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29. märtsil kinnitas Arenduskoja 
juhatus LEADER meetmete 2.1, 2.2 
ja 2.3 taotluste hindamiskomisjonide 
hindamistulemused.

Meetme 2.1 (Ettevõtluse arenda-
mise toetus) raames kinnitati toetuse 
taotlused summas 2 314 346 kr. 
Meetme 2.2 (Ajaloo- ja kultuuripä-
randi väärtustamise toetus) raames 
kinnitati toetuse taotlused summas 
950 000 kr. Meetme 2.3 (Siseriikliku 
ja rahvusvahelise koostöö arendami-
ne, et tõsta piirkonna konkurentsi-
võimet tootmises ja teeninduses) 
raames kinnitati toetuse taotlused 
summas 599 912,25 kr. Kokku jagati 
toetust 3 864 258,25 kr.

Palume kõigil heakskiidetud 
taotluste esitajatel võimalikult kii-
resti tulla arenduskotta järele oma 
projekti originaalile ning taotluse 
heakskiitmise kinnituskirjale, mis 
tuleb esitada PRIAsse.

NB! Ajavahemikul 10. mai kuni 
18. juuni 2010 on Leader meetme 
projektitaotluste vastuvõtt PRIA 
piirkondlikes teenindusbüroodes 
peatatud! Palume taotlejatel kiirus-
tada ja viia taotlused PRIAsse enne 
10. maid.

NB! Taotlejad, kelle taotluse toe-
tust on vähendatud, peavad taotluse 
ja projektikirjelduse eelarvetes ja 
selgitustes (kaasa arvatud sellega 
seotud lisad), viima sisse vastavad 
muudatused ning esitama need enne 
PRIAsse edastamist kooskõlasta-
miseks ja kinnituskirja saamiseks 
arenduskotta.

Heiki Vuntus,
tegevjuht

SA Dharma toetas läbi MTÜ Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskuse projektis 
„Koostöö=Lahendused“ osalevaid 
peresid uue pesu kinkimisega lastele. 
Projekti „Koostöö=Lahendused“ 
eesmärgiks on perede tugi- ja ene-
seabigruppide tegevuste läbi viimine. 
Tapa valla poolne panus projektile 
on mitterahaline, mis seisneb just 
kogukonna kaasamises ning vaba-
tahtlikkuse alusel töö propageerimi-
ses. Projektis osaleb hetkel 24 peret, 
kellele edastati kingitused.

 SA Dharma on pikaajaline koos-
tööpartner olnud Tapa vallale toe-
tamaks peretööd. Aitäh, toetava abi 
eest meie valla peredele.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Arengukavast ja 
üldplaneeringust
Tapa vallavalitsus on hakanud 
intensiivsemalt tegelema valla 
arengut määravate oluliste doku-
mentidega, eelkõige üldplaneerin-
gu ja arengukavaga. 

Valla üldplaneeringu tegemine 
on veninud nüüdseks juba üle 
kolme aasta, kuid selle puudumine 
on arengut takistavaks teguriks. 
Ka arengukava on tarvis üle vaa-
data ja teha korrektiive – tõsta 
esile prioriteetsemaks muutunud 
aspektid ning võtta välja need, 
mis ei ole enam päevakohased. 
Kuna raha investeeringuteks on 
vallaeelarves varasemast vähem, 
tuleb edaspidi rohkem taotleda li-
saraha erinevate projektide kaudu 
ja teha sel moel ära palju vajalikke 
tegevusi. Senisest rohkem tuleb 
tähelepanu pöörata ideid etteval-
mistavatele töödele näiteks tuleb 
vajadusel teha uuringuid, analüü-
se, valdkonnapõhiseid projekte 
jms. See suurendab võimalusi 
tuua valda suuremahulisi inves-
teeringuid, mis meie kõigi elujärge 
parandavad. 

Teehoolest sõidu- ja 
kõnniteedel
See talv on olnud keeruline oma 
erakordsete lumeolude ja pika 
külmaperioodi poolest. 

See on toonud kaasa tavapä-
rasest kordades suuremad arved 
hoonete kütmise ja teede hoolda-
mise eest. Elementaarne teehoole 
möödunud talvel maksis vallale 
1,3 miljonit krooni, mis tähendab, 
et kevadel ja suvel tuleb teede 
hooldamisel toime tulla 0,4 mil-
joni krooniga. Oleme teinud juba 
ka läinud talvest kokkuvõtteid 
ning otsinud võimalusi tulevastel 
talvedel lumelükkamise paremaks 
planeerimiseks (nt marsruutide 
parem läbimõtlemine jpms). 

Pidev vajadus lumetõrjeks pani 
proovile ka kinnistuomanikud, kelle 
maa piirneb avaliku kõnniteega. 
Kohustusega teha lume- ja libeduse-
tõrjet ka neil teedel said väga hästi ja 
kohusetundlikult hakkama elanikud 
järgmistelt aadressidelt: 1. Mai 44, 
Pikk 20, Kesk 3, Pikk 6a jpt. Eelkõi-
ge on tänulikud need jalakäiad, kes 
neid kõnniteid kasutasid. Järgmisse 
talihoolde hankesse plaanime sisse 

viia ka avalike kõnniteede talihoolde, 
vältimaks olukorda, kus üks lõik on 
kenasti puhas, kuid järgmise kinnistu 
ees on lumehanged ja jääväljad.

Kevadkoristusest
Nüüdseks on kevad täies hoos ja 
valge lume alt sulab välja sügisel 
sinna jäänud ja talvel tekkinud 
prügi. 

Vallavalitsuse ja valla asutused 
tagavad heakorra avalikus ruumis st 
teeme korda pargid, tänavad, asutus-
te ümbruse jne. Kuid sellest ei piisa, 
et Tapa vald oleks ilus ja rõõmustaks 
meie endi ja ka külaliste silmi – tarvis 
on kõigi abi. Igaüks saab meie kodu-
valla, -küla või -linna ilme kenamaks 
muutmisel kaasa aidata tehes korda 
oma koduümbruse – mitte ainult 
aia seest, vaid ka selle tagant. Kui 
naaber hätta jääb, siis vajadusel ka 
teda aidates. Kel oma koduümbrus 
korras ja tunneb soovi Tapa valla 
kenamaks muutmisel kaasa aidata, 
siis nendest võimalustest on lähe-
malt juttu ka selles vallalehes. Head 
kaasalöömist ja tänud juba ette 
kõigile abistajatele!

Alari Kirt, vallavanem

Peagi saabuvat kevadet silmas pi-
dades pani Tapa kunstiklubi 2. 
märtsil kultuurikotta üles uued tööd. 
Seekord enamikus maalid lilledest 
ning maastikest. Näeme töid kuuelt 
autorilt: Helgi Uibolt viis lillemaali, 
Viiu Valdlolt neli, Urve Laiduselt 
ja Rauni Kentsilt kummaltki kaks 
tööd lilledest, Inge Siimrelt kaks 
suuremat maastikumaali. Enno Org 
esineb nelja vaatega loodusest. Peale 
kultuurikoja saab Enno töid näha ka 
Vaksali Trahteris. Kunstiklubi liige 
Signe Kalevik esineb oma maalidega 
praegu Riisipere rahvamajas. Tal-
vemaastikega esineti sel talvel Viiu 
Valdlo ettevõtmisel ka Moe raama-
tukogus. Kunstiklubi liikmetele on 
abiks ja toeks Tapa vallavalitsuse 
toetus materjalide muretsemisel. 

Näitustega jätkame ka Tapa 
muuseumis.

Rauni Kents, 
kunstiklubi liige 

Kodanikualgatuse Teeme Ära 
tänavuse ettevõtmisena toimub 
laupäeval, 1. mail 2010 üle-eesti-
line talgupäev.

Kõigil inimestel on sel aastal 
võimalik üles leida oma koduko-
has või mõnes muus neile olulises 
paigas ärategemist ootav töö või 
tegu, see talguna ära registreerida 
ning koos teiste vabatahtlikega 1. 
mail koos ühisel jõul teoks teha. 

Alates märtsist saab registree-
rida talgukohti www.teemeara.
ee lehel. Talgute registreerimine 

toimub 30. aprillini. 
Talgute korraldamiseks oleks 

vaja esmalt läbi mõelda tehtavad 
tööd, vajalikud tööriistad, paras 
osalejate arv ning töödega kaas-
nevad kulutused ning võimalused 
neid katta. Kui ei ole teada, tuleb 
kindlasti uurida, kes on talguobjekti 
omanik ja kas objekt on muinsus- 
või looduskaitse all.

Tapa vallavalitsus toetab vajadu-
sel külaseltse ja kodanikeühendusi, 
kes soovivad talgute raames mõne 
avaliku koha korda teha. Vallava-

litsus saab abistada prügikottide 
tagamisega ja prügi äraveo korral-
damisega. Nimetatud abi saami-
seks pöörduda Tapa vallavalitsuse 
poole (krista.pukk@tapa.ee, tel 
322 9665). 

