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Tapa vald otsib
aastategijaid

Lääne-Virumaa
aasta tegu 2017

Tapa vallavalitsus otsib aastategija kandidaate ja palub selleks, hea vallarahvas,
just teie abi. See on parim viis üksteist
märgata ja positiivselt üllatada, kui just
teie seda ise teete. Olgem selles üksteisel
abiks ja leidkem need kes tunnustust
kindlasti vajavad. Käesolev ja kehtiv
tunnustamistava ning kord kehtib enne
ühinemist oleva Tapa valla elanike ja
nende tublide tegevuste kohta.
Palume eelnevalt tutvuda “Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord”,
mille leiate: https://www.riigiteataja.
ee/akt/407112012081.
Selles määruses soovitame pöörata
tähelepanu kandidaatide esitamistingimustele, samuti saate informatsiooni
ka esitamisvormist. Kandidaatide
esitamise tähtaeg 2017. aasta aastategijate tunnustamiseks on 1. detsember
2017, tänamisüritus toimub aga 24.
veebruaril 2018. Palume esitada oma
kandidaadid digitaalse allkirjaga vallavalitsus@tapa.ee või tuua vallamajja
Pikk 15. Kui tekib küsimusi, kuidas ja
mida täita, siis tel 322 9659 ja indrek.
jurtsenko@tapa.ee.
Vastavalt tunnustamise määrusele
tunnustatakse alates 2013. aastast aukodanikke ja aastatetegijaid, jagatakse
teenetemärke ning tänukirju. Vallarahvas
saab esitada kandidaate aastategijate
kohta, võib teha ka ettepanekuid vallavanemale, keda nt tänukirjaga tänada, aukodanikke ja teenetmärgi saajaid esitavad
aga teie poolt valitud Tapa valla volikogu
liikmed. Tapa vald tunnustab inimesi aastategija puhul isiku tegu, organisatsiooni
tegu ja elutöö kategooriates.
Täpsem teave ja kandidaadi esitamisblankett asub: http://www.tapa.ee/
blanketid-ja-korrad (Tapa valla aastategija nimetuse andmise esitamisvorm).
Head üksteise märkamist
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist

Eelinfo LEADER
toetustest 2018
MTÜ Arenduskoja 2018. a LEADER
toetuse taotluste vastuvõtuvoor on
avatud 5.–14. veebruar 2018. aastal:
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse
toetus, eelarve 70 000 eurot.
Meede 1.2 Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, eelarve 130 000 eurot.
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus, eelarve 90 000 eurot.
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond – 2018. aastal taotlusi vastu
ei võeta.
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute
toetus, eelarve 55 000 eurot.
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine, eelarve 20 000 eurot.
Täpsem teave ning infopäevade
toimumise ajad avaldatakse lähiajal
arenduskoja kodulehel (arenduskoda.
ee), Virumaa Teatajas, Sõnumitoojas
ning Arenduskoja liikmesomavalitsuste kodulehtedel.
Heiki Vuntus,
tegevjuht

Filmifestivalist Kino maale osavõtjad Tapa kultuurikojas. Täpsemalt saab lugeda neljandalt leheküljelt.
Foto Indrek Jurtšenko

Tapa vald loob
2018. aastal noortespordi
edendamiseks spordikooli
Tapa vald loob lähiajal uue allasutuse. Noortespordi edendamiseks
luuakse lähikuudel spordikool, mis
hakkab edaspidi hõlmama peamise
osa noortega seonduvast sporditegevusest. Uue asutuse dokumentatsiooniga loodetakse lõpule jõuda
aprillikuuks.
Senimaani on spordiklubid
Tapa ja Tamsalu valdades tublilt
toimetanud, kuid nende tegevus
pikemas perspektiivis noortespordi arendamisel pole paraku
jätkusuutlik. 2016. aasta lõpus ja
2017. aasta esimeses pooles käidi
ühinemisprotsessis välja idee, mis
fikseeriti ka ühinemislepingus, et
uus Tapa vald vajaks spordikooli
selleks, et tõsta noortespordi arengu väljavaateid ühinenud vallas.
See eeldab kokkuvõttes paremini
struktureeritud spordibaaside kasutust, ruumide optimaalset kasutust
igapäevases treeningtegevuses selliselt, et kõikidele huvilistele jätkuks
piisavalt treeningaega.
Palju aastaid on murekohaks
Eestis olnud ka treenerite töötasu,
nii ka Tapa vallas, mille osas uus
loodav asutus kindlasti positiivsemaid lahendusi pakub. Samuti
saab huvikooli loomiseks kasutada
riigi poolt huvitegevuse ja -hariduse toetusrahasid, mis läheksid

just treenerite palkadeks, seda uute
spordialade viljelemiseks. Kuna klubide suurus (loe: noorte arv), aga ka
oskus majandada on kvalitatiivselt
väga erinev, siis jätkusuutlikuma
noortespordi arendamiseks pakub
spordikool samuti konkreetsemaid
ja arusaadavamaid ning tõhusamaid
lahendusi.
Tänu spordikoolile, on 5. kategooria treeneritel lihtsam taotleda
riigipoolset treeneri lisatoetust,
omavaheline suhtlus on ühes õppeasutuses treeneritel tõhusam ja
produktiivsem, kui klubides, mis
omavahel noorte ja toetusrahade
pärast pidevalt konkureerivad. Klubiline tegevus loomulikult teatud
tegevustes jätkub, selles osas pole
tegemist klubide liitmisega, lihtsalt
noortespordi osas suurem osa aladest koondub nö “ühe toimivama
katuse alla”, mis garanteeriks valdkonnale jätkusuutlikkuse. Kindlasti
võib jääda mõni praegu toimiv ja
noortele valla territooriumil pakutav spordiala spordikoolist välja,
kuid valla poolne toetus teatud
määral jääb ka neile edasi kestma.
Ümbertegemisele lähevad samuti
nii Tapa kui Tamsalu senised ühingute toetuskorrad, seda ka spordi
osas üldisemalt 2018. aasta I poolel,
mis toimub osaliselt ja paralleelselt

koos spordikooli loomisega. Uute
kordade loomine nii juriidiliselt
kui eelarveliselt hakkavad paremini koos toimima alates 2019.
eelarveaastast.
Uues, loodavas huvikoolis saab
olema ligi 10 erinevat spordiala,
mis pannakse paika samuti lähiajal.
Selles osas arvestatakse samuti nii
Tapa kui Tamsalu pikaealiste traditsioonidega, aga ollakse avatud
ka uuendustele ja sellele, et noorte
huvid pidevalt muutuvad. Selleks, et
uues huvikoolis käivituks õppetöö
juba 1. septembril 2018, tuleb neli
kuud enne kooli algust Haridus- ja
Teadusministeeriumisse esitada
kõik huvikooli dokumendid, milleks
on peale huvikooli registreerimise
taotluse ka huvikooli põhimäärus,
huvialade õppekavad, huvikooli
õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate nimekiri, kava
huvihariduseks vajalike hoonete,
ruumide, rajatiste ja seadmete kohta, finantseerimise ja tegutsemise
tingimused ja kord.
Edasiste spordikooli loomise
etappidest anname teile ülevaate
juba järgmistes Tapa valla ajalehtedes, valla veebis ja facebookis,
kui selleks on ilmnenud piisavalt
vajalikku infot.
Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja
ajaleht Virumaa Teataja korraldavad
järjestikku juba viieteistkümnendat
aastat Lääne-Virumaa aasta teo valimise, mille muudab ainulaadseks
tõik, et tegu valib rahvas, mitte kitsas
seltskond või komisjon.
See, milline võiks olla lõppeva
aasta tegu, otsustatakse jaanuari alguses, kuid kuni 10. detsembrini (kaasa
arvatud) saab igaüks esitada oma kandidaadi. Selleks tuleb saata kiri, kuhu
on märgitud, milline on tunnustust
vääriv tegu ja miks tuleks seda esile
tõsta, samuti kindlasti tegija nimi ja
kontaktandmed, Virumaa Teataja
toimetusse aadressil Laada 27, 44310
Rakvere või e-postiga aadressil aarne.
mae@virumaateataja.ee.
Kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid, asutused jm.
Oluline on silmas pidada, et valitakse
kaks aasta tegu: üks isikuteo ja teine
ettevõtte/asutuse/organisatsiooni
ehk ühisteo kategoorias.
Aasta teo valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: eriline edu; vajalik ja kordaläinud suursündmus; oluline
ehitis või loominguline saavutus; paik
või asi, mis jääb meist maha selle aasta
märgina; see on see, millest räägitakse
ka tulevikus kui märgist kodukülas, koduvallas, kodulinnas, kodumaakonnas.
Aasta teo toimkond valib pärast
10. detsembrit välja rahvahääletusele
minevad nominendid. Seejärel avaldatakse need hääletamiseks.Toimkonda
kuuluvad Virumaa Teataja ja LääneViru Omavalitsuste Liidu esindajad.
Hääletamine kestab kolm nädalat,
kusjuures hääletada saab nii meilitsi, kirja
teel kui ka kõikides maakonna raamatukogudes. Konkursi võitjaid autasustatakse pidulikul vastuvõtul jaanuaris.

Linnaraamatukogu
pakub
koduteenindust
Tapa linnaraamatukogu pakub liikumispuudega ja eakatele lugejatele võimalust
tellida endale raamatuid koju.
Koduteenindus on mõeldud neile,
kes tervisliku seisundi tõttu raamatukogu
külastada ei saa. Teenust pakume ainult
Tapa linna elanikele. Koju saab tellida
lisaks raamatutele ka heliraamatuid ja
vanemaid ajakirju. Teenuse tellimiseks
tuleb esitada raamatukogu juhatajale
avaldus, kuhu palume märkida lisaks nimele aadressi ja telefoni numbri. Seejärel
tuleb helistada või saata e-kiri ja teatada,
milliseid raamatuid koju soovitakse.
Reeglina püüame peale soovi saamist
sama nädala jooksul raamatud koju viia.
Koduteenindus on tasuta.
Täiendavat informatsiooni koduteeninduse kohta saab telefonidel
323 2081 ja 323 2082, e-posti aadressil
info@tapa.lib.ee.
Ühtlasi täname sotsiaalosakonna
töötajaid senise koostöö eest – tänu
avahooldajate tublile tegevusele jõuavad
meie raamatud juba päris paljude koduteenindust soovivate inimesteni.
TL
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Wörkshop
29. septembril toimus Tapa gümnaasiumis juba traditsiooniks kujunev,
Tapa Valla Noortekogu poolt korraldatav Wörkshop. Taaskord üllatas see
põnevate töötubadega, kus võis igaüks
leida endale midagi meelepärast.
Töötubasid oli kuus: meik, enesekaitse, sushi, Ahhaa teadustuba,
graffiti ja kohtumine youtuber Martti
Hallikuga. Kõik oli tasuta ning osaleda
said noored alates 14. eluaastast. Peale
Tapa gümnaasiumi noorte võtsid osa
ka Kadrina, Tamsalu ja Väike-Maarja
koolide õpilased.
Igas töötoas olid kohal oma ala
professionaalid. Tüdrukutele õpetasid
õhtumeigi nippe Tradehouse`i meigikuntsnikud. Kahe tunni jooksul ei
kuulatud monotoonset teooriat, vaid
kõik osalejad said ise enda peal kätt
proovida ning meikijate juhendamisel
kaunid õhtumeigid. Pärast koolituse
läbimist said kõik neiud meenetekoti,
mis sisaldas kõige esmasemaid ilutooteid meikimiseks.
Enesekaitse töötuba viis läbi karatetreener Kert Karus, kes õpetas
noortele põhilisi enesekaitsevõtteid
ning andis kaasa kõige olulisema juhtnööri: „Väldi konflikte!“. Ta ütles, et
kõige tähtsam on hoida ära olukordi,
mis võivad lõppeda kaklusega ning
lahendada probleemid sõnadega, et
väljuda olukorrast pea püsti.
Kõige suurem tung oli youtuber
Martti Halliku töötuppa, kuhu registreeris kokku üle 60 noore. Huvilisi oli
palju rohkem, kuid osalejate piirangu
tõttu ei saanud korraldajad kõiki
lubada. See oli ainuke töötuba, kuhu
said ka noored alates 4.klassist. Martti
Hallik rääkis oma youtuberiks saamise
loo, jagas nippe, kuidas ise Youtube`i
kanaliga alustada ning vastas tulihinge-

