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3. jaanuaril 2018 toimub Eesti Vaba-
dussõjas võidelnute mälestuseks pü-
hendatud 98. aastapäeva tähistamine 
mitmel pool Eestimaal.

Tapa linnas tullakse mälestus-
päeval kokku 3. jaanuaril kell 10.30 
Tapa linna vanale kalmistule leitnant 
Hans Koiva kolme tundmatu sõduri 
kalmule ja hiljem liigutakse ka Tapa 
linna uuel kalmistul paiknevale Imas-
tu Sõjainvaliidide rahulale. Sündmuse 
tähistamiseks asetatakse pärjad, lilled, 
süüdatakse mälestusküünlad vanal ja 
uuel kalmistul Vabadussõja mälestus-
märkide juures. Üritusest võtavad osa 
Tapa vallavalitsuse, Eesti Kaitseväe 
1. jalaväebrigaadi, Eesti Kaitseliidu 
Lääne-Viru maleva Tapa üksikjalaväe 
kompanii, Tapa muuseumi jm orga-
nisatsioonide esindajad.

Ootame kõiki inimesi seda päeva 
tähistama, kellele läheb korda Eesti 
Vabadussõda ja mälestus neist ini-
mestest, kes andsid oma elu ja tervise, 
et meil kõigil oleks iseseisev riik, kus 
väärikalt elada.

Indrek Jurtšenko
 Vastupidiselt üldlevinud arvamu-

sele, justkui oleks vallajuhtidel 
kõige kiirem aeg enne valimisi, 
saabus märksa tõsisem ja töisem 
aeg vahetult pärast valimisi. Kes 
on jälginud uudiseid valla kodule-
heküljel ja sotsiaalmeedias, on ka 
juba mõne teema kohta lähemalt 
lugenud. 

Ühinenud Tapa ja Tamsalu valla 
vallavalitsus on seitsmeliikmeline 
ning mul on vallavanemana hea 
meel, et liikmetena kinnitas vo-
likogu ka kolm ettevõtjat, kel on 
veidi teistsugune nägemus kui 
nn põlistel omavalitsustöötajatel. 
Geograafilise jaotuse järgi on val-
lavalitsuses lisaks vallavanemale 
kolm endise Tamsalu ja kolm 
endise Tapa valla elanikku. 

Loodan seeläbi saada paremini 
tasakaalustatud ja ratsionaalseid 
otsuseid, mida on esimesed is-
tungid ka tõestanud. Vallavoli-
kogu kinnitas ära ka valla uue 
struktuuri, mille välja töötamisega 
alustasime juba enne valimisi ning 
mille kohta kasutaksin väljendit 
kaua tehtud kaunikene. Seega 
on vallavalitsuses nüüdsest kolm 
osakonda: haldusosakond (endine 
majandusosakond), haridus- ja 
sotsiaalosakond ning arengu- ja 
finantsosakond, kokku töötab 
ühinenud omavalitsuses 65 amet-

nikku ja spetsialisti. 
Neile, kelle meelest peaks ühi-

nemise eesmärk olema avalikus 
sektoris töötajate koondamine, 
tuletan meelde, et peamine eesmärk 
haldusreformil on siiski elanikele pa-
rema teenuse osutamine ja see ongi 
uue struktuuri peamine ja tähtsaim 
eesmärk. Seega ootab ka varasemaid 
nn laiapõhjalisi ametnikke ees spet-
sialiseerumine, mis toob usutavasti 
kaasa selle, et elanike küsimused 
saavad kiiresti ja professionaalselt 
lahendatud ning omavalitsuse areng 
ning teenuste areng on pidev. Kas 
see meil ka õnnestub, näitab elanike 
rahulolu ja uute elanike lisandumine. 

Usun, et suudame ümberkorral-
dused vallavalitsuses ära teha juba 
aasta lõpuks, samas jätkame elanike 
murede ning probleemide lahenda-
mist ning heade mõtete elluviimist. 
Paralleelselt käib ka usin töö eelarve 
kallal. Projekt on valmis ja vallava-
litsus esitab veel detsembris selle 
volikogule menetlemiseks. Kirjutan 
selles sisalduvast pikemalt järgmises 
lehes. 

Väga tähtis on tegevus valla uue 
arengukava ja eelarve strateegiaga. 
Kevadel otsustati koostada uue valla 
jaoks täiesti uus arengukava koos 
eelarvestrateegiaga. Nüüd oleme 
jõudnud niikaugele, et olemasolev 
olukord on kirjeldatud ja välja on 

töötatud valla visioon aastaks 
2025. Praegu on käsil sisendite 
kogumine tuleviku kohta, ehk 
mida peaks uus vald ära tegema, 
et meil siis oleks hea elada.

Kõigil elanikel on võimalik 
oma arvamust avaldada küsitlus-
lehel, mis käesolevas vallalehes ja 
vastata on võimalik ka internetis 
selleks kodulehel vastaval lingil 
klõpsates. Kasutage seda võima-
lust oma mõtetest ja soovidest 
teada andmiseks! Kasutage ka 
võimalust osaleda ühendvalla 
kultuuri- ja spordisündmustel. 
Neid on tõesti palju, ja igale 
poole ei jõua, aga valiku üle küll 
kurta pole põhjust. 

Mis puudutab tulevikku, siis 
juba 2018. aasta sügisel avab 
uksed spordikool, mis koon-
dab enda alla laste ja noorte 
sporditegevuse. Idee on praegu 
vallavalitsuse menetleda, aga 
selle kohaselt oleksid edaspidi 
valla palgal kõik need treenerid, 
kes praegu tegutsevad erinevate 
spordiklubide ridades. Loodame 
sellega anda treeneritele vajaliku 
kindlustunde ja õpilastele sihipä-
rase, õppekavalise ning hinnatud 
treeningvõimalused. 

Rahulikku jõuluaega soovides
Alari Kirt, 

Tapa vallavanem

Eesti Vabadussõjas 
võidelnute 

mälestuspäev

Eesmärk on elanikele 
parema teenuse 

osutamine

Ilusaid jõule ning head uut aastat 
kõikidele Arenduskoja koostööpartneritele 

ning projektikirjutajatele!

Sel sügisel toimus Eestis Ahtme 
kunstide kooli eestvedamisel XII 
rahvusvaheline laste kunstitööde 
konkurss „Kunst – mäng või loo-
ming?“, alateemaks „Kõik meist“. 

Konkursi eesmärgiks oli populari-
seerida tänapäeva laste loovust, luua 
võimalusi loominguliseks suhtlemi-
seks erinevate maade ja kultuuridega 
laste vahel ning arendada laste fan-
taasiat, visuaalset oskust, samuti soo-
dustada loomingulist eneseväljendust 
erinevates kunstivormides.

Konkursile laekus üle 400 töö 
21 erinevast õppeasutusest, neljast 
riigist. Põhiliselt osalesid huvikoolide 
ja stuudiote kunstiõpilased. Töid 
hindas žürii ning parimatest töödest 
koostati näitus. 

Tapa muusika- ja kunstikoolist 
leidsid äramärkimist ja tee näitusele 
kolm tööd – autoriteks Eliisa Maria 
Sahtel, Joosep Kivisild ning Moona 
Lamus, kes saavutas vanemas grupis 
auhinnalise II koha. Palju õnne tub-
lidele õpilastele!

Liina Kald

Kunstiõpilaste 
tunnustamine

Kui seni on Tapa rahvas kogunenud 
esimesel advendil keskväljakule, et 
saada osa jõulurahu väljakuuluta-
misest ja ühisest tulest süüdatud 
jõuluvalgus koju viia, siis tänavu 
toimus ettevõtmine esimest korda 
bussi- ja raudteejaama juurde jäävas 
Jaama pargis.

Sel aastal ei toodud kuuske 
metsast, vaid jõulupuuks kaunistati 
kasvav pargipuu, mis nüüd särab 
tuledes.

Kuigi on ka neid elanikke, kes 
leiavad, et jõulupuu püstitamine 
keskväljakule oli ilus traditsioon 
ning seal oli see harjumuspärane, jäi 
kohalike inimestega rääkides kõlama 
siiski mõte, et elus puu on kena ja 
paistab kaugele.

Hoolimata vihmasest ja jahedast 
ilmast kogunes jõuluaja algust tähis-
tama hulgaliselt rahvast.

Esinesid Tapa kultuurikoja tant-
sulapsed ning Tapa Valla Lastekoor, 
pakuti piparkooke ning sooja jooki. 
Jõuluaja tähenduse üle mõtisklesid 
Tapa Elava Usu koguduse pastor 
Toomas Kivisild ja vallavanem 
Alari Kirt.

VT, 05.12.2017

Elav jõulupuu on 
Tapa elanikele 
meeltmööda

Tapa muusika- ja kunstikooli õpilased laulmas kooli jõulukontserdil Tapa kultuurikojas. Foto Liina Kald

„Jõulud“
 
Meil jõulud varsti käes,
linnas juba kuuske näen.
Valge vaip on õues 
maas,
jõuluvana tuleb taas.

Iris Getter Tuulemäe 2.b
 
Rahulikku jõuluaega 
ning rõõmuküllast 
uut aastat soovib 
Tapa gümnaasiumi 

koolipere.
 

Täname koostöö 
eest lapsevanemaid, 
Tapa gümnaasiumi 
hoolekogu, Tapa 

vallavalitsust ning 
kõiki, kes on toetanud 

kooli tegevust. 

Tapa kultuurikojas
on avatud

muusika- ja 
kunstikooli

õpilaste  
kunstitööde

UUS NÄITUS.

Olete oodatud 
vaatama!
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Tapa vene põhikool osales Tartu 
Ülikooli eetikakeskuse poolt kor-
raldatud konkursil „Hea kool kui 
väärtuspõhine kool 2017”. Konkur-
si eesmärk on edendada koolide ja 
lasteaedade pädevust väärtuskasva-
tuse alal ning tunnustada, koguda ja 
levitada häid kogemusi ja praktikaid.

Mis on hea kool, sellele võib 
vastata erinevatest vaatenurkadest 
lähtuvalt. Kool ei ole kunagi ühte 
nägu, ta muutub iga päev ja nii 
päevast päeva. Koolielu toimib 
paljude inimeste koostöös ning 
heaks teevad need, kes seal toimeta-
vad-tegutsevad – loomulikult kogu 
kollektiiv. Meil on heatahtlikud ja 
töökad õpetajad, entusiastlik õppe-
alajuhataja, tegus majandusjuhtaja, 
aktiivne huvijuht, kohusetund-
lik tehniline personal, võimekas 
psühholoog, abivalmis sekretär ja 
rõõmsad, õpihimulised õpilased. 
Kõik koos loome oma kooli väär-
tusi, tugevusi, millest juhindume 
tundides, omavahel ning õpilaste ja 
lastevanematega suhtlemisel.

SA Innove poolt läbi viidud 
uuringust selgub, et meie õpilased 
tunnevad end koolis hästi, et nad 
saavad hakkama vajalike ülesannete/
tegevustega. Ollakse rahul õppe-
distsipliiniga, tugiteenustega, kodu-
töödega, huviringidega. Õpilased 
leiavad, et õpetaja tegevus võimaldab 
neil olla ise aktiivne. Samast uuringut 
selgub, et õpilastes tuleb tõsta tead-
mist ja kogemust, et tema valikud ja 
tegevused sõltuvad temast endast. 

„Hea kooli teerajaja 2017” tiitli 
ja logoga tunnustatakse kooli, mis 
teeb kogu organisatsiooni arenda-
misel väärtuspõhist tööd, pöörates 
tähelepanu iga õpilase individuaalse 
arengu toetamisele koostöös eri 
osapooltega. 

