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Eesti Vabariigi
100. juubeliaastale

Tamsalu
vallavalitsusest sai
halduskeskus

Tänavune Presidendimatk toimub
pühapäeval, 25. veebruaril ja juba
15. korda. Start antakse traditsiooniliselt Aegviidu raudteejaama parklast
kell 11.15, kust kõik koos liigutakse
Jänedale. Matka pikkus on ligi seitse
kilomeetrit ja sobib liikumiseks kogu
perele. Olenevalt lumeoludest, saab
kas suusatada või läbida rada kõndides.
Pärast matka toimub Jäneda lossis
MTÜ Jäneda Muuseum eestvedamisel Jänedaga seotud tuntud EV 100
Eesti inimeste sümboolsete jalajälgede jäädvustamine.
Kolmandat korda toimub ka Papa
Krimmi koogikohvik Presidendimatka ajal. Huvilised saavad seal müüa
enda valmistatud kooke või muid hõrgutisi, mis mõeldud Presidendimatka
osavõtjatele ja teistele maiasmokkadele. Koogimüügi tulu ja annetustega on
võimalus toetada Jäneda lossi Urmas
Sisaski Tähetorni renoveerimist. Tänavu valib lemmikkoogi rahvas. Rahva
lemmikkoogi autorit ootab Eesti Vabariigi 100. juubelile kohane kingitus.
Meeleolukal presidendimatka järelpeol saavad maitsva supiga Jäneda
Täku Tallis kõik kõhtu kinnitada,
tehakse traditsiooniline ühispilt ning
tantsuhuvilised saavad jalga keerutada
ansambli Tants’n’Trall saatel.
Presidendimatka saab ka toetada,
soetades loosipileti, mis 2 eurot ja
millega saab osa võtta ka erinevate
auhindade loosimisest.
Matkalised saavad tulla kõikjalt,
selleks puhuks liiguvad enne matka
Tallinnast Aegviitu ja hiljem tagasi ka
soodsate hindadega ELRONi rongid,
samuti liiguvad tasuta bussid Tapalt
Aegviitu ja peale matka Jänedalt
Tapale tagasi.
Infot XV Presidendimatka kohta
leiate: www.presidendirada.ee.
Kohtumiseni presidendirajal!
Tapa vallavalitsuse
tööaeg
on muutunud
Uued tööajad:
Esmaspäeval,
teisipäeval kell 8–16.30
Kolmapäeval kell 8–18
Neljapäeval kell 8–16.30
Reedel kell 8–15

Järgmine Tapa valla ajaleht
Sõnumed/Tapaskije Vesti
jõuab postkastidesse
23. veebruaril 2018.
Toimetus

AS Viru Haigla tellis ning AS Megaron-E ehitas Tapa haigla juurde esmatasandi keskuse, kus on ruumid neljale
perearstile ja kaheksale pereõele, ämmaemandale, hambaarstile, eriarstidele, koduõendusele ning taastusravile. Lisaks asuvad uues hoones apteek, röntgenikabinet ja labor.
Foto Heiki Vuntus

2018. aasta prioriteedid
Lähemate aastate olulisem dokument ehk arengukava sai mõningast kajastust juba eelmises lehenumbris, kuid arvestades teema
olulisust, alustan samal teemal
selgi korral.
Lehe ilmumise ajaks on tehtud
ka lõplikud kokkuvõtted saadud
ettepanekutest, aga ka vahekokkuvõte andis ülimalt positiivse
pildi. Heameel oli, et ettepanekuid
laekus palju ning mõtteid tuli tõesti
„seinast seina“, alates teede korrashoiust kuni valla juhtimiseni välja.
Vallaelanike ettepanekud on
heaks täienduseks nendele mõtetele, mille panid kirja kõikide
meie valla allasutuste töötajad ja
spetsialistid vallamajast.
Muidugi pole arengukava praegu veel valmis. Valmis pole see ka
siis, kui pärast avalikustamiseks
pannakse – ka siis on veel võimalik
mõtteid avaldada. Kutsun kõiki
arengukavaga sel perioodil lähemalt tutvuma ning kaasa mõtlema.
Püüame teha nii, et ühel või
teisel moel arvestatakse kõiki ettepanekuid, mis kuidagimoodigi
puudutavad kohalikku omavalitsust. Tänan siinkohal juba kõiki
ettepaneku teinuid.
Teise arengudokumendina algatas Tapa vallavolikogu uue üldplaneeringu koostamise ja praegu
valmistame ette hankedokumenti
konsultandi leidmiseks. Hanke
kuulutab vallavalitsus välja aasta
neljandal nädalal.
Detsembri volikogu istungil
andis vallavalitsus üle uue valla
2018. aasta eelarve. Vallaeelarve
on tasakaalus ja koostatud pigem
konservatiivselt. Tegemist on
dokumendiga, mille koostamisel
oleme arvestanud paljude seadustega: kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadust,

kohaliku omavalitsuse korralduse
seadust, kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemise soodustamise
seadust, haldusreformi seadust,
Eesti territooriumi haldusjaotuse
seadust, Tapa valla põhimäärust
ning valdkondlikke normatiivakte,
samuti Tamsalu ja Tapa valla eelarvestrateegiaid. Eelarve eelnõu
koostamisel on arvesse võetud ka
Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemislepingu sätteid ning Valimisliidu
Valgejõgi ja Reformierakonna vahel
sõlmitud koalitsioonilepingut.
Tapa valla 2018. aasta eelarve
on eriline mitmes mõttes. See on
ühinemisjärgselt moodustunud
uue omavalitsusüksuse esimene
eelarve, koondades endiste Tapa
ja Tamsalu vallavalitsuste ja allasutuste eelarveid. Teiseks oluliseks
eelarvet mõjutavaks muutuseks
on maavalitsuste likvideerimisest
tulenevalt osade riiklike ülesannete
delegeerimine omavalitsustele.
Tulenevalt väliskeskkonna muutustest ning Tamsalu ja Tapa valla ühinemislepingust, on Tapa valla 2018.
aasta eelarve prioriteedid järgmised:
• Muudatuste rahastamine. Haldusreformist tulenevalt rakendub
2018. aasta algusest uus juhtimisstruktuur, korraldatakse ümber valla
allasutuste tegevus.
• Spordikooli loomine. Eesmärgiks on käivitada valla spordikooli
tegevus septembrist 2018.
• Palkade ja toetuste ühtlustamine. Ühinenud omavalitsuste palgad
sarnastel ametikohtadel ning elanikkonnale makstavad sotsiaaltoetused
erinevad mõnevõrra. Ühtlustamine
toimub töötajatele ja elanikkonnale
soodsamas suunas.
• Õpetajate palga kasv. Riik on
kavandanud lisaraha üldhariduskooli õpetajate ja lasteaiaõpetajate
palga kasvuks. Lasteaiaõpetajate

palga kasvuks riigieelarvelise toetuse saamise eeltingimuseks on
omavalitsuse omapoolne panus.
• Kokkulepitud investeeringute
finantseerimine. Investeeringute
planeerimisel 2018. aasta eelarves
on arvestatud Tapa ja Tamsalu valla eelarvestrateegiat, Tamsalu valla
ja Tapa valla ühinemislepingut
ning koalitsioonilepingut.
Kuigi eelarves on 3,4 miljoni
euro ulatuses investeeringuid, olen
kindel, et tegelikult see number suureneb aasta jooksul lisatulude arvelt.
Seda on näidanud ka varsemad
kogemused. Täpsema eelarve projektiga saab tutvuda valla kodulehel.
Et elu mitte seisma jätta, siis
häid tavasid arvesse võttes tegeleb
vallavalitsus kavas olevate investeeringute ettevalmistamisega. Tapa
kultuurikoja rekonstrueerimise
projekt on valmis, valmimas on
eelkalkulatsioon, seejärel saab hakata täpsemalt planeerima, kuidas
ja millal hankega välja minna. Tapa
vene põhikooli remont jätkub ja
praegu käib planeeritavate tööde
täpsustamine, et sügiseks oleks
sisetööd valmis. Investeeringute
nimekiri on üsna pikk ja huvi korral saab neid uurida jällegi eelarve
projektist või siis kui tegevus jõuab
hanke staadiumisse, anname sellest
nii veebis kui leheveergudel teada.
Selle aasta alguses toimus kohtumine Kaitseministeeriumi esindajatega, kus olid arutluse all
ühisprojektid; teede ja tänavate
ehitamine, Tapa mõisa saatus, Tapa
linnastaadioni korrastamine, Tapale ujula koos saunadega rajamine
jne. Lubadusi nende elluviimise
kuupäevade osas on praegu vara
anda, kuid mõttevahetus andis
kinnitust, et riigi huvi Tapa valla
ja Tapa linna elanike vastu on suur.
Alari Kirt, vallavanem