liste fännide küsimustele. Kohtumise
lõpus said kõik osalejad privileegi- näha
kõige esimesena veel avaldamata vlogi
(video igapäevategemistest) ning ka ise
hetkeks youtuberi videosse.
Sushi töötuba andis võimaluse ise
sushit teha ja pärast ka kosutav kõhutäis saada. Noori juhendas restoran
Sushimoni omanik Maria Lilje, kes on
kogu oma elu pühendanud Jaapanile
ja seal ka ise elanud. Tänu sellele said
kõik endanimelised jaapanikeelsed
nimesildid ja kuulda nii mõndagi huvitavat tõusva päikese maast.
Graffiti töötoas sai tunda ennast
tänavakuntsnikuna ja ise üks pilt luua.
Nimelt kujundasid erinevad noored
kamba peale ühe suure seina, millest
tuli kokku üks värvikirev ja vahva
ühistöö, mis läheb peagi ülesse noortekeskuse bändituppa.
Taaskord oli võimalus tegeleda
natuke ka teadusega ja seekord oli kohal Ahhaa teadustuba, kus sai uurida
enda DNA-d ja oma bioloogiaalased
teadmised proovile panna.
Peale lõbusaid ja huvitavaid töötubasid said kõik osalejad kõhud täis
Vaksali Trahtri maitsvatest söökidest.
Wörkshop on Tapa Valla Noortekogu poolt korraldatav projekt, mis
toimus juba neljandat korda ja mis iga
aastaga on aina rohkem populaarsust
koguv. See toob kokku noored, annab võimaluse midagi uut katsetada
ja ennast proovile panna. Tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava Euroopa
Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Kelly Vildek

Mohammad Barrangi
Fashtami isikunäitus
Tapa linnaraamatukogus on 15. novembrist – 29. detsembrini Iraani
kunstnik Mohammad Barrangi Fashtami omanäolises värvilises kivitrükis
teostatud tööde näitus.
Mohammad Barrangi Fashtami
on sündinud Iraanis Rashtis 12.
mail 1988. Omandanud bakalaureusekraadi graafikas. Illustreerinud lasteraamatuid ning lasteajakirja
Soroush. Teinud koostööd Iraani
kirjastustega Shabaviz ja Semat.
Osalenud arvukatel grupinäitustel ja
festivalidel Iraanis, Araabia Ühendemiraatides, Serbias, Türgis ja Ukrainas
Barrangi pälvis 2009. aastal Belgradi
rahvusvahelisel illustratsioonibiennaalil „Golden Pen” audiplomi Kambiz
Kakavandi raamatu “Kass, kes tahtis
olla tiiger” illustratsioonide eest. 2017.
aastal valiti Tragalys IV rahvusvaheli-

sel festivalil tema „Unenäo“ illustratsioonid 900 teose hulgast, 30 osalejariigist esimese auhinna vääriliseks.
Tema tööd kuuluvad ka rahvusvahelise illustratsiooninäituse „It’s
Always Tea-Time” koosseisu, mis
avati Eesti Lastekirjanduse Keskuses 2015. aastal ning mida on
tänaseks eksponeeritud Lätis, Soomes, Ungaris ja mitmel pool Poolas.
Rahvusvaheline žürii hindas 2017.
aasta novembris avatud Tallinna
5. illustratsioonitriennaalil kümne
võrdse diplomi saajate hulka ka
Mohammad Barrangi Fashtami.
Kunstnik elab praegu Inglismaal
Yorkshires.
Näitus jõudis meie raamatukogusse
tänu Viive Noorele ja Eesti Lastekirjanduse Keskusele.
www.tapa.lib.ee

Vabal ajal said ettevõtlusprojektis osalejad mängida ka bowlingut.

Foto erakogust

Tapa gümnasistid osalesid
projektis „Enterprising youth
in Sweden and Estonia”
NordplusJuniori ettevõtlusprojekti
raames sõitsime 15 majandusõppe
õpilasega Tapa gümnaasiumist viieks
päevaks Stockholmi, Rudbecki gümnaasiumisse, kus kohtusime Rootsi
noortega, kes samuti projektist osa
võtavad. Projekti põhimõte on näidata
noortele erinevaid ettevõtlusvõimalusi
ning luua uusi kontakte Rootsi ja Eesti
õpilasfirmade vahel.
Õppisime nädala jooksul väga palju
tootmise, müügi, meeskonnatöö ja
üldse ettevõtete kohta. Külastasime
erinevaid Rootsi ettevõtteid ning sealt
saime nippe, kuidas paista silma oma
toodete ja müügiga. Sotsiaalettevõtte
„Karriärkonsulten” juhataja Camilla
Hermelin, kelle vanavanemad on sündinud Eestis, rõhutas, kui oluline on

uskuda oma tootesse ja seda välja näidata. Külastasime ka Impact Hub’i,
kus pidasime pitchi kõnede võistlust,
mida võiks selgitada kui reklaamivõistlust etteantud sõnadega, mille
hulgast pidime valima vaid kolm ning
nende sõnade põhjal mõtlema välja
mingi toote/teenuse ja pärast toote/
teenuse nime, logo ja tutvustuse ühe
minuti jooksul teistele ettekandma.
Võistlus käis punktide peale.
Samuti veetsime aega Rudbecki
gümnaasiumis, kus saime külastada
tunde, lõunati saime maitsta suurepärast koolilõunat ja õppisime, kuidas
oma toodet paremini turustada,
vastates klientide vajadustele.
Muidugi saime ka vaba aega, et
üksteist paremini tundma õppida

ning uudistasime Stockholmi linnas
ringi, et avardada oma silmaringi.
Külastasime Nordiska muuseumi
ja tegime laevasõidu jõel, millele
järgnes jalutuskäik vanalinnas.
Veebruaris tulevad Rootsi noored Tapale, et osaleda Eesti õpilasfirmade laadal ning tutvuda
õpilasfirmade tööga Tapa Gümnaasiumis. Kindlasti planeerime
neile väga huvitavaid tegevusi,
nagu nemad meile planeerisid. Ettevõtete külastamine, pitchi kõne
õppimine ja meeskonnatööd olid
tegevused, mis meile kõige rohkem
meelde jäid.
Kertu Allik,
TG G2 klass

Huvitegevustest
nelja valla noortekeskustes
Alates 2017. aasta kevadest on Kadrina, Tamsalu ja Väike-Maarja valla
noortekeskustel ning Tapa linna laste
ja noortekeskusel võimalik pakkuda
põnevaid huviringe ja tegevusi lastele
ja noortele, kes senini pole endale
sobivat huvitegevust mingil põhjusel
leidnud või kes külastavad keskuseid,
et oma vaba aega sisukalt veeta.
Kõikides piirkondades pakutakse
väga erinevaid tegevusi alustades youtuberite töötoaga ja lõpetades enesehoolitsuse töötoaga ning nende tegevuste vahele mahuvad erinevad kunstisuunitlusega ringid, ekstreemspordi
ringid, kokandusringid jne.
Tapa laste ja noortekeskuses on
pakutud lastele ja noortele võimalust
osaleda kokku kaheksas erinevas
ringis. Eelkooliealiste -loovusringis
viiakse läbi erinevaid praktilisi tegevusi, läbi mille areneb laste loovus, fantaasia ning käeline osavus.
Tundides joonistatakse, maalitakse,

meisterdatakse, õpitakse tundma erinevaid materjale ning tehakse tutvust
kompositsiooni- ja värvusõpetusega.
Iganädalaselt kokku saavas kokandusringis õpitakse valmistama
lihtsaid ja mitte kalleid toite ning
mõte selles, et noor saaks ka kodus
söögi tegemisega hakkama. Antud
ringis õpime ka laua katmist ning
nõude pesemist. Kodukujunduse/
lilleseade ringi juhendaja on terve
aasta tegevused jaganud tähtpäevade
järgi ning vastavalt sellele tehakse ka
tegevusi. Kindlasti arvestatakse aga
ka sellega, kui noored ise avaldavad
arvamust mingi tegevuse osas.
Nahatööringis õpitakse tundma erinevaid nahatöövahendeid ja
tehnikaid ning rakendatakse saadud teadmisi praktikas. Õpitakse
valmistama mitmesuguseid nahast
tarbeesemeid ja aksessuaare (kaarditaskud, võtmehoidjad, prillitoosid,
kotid, liistuta jalatsid, märkmikud jm).

Lisaks tehnoloogilistele teadmistele
õpitakse oma ideid oskuslikumalt
vormistama ning omandatakse
baasteadmised joonistamises, ideede
visandamises ning nahast tarbeeseme disainiprotsessis.
Pool aastat tegutses ka tehnikaring, mis praeguseks ajaks jätkab
kooliringina.
Kõikidest ringidest osavõtt on
tasuta ning kindlasti on suureks
plussiks ka see, et tegevusi tehakse
väikestes gruppides, kus juhendajal
on aega tegeleda kõigi noortega.
Tegevusi rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames.
Ave Pappe
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Tapa valla hariduse
arengust teeside ja
filosoofiliste mõtetega

Meenutus Tapa valla X muusikapäevadelt.