Kerge on muidugi öelda, et vaja 
on rohkem koostööd ja individuaal-
semat lähenemist igale õpilasele. 

Kuidas meie sellega toime tuleme? 
Kuna meie koolis õpivad vene 

kodukeelega lapsed ka eesti keeles 
ning kõik on ka erinevate võimete-
ga, siis peame väga oluliseks kõigile 
võimetekohase õppe tagamist. Me 
tegutseme selles suunas, et laps 
tahaks igal hommikul kooli tulla, 
et ta tunneks toetavat suhtumist 
ja et õppekeskkond oleks rahulik, 
soodne. Et seda saavutada, on 
kõige olulisem õpetaja ja tugispet-
sialistede professionaalsus, oskus 
märgata, toetada, leida aega lapse 
jaoks, olla valmis kasutama erine-
vaid võtteid ja õppemeetodeid. 
Koolis on välja töötatud terviklik 
õpijõudlust toetav tugisüsteem, mis 
hõlmab üheksat tugimeedet. Väike-
sed klassikollektiivid võimaldavad 
arvestada õpilaste individuaalsust.

Igapäevaselt pöörame tähelepa-
nu väärtuskasvatusele. Ühiste väär-
tuste ja oma kooli tunde annavad 
traditsioonid, üritused ja rahvuskul-
tuuri hoidmine. Kuna oleme keele-
kümbluskool, siis tähtsustame nii 
eesti kui ka slaavi kultuuri. Hoiame 
elus rahvakultuuri tähtpäevi ning 

tähistame neid: Mardi- ja Kadri-
päev, jõulud, svjatki, vastlapäev, 
maslenitsa, lihavõtted. Mitmeke-
siste huvidega tegelemine aitab 
lapsel selgusele jõuda oma tugeva-
tes külgedes, õpetab teiste hulgas 
toimetulekuks sotsiaalseid oskusi 
ning end tundma väärtusliku 
kaaslasena. Ennast väärtustades 
õpib iga laps väärtustama kaaslast 
enda kõrval, hindama ennast ja 
märkama ka teisi.

Meil on töökeskkond, kus 
inimesed on valmis tegutsema 
ja võtma vastutust. Igapäevane 
suhtlemine on koostöine, püüame 
koos leida lahendusi probleemide-
le ning tunneme rõõmu saavutuste 
üle. Õpetajad on avatud oma häid 
kogemusi ka teistega jagama. Iga 
inimene on väärtus ja me liigume 
selles suunas, et õpetaja ei lähe 
laste ette eelarvamustega ja väl-
jakujunenud seisukohtadega ning 
kolleegid ja juhtkond mõistavad ja 
toetavad üksteist.

Soovin meie kooliperele rahu-
likke jõule!

Naima Sild, direktor

Kadripäev Tapa vene põhikoolis. Foto vene põhikooli kodulehelt

Foto Heiki Vuntus

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja 
Virumaa Teataja kokku pandud žü-
rii valis esitatud tegude hulgast välja 
need, mis pääsevad 7. jaanuarini 
kestvale rahvahääletusele.

Hääletada saab maakonna raa-
matukogudes, kirja või e-posti teel 
Virumaa Teatajasse kupongi saates 
(aarne.mae@virumaateataja.ee või 
Laada 27, Rakvere 44310) või oma-
valitsuste liidu kodulehel aadressil 
www.virumaa.info/aastategu. Žürii 
sõelus välja kümme ühistegu ja kuus 
isikutegu.

ÜHISTEGU
1. Läsna-Loobu küla valimine 

Eesti aasta külaks
2. Filmifestivali Festheart kor-

raldamine
3. Rakvere Võrkpalliklubi tulek 

Balti liiga meistriks
4. Sõmeru ja Rakke robootika-

noorte edu Eestis ja väljaspool
5. Maailma esimese turbasauna 

valmimine Lammasmäel
6. Lehtse keskusehoone põh-

jalik renoveerimine
Endisesse Lehtse kolhoosikon-

torisse ehitas Tapa vald ruumid valla 
kõikidele Lehtses asuvatele asu-
tustele. Hoone rekonstrueerimise 
käigus lammutati kaks poollagune-
nud ja seni eraomanikele kuulunud 
hoonetiiba. Ehitati juurde üks  hoo-

neosa, korrastati kompleksi õueala. 
Kõik hoone osad soojustati.

Tekkinud Lehtse mitmeotstar-
belises keskusehoones hakkasid 
tööle Lehtse kool ja lasteaed, 
kultuurimaja, spordisaal, raama-
tukogu, valla teeninduspunkt, seal 
tegutsevad perearst ja juuksur. 
Võimalus koos käia on kohalikel 
kodanikeühendustel ja ringidel.

Hoone ehitaja oli AS Parmeron. 
Ehituse kogumaksumuseks koos 
käibemaksuga kujunes 1 609 672 
eurot. Vallaasutuste koondamine 
ühte nüüdisajastatud hoonekomp-
leksi annab majanduskulude kok-
kuhoiu. Samuti on tänapäevase 
kompleksi rajamine ülimalt oluline 
Lehtse kandi arengu seisukohalt.

7. Virumaa Muuseumide Reh-
binderi maja ja politseimuuseumi 
õueala avamine

8. Võidupüha paraadi korralda-
mine Rakveres, Rakvere vabadus-
sõja samba ja pargi korrastamine

9. Rakvere haigla erakorralise 
meditsiini osakonna täielik uuen-
damine

10. Tapa kaitseväelinnaku 
laiendamine

Kaitseinvesteeringute keskusel 
valmis Tapa kaitseväelinnakus laien-
dus, mis on viimase aastakümne 
üks suuremaid ja komplekssemaid 

kaitseotstarbelisi rajatisi Eestis.
Valminud ehitiste hulka kuulub 

20 hoonet ja rajatist, sealhulgas 
kolm kasarmut, toitlustuskomp-
leks, hooldus- ja õppehallid ning 
teenindavad hooned – kokku on 
seal pinda ligi 38 000 ruutmeetrit.

Uued kasarmud on Euroopa 
moodsaimad, igas kasarmus on 300 
majutuskohta ja 30 töökohta. 5500 
ruutmeetri suurune toitlustuskomp-
leks on üks suuremaid Baltimaades 
ning seal saab päevas toitlustada 3200 
inimest. Linnaku laienduse ehitasid 
AS Nordecon ja Tallinna Teede AS / 
Merko Ehitus Eesti AS. Ehitustööde 
maksumus oli 43 miljonit eurot.

ISIKUTEGU
1. Kersti Loite – raamatu “Vi-

rumaa rahvarõivad” koostamine
2. Kadri Voorand – aasta naisar-

tistiks valimine ja plaadi üllitamine
3. Piret Saul-Gorodilov – Raa-

dioteatri kuuldemänguvõistluse 
võitmine

4. Martin Müller ja Villu Talsi 
– plaadi ilmutamine ja folkmuusi-
kaauhinna Etnokulp võitmine

5. Eduard Salmistu – klubi 
Buena Vista käivitamine

6. Urmas Leesnurm – Jõepe-
resse vabadussõja mälestusmärgi 
rajamise algatamine

VT, 14.12.2017

Käesolev Tapa valla ajalehe Sõnu-
med number ilmub praegusel kujul 
viimast korda. 

Seoses Tapa valla laienemisega 
ning infomahu olulise suurenemi-
sega, otsustas praegune toimetus 
lõpetada lehe tegemise, sest põhitöö 
kõrvalt pole võimalik tagada lehe 
toimetamist kaasaja nõuetest ning 
vajadustest lähtuvalt. Toimetus 
teavitas sellest ka õigeaegselt valla-
valitsust.  

Kokkuleppel vallavalitusega an-
nab praegune toimetus välja veel nn 
üleminekuaja ajalehe kolm numbrit 
2018. aastal (jaanuaris, veebruaris, 
märtsis). Selle aja jooksul otsustab 
vallavalitsus, kuidas, kes ja mis kujul 
jätkab vallarahva informeerimist 
olulistest otsustest ning vallaelu 
sündmustest.

Üleminekuaja ajalehes on 16  lehe-
külge, millest 12 on eestikeelsed ja 4 
venekeelsed. Ajaleht jõuab kõikidesse 
uuenenud Tapa valla territooriumil 
asuvatesse (isikute ning organisat-
sioonide/firmade) postkastidesse 
tasuta. Nendes lehtedes on plaanis 
tutvustada ka kõiki vallavolikogu ja 
-valitsuse liikmeid lähemalt.

Ajalehe senine toimetus (toi-
metaja – Heiki Vuntus, küljen-
daja-kujundaja – Liina Kald) on 
arenduskoja vahendusel lehte välja 
andnud alates märtsist 2001, mil 17. 
märtsil ilmus Sõnumete 163. num-
ber. Edaspidi ilmus leht regulaarselt 
kaks korda kuus kuni veebruarini 
2009. Tavaliselt oli kuu esimene 
leht 4-leheküljeline ning kuu teine 
leht 8-leheküljeline. Selle aja jooksul 
ilmus 190 numbrit. Alates märtsist 
2009 (lehe järjekorranumber 353) 
hakkas leht ilmuma kord kuus 8-le-
heküljelisena.

Kuni Tapa linna ühinemiseni Saksi 
ja Lehtse vallaga, oli tegemist linna 
ajalehega. Alates 2005. aasta valimis-
test muutus leht valla ajaleheks.

Käesolev leht kannab numbrit 
458. Seega on praegune toimetus 
välja andnud kokku 296 numbrit 
Sõnumed ajalehte. Traditsiooniliselt 
on kogu selle perioodi jooksul olnud 
aasta viimane leht värviline ning 14 
korral on olnud selle vahel ka järg-
mise aasta kalender, kuhu märgitud 
uuel aastal leheilmumise päevad. 
Käesoleva lehe vahel kalendrit ei ole, 
sest toimetus ei saa võtta vastutust 
järgmisel aastal toimuva eest.

Lisaks Sõnumetele on arendusko-
da olnud vahendajaks ka venekeelse 
lehe Tapaskije Vesti toimetamisel. 
Toimetaja Samuel Golomb on 
olnud meeldivaks, väga kompetent-
seks ning usaldusväärseks partneriks 

selles tegevuses. Teatud lühikesel pe-
rioodil katsetati ka teise toimetajaga, 
kuid korrektsuse ning lubadustest 
mittekinnipidamise tõttu see koos-
töö katkestati ning Tapaskije Vesti 
tegemine jätkus Samuel Golombiga, 
mis kestab tänaseni.

Sõnumed ajaleht on proovinud 
olla päevakajaline niivõrd kui see 
on võimalik olnud, kuid toimetaja-
na pean lehe põhiväärtuseks hetke 
talletamist ajaloo jaoks. Kui sirvida 
vanu ajalehti, kangastub silme ees 
ning meenub nii mõnigi Tapa linna 
ning valla jaoks oluline sündmus 
ning emotsioone tekitav hetk.

Oleme väljaandnud ka Kristlike 
Sõnumete vahelehte ning ajalehte 
Ühinemise Sõnumed.

Selle pika perioodi jooksul on 
lehele kaastööd teinud väga paljud 
autorid. Kõiki üles lugedes, jääks 
lehepinnast puudu, seepärast ni-
metan siin vaid mõned nimed, kuid 
toimetuse tänu kuulub kõigile, kes 
on panustanud lehe sisustamisele 
oma mõtete, arvamuste, soovituste, 
fotode jms-ga.

