või puuduv 
töövõime maksab töötukassa 
sulle töövõimetoetust. Lähemalt 
saad lugeda töötukassa kodule-
helt https://www.tootukassa.
ee/content/toovoimereform/
toovoimetoetus.

Kui sul on sotsiaalkindlustus-
ameti poolt varasema ekspertiisi 
tulemusel määratud invaliidsus-
grupp või tuvastatud püsiv täht-
ajatu töövõimetus, mis kehtib 
vanaduspensionieani, siis sa ei pea 
pöörduma töötukassasse töövõi-
me hindamiseks. Maksame sulle 
töövõimetuspensionit edasi kuni 
vanaduspensioni ea saabumiseni.

Taotluse töövõime hinda-
miseks saad esitada ja taotluse 
vormi leiad:

• töötukassa iseteeninduspor-
taalis;

• töötukassa maakondlikus 
osakonnas juhtumikorraldaja 
abiga;

• saates elektroonilise taot-
lusvormi (digiallkirjastatult) e-
posti teel maakondliku osakonna 
üldisel e-posti aadressil;

• paberkandjal (allkirjastatuna) 
tavapostiga maakondliku osakon-
na üldisel postiaadressil.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni 
Sotsiaalkindlustusameti kaudu 
võivad saada alla 16-aastased 
lapsed, vanaduspensioni ealised 

isikud ja need tööealised isikud, 
kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna 
arvele võetud. 

Tööalast rehabilitatsioo-
ni Töötukassa kaudu võivad 
saada tööealised inimesed, kes 
on tööturul aktiivsed – töötavad, 
õpivad või on töötuna arvele 
võetud.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni tee-
nust ja tööalase rehabilitatsiooni 
teenust ei või saada samaaegselt.

Sotsiaalne rehabilitatsioon 
on mõeldud kõigile puudega 
inimestele ja osalise või puuduva 
töövõimega inimestele, kes vaja-
vad igapäevaelus abi  puudest või 
erivajadusest tulenevate piiran-
gutega toimetulekuks. Rehabili-
tatsiooni eesmärgiks on õpetada 
ja arendada inimese igapäevaelu 
oskusi,  suurendada tema või-
malusi ühiskonnaelus osaleda, 
toetada õppimist ja arendada 
eeldusi töövõime teatud tasemel 
omandamiseks või taastamiseks. 
Sotsiaalse rehabilitatsiooni tee-
nust vahendab Sotsiaalkindlus-
tusamet.

Tööalane rehabilitatsioon 
on mõeldud tööealistele vähene-
nud töövõimega inimestele ehk 
inimestele, kellel on puue või 
uue korra järgi tuvastatud osaline 
töövõime või senise korra järgi on 
nad tunnistatud töövõimetuks. 
Tööalase rehabilitatsiooni tee-
nused on mõeldud 16-aastastele 
kuni vanaduspensioni ealistele 
inimestele ning neid teenuseid 
vahendab Töötukassa. Teenuste 
kasutamiseks pead olema töö-
valdkonnas aktiivne – töötama, 
tööd otsima või õppima.

Muutus ka sotsiaalse re-
habilitatsiooni teenuse sisu 
ja korraldus. Tööealiste ja 
vanaduspensioni ealiste puhul 
lisandus teenuse vajaduse hin-
damine, mis on oma olemuselt 
vestlus Sotsiaalkindlustusameti 
juhtumikorraldajaga eesmärgiga 
välja selgitada, milliseid teenuseid 

inimene vajab. Sotsiaalkindlustu-
sameti poolt pakutakse inimesele 
välja rehabilitatsiooniprog-
ramm või teenuste vajaduse 
hindamise käigus koostatakse talle 
tegevuskava või keerulisematel 
juhtudel suunatakse rehabi-
litatsiooniasutusse isikliku 
rehabilitatsiooniplaani koos-
tamiseks. Programm pannakse 
kokku sarnaste probleemide ja 
eesmärkidega inimeste rühma 
jaoks. Isikliku tegevuskava te-
gemine on uus võimalus, mille 
koostab inimesele alates 2016. 
aastast Sotsiaalkindlustusameti 
juhtumikorraldaja. Sel juhul saab 
inimene rehabilitatsiooniplaani 
koostamise vahele jätta ja vajalikke 
teenuseid kiiremini. Rehabili-
tatsiooniplaan on konkreetsele 
inimesele koostatud hindamise 
kokkuvõte koos tegevuskavaga, 
kus on kirjas, milliseid eesmärke 
inimene soovib läbi teenuste ka-
sutamise saavutada.

Rehabilitatsiooniprogrammi, 
tegevuskava või plaani tegemise 
käigus hinnatakse inimese toi-
metulekut ja seda, missugune on 
tema kõrvalise abi vajadus. Samuti 
tehakse ettepanekuid kodu, töö- ja 
õpikeskkonna kohandamiseks ja 
abivahendite kasutamiseks ning 
nõustatakse puudega inimest 
tema edasise sotsiaalse toimetule-
ku parandamise huvides kõikides 
vajalikes valdkondades.

Pane tähele! 
Ravi, sealhulgas taastusravi ei 

ole sotsiaalne rehabilitatsioon. 
Ravi ja taastusravi vajaduse korral 
tuleb pöörduda oma perearsti või 
vajaliku eriarsti poole. 