Senistes Tamsalu vallavalitsuse ruumides tegutseb nüüd Tapa valla Tamsalu
halduskeskus, kus iga päev töötavad
kantseleispetsialist Ursula Grau ning sotsiaalhoolekandespetsialist Pille Eevardi.
Kantseleis saab teha näiteks rahvastikuregistri toiminguid, sinna võib
viia paberkandjal dokumente, aga ka
vajadusel nõu või abi küsida. “Kantseleispetsialist kuulab inimesed ära ning
suunab vajadusel edasi,” julgustas Tapa
vallavanem Alari Kirt Tamsalu piirkonna elanikke. Vallavanemaga saavad
Tamsalu piirkonna elanikud kohtuda
halduskeskuses teisipäeviti, kui vallajuhil
on tööpäev Tamsalus. Lisaks töötavad
Tamsalus raamatupidajad.
Teatud aegadel hakkab kodanikke
halduskeskuses vastu võtma veel mõni
spetsialist, kuid kes ja millisel ajal, vajab
täpsustamist ja läbirääkimist.
VT, 04.01.2018

Tamsalu piirkonnas
tõuseb sünnitoetus
Tapa vallavalitsus otsustas määrata 1.
jaanuarist sünnitoetuse suuruseks 400
eurot. Vallavanem Alari Kirt selgitas, et
praegu on Tapa vallas sünnitoetus 400
eurot, endises Tamsalu vallas oli see 350
eurot. Uuest aastast hakkab kehtima
ühtne määr kogu vallas ja otsustati nii,
nagu on soodsam väikestele kodanikele
ja nende vanematele.
VT, 28.12.2017

Tapa valla
sihtstipendium
Motiveerimaks ja toetamaks täiskoormusel õppivaid üliõpilasi, võttis Tapa
vallavolikogu 28. septembril 2017 vastu
määruse ,,Tapa valla sihtstipendiumi
määramise kord“. Stipendiumi suuruseks
on 1 000 eurot, mida makstakse ühele isikule ühel korral. Stipendiumi on võimalik
taotleda üliõpilasel, kes asus omandama
kõrgharidust 2017. aastal.
Sihtstipendiumi on võimalik taotleda
esimese semestri läbinud üliõpilasel:
- kes on lõpetanud Tapa vallas põhikooli või gümnaasiumi,
- kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne
elukoht on Tapa vallas,
- kes on esimese semestri jooksul
täitnud vähemalt 75% oma kinnitatud
õppekava ainepunktidest.
Taotleja esitab:
- taotluse Tapa vallavalitsusele. Taotluse vormi blankett on kättesaadav Tapa
valla kodulehel www.tapa.ee hariduse
valdkonna juures ja vallamajas.
- kooli õppeosakonna poolt välja
antud väljavõtte esimese semestri õpingukaardist.
Taotluse esitamise tähtaeg on 15.
veebruar 2017. Stipendiumi maksmise
otsustab Tapa vallavalitsus veebruarikuu
jooksul. Küsimuste korral võtta ühendust haridusspetsialistiga, tel: 322 9684
või e-kiri: anne.roos@tapa.ee.
Anne Roos, haridusspetsialist
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TAPA VALLA AJALEHT

LK 2
Toimetaja sissejuhatus

Kolmes järjestikuses lehenumbris (jaanuar, veebruar, märts 2018) tutvustame Tapa
vallavolikogu ja -valitsuse liikmeid lähemalt kui seda tehti valimisreklaamides. Endast ja
oma mõtetest räägivad asjaosalised ise, mida vajalikuks peavad. Toimetus loodab,
et see on vajalik teave vallaelanikele. Iga tutvustuse juures on foto, et oleks võimalik
meie esindajaid ka tavaelus ära tunda. Veebruarikuises Sõnumetes avaldame ka täpse
nimekirja vallaametnikest koos kontaktandmete, vastuvõtuaegade ja fotodega.
Lugupidamisega
Heiki Vuntus, toimetaja

Toomas Uudeberg
Toomas Uudeberg (58) on
vallavolikogu esimees.
Mul on kõrgharidus insenermehaaniku erialal. Tööraamatus
on esimene kanne 1974. aastast,
koolivaheaegadel töötasin Põdrangu sovhoosis põllumajandustöödel, tänu osakonnajuhataja
usaldusele ka traktoristina. Alates
1983. aastast olen töötanud Põdrangu sovhoosis statsionaarsete
seadmete mehaanikuna, osakonnajuhatajana, peainsenerina.
Pärast põllumajandusreformi alates 1993. a töötasin oma
osalusega erafirmas juhatajana.
1996 aasta sügisest Tamsalu vallavanemana, 2004–2005 Tamsalu
linnapea, 2006 Tamsalu vallavanem, 2016 Rakvere Ametikoolis
garaaži meistrina.
Minu senine ühiskondlik tegevus – umbes 20 aastat ajasin Sääse
metsas talviseid suusaradasid
sisse. Olen üks vanade traditsioonide taaselustajatest ja uute
tegemiste algatajatest – ümber
Porkuni järve jooks, TamsaluNeeruti suusamaraton, tünnisõit,
Tamsalu maastikuratta võistlused.
Vabatahtlikkus tegevusse olen
olnud algataja ja eestvedaja kodukandi ajaloo jäädvustamisel (Vistla vennaskalmistu, Tamsalu nn.
„Aja kivi“, V.Puuranna talukoht),
olen toetanud külade ettevõtmisi. Olen toimetanud mitmete
„Teeme ära“ talgute talgujuhina.
Samuti olen olnud seotud paljude
MTÜ-de tegevustega maakondlikel ja piirkondlikul tasandil.
Abielus olen ametlikult 36
aastat. Abikaasa Tiia töötab Tam-

salu kultuurimaja juhatajana.
Perekonnas kolm täisealist last,
kaks tütart – Tiina ja Tuuli ning
poeg Tanel. Tiina arendab Eesti
riigi kaitsevõimet, Tuuli tegutseb
meditsiini valdkonnas ja poeg
Tanel tegutseb infotehnoloogia
valdkonnas. Olen kolmekordne
vanaisa.
Seoses kahe valla ühinemisega tahan anda oma panuse
Tapa valla ühtlase arengu jaoks
ja seista endise Tamsalu valla
piirkonna edasiarendamise eest.
Kindlasti olen selline inimene, et ei korralda volikogus
näitemängu, vaid tahan pühenduda vallaasja ajamisele. Olen
võimeline tegema koostööd
kõigi volikogu liikmetega.
Omavalitsuse tegevusega
olen seotud päris pikalt, alates
1993. aastast. Alustasin 1993 aastal Tamsalu vallavolikogus ja nii
on vallatöö praktiline kogemus
kuni tänaseni välja.
Kindlasti viin volikogusse vallakodanike poolt räägitud mured
ja aitan neile lahendust leida. Nii
palju kui võimalust, levitan Tapa
valla võimalusi laiemale piirkonnale Eestis ja kaugemal. Samuti
panustan volikogus, et volikogu
ajaks vallaasja, mitte ei tegeleks
„poliitmängudega“ .
Eelnevad volikogud on kindlasti teinud otsuseid, mis on
võimaldanud valla elukeskkonda
paremaks muuta.
Põhieesmärk vallavolikogus
tegutsemisel on, et Tapa vald
oleks hea elukeskkonnaga elupaik ja et kodaniku hääl jõuaks

otsustajateni.
Vallavolikogu koostegutsemises ühise eesmärgi saavutamisel
on kõik ettepanekud arutamist
väärt, olenemata, kes need teeb.
Nelja aasta pärast on Tapa
vald oluliselt paranenud elukeskkonnaga vald. Elanikkonna
vähenemine on pidurdunud
ja avalike teenuste kvaliteet on
tänasest parem.
Hobid ja meelistegevused on
looduses viibimine ja reisimine.
Pingeid aitab maandada füüsiline töö. Korrastan oma vanaisa
metsa laste ja lastelaste jaoks.
Meeldib reisida nii Eestimaal,
kui ka väljapool Eestit. Pean lugu
saunast ja väikesest sportlikust
pingutusest. Palju annab juurde
aeg, mida saab veeta koos lastelastega.
Teiste juures hindan eelkõige
ausust. Kõige raskem on koos
töötada nn. „kahepalgeliste“
inimestega.
Lugupidamisega
Toomas Uudeberg