Krista Pukk,
keskkonnaspetsialist

Arenduskoda 
toetas 
maaelu

Kevadet 
oodates

Teeme Ära

Olukorrast vallas

SA Dharma toetas 
Tapa valla peresid

Seoses rahvajooksuga on liiklus pü-
hapäeval 25. aprillil Paide maantee ja 
Spordi tänava ristmiku lähedal häiri-
tud kell 10.45–13. Palume mõistvat 
suhtumist.

Riho Lööper

Liiklusest

Tapa vene gümnaasiumi õpetajad kooli 65. sünnipäeval. Täpsemalt saab lugeda tänase lehe 3. leheküljelt.

25. aprillil toimub järjekordne Tapa 
rahvajooks. Start ja finiš on Tapa 
linna staadionil (Paide maantee ääres 
Spordi tänaval) ning rada kulgeb 
staadioni ümbruses ja Roti metsas. 
Osavõtjate registreerimine toimub 
kohapeal kell 9.30–10.30.
Arvestust peetakse järgmistes vanu-
seklassides:
Lastejooks I 0,4 km start kell 11.05
Poisid/Tüdrukud 6 a (2010–2004 
sündinud);
Lastejooks II 0,9 km start kell 11.10
Poisid/Tüdrukud 10 a (2003–2000 
sündinud); 
Noortejooks 4 km start kell 11
Poisid/Tüdrukud 14 a (1999–1997 
sündinud); 
Põhijooks 7,3 km start kell 11
Noormehed/Neiud (1996–1993 
sündinud); Mehed/Naised (1992–
1971 sündinud); Mehed/ Naised 
40+ (1970–1956 sündinud); Mehed/
Naised 55+ (1955–ja varem sündi-
nud);  
Avatud rada/kepikõnd algus kl 11. 
Autasustatakse põhijooksus 6 pare-
mat meest ja 6 paremat naist ning 
muudes vanuseklassides 3 paremat. 
Stardimaks täiskasvanutele on 50 kr 
noortele 25 kr ja lastele tasuta.
Kuna osalejad peavad ületama Paide 
maantee, siis sellega seoses  tuleb  
järgida liikluskorraldajate märguan-
deid ja rajatähiseid. Hoolega tuleks 
valida ka sobiv võistlusvarustus, 
kuna metsas võib olla pehmeid ja 
mudaseid kohti. Täiendavat infot 
saab Tapa valla kodulehelt www.tapa.
ee ja telefonilt 5340 4904.

Riho Lööper,
peakorraldaja

Tapa valla
IV rahvajooks
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16. märtsi hommikul algas Lehtse 
kultuurimajas Briti Nõukogu mee-
todil väljatöötatud kahepäevane 
Tulevikulinna mäng, millest võtsid 
osa 16 koolinoort, ametnikud ja 
õpetajad ning huvijuht. Lianne Ris-
tikivi Integratsiooni- ja migratsiooni 
sihtasutusest ja Ursula Roosmaa Briti 
nõukogust tutvustasid mängu reegleid 

ning kahepäevane mäng algas.
Moodustati võistkonnad, kelle 

ülesandeks oli leida hulganisti 
ideid, millest lõpuks valiti üks, mida 
erineval kombel reaalsuses testiti ja 
teistele võistkondadele esitleti. 

Tapa valla kohta leiti, et vähe on 
vaba aja veetmise kohti, Tapa linnas 
on tühjalt seisvaid lagunevaid maju, 

mis loovad linnast kehva mulje, 
Jänedal ei ole noortekeskust.

Päris põnevaks läks siis, kui 
võistkondades vaieldi selle üle, 
missugune idee valida teistele 
esitlemiseks. 

Kuidas mäng edasi kulges, saate 
lugeda Tapa valla kodulehelt.

Imbi Mets

Raamatukoguga ühes majas (Rä-
gavere tee 19) asuv tuba avati 
jõuluaegu eelmisel aastal. Lisaks 
võimalusele näitusi ja üritusi kor-
raldada, on siin ka hubane töötuba 
varahoidjale. Mööbel sisustuseks 
on enamuses endise Lehtse valla 
aegne, vitriine saadi Tapa muu-
seumist.

Seni on üles seatud neli näitust, 
kus külastajaid on olnud juba ligi 
sada. Praegu saab vaadata näitust 
“Eesti Vabariik 92”, selle tekkelugu 
ja mõningaid seoseid Lehtse vallaga. 
Külastada võib iga päev nii muuseu-
mi kui näituste tuba, teatades ette 
telefonil 5394 2366.

Jüri Freimann

Kommentaar Tapa valla infoportaalist: “Mäng oli supper hea, mängijad st. osavõtjad olid PARIMAD ja ideed, 
mis välja toodi reaalsed ning pikas perspektiivis ellu viidavad.” Foto Imbi Mets

Tulevikulinna mäng

Lehtse koduloomuuseumi 
näituste tuba

Hasartmängumaksu nõukogu toetas 
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu pro-
jekti „Toetades täna noort, vaatame 
julgelt tulevikku“ summas 71 000 
krooni.

Projekt „Toetades täna noort, 
vaatame julgelt tulevikku“ eesmär-
giks on toetada Tapa valla peresid, 
keda on tabanud majanduskriis 
ning sellega on raskendatud nende 
perede lastel osa võtta huviala-
ringidest või lastel on probleeme 
koolikohustuse täitmisega. Pro-
jektist võtab osa 24 Tapa valla 
noort. Projekti kaasatud noored 
on valitud koostöös MTÜ-ga Tapa 
Vabatahtlike Tugikeskus, kus on 
hetkel käivitatud vanematele projekt 

„Koostöö=Lahendus“.
Projekti ja kahe toimiva MTÜ 

koostöö käigus pakutakse peredele 
sotsiaalset tuge läbi eneseabigrup-
pide, toimiva lapsevanema ja lapse 
koostöö, noortele pakutavate uute 
sotsiaalsete oskuste õpetamisega.

Noored, kes osalevad projektis, 
saavad teadmisi oma õigustest ja 
kohustustest ja noor oskab ka neid 
teistele propageerida. Noortele 
pakutakse eesmärgistatud vaba aja 
veetmist ka suvevaheajal.

Projekti tegevused toetuvad:
elutervete harjumuste (alkoho-

list, tubakast ja mõnuainetest vaba 
elustiili) propageerimisele;

(uute) oskuste õpetamisele läbi 

praktiliste tööde teostamise;
igapäevaste toimetulekuos-

kuste õpetamisele/võimaluste 
näitamisele 

eesmärgistatud vabaaja sisusta-
misele (matkad, külastused).

Projekti meeskonda kuuluvad 
oma ala spetsialistid, kes teevad 
oma tööd väga hästi ning kes on 
valmis kogukonna heaks andma 
oma panuse.

Projekt kestab kuni detsember 
2010. Projekti sihtgruppi arvatud 
perede ja nende lastega võetakse 
ühendust isiklikult.

Ene Augasmägi,
projektijuht

 

Algas projekt noortele 
„Toetades täna noort, vaatame 

julgelt tulevikku“

Vaade Lehtse muuseumi näitusetuppa. Foto  Heiki Vuntus

Lugupeetud kooLiLapsed ja Lapsevanemad! 
Tapa vallavalitsus ei korralda 

2010. aasta suvisel koolivaheajal 
eelarvevahendite puudumise tõttu töölaagreid. 

  Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

19.-25. aprillil tähistatakse üle-
eestiliselt südamenädalat devii-
siga juhtida inimeste tähelepanu 
oma elustiilile ning tõsta nende 
teadlikkust südameveresoonkonna 
haigustest ja nende ennetamise 
võimalustest. Südamenädala ette-
võtmised Tapa vallas propageeri-
vad tervislikke eluviise.   
Südamenädala üritustes Tapa vallas:

19.04. kl 11 korraldab Tapa AIDSi 
Ennetuskeskus ja Narkonõustamis-
keskus (aadressil Valve 30 Tapa linn) 
diskussiooni „Kas viin on ikka ravim 
99 haiguse jaoks?“ (kontaktisik Angela 
Olt tel 566 8229).

20.04. kl 14 korraldab Tapa 
Lastekaitse Ühing (aadressil Kooli 
24, Tapa Laste- ja Noortekeskus) 
noortele infopäeva teemal „Tervis-
lik eluviis“. Noored saavad kokku 
panna oma meeskonna kuhu kuulub 
2–4 noort ning tõmbavad omale 
loosiga teema (tugitoolisport ei ole 
tervislik, sport massidesse jne), mille 
kohta tuleb teha plakat. Võimalik on 
kasutada erinevaid tehnikaid: rebi-
mistehnika, voolimine, akvarellide/
vesivärvide/söepliiatsite jm. kasutus. 

Vastavalt teemale tuleb valmis 
teha plakat, mis jääb Tapa Laste ja 
Noortekeskuse seinu kaunistama. 
Hommikupoolikul korraldatakse 
perepäevahoiurühmaga aktiivne 
hommikupoolik looduses. (kontak-
tisik Ave Pappe tel 327 1233)

21.04. kl 10 korraldab MTÜ 
Seenior kultuurikojas tantsutunni 
teemal: Tantsime koos südamega“ 
ja kella 13-st toimub Seenioritoas 
(aadressil Roheline 6-1) infotund 
teemal „Südametervis toidust – 
Nõuandeid ja retsepte“. (Kontaktisik 
Anu Jonuks tel 322 0025).