Tööalast rehabilitatsiooni pa-
kub Töötukassa.

Sotsiaalkindlustusameti infote-
lefon – 16106

Töötukassa infotelefon - 15501
Alus: Sotsiaalkindlustusamet; 

Eesti Töötukassa
Karmen Kaar, 
sotsiaalnõunik

Volikogu andis rohelise tule 
sotsiaalteenuste arendamiseks

Töövõimereform ja 
töövõime hindamine

Tapa päevakeskuses (Valve 30) töötab

igal kolmapäeval kell 9–14
MASSÖÖR eakatele soodushinnaga!

Vajalik eelregistreerimine tel 554 7894 – Silvia

kindlustunde iseseisva(ma)ks toi-
metulekuks (nõustamisteenused, 
aktiveerimisteenused, päevahoid).

Sotsiaalkomisjon peab vajali-
kuks, et vald korraldaks kõikide 
teenuste olemasolu või kätte-
saadavuse. Sotsiaalkomisjoni 
esimehena olen seisukohal, et 
teenused ei pea olema klientidele 
tasuta, vaid taskukohase ja arengut 
toetava omaosaluse määraga. 

Soovin, et Tapa vald jõuaks 
sotsiaalvaldkonnas järgi teistele 
omavalitsustele, kes pakuvad oma 
eakatele/dementsetele ja teistele 
sihtgruppidele mitmesuguseid 
toetavaid sh. päevahoiu teenuseid 
(nt. Vinni vald, Rakvere linn, 
Haljala vald). 

Kindlasti on kõigi teenuste 
kättesaadavuse ja arendamisega 
veel pikk tee minna, aga vähemalt 
algus on tehtud. Palun teavitage 
vallavalitsuse sotsiaalosakonda 
inimestest, kellel võiks olla vaja 
kõrvalist abi elujärje paranda-
miseks. 

Ene Augasmägi,
sotsiaalkomisjoni esimees
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Maa omanikud ja maa kasutajad 
saavad veebruari kuus Mak-
su- ja Tolliametilt maksuteate 
tasumisele kuuluva maamaksu 
kohta. E-maksuametis/e-tollis 
registreeritud kasutajale, kelle e-
posti aadress on maksuhaldurile 
teada, saadetakse maamaksutea-
de ainult elektroonselt, teistele 
saadetakse maksuteade postiga 
alalise elukoha aadressil.

Maamaksu maksab isik, kes 
1. jaanuari seisuga on kinnistus-
raamatu andmete kohaselt kin-
nisasja omanik, hoonestaja või 
kasutusvaldaja. Kui maakasutust 
ei ole vormistatud, maksab maa-
maksu isik, kes maad tegelikult 
kasutab. Maa omandamisel aasta 
keskel säilib eelmise omaniku 
maamaksu kohustus aasta lõpuni 
ning uue omaniku maksukohus-
tus tekib maa omandamise aas-
tale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kuni 64-eurone maamaks 
tasutakse ühe korraga 31. märt-
siks. Maamaksust, mis ületab 
64 eurot, tasutakse 31. märtsiks 
vähemalt pool, kuid mitte vähem 
kui 64 eurot. Ülejäänud osa 
maamaksust tasutakse hiljemalt 
2. oktoobriks 2017.

Maamaksu ei määrata ja mak-
suteadet ei väljastata, kui mak-
susumma on alla 5 euro.

Maksumaksja, kes ei ole mak-
sustamisaasta maamaksuteadet 
25. veebruariks kätte saanud, 
on kohustatud sellest 30 päeva 
jooksul teavitama Maksu- ja 

Tolliametit.
Maamaksumäära Tapa vallas 

alates 2012. aastast muudetud ei 
ole ja sellega seoses ei ole muu-
tunud ka maamaks. 

Tapa vallas on maamaksust 
vabastatud represseeritu ja rep-
resseerituga võrdsustatud isik 
tema kasutuses oleva elamumaa 
või maatulundusmaa õuemaa 
kõlviku osas. 

Maamaksu tasumisest on va-
bastatud maa omanik tema kasu-
tuses oleva elamumaa või maatu-
lundusmaa õuemaa kõlviku osas 
tiheasustusega alaks määratud alal 
kuni 1500 m² ning mujal kuni 2,0 
ha ulatuses, kui sellel maal asuvas 
hoones on tema elukoht vasta-
valt rahvastikuregistrisse kantud 
elukoha andmetele.

Kui maksuteates on maksus-
tatava maakasutuse või mak-
sumaksja andmed ebatäpsed, 
tuleb maksumaksjal pöörduda 
andmete täpsustamiseks Tapa 
vallavalitsusse. 

Infot maksustatava maa 
andmete ja maksumäära kohta 
saab maakorraldajalt telefo-
nil 322 9672, infot maamaksu 
tasumise kohta aga Maksu- ja 
Tolliametist, helistades tavata-
riifiga maamaksu infotelefonile 
880 0816. Ka e-maksuametis on 
võimalik kontrollida oma mak-
sukohustuse täitmist.