Hindamatu panuse lehele ilme 
andmiseks on teinud Harri Allan-
di, ajaloolisi mälestusi kirjutasid 
Lembit Joorits, Jüri Freimann ja 
Arne Kroonmäe, tarbijate õiguste 
kaitse eest seisis Helle-Anne Org. 
Oma mõtteid on alati avaldanud 
kunagised linnapead Raivo Raid, 
Voldemar Nellis ja Kuno Rooba 
(hilisem Tapa vallavanem).

Väga tihe on olnud koostöö ha-
ridusasutuste, nii koolide kui ka las-
teaedadega (Elmu Koppelmann, 
Naima Sild, Merike Kärmas, 
Ülle Oru, Ilmar Kald, Tea Välk, 
Leevi Ivainen, Lii Jairus, Svetlana 
Družkova jpt). Väga emotsionaal-
sed on alati Kairi Krooni artiklid. 
Sotsiaalvaldkonnas on kirjutanud 
tihti Ene Augasmägi ja Karmen 
Kaar. Noorsootöö tegemistega 
on elanikke lehe vahendusel kursis 
hoidnud Ave Pappe. Kultuuriuudi-
seid vahendavad regulaarselt Indrek 
Jurtšenko, Leelo Jürmaa ning 
Heili Pihlak.

Praegustest kirjutajatest on alati 
operatiivselt sõna võtnud Alari Kirt, 
Andrus Freienthal, Reigo Tamm, 
Anne Roos jpt.

Soovin edaspidiseks kõikidele 
kirjutajatele teravat sulge ning ladu-
said mõtteid ja lugejatele jätkuvalt 
suurt huvi vallas toimuva vastu.

Üleminekuperioodi ajaleht 
jõuab postkastidesse 26. jaanuaril 
2018.

Lugupidamisega
Heiki Vuntus, toimetaja

Hea kool kui 
väärtuspõhine kool 2017

Lääne-Virumaa aasta tegu 2017 
rahvahääletus

Üks periood 
on lõpusirgel

TOIMETAJA VEERG

Kollaaž 17 aasta jooksul ilmunud valla ajalehtede esikülgedest.
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Valla tulevik on meie kõigi kätes! 
Hea kaasamõtleja!

Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemise tulemusena moodustunud Tapa vallal 
on tarvis uut ühist arengukava ja eelarvestrateegiat. 

Valla arengu kavandamisel on kõige olulisem roll vallakodanikel endil. See-
tõttu soovime, et jagaksite meiega oma mõtteid ja ettepanekuid. 

Palun vastake järgnevale küsimusele:

Mis vajaks Sinu arvates Tapa vallas  
kindlasti ära tegemist?

.................................................................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Täidetud sedeli palume tuua hiljemalt 12. jaanuariks 2018 Tapa 
vallavalitsusse (Pikk 15, Tapa), Tamsalu vallavalitsusse (Tehnika 1a, 

Tamsalu), Tapa linnaraamatukokku (Kooli 6, Tapa, Jäneda loss, Lehtse 
keskusehoone, Moe raamatukogu),  

Tamsalu raamatukokku (Sõpruse 3, Tamsalu), Assamalla ja Vajangu 
raamatukokku. Küsitlusele on võimalik vastata ka veebis, vastava lingi 
leiate Tapa ja Tamsalu valla kodulehelt ja Tapa valla Facebook’i lehelt.

Uue arengukava soovime vallavolikogus vastu võtta  
2018. aasta kevadel.

Lisainfo: Riho Tell, telefon 5143750, e-post riho.tell@tamsalu.ee 

Veterinaar- ja Toiduamet ka-
vandab järgmise aasta algusest 
muudatusi eesmärgiga tõsta 
karjakontrollide kvaliteeti, et 
paremini tagada loomatervise 
valdkonnas teenuste osutami-
ne ning luua üle riigi sarnane 
lähenemine.

Tänaseni on Veterinaar- ja 
Toiduameti juures lepingute 
alusel tööd teinud 86 volitatud 
veterinaararsti, kes on nii kont-
rollinud karjasid kui ka teinud 
loomade diagnostilisi uuringuid. 
Üle riigi pole need tegevused 
olnud ühetaolised, samuti on 
esinenud huvide konflikte vo-
litatud veterinaararsti riiklike 
ametikohustuste ja tema põhi-
tegevuse vahel. Seetõttu asenda-
me täna lepingupõhiselt toimiva 
volitatud veterinaararstide töö 
ametnike igapäevatööga.

Uue süsteemi väljatööta-
miseks loodi selle aasta algu-
ses Veterinaar- ja Toiduametis 
vastavasisuline töörühm. Nii 
töörühmas kui aruteludes eri-
alaliitudega jõuti järeldusele, 
et kõige efektiivsem on muuta 
hetkel kehtivat süsteemi sel 
viisil, et ametlikke kontrolli-
toiminguid hakatakse edaspidi 
läbi viima maakondlike veteri-
naarkeskuste ametnike poolt. 
Selleks võetakse üle Eesti tööle 
kaheksateist veterinaarihari-
dusega järelevalveametnikku. 
Alates 1. jaanuarist 2018 antakse 
kontrollitoimingud - karja-
de kontrollid, järelevalve väi-
ketapamajades ning tõendite 

väljastamine - täies mahus 
üle järelevalveametnikele. See 
tähendab seda, et alates 1. 
jaanuarist 2018 ei pea loo-
mapidaja oma karja mistahes 
tervishoiualase staatuse kin-
nitamise dokumendi saami-
seks pöörduma mitte enam 
volitatud veterinaararsti, vaid 
maakondliku veterinaarkeskuse 
poole. 

Samuti jääb alates 1. jaa-
nuarist 2018 maakondlike ve-
terinaarkeskuste korraldada 
TSE (näiteks nn hullu lehma 
tõve) seire. 

Tuletame ka meelde, et 
loomapidaja kohustuseks on 
teavitada veterinaarkeskust üle 
48 kuu vanuse veise ning üle 
18 kuu vanuse lamba ja kitse 
surmast, et maakondliku veteri-
naarkeskuse ametnik saaks tulla 
ja esimesel võimalusel võtta 
nõutava ajuproovi.

Ühesõnaga: karjade kontrollid 
planeeritakse riskianalüüsi alusel 
edaspidi maakondlikes veteri-
naarkeskustes ning viiakse läbi 
järelevalveametnike poolt. Soo-
vime sealjuures säilitada senise 
töö paindlikkuse ning kindlasti 
on siin loomapidajate mõtted ja 
ettepanekud tegevuste praktili-
sel korraldamisel teretulnud, et 
üheskoos saaks käima pandud 
kõige optimaalsem töökorraldus. 
Küsimuste ja ettepanekutega 
võite alati ka pöörduda näiteks e-
kirja teel harles.kaup@vet.agri.ee

Volitatud veterinaararstide 
tööks jäävad uuest aastast alates 

riiklike loomatauditõrje prog-
rammide põhised karjade mo-
nitooringud ja diagnostilised 
uuringud. Tegemist on pikalt 
ette planeeritavate tegevuste-
ga. Selleks võtavad volitatud 
veterinaararstid tulevikus ise 
karjade omanikega ühendust 
ja lepivad kokku, millal nad 
konkreetse karja puhul ühte 
või teist tüüpi uuringut tege-
ma tulevad. Volitatud vete-
rinaararstide jaoks on Eesti 
jagatud 23 tööpiirkonnaks. 
Veterinaararstide töölepingud 
koos lisadega, mis sisaldavad 
juba kokkuleppeid konkreet-
sete karjade ja uuringute osas, 
on Veterinaar- ja Toiduameti 
poolt allkirjastamiseks valmis 
enne selle aasta lõppu. 

Loomapidajale tähendab 
eelpool kirjeldatu praktikas 
seda, et tema hoolsus oma kar-
ja hea tervisehoiualase staatuse 
säilitamise ja terviseuuringute 
nõuetekohase läbiviimise ta-
gamisel on endiselt äärmiselt 
oluline ja esmajoones looma-
pidaja enda kätes. 

Veterinaar- ja Toiduamet 
seisab tarbimisväärse toidu ja 
tervete loomade eest Eestis. 
Selleks teeb amet järjepidevat 
kontrolli nõuete täitmise üle 
kogu toidukäitlemise ahela ula-
tuses: loomakasvatusest, toidu 
tootmisest ja töötlemisest kuni 
toidu tarbijani jõudmiseni.
Harles Kaup, Veterinaar- ja Toidu-

ameti loomatervishoiu osakonna 
juhataja

Infoks 
loomapidajale!

Lehtse kultuurimaja soovib Tapa valla elanikele: 

Jõuluõhtul, kui süütame küünlad,
soovime mõndagi head:
et me armsad oleksid terved
ja et mured ei vaevaks me pead!

Südamlikud tänusõnad lõppeval aastal headele abilistele ja koostööpartneritele, 
ringijuhtidele, kõikidele tublidele isetegijatele, Lehtse külakilb mälumänguritele, Lehtse 
PPP pinksisõpradele, toredatele ansambel UBA pillimeestele, klubi Ehavalgus tegusale 
rahvale, Lehtse Käsitööseltsingu osavate näppudega naistele, lahedale Lehtse Liinirahvale, 
kõikidele meie maja suurtele-väikestele kasutajatele, spordi- ja kultuuriüritustel osalejatele 

ning ajalehe Sõnumed sõbralikule toimetusele: 
Et palju rõõmsaid sündmusi
Teid uuel aastal tabaks!
Ja õnne jätkuks sedavõrd, 
et lausa jalust rabaks! 

Kauneid jõulupühi ning meeldivat aastavahetust! 
Olete kõik alati oodatud meie maja üritustele!

Soovime kõigile  
rahulikke jõulupühi ning 

rõõmsat uut aastat!

Pitsade ettetellimine  
tel 5866 9095.
Lahtiolekuajad: 
E-P 11.00-21.00

Kõige ilusam kingitus, mida teha võib, on kinkida aega,
armastust ja tähelepanu oma lähedastele!

Kauneid jõule ja rõõmu südamesse!

Tapa vene põhikool

Leia meid ka FB-st 
www.facebook.com/tapapizzakiosk/
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Jõustuvad toimetulekutoetust puu-
dutavad muudatused, tunnistatakse 
kehtetuks vajaduspõhine peretoetus. 
Soodustatakse toetuse saajate naas-
mist tööturule ning suurendatakse 
regulatsiooni paindlikkust, andes 
kohaliku omavalitsuse üksustele 
rohkem kaalutlusõigust. Toimetu-
lekupiir üksi elavale isikule ja pere-
konna esimesele liikmele tõuseb 140 
euroni, lastel 168 euroni kuus. Kõik 
lapsetoetused arvatakse toimetule-
kutoetuse arvestamisel täies ulatuses 
perekonna sissetulekute hulka. 

Ühtlasi toetab riik matuste kor-
raldamist kõigi lahkunute puhul 250 
euro ulatuses ning eraldab selleks 
raha kohalikele omavalitsustele. Iga 
KOV otsustab ise matusetoetuse 
määramise tingimused ja korra. 

Senised asenduskoduteenus ja 
perekonnas hooldamine kujun-
datakse ümber asendus- ja jä-
relhooldusteenuseks; teenuste 
korraldamine ja rahastamine antakse 
üle kohalikele omavalitsustele. Sot-
siaalkindlustusamet hakkab väljasta-
ma pere- ja asenduskodudele tege-
vuslubasid ja teostama järelevalvet, 
hindab hooldusperesid ja kannab 
neid registrisse. 