Foto Kairi Kroon

Tapa valla XI muusikapäevad
„Mina ka!“
Taaskord on saabumas aasta lõpp ja
nagu Tapa vallas 11 aastat traditsiooniks on olnud, toimuvad kohalikud
muusikapäevad, mis muudavad novembrihalluse veidi värvikirevamaks.
Tänavu toimuvad muusikapäevad
23.–25. novembril ja kannavad nimetust „Mina ka!“ Muusikapäevadel
osaleb aukartust äratav arv esinejaid.
Veidike kindlasti mõjutab sel aastal
esinejate arvu rohkust ka see, et meil
on nüüd vald suurem ja Tamsalu tuli
rõõmsalt kampa! Niisiis iga aastaga
on esinejaid aina rohkem. Selle üle on
hea meel, sest ju siis on inimhingel
vaja looduse poolt määratud pimedusse veidike sära ja rõõmu.
Samuti on muusikapäevad kujunenud motivatsiooniallikaks laulu-,
pilli- ja tantsuringidele, kes alustavad
septembris-oktoobris uut hooaega.
Saavad nad ju kohe omandatud oskusi näidata ja ehk siis ka pingutamist
lugude selgeksõppimisel on tavalisest
rohkem.
Neljapäeval, 23. novembril olid
muusikapäevad Lehtse kultuurimajas ja seal esinesid Tamsalu, Tapa,
Jäneda ja Lehtse lastekollektiivid.
Sai kuulata-vaadata, mida lapsed
olid selgeks õppinud. Esitusel oli ka
üht-teist suvisest koolinoorte laulu-ja
tantsupeost.
Reedel, 24. novembril on muusikapäevade noortepäev, kus kell 18
esinevad Tapa kultuurikojas Tapa
Linna Orkester, muusikakooli õpilased, koolide tantsijad ja ansamblid,
Tamsalu kultuurimaja ja Tapa kultuurikoja laste-ja noortekollektiivid.
Kindlasti oleks kõigil esinejatel hea
tunne, kui leitakse aega tulla kaema

nende kunsti ja pingutuste vilju!
Laupäeval, 25. novembril kell 17
toimub Lehtse kultuurimajas muusikapäevade pidulik lõpetamine. Sellel
õhtul rõkkab Lehtse kultuurimaja
Tapa valla täiskasvanute kollektiivide
laulust, pillimängust ja tantsust. Seoses Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaga
on selle õhtu muusikapäevade kava
tavalisest isamaalisem. Kindlasti on
hetkedes sügavust, mõtisklema panevat ja pidulikkust, millega tahame
oma Eestimaale sünnipäevatervituse
läkitada siit koduvallast!
Pärast kontserti toimub traditsiooniline peoõhtu kõigile soovijatele.

Lehtses on tavaks peolauale ise
midagi suupärast kaasa võtta. Ka
sel korral ei ole midagi teistmoodi.
Tantsuks mängib ansambel Hollarii.
Esinejatele on piduõhtu tasuta, aga
võimalus on tantsujalga keerutama
tulla ka kõigil soovijatel. Neile on
pääse 5 €. Kõik kolme päeva kontserdid on loomulikult TASUTA!
Tule kuula ja vaata oma kodukandi
väikeste ja suurte kaasteeliste kultuuri.
Muusikapäevade korraldustoimkonna
nimel
Kairi Kroon

EELK Tapa Jakobi koguduse
aastalõpu jumalateenistused
26. novembril kell 10
Tapa Jakobi kiriku 85. aastapäeva jumalateenistus.
3. detsembril kell 10
1. advendi jumalateenistus. Teenib Järvamaa abipraost T.Linnasmäe.
10. detsembril kell 10
2. advendi jumalateenistus. Laulab segakoor Leetar. kell 12 Advendikontsert.
17. detsembril kell 10
3. advendi jumalateenistus.
24. detsembril kell 17
Püha Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
25. detsembril kell 10
I Jõulupüha peajumalateenistus.
31. detsembril kell 15
Vana-aastaõhtu jumalateenistus.

Kõik selle maailma asjad on liikumises
ja arenemises. Tahame seda või mitte,
kuid me peame sellega arvestama ning
leidma võimaluse sellega arvestamisel.
Palju muutub ja peab muutuma just
hariduses ning see on ka paratamatu, et
inimesed hariduses peavad sellega kaasa
minema, leidma uusi väljakutseid ning
lahendusteid ja mida varem see toimub,
seda parem.
Tänapäeva maailma iseloomustab
avatus, meeletu kiirus, info üleküllus ja
tohutu ning pidev muutumine. Kuid
samas võib teisest küljest või õigem
oleks öelda, et laiemalt vaadeldes – kõik
uus on kunagi olnu kordus, ainult uues
variatsioonis ning tänapäevasemas
võtmes. Sissejuhatuse lõpetuseks võiks
öelda, et õpetajad peavad suutma olla
maailma erinevate arengutega kursis,
suutma olla innovaatilised, kuid hoidma
kinni sellest, millel on väärtus ning mis
samas viib edasi arengule.
Kindlasti pean lugejale enne oma
mõtete ning ideede välja toomist,
suutma luua pildi, mis võib oodata ja
ilmselt ka ootab suure tõenäosusega
Tapa hariduselu ees. Teen seda algul
ainult nn märksõnadega, sest muidu
tuleb see artikkel tõesti pikk ning laialivalguv, kuigi igast sellest märksõnast
saaks eraldi artikli kirjutada, kuid neid
tegureid ei saa mingil juhul märkimata
jätta, sest need mõjutavad nii otseselt,
kui ka kaudselt meie valla haridusasutuste arengut. Need märksõnad on –
riigigümnaasium Rakveres, riigi (õigem
oleks öelda poliitikute või veel õigem,
erinevate poliitjõudude) nägemus
Eesti hariduse arenguteedest, kohaliku
tasandi poliitikute hariduse toetamine
(loodan, et mitte ainult sõnades), õpetajate oskus muutuvas hariduskeskkonnas orienteeruda, heade õpetajate
olemasolu (häid õpetajaid peab juurde
saama), õpetajate oskus ja julgus näha
õpilases kaaslast tänapäevases õpiprotsessis, õpilaste erisuste arvestamine
tänapäevases hariduses, kodu tugi oma
lapsele, koolile ja õpetajale, tänapäevastatud kooli õppekava olemasolu,
ühinenud Tapa valla muutuv haridusvõrk, kohaliku omavalitsuse ametnike
julgus olla hariduse juhtfiguurideks,
mitte taandajateks, tolerantsus erinevate
haridusvaldkonna vaadete olemasolule
vallas, väiklase ja omameheliku käitumise vähendamine hariduses, valla juhtide
oskus näha hariduspilti laiemalt, mitte
ainult oma mätta otsast, õpetaja oskus
ja suunatus heale tööle, IT ajastule tõtt
vaatamine, tunniplaani paindlikkus,
õpilaste töökoormuse vähendamine
ning õpikvaliteedi tõstmine, tunnitöö
eluseoste suurendamine, erinevate lõiminguteemade arendamine, jne. Ilmselt
võiks neid nn märksõnu veelgi välja
tuua, kuid vast aitab.
Miks ma sellise virrvarri eelnevalt
kirja panin? Lihtne ja lühike vastus
oleks selline, et nende kõikide faktoritega või võib öelda, et vahel isegi
tundmatute teguritega, peab Tapa valla

hariduse arengus praegu ja ka tulevikus
arvestama. Silme ees läheb kirjuks, kuid
nii ta praeguses elukeerises on. Kui siia
lisada see tegur, mida on psühholoogias
ka ära tõestatud, et päris palju inimesi
(koolisüsteemis on see eriti tuntav ja
nähtav), tahavad tõele näkku vaatamise asemel silmad kinni panna ning
tunnistada, et areng võiks ning peaks
olema ainult paberil, siis on jama majas.
Samas on selline käitumine inimesele
ka loomulik, kuna ta kardab muutusi
(muutus tekitab ebakindlust), mõni
rohkem, mõni vähem. Kuid sellest peab
julgema üle olla.
Siit ka üleskutse – oleme kahe jalaga
maa peal, kuid julgeme ka vaadata kriitiliselt olemasolevale ning teokalt tulevikku. Kindlasti lugeja küsib, mida see
tähendab? Lihtne ja lühike vastus oleks
selline-hoiame selliseid asju alles, millel
on väärtus ja kvaliteet tulevikule mõeldes, kuid julgeme osata jätta seljataha
sellist, mis ei aita Tapa valla hariduse
arengule kuidagi kaasa. Kõik on kinni
mõtlemises ja julguses näha arendamises võimalust parendada hariduse
kvaliteeti. Kuigi osade psühholoogide
arvates on, kas võimatu või väga raske
muuta just inimeste mõttemaailma.
Praeguses ühiskonna arengufaasis
on koolil palju väljakutseid. Loetlen
neist mõned – kool on tihti üksi õpilase
sotsiaalsete probleemide lahendamisel,
osade õpilaste suhtumine õppetöösse
on puudujääkidega, on kodusid, kes
arvavad, et ainult nemad teavad õpetamisest kõike, õpilaste oskus käituda
kooli kodukorra järgi on raskendatud,
suhtlustasand on liikunud aina rohkem
interneti „laiustesse“, tahe teha hästi
ning korralikult tööd on kohati liialt
materialiseerunud, õpetaja ja õpilase
suhe on muutunud rohkem pragmaatilisemaks ning pinnapealsemaks, õpetaja
ei saa õpetada samade meetoditega, mis
aastakümneid tagasi, jne.
Miks ma just praegu sellised teemad
esile tõin? Alustuseks ütlen ja vast oskan
ka aastate taguseid aegu veel mäletada
– õpilane ei ole hukas, kuid ta vajab
teistsugust õpiprotsessi kui kümned
aastad tagasi. Kool peab olema valmis
uuteks väljakutseteks ning lähenema
muutustele oma võimekust arvestades
ning uusi arengusuundi sisse tuues. See
on suur väljakutse, mis vajab ning ootab
lahendusi ja mitte järgnevatel aastatel,
vaid alustama peab kohe. Õigem olek
öelda, et arendama peab kogu aeg.
Iga ühinenud Tapa valla haridusasutus vajab muutusi ja mitte ainult ühte
„linnukest“, millel lennata, lehvitada korduvalt ühte ja sama teemat, vaid sisulist
muutuste temaatikat. See on raske, kuid
siiski väga vajalik ettevõtmine, et mitte
„liikuvalt rongilt maha kukkuda“.
Lõpetada võiks ühe targa mehe
lausega – kui tahad kuhugi jõuda, siis
pead pidevalt liikuma ja liikumine algab
väikestest sammudest.
Elmu Koppelmann,
Tapa gümnaasiumi direktor

TAPA LINNARAAMATUKOGUS
I korrusel
Iraani kunstniku Mohammad Barrangi Fashtami näitus
(29. detsembrini).
https://www.tapa.lib.ee/?p=4626
https://www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu
Raamatunäitus:
Sinine ja valge. Soome 100
(1. detsembrist 2017 – 13. jaanuarini 2018).
II korrusel
„Õieti on päris kahju, et jõulud nii harva on.“
Jõulumeeleolus raamatu- ja õpilastööde kunstinäitus
Astrid Lindgreni 110. sünniaastapäevaks
(27. novembrist 2017 - 5. jaanuarini 2018).
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Noored animaatorid tööhoos.
Artur Sirk.