Kairi Maasen,
maakorraldaja-

planeerimisspetsialist

Tapa vallavolikogu 26.01.2017 
otsusega nr 204 kehtestati Tapa 
linnas Lai tn 4 ja Lai tn 12 kin-
nistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringualal asuvad tervi-
kuna katastriüksused Lai tn 4, Lai 
tn 12, Kabala tn 1, Pääsukese tn 3 
ja Pärna tänav ning osaliselt asub 
planeeringualal Kabala tänav, 
Veski tänav L1 ja Lai tänav L1. 

Ala suurus on ~ 11177 m².
Detailplaneeringu koosta-

mise eesmärgiks on Tapa vallas 
Tapa linnas asuva Lai tn 4 ja Lai 
tn 12 kinnistute liitmine, ehitus-
õiguse määramine, hoonestusala 
määramine, liikluskorralduse 
määramine, haljastuse ja hea-
korrastuse määramine, kujade 
määramine, tehnovõrkude ja 
-rajatiste asukoha määrami-
ne ning keskkonnatingimuste 
seadmine. 

Detailplaneering muudab 

Tapa linna generaalplaani (Tapa 
Linnavolikogu otsusega nr 71 
09.11.95 kehtestatud üldplanee-
ringuna). Planeeringu eesmärk 
on Lai tn 4 kinnistu osas Tapa 
linna üldplaneeringus näidatud 
maakasutuse juhtfunktsiooni 
muutmine ühiskondlike hoonete 
maa-alast tootmismaaks.

Keskkonnamõju strateegilist 
hindamist ei algatatud, kuna 
detailplaneeringu ellurakendami-
sega ei kaasne olulist negatiivset 
keskkonnamõju, mis võiks üle-
tada tegevuskoha keskkonnata-
luvust, põhjustada keskkonnas 
pöördumatuid muutusi või seada 
ohtu inimese tervist ja heaolu.

Otsusega on võimalik tutvu-
da Tapa valla kodulehel www.
tapa.ee

Kairi Maasen,
maakorraldaja-

planeerimisspetsialist

Detailplaneeringu 
kehtestamine

05.01.2017
• Otsustati pikendada AS-ga Eesti 

Keskkonnateenused 13.12.2013 sõlmi-
tud töövõtulepingut Tapa linna jäät-
mete kogumispunkti haldamiseks kuni 
28.02.2017; 

• otsustati korraldada avatud hanke-
menetlusega riigihange „Investeerimislaen 
2017“ ning moodustati hankega seotud 
toimingute läbiviimiseks komisjon;

• nõustuti Tapa vallas Räsna külas 
asuva Nurme kinnistu jagamisega kaheks 
eraldi katastriüksuseks;

• nõustuti Tapa vallas, Patika külas 
asuva Mõisa-Moonaka katastriüksuse 
(sihtotstarve: elamumaa 100%) sihtots-
tarbe muutmisega ning määrata uuteks 
katastriüksuse sihtotstarveteks: elamu-
maa 90% ja ärimaa 10%;

• määrati Tapa vallas Kõrvekülas 
asuva maaüksuse koha-aadressiks Lääne-
Viru maakond, Tapa vald, Kõrveküla, 
Loobu metskond 338;

• tunnistati kehtetuks Tapa vallavalit-
suse 08.09.2016 korraldus nr 798 „Maa-
üksusele koha-aadressi määramine“;

• võeti vastu korraldus sihtotstarbe-
liste eraldiste lisamise kohta Tapa valla 
2016. a eelarvele;

• Lähetati vallavanema Alari Kirt 
11.–12.01.2017 Pärnus toimuvale koo-
litusele “Kohalike omavalitsuste juhtide 
arenguprogrammi 2016–2017“.

12.01.2017
• Kolmele puudega isikule määrati 

hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
• võeti vastu korraldus Väljaspool 

kodu osutatava üldhooldusteenuse eest 
tasumise kohta;

• võeti vastu korraldus raha eralda-
mise kohta sotsiaalse kaitse ja tervishoiu 
kuludeks;

• tunnistati turu teenuse osutamiseks 
Nooruse 1 asuva hoone koos teenindus-
maaga rendile andmise kirjaliku enam-
pakkumise võitjaks Piret Piheli Hoogla 
talu;

• nõustuti Tapa vallas Tõõrakõrve kü-
las asuva Leesi maaüksuse ostueesõiguse-
ga erastamisega ehitiste ühisomanikele;

• võeti vastu korraldus korraldatud 
jäätmeveo perioodilise vabastuse kohta 
ning üks korraldus korraldatud jäätme-

veoga mitteliitunuks lugemise kohta.

19.01.2017
• Väljastati ehitusluba ehitise (Tehase 

peahoonesse muuseumi rajamiseks) 
ümberehitamiseks Tapa vallas Moe 
külas Tööstuse kinnistul, katastritunnus 
71601:004:0940, vastavalt ARHITEK-
TUURIBÜROO A & K OÜ poolt 
koostatud projektile;

• väljastati ehitusluba ehitiste (elamu 
ja abihoone) püstitamiseks Tapa vallas 
Näo külas Peeteli kinnistul, vastavalt 
SORTA OÜ poolt koostatud projektile;

• loeti Tapa vallas Tapa linnas Pikk 
13 ehitise ümberehitamiseks (elamu) 
ehitusteatis teavitatuks;

• loeti Tapa vallas Tapa linnas 
Turu 12a kinnistul, katastritunnus 
79101:008:0006, ehitise ümberehitami-
seks (elamu) ehitusteatis teavitatuks vas-
tavalt Eesti Ehitusprojekt OÜ koostatud 
ehitusprojektile;

• võeti vastu korraldus põhivarade 
väljakandmise kohta bilansist;

• pikendati mitteeluruumi üürilepin-
gut (garaažiboks asukohaga Lehtse alevik 
Keskuse tn 2 elamu juures).