Jõustuvad muudatused, mille-
ga luuakse kinnise lasteasutuse 
teenus, laiendatakse sotsiaalse re-
habilitatsiooni teenuse sihtrühma, 
ligipääsu lepitusteenusele ja tunnista-
takse kehtetuks alaealise mõjutusva-
hendite seadus. Kohalik omavalitsus 
saab suunata lapsi otse sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenusele. Riigikogu 
on vastu võtnud sotsiaalhoolekande 
seaduse muudatused, mis jõustuvad 
2018.a alguses ning millega luuakse 
kinnise lasteasutuse teenus, laien-
datakse sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenuse sihtrühma, ligipääsu lepitus-
teenusele ja tunnistatakse kehtetuks 
alaealise mõjutusvahendite seadus. 
Sotsiaalhoolekande seaduse muuda-
tustega paralleelselt on alates 2018. 
a ees seismas muutusi ka süüteo 
toime pannud alaealiste kohtlemisel 
kriminaal- ja väärteomenetluses. 
Seadusandlikud muutused süüteo 
toime pannud laste abistamisel ja nei-
le mõjutusvahendite määramisel on 
lastekaitsetöötajate jaoks tekitanud 
küsimusi, kas ja missugused saavad 
olema nende kohustused peale alaea-
liste komisjonide tegevuse lõppemist.

Lastekaitsetöötajate igapäeva-
töös jätkuvad tegevused kohalikus 
omavalitsuses elavate laste ja perede 
probleemide ennetamisel ning abi-
vajavate laste ja perede abistamisel. 
Oluline on mõista, et õigusrikkumi-
se toime pannud laps ei pruugi alati 
olla abivajav laps lastekaitseseaduse 
tähenduses ning eristada taunitavale 
teole reageerimist ning lapse abivaja-
duse tuvastamist. Kindlasti on juh-
tumeid, kus lapse õigusrikkumine on 
seotud lapse arenguga seotud piiride 
katsetamisega ning abivajadust ja 
sekkumist lastekaitsetööst tulenevalt 
ei ole vajalik planeerida.

Süütegude menetlemise puhul 
on tegemist riikliku ülesandega 
ning selle täitmist ei anta üle koha-
likele omavalitsustele. Küll aga on 
kohalikul omavalitsusel keskne roll 
abivajava lapse juhtumikorralduses 
ning selle raames on jätkuvalt laste-
kaitsetöötaja ülesanne tegeleda lapse 
abivajadusega hinnates lapse heaolu, 
planeerides tegevusi ning toetades 
perekonda.

Tagamaks, et riiklikud teenused 
jõuaksid nende lasteni, kes neid kõi-

ge rohkem vajavad, paraneb ligipääs 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele 
ning lepitusele. 

Kohalik omavalitsus saab alates 
2018.a suunata lapsi otse sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenusele. Teenuse 
vajaduse hindamiseks on Sotsiaalmi-
nisteeriumi poolt valmimas hinda-
misvahend rehabilitatsioonivajaduse 
tuvastamiseks.

Laieneb ka lepitusteenuse siht-
rühm ning teenust on õigustatud 
saama ka alla 14-aastased süüteo 
toime pannud lapsed.

Lisaks tekib kohalikel omavalit-
sustel võimalus suunata alla 14-aas-
taseid lapsi multidimensioonilise 
pereteraapia teenusele.

Sotsiaalhoolekande seaduse muu-
datustega luuakse kinnise lasteasutu-
se teenus, mis on suunatud lastele, 
kes on oma käitumisest tulenevalt 
endale või teistele ohtlikud ning keda 
ei ole võimalik aidata ühelgi teisel 
moel. Kinnise lasteasutuse teenusele 
paigutamise otsustab kohus kohaliku 
omavalitsuse avalduse alusel ning 
avalduse juures peab olema ka Sot-
siaalkindlustusameti arvamus kinnise 
teenuse sobivuse kohta konkreetsele 
lapsele. Sotsiaalkindlustusametis 
hakkavad arvamusi koostama las-
tekaitse osakonna piirkondlikud 
spetsialistid. Kui Sotsiaalkindlustu-
samet leiab, et konkreetse juhtumi 
puhul ei oleks parim viis last abistada 
tema suunamine kinnise lasteasutuse 
teenusele, pakutakse lastekaitsetöö-
tajale tuge ja nõustamist juhtumi 
lahendamisel.

Seoses seadusemuudatustega on 
tõusetunud küsimusi ka lastekait-
seseaduse alusel sätestatud laste ja 
perede komisjoni moodustamise 
võimaluse osas. Mõned omavalit-
sused on seda ka juba teinud koon-
damaks valdkondadeüleselt laste ja 
peredega tegelevad piirkonna spet-
sialistid. Laste ja perede komisjoni 
võib moodustada näiteks valla- või 
linnavalitsuse juurde ning kinnitada 
selle ülesanded ja töökorralduse 
määrusega. Komisjon ei tohiks olla 
alternatiiv alaealiste komisjonile, 
vaid võiks tegutseda mitmetel ees-
märkidel, nt:

lisatoena juhtumimenetluse käi-
gus tehtavate keeruliste otsuste 
langetamisel;

valdkondadeülese strateegilise 
võrgustikuna, mis toetab ennetus-
tegevust ning laste õiguste ja heaolu 
tagamist sektorite üleselt;

osaleda kohaliku omavalitsuse 
arengukava planeerimisel, hinnates 
laste ja perede heaolu kohalikul 
tasandil (nt „Laste ja perede hea-
oluprofiili“ abil) ning toetades ko-
halikku omavalitsust arengukavas 
sisalduvate lapse õiguste ja heaolu 
tagavate põhimõtete järgimisel.

Sotsiaalkindlustusameti laste-
kaitse osakond toetab kohalikke 
omavalitsusi lastekaitse juhtumite 
lahendamisel, lapsele ja perele so-
bivate meetmete leidmisel ning 
lapse heaolu toetavate arengukavade 
koostamisel.

Aastal 2018 jätkub ka töönõus-
tamine lastekaitsetöötajatele ja las-
tekaitsejuhtumite võrgustiku liik-
metele. 

Jõustub uus täiendava ravimi-
hüvitise kord, mis muudab ret-
septiravimid suurte ravimikuludega 
inimeste jaoks taskukohasemaks. 
Riigikogu võttis vastu seaduse, 
millega luuakse alates 2018. aastast 
uus ravimikulutuste hüvitamise 

kord. Loodav süsteem 
muudab retseptiravi-
mid suurte ravimiku-
ludega inimeste jaoks 
taskukohasemaks ja on 
patsiendile mugavam, 
kuna hüvitis arvutatakse 
ostusummalt apteegis 
ravimi ostmisel.

„Tulevast aastast 
jõustuv muudatus aitab 
kümnetel tuhandetel 
inimestel hoida oluli-
selt kokku retseptira-
vimitele kuluvat raha 
ja on iseäranis abiks 
kroonilistele haigetele ja 
eakatele,“ ütles tervise- 
ja tööminister Jevgeni 
Ossinovski. „Meil on 
Eestis praegu ligi 110 
000 inimest, kes ku-
lutavad soodustustele 
vaatamata retseptira-
vimitele igal aastal üle 
100 euro, neist 15 000 
üle 300 euro. Uus kord 

Muudatused sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas 
alates 1. jaanuarist 2018

vähendab tulevast aastast oluliselt 
nende ravimikulutusi. Ühtlasi on 
see oluline samm nende otsuste reas, 
mis peavad tagama meie tervishoiu 
parema rahastamise ja arstiabi pare-
ma kättesaadavuse,“ lisas minister.

Täiendava ravimihüvitise ees-
märk on parandada ravimite kät-
tesaadavust kõrgendatud ravimi-
vajaduse ja suurte ravimikuludega 
inimeste jaoks, hüvitades nende 
ravimitele tehtud kulutusi senisest 
oluliselt suuremal määral.

Uue ravimihüvitise süsteemi 
loomisega hakatakse maksma täien-
davat ravimihüvitist kulutustest, 
mis ületavad 100 eurot. Kulutustelt 
vahemikus 100-300 eurot on kavas 
maksta täiendavat ravimihüvitist 
50% ulatuses ning 300 eurot ületa-
vate kulutuste puhul 90% ulatuses. 
Hüvitist hakatakse arvestama auto-
maatselt apteegis ravimite ostmisel.

Uue süsteemi elluviimiseks pa-
nustatakse täiendavalt 3 miljonit eu-
rot, mis kaetakse riigieelarvest ning 
ühtlustatakse 2002. aastast alates 
kehtinud senised retseptitasud 1,27 
euro ja 3,19 euro asemel 2,5 eurole 
retsepti kohta.

Represseeritute toetust tõste-
takse 192 eurolt 230 euroni kalend-
riaastas. Alates 1. aprillist hakatakse 
maksma samas suuruses sotsiaaltoe-
tust inimestele, kes saadeti Eestist 
sunniviisiliselt tuumakatastroofi 
piirkonda katastroofi tagajärgi lik-
videerima.

Maakondade rahvaarv pärast 
haldusreformi 

Statistikaamet arvutas ümber 
2017. aasta maakondade rahvaarvu 
uue, pärast tänavusi kohaliku oma-
valitsuse valimisi kehtima hakanud 
haldusjaotuse järgi. 

Pärast haldusreformi jäi varase-
mast 213 omavalitsusüksusest järele 
79. Neist 28 ei muutunud, ent 10 en-
dist valda jagunesid kahe või enama 
omavalitsuse vahel. Maakondade 
puhul oli muutus väiksem. Eestis 
on endiselt 15 maakonda, kuid 
enamiku territoorium ja rahvaarv 
on muutunud. Piirid jäid samaks 
Hiiu, Saare ja Viljandi maakonnal. 
Harju maakonna piirid on samuti 
pärast haldusreformi samad, kuid 
võrreldes aasta alguse seisuga on 
Harjumaal üks küla vähem. Kõige 
rohkem kaotas haldusreformiga 
pindala Läänemaa.

Rahvaarvult suurenes kõige roh-

kem Tartu (+3700), Pärnu (+3600) 
ja Võru (+2900) maakond ning vä-
henes enim Lääne (-3600), Ida-Viru 
(-3500) ja Põlva (-2400) maakond. 
Kõige suurema osatähtsuse elanik-
konnast kaotas Läänemaa (17%), 
kellele järgneb Põlvamaa (9%). Uu-
tes piirides kasvatas rahvaarvu kõige 
rohkem Võrumaa (8%). 

Sotsiaalkindlustusamet kinnitab, 
et vastavalt Riigikogu rahandusko-
misjoni ja rahandusministeeriumi 
värskele kokkuleppele saavad tööl 
käivad ja alla 500-eurost pensioni 
ja palka teenivad inimesed õiguse 
esitada maksuvaba tulu avalduse 
kahte kohta, nii tööandjale kui ka 
sotsiaalkindlustusametile.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste 
osakonna juhi Kati Kümniku sõnul 
näeb täna seadus ette, et maksuvaba 
tulu avalduse saab esitada ainult ühte 
kohta. Värske kokkuleppe kohaselt 
tekib palka ja pensioni saavatel 
inimestel maksuvaba tulu jagamise 
võimalus. 

„Pensionär, kes saab kuus 300 
eurot pensioni ja 300 eurot palka, 
saaks ilma seadusemuudatuseta iga 
kuu kätte 540 eurot ja järgmisel aas-
tal tulumaksutagastust 480 eurot. Nii 
pensionile kui palgale rakendatav tu-
lumaksuvabastus võimaldab tal aga 
kohe kuus kätte saada 580 eurot ja ta 
ei pea tulumaksutagastust ootama,“ 
tõi Kümnik näite.