23.04. kl 10 korraldab MTÜ 
Jeeriko (aadressil Valve 30) loengu 
„Ise oled oma elu juhtija – hoia 
südant!“. (Kontaktisik Angela Olt 
tel 566 8229).

Tapa vene gümnaasiumis toimub 
palju erinevaid üritusi südamenädalal. 
Südamenädala teema on „Südamega 
koos". Sellel nädalal toimuvad vitamii-
nide päev, aeroobika, rütmivõimlemi-
ne, tervislikud vahetunnid, loengud, 
joonistamine "Kas sinu süda on 
terve?" ja tervislik päev õues.

Lehtse koolis räägitakse ja arut-
letakse algklassides südamenädalal 
teemadel: ülekaalulisus, liikumise 
kasulikkus, tervislik toitumine, kuns-
titundides joonistatakse teemakoha-
seid pilte.

20.04 kl 14.15 toimub Lehtse 
koolis loeng teemal "Laste ja noorte 
liikumise vajalikkusest" lektor Tiiu 
Rosenberg. Sel nädalal pakutakse 
lastele koolis senisest rohkem toorest 
juurvilja, salateid ja puuvilju.

Lasteaias Pisipõnn on süda-
menädala ürituste põhieesmärk: 
“Laps tunneks liikumisest rõõmu, 
rõõmus laps on terve”. Südamenä-
dala raames toimuvad üritused on 
planeeritud sel aastal rühmasiseste 
(rühmasisestest üritustest täpsemalt 
Tapa valla kodulehelt www.tapa.ee).

Lehtse pensionäride klubi Eha-
valgus kohtub Lehtse kultuurimajas 
südamenädala raames dr Riina 
Niiboga 19.04 kl 10 ning toimub 
loeng „Tervislikest eluviisidest ja 
toitumisest“. Lisaks on ka võimalik 
kolesterooli mõõta. 

Aktiivset osalemist üritustel ja 
tervist soovides

Ene Augasmägi, 
sotsiaalnõunik

Südamenädal
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Tapa vene gümnaasiumi direktor Henry Kallaste.
Foto  TVG arhiivist

 ... aeg on nüüd selleski süüdi.
 et ma sind jälle näha tahan.
 See on juba teatud iga,kus ha-
katakse
 uuesti hellusega minevikule mõt-
lema.

 F.R.Tuglas

Kooli juubelikontsert toi-
mus 20. märtsil Tapa kultuu-
rikojas, kus esinesid kõik kooli 
ringid. Esinema tulid ka kooli 
vilistlased.

Saal oli inimestest tulvil ja 
esinejatele mõeldud tänulik 
aplaus ei tahtnud kuidagi 
vaibuda. Märtsikuu viimasel 
laupäeval oli meie kooli ees 
tavatult palju autosid, tuldi 
jalgsi, lähemalt ja kaugemalt 
ning ikka pühapäevaselt säti-
tuna ja pidulikult. Tuldi peole 

– juubelipeole, sest koolil 
möödus 65 pikka aastat.

Üritused algasid keskpäe-
val sportliku võistlusega võrk-
pallis.

Kohtusid kooli vilistlased 
ja praegused õpilased. Päeval 
avati külalistele kooli muu-
seum ja õpilastööde näitus. 
Videoklassis vaadati filme ja 
fotosid ning meenutati möö-
dunuid kooliaastaid.

Mälestusteringis oli ko-
hal endine kooli direktor 
aastatel 1963–1980 Niina 
Tsessel, ning palju endiseid 
õpetajaid: Margarita Krõlova, 
Olga Martjutšenko, Ljudmilla 
Voitova, Ljudmilla Veršinina, 
Nadežda Martšenko, Nadež-
da Rjabko, Marina Gavrilova, 
Galina Fadejeva, Zoja Ku-

lešova, Genrietta Lazimir, 
Marina Harlamova, Anatoli 
Kruglov, Margarita Nodžak, 
Galina Smetanina, Nadežda 
Logatskaja.

Kell 17 algas kooli aulas 
juubelikontsert – aktus. Hil-
jem avati diskosaal ja mängis 
meeleolukas ansambel Valged 
roosid.

Juubelil oli meeldiv kohtu-
da endiste töökaaslaste ja vi-
listlastega.  Kasutame võima-
lust ja täname kõiki, kes meie 
kooli meeles pidasid. Täname 
sponsoreid ja külalisi lillede ja 
kingituste eest. Täname tublit 
ja töökat kooli kollektiivi, 
meeldejääva aastapäevapeo 
korraldamisel.

TVG administratsioon

Enesetäiendamine ja elukes-
tev õpe on sõnad, mis iseloo-
mustavad hästi õpetajaametit, 
täpsemalt öeldes kuuluvad 
selle ameti juurde. Õpetajate 
täiendõppevajadused tulene-
vad muudatustest haridus-
süsteemis, haridusasutuse 
sisemisest edasiarendamise 
vajadusest ja ka iga õpetaja 
personaalsest enesearenda-
mise vajadusest.

1. septembril 2009 hakkas 
eelkooliealiste laste õppe-
protsessi juhtimises kehtima 
uus riiklik õppekava, milles 
pööratakse varasemaga võr-
reldes enamat tähelepanu 
keskkonnakasvatusõppe olu-
lisusele ja eriliigiliste mängu-
liste võtete kasutamisele laste 
arendusprotsessis. Nende 
valdkondade oskuslikuks, 
lapsest lähtuvaks, huvita-
vaks ja erinevaid võimalusi 
pakkuvaks rakendamiseks 
õpetajate poolt nende igapäe-
vases töös lastega, otsustaski 
alusharidusjuhtide ühendus 
korraldada tänavu Lääne-Vi-
rumaal konverentsi, kus eel-

pool nimetatud valdkondade 
parimad kogemused leiaksid 
avamist ning arutlemist Viru-
maa õpetajaskonna ees. 

Päev kujunes sisukaks 
ja oli eelnevate maakonnas 
toimunud konverentsidega 
võrreldes viidud uuele ta-
sandile. Peaesinejate kõrval, 
kelleks olid tänavu Tallin-
na loomaia direktor Mati 
Kaal ja siseminister Marko 
Pomerants, astusid üles ka 
maakonna ainesektsioonide 
esindajad.  

Peaettekannetes puudutati 
keskkonnakasvatust üldise 
kultuuri osana ja lastekirjan-
duse kasutamise erinevaid 
võimalusi keskkonnakasvatu-
se käsitlemisel eelkooliealiste 
lastega. Mõlemas ettekandes 
oli rõhuasetus sellel, kuidas 
kasvatada mõtlevat inimest. 
Ainesektsioonide esindaja-
te praktilised ettekanded, 
niiöelda mõtted õpetajalt 
õpetajale, mille vastu õpeta-
jaskond alati eriti suurt huvi 
tunneb, sisaldasid mõtteid ja 
praktiliste tegevuste näiteid 

muusika-, tervise-, kunsti-
kasvatuse, emakeele ja mate-
maatika lõimisest laste iga-
päevaellu. Kogu konverentsi 
materjal anti igale osalejale 
ka CD-plaadiga edaspidiseks 
kasutamiseks kaasa.

Juhtide ainesektsiooni 
nimel tänas käesoleva artikli 
autor ja alushariduse juhtide 
praegune eestvedaja päeva 
lõpus kõiki neid, kes neliteist 
aastat tagasi meie maakonnas 
alushariduse konverentsi 
korraldamise idee loojaks 
olid. Samuti kõiki neid, kes 
pikki aastaid seda üritust kor-
raldanud, selle taset kõrgel 
hoidnud ning edasi arenda-
nud on. Viimased tänusõnad 
olid seekord mõeldud Väike-
Maarja lasteaiaperele, kes sel-
lel aastal ürituse õnnestumise 
eest vastutasid.

Oli sisukas ja meeldiv 
kohtumine maakonna pe-
dagoogidega. Taaskohtu-
miseni ja õppimiseni uuel 
õppeaastal! 
    
 Tea Välk

Tapa vene gümnaasium 
tähistas kooli 

65. aastapäeva

Õpetaja õpetab ja õpib

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, 
-toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 
osutamise või määramisega seotud toimin-
gute süsteem.

Sotsiaalhoolekanne on individuaalne, 
konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida 
finantseeritakse riigi või kohaliku omavalit-
suse eelarvest.

Sotsiaalhoolekande ülesanded:
• Abi osutamine isikule või perekonnale 

toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrval-
damiseks ja kergendamiseks.

• Sotsiaalsete erivajadustega isiku turvali-
susele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele 
kaasaaitamine.

Riigipoolsed sotsiaalsed garantiid
Sotsiaalabi eesmärgiks on tagada puu-

duse korral majanduslik toimetulek inim-
väärset äraelamist võimaldaval tasemel. See-
juures peab toimetulekutoetuse maksmine 
jääma vaesuse leevendamisel viimaseks 
abinõuks.