26.01.2017
• Loeti Evixer OÜ poolt esitatud 

dokumentatsioon nõuete päraseks ning 
lubati neil paigaldada välireklaam alates 26. 
jaanuarist 2017 kuni 26. jaanuarini 2019;

• otsustati korraldada lihthange 
„Tapa kultuurikoja rekonstrueerimise 
põhiprojekti koostamine“;

• seati isiklik kasutusõigus N.R. Ener-
gy OÜ kasuks Tapa valla omandis olevale 
Roheline tänav L1, Tapa linn, Tapa vald 
kinnistule maatükiga püsivalt ühendatud 
kaugküttetorustiku ehitamiseks, hool-
damiseks, korrashoiuks, remontimiseks 
ja likvideerimiseks, edaspidi nimetatud 
tehnorajatis, vastavalt kasutusõigusega 
koormatava ala plaanile;

• võeti vastu viis korraldust maa 
erastamise kohta;

• MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 
lapsehoid eraldati raha lapsehoiuteenuse 
osutamiseks;

• seitsmele lapsele määrati tugiisiku-
teenus;

• volitati Tapa vallavalitsuse hoolekan-

despetsialisti Ly Nelson teostama eestkos-
tetava nimel kõiki pangatoiminguid (e-tee-
nuse ja arveldusarve avamine ja sulgemine, 
pangakonto väljavõte, lepingute sõlmimine, 
sularaha väljavõtmine, maksta arveid ja teha 
ülekandeid.) Swedbank AS-is;

• viiele isikule eraldati küttetoetust;
• seitsmele lapsele eraldati lasteaia 

söögisoodustust;
• kolmele isikule eraldati peretoetust;
• seitsmele isikule eraldati ravimitoe-

tust;
• ühele abivajajale eraldati toetust 

majanduslikult raskesse olukorra tõttu;
• otsustati tasuda osa hooldekodu 

teenuse eest ühe abivajaja abistamiseks;
• anti luba MTÜ-le Eesti Sport Chan-

bara Liit kolme projektlaagri (suvine 
spordi treening- ja kultuurilaager) läbivii-
miseks Jäneda Kooli ja Jäneda Mõis OÜ 
territooriumil Jäneda külas Tapa vallas 
Lääne-Virumaal;

• kinnitati Tapa spordikeskuse rendi-
määrad.

02.02.2017
• Võeti vastu korraldus korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
kohta;

• võeti vastu kuus korraldust jäätme-
mahuti perioodilise tühjendamise kohta;

• kooskõlastati puurkaevu rajamise asu-
koht kinnistul Kopli Näo külas Tapa vallas; 

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

• lugeda Tapa vallas Tapa linnas Üle-
sõidu 5a kinnistule ehitise ümberehitami-
seks (elamu) ehitusteatis teavitatuks;

• muudeti liikluskorraldus Linda tä-
nava Pikk tänava ja Roheline tn vaheline 
ala peatumise keelu alaks liiklusmärkidega 
361 „Peatumise keeld“ ning Pääsukese 
tänaval lasteaed „Vikerkaar“ parklas 
peatumise keelu alaks liiklusmärkidega 
361 „Peatumise keeld“ ja lisatahvliga 
891b tekstiga „Välja arvatud Lasteaed 
Vikerkaar külalisele“;

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

26.01.2017
1. Kinnitati Tapa valla 2017 

aasta eelarve.
2. Kinnitati Tapa valla teede 

ja tänavate teehoiukava aastateks 
2017–2020.

3. Kinnitati Tapa vallavalitsu-
se struktuur ja teenistuskohtade 
koosseis alates 01. 02. 2017.

4. Kinnitati Kõrvekülas Loo-
bu metskond 338 katastriüksu-
sele sihtotstarbeks maatulundus-
maa.

5. Võeti vastu otsus Tapa 

vallas Tapa linnas Ambla mnt 
5 ja Ambla mnt 5a kinnistutele 
reaalservituudi seadmise kohta.

6. Kehtestati Tapa linnas Lai 
tn 4 ja Lai tn 12 kinnistute ja 
lähiala detailplaneering. 

7. Moodustati Tamsalu val-
la ja Tapa valla ühinemise et-
tevalmistusperioodil tegevusi 
koordineeriv töörühm ning 
kinnitati selle koosseisu Tapa 
valla esindajateks Alari Kirt, 
Elmu Koppelmann, Aivi Must, 
Lilli Strõnadko ja Reigo Tamm.

VALLAVALITSUSE ISTUNGIDVALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Maamaksust

Eelmise kuu kohalikes lehtedes avaldati 
tabel, kus oli ära toodud volikogude 
koosolekute külastatavus volikogu liik-
mete poolt. Rääkida valijatele nende 
poolt valitud inimeste aktiivsusest – 
suurepärane idee. Tabel aga vastas ainult 
ühele küsimusele, kui tihti see või teine 
volikogu liige võtab osa koosolekutest. 
Minu arvates ei ole see kogu pildi saa-
miseks piisav. Kas tõsta vaikides kätt 
või seista aktiivselt oma seisukohtade 
eest – see on suur vahe.