„Soovitame neil inimestel, kelle 
pension ja palk on mõlemad alla 
500 euro, teha kindlas summas 
maksuvaba tulu avaldus nii tööand-
jale kui ka sotsiaalkindlustusametile, 
siis ei kaota inimene jooksva aasta 
sissetulekus ja ei pea ootama 2019. 
aasta tulumaksutagastust,“ rääkis 

Töötavad pensionärid saavad vajadusel esitada kaks tulumaksuvabastuse avaldust.

ta. Maksuvabastus kahe väljamaksja 
peale kokku saab ühes kuus olla 
maksimaalselt 500 eurot. 

Kümniku sõnul on neil pensionä-
ridel, kes töötavad ja kelle pension 
või töötasu on suurem kui 500 
eurot, mõistlik üle kontrollida, kas 
maksuvaba tulu arvestamise avaldus 
on esitatud just sellele väljamaksjale, 
kellelt saadav tulu ületab 500 euro. 
„Selliselt saab ühe väljamaksja poolt 
kogu ettenähtud maksuvabastus ära 
kasutatud ja teise väljamaksja makse 
kuulub esimesest eurost tulumak-
sustamisele,“ lisas ta.

Mittetöötav ja pensioni saav inime-
ne ei pea selleks, et tema pensionile 
rakendataks maksuvaba tulu, midagi 
tegema. Maksuvaba tulu arvutab sot-
siaalkindlustusamet automaatselt. Kui 
aga inimene soovib maksuvabastust 
rakendada mõnele muule tulule peale 
pensioni, peab ta sellest sotsiaalkind-
lustusametit informeerima.

Seda, kas maksuvaba tulu arves-
tamise avaldus on esitatud või mitte, 
saab kontrollida alates 1. detsembrist 
eesti.ee kaudu. Kui avaldus on esita-
mata või on soov seda muuta, saab 
seda seal samas teha. Avalduse võib 
saata ka e-kirja (tulumaks@sotsiaal-
kindlustusamet.ee) või posti (Endla 
8, Tallinn) teel. Lisaks saab oma 
avalduse tuua sotsiaalkindlustusameti 
klienditeenindustesse üle Eesti. 

Alus: Sotsiaalkindlustusamet; 
Statistikaamet

Lugupidamisega ning kõigile 
Tapa valla elanikele häid jõule, 
toredat aastavahetust ja head uut 
aastat soovides Tapa vallavalitsu-
se sotsiaalosakonna nimel

Karmen Kaar,
 sotsiaalnõunik
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06.12.2017

1. Kahele puudega isikule mää-
rati hooldajad ning hooldajatele 
hooldajatoetused.
2. Võeti vastu viis korraldust ka-
tastriüksuste lähiaadressi muut-
mise kohta.
3. Pikendati Lemminkäinen 
Eesti AS-ga Tapa raudteepea-
tuse ühendamiseks erinevate 
liikumisviisidega ehitustööde 
teostamiseks sõlmitud lepingut.
4. Väljastati Tapa linnas Ülevis-
te tänava, nr 7910098, ajutine 
sulgemise luba 07.12.2017 kella 
9.00-st kuni kella 17.00-ni.
5. Kinnitati Tapa gümnaasiumi, 
Tapa vene põhikooli ja Vajangu 
põhikooli hoolekogud.

22.11.2017

1. Võeti vastu korraldus valla 
eestkostel olevate laste külastu-
sele lubamise kohta.
2. Otsustati osutada ühele abi-
vajajale väljaspool kodu üld-
hooldusteenust.

3. Sõlmiti kaks koduteenuse 
osutamise lepingut.
4. Kahele puudega isikule mää-
rati hooldajad ning hooldajatele 
hooldajatoetused.
5. Volitati Tapa vallavalitsuse 
hoolekandespetsialist teostama 
eestkostetava nimel kõiki pan-
gatoiminguid.
6. Sõlmiti kaks koduteenuse 
osutamise lepingut.
7. Eraldati kahele lapsele 75 
eurot rahalist toetust huvite-
gevuse piirangute vähendami-
seks läbi transpordi kulude ja 
osalustasude osalise kompen-
seerimise. 
8. Võeti vastu korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
perioodiliseks tühjendamiseks.
9. Võeti vastu korraldus korral-
datud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise kohta.
10. Tapa vallale audiitorteenuse 
ostmise 2017. majandusaasta 
auditeerimiseks edukaks pakku-
museks tunnistati AMC Audit 
OÜ poolt esitatud pakkumus.

29.11.2017

1. Otsustati eraldada üheksa-
le abivajajale sotsiaaltoetust 
majanduslikult raske olukorra 
tõttu.
2. Pikendati sotsiaalkorteri 
üürilepingut aadressil Saiakopli 
2-4, Tapa vald.
3. Võeti vastu korraldus ehitus-
loa väljastamise kohta.
4. Väljastati kasutusluba ehiti-
sele (garaaži) laiendamisel Tapa 
vallas Tapa linnas Taara pst 4  
kinnistul.
5. Murutraktori maksumuse 
hinnapakkumise edukaks pak-
kumuseks tunnistati Feldum 
OÜ poolt esitatud pakkumus.
6. Võeti vastu üheksa korral-
dust katastriüksuse lähiaadressi 
muutmise kohta.
7. Võeti vastu kaks korraldust 
valla eestkostel olevate laste 
külastusele lubamise kohta.
8. Lubati vallavanem Alari Kirt 
puhkusele 04. 12. 2017 kuni 08. 
12. 2017.

08.11.2017

1. Nimetati esindajad Lääne-
Viru Omaval i tsuste Li idu 
üldkoosolekule.
2. Otsustati maksta volituste 
tähtajalise lõppemisega hüvitist 
järgmiselt: Reigo Tammele seo-
ses Tapa vallavolikogu esimehe 
volituste lõppemisega 9600 eu-
rot; Riho Tellile seoses Tamsalu 
vallavanema volituste lõppemi-
sega 21 960 eurot.
3. Valiti vallavolikogu alaliste 
komisjonide esimehed ning 
aseesimehed.
4. Määrata Tapa vallavalitsuse 

Tapa, 29.11.2017, nr 10
Koolide hoolekogudesse 
esindajate määramine

Aluseks võttes Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lõige 1 punkt 37, Põhikoo-
li- ja gümnaasiumiseaduse § 73 
lõige 1 ja 2, Huvikooli seaduse § 
17 lg 1 ja lg 2, Tapa Vallavoliko-
gu poolt 12.05.2011 vastuvõetud 
määruse nr 48 „Hoolekogu 
moodustamine ja tegutsemise 
töökord“ § 11 ning Tapa Muusi-
ka- ja Kunstikooli põhimääruse 
§ 24 lg 2, Tamsalu vallavoliko-
gu 15.12.2010 määruse nr 22 

liikmete hüvitised järgmiselt: 
Neeme Külmallik 300 eurot 
kuus; Aivi Must 300 eurot kuus; 
Rein Lall 300 eurot kuus; Vello 
Ojamäe 300 eurot kuus; Riho 
Tell 1000 eurot kuus. 
Määrati Tapa vallavanem Alari 
Kirt`i töötasuks 2950 eurot kuus 
ning otsustati maksta vallavane-
male seoses isikliku sõiduauto 
kasutamisega ametiülesannete 
täitmisel hüvitist 335 eurot kuus. 
Telefoni kõnelimiidiks määrati 
100 eurot kuus.

29.11.2017
Võeti vastu järgmised määrused:

„Tamsalu gümnaasiumi põhi-
määruse kinnitamine“ § 4 lg 4:

Kinnitada valla koolide hoo-
lekogudesse järgmised Tapa 
vallavolikogu liikmed: Tapa 
gümnaasiumi hoolekogusse 
Mati Viidemann, Tapa vene 
põhikooli hoolekogusse Tatjana 
Tamm, Jäneda Kooli hooleko-
gusse Tiiu Rosenberg, Lehtse 
Kooli hoolekogusse Leelo Jü-
rimaa, Tapa Muusika- ja Kuns-
tikooli hoolekogusse Reigo 
Tamm, Tamsalu gümnaasiumi 
hoolekogusse Evelin Hiie, Va-
jangu põhikooli hoolekogusse 
Kerli Relli.

1. „Tapa vallavalitsuse teenis-
tujate palgajuhend“.
2. „Ametnike haridusele, 
töökogemusele, teadmistele ja 
oskustele esitatavad nõuded“.

Võeti vastu järgmised otsused:
1. „Koolide hoolekogudesse 
esindajate määramine“.
2. „Volikogu komisjonide 
koosseisude kinnitamine“.
3. „Ametiasutuste tegevuse 
ümberkorraldamine“.
4. „ Ta p a  va l l a va l i t s u s e 
struktuuri ja teenistuskohtade 
koosseisu kinnitamine“.

Otsus jõustub teatavakste-
gemisest. 

Otsuse peale võib esitada 
Tapa vallavolikogule 30 päeva 
jooksul vaide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras, 
arvestades otsuse teadasaamise 
päevast või päevast, millal oleks 
pidanud otsuse teada saama või 
esitada kaebus Tartu Haldus-
kohtule Halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 
30 päeva jooksul arvates otsuse 
jõustumisest. 

Toomas Uudeberg, 
vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU OTSUSED

Tapa, 29.11.2017, nr 12
Ametiasutuste tegevuse 
ümberkorraldamine

Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja 
Eesti territooriumi haldusjaotu-
se seaduse § 141 lõigete 12 ja 14 
alusel ning kooskõlas Vabariigi 
Valitsuse 05.01.2017 määrusega 
nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa 
valla osas haldusterritoriaalse 
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 
3. aprilli 1995. a määruse nr 159 
“Eesti territooriumi haldus-

üksuste nimistu kinnitamine” 
muutmine”:

Korraldada ümber Tapa valla 
ametiasutused Tamsalu vallava-
litsus ja Tapa vallavalitsus liitmise 
teel ning liita Tamsalu vallavalit-
sus Tapa vallavalitsusega.

Ametiasutuste liitmise tu-
lemusena lõpetatakse Tam-
salu vallavalitsuse (registrikood 
75033431) tegevus 31.12.2017 
ning alates 01.01.2018 jätkab 
tegevust Tapa vallavalitsus (re-
gistrikood 75033477).

Otsus jõustub teatavakste-

gemisest.
Otsuse peale võib esitada 

Tapa Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul vaide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras, 
arvestades otsuse teadasaami-
se päevast või päevast, millal 
oleks pidanud otsuse teada 
saama või esitada kaebus Tartu 
Halduskohtule Halduskohtu-
menetluse seadustikus sätes-
tatud korras 30 päeva jooksul 
arvates otsuse jõustumisest. 

Toomas Uudeberg, 
vallavolikogu esimees

VALLAVOLIKOGU OTSUSED

Tapa, 29.11. 2017, nr 13
Tapa vallavalitsuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu kinni-
tamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 
36 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 5:

Kinnitada Tapa vallavalitsuse kui 

ametiasutuse struktuur ja teenistujate 
koosseis alates 1. jaanuarist 2018 vastavalt 
käesoleva otsuse lisale. 