Ene Augasmägi
Ene Augasmägi (42) on vallavolikogu liige.
Olen põline tapakas. Mul on kaks
imearmsat last – poeg õpib gümnaasiumis ja tütar õpib Tallinna
Tervishoiukõrgkoolis tegevusterapeudiks. Olen õppinud ja teinud
politseitööd, omandanud magistrikraadi sotsiaaltöös ja bakalaureusekraadi tervisejuhi erialal.
Pikki aastaid oli minu juhtida
Tapa valla sotsiaaltöö, peale seda
töötasin neli pool aastat Sotsiaalministeeriumis tervisepoliitika
juhina ning viimati Tamsalu vallavalitsuses sotsiaal- ja haridusosakonna juhatajana veidi üle kahe
aasta. Hetkel olen pühendunud
sotsiaalsete tugiteenustega tegeleva MTÜ arendamisele ning viin
läbi erinevaid sotsiaalvaldkonna
loenguid/koolitusi. Aastaid olen
olnud aktiivne ühiskonnaliige,
aidanud korraldada ja läbi viia
erinevaid vabatahtlike üritusi ning
2007. aastal olin ka üks MTÜ
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse
asutajatest, milline panustab jätkuvalt heategevusse ning perede
toetamisse.
Volikogu töös aitavad mind
minu isikuomadused, mis näevad
probleemide lahendusi perspek-

tiivitundega. Oman alati situatsioonidest ja probleemidest omapoolset nägemust ning pakun ka
julgelt välja lahendusi ning astun
alati välja nõrgemate kaitseks.
Mul on pikaajaline meeskonnatöö ning ka individuaalse
töö kogemus. Minu tugevuseks
volikogu töös on veel see, et olen
positiivse ellusuhtumisega, hea
suhtlemisoskusega, analüüsivõimeline, kohusetundlik, tähelepanelik, korrektne, järjekindel ning
õppimisvõimeline, oskan tööd ja
aega planeerida. Teiste inimeste
juures aga hindan koostööle
orienteeritust, selget väljendamist
ning konkreetsust.
Minu sõnum on see, et kõike
mida teed, tee südamega, sest
iga väike muutus parema elukeskkonna saavutamise nimel
jõuab lõpuks eesmärgini ja võib
paigast mägesid liigutada.
Ma ei oska küll ennustada
tulevikku, aga tean kindlalt, et
volikogu peab tegema otsuseid,
mis on head kogu valla arengule
ja heaolule ning püüdlema selle
poole, et nelja aasta pärast on
Tapa vald koht:
- kuhu tullakse elama hea elukeskkonna pärast, kus lastel on

Reigo Tamm
Reigo Tamm (29) on vallavolikogu aseesimees.
Sündisin 22. detsembril
1988. aastal. Minu esimesed
eluaastad möödusid Tamsalus. Lasteaiaikka jõudes
asusime koos emaga, kes
töötab ka praegu Tapa gümnaasiumis algklasside õpetajana, elama Tapale. Oma kodukohtadeks pean mõlemaid
– Tamsalus on mu juured,
Tapal olen elanud kogu oma
teadliku elu. Olen lisaks Tapa
gümnaasiumile ka Tapa muusikakooli vilistlane.
Gümnaasiumi lõpetasin 2008. aastal ja pärast
seda asusin õppima Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli näitleja
erialale, kus minu juhendajaks oli Elmo Nüganen.
Paar kuud täiendasin ennast
näitlemises Londonis Rose
Bruford College’is. Aastatel
2009–2016 õppisin samas
kõrgkoolis klassikalist laulu
õppejõud Taavi Tampuu juures. Juba õpingute ajal asusin
tööle Vanemuise teatrisse,
kus olin koosseisuline ooperisolist aastatel 2014–2017.
Alates 1. septembrist 2017
töötan Rahvusooper Estonias ooperisolistina.
Olen mänginud suuremaid ja väiksemaid rolle mitmetes ooperites, operettides,
muusikalides, ka sõnalavastustes, ning andnud kontserte nii Eestis kui välismaal.
Kolmandat aastat korraldan
Tartu linna päeva, olen selle
ooperile pühendatud festivali kunstiline juht. Peagi
möödub 150 aasta Eesti
laulupidude sünnist, esimene
neist toimus Tartus – kuulun
ka Tartu 2019. aasta laulupeo korraldusmeeskonda.
Kümme aastat korraldasin ka
kontserdisarju „Rosaarium“
(Jänedal) ja „Noored muusikud“ (Tapal).
Kohalikus poliitikas olen
aktiivselt kaasa löönud aastast
2009, kui kandideerisin esimest korda Tapa vallavoliko-

gusse. Kuna tookord Reformierakond oma nimekirjaga
valimistele väljas ei olnud,
kandideerisin valimisliidus
„Valgejõgi“. Asendusliikmena pääsesin volikogusse ja
hakkasin juhtima volikogu
kultuurikomisjoni. Järgmistel
valimistel 2013. aastal panin
juba ise kokku Reformierakonna nimekirja ja saime
valimistel volikogusse kaks
kohta. Moodustasime koalitsiooni ning jätkasin volikogu
kultuurikomisjoni juhina.
Lisaks asusin volikogu aseesimehe ametikohale.
Pärast volikogu tollase
esimehe tagasiastumist valiti
mind 2016. aasta mais tema
asemele. Esimese asjana sukeldusin haldusreformi teemasse ja hakkasin vedama
Tapa ning Tamsalu valla ühinemist. Viimastel valimistel
jätkasin oma meeskonnaga.
Siinkohal tänan eriti meile
oma hääle andnud inimesi
ja loomulikult suur aitäh ka
meie tugevale meekonnale.
Jätkame koalitsioonis, mis
tähendab, et saame endale
seatud eesmärkide suunas
edasi minna ja valijatele
antud lubadusi ellu viia –
mul on väga hea meel, et
koalitsioonileping valimisliiduga Valgejõgi püsib. Meie
meeskonna tugevad liikmed
Riho Tell ja Andrus Freienthal said abivallavanemateks
ja neli volikogu liiget Reformierakonna nimekirjast
teostavad selle meeskonna
eesmärke igapäevaselt. Olen
kindel, et valijatele antud
lubadused saavad järgmise
nelja aasta jooksul täidetud.
Reformierakonna eesmärgid võtab kõige paremini
kokku tunnuslause „Tugev
Tapa vald” – tugev Tapa
vald tähendab minu jaoks
eelkõige areneva elu- ja ettevõtluskeskkonna, kvaliteetse
haridusbaasi ning aktiivse
kultuurieluga turvalist ja
ühtset valda. Oluliseks eesmärgiks on Tapa ja Tamsalu

sisuline ühendamine ja üheks
kogukonnaks kujundamine.
Peale valimisi olin valmis
volikogu esimehena jätkama,
aga ilmselt soovis koalitsioonipartner ehk valimisliit Valgejõgi eesotsas Alari Kirdiga
teisiti. Ju oli tänase volikogu
esimehe tahtmine suurem ja
toetus talle tugevam. Noore
inimesena saan kindlasti oluliselt panustada ja valdkonna
arenguid suunata ka kultuurikomisjoni esimehe rollis. Meil
on vaja korda teha kaks olulist
hoonet – Tapa kultuurikoda ja
Tamsalu kultuurimaja. Lisaks
tuleb kujundada Tamsalus 100
tamme pargist atraktiivne ja
armastatud kooskäimiskoht.
Meie vald peab saavutama
suurema ühistunde, usun, et
kultuuri rolli selle eesmärgi
saavutamisel on võimatu üle
hinnata. Aiman, et kogukonnaks kasvamine võtab aega ja
nõuab meilt kõigilt palju – häid
mõtteid, nende elluviimist,
kannatlikkust ja empaatiat –,
aga tean, et kultuuriüritused
on ühed tõhusaimad inimeste
liitjad ja kokkutoojad. Siinkohal
rõhutan ka suurt vastutust, mis
lasub selles küsimuses meie valla kultuuritöötajatel ja kultuurimajade juhatajatel. Nüüd on
aeg käes, kus kultuur ja seltsielu
meid tõesti liidaksid. Soovin
südamest, et aastate pärast ei
kujuta inimesed ettegi Tamsalut
ilma Tapata ja vastupidi.
Lugupidamisega
Reigo Tamm

Leelo Jürimaa

kodulähedal lasteaed ja kool;
- kus toetatakse otsuseid, mis
soodustavad maapiirkondades
majanduselu;
- kus on säilinud kultuuriline
identiteet;
- kus on hea transpordiühendus
ja mugav liikuda teistesse piirkondadesse;
- kus on turvaline elada nii füüsilises kui vaimses mõttes.
Minu jaoks on elu peamisteks
väärtusteks tervis ja toimetulek,
nii isiklikus kui ühiskondlikus
elus. Tark Ühiskond hoiab ja
arendab oma kõige kallimat ressurssi – inimest! Lugupidamisega
Ene Augasmägi

Leelo Jürimaa (60) on vallavolikogu liige.
Sündisin 12. mail 1957. a
Tapa linnas. Olen kogu oma
elu elanud Lehtses. Ka minu
abikaasa on põline Lehtse
elanik. Peres on kasvanud
kolm last.
Õppisin 1964.–71. a Lehtse 8-klassilises Koolis, paralleelselt käisin ka Tapa Laste
Muusikakoolis, kus õppisin
7 a viiulit. Kogu kooliaja vältel lõin kaasa kõikvõimalikus
isetegevuses, osalesin Vabariiklikus Noorte Viiuldajate
Ansamblis, laulsin ansamblites. Ja kuigi koolipõlves olin
ma väga tubli suusataja, jäi
siiski kultuuripisik võitjaks.
1971.–73. jätkasin suurte
lootustega Tallinna Muusikakeskkoolis viiuliõpinguid.
Ilmnes aga, et eelnev tase ei
oleks mulle head tulevikku

tõotanud ning seega jätkasin
keskhariduse omandamist
1973.–1975. a Tapa I keskkoolis. 1975.–76. a töötasin
Lehtse 8-kl koolis muusikaõpetajana. 1976. a astusin Tallinna Pedagoogilisse
Instituuti kultuurhariduse
teaduskonda orkestrijuhtimise erialale ning õppisin
alti ja metsasarve mängima.
Lõpetasin 1980. a. Pidin suunamise järgselt tööle asuma
Aravete kultuurimajja. Enne
seda olin olnud oma “pika
praktika”, s.t pool aastat
Lehtse kultuurimajas, kus
panin tühjana seisvas majas
tööle ansamblid, tantsurühmad, lasteringid jms. Nii
ei raatsinudki ma siit ära
minna, sest avastasin, kui
toredad inimesed elavad
Lehtses. Ja seda otsust pole
ma mitte kunagi kahetsenud!