Allpool toodud tabelis (vasakul pool) 
on nimekiri 10-st kõige aktiivsemast 
volikogu liikmest (protokollide põhjal). 
Samasugust statistikat peetakse ka Rii-
gikogus ning ma arvan, et see sobib ka 
madalamal astmel. Iga küsimus, lause või 
repliik, mille saadik on öelnud, näitab 
tema aktiivsust. 

Vaatame tabeleid: vasakul pool on ak-

Nimi Koosolekute 
arv Aktiivsus Keskmine 

aktiivsus

 

Nimi Saadud tasu bruto*
(39 kuu eest)

Keskmine kuu 
 sissetulek (bruto)

Kuno Rooba* 27 187 6,9 Reigo Tamm 21 830 € 560 €
Ene Augasmägi* 35 158 4,5 Aivi Must 8 615 € 221 €
Lilli Strõnadko* 31 107 3,5 Kalju Soomeri 4 854 € 124 €
Elmu Koppelmann* 36 127 3,5 Kuno Rooba 4 809 € 123 €
Maksim Butšenkov* 24 62 2,6 Leelo Jürimaa 3 834 € 98 €
Mart Lees 37 65 1,8 Ene Augasmägi* 3 774 € 97 €
Kalju Soomeri 40 67 1,7 Lilli Strõnadko* 3 234 € 83 €
Reigo Tamm 37 52 1,4 Elmu Koppelmann* 3 234 € 83 €
Aivi Must 34 29 0,9 Maksim Butšenkov* 3 234 € 83 €
Leelo Jürimaa 40 29 0,7 Mart Lees 3 234 € 83 €

tiivsus, paremal pool leiab lugeja vastuse 
küsimusele: „kui palju raha kulub kohalike-
le saadikutele?“ Saab teha väga huvitavaid 
järeldusi, võrreldes kahte tabeli poolt. 

Ma võtsin meelega kõige aktiivsemad 
saadikud, et mitte panna ebameeldivasse 
olukorda neid, kes on tabelis allpool. 
Avaldades tabelid volikogude külasta-
tavuse kohta saadikute poolt, andsid 
tellijad ametliku stardi valimiseelsele 
kampaaniale. Oponendid ei jätnud ka-
sutamata võimalust juhtida tähelepanu – 
küll Butšenkov on ikka „puuduja“, kuid 
see ei ole töös tähtsaim (ma ei viibinud 
ka koolis kõikides tundides, sest arvan, 
et peamine on ikka eksam). 

Tuleb aeg ja ma annan oma valijatele 
tehtud töö kohta aru. On veel üks väga 
tähtis fakt – enne iga volikogu koosolekut 
(millest kavatsen osa võtta) töötan ma õh-
tuti materjali läbi. Ja nüüd kujutage ette, et 

kolme aasta jooksul mitte ükski minu 62-st 
sõnavõtust ja ettepanekust ei olnud koalit-
siooni poolt vastu võetud. On väga raske 
ennast motiveerida tegema seda uuesti ja 
uuesti, kui sa tead, et see kõik on mõttetu. 

Idee toitlustamisest koolides ja las-
teaedades (562 allkirja), vahendid laste 
mänguväljaku remondiks, bassein Tapal 
– kõik lendas prügikorvi. Selline on opo-
sitsioonisaadiku argipäev. 

Keskerakond tuli riigis võimule ja see 
avab suured võimalused ka kohalikul ta-
semel. Meil on juba mõned suured ideed 
valla arenguks. Meie ülesanne on need läbi 
töötada ning asuda ellu viima. Kutsun üles 
ka oponente sellega tegelema, sest valija 
hindab meid tegude mitte koosolekute 
külastatavuse järgi. 

(Toimetus ei vastuta artiklis toodud andmete 
tõesuse eest)

Maksim Butšenkov

Kui palju maksab saadiku aktiivsus?

* – tumedas kirjas on välja toodud opositsioonisaadikud (kelle ideed ei leidnud toetust). 
**– saadiku saadud tasu tema töö eest volikogus. 
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Tule ka Sina Ambla valla Aravete 
spordihoonesse MTÜ Aravete Jõu-
jaama rühmatreeningutesse: Jumping 
ja LesMills Bodypump. 

Jumping treeningut viiakse läbi 
spetsiaalselt välja töötatud  Jumping 
batuutidel. Jumping sai teoks ideest 
arendada välja treeningprogramm, 
mis aitaks tugevdada keha ning 
oleks ühtlasi ka lõbus. Jumping  on 
kombinatsioon aeglastest ja kiiretest 
hüpetest, traditsiooniliste aeroobika 
sammude variatsioonidest, dünaami-
lisest kiirus- ning jõuspordielementi-
dest. Harjutuste mitmekesisus tagab 
selle, et tugevdatakse kogu keha. Jum-
ping on kolm korda efektiivsem kui 
jooksmine. See on tingitud pidevatest 
gravitatsioonilistest muutustest, mis 
hõlmavad enam kui 400 lihase pingu-
tust ja lõdvestust samal ajal. Seda on 
palju rohkem kui mistahes muu vastu-
pidavusspordiala puhul. Rühmatree-
ning Jumping (aeroobne treening) 
sobib nii alles liikumisharrastusega 
alustajatele kui ka juba kogenud tree-
nijatele. Tund võimaldab igal tasemel 
treenijatel saavutada minimaalse ajaga 
maksimaalsed tulemused. Toimuvad 
treeningud ka lastele.