Kui isik ei suuda haiguse, vanaduse, 
töövõimetuse, ülalpeetavate suure arvu või 
sobiva töö puudumise tõttu tööga sissetu-
lekut teenida, peab talle esmajärjekorras 
inimväärse sissetuleku tagama sotsiaal-
kindlustus. See tähendab, et sotsiaalkind-
lustushüvitised (pensionid, peretoetused, 
haigus- ja töötushüvitised) peavad olema 
tasemel, mis ennetavad vaesumist ja üldju-
hul välistavad vajaduse anda pensionärile 
või töötule täiendavalt sotsiaalabi.

Kui riigipoolsed garantiid ei välista 
vaesumist, siis saab inimene taotleda toi-
metuleku soodustamiseks rahaline toetus 
- sotsiaaltoetust. Sotsiaaltoetuste liikideks 
on riikli toimetulekutoetus ja kohaliku oma-
valitsuse eelarvest makstav täiendav toetus. 

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust on õigus taotleda 

üksi elaval isikul või perekonnal, kes on 
Eesti Vabariigi kodanikud või omavad 
kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on 
Eesti rahvastikuregistris määratletud Tapa 
vald ning kelle kuu netosissetulek pärast 
eluruumi alaliste kulude mahaarvamist 
kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud 
kulude piirmäärade ulatuses on alla keh-
testatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir 
on esimesel pereliikmel 1000 krooni ja igal 
järgneval pereliikmel 800 krooni.

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotle-
misel või andmete muutumise korral esitab 
taotleja lisaks avaldusele kirjaliku loetelu, 
milles on nimetatud järgmised taotleja enda 
ja tema perekonna kasutuses või omandis 
olevad esemed: 

1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruu-
mid; 

2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses; 
3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse 

tähenduses. 
Igakuist regulaarset sissetulekut mitte-

omava isiku toimetulekutoetuse arvesta-
mise aluseks võetakse toimetulekutoetuse 
taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine 
sissetulek. 

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:  
töötasu; vanemahüvitis; elatisraha (ali-
mendid); töövõimetuslehe alusel makstav 
hüvitis; pension; ametliku hooldaja toetus; 
üksi last kasvatava puudega vanema toetus; 
riiklike peretoetuste seaduse alusel maksta-
vad toetused; töötu abiraha; tulu ettevõtlu-
sest ja individuaalsest tööalasest tegevusest; 
õppetoetus; honorarid; muud sissetulekud. 

Kohalikust eelarvest makstavad 
täiendavad sotsiaaltoetused Tapa vallas

Sissetulekut mitte arvestavad toetused:
Sünnitoetus on praegu 4000 krooni. NB! 

Sotsiaalnõuniku ettepanekul võib sünnitoe-
tuse 50% osas asendada beebipakiga.

Ranitsatoetus summas 500 krooni.
Ajutiselt perekonnas hooldamisel oleva 

lapse toetus summas 2000 krooni kuus.
Kui inimene on sattunud toimetuleku-

raskustesse toetatakse inimest.
Ravimikulude hüvitamise ja abivahendite 

soetamisega (prillid, prilliklaasid, proteesid 
jne). Toetust makstakse üldjuhul 50% ravi-
mi või abivahendi hinnast. Erandjuhtudel 
võib põhjendatud otsuse alusel toetust 
maksta kuni 100% ravimi või abivahendi 
kuludest. 

Toetus laste toitlustamiseks (lasteaed, 
gümnaasium, kutsekool). Toetust lapse 
toitlustamiseks makstakse kuni 100% ha-
ridusasutuses toitlustamisteenust osutava 
isiku määratud hinnast. 

Täiendav peretoetus. Toetust makstakse 
kuni 500 krooni aastas ühe lapse kohta.

Toetus raske majandusliku olukorra 
puhul – kuni 2500 krooni.

Hooldus- ja põetustoetust makstakse 
vähemalt 18-aastasele raske või sügava 
puudega isikule või vanaduspensionärile, 
kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad 
ja, kes on suunatud isikliku avalduse alusel 
üldtüüpi hooldekodusse, hooldus- või 
põetusteenuse eest tasumiseks. Erakorrali-
sel põhjendatud juhul võib isikule toetust 
maksta, kui tema seadusjärgsed ülalpidajad 
oma tervisliku seisundi, vanuse või töötuse 
tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamisko-
hustust täitma. Toetuse suurus otsustatakse 
igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse 
määramisel arvestatakse rahaliste vahendite 
olemasoluga valla eelarves. 

Küttepuudetoetust makstakse üks kord 
aastas kuludokumentide esitamisel kuni 
2000 krooni.

Vältimatut sotsiaalabi makstakse ko-
haliku omavalitsuse eelarvest, ning selle 
eesmärgiks on piisavate elatusvahenditeta 
isiku olukorrale vastavate hädavajalike 
sotsiaalhoolekandeliste abinõude rakenda-
mine, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja 
ajutise peavarju.

NB! Vältimatu sotsiaalabi ei pea olema 
alati rahaline vaid seda võib asendada 
teenusega või nt. toiduabi andmisega. 
Vältimatu sotisaalabi vajaduse hindavad 
ära sotsiaalosakonna ametnikud ning siis 
tehakse otsus, kas rahaline või siis vajalike 
tarvete või teenuste näol.

Toimetulekutoetusest ega täiendavatest 
sotsiaaltoetustest ei maksta kinni inimese 
võlgu ega liisinguid ning neid ei arvestata 
maha kuludesse sotsiaaltoetuse määramisel.

Üksnes raha jagamisega probleemi ole-
matuks ei muuda. Inimesed on erinevad ja 
ajas muutuvad ning ka sotsiaalsed keskkon-
nad on erinevad ja ajas muutuvad. Seega 
on sotsiaaltöö olemuslikuks põhjuseks 
asjaolu, et kõik inimesed ei ole suutelised 
ilma kõrvalabita saavutama või enesele 
tagama ühiskonnas normaalseks peetavat 
elukvaliteeti. Elukvaliteedi parandamiseks 
on sotsiaalteenused, mis ei ole raha jaga-
mine aga kvaliteetsem ning jätkusuutlikum, 
kui ühekordne rahaline abi.

Tänapäeva sotsiaaltöö on teenustepõ-
hine ning Tapa vallas on arendatud välja 
erinevatele sihtgruppidele vajaminevaid 
teenuseid ja teenused on enamjaolt inimese 
jaoks tasuta. 

Alati ei ole rahaline abi päästerõngas. 
Palju olukordi saab lahendada hoopis 
nõustamise, suhtlemise ning sotsiaalteenuse 
kasutamise abil. Vald ei saa inimesi aidata 
alati rahaliselt, kuid nõuga jõuab vahel ka 
kaugemale.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Sotsiaalsed 
garantiid 

riigi ja kohaliku 
omavalitsuse poolt
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Tapa, 11. märts 2010 nr 10

Tapa valla 2010. aasta eelarve 
kinnitamine

Määrus kehtestatakse Ko-
haliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, 
Tapa Vallavolikogu 14.06.2007 
määruse nr 64 ”Tapa valla põ-
himäärus” § 7 lg 1 ning Valla- ja 
linnaeelarve seaduse § 12 alusel. 

§ 1. Kinnitada Tapa valla  
2010. aasta eelarve tulude plaan 
summas 126 693 666 krooni 
(Lisa 1) 

§ 2. Kinnitada Tapa valla 
2010. aasta eelarve kulude plaan 
summas 125 968 666krooni 
(Lisa 2), sealhulgas kohustuste 
vähenemine summas 4 224 847 
krooni (Lisa 3). 

§ 3. Kinnitada Tapa valla 
eelarve katteallikate, kulude, re-
servfondi ja lõppjääkide tasakaal 
summas 126 693 666 krooni.

§ 4. Kinnitada eelarveaasta 
kassatagavara 725 000 (seitsesada 
kakskümmend viis tuhat) krooni.

§ 5. Kinnitada Tapa valla 2010 
aasta eelarve reservfond summas 
324 839 krooni.

§ 6.Tapa vallavalitsusel kinni-
tada vallavalitsuse ja vallaasutuste 
eelarvete  ja alaeelarvete kulude  
jaotus.

§ 7.Tapa vallavalitsus võib  eel-
arveaasta jooksul täiendavalt eral-
datud sihtotstarbeliste eraldiste 
saamisel lisada need laekumised 
ja nendele vastavad kulud valla 
eelarvesse, informeerides sellest 
volikogu järgmisel istungil.

§  8 .  M ä ä r u s  j õ u s t u b 
15.03.2010.

§ 9. Määrust rakendatakse 
alates 01.01.2010.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

Tapa vallavolikogu määruse 11.03.2010 nr 10    LISA 1
TAPA VALD 
2010. aasta eelarve  

Tapa vallavolikogu määruse 11.03.2010 nr 10     LISA 2
TAPA VALD 
2010. aasta eelarve  

Tapa vallavalitsusel on välja 
pakkuda soodustuusiku kohad 
laagritesse järgmiselt:

MTÜ Viking-Tiigrid pe-
rioodil 11.08–18.08 2010 (vene 
keel vanus 7–18, 6 kohta);

Remniku Laste- ja Noor-
telaager perioodil 11.07–
16.07.2010 (eesti keel vanus 
7–14, 6 kohta).

MTÜ Viking-Tiigrid osavõtu 
maksumus 8 päeva eest on 1040 
krooni, mis tuleb lapsevanemal 
ise tasuda.