Foto Internetist

Sirgu Eesti
Et järgmisel aastal möödub 100 aastat
Eesti Vabariigi sünnist, on paras aeg
meenutada ka üht Lehtsest sirgunud
Suurt meest, kes juba koolipoisina
oli astunud Eestile kriitilisel hetkel
Kaitseväkke ja võitles soomusrongi
rügemendis Eesti Vabadussõjas kuni
selle võiduka lõpuni.
Artur Sirk oli sündinud 1900. aastal
Lehtse vallas, Pruuna külas paljulapselises perekonnas. Alghariduse sai ta
Pruuna vallakoolis (1908–1911). Tema
kooliõe, samast külast pärit Ida Risti
mälestuste järgi oli Arturi väga elava
iseloomu tõttu koolijuhatajal Hans
Tischil temaga palju tegemist.
Poiss õppis aga hästi ja seetõttu
otsustas isa oma ainsale pojale rohkem
haridust anda. Edasi õppis ta Ambla
Haridusseltsi koolis (1911–1914) ja
Tallinna Reaalkoolis (1916–1919). Siit
astuski A. Sirk lõpuklassi õpilasena vabatahtlikult Eesti rahaväkke ja saadeti
soomusrongi nr 2 dessandi koosseisus
rindele, tegi kaasa taandumislahingu
Kehrani ja hilisema pealetungi üle
Tapa, Tartu ja Valga Petserini välja.
Enne pealetungi Tapa taasvallutamiseks seisis aga soomusrong nr 2
(„Onu Tom“) Lehtse raudteejaamas,
kust Artur Sirk käis siis oma kodust
(umbes 1 km) verivorste kaasvõitlejatele toomas. Viimased aga meisterdasid Arturist vemmalvärsi, mille
esimene salm oli umbes nii:
Meie Sirk on nagu nirk,
jooksis rongiga võidu,
tõi kodust verivorste toiduks,
juhvalleraa…
Kuigi noormees oli sõjalise väljaõppeta, ilmnes tema taiplikkus
lahinguolukorras ja sõja lõpetas nooremleitnandina. Pärast sõda siirdus
A. Sirk Tartu Ülikooli juurat õppima.
Selle eduka lõpetamise järel (cum laude) eelistaski ta sõjaväelase karjäärile
advokaadipraksist.
1924. aastal valiti aga A. Sirk Vabadussõjalaste Keskliidu juhatusse,
oli liidu aseesimees, selle tegelik liider.
Tema juhtimisel koostati siis ka uus
radikaalne Eesti Vabariigi põhiseadus,
mis loonuks stabiilse riigikorraga
Eesti.
Kaasaegsete mälestuste kohaselt
oli Artur Sirk väga intelligentne, kõrge
lauba ja tumedate kulmudega ning
hea kõneanniga. Teda peeti Eesti
parimaks oraatoriks. Ta käis ka mitu
korda Lehtses ja Tapal kõnelemas, rahvast ja endisi sõjakaaslasi agiteerimas

astuma Vabadussõjalaste Liitu. Liit oli
1934. aastal seadnud oma riigivanema
kandidaadiks kindral Aleksander Larka. Toimunud rahvaküsitluse põhjal
Larka võidus polnud kahtlust. Peaministri ametikoht kuulunuks nüüd
Artur Sirgule. Selle peadpööritava
poliitilise karjääri katkestas aga Pätis
ja Laidoneri riigipööre 12. märtsil
1934. aastal, millega keelustati kõikide
poliitiliste erakondade tegevus. Üle
400 vapsi, nende hulgas Larka ja Sirk
võeti vahi alla.
12. mail 1936. aastal peetud kohtuistungil mõisteti neist 154-le karmid
karistused. Nii mõisteti ka vabadussõjalaste ideoloogilisele juhile Artur
Sirgule 12 aastat vangistust. Ta oli küll
jõudnud juba pärast 8kuulist istumist
Patarei vanglast välismaale põgeneda.
Pärast mitmetes Euroopa riikides
pagenduses viibides, suri Artur Sirk
1937. aasta suvel Luksemburgis. Väideti, et tegemist oli poliitilise mõrvaga.
Ta on maetud Helsingi Hientaniemi
kalmistule.
Artur Sirgust mälestuste jäädvustamiseks oli initsiatiivgrupil, eesotsas
Riigikogu liikme Jaak Madisoniga,
plaan püstitada tema sünnikohta
Lehtses (praegune Helgi Moksi kodu)
mälestussammas, ligi nelja meetri
kõrgune kõnepult. Mälestusmärgi
ideekavandis oli öeldud, et „Artur
Sirgu ideede pärijaina tuleb meil Artur
Sirku tunnustada kui poliitikut, mõtlejat, suuna näitajat, suure rahvajuhina“.
Et see projekt teatavatel asjaoludel
ei realiseerunud, tuleb nüüd Artur Sirk
ikkagi kodukohale lähemale, istuma
Ambla surnuaiale, Vabadussõjas ja
Esimeses maailmasõjas langenute
monumendi jalamile. Pronksi valatud
Artur Sirk paigaldatakse sinna 2018.
aasta suvel.
Tegelikult on Artur Sirgul oma sünnikohas juba olemas mälestusmärk –
tema kodu lähedal asub trafo-alajaam,
millele omal ajal kohalike nõukoguaegse „näpuveana“ on paigaldatud
silt „SIRGU“.
Artur Sirgu elust ja vaadetest
kirjutas Aare Toika näidendis „Sirgu
Eesti“, mida etendati Rahvusraamatukogus oktoobris kümme korda.
Meil aga jääb üle Eesti Vabariigi
100 aastapäeva eel mõtiskleda, milline
oleks võinud olla Sirgu Eesti, Eesti
kuhu me aga mitte kunagi ei jõudnud.
Jüri Freimann

Filmifestival pidutses
ligi 120 näitamiskohas
Filmifestival Kino maale näitas
kolmel nädalal Nukufilmi filme ligi
120 näitamiskohas enam kui 20 000
inimesele, tehes nii kena kingituse
Nukufilmi 60. ja Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks.
“Meie korraldusmeeskonda rõõmustas juba festivali alguses väga
suur haridus- ja kultuuriasutuste huvi
programmide vastu. Publiku soe vastuvõtt tõendas, et maapiirkondadele
keskenduva filmifestivali loomine on
olnud õige samm,” kommenteeris festivali peakorraldaja Indrek Jurtšenko.
Filme näidati üle 100 erinevas
Eesti haridus- ja kultuuriasutuses,
lisaks ka 15 Go Busi bussis ja viies
Elroni rongis ning 1. jalaväebrigaadis.
Rongides nägi filme ligi 10 000 ja
bussides 3500 inimest ning haridusja kultuuriasutuses ligi 6500 huvilist.
“Selline huvi Eesti oma animatsiooni
vastu üllatas mitmel moel. Hästi võeti
vastu nii äraunustatud vana, nagu legendaarsete autorite Tuganovi ja Parsi
tööd, aga ka uute autorite tööd, mille
seas kujunes suureks lemmikuks lasteanimatsiooni programm “Miriami
lood”,” lisas Jurtšenko rõõmustades.
Filmifestivali Kino maale fookus
oli tänavu animatsioonižanril ning
suuresti Nukufilmi 60. sünnipäeval.
Festivali kavas oli kokku üheksa
põhi- ja kolm eriprogrammi, animatsioonikoolitus ja -konkurss koolilastele ja noortele ning ajateenijatele.
Koolitustest võttis osas üle 90 lapse
ja noore ning 20 ajateenija, kes lõid
kokku 39 animatsiooni kogukestvusega 23 minutit.
Laste- ja noor te konkursit ö ö d : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e.
com/watch?v=7wxDDFXhZ40.
Ajateenijate konkursitööd: https://www.youtube.com/watch?v
= 5 q ve h Q M f L X s. Ko k k u v õ t ted: www.kinomaale.ee ja Facebooki
fännilehel www.facebook.com/kinomaale.
Filmifestivali Kino maale laste
ja noorte animatsioonivõistluse
tulemused:
GRAND PRIX – „Padise kättemaks“ (Anna Maria Praks, Grete Roos,
Kaarin Rannu, Kristiine Kiisküla).
Parim Eesti-teemaline film EV 100
sünnipäevaks – „Juubel“ (Kertu Zabukas, Sandra Karajev, Ketlin Laderlich).
Tapa valla auhind – „Naiskaitseväelane“ (Sandra Karajev).
Parim loodustemaatiline film –
„Põder“ (Ann Elisbeth Sang, Miina
Matilda Risthein, Keimo Jürnas).

Kaamera on animaatorite esmane töövahend.

Kaitseväe ajateenijatele pakkus kinofestival huvitavat vaheldust igapäevaellu.
Fotod Facebookist

Parim futuristlik film – „Elu
pärast maailmalõppu“ (Ketlin Laderlich, Kertu Zabukas).
Eripreemia – „Teekond pilvedele“ (Marta-Ann Grossfeldt, Romi
Tammleht, Heleriin Gunin, MariLeen Talpas).
1. jalaväebrigaadi eripreemia – „Sõjaväelase vaba päev“ (Sabrina Karajev).
1. jalaväebrigaadi eripreemia –
„Naiskaitseväelane“ (Sandra Karajev)
Nukufilmi 60 eripreemia – „Soome 100“ (Keimo Jürnas, Sandra
Karajev, Sabrina Karajev).
Filmifestival KINO MAALE
ajateenijate animatsioonivõistluse
tulemused:
GRAND PRIX – „Dream Drive“
(Robin Pachel, Tõnis Püssa, Andres Sarapuu, Aare Sepper, Artjom
Gunjašin).
Eripreemia – „Päev Kaitseväes“
(Immaanuel Buš, Anton Serdjuk, Stemer Gentalen, Raimond Liiskmann).