2016. aasta aprillis sai MTÜ Ara-
vete Jõujaam LesMills BodyPump 
litsentsi, mis annab õiguse läbi viia 
litsentseeritud treeneril rahvusvahe-
list rühmatreeningut BodyPump – 
parim ja tõhusaim treening, et saada 
keha kiiresti heasse vormi.  

BodyPump rühmatreeningu põ-
hieesmärk on lihaste vastupidavuse 
arendamine. See ei ole aeroobika-
treening ega sisalda sammukombi-
natsioone. BodyPump sobib nii alles 
liikumisharrastusega alustajatele kui 
ka juba kogenud treenijatele. Lisaks 

saab hea rühi, parandatakse oma 
südame ja veresoonkonna seisundit 
ning põletatakse kuni 600 kcal. Body-
Pump ei kasvata lihaseid suuremaks, 
vaid parandab nende töövõimet. 
Treeningvahendiks on igaühel isiklik 
väike kang, mille raskuse saab seada 
endale sobivaks 2–52kg piires. Tree-
ning kestab 60 minutit ja ükshaaval 
treenitakse läbi kõik suuremad lihas-
grupid: jalad, rind, selg, käed, õlad, 
kõht. Üht lihasgruppi treenitakse 
4–5 minutit, selleks spetsiaalselt va-
litud muusika saatel, mis aitab hoida 
tempot. Harjutusi tehakse erineva 
tempoga, et koormus oleks vahelduv. 
Treener teeb kogu kava ise kaasa, 
samal ajal juhendades. Treeningus 
ei kasutata keerukaid koreograafia 
elemente või sammukombinatsioone. 

Esimest korda treeningule tulles 
võid tunda hirmu raskuste ees, kuid 
tavaliselt kaovad need niipea kui kangi 

kätte haarad. Et mitte üle pingutada, 
tuleb alustada väikeste raskustega, 
tasapisi koormust suurendades ja 
tehnikat viimistledes. Iga korraga 
tunned, kuidas jõudu ja vastupidavust 
on jälle juurde tulnud, toonus on pa-
ranenud ning treeningust on saanud 
healoomuline sõltuvus. 

Huvi korral võta ühendust:
Jumping rühmatreeningus osale-

miseks treener Elen Pentiga, telefonil 
512 3872.

LesMills BodyPump rühmatree-
ningus osalemiseks treener Katre 
Mägiga, telefonil 503 2456.

Mida treeningutes vajad? Mugavad 
treeningriided. Saalitreeningu jalatsid. 
Veepudel ja väike rätik. Ja loomulikult 
hea tuju.

Tule Aravetele meiega jumpima 
ja pumpima!

Teid ootama jäädes 
Elen ja Katre

Tuhat tänu lastelt ja nende vanematelt, kellele oled 
olnud õpetajaks, lohutajaks, eeskujuks ning lihtsalt 
olemas ligi 22 aasta (augustist 1995 kuni jaanuarini 
2017) jooksul. Tükike sinust on igas isikus, kellele 

pai oled jõudnud teha.

ÕHTUL JÄI KÕIK VAIKSEKS 
ka terve päeva ringi tormanud tuul 
polnud enam kellegi poolt ega vastu 
hämarus mähkis endasse vanade puude uued 
lehed 
ja ilm ümises üpris tasa 
tänavad jäid tühjaks lapsed uniseks 
tuul polnud enam kellegi vastu

/CAROLINA Pihelgas/

Hei trennisõber, kes sa otsid uusi 
väljakutseid, see on just Sulle!

Kasvataja, Irja!

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

19. veebr kl 12  Lehtse Külakilb 6. mäng – jätkub XV hooaeg! 
Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

23. veebr kl 10.30–12 Lastehommik “Palju õnne,  Eesti!”
25. veebr kl 20 Veebruariõhtu – EV 99. sünnipäevapidu kõigile – 

esineb ja korraldab Lehtse Kammerkoor – Tantsuks OK DUO 
(Oismann & Kurvits duo). Eelregistreerimine laudadesse 23. 
veebruarini pääse 7 €, peoõhtul kallim ja mugav koht pole ga-
ranteeritud.  Info: 521 8398; e-mail: info@lehtsekultuurimaja.
ee.

27. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus –  EV 99. sünnipäeva ja Vastla-
päeva tähistamine. Lume korral mäel pika liu laskmine. Kul-
tuurimajas peolaud hernesupiga. Võistlused, mängud, laulud. 
Supiraha kaasa!

28. veebr kl 10.30– 12  Lastehommik „Vistel-vastel“. Lume 
korral kelkudega mäel. Lume puudumisel kultuurimaja saalis 
võistlused, mängud.