Lubada Tapa vallavalitsusel teha muu-
datusi ametiasutuse teenistuskohtade 
koosseisus volikogu poolt kehtestatud 
palgafondi piires.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Toomas Uudeberg, 

vallavolikogu esimees

Struktuuriüksus Teenistuskoha nime-
tus

Ameti-
koht

Töö-
koht

Tähtaja-
lisus Teenistusgrupp

Vallavanem* valitav

Vallakantselei Vallasekretär 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-
spetsialistid

Vallakantselei Jurist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid
Vallakantselei Vallasekretäri abi 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Vallakantselei Kantselei sekretär 2 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 
töötajad

Vallakantselei Dokumendihalduse 
spetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Vallakantselei Autojuht 1 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 
töötajad

Vallakantselei Koristaja 1 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 
töötajad

Haldusosakond Abivallavanem 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-
spetsialistid

Haldusosakond Ehitusspetsialist 2 tähtajatu keskastmespetsialistid
Haldusosakond Maakorraldaja 1 tähtajatu keskastmespetsialistid
Haldusosakond Keskkonnaspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haldusosakond Teede- ja liikluskorral-
dusspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haldusosakond Heakorraspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid
Haldusosakond Hankespetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid
Haldusosakond Kunstnik-kujundaja 1 tähtajatu keskastmespetsialistid
Haldusosakond Järelevalvespetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haldusosakond Heakorratöötajad 5 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 
töötajad

Haldusosakond Lehtse keskuse juht 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haldusosakond Lehtse keskuse ko-
ristaja 2 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 

töötajad

Haldusosakond Kalmistuvaht 1 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 
töötajad

Haldusosakond Jäneda mõisa maja-
hoidja 1 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 

töötajad
Haridus- ja sot-

siaalosakond Abivallavanem 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-
spetsialistid

Haridus- ja sot-
siaalosakond Haridusspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haridus- ja sot-
siaalosakond Noorsootööspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialist

Haridus- ja sot-
siaalosakond

Sotsiaalhoolekande 
juhtivspetsialist 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-

spetsialistid
Haridus- ja sot-

siaalosakond Lastekaitsespetsialist 3 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haridus- ja sot-
siaalosakond

Sotsiaalhoolekande-
spetsialist 4 tähtajatu keskastmespetsialistid

Haridus- ja sot-
siaalosakond Sotsiaaltöötaja 1 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 

töötajad
Haridus- ja sot-

siaalosakond Avahooldaja 8 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 
töötajad

Haridus- ja sot-
siaalosakond

Kodu- ja tugiteenuse 
osutaja 2 kuni spetsialistid ja tehnilised 

töötajad

Haridus- ja sot-
siaalosakond Autojuht 1 tähtajatu spetsialistid ja tehnilised 

töötajad
Arengu- ja 

finantsosakond Abivallavanem 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-
spetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond Finantsspetsialist 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-

spetsialistid
Arengu- ja 

finantsosakond Pearaamatupidaja 1 tähtajatu keskastmejuhid ja tipp-
spetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond Raamatupidaja 6 tähtajatu keskastmespetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond Arendusspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond Ettevõtlusspetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond Kultuurispetsialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond

Infotehnoloogiaspet-
sialist 3 tähtajatu keskastmespetsialistid

Arengu- ja 
finantsosakond

Avalike suhete spet-
sialist 1 tähtajatu keskastmespetsialistid

Teenistuskohti 
kokku 65 29 36

* Vallavanem ei kuulu vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja tema teenis-
tussuhtele kohaldatakse KOKSi erisätteid. 
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VALLAVOLIKOGU OTSUSED

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED

Tapa,  29.11.2017, nr 11
Volikogu komisjonide koos-
seisu kinnitamine

Aluseks võttes kohaliku 
omavalitsuse korralduse sea-
duse § 22 lõige 1 punkt 20, § 
47 lg 1 ja 13, § 48 lg 2, Tapa 
valla põhimääruse § 14 lg 
1, § 15 lg 3 ja § 21 lg 1 ning 
komisjonide esimeeste poolt 
tehtud ettepanekud  Tapa 
vallavolikogu otsustab:

Kinnitada: 
Eelarve- ja arengukomisjo-

ni koosseis: esimees Toomas 
Uudeberg; aseesimees Lilli 
Strõnadko; liikmed: Ene 
Augasmägi, Hando Ka-
sekamp, Eigo Laur, Riina 
Niibo, Reigo Tamm, Alar 
Teras, Mati Viidemann, 
Tea Välk.

Revisjonikomisjoni koos-
seis: esimees Alar Teras; 
aseesimees Tatjana Tamm; 
liikmed: Sirje Major, Naima 
Sild.

Hariduskomisjoni koosseis: 
esimees Tea Välk; aseesimees 
Elmu Koppelmann; liikmed: 
Betty Abel, Lii Jairus, Ilmar 
Kald, Merike Kärmas, Ene 
Kukk, Ülle Oru, Tiina Par-
masto, Kuno Rooba, Naima 
Sild, Viiu Uudam, Meriliis 
Valdlo.

Kultuurikomisjoni koosseis: 
esimees Reigo Tamm; aseesi-
mees Dmitri Okatov; liikmed: 
Leelo Jürimaa, Kaili Ots, Ave 
Pappe, Kerli Relli, Georgi Sä-
rekanno, Marika Tali, Tiina 
Talvik, Urmas Tamm, Heili 
Pihlak, Kelly Vildek, Allan 

Vinter.
Majandus- ja ettevõtlus-

komisjoni koosseis: esimees 
Mati Viidemann; aseesimees 
Sirje Major; liikmed: Arne 
Arumägi, Herki Kübar-
sepp, Peeter Lauring, Mart 
Lees, Enno Must, Tiina 
Parmasto, Garri Raagmaa, 
Andres Rammul, Ago Stall-
meister, Rein Tali.

Sotsiaalkomisjoni koos-
seis: esimees Riina Niibo; 
aseesimees Tiiu Rosenberg; 
liikmed: Evelin Hiie, Jaan 
Hiiet, Lii Jairus, Annika 
Kapp, Siiri Klasberg, Sirje 
Klemmer, Katrin Kuusik, 
Eha Rehemaa, Sirje Salura.

Turvalisuse komisjoni 
koosseis: esimees Ene Au-
gasmägi; aseesimees Üllar 
Neeme; liikmed: Vitali Ani-
štšuk, Valter Kaima, Aile 
Kippar, Sirje Klemmer, Jaan 
Lõõnik, Martin Piksar, Ai-
gar Põder, Janar Safronov, 
Marina Tripuz.

Otsus jõustub teatavakste-
gemisest.

Otsuse peale võib esitada 
Tapa vallavolikogule 30 päeva 
jooksul vaide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras, 
arvestades otsuse teadasaami-
se päevast või päevast, millal 
oleks pidanud otsuse teada 
saama või esitada kaebus Tartu 
Halduskohtule Halduskohtu-
menetluse seadustikus sätes-
tatud korras 30 päeva jooksul 
arvates otsuse jõustumisest. 

Toomas Uudeberg, 
vallavolikogu esimees

Seoses sel lega, et Tapal 
2010–2012 teostatud ehitus-
tööde käigus ei õnnestunud 
raha ebapiisavuse tõttu kõiki 
rekonstrueerimist vajavaid 
ühisveevärgi ja -kanalisat-
sioonitorustikke (ÜVK) kor-
rastada, taotles Tapa Vesi OÜ 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt (KIK) toetust töö-
de jätkamiseks. Tapa Vesi 
OÜ taotlus rahuldati KIK-i 
juhatuse otsusega käesoleva 
aasta märtsis. Otsuse järgi 
eraldati Tapa Vesi OÜ-le EL 
Ühtekuuluvusfondist toetust 
projekti teostamiseks summas 
421 608,50 eurot. Kohaliku 
vee-ettevõtte omaosalus on 
15% ehk 74 401,50 eurot. 
Projekti kogumaksumus on 
496 010 eurot. Hetke seisuga 
on kõik hanked korraldatud 

ning projekti juhib Europolis 
OÜ, ehitustööd teostab Kin-
nisvaraehitus OÜ, omanikujä-
relevalve korraldab Infragate 
Eesti AS.

Tööde käigus kas rajatakse 
uued trassid või rekonstruee-
ritakse olemasolevad torusti-
kud Eha, Üleviste, Tööstuse, 
Taara ja veel mõnel teisel 
tänaval.

Projekteerimistöödega 
alustati augustikuus ja ehi-
tustöödega oktoobris. Eha 
tänava kanalisatsioonitrass 
on juba valmis. 24. novembril 
alustati Üleviste tänava to-
rustiku rajamist. Seega palub 
Tapa vallavalitsus sealkandis 
liiklejatel olla ettevaatlikud ja 
võimalusel vältida Üleviste 
tänaval liiklemist. 

Tapa vallavalitsus

Tapa linna ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni- 

torustike 
rekonstrueerimine ja 

rajamine

Tapa, 29.11.2017, nr 1
Tapa vallavalitsuse teenistujate 
palgajuhend 

Määrus kehtestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku 
teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 
lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk
Palgajuhend (edaspidi juhend) on 

Tapa vallavalitsuse (edaspidi vallava-
litsus) kui ametiasutuse ametnikele 
palga ja töötajatele töötasu määramise 
ja maksmise kord (edaspidi koos ka 
teenistuja ja palk), milles nähakse ette 
põhipalga vahemikud, muutuvpalga 
ning muude lisatasude ja hüvitiste 
maksmise tingimused ja kord ning palga 
maksmise aeg ja viis.

§ 2.  Tasustamise üldpõhimõtted
(1) Teenistujate palkade määramisel 

ja töötasude kokkuleppimisel ning 
maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse 
seadusest, töölepingu seadusest ning 
käesolevast määrusest.

(2) Vallavalitsus maksab ametnikele 
palka ja töötajatele töötasu sarnastel 
alustel.

§ 3.  Palga või töötasu määramine
 (1) Ametniku nimetab ametisse ning 

määrab ametniku põhipalga vallava-
nem käskkirjaga. Ametniku põhipalga 
muudatused määratakse ametisse nime-
tamise õigust omava isiku käskkirjaga. 
Ametnikule põhipalga määramisel läh-
tutakse käesoleva määrusega vastavale 
ametikohale kehtestatud põhipalga 
vahemikust, ametikohale esitatud hari-
dusele, töökogemusele, teadmistele ja 
oskustele kehtestatud nõuetest.

 (2) Töötajaga sõlmib töölepingu 
vallavanem, kus määratakse muuhulgas 
ära töötaja töötasu. Töötaja töötasu 
muudatused määratakse töölepingu 
muudatustega. Töötajale töötasu mää-
ramisel lähtutakse käesoleva määrusega 
vastavale töökohale kehtestatud töötasu 
vahemikust, töökohale esitatud hari-
dusele, töökogemusele, teadmistele ja 
oskustele kehtestatud nõuetest.

 (3) Ettepaneku põhipalga määrami-
seks või töötasu kokkuleppimiseks ning 
põhipalga või töötasu muutmiseks teeb 
vastava valdkonna juht. 

 (4) Ametiasutuse hallatavate asutus-
te personalikulude planeerimise alused 
järgmiseks eelarveaastaks kinnitatakse 
vallavalitsuse korraldusega.

 (5) Ametisse nimetamisel määratak-
se või töölepingu sõlmimisel lepitakse 
kokku ametniku põhipalk või töötaja 
töötasu katseajal. Katseajal võib mää-
rata teenistuja põhipalgaks tema tee-
nistuskohale planeeritud palgatasemest 
vähemalt 10% madalama palgamäära.

§ 4.  Põhipalk ja muutuvpalk
 (1) Teenistujate töö tasustamise 

aluseks on käesoleva määruse lisas sä-
testatud teenistuskohtade palgagrupid 
ja põhipalga vahemik.

 (2) Muutuvpalk on teenistuja palga 
ebaregulaarne osa, mida võib maksta 
tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate 
teenistusülesannete täitmise eest või 
preemiana erakordsete teenistusalaste 
saavutuste eest.

 (3) Muutuvpalka makstakse asutuse 
selleks ettenähtud vahendite olemas-
olul. Muutuvpalka võib kalendriaasta 
jooksul teenistuja põhipalgale juurde 
maksta kokku kuni 20 protsenti teenis-
tuja aastasest põhipalgast.