Filmifestival Kino maale loodi
2017. aastal Tapal, mis kannab Euroopa festivalide ühenduse EFFE
kvaliteedimärki 2017–2018. Tapa Vallavalitsus ja MTÜ Tapa Linna Arengu
Selts korraldasid aastatel 2012–2016
ka Priit Pärna animafilmifestivali.
Filmifestivali Kino maale korraldavad Tapa vallavalitsus ja MTÜ Tapa
Linna Arengu Selts. Festivali korraldamist toetavad PRIA toetusmeede
Leader Eesti, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp, Eesti Filmi
Instituut, Päts OÜ ja Pubi Tareke.
Koostööpartneriteks on Nukufilm,
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Eesti
Filmi Instituut ja Tallinnfilm, Tapa
kultuurikoda, Tapa gümnaasium, Go
Bus, Elron, Lansar Grupp OÜ, Kuma
AS, ligi 100 tubli kultuuri- ja haridusasutust üle terve Eesti jt.
Indrek Jurtšenko,
filmifestival peakorraldaja
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Sotsiaalvaldkonna teemadel
Keskkonna kohandus
Alates 1. oktoobrist liikusid
keskkonna kohanduse valdkonnaga seotud tegevused Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuselt
üle Sotsiaalkindlustusametisse.
Sotsiaalkindlustusamet tegeleb
nüüdsest ka keskkonna kohanduse valdkonda puudutavate
teemadega ehk kodu- ja töökeskkonna alase nõustamiseteenuse
koordineerimise, arendamise,
teavitamise ja koolitamisega.
Muudatuse eesmärk on koondada abivahenditega ja keskkonnakohandusega seotud kompetents
ning riigi poolt pakutavad teenused ühte asutusse.
Sotsiaalkindlustusameti poole
võivad pöörduda nii erivajadusega
inimesed kui kohalikud omavalitsused. Kohandamise alane nõustamine, visiit ja vajadusel hinnangu
koostamine üle Eesti on tasuta.
Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis
on Mariliis Tilk, mariliis.tilk@
sotsiaalkindlustusamet.ee, tel:
5635 8029.
Üksi elava pensionäri toetus
Sotsiaalkindlustusamet on
maksnud üksi elava pensionäri
toetust 83 749 inimesele summas 9,6 miljonit eurot. Toetust
makstakse sarnaselt pensioniga,
kas ülekandega või posti teel
kojukandena.
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse inimesele, kes ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas,
elab rahvastikuregistri andmetel
üksi ning kelle kättesaadav vanaduspension on alla 470 euro.
Toetuse suurus on 115 eurot,
seda makstakse üks kord aastas
oktoobrikuus koos pensioniga.
Toetust ei pea ise taotlema, vaid
sotsiaalkindlustusamet maksab
selle välja automaatselt registri
andmete alusel.
Üksi elava pensionäri toetust
on õigus saada ka eestkostjatel
ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel,
kes vastavad toetuse saamise
tingimustele, kuid kellega samale
aadressile sisse kirjutatud inimene
viibib hooldekodus.
Lisainfot toetuse kohta saab
Sotsiaalkindlustusametist tel
16106.
Selle toetusega seoses on mitmed inimesed pöördunud sotsiaalosakonna poole küsimusega,
miks nemad seda toetust saanud
ei ole. Asjaolude selgitamisel on
ilmnenud mitu aspekti, miks inimene on toetusest ilma jäänud.
On juhtumeid, kus elamispinnale
on sisse kirjutatud mitu inimest,
kuigi pensionär võib seal elada
üksi ega teadnudki teistest sissekirjutustest. On juhtumeid, kus
inimene on rahvastiku registrisse registreeritud ainult valla
täpsusega, ilma aadressita, seega
peaks iga inimene kontrollima
oma aadressiandmeid. Toetus
on ette nähtud vanaduspensioni
eas olevatele inimestele, nii et
töövõimetuspensionäridele see
toetus ei laiene. On juhtumeid,
kus inimene sai vanaduspensioni
ealiseks peale 1.04.2017, kuid
toetust saavad need, kes selleks
tähtajaks juba olid vanaduspensioni eas. Need inimesed, kes
käesoleval aastal teatud objektiivsetel põhjustel ei saanud üksi
elava pensionäri toetust, peaksid
kindlasti korrastama oma eluko-

ha andmeid. Küsimuste korral
saab nõu ja abi sotsiaalosakonnast, Roheline 19, tel 325 8691,
Karmen Kaar.
Maksuvaba tulu hakkab sõltuma inimese aastatulust
Järgmine aasta toob suurele
osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr
kerkib 500 euroni. Samas tekib
vajadus oma aastasel tulul silm
peal hoida, et vältida tulumaksu
juurde tasumist 2019. aastal.
Alates 2018. aastast jaguneb
saadava maksuvabastuse suurus
kolme peamisesse gruppi. Kui
aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on
võimalik kasutada maksimaalset
maksuvabastust, mis on 6000
eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane
tulu 14 400–25 200 eurot), siis
hakkab maksuvaba tulu suurus
500 eurost vähenema ja mida
lähemal see on 2100 eurole, seda
väiksem on maksuvaba tulu. Üle
2100 euro (aastas üle 25 200 euro)
teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu
suurus on 0 eurot.
Raskesti etteennustatava tulu
puhul on mõistlik pigem olla
maksuvaba tulu arvesse võtmisel tagasihoidlikum, et vältida
tulumaksu juurde maksmist.
Enammakstud tulumaksu saab
2019. aasta alguses esitatava tuludeklaratsiooniga tagasi.
Uuest aastast kaob ära täiendav
maksuvaba tulu pensionidele ja
kahjuhüvitistele. Kui pensioni saaja ei ole sotsiaalkindlustusametile
maksuvaba tulu arvestamiseks
avaldust esitanud, siis arvestatakse
tema pensionilt alates 2018. aasta
jaanuarist automaatselt tulumaks
esimesest eurost.
Uuest aastas kaob aga ära
täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Tulumaksumäär jääb samaks – 20%.
Pensionärid, kes ei tööta, ei
pea 500-eurose maksuvabastuse
kasutamise soovist Sotsiaalkindlustusametit teavitama. Pensioni
maksmisel kasutame maksuvabastust 500 euro ulatuses automaatselt.
Need pensionärid, kes töötavad, saavad valida, kas kasutavad
maksuvabastust tööandja juures
või Sotsiaalkindlustusametis.
Küsimuste korral saab pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse,
tel 16106 ja 6610551.
Sotsiaalkindlustusameti poolt
makstavad hüvitised, mis ei
kuulu tulumaksuga maksustamisele
- Üksi elava pensionäri toetus;
- peretoetused (sh lapsetoetus,
lapsehooldustasu, sünnitoetus,
üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või
asendusteenistuja lapsetoetus,
eestkostetava või hooldatava
lapse toetus, lapsendamistoetus,
elluastumistoetus);
- kahjuhüvitise lisakulutuse
hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud);
- elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne
elatisabi);
- puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega lapse
toetus, puudega tööealise inimese

toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema
toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus);
- represseeritu toetus;
- olümpiavõitja riiklik toetus
- tagasipöörduja toetus;
- kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvised;
- sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus,
abivahendid);
- psühholoogilise abi kulude
hüvitamine (ohvriabi);
Sotsiaalkindlustusameti poolt
makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele
- Pension;
- kahjuhüvitis;
- vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe).
Sotsiaalkindlustusametist
makstavad hüvitised liidetakse kokku
2018. aastast ei ole pension,
kahjuhüvitis, vanemahüvitis enam
eraldi vaadatavad hüvitised, mille
vahel inimene peab valima, kui
soovis hüvitiselt maksuvabastust
kasutada.
Hüvitisi vaadatakse sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate tulumaksuga maksustavate
hüvitistena. See tähendab, et kui
inimesel on õigus nii pensionile
kui vanemahüvitisele ning tal on
esitatud (või esitab) tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile, siis kehtib see avaldus
kõigi sotsiaalkindlustusameti
väljamaksete osas.
Tulud, mis arvatakse aastatulu
hulka
- Tulumaksuga maksustatav
tulu (sh välismaalt saadud tulu)
vanemahüvitis, kahjuhüvitis, töötasu, puhkusetasu, haigushüvitis,
sünnitushüvitis jne);
- välismaal saadud töötasu ja
muu tasu ning dividend, mida
Eestis tulumaksuga ei maksustata;
Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse,
mis on äriühingu tasandil maksustatud;
- ettevõtlustulu lihtsustatud
maksustamise seaduse alusel
maksustatud summa, mida on
vähendatud ettevõtlustulu maksu
sotsiaalmaksu võrra;
- pensioni väljamaksed II, III
sambast (vt lähemalt www.pensionikeskus.ee).
Antud loetelu ei ole lõplik.
Rohkem infot saad Maksu- ja tolliametist tel 880 0811 – füüsiliste
isikute maksustamine.
Tulu summana arvestatakse
brutotöötasu, millelt peetakse
kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse.
Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis
maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.
Tulud, mida ei arvata aastatulu
hulka
- Maksuvabad toetused, hüvitised (toimetuleku toetus, töövõime toetus, isikliku sõiduauto
töösõitudeks kasutamise hüvitis
jms);
- maksuvabad stipendiumid
(tulumaksusoodustusega MTÜ
või SA poolt makstav ja nõuetele
vastav stipendium);
- maksuvabad tulud seoses
vara müügiga (nt eluaseme või
isiklikus tarbimises oleva vallasasja müügist saadav kasu);

- erisoodustused, mida maksustatakse tööandja tasemel.
Loetelu ei ole lõplik. Rohkem
infot saad maksu ja tolliametist
tel 880 0811 – füüsiliste isikute
maksustamine.
Töötav pensionär
Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale
või sotsiaalkindlustusametile.
Kui täna on pensionär esitanud
tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib,
et ka edaspidi rakendataks tema
pensionist tulumaksuvabastust,
siis uut avaldust ta esitama ei pea.
Pensionäril tuleb arvestada, et
kui ta saab tulu mitmest kohast
(pension, töötasu, või muu tulu),
mis ületavad 1200 eurot kuus,
siis ei pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis
aastapõhine maksuarvestus.
Maksuvaba tulu avaldus
Maksuvaba tulu saab kasutada
ainult ühelt sissetulekult – kas palgalt, pensionilt, toetuselt vms. Selle arvestamiseks on iga inimene
esitanud avalduse kas tööandjale,
sotsiaalkindlustusametile, töötukassale või muule väljamakse
tegijale. Kui on mitu väljamakse
tegijat siis peab inimene valima
ühe neist. Ilma avalduseta ei saa
väljamakse tegija maksuvaba tulu
konkreetse väljamakse suhtes
rakendada. Kui te olete juba
tulumaksuvabastuse avalduse
sotsiaalkindlustusametile kunagi
esitanud, siis uut avaldust esitama
ei pea. Teie senine tulumaksuvabastuse avaldus arvestatakse
ümber õiges summas. Seda, kas
teil on sotsiaalkindlustusametile
avaldus esitatud saate kontrollida
alates 1. detsembrist www.eesti.
ee keskkonnas.
Avalduse saab Sotsiaalkindlustusametile esitada riigiportaalis
www.eesti.ee, posti (Endla 8,
Tallinn) ja e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) teel.
Avalduses tuleb näidata, et
tulumaksu kinnipidaja
- arvestaks maksuvaba tulu või;
- ei arvestaks maksuvaba tulu
või;
- arvestaks maksuvaba tulu
mingi konkreetse summa, näiteks
100 eurot kuus.
Kui avaldus esitatakse kuu
19. kuupäevaks (kaasa arvatud),
võetakse see arvesse järgnevast
kuust, hiljem esitatud avaldus
ülejärgmisest kuust.
Kui Sotsiaalkindlustusamet
teie väljamakselt maksuvabastust
ei rakenda, siis kuulub teile makstav pension, kahjuhüvitis esimesest eurost tulumaksustamisele
sarnaselt vanemahüvitisega.
Alus: Sotsiaalkindlustusamet
Päevahoiuteenus
Tapa vallavalitsus koos AS Viru
Haiglaga pakuvad dementsuse
sündroomiga ja psüühilise erivajadusega inimestele päevahoiuteenust, mida osutatakse AS Viru
Haiglas. Päevahoiuteenus on mõeldud isikutele, kellel on suur hoolduskoormus ja kes peavad oma
lähedase hooldamise tõttu käima
tööl osa ajaga või on sunnitud selle
tõttu üldse töölkäimisest loobuma.
Infot teenuse ja teenusele saamise
kohta saab Tapa vallavalitsuse
sotsiaalosakonnast, Roheline 19,
Tapa linn, tel 325 8691, 5919 9410,
karmen.kaar@tapa.ee, sotsiaalnõunik Karmen Kaar.
Karmen Kaar, sotsiaalõunik
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Tapa toasooja
hind langeb
viiendiku võrra
Sel sügisel uue, hakkpuidul
töötava katlamaja avanud
soojatootja N.R. Energy
korrigeeris Tapa linna elanikele toasooja hinda, mis
langes võrreldes senisega
viiendiku võrra.
N.R. Energ y kehtestas Tapa võrgupiirkonnas
tagasiulatuvalt alates 1.
novembrist soojusenergia
müügihinnaks 59,08 eurot/
MWh (ilma käibemaksuta). Seni kehtis hind 73,85
eurot/MWh (ilma käibemaksuta).
“Hinna korrigeerimisega täitsime oma lubaduse
langetada uue katlamaja
valmides soojusenergia
müügihinda 20%. Kusjuures seda isegi ilma Riigi Kaitseinvesteeringute
Keskuse soojatarbimiseta,”
ütles N.R. Energy juhatuse
liige Ahto Tisler.
Samal ajal jätkab N.R.
Energy läbirääkimisi, et
müüa uuest katlamajast
tulevat soojusenergiat ka
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele, et kasutada
seda Tapa sõjaväelinnaku
kütmiseks. “Kui jõuame
kaitseväega kokkuleppele,
lubab see langetada Tapa
kaugküttepiirkonnas soojusenergia hinda veelgi rohkem - tasemeni 48 eurot/
MWh (käibemaksuta),”
märkis Tisler.
Soojatootja N.R. Energy lõpetas Tapal Üleviste
tänaval asuva katlamaja
3,5 miljonit eurot maksma
läinud ehitustööd septembri
keskel. Tööde käigus rajati
Tapale uus 7-megavatine
hakkepuidul töötav põhikatel ning renoveeriti olemas
olnud õlikatlamaja koos
kahe põlevkiviõlil töötava
katlaga koguvõimsusega 9,2