Alates 1980. aasta 1. jaanuarist kuni tänase päevani olen
töötanud Lehtse kultuurimaja
direktorina ning andnud põhitöö kõrvalt muusikatunde
Lehtse Kooli või lasteaia lastele. Olen elu jooksul õppinud tegema kõike, mida maal
elades teha saab – ikka olid
Järgneb 3. leheküljel.
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heinategu ja põllu- ning aiatööd
kaaslasteks. Ka oma perega
proovisime ikkagi kõike taas:
pidasime kõikvõimalikke loomi
ja kasvatasime, mis iganes mullast välja tuli. Ega see kerge ei
olnud, kuid aitas rasketel aegadel ära elada ja lapsi koolitada.
Elu tingis selle, et otsustasin
90ndatel kohaliku elu suunamises kaasa lüüa – Lehtse
kultuurimaja ähvardas sulgemine, kuna katlamaja lõpetas
tegevuse ning millegagi polnud kütta. 2000. a valmis tänu
Lehtse valla poolt võetud pangalaenule siiski kultuurimajja
katlamaja ja 2001. a sai ka vallamaja sellega ühendatud. Kui
nägin kultuurimaja vajalikkust
lastele, noortele ja eakatele, siis
tundsin endal kohustust võidelda edasi ning seista Lehtse
piirkonna kultuuri- ning hariduselu eest. 1999.–2005. a olin
Lehtse vallavolikogu liige. Olin
tulihingeline Tapa linnaga ühinemise toetaja ja alates 2005. a
olen olnud Tapa vallavolikogu
liige ning mitmete komisjonide
esimees, aseesimees ja liige.
Praeguses (minu jaoks
kuuendas) volikogu koosseisus kuulun kultuurikomisjoni. Ühinemisega seoses on
praegustel vallavolinikel väga
tähtis roll – peame looma uue

TAPA VALLA AJALEHT
ühise seadusandluse, tagama
kõigi asutuste ja inimeste
jätkusuutlikkuse, parandama kohalikke tingimusi iga
valla elaniku jaoks. Mina
pean väga oluliseks kõigi
valla haridus-, kultuuri- ja
spordiasutuste säilimist ning
edasiarenemist. Rõõmustab
väga Tapa Muusika- ja Kunstikooli laienemine Tamsallu
ning uue spordikooli loomine. Ees ootab Tapa kultuurikoja rekonstrueerimine
ning Tamsalu kultuurimaja
remont. Kus on olemas lasteaiad, koolid ja huvikoolid,
kus on võimalus veeta huvitavalt vaba aega, seal tahavad
elada ka noored pered. Maalt
ei tohi elu ise ära kaotada!
Eelmised Tapa vallavolikogu koosseisud on teinud
tublit tööd ja nüüd tuleb
ainult jätkata ning mitte ära
väsida. Minu jaoks on oluline, et igas külas elav inimene
tunnetaks, et meie vald on ka
tema jaoks olemas. Omalt
poolt teen kõik selleks, et
probleemid saaksid lahendused, edastan kodanike mured
või proovin ise kaasa lüüa
kohaliku elu korraldamisel.
Hädasolijaid olen püüdnud
kogu oma teadliku elu vältel
aidata. Rohkem häid ja omakasupüüdmatuid tegusid!

Kui sina aitad kedagi, siis kunagi aitab keegi kindlasti ka
sind! Tunnen, et ma suudan
olla objektiivne, sõnapidaja,
mõistev, kohusetundlik ja
järjepidev ning minust on
kaasinimestele kasu. Hindan
ka teiste inimeste juures neid
omadusi. Hindan kõike vana
ja väärtuslikku – raamatud,
käsitööd, esemed, kombed
jpm.
Kultuuritöö on olnud
kõigil aegadel heas mõttes
“hullude inimeste” töö, ei
ole võimalik mõõta oma tegevusi raha, aja, mõistlikkuse
vm sellise mõistega. Sa kas
teed seda tööd ja armastad
tingimusteta kõiki inimesi või
vastasel juhul astud mängust
välja.
Loodan, et meie Tapa vald
on nelja aasta pärast vähemalt sama tubli kui praegu,
pigem natuke ilusam, sõbralikum, huvitavam ja nooruslikum. Ei saa olla nurgas
viriseja. Soovitan kõigile: ära
viitsi viriseda – muuda see
energia kasulikuks energiaks!
Pea meeles valem: naeruta
päev = elamata päev! Ükski
inimene pole nõnda tugev,
et võiks läbi saada teisteta –
armastagem üksteist!
Lugupidamisega
Leelo Jürimaa

Maksim Butšenkov
Maksim Butšenkov (33) on
vallavolikogu liige.
Olen abielus (4aastane tütar).
Mul on kõrgharidus (magister),
kehakultuuri erialal.
Tööalane tegevus: Treener
ja võrkpalliklubi STEV (Tapa)
juhataja asetäitja (2002–... klubis
oli 100 sportlast); Kunda spordikeskuse juhataja (2007–2010.
Ehitati ja avati saunaga ujula);
Barons Hotels OÜ – 4* hotellide müügijuht; arendusosakonna peaspetsialist (Tallinn)
(2011–2014. Koostati pealinna
arengukava ja alustati „roheliste
sõidukaartide“ kasutamist);
Tallinna spordikooli esimene
juhataja (2014–... Viibisin kooli
asutamise juures. Üle 500 parima sportlase (18 spordialalt)
linnas saavad praegu võimaluse
osaleda rahvusvahelistel võistlustel ja laagrites.
Minu senine ühiskondlik
tegevus: Tapa vallavolikogu liige aastast 2009; Keskerakonna
Tapa osakonna esimees aastast
2010.
Minu panus vabatahtlikku
tegevusse: Rahaliste vahendite
kogumine Tapa õigeusu kiriku
aia ehitusek; projekt „Aitame
lapsi“; üritus „Magus pidu
lastele“ koos jõuluvana ja Lumehelbekesega; projekt „Laste
mänguväljak korda“; Valgejõe
saare iga-aastane koristamine;
„Aarete saar“ – piknik lastele
Valgejõe saarel; Valgejõe saare
perepäev; Elanike aitamine
dokumentide täitmisel ja jooksvate probleemide lahendamisel.
Tulin poliitikasse 2009. aastal unistusega, et Tapa saab oma
ujula. 2017. aasta valimistel oli
see minu peamine lubadus.
Kahjuks olles opositsioonis

seda on keeruline täita. Mulle
annab lootust see asjaolu, et
kõikidele meie konkurentidele
see idee meeldis ja nad panid
selle oma valimisprogrammi.
Olen sihikindel, algatusvõimeline ja meeskonna tulemusele orienteeruv.
Peaaegu kõik minu töökohad oli seotud omavalitsuse
süsteemiga. Olin kolm aastat
ametnik ning kokku kuus
aastat hallatava asutuse juht.
Minu suurim panus Tapa
valla arengusse on uute inimese kaasamine vallajuhtimisse.
2013 aastast on minuga tulnud
vallavolikogusse viis uut liiget,
kelle jaoks see oli uus väljakutse ja kogemus.
Hinnang eelmise volikogu tööle: Vallavolikogu on
muutunud väga jäigaks. Paar
kuud peale valimisi toimub
aktiivne protsess, jaotakse
kohad ära ja siis kõik vaibub.
Koalitsioon sõidab „teerulliga
opositsioonist üle“, viimane
püüab „ellu jääda“ – see kestab järgmiste valimisteni.
Minu põhieesmärk vallavolikogus tegutsemisel on
esindada oma valijad ja nende
huve. Selleks on vaja ka nendega suhelda. Paljud volikogu
saadikud kipuvad viimast
unustama. Mina oma meeskonnaga püüame oma valijatega olla kogu aeg kontaktis.
Vallavolikogu peab välja
käima suuri ideid, mis muudavad ja arendavad valla elu.
Tõepoolest, NATO tulek
Tapale täitis seda eesmärki,
kuid see ei ole kohaliku võimu
otsus või saavutus.
Mulle isiklikult tundub, et
viimased aastad Tapal võimul
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Evelin Hiie
Evelin Hiie (45) on vallavolikogu liige.
Mul on kutsharidus keskhariduse baasil. Koolitanud
ennast psühholoogia, ettevõtluse, sekretäritöö ja meditsiini
valdkonnas. Erialane haridus
on turismi korraldus.
Olen üle 20 aasta töötanud
Tamsalu Tervisekeskuses (varasemalt Tamsalu Ambulatoorium) – alustasin hambaarsti
assistendina, ca 3 aasta pärast
jätkasin tööd medregistraatorina samas asutuses. Osalesin
MTÜ Tamsalu Tervisekeskuse
juhatuse liikme töös. Tänaseks
on Tervisekeskus reorganiseeritud Tamsalu Perearstid
OÜ-ks, kus jätkan registraatorsekretäri ametis.
Osalen MTÜ Porkuni
tegevuses. Olen osalenud
meelsasti erinevates kultuuri
projektides, nii esinejana kui
ka organiseerijana MTÜ Porkuni ja Tamsalu Kultuurimaja
tegevustes.
Olen vabaabielus 23 aastat, mul on kaks toredat last
– 8aastane Gustav Güther ja
5aastane Villem Verner.
Volikogusse kandideerima
ajendas mind tugev soov,
et uues vallavolikogus oleks
Tamsalu esindajaid, kuna en-