Remniku Laste-ja Noortelaag-
ri osavõtu maksumus 6 päeva 
eest on 650 krooni, mis tuleb 
lapsevanemal ise tasuda. 

Kui on soov laps panna laag-
risse, siis palun esitada järgmised 
dokumendid Tapa valla lastekait-
sespetsialistile: avaldus lapse laag-
ris osalemise kohta; arstitõend, et 
laps on terve ja ei vaja eritoitu.

Valla lastekaitsespetsialist 
edastab andmed vastavasse laag-
risse, kus lapsevanemale saade-
takse arve, mis tuleb tasuda.

Küsimuste tekkimisel ja lisa 
informatsiooni saamiseks tuleb 
ühendust võtta Tapa valla laste-
kaitsespetsialist Jaanika Kirsiga.

Kontaktandmed:
jaanika.kirs@tapa.ee

tel 32 58 694, 56 459 886

Soodustuu-
sikud laste-

laagrisse
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Jätkub lk 6

Tapa valla üldplaneeringu koos-
tamine on algatatud 2007. aasta 
oktoobris. Käesolevaks ajaks on 
riigihanke tulemusena valitud üld-
planeeringu konsultandiks AS K&H, 
kelle ülesandeks on nõustada valla-
valitsust üldplaneeringu kaartide ja 
seletuskirja koostamisel. Eesmärk on 
kehtestada üldplaneering 2011 aasta 
kevadel. Paralleelselt toimub planee-
ringu keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine, mille programmiga 
määratletakse valdkonnad, millele 
tähelepanu pööratakse.

Üldplaneering on kohaliku kogu-
konna koosmõtlemise tulemusena 
sündinud dokument, millega määra-
takse valla lähiaastate maakasutus ja 
arengu eesmärgid üldiselt: kuhu laien-
dada elamualasid, turismi-, põlluma-
jandus-, tööstus- ja äritegevust, samal 
ajal silmas pidades rohealade säilimist 
ja keskkonna säästlikku kasutamist. 
Küsimused, millest lähtudes planee-
ringulahendused leitakse on – miks 
me teeme, kuidas me teeme.

Üldplaneeringu järgmise etapi 
tegevuseks on eskiislahenduse väl-
jatöötamine. Eskiislahenduse koos-
tamise aluseks on Tapa vallavalitsuse 
töörühmade ettepanekud ja ülevaade 
valla maakasutuse hetkeseisust ning 
edaspidised arenguvõimalused. 
Eskiislahendust tutvustatakse ava-
likel aruteludel kohtadel – Lehtses, 
Jänedal, Moel ja Tapal, kuhu on kõik 
huvilised oodatud oma arvamusi 
avaldama. Avaliku arutelu toimu-
misest teavitatakse nii ajalehtedes 
Sõnumed ja Tapaskije Vesti, kui ka 
muudes avalikes kohtades. 

Kogu asjassepuutuv info avalda-
takse jooksvalt valla kodulehel.

Üldplaneeringu väga oluliseks tu-
lemuseks on ühiskondlik kokkulepe 
erineva kasutusotstarbega maade 
edasise arendamise ja kasutamise 
osas. Avalikel aruteludel ootame 
kohaliku elanikkonna aktiivset osa-
võttu, nii on võimalus ja õigus välja 
öelda oma arvamus, ent samas ka 
kohustus ära kuulata kaaskodanike 
arvamus. Mida suurem on avalikkuse 
osavõtt, seda parem ja kõiki rahulda-
vam on lõpptulemus. 

Imbi Mets, planeerimisspetsialist

Tapa valla 
üldplaneeringu 

koostamine

mtÜ moe kÜLaseLts

teeme moel emadepäevaks 
näituse 

“Meie pere naiste käsitöö läbi 
aegade”. Ootame nii 

esiemade, emade, kui ka laste 
endi tehtud töid. 

Palume võtta meiega ühen-
dust või tuua käsitööd 

1. maiks Moe raamatukokku.
Emadepäeva kontsert ja näi-
tuse avamine 9. mail kell 12.
Info Tiina Talvik 5566 5266 

või Sirje Võsa 323 9315

1. mai talgud teeme Ära 
Moel kell 10–15. Korrastame 

Moe mõisaparki, lõkkeplatsi ja 
laululava. Täpsem informat-

sioon www.teemeara.ee
Info Tiina Talvik 5566 5266 

Moe noortekeskus ootab hea-
delt inimestelt, kellel on kodus 

üleliigseid kasutuskõlb-
likke või uusi lauamänge 

(kabe, male, hoki jms), mida 
enam ei vajata, siis võite pak-

kuda neid meile. 
Oodatud on ka kööginõud (po-

tid, pannid, taldrikud jms).
Info Tiina Talvik 5566 5266
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11.03.2010
Võeti vastu järgmised otsused:

Katastriüksusele sihtotstarbe 
määramine;

Tapa vallavolikogu 8. oktoobri 
2009 otsuse nr 223 “Varalise kohus-
tuse võtmine ja riigihanke korralda-
mine“ muutmine.

Kinnitati Tapa valla 2010. aasta 
eelarve.

8.04.2010
Võeti vastu määrus ”Eluruumi 

alaliste kulude piirmäärade kehtes-
tamine toimetulekutoetuse määra-
misel”;

Kehtestati Pikk tn 33 ja kaup-

lusehoone teenindamisega seotud 
maa-ala detailplaneering;

Määrati katastriüksustele siht-
otstarbed;

Võeti vastu otsus maade munit-
sipaalomandisse taotlemise kohta;

Anti nõusolek Tapa vallavalitsu-
sele viia läbi hange Tapa gümnaa-
siumi direktorile auto kasutusrendile 
võtmiseks;

Otsustati garanteerida keskkon-
na hädaolukordadeks valmisoleku 
parandamise meetme Tapa valla 
poolt esitatud projekti “Ökokool 
Lääne-Viru ja Järvamaa piirkonnale” 
omafinantseering summas 800 495 
krooni.

16.03.2010
Otsustati maksta täiendavaid 

sotsiaaltoetusi kokku summas 8247 
krooni;

Otsustati maksta lasteaia söögi-
soodustust 100% ulatuses lasteaias 
Pisipõnn käivate kahe Tapa valla 
lapse eest;

Otsustati maksta FIE-le Tiit 
Pihlak 12 533,25 krooni seitsmele 
Tapa valla puudega lapsele osutatud 
transporditeenuse eest;

Pikendati üürilepinguid sotsiaal-
korterites aadressidel Roheline 6-10 
ning Roheline 6-15 Tapa linn kuni 
16. märtsini 2015;

tunnistati kehtetuks Tapa vallava-
litsuse 2. veebruari 2010 korraldus 
nr 89 “Kutseõppeasutustes toitlus-
tamise toetamine“;

Otsustati maksta 100% söögi-
soodustust Tapa vene gümnaasiu-
mis õppiva Tapa valla lapse eest aja-
vahemikus 01.03.2010–31.05.2010;

Tapa vallavalitsuse lastekait-
sespetsialist Jaanika Kirs voli-
tati teostama pangatoiminguid 
Swedbank`i ja SEB panga Tapa 
kontorites Tapa valla lapse eest;

Anti välja korraldus peretoetust 
maksmise jätkamise kohta;

Anti välja korraldus puudega lap-
se hooldajatoetuse maksmise kohta;

Otsustati korraldada avatud han-
kemenetlusega riigihange “Laenu 
võtmine Tapa linna veemajandus-
projekti omafinantseerimiseks” ning 
moodustati riigihanke läbiviimiseks 
komisjon;

Tunnistati riigihanke “Tapa güm-
naasiumi hoone rekonstrueerimine” 
edukaks pakkumuseks Näpi Ehitus 
OÜ poolt esitatud pakkumus kui 
vastavaks tunnistatud pakkumustest 
madalaima hinnaga pakkumus;

Otsustati kompenseerida Auden-
tese Spordigümnaasiumis õppiva 
Tapa valla lapse kooli ja koolist koju 
sõidupiletite maksumus;

Anti välja korraldus maaüksuste-
le koha-aadresside määramise kohta;

Anti välja neli korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks ning kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;

Anti välja korraldus reservfon-
dist raha eraldamise kohta;

Kinnitati Tapa valla 2010. a eel-
arve tulude laekumine tegevusalade 
ja majandusliku sisu järgi ning ja 
kulude jaotus tegevusalade ja ma-
jandusliku sisu järgi;

22. märtsil 2010 toimuvale AS-i 
Eesti Veevärk üldkoosolekule mää-
rati Tapa valla nimel aktsionäriõigusi 
teostavaks isikuks abivallavanem 
Herki Kübarsepp.