megavatti. Soojatootmise
seadmed tootis ja tarnis
Austria ettevõte Agro Forst
& Energietechnik GmbH.
Hoone projekteeris büroo
EMP A&I, andes selle arhitektuursele lahendusele
teistest katlamajadest oluliselt eristuva ilme. Projekti
rahastasid N.R. Energy ja
Citadele pank.
Tegu on nii Eestis kui
kogu meie lähiregioonis
kõige moodsama katlamajaga, mis kasutab kõige
kaasaegsemaid tehnoloogiaid, näiteks biomassi
niiskuse reaalajas mõõtmist. See võimaldab hakkepuidu põlemisprotsessi
automaatselt reguleerida ja
saavutada seeläbi suurem
efektiivsus.
N.R. Energ y kasutab
katlamajas küttena biomassi ehk hakkepuitu, mille tarnib Lääne-Virumaal
Väike-Maarjas tegutsev
OÜ Reinpaul, kes võitis
vastava hanke. Varem kasutati Tapal sooja tootmiseks põlevkiviõli, mis uues
katlamajas jääb varukatelde
tagavarakütteks.
1997. aastal asutatud ja
täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy
varustab soojusenergiaga
23 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ja müüb
soojusenergiat rohkem kui
30 mehitamata kaug- ja
lokaalkatlamajast. Ettevõtte
peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid,
lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud
omavalitsused, asutused ja
ettevõtted.
Ahto Tisler,
N.R. Energy OÜ
juhatuse liige
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VALLAVOLIKOGU OTSUSED
8. november 2017 nr 5
Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste
valimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lõigete 1,
l1, l2 ja Tapa valla põhimääruse § 15
lõigete 1 ja 2 ning salajase hääletamise
tulemuse alusel:
1. Lugeda valituks Tapa vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed:
1.1 eelarve-ja arengukomisjoni
esimees Toomas Uudeberg
1.2 revisjonikomisjoni esimees
Alar Teras
1.3 hariduskomisjoni esimees
Tea Välk
1.4 kultuurikomisjoni esimees
Reigo Tamm
1.5 majandus-ja ettevõtluskomisjoni esimees Mati Viidemann
1.6 sotsiaalkomisjoni esimees
Riina Niibo
1.7 turvalisuse komisjoni esimees
Ene Augasmägi
2. Lugeda valituks Tapa vallavolikogu alaliste komisjonide aseesimehed:
8. november 2017 nr 6
Esindajate nimetamine LääneViru Omavalitsuste Liitu üldkoosolekule
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude
seaduse § 7 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 251
ning Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
põhikirja punkti 4.3 alusel:
1. Määrata Tapa valla esindajateks
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule vallavolikogu esimees
Toomas Uudeberg ja vallavanem
Alari Kirt.
2. Määrata punktis 1 nimetatud isi08. november 2017 nr 7
Hüvitise maksmine
Tamsalu vallavolikogu ja Tapa vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse
haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse
05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu
valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159
“Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine” muutmine”
alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise teel
uus omavalitsusüksus – Tapa vald,
mis on ühinenud omavalitsusüksuste
üldõigusjärglane.
Tapa vallavolikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päeval 21.10.2017
lõppesid senise Tapa vallavolikogu
ja Tamsalu vallavolikogu liikmete
volitused.
Tapa vallavolikogu 01.11.2017 ot8. november 2017 nr 8
Vallavanemale töötasu ja hüvitiste
määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 ja § 49
lg 42 ning Tapa valla põhimääruse §
39 alusel:
Määrata Tapa vallavanem Alari
Kirt’i töötasuks 2950 eurot kuus.
Maksta vallavanemale seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitist 335
eurot kuus.
Vallavanema kasutusse antud mo-

2.1 eelarve-ja arengukomisjoni ase-

esimees Lilli Strõnadko
2.2 revisjonikomisjoni aseesimees
Tatjana Tamm
2.3 hariduskomisjoni aseesimees
Elmu Koppelmann
2.4 kultuurikomisjoni aseesimees
Dmitri Okatov
2.5 majandus-ja ettevõtluskomisjoni
aseesimees Sirje Major
2.6 sotsiaalkomisjoni aseesimees
Tiiu Rosenberg
2.7 turvalisuse komisjoni aseesimees
Üllar Neeme
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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 Halduskohtule
Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse jõustumisest.
Toomas Uudeberg,
vallavolikogu esimees

kute asendajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus vallavolikogu aseesimees Reigo Tamm ja vallavalitsuse
liige Riho Teil.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Tapa vwallavolikogule 30 päeva jooksul vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsuse teada saama või
esitada kaebus Tartu Halduskohtule/
Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse/jõustumisest.
Toomas Uudeberg,
vallavolikogu esimees

susega nr 4 nimetati ametisse Tapa
vallavalitsus.
Lähtudes eeltoodust ja haldusreformi seaduse § 19 lg 1 punkti 2 alusel:
Maksta volituste tähtajalise lõppemisega hüvitist järgmiselt:
1.1. Reigo Tamm’ele seoses Tapa
vallavolikogu esimehe volituste
lõppemisega 9600 eurot;
1.2. Riho Tell’ile seoses Tamsalu
vallavanema volituste lõppemisega
21 960 eurot. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
1.3. 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 Halduskohtule
Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse jõustumisest.
Toomas Uudeberg,
vallavolikogu esimees

biiltelefoninumbrilt võetud kõnedel
kõnelimiit kuni 100 eurot kuus.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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 Halduskohtule
Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse jõustumisest.
Toomas Uudeberg,
vallavolikogu esimees

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
19.10.2017
• Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus;
• sõlmiti kaks koduteenuse osutamise lepingut;
• kinnitati päevahoiuteenuse osutamise lepingu vorm;
• üks abivajaja suunati päevahoiuteenusele AS-i Viru Haiglas;
• kehtestati Lehtse teeninduspunktis pesupesemise teenuse hinnaks 1
masinatäis 3 eurot;
• puude langetamise Tapa linnas,
Jäneda külas edukaks pakkumuseks
kinnitati Aiastiil OÜ poolt esitatud
pakkumus;
• muudeti Spordi tn 15 ja Spordi tn
15a katastriüksuste piire;
• Tapa spordihoone katuse remondiks tunnitati edukaks pakkumuseks
OÜ RAM Builder poolt esitatud
pakkumus.
26.10.2017
• Eraldati Tapa valla elanikele Egert
Einmaa, Ville Morgen Fohs´ile ja
Marten Liukonen´ile 60.- eurot ja
Mattias Roop´ile 75 eurot toetust
huvitegevuse piirangute vähendamiseks läbi transpordi kulude ja osalustasude osalise kompenseerimise;
• otsustati kanda bilansist välja lootusetuks nõue summas 430,22 eurot
kuna pärijad ei ole võimelised võlgnevust tasuma;
• võeti vastu korraldus riigi omandis olevale raudteemaa kinnistule
seatud hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega.
8.11.2017
• Üheksale abivajajale eraldati ravimitoetust, kahele küttetoetust;
• ühele lapsele eraldati toitlustamise
toetust lasteaias;
• ühele abivajajale eraldati toetust

majanduslikult raske olukorra puhul;
• ühele abivajajale keelduti eraldamast ravimitoetust kuna see ei olnud õigustatud;
• pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid kokku neljas korteris;
• sõlmiti üks koduteenuse leping;
• neljale puudega isikule määrati
hooldajad ning hooldajatele hooldajatoetused;
• lõpetati üks pugeda inimese hooldamise leping;
• ühele puudega lapsele määrati
hooldaja;
• Loeti Aventa Konsalting OÜ
poolt esitatud dokumentatsioon
nõuetepäraseks ning lubati paigaldada välireklaami reklaamtahvel
(mõõtmetega 800x1000mm) Loode
tänaval asuva tänavavalgusposti külge alates 05. novembrist 2017 kuni
05. novembrini 2019;
• väljasta ehitusluba ehitise (puurkaevu) rajamiseks Tapa vallas, Linnape külas, Ööbiku kinnistul;
• väljastati ehitusluba ehitisele (kauplus-kontor) ümberehitamisel
(kohvik-majutushooneks) Tapa
vallas Tapa linnas Pargi tn 2 kinnistul;
• väljastati kasutusluba ehitisele
(Tootmishoone) püstitamisel Tapa
vallas Tapa linnas Paide mnt 86 kinnistul;
• väljastati kasutusluba ehitisele
(Automaattankla) püstitamisel Tapa
vallas Tapa linnas Pikk 16 kinnistul;
• muudeti Tapa vallas Jäneda külas
Järve 2 katastriüksuse lähiaadress
ning määrati uueks lähiaadressiks
Lääne-Viru maakond, Tapa vald,
Jäneda küla, Nukipõllu;
• muudeti Tapa vallas Lehtse alevikus Tamme tn 3 katastriüksuse
lähiaadress ning määrati uueks
lähiaadressiks Lääne-Viru maakond,
Tapa vald, Lehtse alevik, Tamme