5. märtsil kl 10 Lehtse 7. pinksi pühapäev. Jätkub PPP XV hoo-
aeg. Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, 
tüdrukud.  Registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil 
osamaks: 3,50  €, õpil tasuta.  

7. märtsil kl 10.30–12 Lastehommik  “Tüdrukutest kasvavad 
naised”.

11. märtsil kl 11– 13 Kirbukas. Pakkuda võib kõike – täinahast 
limusiinini! Vaata üle oma elamine ja otsusta, mida enam ei 
vaja. kindlasti on keegi, kes sinu kasutatud eset, riiet, mööbli-
tükki, jalgratast, pärleid, kingi,  vooditarbeid, saapaid, lelusid, 
toidunõusid, kodumasinaid, auto - jm. osi, tööriistu ja meeste 
jaoks huvitavaid vidinaid, spordivahendeid jms. enesele tahab. 
Tule oma kodutoodanguga (juurviljad, hoidised, piima- ja 
lihasaadused, munad, jm). Hhea võimalus osta, müüa, vahe-
tada! Info: 521 8398;info@lehtsekultuurimaja.ee. NB! Kui Sa 
müüma tuled, anna teada, et saame Sulle pinna broneerida! 1 
laud = 1 €.

13. märtsil kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel kõigile – Naiste-
päeva  pidu.  Soovi korral riietus (pole kohustuslik!): daamid 
– pikk tualett + kübar, parukas v. soeng vms; härrad – pidulik 
riietus, lips, kiki, kaabu vms. Kaasa: kodukohast, Eestist või 
maailmast pärit “ Lugu naisest, kes ei unune…” Pista paar 
eurot taskusse peolaua osamaksuks!

14. märtsil kl 10.30 Lastehommik “Mu kaunis emakeel”. 
18. märtsil kl 20 Kantripidu kõigile – “Kindlalt liinil!”. Õhtut 

sisustab Lehtse Liinirahvas. Tantsuks mängib Virumaa parim 
kantribänd – ansambel DETAIL. Oodata mitmeid  külalisesine-
jaid. Registreerimine laudadesse 17. märtsini, siis pääse 7 € 
(peoõhtul kallim ja mugav koht pole garanteeritud!) Tunned 
end kindlasti hästi, kui tuled hobusega ja riietud kantristiilis!

20. märtsil kl 10.30 Lastehommik “Tere, kevad!”.
26. märtsil kl 12 Lehtse Külakilb 7. mäng – jätkub XV hooaeg! 

Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
27. märtsil kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel  kevade alguse tä-

histamine. Külalisesinejaks on Elle Kivisoo ja laulu-tantsulap-
sed TG II klassist kavaga “Laulumängud rahvatoonis”  *Oota-
me külla kõiki Tapa valla pensionäride klubisid ja teisi huvilisi! 
Teretulnud on igasugused ülesastumised. 

NÄITUS:  Kairi Krooni loodusfotod

16.–18. veebruaril Eesti Sohva OÜ pehme mööbli müük: 
 Neljapäeval kl 13–18, reedel kl 10–19 ja laupäeval kl 10–14.
17. veebr kl 18 ja 20 Uus Eesti seikluskomöödia „Sangarid“ filmi 

„Klassikokkutulek” tegijatelt. Pilet 4 €.
21. veebr kl 18 ja 20 Uus Eesti seikluskomöödia „Sangarid“ . 

Pilet 4 €.
22. veebr kl 11–15 Doonoripäev
22. veebr kl 20 KaRakTer etendus „Vallini kõrtsis” ( J. Smuuli 

„Kihnu Jõnn“ 2. vaatus). Lavastaja – Tiit Alte, kunstnik – Jule 
Käen, Kihnu Jõnn – Ahti Bachblum. Pääse 5 €.

24. veebruaril Eesti Vabariigi 98. aastapäev.
 kell 7.30 pidulik lippude heiskamine Tapa linna keskväljakul
 kell 8 hommikukohv vallavanemaga Tapa kultuurikojas
 kell 14 Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Tapa val-

la tänuüritus, „Aasta Tegu“ auhindade üleandmine. Muusikat 
teevad Lauri Liiv ja Olav Ehala

26. veebr kl 13 Maslenitsa. Kontsert, konkursid ja vastlasupp!
28. veebr kl 16 ja 18 Koguperefilm „Lego Batman” Film on 3D. 

Pilet 4 € +1.50 € prillid, sooduspilet 2 € +1.50 € prillid.
4. märtsil kl 10–13 Tapa Kultuurikojas on võimalik teha doku-

mendifotosid (pass, id-kaart, juhiluba jne). Võimalik pilt ka 
failina meilile saata. Pildid kätte samal päeval! Hind 6 €. Lisa-
info Tiiu Heinsoo 5349 2553, onnelik.elevant@gmail.com.

7. märtsil kl 18 ja 20 Tõsielul põhinev draama, „Jackie.“ Pilet 4 €, 
sooduspilet 2 €. Film on alla 12 a keelatud!

9. märtsil kl 17 Keldrisaalis Tapa valla üldplaneeringu tutvustus.
11. märtsil kl 17 Heategevuskontsert Sanfilippo sündroomi 

ja seljaajusonga põdevate laste toetuseks. Korraldab Tapa 
Lastekaitse Ühing. Esinevad: Tapa Valla Mandoliiniorkester, 
Reigo Tamm, Mart Kroon, Indrek Jurtšenko, Ariana Arutjunjan, 
Aleksandr Bondareff, Siret Tuula, Teno Kongi bänd, Rock Motel 
ja Elina Born. Tule ja aita!