23.03.2010
Määrati projekteerimistingimu-

sed ehitusprojekti koostamiseks 
Tapa vallas Tapa linnas 1. Mai pst 6 
kinnistul olemasoleva rekonstruee-
rimiseks;

Määrati projekteerimistingimu-
sed ehitusprojekti koostamiseks 
Tapa vallas Tapa linnas Lembitu 
pst 15 ja 16 kinnistul olemasolevate 
korterelamute rekonstrueerimiseks;

Anti välja korraldus koduteenuse 
osutamiseks:

Anti välja neli korraldust puude-
ga inimesele hooldaja määramiseks;

MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing 
eraldati 8 (kaheksa) lapse päeva-
hoiuteenuse osutamiseks pearaha 
kokku summas 112 000 krooni;

MTÜ-le Trönderikodu Lapse-
hoid eraldati 8 lapse päevahoiutee-
nuse osutamiseks pearaha kokku 
summas 89 600 krooni;

Muudeti Tapa vallavalitsuse 
06.02.2008 korraldust nr 100 „Õi-
gusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamine”;

Kinnitati Tapa vene gümnaasiu-
mi hoolekogu koosseis;

Maksti Tapa valla eelarvest 
toimetulekutoetust 2010. aasta 
märtsi kuus 494 507 krooni ning 
toimetulekutoetusega kaasnevat 
200-kroonist täiendavat sotsiaaltoe-
tust summas 5600 krooni.

30.03.2010
Otsustati eraldada 2010.a eel-

arvest religioonitoetusteks 36 000 
krooni, noorsootöö- ja noortekes-
kustele 276 620 krooni, seltsitege-
vusele 278 000 krooni, toetused 
spordiklubidele ja -organisatsioo-
nidele kokku summas1 400 000 
krooni;

Otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust OÜ-le Häcke Aa 
Hooldekodu tagasiulatuvalt alates 
23. märtsist 2010 Tapa valla elaniku 
eest igakuuliselt pensionist puudu 
jääv summa (pensionist makstav 
summa 1808 krooni);

Otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust OÜ-le Häcke Aa 
Hooldekodu tagasiulatuvalt alates 
23. märtsist 2010 Tapa valla elaniku 
eest igakuuliselt pensionist puudu 
jääv summa (pensionist makstav 
summa 2414 krooni);

Otsustati maksta hooldus- ja põe-
tustoetust OÜ-le Häcke Aa Hoolde-
kodu tagasiulatuvalt alates 23. märtsist 
Tapa valla elaniku eest igakuuliselt 
pensionist puudu jääv summa (pen-
sionist makstav summa 2414 krooni);

Otsustati maksta hooldus- ja 
põetustoetust OÜ-le Häcke Aa 
Hooldekodu alates 1. aprillist 2010 
Tapa valla elaniku eest igakuuliselt 
pensionist puudu jääv summa (pen-
sionist makstav summa 1512 krooni);

Otsustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
13 545 krooni;

Eraldati lasteaia söögisoodustust 
kokku neljale Tapa valla lapsele;

Jäeti rahuldamata kolm avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;

Anti nõusolek MTÜ-le Tapa 
Lastekaitse Ühing viia läbi Jäneda 
külas Tapa vallas projektlaager Tapa 
valla erivajadustega lastele ajava-
hemikus 19. juuli – 23. juuli 2010;

Eraldati MTÜ-le Tapa Laste-
kaitse Ühing 7500 krooni projekti 
„Erivajadusega laste suvelaager – 
Teema Integratsioon ühiskonda“ 
kaasfinantseerimiseks;

Eraldati MTÜ-le Spordiklubi 
Tapa toetust 8400 krooni Tapa valla 
vähekindlustatud perede lastele 
spordidresside ostmiseks;

Muudeti ajutiselt liikluskorraldust, 
millega nimetatud liikluspiiranguga 
maanteedel on lubatud üle 8 tonnise 

registrimassiga C-kategooria sõiduki, 
traktori või liikurmasinaga liiklemine 
ainult Tapa vallavalitsuse poolt väljas-
tatud loa alusel;

Tunnistati hanke “Tapa valla üld-
planeeringu konsultandi ja strateegili-
se keskkonnamõju hindamise läbiviija 
leidmine” edukaks pakkumuseks AS 
K&H poolt esitatud pakkumus kui 
majanduslikult kõige soodsam;

Anti välja seitse korraldust koha 
aadressi muutmise kohta;

Anti välja neli korraldust vaba 
põllumajandusmaa kasutusvaldu-
sesse andmise kohta;

Määrati AS Tapa Vesi nõukogu 
liikme tasu;

Anti avaliku ürituse luba FIE-le 
Fatima Tsatiašvili laada korraldami-
seks 10. aprillil, 8. mail, 12. juunil 
2010 (kell 8–16). Vastutav isik Fati-
ma Tsatiašvili, tel 5559 3096. 

06.04.2010
Võeti vastu Tapa valla kriisiko-

misjoni põhimäärus;
Otsustati esitada Viru Maakohtu-

le avaldus piiratud teovõimega täis-
ealisele isikule eestkoste seadmiseks;

Ühele puudega inimesele määrati 
hooldaja;

Lõpetati puudega isikule hool-
daja määramine seoses hooldatava 
surmaga;

Tunnistati hanke “Lehtse ja Jäne-
da haljastuse hooldus 2010–2012” 
edukaks pakkumuseks Tapa Auto-
bussipark OÜ poolt esitatud pakku-
mus kui madalaima maksumusega 
pakkumus;

Anti välja korraldus hankemenet-
lusega riigihange nr 117701 “Laenu 
võtmine Tapa linna veemajandus-
projekti omafinantseerimiseks” 
lõppemise kohta;

Otsustati esitada taotlus SA-le 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 
laenu võtmiseks projekti “Tapa vee-
majandusprojekt“ kaasrahastamiseks 
summas kuni 25 606 283 krooni;

Otsustati eraldada Tapa valla 
reservfondist 25 898 (kaksküm-
mend viis tuhat kaheksasada ühek-
sakümmend kaheksa krooni) AS-i 
Vestman Varahaldus nõude katteks 
seoses kaebuse rahuldamisega Tapa 
vallavolikogu 11.06.2009 otsuse nr 
200 tühistamiseks;

MTÜ-le Tapa Lauluselts eral-
dati segakoori Leetar ja Soome 
Loimaa ajaviitekoori ühiskontserdi 
korraldamiseks Tapa kultuurikojas 
10.04.2010 projektitoetust summas 
3500 krooni;

Anti tasuta kasutada tähtajaga 
kuni 31.12.2010 ruumid Tapa vallale 
kuuluvas hoones aadressil Moe 1 
Moe küla Tapa vald;

Anti üürile munitsipaalkorter 
aadressil Tähe kontorimaja korter 
nr 1 Tõõrakõrve küla Tapa vald;

Moodustati kriisikomisjon koos-
seisus vallavanem Alari Kirt (komis-
joni esimees), abivallavanem Herki 
Kübarsepp, ehitusspetsialist Timo 
Tiisler, liiklusspetsialist Jaanus Annus, 
keskkonna spetsialist Krista Pukk, AS 
Tapa Vesi Meelis Kaseväli, Termoring 
Grupp OÜ Aleksander Sile, Särts OÜ 
Enno Vähk, AS Eesti Raudtee Kaido 
Lanno, Kirde Kaitseringkond Rene 
Rebane, Tapa vallavolikogu turvali-
suse komisjoni esimees Ilmar Kald;

Väljastati ehitusluba lüpsilauda 
täielikuks lammutamiseks Hallika-
Mõisamaa kinnistul Tõõrakõrve 
külas Tapa vallas;

Anti välja korraldus koha-aadres-
si määramise kohta;

Anti välja üks korraldus loa 
andmise kohta jäätmemahuti har-
vemaks tühjendamiseks ning kolm 
korraldust korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemise kohta.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa vallavolikogu määruse 11.03.2010 nr 10         LISA 2
2010 aasta eelarve
Algus lk 4

Tapa vallavolikogu määruse 11.03.2010 nr 10 Lisa 3
Laenu- ja liisingumaksete kohustused 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

Tapa vallavolikogu 8. aprilli 2010. a otsusega nr 37 
kehtestati pikk tn 33 detailplaneering Tapa linnas. 

Detailplaneeringuga seatakse tingimused 1293 m2 Maxima 
kaupluse projekteerimiseks, rajatakse parklad 26 autole. 

Planeering näeb ette Linda tänava pikenduse ümberehitamist 
kahesuunaliseks sõiduteeks, ehitatakse ka välja Pikk tn-

Õhtu pst ristmik ning Linda tn-Roheline tn ristmik.
 Planeeringu alusel liidetakse Pikk tn 33 kinnistule 
sellega piirnev jätkuvalt riigi omandis olev maa. 

Info: imbi.mets@tapa.e, 322 9684

teade

Tapa vallavalitsus korraldab 8. ja 9. mail 
kevadise aiaprahi Äraveo. 

Meil on palve, ärge pange lehtede-okste hulka 
olme-, ehitus jms prahti. 

Kottidesse võite panna väiksemaid oksi, 
suuremad hunnikusse, soovitavalt kinniseotult. 

Oma soovist teatage Tapa vallavalitsuse telefonidel 322 9664, 
5693 7867 ja elektronposti aadressil jaan.joemets@tapa.ee.

Jaan Jõemets,
heakorraspetsialist
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“Karmauhti “ on sportlik-meele-
lahutuslik üritus lastele ning noo-
rukitele, kes soovivad batuutidel 
hüpata ning panna oma võimeid 
proovile erinevatel testmasinatel.