dine Tamsalu vald on pikki
aastaid toiminud vägagi arvestatava vallana – kindel fakt
on see, et Tamsalu on minu
kodu, kus olen elanud kogu
oma senise elu.
Volikogu töösse aitab tulemuslikult panustada see,
et eelkõige tunnen, et olen
lihtne inimene – soovin kaasa
rääkida, mõista ja parendada
eluolustikku meie vallas. Väga
südamelähedased on kultuurija sotsiaalvaldkond.
Varem olen osalenud Tamsalu vallavolikogu ja kultuurikomisjoni töös. Praegu olen Tapa
valla sotsiaalkomisjoni liige.
Tapa valla arengusse tahan
panustada tööd tehes, arvamust avaldades ja ettepanekuid tehes selle nimel, et Tapa
vald kui tervik püsiks kaardil
positiivses võtmes.
Tähtis on kuulda vallakodaniku häält nii halvas kui heas
ja olla õiglane. Oluliseks peab
saama, et me tahame Tapa
vallas elada, töötada ja et meie
lastel oleks koduvald hea paik
elamiseks.
Minu jaoks ei ole oluline
kes on volikogus koalitsioonis
või opositsioonis, vaid see, et
me oleksime nii teiste kui ka
enda suhtes õiglased – voli-

kogu ja valitsus peab olema
avatud uuendustele, asjalikele
aruteludele, et langetada vajalikke ja arukaid otsuseid.
Tähtis on, et koduvald hästi
toimiks.
Julgen arvata, et Tapa vald
on järgmise nelja aasta pärast
vägagi jätkusuutlik, kuna valitsuses ja volikogu töös on
inimesi, kes on võimekad
valla elu edendama. Minu
hobid on reisimine, kultuur,
kirjandus.
Elu motoks on “Ära tee
teistele seda, mida sa ei taha,
et sulle tehakse”. Teiste juures
hindan õiglustunnet, töökust
ja empaatiat.
Lugupidamisega
Evelin Hiie

Elmu Koppelmann

olev koalitsioon on saavutanud „mugavustsooni“ ja ei
soovi sellest välja tulla. Toimub peenhäälestus.
Selleks, et koos tegutseda ja püüda saavutada ühist
eesmärki, peavad volikogu
liikmed selle koos sõnastama.
Kõik meie valla dokumendid
on sõnastatud ainult koalitsiooni esindajate poolt. Seega
rääkida ühisosa panustamisest
on väga keeruline.
Missugune on Tapa vald
nelja aasta pärast? Kahjuks
see ei sõltu meist. Juhul, kui
liitlased on jätkuvalt siin ja
rongiliiklus Tallinnaga hea, siis
meie vallas leidub inimesi ja
teed on korras. Vastasel juhul
on raske ette kujutada, sest
valla põhivara ehk inimesed
jätkuvalt vaatavad pealinna
poole.
Hobiks on võrkpall. Vaba
aja veedan perega, mängin
võrkpalli või loen raamatuid.
Teiste juures hindan ausust
ning oma lubadustest kinni
pidamist.
Lugupidamisega
Maksim Butšenkov

Elmu Koppelmann (59) on
vallavolikogu liige.
Mul on kõrgharidus – Tallinna
Pedagoogilisest Instituudist
pedagoogiharidus, kolmekordne koolijuhtimise ettevalmistus
ja kuuenda kategooria treenerikutse.
Olen 35 aastat töötanud
õpetajana TG-s, 30 aastat direktorina ning teinud 35 aastat
käsipallitreeneri tööd Rakvere
LNSK ja SK Tapa all. Olen
valitud aasta direktoriks ja aasta
käsipallitreeneriks. Olen sündinud Tapal ning terve oma
teadliku elu elanud Tapa linnas,
välja arvatud sõjaväeteenistuse ja
kõrgkooliaeg. Vaba aega on suhteliselt vähe, pigem võiks öelda,
et töönädalad on liialt pikad.
Mul on viis last, nendest neli on
täiskasvanut ja üks lastaias käiv,
mul on kolm lapselast.
Volikogu on koht, kust suunatakse valla arengut. Sellest
käib läbi kümneid ja kümneid
erinevaid ideid ning projekte ja
selleks, et olla otsustamise juures ning anda sinna omapoolne
positiivne panus, tuleb volikogus töötada. Eelmise volikogu
koosseisu ajal oli laua taga 5-6
volinikku, kes praktiliselt ei
osalenud volikogu istungi töös.
Vähemalt sõna nad ei võtnud
ning arvamust ei avaldanud.
Võib-olla kuskil mujal nad
arutasid erinevaid teemasid,
kuid kahju on volikogust, kus
arutlust ei toimu ja kahju on
neist valijaist, keda need poliitikud esindasid. Eraldi artiklit
vajaks teema, mis käsitleb nn
teerullipoliitikat, kuid las jääb
see kivi nende poliitikute kapsaaeda, kellel on vaja vaikivat

ning kõigega nõustuvat ajastut.
Ma leian, et igal volinikul on
õigus oma arvamusele ning arvamuste paljusus ongi see, mis
valla arengule juurde annab.
Teistsugune arvamus ongi see
„maitseaine“, mis teeb otsusest
otsuse ning annab arengule
jõu. Ilmselt ongi minu tugevaim külg volikogutöös see,
et tutvun eelnevalt volikogu
materjalidega, kujundan oma
arvamuse ning avaldan oma
arvamust ka volikogu istungil.
Siia juurde võib lisada selle, et
olen osalenud ligi kolmkümmend aastat Tapa linna ja valla
volikogu tegemiste erinevates
vormides.
Kui nüüd lähemalt ja lühidalt öelda, mis on selle volikogu koosseisu tähtsamaid tööülesandeid, siis see võiks olla
järgmine – uue, suure liitunud
valla sujuv ning tõrgeteta tööle
saamine. Kindlasti tuleb valla
arengut kiirendada, muidu
väheneb valla rahvaarv veelgi.
Valla elukeskkonna parandamine. Valla hariduselu arendamine. Volikogus koostöö
edendamine. Spordielu uuele
tasemele viimine. Ja lõpetuseks
võiks öelda, et volikogu töös
kajastuv positiivsus viiks elanikkonna positiivse suhtumise
tõusuni. Meil on palju, mille
üle Tapa vallas uhkust tunda. Tunneme siis ka selle üle
uhkust, anname sellesse oma
panuse ning viriseme vähem.
Koostöö koalitsiooni ja
opositsiooni vahel peaks ning
võiks olla parem – ei ole mõtet mängida lastemuinasjuttu
suurest ja väikesest Peetrist.
Nii terav vastandamine suure