tn 6;
• muudeti Tapa vallas Jäneda külas
Järve 3 katastriüksuse lähiaadress ning
määrati uueks lähiaadressiks LääneViru maakond, Tapa vald, Jäneda
küla, Metsaniidu;
• muudeti Tapa vallas Jäneda külas
Järve-3 katastriüksuse lähiaadress
ning määrati uueks lähiaadressiks
Lääne-Viru maakond, Tapa vald,
Jäneda küla, Piirmetsa;
• võeti vastu korraldus maa riigiomandisse jätmise kohta.
• nõustuti Tapa vallas Jäneda külas
asuva Sumina kinnistu jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks;
• Tapa vallavalitsuse teenistuskohtade täitmiseks ja personalialaste dokumentide ettevalmistamise parimaks
pakkumuseks tunnistati FIE Piret
Lõuk poolt esitatud pakkumus;
• Tamsalu Vallavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonnal väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks aadressil
Nisula, Kursi küla, Tapa vald;
• otsustati anda üürile korteromand
aadressil Sääse 10-29 Sääse alevik.
15.11.2017
• Otsustati asutada kahele abivajajale
tugiisikuteenust;
• loeti isiku poolt esitatud Tapa vallas
Näo külas Näo Keskus 2 kinnistule
ehitise rajamiseks (biopuhasti ja
imbsüsteem) ehitusteatis teavitatuks;
• väljastati ehitusluba ehitise (Sõnnikuhoidla) laiendamisel Tapa vallas
Saiakopli külas Jäätma kinnistul;
• eraldati Tapa valla reservfondist
4332 eurot tegevusalale Hulkuvate
loomadega seotud tegevus muude
mitmesuguste majandamiskulude
katteks;
• eraldati Tapa valla reservfondist
2760 eurot Lehtse kultuurimaja
hoone majandamiskuludesse.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
25.10.2017
• Valla valimiskomisjoni esimees luges ette otsuse, mille sisuks oli lugeda Tapa vallavolikogu esimeheks
valituks Toomas Uudeberg.
• Tapa vallavolikogu aseesimeheks valiti Reigo Tamm.

01.11.2017
• Tapa vallavanemaks valiti Alari
Kirt.
• Otsustati moodustada järgmised
alalised komisjonid: eelarve- ja arengukomisjon, revisjonikomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, majandus- ja ettevõtluskomisjon, sotsiaalko-

misjon ja turvalisuse komisjon.
• Kinnitati Tapa vallavalitsus 7-liikmelisena: vallavanem ja kuus valitsuse
liiget: Aivi Must, Andrus Freienthal,
Riho Tell, Vello Ojamäe, Neeme
Külmallik ja Rein Lall. Määrata vallavanemat asendavaks vallavalitsuse
liikmeks Andrus Freienthal.

VALLAVOLIKOGU OTSUSED
Vallavalitsuse liikmetele hüvitiste
määramine
8. november 2017 nr 9
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 19, § 49
lg 42 ja Tapa valla põhimääruse §
46 alusel:
Määrata Tapa vallavalitsuse 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.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Tapa
vallavolikogule 30 päeva jooksul vai-

de haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsuse teada saama või
esitada kaebus Tartu Halduskohtule
Halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul
Toomas Uudeberg
vallavolikogu esimees

Tänan perearsti
Riina Niibot
ja tema õdesid Eve
Uusnurme ning
Liidia Frolovat väga
vastutuleliku, hoolitseva ja
tähelepaneliku suhtumise
eest minu pikaajaliselt
raskelt haigesse
abikaasasse.
Tiiu Ernesaks-Hiiesalu
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Jäätmete kogumispunkti info
Tapa valla jäätmete kogumispunkti
uueks aadressiks on Paide mnt 7j.
Uues kogumispunktis on laienenud ka
elanikkonnalt vastuvõetavate jäätmete
sortiment.
Tapa valla elanikud saavad tasuta
kogumispuntki tuua alljärgnevad
jäätmed:
- paber ja kartong;
- klaas;
- tekstiil (rõivad);
- metallid;
- suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu
mööbel;
- kodumajapidamisest pärinevad ohtlikud jäätmed: kasutatud õlid ja õlifiltrijäätmed nagu õlifiltrid ja õlipakendid;
värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nende
pakendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid; lahustid, nagu näiteks
tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin;
taimekaitse- ja putukatõrjevahendid
ning nende pakendid; vanad akud ja
akuvedelikud; leeliselised ja pesuained;
kasutamata jäänud või aegunud ravimid
ja farmaatsiatooted; elavhõbedakraadiklaasid; päevavalguslambid; patareid;
- pakendid;
- vanarehvid;
- probleemtoodete jäätmed:
* suured kodumasinad (külmikud,
pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
* väikesed kodumasinad (tolmu-

imejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad,
kaalud, kohvimasinad jms);
* kodused IT & telekomseadmed
(personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad,
printerid jms);
* tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
* luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
* elektritööriistad (va. tööstuslikud);
* elektrilised mänguasjad;
* seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms);
- plastid;
- puit.
Tasu eest võetakse vastu:
- ehitus- ja lammutusjäätmeid hinnaga 102 eurot tonn;
- biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid hinnaga 66 eurot tonn;
- eterniiti hinnaga 144 eurot tonn.
Jäätmete kogumispunkti lahtioleku
ajad on: esmaspäeval kell 10–17, kolmapäeval kell 11–16, reedel kell 10–17,
laupäeval kell 10–15, riiklikel pühadel
suletud.
Jäätmete kogumispunkti haldab AS
Eesti Keskkonnateenused. Jäätmete
kogumispunktis võetakse jäätmeid vastu ainult Tapa valla elanikelt. Jäätmete
toojad registreeritakse.
Tasuta vastuvõtmisele kuuluvad need
elektri- ja elektroonika seadmed, mis on

komplektsed ja ei sisalda muid jäätmeid.
Kogumispunktis võetakse vastu
ainult sõiduautorehve ja eraisikutelt.
Riided peavad olema pakendatud
ja kuivad.
Juhul kui tahetakse üle anda aknaraame koos klaasidega, siis vaadeldakse
neid kui ehitusjäätmeid ning nende eest
tuleb tasuda. Kui klaasid eraldatakse
raamidest, saab need ära anda eraldi
jäätmetena ning tasuta.
Tasu eest vastuvõetavate jäätmete
eest saavad eraisikud maksta ainult
sularahas.
Jäätmed palume viia kogumispunkti
ainult lahtiolekuaegadel, kogumispunkti
värava taha jäätmete panemine on
keelatud.
Jäätmete kaalumisel ja konteineritesse ladustamisel aitab ja juhendab vastuvõtupunkti töötaja. Väiksemat kogust
peab olema võimalik kaaluda euroalusel,
suurema koguse puhul vajalik eelnev
kokkulepe kogumispunkti töötajaga.
Kogumispunkti võivad oma jäätmeid
tuua ka juriidilised isikud, kellele on kõikidele jäätmetele kehtestatud hinnakiri.
Vajalik eelnev kokkulepe kogumispunkti
töötajaga.
Jäätmeinfo leitav www.tapa.eekeskond,majandus-jäätmemajandus.
Lisainfo telefonidelt 5330 1779 või
322 9665.
Krista Pukk,
keskkonna- ja heakorraspetsialist

Maksuvaba tulu sõltub aastatulust
Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui
maksuvaba tulu määr kerkib 500 euroni.
Samas tekib vajadus oma aastasel tulul
silm peal hoida, et vältida tulumaksu
juurde tasumist 2019. aastal.
Alates 2018. aastast jaguneb saadava
maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni
14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis
on võimalik kasutada maksimaalset
maksuvabastust, mis on 6000 eurot
aastas ehk 500 eurot kuus.
Kui kuine sissetulek on vahemikus
1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–
25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba
tulu suurus 500 eurost vähenema ja
mida lähemal see on 2100 eurole, seda
väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100
euro (aastas üle 25 200 euro) teenides
on kogu tulu tulumaksuga maksustatav
ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.
Inimestel tuleb juba enne järgmist
aastat mõelda, millisesse tuluvahemikku
kuulutakse, et selle alusel esitada maksuvaba tulu avaldus oma tööandjale
või muule väljamakse tegijale, näiteks
sotsiaalkindlustusametile.
Kui inimene ei ole aasta alguses
arvestanud mõne täiendava tuluga,

näiteks korteri väljaüürimisest saadud
tulu või preemiaga, siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga
suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde
maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.
Raskesti etteennustatava tulu puhul
on mõistlik pigem olla maksuvaba
tulu arvesse võtmisel tagasihoidlikum,
et vältida tulumaksu juurde maksmist.
Enammakstud tulumaksu saab 2019.
aasta alguses esitatava tuludeklaratsiooniga tagasi.
Uuest aastast kaob ära täiendav
maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Kui pensioni saaja ei ole
sotsiaalkindlustusametile maksuvaba
tulu arvestamiseks avaldust esitanud, siis
arvestatakse tema pensionilt alates 2018.
aasta jaanuarist automaatselt tulumaks
esimesest eurost.
Inimesed, kes on juba esitanud sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvaba
osa arvestamise avalduse, uut avaldust
esitama ei pea. Alates 1. detsembrist
saab inimene ka ise eesti.ee portaalist
järgi vaadata, kas tulumaksuvabastuse
rakendamiseks avaldus on esitanud
või mitte. Kui ei ole, siis saab avalduse
sealsamas kohe ka esitada.
E-maksuametisse/e-tolli lisandub