Masinatest on kohal poksima-
sin, kiirustest, jõutest. Igaüks saab 
teada oma tulemuse ning parima-
tele antakse diplomid. 

Veel on üleval 2 takistusrada ning 
2 batuuti väiksematele, sumokostüü-
mid ning pehmed poksikindad .Valik 
on tehtud selliselt, et poleks ainult 
möllamine batuutidel, vaid saab ka 
takistusradadel võistelda!

Hinnast! Kui tavaliselt maksab 
ühel batuudil hüppamine u 25 kr 
10 min, siis meil saab 40–50 kr eest 

Mis on “Karmauhti”? KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

takistusrajad  -  Batuudid -  poksimasin
jÕutest -  kiirustest  -   sumod            

“karmauhti “
25. aprillil kell 14-16   tapa spordikeskuses  

Pääse 50 kr, alla 1m 10cm 40 kr.

 ... spontaanselt väljakujunenud 
ristmik Tapal kahe vanima tänava 
ristumiskohal.

Siis aga tulid “sotsid”, kes arvasid, 
et võtavad veel viimast enne valimisi 
2009. a suvel. Valmis sai midagi ju-
bedat. 6–7 m endist ristmikuala laoti 
ilusaid kõnnitee kive täis väikelinnas, 
kus oleks võinud olla mururiba. Mil-
leks seda tehti, ei oska küll ära arvata. 
Samas ei ole Tapal Rohelisel tänaval 
ühtegi meetrit korralikku kõnniteed, 
kuhu oleks neid kive mõistlik olnud 

kasutada.
Roheliselt tänavalt raudtee poolt 

tulles vaatab vastu pime ristmik, jala-
käijate teed ei ole. Sõidutee on kitsas 
ja kahjuks sõidavad autod ka praegu 
vanaviisi, (suures enamuses) see 
tähendab vastassuuna rajal pöördel 
Hommiku puiesteelt raudtee poole.

On väga kahju, et raskel ajal ei 
osata kasutada EL rahasid mõistli-
kult, vaid tehakse ikkagi ainult „lin-
nukse“ pärast. Stagna ajal nimetati 
seda märki “galotškaks”.

Kõige selle juures tahaks soovi-

da, et keegi mõtleks ka jalakäijate 
peale Rohelisel tänaval.

Ehituse juures olnud asjamees 
arvas selle lahenduse põhjuseks 
olevat, et raudteeülesõit viiakse 
teise kohta???

Mina olen seda juttu kuulnud 
juba 30 aastat ja vastavalt sünniaas-
tale tulemust ma ei näe. Arvan ka, 
et need “sotsid” ka ei näe, kui Tapal 
nii suuri ümberkorraldusi tehakse. 

Oleks praegugi jalakäijal raudtee 
poolt tulles kusagil sammuda.
Eva Arunurm

Oli kord...

LUGEJA KIRI

taLgupÄev sipeLgaL 

Sipelga kalmistu 
ootab tööle talgulisi 
1. mail kell 10–13. 

Tööd jagub mõlemast soost 
igas vanuses inimestele. 

Maha tuleb võtta kuivanud 
kuuski, kokku kanda oksi ja 
neid võimalusel põletada. 
Riisuda saab lehti ja lokku 
korjata prügi. Võimalusel 
võtta kaasa oma tööriist. 

Koguduse buss väljub 
Sipelgale Ambla pastoraadi 
juurest 9.30. Osavõtjatele 
kosutuseks kohv ja kringel 
ning teeme ka ühispildi. 

Kohtumiseni talgupäeval, 
koguduse nõukogu nimel 

Tõnu Linnasmäe

17.04. kl 10  Leader-programmi raames Ambla rahvariide-
 seelikute õmblemine.
18.04. kl 10–15.30  XI pärlitöö päev – hooaja lõpetamine.
18.04. kl 12  Lehtse külakilb VIII hooaja 6. mäng ja lõpetamine.
19.04. kl 10–12 Südamenädala üritus Ehavalguse korraldusel 
 kõigile.
19.04. kl 18 Kultuuri ümarlaud. Oodatud Tapa valla kultuuri-, 
 spordi-, käsitöö- ja kunstirahvas. Ürituste planeerimisest, 
 rahastamisest ja projektide kirjutamisest.
23. 04. kl 11 Lehtse talunike seltsi koosolek.
25. 04. kl 11–15  Jürikuu raamatulaat ja -oksjon, mille tulu 
 läheb Lehtse kultuurimaja korraldatava noorte 
 tegevuse toetuseks! Oksjoni aeg ~ kl 13.
25. 04. kl 12  Leader-programmi raames Ambla rahvariide-
 seelikute õmblemine.
1.05. kl 11 Maasturite kevadsõit Lehtse-Mõisa Off-Road Pargis.
10. 05. kl 10 Ehavalguse hooaja kokkuvõttekoosolek, mälutreening.
24. 05. kl 12–14 Nelipühade koogikonkurss “Parim rabarberikook”. 
24.–28. 05. Lehtse laste kevadpäevad. 

nB! Lehtse kandi kõik hea tahtega inimesed!

igaühel meist on võimalus anda oma panus ja osaleda 
ühistel kodupaiga korrastustalgutel järgmiselt:
26. 04. kl 10–12 Lehtse aleviku tänavaäärtest prügi korjamine. 
Koguneme kultuurimaja juurde, riietus vastav. Prügikotid-kindad 
on olemas – käime suure seltskonnaga oma aleviku põhilised 
teeääred ja platsid üle ja korjame sodi ära, et poleks häbi Lehtse 
külaliste ees. Teid kõiki kutsuvad ühinema kultuurimaja, Ehaval-
gus ja käsitööseltsing. Pärast joome koos teed ja vaatame pilte 
kultuurimaja tegemistest. 
29. 04. kl 10–12 Lasteaia ja katlamaja vahelise palliväljaku 
puhastus. Koguneme kultuurimaja juurde. Kotid, kindad olemas, 
teid ootavad appi lasteaia mudilased. Peale tööd puhtal platsil 
talgumorss ja küpsised.
29. 04. kl 17–19 Kelgumäe (Freimanni maja juures) ja lepiku-
tuka koristus. Koguneme mäele. Kotid, kindad olemas. Eestve-
dajad Lehtse kultuurimaja noortekeskuse noored, kes ootavad 
appi ka täiskasvanuid Keskuse majadest koos tööriistadega 
puusodi koristuseks jms. Teeme pärast tööd talgulõket – võta 
kaasa midagi küpsetamiseks! Kuum tee olemas.
30. 04. kl 10–12.30 Pruuna (Lehtse Kooli) pargi koristamine. 
Kogunemine kooli juurde. Kindad-kotid olemas. Lapsevanemaid, 
vilistlasi jt hea tahtega inimesi koos tööriistadega ootavad appi 
Lehtse Kooli õpilased-õpetajad. Peale tööd kuum talgusupp!
30. 04. kl 15–17.30 Lehtse lasteaia mänguväljaku korras-
tustalgud. Koguneme mänguväljakule. Toimub atraktsioonide 
parandamine ja liivakasti liiva vahetamine. Kotid-kindad olemas. 
Mudilased ootavad appi vanemaid, vanavanemaid jt hea tahtega 
inimesi koos vastavate tööriistadega. Peale tööd kuum talgutee 
ja kook!
1.05. kl 10–14 Rägavere pargi heakorrastamistalgud. Teid kõi-
ki ootab appi Rägavere küla rahvas koos mitmesuguste tööriista-
dega. Peale tööd talgulõke ja -trall.
1.05. kl 10 Lehtse-mõisa pargi Teeme Ära! koristustalgud. Täp-
sem info vt. www.teemeara.ee.
8. 05. kl 10–14 Tõõrakõrve külaplatsi talgud Lehtse-Mõisa 
pargis. Kogunemine parki. Teid ootavad appi Tõõrakõrve küla 
elanikud ja Off-Road Pargi noored. Prügikotid, tööriistad ja tehni-
ka olemas. Peale tööd talgulõke ja -trall! 
Võtkem eeskuju ja tehkem oma tänava, elurajooni, sõpruskon-
na vms-ga ka ühised koristustalgud, sest Eestimaa peab suvele 
vastu minema puhtana!                                           Leelo Jürimaa

r 16.04 kell 19 Tapa valla lastekoori kevadkontsert. 
 Koori juhatavad: Svetlana Kuusik, Kai Kivi, Tiiu Tikkerber.
L 17.04 kell 10 Enn Kleemeieri III mälestusturniir males
t 20.04 kell 20 Film „Leegion” – üleloomulik actionpõnevik 
 lähenevast maailmalõpust. Alla 14 a keelatud. Pääse 40 kr
L 24.04 kell 13 Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus. 
 Pääse 25 kr
t 27.04 kell 20 Film „Liigaasta” – armas romantiline komöödia, 
 mille peaosas Amy Adams. Pääse 40 kr
r 30.04 kell 19 Vana Baskini Teater – John Patricku komöödia 
 „Hullem kui Hollywoodis”. Lavastaja Ivo Eensalu. Osades: 
 Helgi Sallo, Mari Lill-Tamm, Ene Järvis, Anne Paluver, 
 Raivo Mets, Väino Laes ja Ivo Eensalu. Pääse 150 kr ja 
 125 kr  (info ja pääsmete tellimine tel 322 0061)
t 04.05 kell 20 Film „Alice Imedemaal” – seiklusfantaasia. 
 Alla 6-aastastele mittesoovitav. Eesti keeles. 
 Filmi pikkus 1.43 Pääse 40 kr
r 07.05 kell 19 Tapa Kammerkoori kevadkontsert.
e 10.05 kell 18 Emadepäeva kontsert – esinevad Tapa 
 gümnaasiumi õpilased.
t 11.05 kell 20 Kino (jälgige reklaami)
n 13.05 kell 13 Eakate klubi Kanarbik pidu. Kaasa võtta 
 teetass ja maiustused.
t 18.05 kell 20 Kino (jälgige reklaami)

NB! Kultuurikoja fuajees Tapa Kunstiklubi maalide kevadnäitus.
Keldrikorruse saalis noore Tapal elava kunstniku Sergey 
Razqudaevi personaalnäitus.