Peetri poolt ning „leivatüki“
endale krahmamine ei anna
tulevikuperspektiivis kindlasti
mitte häid koostöövõimalusi. Võim enda pärast ei ole
tähtis. Tähtis on see, kuidas
võimu kasutatakse vallaelu
parendamiseks ja siin on vaja
kõikide osapoolte panusega
arvestamist.
Üks tark on öelnud järgnevalt – nii kaua, kui on peres
inimesed terved, nii kaua,
kui käed jalad liiguvad, on
elus kõik hästi, sest siis on
ülejäänu mõtlemises kinni.
Mulle meeldib minu töö, sest
õpilased on fantastilised, enamus kolleege on positiivsed
ning toetavad ning sõbrad on
need, kes annavad vajalikku
nõu. Mulle ei meeldi virisevad
ja halavad inimesed. Tuju
rikuvad ära seljataga rääkijad.
Hindan inimestes positiivsust,
otsekohesust, julgust vaadata
tulevikku ning tahet olla oma
töös ning elus selge visiooniga
ja teisi toetavad.
Tervitades
Elmu Koppelmann,
Tapa vallavolikogu liige
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Katrin Kuusik
Katrin Kuusik (60) on vallavolikogu liige.
Olen sündinud Jõhvis 1957. aasta
jõulude ajal, mu ema oli õpetaja, isa
jurist, tänaseks on mõlemad juba
aastaid surnud. Mul on minust 4,5
aastat vanem vend, kes peab pedagoogi ametit Tallinnas.
Nooruses tegelesin võimlemise
ja ekstreemspordiga, olen lõpetanud
Jõhvi Laste Muusikakooli klaveri erialal ja keskkooli ajal töötanud võimlejate klaverisaatjana Kohtla-Järve
Spordikoolis. See amet võimaldas
mul kooliajal palju reisida nii Eesti
kui ka NL piirides.
Keskkooli hõbemedaliga lõpetamise järel asusin 1976.aastal õppima
Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas,
kogu ülikooliaja olen õpingute kõrvalt töötanud alustades sünnitustoas
sanitarina, lõpetades meditsiiniõena
nakkus- ja uroloogiaosakonnas, seega
saab mul sügiseks pidevat meditsiinilist tööstaaži täis 40 aastat.
Peale edukat ülikooli lõpetamist
oli mul valikuid palju, kuid saatuse
tahtel tulin tööle Tapale, esialgsete
plaanide järgi küll kolmeks aastaks,
aga endalegi üllatuseks sai eelmise
aasta 1.augustil tervelt 32 aastat töötamist Tapal.
Kuigi arstiamet on vaimselt raske,
pole ma seni pidanud oma elukutsevalikut kahetsema, mulle meeldib
minu töö. Olen olnud varasemalt

kvalifitseeritud kahel erialal, sisearstina ja laboriarstina, viimased 20
aastat töötan perearstina ning püüan
koolituste ja õpingute kaudu oma
ametis edeneda, kõige uuega kursis
olla, et oma patsientidele pakkuda
head arstiabi.
Hobiks on mul muusika, sh.
koorilaul. Mitukümmend aastat olen
laulnud Tapa kammerkooris, lisaks
meeldib mulle reisimine, astroloogia, ristsõnade lahendamine, “suurt
jalgpalli” vaatan huviga, käin sageli
teatris, kontsertidel, muusikale ei
jäta vahele.
Hambaarstist tütar Grethen elab
ja töötab Viimsis, tema kaudu olen
kahe toreda tüdruku vanaema, üks
neist samuti Kaljukitse tähtkujus
sündinud, sai hiljuti viie aastaseks,
teine saab 1. aprillil kolme aastaseks.
Nendega veedetud aeg ja positiivsed emotsioonid said määravaks,
miks lõpetasin arstina tööl käimise
Soomes.
Poliitikasse sattusin 90-ndate
aastate lõpul, olen küll IRL liige,
kuid aktiivset parteipoliitikat ei pea
ma õigeks ega vajalikuks kohalikes
oludes teostada, kogukonnahuvid
ja – tegemised on siin esmatähtsad.
Hetkel olen ma viiel korral valitud
volikogusse. Olles 17 aastat volikogu
liige, olen juhatanud kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni, tegutsenud
terviseedenduse ja vajalike sotsiaal-

Riho Tell on Tapa abivallavanem arengu- ja
finantsteemadel ning
vallavalitsuse liige
Olen 53-aastane, abielus,
nelja tütre isa. Lõpetasin
1991. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia
(praegune Eesti Maaülikool) majandusteaduskonna põllumajanduse
ökonoomika ja organiseerimise eriala. Olen töötanud nii era- kui avalikus
sektoris. Neist viimases
rohkem, kokku üle 20
aasta. Viimane amet enne
Tapa abivallavanema kohale asumist oli Tamsalu
vallavanema oma. Tapale
sattusin tänu Tamsalu ja
Tapa valla ühinemisele.
Hindan inimesi kellel
„silm särab“ ehk neid,
kes tahavad oma igapäevatööga meie
kõigi elu paremaks muuta. Tean, et
sellised töötajad on suur väärtus ja
neid tuleb hoida. Õiged inimesed
õigel ametikohal suudavad maailma
muuta, iseenesest ei juhtu midagi.
Ükski inimene ei suuda siiski 24
tundi ööpäevas vaid tööle mõelda,
vähemalt mitte pika perioodi vältel.
Läbipõlemise vältimiseks ja „akude
laadimiseks“ peame võtma aega
enda, pere ja hobide jaoks. Nooremas eas ja „korteriinimesena“ tegin
aktiivselt tervisesporti, suusatasin
ja sõitsin jalgrattaga. Nüüd, juba
kuuendat aastat maamajas elades,
naudin maatööd, perega veedetud
aega, saunaskäiku ja häid raamatuid.
Arengu- ja finantsosakonna üles-

andeks on Tapa valla arengu ja
finantskorralduse tagamine, samuti
valla kultuuri- ja sporditegevuse
koordineerimine ning ettevõtluskeskkonna arendamine. Kõik see kokku
on suur väljakutse ja vastutus. Olen
kindel, et koostöös osakonna tublide
inimestega suudame uuenenud Tapa
valla elanike ootuseid täita.
Endise vallavanemana tean kui
tähtis on vallavolikogu ja vallavalitsuse,
aga ka vallavalitsuse osakondade ja valla
allasutuste omavaheline hea koostöö.
Hea koostöö vältimatuks eelduseks
on lugupidav suhtumine üksteisesse.
Soovin seda suhtumist kõigile Tapa
valla elanikele ja töötajatele!
Lugupidamisega
Riho Tell

teenuste käivitajana.
1994. aastal algatati minu eestvedamisel Tapa Haigla erastamine,
päästmaks 74 voodikoha ja üle 100
töötajaga kohalik tervishoiuasutus, kuna tolleaegsel linnavalitsusel
puudus huvi kohalikku haiglat töös
hoida ja arendada. Haigla oli selleks
hetkeks 32 aastat toiminud kapitaalremondita, aparatuur ja sisseseade oli
lootusetult vananenud. Utoopiline
mõte äriühingu kaudu haigla riigilt
erastada osutus reaalsuseks, kui
olin Eesti Erastamisagentuuri tarvis
kirjutanud konkurentidest parema
äriplaani. Hiljem pole õnnestunud
ühelgi haiglal seda korrata, kuigi
proovijaid on olnud mitmeid.
Arstitöö kõrvalt olen tegutsemas
mitmetes juhatustes, olnud Sotsiaalministreeriumi juures oleva perearstikonkursi komisjoni liige, korraldanud
kolleegidele koolituskonverentse,
kirjutanud artikleid kohalikku lehte
südametervisest, HIV-st, ohtlikest
viisrushaigustest.
Volikogu liikme, poliitiku ja kodanikuna olen püüdnud otsida kohalikule haiglale toetust püsimajäämise
ja jätkusuutlikkuse nimel, säilitamaks
kogukonnale võimalikult elukohalähedane arstiabi ja meditsiiniteenused,
sest riigi poolt kiirtempos läbi viidud
haiglareformiga kaugenes eriarstiabi
väikelinnade ja maapiirkondade inimestele nii ajas kui ruumis.

Väikest lootust
olukorra paranemisele näen varsti Tapal avatava tervisekeskuse näol, mida
ehitab endise Tapa
Haigla õigusjärglane
AS Viru Haigla, kus
hakatakse pakkuma
perearstiabile vajaminevaid tugiteenuseid
meie inimestele.
Murekohaks on
vananev ja pensionile
suunduv arstkond
nii meie koduvallas
kui ka Eestis üldiselt, kuid selle mure
lahendamine nõuab
riiklikke poliitilisi otsuseid ja minu ning
arstidest kolleegide tahe ja soov on
järjest suureneva töökoormuse all ellu
jääda ja läbipõlemist ära hoida.
Kaljukitsena olen sihikindel, kohusetundlik ja töökas, teiste ja enda
juures hindan ausust, empaatiat ja
hoolivust.
Põhieesmärgina vallavolikogus
näen ma kohaliku elukeskkonna
parendamist nii taristu, turvalisuse,
heakorra kui ka pehmete väärtuste
osas, et meie inimestel oleks siin hea
elada. Piiratud ressursside juures
peaks tervishoiu- ja sotsiaalteenused
olema teineteist toetavad ja sidusad

ning selles osas on suur tööpõld ees.
Kolleegidele volikogus tahaksin
öelda – olgem ausad ja targad oma
otsustes, hääletades südametunnistuse ja tõekspidamiste, mitte “ülaltpoolt” tulnud diktaadi või “kaevikupoliitika” pinnalt, sest oleme kõik
tulnud vallavolikokku heade mõtete
ja soovidega elu paremaks teha.
Tapa valla inimestele soovin head
tervist tervislike eluviiside harrastamise kaudu, positiivset mõtlemist ja
edu ettevõtmistes!
Lugupidamisega
Katrin Kuusik