veel võimalus jooksvalt näha, kui palju
on erinevad väljamaksjad inimesele tasu
maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud.
Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle
piirmäära, saab näha ka võimalikku
täiendavat tulumaksukohustust, mis
tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. See
on prognoos, sest kui sissetulek aasta
jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu suurus. Samuti puudub MTA-l
info täiendavate tulude ja võimalike
mahaarvamiste kohta, mis tuleb esitada
alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.
Seetõttu tasub e-maksuametis/etollis oma e-postiaadress ja telefon üle
vaadata, sest MTA saadab teavitusi,
kui maksuvaba tulu hakkab enne aasta
lõppu täis saama.
Lisainfo:
Rohkem infot maksuvaba tulu kohta
leiad meie koduleheküljelt www.emta.
ee/maksuvaba-tulu või infotelefonilt
880 0811.
Pensioni ja kahju- ning vanemahüvitise saajad saavad oma küsimuste
korral lisainfot sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018 või tulumaksu infotelefonilt
Agne Aaslav
6610551.
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KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
23.–25. november Tapa valla muusikapäevad “Mina ka”.
24. nov kl 18 Tapa kultuurikojas Tapa valla muusikapäevade
noortekontsert. Esinevad Tapa Muusika- ja Kunstikooli
õpilased, Tamsalu kultuurimaja noorterühmad, Tapa Linna
Orkester, Tapa kultuurikoja laste ja noorte tantsurühmad,
Tapa gümnaasiumi tantsurühmad ja Ukraina Pühapäevakooli
õpilased. Kontsert on tasuta.
27. nov kl 19 Vana Baskini Teatri etendus “Täna algab uus
elu”. Komöödia kahes vaatuses. Osades: Raivo Rüütel, Külli
Reinumägi, Eduard Salmistu (Rakvere Teater), Aleksander
Ots. Pääsmed 13 € ja 15.
28. nov kl 17 ja 20 Romantiline draamakomöödia „Pariis võib
oodata“. Alla 12 a mittesoovitatav. Piletid 4 € ja 2 €.
2. dets kl 14 Ukraina seltsi Chervona Ruta kontsert “Ühise
taeva all“. Kaastegevad segakoor Leetar, rahvatantsurühm
Tulised Tuulutajad, Moldova meesansambel ja paljud teised
kollektiivid.
3. detsembril Esimene advent ja jõulutule jagamine.
Kl 13.30 Tapa Jakobi kirikus laulab Alen Veziko.
Kl 15.30 Jaama pargis jõulurahu väljakuulutamine ja jõulutule
jagamine. Esinevad kultuurikoja tantsurühmad ja Tapa Valla
Lastekoor. Kuum glögi ja värsked piparkoogid.
5. dets kl 18 ja 20 Film „Igitee“. Alla 16 aasta keelatud. Pilet 4
€ ja 2 €.
8. detsember Peeglisaal broneeritud.
9. dets kl 12 Teeme koos piparkoogimaja. Juhendaja Leana
Saia. Kuidas teha tainast? Maja väljalõikamine, kokkupanek,
kaunistamine jne. Materjalid kohapeal olemas. Iga
meistrimees saab maja kaasa. Kandik, millele ehitada võtke
ise kaasa. Osalustasu 15 €. Osalejate arv piiratud! Palume
kindlasti eelnevalt registreeruda hiljemalt 7. detsembriks
kirjutades e-postile info@kultuurikoda või telefonil
+372 5343 2710.
10. dets kl 13 Jalaväebrigaadi laste jõulupidu.
12. dets kl 18 ja 20 Koguperefilm „Paddingtoni seiklused
2“(Paddington 2). Pilet 4 € ja 2 €.
18. dets kl 10–17 Vanavara ost.
19. dets kl 18 ja 20 Ajalooline draama „Matilda“. Pilet 4 € ja 2 €.
21. dets kl 12 Jõuluhõnguline pärastlõuna eakatele.
22. dets kl 17 Elava Usu Koguduse laste jõuluüritus.
29. dets kl 21 Aastalõpupidu. Ansambel In mood (Toomas
Krall ja Peep Pihlak). 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@kultuurikoda.ee.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
25. nov kl 17 Tapa valla XI muusikapäevade „Mina ka!“ pidulik
lõpetamine. Esinevad Tapa valla täiskasvanute kollektiivid.
Kontsert tasuta. Peale kontserti jätkub pidu kõigile soovijaile.
Selleks võib oma lauale üht-teist kaasa võtta. Tantsuks mängib
ansambel Hollarii. Pääse tavalisele pidulisele 5 €; esinejatele
tasuta. Eelregistreerimist ei ole – laua paned ise. Info:
521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee.
27. nov kl 13 Lehtse Käsitööseltsingu meisterdamise töötuba.
Teeme ise jõuluks kinke ja kaunistusi. Mitmesugused
materjalid olemas – tule oma huvitava ideega kohale. Ootame
igas eas inimesi!
3. dets kl 10 Lehtse 4. pinksi pühapäev. Kestab XVI hooaeg.
Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid,
tüdrukud. Mäng turniiridena. Täiskasvanute registreerimine
algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50 €,
õpilastele tasuta.
4. dets kl 13 Klubi Ehavalgus käelise tegevuse päev. Valmistame
oma kätega midagi jõuluteemalist kinkimiseks, kaunistamiseks
jne. Võta kaasa head mõtted!
9. dets kl 11–14 Lehtse jõululaadake.
Kl 12 Advendikontsert – esinevad Lehtse Kooli lapsed.
Käsitööseltsingu õnneloos – iga loos võidab! Müügil käsitööd,
ehteid ja mitmesugust jõulunänni kinkimiseks – pakkuge!
Laste heategevusmüük. Oodatud ka toiduainete pakkujad!
Müügisoovi korral võta ühendust kultuurimajaga! (tel
521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee).
12. dets kl 16.15 Tasuta jõuluetendus “Valge muinasjutt” Tapa
valla lastele jõulukingiks. Esitab lasteteater Kehra Nukk. NB!
Palume kollektiividel ette teatada vähemalt 7. dets-ks! (info@
lehtsekultuurimaja.ee, tel 521 8398).
17. dets kl 12 Lehtse külakilb 4. mäng. XVI hooaeg. Võistkond
kuni 4 liiget. Mängud kestavad aprillini. Ootame teid, nupukad
– mälumängus ei ole kaotajaid! Osamaks täiskasvanuil 2 €,
õpilstele tasuta.
18. dets kl 13 Klubi Ehavalgus jõuluootus. Külla tuleb ... Kuulame
jõulumuusikat ja laulame koos! Jõululood, -salmid, -laulud ja
mälestused vanaaja jõuludes. Istume ühises peolauas. Võta
kaasa natuke niksi-näksi, hea meeleolu ning mõni naaber!
Koos on tore – tule meie sekka!
21. dets kl 17 Lehtse kooli jõulupidu.
23. dets kl 20 Jõulupidu kõigile. Tantsuks ansambel Uba.
Üllatusesinejad! Eelregistreerimine laudadesse. 22.
detsembrini pääse 7 €, peoõhtul kallim ja mugav koht pole
garanteeritud. Info 521 8398; 383 3350,
e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras
korterid ja majad. Aitan Teid kinnisvara
ostmisel – müümisel - üürimisel.
Tehingute kiire ja korrektne vormistamine.
Abi kolimisel. Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Täpsem info: tel. 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.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.

Autokäpp OÜ
• Autoremont ja hooldus • Varuosade tellimine
• Summutite remont
kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420
Väike 17, Tapa

Akende, uste ja muude
puidutoodete valmistamine
tellimuse peale.

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

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.

Takom Transport OÜ
Tapa küttelaos müügil

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

PRIMATE CAPITAL OÜ
-

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

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.

Otsitakse osalise ajaga töötajat Jäneda talli
(Jäneda küla, Tapa vald).
Peamiselt nädalavahetusteks või
kokkuleppel muud päevad.
Töö sisuks on bokside puhastamine, hobuste
söötmine ning oskuste korral sisseja väljaviimne.
Kontakt: 522 5718.

Pädevusega ELEKTRIK
teostab kõiki elektritöid.
Tel 5341 9510,
e-mail: lepikuelektritööd@gmail.com.
ELEKTRITÖÖD
PROJEKTEERIMINE
KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT
KONSULTATSIOON

K&S Torutööd OÜ
teostab:

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
(sise- ja välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük
ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine

Kauplus MELITA ÄRI, Tapa Turu 3,
Detsembris pühade puhul kogu kaup -30%.

PITSADE
ETTETELLIMINE
telefonil 5866 9095.
Lahtiolekuajad:
P–R 11–21 ja L 10–21
Leia meid ka FB-st www.facebook.com/tapapizzakiosk/

UUED VALLAKODANIKUD
Jakob Koppelmann (Jäneda) 09.09.2017
Ekke Lepiksaar (Tapa) 09.10.2017
Siim Sander Vetka (Tapa) 09.10.2017
Diana Pulman (Tapa) 19.09.2017
Sabrina Ossiitšuk (Tapa) 02.10.2017
Miralda Kopp
(Tapa) 08.10.2017
Rebecca Tomson (Tapa) 17.10.2017
Maribell Vildek (Tapa) 18.10.2017
Mariel Kõremäe (Tapa) 30.10.2017
Margely Valdmann (Tapa) 03.11.2017

Tel +372 5565 6506.

ÕNNITLEME EAKAID
FIE Uno Lees
treimis- ja freesimistööd
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone).
Tel 5664 9956.

Paul Sirp (Tapa) 22.11.1927 90
Maimo-Johanna Kuusik (Tapa) 07.11.1932 85
Silvia Seidelberg (Tapa) 22.11.1932 85
Velda Normak (Lehtse) 25.11.1932 85
Militina Ovchinnikova (Tapa) 26.11.1932 85

Nomiaska OÜ

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

Tatiana Polyarun (Tapa) 18.11.1937 80
Viivi Kipper (Tapa) 23.11.1937 80
Paavo Viirmaa (Vahakulmu) 28.11.1937 80
Liudmyla Bovarova, (Tapa) 30.11.1937 80
Endel Lilleorg (Raudla) 30.11.1937 80
Valeria Murd (Tapa) 17.11.1942 75
Aili Laasmaa (Tapa) 23.11.1942 75
Anne Kont (Tapa) 24.11.1942 75
Martin Jätla (Tapa) 24.11.1942 75
Albina Morozova (Tapa) 27.11.1942 75

RAM Builder OÜ
Teostab järgmisi töid:

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

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

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

Ruti Klettenberg (Tapa) 29.11.1942 75
Stanislav Kontarev (Tapa) 13.11.1947 70
Virve Labi (Tapa) 15.11.1947 70
Enn Kuusk (Tapa) 22.11.1947 70
Jaan Raja (Jootme) 28.11.1947 70

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Raimo Pärtelsohn (Moe) 06.05.1941-11.10.2017

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus ei iial kao …
Mälestame sõbralikku naabrinaist
BERTA TULTS´I
Avaldame kaastunnet tütardele ja õele peredega.
Trepikojanaabrid Pikk tn 12

Valdek Lillepea (Tapa) 30.07.1948-15.10.2017
Hulda Tiik (Tapa) 08.11.1925-13.10.2017
Gennadi Pavlov (Tapa) 11.06.1958-13.10.2017
Ljubov Artemjeva (Karkuse) 01.01.1963-20.10.2017
Vahur Hiiesalu (Tapa) 15.08.1937-26.10.2017
Meeta-Rosalie Heide (Tapa) 02.04.1916-26.10.2017
Arne Mahlberg (Lehtse) 03.05.1932-02.11.2017
Urmas Päärson (Tapa) 05.07.1956-10.11.2017

Kaseokstes leinasahin
tasane kui tuuleke.
Koduõues vaikne valu
pereisa suikund unele.
Kallid Lüüli ja Taimo perega,
südamlik kaastunne kalli abikaasa, isa ja vanaisa
ARNE MAHLBERG´I
surma puhul
Airi, Evi-Maie, Aini, Valve, Helgi, Endla, Alma

Jäi tühjaks koduõu
lein raske südames
Kallis Lüüli!
Südamlik kaastunne abikaasa
ARNE MAHLBERGI
kaotuse puhul.
Lehtse Käsitööseltsing

Berta Tults (Tapa) 20.12.1936-13.11.2017
Eia Jurak (Tapa) 28.08.1940-02.11.2017
Jelena Lomanova 10.08.1972-12.11.2017

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