§ 5.  Tulemuspalk
 (1) Kui tulemuspalga maksmise 

aluseks on vallavalitsuse kui ametiasu-
tuse või vallavalitsuse kui ametiasutuse 
struktuuriüksuse kollektiivne tulemus, 
makstakse tulemuspalka kõikidele 
ametnikele võrdsetel alustel.

 (2) Tulemuspalka makstakse eelnevalt 
seatud eesmärkide täitmise eest eeldatust 
efektiivsemalt ja silmapaistva kvaliteediga 

ühekordse tasuna kord aastas.
 (3) Ettepaneku teenistuja tule-

muspalga suuruse kohta teeb vastava 
valdkonna juht. Lõpliku otsuse teenis-
tuja tulemuspalga suuruse kohta teeb 
vallavanem.

 (4) Tulemuspalga maksmisel tu-
leb käskkirjas näidata selle maksmise 
põhjendus ning ajavahemik, mille eest 
tulemuspalk määratakse.

 (5) Tulemuspalka ei maksta:
1) teenistujale katseajal;
2) teenistujale, kelle teenistussuhe 

oli tulemustasu maksmise aluseks oleva 
hindamisperioodi jooksul peatunud üle 
poole hindamisperioodist;

3) ametnikule distsiplinaarkaristuse 
kehtivuse ajal;

4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 
kohase kirjaliku hoiatuse saanud töö-
tajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 6.  Lisatasu täiendavate teenis-
tusülesannete täitmise eest

 (1) Teenistujale lisatasu maksmise 
ettepaneku teeb vallavanemale vastava 
valdkonna juht.

 (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt 
lisaülesannete mahust ja iseloomust. 
Lisatasu maksmine otsustatakse ja vor-
mistatakse üldjuhul enne lisaülesannete 
täitma asumist vallavanema käskkirjaga, 
milles fikseeritakse lisaülesanded, lisata-
su suurus ja ajavahemik, mille jooksul 
ülesannet täidetakse.

(3) Lisatasu määratakse ühekordse 
või perioodilise lisatasuna. Kui on alust 
eeldada, et lisaülesanded muutuvad 
alaliseks, võib muuta teenistuja ameti-
juhendit, töölepingut ning vaadata üle 
tema põhipalk.

§ 7.  Preemia
 (1) Erakordsete teenistusalaste 

saavutuste eest on vallavanemal õigus 
määrata teenistujale preemiat. Preemia 
maksmise ettepaneku koos põhjen-
dustega preemia määramiseks esitab 
vallavanemale vastava valdkonna juht.

 (2) Käesolevas paragrahvis sätes-
tatud preemiat ei maksta teenistujale 
distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal ega 
töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase 
kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta 
jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 8.  Asendustasu ja eritingimus-
tes töötamise tasu

 (1) Puuduva ametniku ülesannete 
täitmise eest võib maksta ametnikule 
asendustasu, kui asendamine ei ole 
ettenähtud ametniku ametijuhendis või 
tingib võrreldes ametijuhendis ettenäh-
tuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Puuduva ametniku ülesannete 
täitmise eest võib maksta töötajale 
asendustasu.

 (3) Kirjaliku ettepaneku vallavane-
male teenistuja ülesannete panemiseks 
teisele teenistujale teeb vastava vald-
konna juht. Ülesannete määramise 
ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab 
vallavanem lähtuvalt avaliku teenistuse 
seaduse §-st 57. Puuduva teenistuja 
asendamisel, kelle palk või töötasu 
on kõrgem, kui asendajal, makstakse 
asendajale asendatava teenistuja palka 
või töötasu. Puuduva teenistuja asenda-
misel, kelle palk või töötasu on mada-
lam või sama kui asendajal, makstakse 
asendajale lisatasu kuni 10 % puuduva 
teenistuja põhipalgast.

 (4) Eritingimustes töötamise lisatasu 
makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal 
töötamise eest seadusest tuleneval alusel, 
kui eritingimustes tehtud tööd ei ole 
võimalik asendada vaba aja andmisega.

 (5) Teenistujale ületunnitöö või 
ööajal töötamise eest lisatasu maksmise 
või riigipühal töötamise hüvitamise 
aluseks on vastava valdkonna juhi 
kinnitatud tööajaarvestuse tabel ning 
tema ettepanek.

§ 9.  Tasustamine tööalasel koo-
litusel osalemise ja teenistusülesan-

nete täitmise takistuse korral
 (1) Teenistujale säilitatakse teenis-

tusvaldkonna alasel koolitusel osalemise 
ajal palk.

 (2) Teenistujale säilitatakse palk 
mõistliku aja eest, kui teenistusüles-
andeid ei täideta lühiajalise isikliku või 
perekondliku takistuse korral.

§ 10.  Sotsiaalsed garantiid
 (1) Vallavanem võib otsustada maks-

ta oma käskkirjaga toetust järgmistel 
juhtudel:

1) teenistuja perekonnas juhtunud 
traagilise sündmuse korral. Teenistuja 
surma korral võib toetust maksta tema 
lähisugulastele;

2) isikliku tähtpäeva või sündmuse 
puhul;

3) teenistusest vabastamisel vanadus-
pensionile jäämise tõttu või ametikohale 
mittevastava tervisliku seisundi tõttu 
või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks 
seaduses ettenähtule kuni kolme kuu 
põhipalga ulatuses.

 (2) Teenistujale hüvitatakse töövõi-
metuslehele jäämisel 2. ja 3. haiguspäev 
70% ulatuses tema kuue kuu keskmise 
palga või töötasu ulatuses.    

 (3) Toetusi rakendatakse kõikidele 
teenistujatele võrdselt.

§ 11.  Palga arvestamine ja maks-
mine

 (1) Palga arvestusperiood on ka-
lendrikuu.

 (2) Palka arvestatakse ajavahemiku 
eest, mil teenistuja täitis talle pandud 
ülesandeid. Kui teenistujale on keh-
testatud täistööajast lühem tööaeg, 
arvestatakse palka proportsionaalselt 
teenistuses oldud aja eest. Palgast ar-
vestab tööandja maha seadusega ette 
nähtud maksud ja maksed.

 (3) Palka makstakse üks kord kuus 
hiljemalt viiendal kuupäeval teenistuja 
poolt kirjalikult teatatud pangakontole, 
kui ei ole kokku lepitud teisiti. Panga-
konto muutmisest teavitab teenistuja 
vastava valdkonna eest vastutavat 
struktuuriüksust kirjalikult.

 (4) Teenistujale väljastatakse teatis 
arvestatud palga, puhkusetasu ja neist 
tehtud kinnipidamiste, teenistuja eest 
arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskind-
lustusmakse kohta.

 (5) Teenistujal on õigus saada sel-
gitusi talle palga või töötasu määranud 
isikult ja palgaarvestajalt.

 (6) Vallavalitsus võib ametniku 
palgast kinni pidada vallavalitsuse arvel 
tehtavate kulude kehtestatud limiiti 
ületava summa ja ametnikule makstud 
ettemakse, mille ametnik peab vallava-
litsusele tagastama. Töötaja puhul on 
selleks vajalik töötaja kirjalik nõusolek.

§ 12.  Puhkusetasu
  Puhkusetasu makstakse teenistujale 

üldjuhul proportsionaalselt puhatud 
ajaga hiljemalt eelviimasel tööpäeval 
enne puhkuse algust või teenistuja 
avalduse alusel puhkuse kasutamise 
kuule järgneva kuu palgapäeval koos 
vastava kuu palgaga. Sellekohase aval-
duse peab teenistuja esitama vähemalt 
14 kalendripäeva enne puhkuse algust 
vastava valdkonna eest vastutavale 
struktuuriüksusele.

§ 13.  Palgatingimuste täitmise 
kontroll

  Palgafondi otstarbeka ja säästliku 
kasutamise ning täitmise eest vastutab 
vallavanem.

§ 14.  Rakendussäte
Tunnistada kehtetuks   Tamsalu 

vallavolikogu 20.03.2013 määrus nr 3 
“Teenistujate ja vallavalitsuse hallata-
vate asutuste töötajate palgajuhend“

Tunnistada kehtetuks Tapa vallavo-
likogu 28.03.2013 määrus nr 86 “Tapa 
vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate 
asutuste juhtide palgajuhend“

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.
Toomas Uudeberg, vallavolikogu esimees
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Tapa , 29.11.2017, nr 2
Ametnike haridusele, töökoge-
musele, teadmistele ja oskustele 
esitatavad nõuded

Määrus kehtestatakse avaliku 
teenistuse seaduse § 14 lõike 3 
alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Tapa 

valla ametiasutuse ametnikele 
nõuded haridusele, töökogemu-
sele, teadmistele ja oskustele, mis 
on vajalikud teenistusülesannete 
täitmiseks.

Teenistusülesannete täitmiseks 
vajalikud täpsemad nõuded amet-
nike eri-, kutse- ja ametialasele 
haridusele, töökogemusele, tead-
mistele ja oskustele sätestatakse 
ametikoha eripära arvestades 
ametijuhendis.

§ 2. Nõuded haridusele
Ametnikul peab olema vähe-

malt keskharidus ja sellele lisanduv 
eri-, kutse- või ametialane etteval-
mistus.

Ametiasutuse osakonnajuhatajal 
peab olema kõrgharidus.

§ 3. Nõuded töökogemusele
Ametnikul on soovitav tööko-

gemus avalikus teenistuses riigi või 
kohaliku omavalitsuse asutuses või 
ametikoha töövaldkonnas. 

Ametiasutuse osakonnajuhatajal 
peab olema vähemalt üheaastane 
juhtimiskogemus või kaheaastane 
töökogemus ametiasutuse või ame-
tikoha töövaldkonnas.

§ 4. Nõuded teadmistele ja 
oskustele

(1) Ametnik peab tundma:
1) riigi põhikorda (põhiseadus ja 

põhiseaduslikud seadused), koda-
nike põhiõigusi ja -vabadusi ning 
avaliku halduse organisatsiooni;

2) kohaliku omavalitsuse kor-
raldust reguleerivaid õigusakte ja 
asjaajamiskorra aluseid ning neid 
teenistusülesannete täitmisel ra-
kendada;

3) avalikku teenistust reguleeri-
vaid õigusakte;

4) oma teenistusvaldkonda re-
guleerivaid õigusakte ning oskama 
neid teenistusülesannete täitmisel 
rakendada;

5) arvutit ja oskama kasutada 
kohaliku omavalitsuse infosüstee-
me, sealhulgas ametikohal vajalikke 
tekstiprogramme, arvutiprogram-
me ja andmekogude kasutamist.

(2) Ametnikul peab olema hea 
suhtlemisoskus, sealhulgas oskus 
koostööks avalike huvide elluviimi-
sel, hea väljendus- ja kuulamisoskus 
ning oskus säilitada rahu probleem-
setes olukordades. 

(3) Ametiasutuse osakonnajuha-
taja peab lisaks käesoleva paragrah-
vi lõigetes 1 ja 2 sätestatule omama 
juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid 
ning oskust planeerida tööprotsessi 
ja alluvate tööd.

§ 5. Määruse jõustumine 
Määrus jõustub kolmandal päe-

val pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Toomas Uudeberg, 

vallavolikogu esimees

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE   KULTUURIMAJAS

21. dets kl 12  Jõuluhõnguline pärastlõuna eakatele. Esinevad  
seeniortantsijad ja lõõtsapoiss Randmar Tuulemäe. Maja 
poolt särisevad verivorstid. Üritus on tasuta.

29. dets kl 21  Aastalõpupidu. Ansambel In Mood (Toomas 
Krall ja Peep Pihlak). Viki videodisko. Külalised, üllatused ja 
tants varaste hommikutundideni! Avatud baar. Pääse kuni 
28. detsembrini  5 €, peopäeval 8 €. Broneeri koht varakult 
kultuurikoja telefonil 322 0061 või e- mailil info@kultuuri-
koda.ee.