Aivi Must on Tapa abivallavanem
haridus- ja sotsiaalteemadel ning
vallavalitsuse liige
Olen 54-aastane, erialalt matemaatika-füüsika õpetaja (1986), hariduse
juhtimise magistrikraadi sain 2005. a.
Alates 1986. a olen elanud ja
töötanud Jänedal. Alguses töötasin matemaatikaõpetajana Jäneda
Sovhoostehnikumis, hiljem Jäneda
põhikoolis, vahepeal paralleelselt
viis aastat Järva-Jaani gümnaasiumis ja Lehtse Koolis. 1997–2015
töötasin Jäneda koolis direktorina,
2013–2015 lisaks ka Lehtse koolis
direktori kohusetäitjana. 2015. a
augustis alustasin ametniku karjääri Lääne-Viru Maavalitsuses
haridus- ja sotsiaalosakonna juhina.
Alates 2. jaanuarist töötan Tapa
vallavalitsuses abivallavanemana
– osakonnajuhatajana hariduse ja
sotsiaalvaldkonnas.
Olen abielus, meil on kolm last
ja kaks lapselast. Abikaasa Enno
töötab Jäneda Mõis OÜ tegevdirektorina. Vanem poeg on tubli töömees Lõuna-Eestis, kasvatab koos
elukaaslasega poega, teeb sporti
(saalihoki ja jalgpall), poja elukaaslane mängib saalihokit Eesti koondise
tasemel. Tütar on klassiõpetajana
kaks aastat töötanud, sel õppeaastal
kasvatavad koos vastse abikaasaga
oma poega. Väimees on lennuinsener ning mängib meistriliigas
käsipalli. Noorem poeg omandas
möödunud aastal magistrikraadi,
elab koos kaaslasega Tartus ja
töötab Lõuna-Eesti gümnaasiumis
matemaatika õpetajana ning tantsib
rahvatantsuansamblis Tarbatu juba
seitsmendat aastat.
Töösse aitavad tulemuslikult
mul panustada rahulik meel, kuu-

lamisoskus, hoolimine kaaslastest,
ausus, meeskonnatöö väärtustamine ja
juhtimisoskused ning
kogemused.
Koolijuhina olin
18 aastat otseses vallavanema alluvuses,
volikogu hariduskomisjoni liige olin
1995–2017, sh komisjoniesimees viimased
kaheksa aastat, mil
kuulusin ka Tapa valla
volikokku. Olen osalenud Lehtse ja Tapa
valla arengukavade
koostamisel ja elluviimisel.
Tapa valla arengusse soovin panustada aktiivse tegevusega arengukava
loomisel ja selle ellurakendamisel,
koostöös kolleegide ja huvigruppidega saavutatavate eesmärkide
täitmisega.
Koostegutsemises on kõik aktiivsed huvipooled, kaastes üksteise
heade mõtete rakendamisse kõik
osapooled.
Nelja aasta pärast on Tapa vallas
hea ja huvitav elada, elukeskkond on
turvaline, puhas ja tervist väärtustav.
Arengud valla erinevates piirkondades on ühtlased ning jätkusuutlikud.
Valla elanikkond on kasvamas.
Rahvatantsuga oleme abikaasaga
koos tegelenud alates 1989 aastast,
käinud neljal tantsupeol Tallinnas,
praktiliselt igal aastal tantsu- ja laupeol Järvamaal. Viimastel aastatel

olen mina osalenud ka võimlemisrühma tegevuses ja osalenud
võimlemispidudel Tallinnas juba
kuus korda. Suvel sõidame palju
jalgrattaga, Tartu rattamaratonidel
oleme osalenud üle kümne aasta.
Pingete maandamiseks sobib
sokikudumine, koeraga jalutamine, lastelastega tegelemine, aga ka
õppimine.
Teiste juures hindan õpihimu,
uudishimu, julgust, ausust ja iseseisvust.
Kõik asjad on võimalikud senikaua, kuni pole tõestatud vastupidist – ja isegi siis võivad nad olla
võimatud vaid hetke. P.S.Buck
Lugupidamisega
Aivi Must
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Esindustammikusse Tamsalus
rajatakse korralikud teed
ja rulapark
Tänavu valmib Eesti sajanda sünnipäeva auks Eesti esindustammik
Tamsalus. Hulk töid selle rajamiseks
on küll juba tehtud, kuid omajagu
veel ka teha.
Eelmisel aastal istutati sada väikest tammepuud ja paigaldati nende
ümber vanasõnadega betoonvõrud.
Kümne tamme ümber on istumisalused, kus on mõnus lastega jalgu
puhata.
Samuti lammutati suuremas osas
eelmise sajandi alguses ehitatud
mõisa moonakatemaja, halvas korras hoonet kutsus rahvas Kukelossiks. Alles jäid vaid hoone müürid.
Tapa abivallavanem ja viimane Tamsalu vallavanem Riho
Tell rääkis, et üheks tänavuseks

suuremaks tööks on Kukelossi
müüride korrastamine, et nende
vahel oleks tur valine liikuda
ning objekt näeks ka kena välja.
Kukelossi müüride vahele tuleb
paekivi töötlemise teemaline näitus,
aga seal saab edaspidi korraldada ka
väiksemaid üritusi.
Samuti tuleb parki rajada korralikud teed. Kuigi saja tamme park
ei tule esialgu nii suurejooneline,
kui alguses kavandati, tehakse siiski
rohkem, kui nägi ette eelmisel aastal
pargi rajamist alustades püstitatud
miinimumprogramm.
Esindustammikusse rajatakse
tänavu ka rulapark, mis peaks noortele trikitamishuvilistele tegevust
pakkuma. Mänguplatsi ja spordiväl-

jaku ehitus jääb tulevikku.
Umbkaudu viie hektari suurune
tammepark rajatakse Tamsalu lääneossa raudtee äärde. Esindustammik
on kavas avada mais.
Seni on tammepargi rajamiseks
kulunud umbes 230 000 eurot, millest 170 000 eurot on riigikantselei
eraldis, ülejäänu keskkonnainvesteeringute keskuse toetus Kukelossi
lammutamiseks ning valla enda raha.
Riho Telli sõnul on valla eelarveprojektis kavandatud esindustammiku tööde lõpetamiseks koos
projektipõhise toetusrahaga 250 000
eurot, kuid täpne summa selgub siis,
kui vallavolikogu eelarve kinnitab.
VT, 17.01.2018

Märkame abivajavat last
Saabunud on uus aasta ja vaja meelde tuletada, kuidas tuleb toimida
abivajava lapse abistamisel. Lastekaitsespetsialisti ei saa teavitada abivajavast lapsest väljaspool tööaega,
seega on alljärgnev info vajalik neile,
kes on märganud abivajavat last
väljaspool ametniku tööaega (õhtune- ja öine aeg ning nädalavahetus).
Lastekaitsespetsialist julgustab igal
juhul teavitama, et kiiresti sekkuda
ja abistada abivajavaid lapsi.
Igal lapsel on õigus elule, tervisele ja arengule; olla kaitstud igasuguse vägivalla ja väärkohtlemise
eest; rääkida kaasa teda mõjutavates
küsimustes peres, koolis ja laiemalt
ühiskonnas.
2016. aasta alguses jõustus uus
lastekaitseseadus, mille eesmärk on
lapse õiguste ja heaolu igakülgne
tagamine. Lastekaitseseadusega
loodi Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksus, kes toetab kohalikke
omavalitsusi arendustegevustes ja
üksikjuhtumite lahendamisel.
Kohalik omavalitsus korraldab
lastekaitset kohalikul tasandil ja loob
vajalikud tingimused laste õiguste ja
heaolu tagamiseks.
Esmane vastutus lapse õiguste ja
heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Lasteabitelefon 116111 töötab
üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja
kõned on kõigile helistajatele tasuta.
Kui lapse turvalisuse huvides on vaja
kiiret ja kohest sekkumist, tehakse
koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna
lastekaitsetöötajaga. Telefon töötab
24/7, helistamine on tasuta, helistamine on anonüümne, kõned salvestatakse, e-post – info@lasteabi.ee.
Valvetelefon on ööpäevaringne
telefon spetsialistidele ning mõeldud eelkõige kasutamiseks juhul,
kui abivajava või hädaohus oleva
lapse abistamiseks on vajalik lastekaitsealane tugi, kuid kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialistiga
pole võimalik kontakti saada.
Piirkondlikud valvetelefoni
numbrid:
• Põhja piirkond 5919 5718 (Harju, Rapla ja Järva maakond)
• Lõuna piirkond 5302 8887
(Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga,
Viljandi maakond)
• Lääne piirkond 514 2536 (Saare,
Hiiu, Lääne, Pärnu maakond)
• Ida piirkond 514 5182 (IdaViru, Lääne-Viru maakond)
Abivajav laps on laps, kelle heaolu
on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise,

hooletusse jätmise või muu lapse
õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või
teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel,
kellel on olemas teave abivajavast
lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse
üksusele või lasteabitelefonil 116111.
Hädaohus olev laps on laps, kes
on oma elu või tervist ohustavas
olukorras, ja laps, kelle käitumine
ohustab tema enda või teiste isikute
elu või tervist. Kohustus hädaohus
olevast lapsest teatada on kõigil
isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus
olevast lapsest tuleb viivitamata
teatada hädaabinumbril 112.
Kadunud laste telefoni 116000
teenus käivitus Eestis 2011. aasta
algusest Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. Kadunud laste telefoni
eesmärk on anda esmased juhiseid
situatsioonis käitumiseks, vajadusel
pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele,
kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka
noortele, kes on kodunt ära jooksnud
või kes on eksinud. Telefon töötab
24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta.
Jaanika Kirs,
Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