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt 
www.kultuurikoda.ee ja www.kultuuri.net

LEHTSE KULTUURIMAJAS

hüpata neljal batuudil 2 tundi, lisaks 
ka masinate kasutamise võimalus.

 Nii et sukeldu kar-
mauhti batuutidesse, 
võistle ning tunne 
ennast lõbusalt!
 Korraldaja 
www.batuudid.ee 

Perekeskus Sina ja Mina ja SA Väär-
tustades Elu alustavad mais 2010 
Tapa vallas Euroopa Sotsiaalfondi 
toel projekti “Töö- ja pereelu edu-
kas ühildamine tööturul püsimiseks 
ja tagasi tööturule suundumiseks 
koostöös kohalike omavalitsuste 
spetsialistidega” raames Gordoni 
perekooli koolitustega. Koolitus 
on mõeldud peredele, kus üks või 
mõlemad partneritest on töötud 
või tööd kaotamas; lapseootel ja 
lapsehoolduspuhkusel olevatele 
vanematele, suurperedele ja ük-
sikvanematele, samuti puudega last 
kasvatavatele vanematele. 

Gordoni Perekool on suhte-
koolitus, kus õpetatakse lapsevane-
matele oskusi, mis arendavad laste 
enesedistsipliini, teiste vajadustega 
arvestamise oskusi, koostöövõimet 
ja tõstavad lapse enesehinnangut. 
Uued suhtlemisoskused kanduvad 
kiiresti üle lastele ja sealt kunagi ka 
laste lastele. Kasutusse lähevad nad 
alateadlikult, täpselt samuti nagu 
meie kasutame suhtlemismustreid, 

mida meie vanemad rakendasid meie-
ga suheldes. Kindlasti on Perekoolis 
õpitud suhtlemisoskustel mõju ka 
abikaasade vahelistele suhetele ja 
miks mitte ka tööalastele suhetele 
(www.sinamina.ee).

Tegemist on eelkõige praktilise 
kursusega, kus õpetatakse inime-
si paremini mõistma oma suhteid 
ümbritsevatega, eelkõige lastega, ja 
neid soovitavas suunas kujundama 
ilma seejuures võimu ja vägivalda 
kasutamata.
Gordoni Perekool:

- on vanemate suhtlemistreening, 
mis õpetab vanemale,  kuidas lähe-
neda või taastada sidet oma lapsega 
ning lahendama peretülisid võitja-
võitja meetodil. 

- õpetab vanemaid seisma oma 
vajaduste ja arvamuste eest sellisel 
viisil, et ka laps saaks seista oma 
vajaduste ja arvamuste eest ning 
tunneks ennast väärikana. 

- rõhutab karistuse negatiivseid 
tagajärgi ja ebaefektiivsust ning 
annab sellele toimivad alternatiivid. 

Gordoni perekool alustab
- tagajärjel tõuseb laste enese-

hinnang ja loovus, õpetajate hin-
nangul paraneb laste käitumine ja 
vastutustunne, vanemad muutuvad 
demokraatlikumaks ja peresuhted 
paranevad oluliselt. 

- õpetab aktiivset kuulamist, 
selget eneseväljendust, suhtlemis-
tõkete vältimist ning võitja-võitja 
konfliktilahendust. Kõik need 
meetodid on aktiivses kasutuses 
suhtlemistreeningutel ja on edasi 
kandunud ka ärikoolitusse.

Koolitus on lapsevanematele 
tasuta. Koolitus hakkab toimuma 
MTÜ Jeeriko ruumides, aadressil 
Valve 30, Tapa linn. Kes soovivad 
osaleda, siis palun kiirelt registree-
rida, sest grupi suuruseks on 15 
inimest. Pered, kes on koolitusest 
huvitatud palume Teil registreeri-
da end telefonil: 325 8691, e-mail 
teel: ene.augasmagi@tapa.ee või 
aadressil Roheline 19 Tapa linn 
sotsiaalosakond, kuni 30. aprillini.

Ene Augasmägi,
 sotsiaalnõunik
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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 – www.tapa.ee
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal olema toime-
tuses hiljemalt lehe ilmumise nädala esmaspäeval kell 16. 

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega 
renoveeritud korter Tapal, samas vahetada kaks 
2-toalist kõigi mugavustega korterit Rakvere või 

Tallinna elamispinnaga. 
Tel 5591 2503

Viru Matusebüroo OÜ võtab tööle 
kohusetundliku hauakaevaja. 

Info telefonil 5334 0134, 
info@matuseteenused.ee

Laupäeval 17. aprillil kell 11 
toimub Tapa AMS ruumes Pikk tn 21

tapa mos aruande-valimiskoosolek.
Samas toimub ka dr A. Jairuse vestlus tänase 

päeva tervise hädade põhjustest. 
Tasu 5 krooni. OOTAME uuSI LIIKMEID!

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks või 
pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee , www.ko.ee.

Suurte kogemustega elektrik teostab elektritöid 
eramutes ja KÜ-s. 

Tel 5569 8439, 327 7439

2-liikmeline ehitusfirma (üld-, sise- ja 
remonditööd) otsib tööd Lehtse, Tamsalu, 

Kadrina ja Rakvere piirkonnas. 
Tel 554 4107, 528 0987

müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

müüa lõhutud küttepuid (lepp, kuiv okaspuu). 
Mõõdud vastavalt tellija soovile. 

Samas müüme ka 3-meetrist leppa 
koos transpordiga Tapale 240 kr/m3.

Info telefonil 524 1249 

müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask –30 kr.

Info telefonil 504 5632 ja 501 3862

müüa kartulit printsess ja secura.
Kuulutus ei aegu.

Tel 523 2401

müüa hiina uus villane paks käsitöö vaip, 
mõõdud 2x3 m, beež, meeldiva mustriga. 

Hind 6900 kr, tingimisvõimalus. 
Tel 5399 1657

 matuseteenused 24h
Fie aivar müür

Samas teostan kalmistutöid:
Hauaäärised, hauakaevamine Lääne-Virumaal

Tel 5647 7432, 327 7139

koerte ja kasside vaktsineerimine 
Reedel, 30. aprillil kell 16–17 toimub Tapal keskväljakul (Pika ja 
Hommiku pst nurgal asuvas parkimisplatsil) koerte ja kasside 
vaktsineerimine marutaudi vastu. Koerte vaktsineerimiseks 

kompleksvaktsiiniga ette teatada 23. aprilliks. 
Info telefonil 5656 9869. Volitatud veterinaararst Piret Virk

avatud uus autoteenindus 
Leina 5, Tapa

rehvide müük ja paigaldus
õlid, filtrid ja varuosad

hooldus, remondi- ja elektritööd
info ja broneering tel 5665 8714

tapaL avatud meeste juuksur 

aadressil Pikk 7, 
I korrus, 

Säästumarketi kõrval, 
endine Viru maja.

Avatud: 
E–R kell 9–18
 L kell 9–15
 P suletud

Olete oodatud!

tapa vallavalitsus kuulutab välja konkursi
tapa kuLtuurikoja direktori 

vaba ametikoha täitmiseks 
alates 1. juunist 2010

Dokumendid palume esitada 31. märtsiks 2010 
Tapa vallavalitsusele aadressil Lääne-Virumaa, 

Tapa, 45106, Pikk 15. 
Täpsem info telefonil 322 9656 või 

e-postiga vallavalitsus@tapa.ee 

nõuded kandidaadile: 
· kõrgharidus (soovitavalt majanduse, avaliku 
halduse või kultuuri valdkonnas)
· varasem töökogemus kultuurivaldkonnas 
· projektide kirjutamise kogemus
· majandusalaste üldpõhimõtete tundmine
· hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
kasuks tuleb:
· vähemalt kahe võõrkeele oskus (neist üks 
vene keel)
· kogemus asutuse juhtimisel
· suurürituste korraldamise kogemus
kandidaatidel palume esitada:
· kirjalik avaldus
· elulookirjeldus
· visioon asutuse töö korraldamisest ja 
arendamisest A-4 formaadis 1 lehel
omalt pool pakume 
· stabiilset sissetulekut
· eneseteostusvõimalust
· huvitavat ja vastutusrikast tööd