2. jaan kell 18 ja 20  „Viimane tuur, Lauluässad 3“. Pilet 4 € ja 
2 €.

3.–5. jaanuaril koolivaheaja töötoad 1.–3. klassile kultuurikoja 
väikeses majas (Valve 30). 

3. jaan kell 12  Kokkamine.
4. jaan kell 12  Helkurite meisterdamine. 
5. jaan kell 12  Õues mängimise päev „Tunne oma kodulinna“.
Oma tulekust anna teada või küsi infot telefonil 3220061, 

53432710.
5.–6. jaanuaril Tapa Valla Lastekoori laululaager
6. jaan kell 18  Uusaastakontsert. Esinevad Pühajärve-Rõngu 

Puhkpilliorkester, dirigent Arno Anton ja Tapa Linna Orkes-
ter, dirigent Priit Rusalepp. Sissepääs vabaannetusena.

9. jaan kell 18 ja 20  Komöödiafilm „ Rohelised kassid“. Pilet 
4 € ja 2 €.

19. jaan kell 18 ja 20  Draamafilm „Pilvede all. Neljas õde“ 
(Eesti 2017). Režissöör / lavastaja: Toomas Kirss. Osades: 
Inga Lunge, Elisabet Reinsalu, Liis Haab, Rita Rätsepp, Ain 
Lutsepp, Indrek Sammul, Piret Rauk, Karin Tammaru, Guido 
Kangur jt. Pilet 4 € ja 2 €.

23. jaan kell 18 ja 20  Animafilm „Putukate salajane elu: võlu-
aed“. Pilet 4 € ja 2 €.

30. jaan kell 18 ja 20  Ajalooline draamafilm „Salajased pabe-
rid“. Pilet 4 € ja 2 €.

23. dets kl 20  Jõulupidu kõigile. Tantsuks ansambel Uba. 
Ansambel Naised Metsast maailmaesietteastumine. Külla 
tuleb Verka Serdutška bändiga. Eelregistreerimine lau-
dadesse. 22. detsembrini pääse 7 €, peoõhtul kallim ja 
mugav koht pole garanteeritud. Info 521 8398; 383 3350, 
e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee. 

6. jaan kl 13  Klubi Ehavalgus korraldusel kolmekuningapäeva 
pidu. Ühine verivorsti söömine. Külalisesinejad: ansambel 
Hõbelõng Lasnamäelt, ansambel Kibuvitsalill ja tantsu-
rühm Kobarake Viimsi vallast, Randmar Tuulemäe. Viktoriin 
“Eesti 100”. Osalevad klubid Kõrvelill Jänedalt, Seenior 
ja Kanarbik Tapalt, Ehavalgus Vooselt jm. Oodatud kõik 
pensionärid jm rõõmsad inimesed! NB! Eelregistreerimine 
27. detsembrini tel 5662 1729, 521 8398, e-meil: info@
lehtsekultuurimaja.ee. Osamaks 3 kohapeal.

7. jaan kl 10  5. PPP – jätkub 16. hooaeg! paarismängud! 
Registreerimine algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Mäng turniirina. 
Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpilastel tasuta. 

21. jaan kl 12  Lehtse Külakilb 5. MÄNG – jätkub 16. hooaeg! 
Täiskasvanuil osamaks 3 €, õpilastel tasuta.

22. jaan kl 13  Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening ja 
eakate liikumine.

27. jaan kl 18  Üle-eestilise mandoliiniorkestri kontsert “Eesti 
100 ja 100 mandoliini”. Esinevad Eesti Mandoliinide Or-
kester, Saku Mandoliinid, Uhtna Mandoliiniorkester, Tapa 
Mandoliiniorkester jm orkestrid. On harukordne võimalus 
kuulata koos musitseerimas üle 100 mandoliini! Pärast 
kontserti võimalus üles seada lauad ning algab peoõhtu 
ansambliga Tants&Trall. Pääse kontserdile ning peole 5 €.

 

Lisa Tapa Vallavolikogu 
29.11.2017 määrusele nr 1

Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik

Teenistusgrupi 
palgaaste Teenistusgrupi nimetus Põhipalga vahemik

1 Tehnilised töötajad ja
Spetsialistid 

Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu 
alammäär – 1500

2 Keskastmespetsialistid 1200–1900

3 keskastmejuhid ja tippspetsialistid 1550–2600

soovib rõõmsaid pühi ja edukat uut aastat!
Ootame teid hommikust õhtuni!

Hommikusöök
7–11 Hommikupuder, omlett, härjasilm, värske 
saiake, kohv – kohapeal või kaasavõtmiseks.

Lõunasöök
Päevapakkumised ja pitsade tellimine alates  

11-st. Menüütoite võimalik tellida alates kella 8-st.
Päevapakkumised FB kontol – PitsaKohvik.

Õhtusöök 
Toitu on võimalik tellida koju/tööle. Kojutoomise 

hind Tapa linna piires 3 eurot. Tellimused üle  
30 euro toome kohale tasuta. Telefon 327 0700. 

Pitsad
Iga 10. perepitsa tasuta. Ostes perepitsa,  

saad pitsakupongi. Korja kupongile 9 templit ja 
10. perepitsa on tasuta.

Tähtpäevad, ärilõunad
Tapa Pitsakohvik on juba paljudele tuttav kui suurepäraselt sobiv, meeldiva teenindusega koht, kus 
lõunatada või õhtuti sõpradega kohtuda. Kui aga pidu tahab pidamist või tähtpäev tähistamist, siis 
ootame teid samuti meie kohvikusse. Kohvik pakub paindlikke võimalusi väiksema nõupidamise/
sünnipäeva/tähtpäeva korraldamiseks. Mahutame ühte ruumi mugavalt istuma kuni 15 inimest. 
Kui tähtpäev lubab vabamat vormi, siis broneerides kogu kohviku, mahutavad neli ruumi kokku 

kuni 60 inimest. Koostame suurima heameelega individuaalselt just teile sobiva pakkumise.
Küsi ja aitame meeleldi sinu sündmust organiseerida!

Ootame teid külla! Asume Tapa bussijaama hoones.

Ikka peab olema kindel,
et ilusaim lend on veel ees,

et säravaim sõnum on varjul
just sinu enese sees...

Rahulikku jõuluaega ja
õnnelikku uut aastat!

Tapa kultuurikoda 2017

Õnne kõikidele  
Tapa Loomakliiniku klientidele!

Häid jõulupühi ja  
head uut aastat!

OÜ VETDOK

Loomaarsti vastuvõtt ja koduvisiidid
Tel  510 5973

aegviiduloomakliinik@gmail.com

Pätsi Tapa 
pitsakohvik
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigal-
dus
- 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.

PRO PLEKITÖÖD OÜ 
Teostab järgmisi töid:

- Katuste ehitus  
 - Vihmaveesüsteemide paigaldus  
 - Plekksepatööd
- Katuste ja puitfassaadide soojustamine 
ja renoveerimine
 Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid
(katuseluugid, korstnamütsid,
 ventilatsiooni läbiviigud, 
erimõõdulised veeplekid jne). 
Kui soovid plekkkatust, 
siis plekkkatust küsi otse plekkseppadelt.
 Info: tel 5556 0167 
pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

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

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

Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

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

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Autokäpp OÜ 
Autoremont ja hooldus • Varuosade tellimine • Summutite remont

kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420.Väike 17, Tapa

FIE Uno Lees 
treimis- ja freesimistööd

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

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.

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

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

RAM Builder OÜ
 Teostab järgmisi töid:

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

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.

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

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

Akende, uste ja muude 
puidutoodete valmistamine 

tellimuse peale.

Pädevusega ELEKTRIK 
teostab kõiki elektritöid.

Tel 5341 9510, 
e-mail: lepikuelektritööd@gmail.com.

Elektritööd, projekteerimine,
kontrollmõõtmised, elektripaigaldiste käit,

konsultatsioon

Avaldame sügavat kaastunnet Aimi Teegenile 
kalli venna 

ootamatu surma puhul.

Tapa Liikumispuudega  
Inimeste Ühing

Jumalateenistused EELK Ambla Maarja kirikus

24. dets kell 12 4. advendipühapäev.
24. dets kell 17 Jõuluõhtu. Kaastegev Lehtse Kammerkoor 
Tiiu Tikkerberi juhatusel. Solistid on Kadri Kipper ja Heli Sild.

25. dets kell 12 Kristuse sünnipüha.
31. dets kell 17 Vana-aastaõhtu.  

Teenib õpetaja emeeritus Lea Heinaste.
7. jaan kell 12 Kolmekuningapüha. Kohvilaud pastoraadis

Koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäega saab kontakti 
telefonil 5647 1859.

ÕNNITLEME EAKAID

UUED VALLAKODANIKUD

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

Georg Norman (Lehtse)  30.11.2017
Sander Sheshenko (Jootme) 07.12.2017
Lisanna-Liisa Hendrikson (Tapa)            
                                                18.11.2017
Susanna Rööpmann (Tapa) 04.12.2017

Mart Kulo (Tapa) 26.06.1948-27.11.2017
Ants Danilson (Tapa) 24.08.1950-29.11.2017
Jaan Randoja (Tapa) 13.11.1961-08.12.2017
Elvi Saar (Lehtse) 30.03.1934-24.11.2017
Galina Tšepik (Tapa) 14.12.1961-21.11.2017

Atse Köst (Läpi) 22.12.1921 96
Elle Rum (Imastu) 23.12.1921 96

Helga Reinok (Tapa) 6.11.1924 93
Ekaterina Lokk (Tapa) 3.12.1924 93
Leida Valk (Jäneda) 13.11.1925 92
Jutta Mägar (Tapa) 23.11.1925 92

Faina Vertšenko (Tapa) 18.12.1926 91
Raimond Tõnning (Tapa) 30.12.1926 91

Heino Põldma (Tapa) 04.12.1932 85
Salme Kilter (Tapa) 05.12.1932 85

Nina Zapasnaya (Tapa) 09.12.1932 85
Ülo Nei (Karkuse) 14.12.1932 85

Milvi Kübarsepp (Tapa) 4.12.1937 80
Ilmar Müür (Tapa) 5.12.1937 80

Leida-Rosalia Kaljurand (Tapa) 7.12.1937 80
Tiiu Tali (Lehtse) 9.12.1937 80

Sirje Mõsak (Tapa) 1.12.1942 75
Maria Voronova (Tapa) 6.12.1942 75
Toomas Salvik (Tapa) 13.12.1942 75

Raivo Soodla (Tapa) 3.12.1947 70
Leonida Buš (Tapa) 4.12.1947 70

Erme Reinula (Tapa) 5.12.1947 70
Helgi Uibo (Tapa) 9.12.1947 70

Tamara Sviridova (Tapa) 9.12.1947 70

Austatud Riho Tell!
Tänan Teid hooliva suhtumise ja operatiivse toimetamise eest 

Tamsalus elava vanainimesega seonduvalt!  
Ka vanaproua R.I. palub Teid siiralt tänada.

Lugupidavalt, Rita Kaljus

EELK Tapa Jakobi koguduse aastalõpu jumalateenistused 

24. dets kell 17 Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
25. dets kell 10 I Jõulupüha peajumalateenistus.
31. dets kell 15 Vana-aastaõhtu jumalateenistus.

Müüa 2-toaline korter Tapa kesklinnas, I korrus. 
Hind 13 500 eurot. Tel 511 0478.

Müüa heas korras klaver RIGA. Tel 511 0478.

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