14. märtsil kl 18 ja 20 Action, thriller „Kiirtee: Kontrolli alt väl-
jas.“ Pilet 4 €, sooduspilet 2 €. Film on alla 12 a keelatud!

16. märtsil kl 14 Pärastlõuna eakatele. Kevadpühade kombestik, 
kultuuriprogramm ja maja poolt koduleib ja -või! Tasuta.

25. märtsil kell 16 Kuusalurahva teater Indrek Hargla kriminaal-
näidend kahes vaatuses „Testamenditäitjad“. Lavastaja Tõnu 
Tamm. Pääsmed 4 € ja 6 € saadaval Tapa kultuurikoja kassas. 
Pool tundi enne etendust 6 € ja 8 €.

Keha kauniks pumpides. Foto  Katre Mägi

Loomaarsti vastuvõtt ja koduvisiidid
Visiidiaja või koduvisiitide kokku 

 leppimiseks helistada  
tel 510 5973 või kirjutada  

aegviiduloomakliinik@gmail.com.
Lugupidamisega, Ants Raava loomaarst.

Dokumendifotode pildistus Tapal!

4. märtsil kell 10–13 on Tapa  
kultuurikojas võimalik teha dokumendi-
fotosid (pass, id- kaart, juhiluba jne). 
Võimalik ka pilt failina meilile saata.

Pildid saab kätte samal päeval!
Hind 6 €.

Lisainfo – Tiiu Heinsoo, tel 5349 2553, 
onnelik.elevant@gmail.com.

30.01.–19.03 2017  
on kasside ja koerte  

steriliseerimine ning kastreerimine 
soodushinnaga -20%.

Info ja eelregistreerimine telefonil 322 4823. 

Tapa Loomakliinik

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

Hindu tasub uurida.  Tel +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com

Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

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

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

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

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

Pädevusega  
ELEKTRIK

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

ELEKTRITÖÖD    
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    

KONSULTATSIOON

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.



Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.

Mälestame ja avaldame kaastunnet  
Innale perega 

ema VALERIA KINSIGO  
kaotuse puhul.

Ruth, Valve, Evi, Klava, Maiu

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevasse tähe.

Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele
HILMA  LINDAMI surma puhul.

Riina, Eve, Lea
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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  
1–4toalised korterid ning majad. 

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

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

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boilerite 
puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate paigal-
dus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine ter-
vikuna;
- erinevaid ehitustöid.

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

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

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

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Võtame tööle tisleri. 
Tel 5565 8919, 

amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja muude  
puidutoodete valmistamine  

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 

- Omaniku järelevalve 
teostamine
- Saunade ehitamine
- Viimistlustööd
- Kuuride ja garaažide 
ehitamine
- Vee ja kanalisatsiooni 
tööd
- Väikemajade ehitamine FIE Uno Lees treimis- ja freesimistööd 

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

Mälestame 
PEHKA MUUSAT. 

Lehtse Uus tänav 4 elanikud.

Alik, oma mures ei ole sa üksi.
Avaldame kaastunnet 
poja kaotuse puhul.

Lehtse Vabatahtlik Pääste

Avaldame sügavat kaastunnet 
Alikule, Meelikale lastega 

kalli poja ja venna kaotuse puhul. 

Lasteaiapere

Kaotus on suurem – kui aimata võib …
Kallid Marika ja Margit peredega!

Meie sügav kaastunne kalli  
ema ja vanaema MAIVE SUVI 

lahkumise puhul.
Lähedased sõbrad Elle pere ja Alla.

Maga vaikselt, puhka rahus 
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas  
jääd Sa ikka meiega.
Kallist MAIVE SUVE  

mälestavad Anne ja Pille

Kuigi rohtuvad rajad, 
 ei unune koos veedetud ajad …

Mälestame endist liiget 
MELANIE VASSILjEVAT

Tapa kultuurikoja käsitööring

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri,  
greideri jm rasketehnika teenuse osutamine.

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

Korstnapühkija teenused. 
Akti väljastamine. 

Tel 5665 8714

KÜ Ambla mnt 24 otsib HOOVIKORISTAjAT. 
Tel 511 0387.

Küttepuud Simunas.
Tel 515 7741.

Müüa 3-toaline korter, 3 korrus, aadressil Turu 12a 
Tapa. Tel 5683 7047.

Müüa konservikarpe suurusega 325 gr koos  
easy-open kaantega. Vajadusel tavakaaned. 

Kastis 48 tk. Tel 5359 7362.

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. 
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. 

Koorem 6 rm. 
Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

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

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

Soovin osta garaaži Tapale. Tel 5671 5947 (eesti 
keeles) 5668 3753 (vene keeles). 

Televiisorite ja muu elektroonika remont.
 FIE Harry Luts, Järva-Jaani, tel 5810 4539.

 web.zone.ee/teleriteremont 

Vajame PUHASTUSTEENINDAjAID 
Kaitseväe objektidele Tapal. 
Info telefonil  5192 5898.