Arenduskoja LEADER toetuste
projektitaotluste vastuvõtt
5.–14. veebruaril 2018

MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete
2018. a toetuste projektitaotlusi.
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.
Projektitoetuse taotlusi saab esitada elektrooniliselt
PRIA e-teenuse keskkonnas 5. kuni 14. veebruarini 2018.
NB! Arenduskojas töötab projektide konsultant-spetsialist,
kes nõustab taotlejaid.
Toetuste ja nõustamise kohta saab infot ning juhendmaterjali
MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
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Tapa vallas maamaks
veidi tõuseb
Tapa vallavolikogu kinnitas maamaksu määraks 2018. aastal 2,5 protsenti
maa maksustamishinnast aastas.
Erandiks on põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel olev haritav
maa ja looduslik rohumaa, mille
maamaksumääraks hakkab olema 1,4
protsenti maa maksustamishinnast
aastas.
Nii Tamsalu kui ka Tapa linnas
on praegu maamaksumääraks kaks

protsenti maa maksustamishinnast
aastas, maapiirkondades on siiani
olnud maamaksumäär 2,5 protsenti.
Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on endises Tamsalu vallas
üks protsent ja ühinemiseelsel Tapa
valla territooriumil 1,4 protsenti maa
maksustamishinnast aastas.
VT, 30.12.2017

Kolme kooli noored
tutvuvad kunsti abil
Tapa gümnaasiumi, Tapa vene põhikooli ja Lehtse kooli 24 eri rahvusest
noort osalevad veebruaris nädalapikkuses projektis “Sinu ja minu kultuur
läbi kunsti”, mille eesmärgiks on
luua tingimused kultuuridevaheliseks
dialoogiks.

Noored tegutsevad töötubades
ja teevad rühmatöid, mille käigus
saavad juurde teadmisi kaaslaste
kultuurilisest taustast.
Peamiselt on tegevused seotud
kunstiga. Käiakse ka Kumus.
VT, 17.01.2017

Repliik
„Sõnumete“ eelmisest numbrist võis
vallavanema artiklist lugeda, et väga
tähtis on tegevus valla uue arengukavaga. Ajalehes esitati ka küsimus
vastamiseks vallakodanikele kui valla
arengu kavandamisel kõige olulisema
rolli täitjatele.
Lugesin mina seda küsimust ja ei
saanud aru selle püstitusest. Millist
vastust oodatakse küsimusele: „Mis
vajaks Sinu arvates Tapa vallas kindlasti ära tegemist?“ Arusaamatuks jäi,
miks on vaja midagi ära teha, kui pole
püstitatud eesmärki. Kas oluline on
tegevus või tulemus? Selleks, et elanikelt midagi sisulist küsida, on vaja
sõnastada Tapa vald kui probleem.
Oluline on küsida elanikelt ettepanekuid probleemi lahendamiseks.
Praegusel kujul on tegemist vaid näilise kaasamisega, millel puudub sisu.
Küll aga saab tabelipidaja märkida
vallamajas tabelisse: „Tehtud!“
Minu arvates tuleks kogu Tapa
valla juhtkond kompetentsete ini-

meste vastu välja vahetada. Kas
seda saab nimetada ärategemiseks
või kvalifitseerub see mingi muu
kategooria hulka ning ei kuulu
seepärast menetlemisele? Ei tea.
Olen veendunud, et arengukava ei
saa koostada pelgalt arvamuste, vaid
just teadmiste pinnalt. Kirjutasin
sellest pikemalt „Sõnumete“ 2015.
aasta juuni numbris. Seepeale sain
vallavanemalt avaliku vastuse: „Ei saa
seda ju ometi arvata, et kõik, mida
avaldatakse ja ükspuha, mis ettepanekuid tehakse, leiavad rakendust. Peab
arvestama, et meil on demokraatia.“
Me kõik teame, et demokraatia tähendab väheste võimu enamuse üle.
Kahjuks on nii, et ka ühendatud vallas jätkab võidukäiku 3 L-i printsiip:
„lollus, laiskus ja lohakus“. Tähestikus järgmine täht on M (mugavus,
minnalaskmine, muiduleivasöömine).
Hoidke kurssi, härrased!
Jaan Lõõnik,
Tapa vallaelanik

Vastus Jaan Lõõniku
murele
Täname Jaan Lõõnikut, et ta juhtis
tähelepanu küsimusele, mille mõte
võis jääda segaseks ja mille sõnastus
võimaldab mitut tõlgendust.
Täpsustan, et küsimus: „Mis vajaks Sinu arvates Tapa vallas kindlasti
ära tegemist?“ ei ole kantud ei “ära
tegemise” ega “linnukeste” otsimise
soovist, vaid see innustab vallaelanikke avatud meeltega kodukandis
ringi vaatama. Küsimusega soovime
teada, kas ja mis on vallaelanike
meelest probleemsed kohad, napib
mõnest teenusest või vajab eluliselt
tähtis rajatis/hoone kiiret rahasüsti.
Tõenäoliselt on elanike arusaamisvõime küsimusest üsna hea, sest
tagasisidet on tulnud väga palju ja
väga konstruktiivselt. Alati ei saa
eeldada, et kui ise aru ei saa, siis ka
teised samamoodi ei taipa.
Olgu valla juhtkond kuitahes
võimekas, igasse külla põhjalikku
inventuuri tegema lihtsalt ei jõua.

Sarnase püstitusega küsimusi on
kasutanud ka teised omavalitsused
elanike ettepanekute kogumiseks ja
see on välja pakutud konsultandi
poolt ja vallavalitsuse soovil, kellel
on kogemusi väga paljude erinevate
arengukavade väljatöötamisel. See on
üks kaasamise viise.
Tõsi, me ei saa lubada, et KÕIK
ettepanekud arengukavasse jõuavad,
kuid mida rohkem inimesi arvamust
avaldab, seda kaalukamaks üks või
teine suundumus muutub. KÕIKide
ettepanekute arengukavasse jõudmist
ei saa lubada kasvõi ainult sellel põhjusel, et KÕIK pole alati seotud kohaliku omavalitsusega. Kogemus on
näidanud, et ka selliseid ettepanekuid
on elanike poolt tulnud, samas aga
annavad need aimu millised probleemid on ja võib-olla saab nendega
teisiti tegeleda.
Alari Kirt,
vallavanem

Tamsalu linna raudteeäärne
kõrghaljastus ja
seal pesitsevad varesed
Tamsalu linnas, Paide maantee ääres
asub vallale kuuluv kinnistu nimega
Raudteepargi. Niinimetatud pargi
osa moodustab aastakümnete vanune
mitmelt realt istutatud lehtpuude allee
(kõrge hekk). Puudeallee esialgne otstarve võis olla raudteest tuleneva müra
leviku tõkestamine elamute poole. Allee koosneb mitmest erinevast puuliigist, millest põhilise moodustavad vaher ja saar. Probleemseks teeb puude
kasvukohas asjaolu, et need kasvavad
liiga tihedalt koos ja neil on erinev
kasvutugevus ja kasvukuju. Sellest
tulenevalt on paljud puud kahjustatud
ja ebakorrapärase kasvuga. Puud on
hakanud ka kuivama ning puude võra
otsa on rajanud künnivareste koloonia
endale pesitsuskohad.
Tamsalu vallavalitsus on juba
paaril aastal teostanud mainitud allee
osalist raiet. Osa puid raiuti maha
ka eesmärgiga teha ruumi ja avarust
Tamsalu linna keskosa detailplaneeringuga kavandatud kõnniteele ja
tänavavalgustusele.
Tänaseks on vallavalitsus seisukohal, et kuna nimetaud haljastu
(allee) on kujundatud niivõrd ühtse
tervikuna, et selle uuendamine
osaliselt ei ole võimalik ning kogu
haljastu tuleks välja vahetada korraga. See ei tähenda aga sugugi seda,
et kõrghaljastus likvideeritakse ja
nii jääbki. Eesmärk on raiuda maha
kõik selle haljastu lehtpuud, nende
taga (varjus) asuvad äbarikud kuused
ja muud loodusliku uuendusena

Raudteepargis raiutavate puude maa-ala skeem

kasvama hakanud puud, juurida
välja või freesida maha kännud
ning istutada asemele suured (2–3
meetri kõrgused) sellesse keskkonda
sobivad uued puutaimed, näiteks
läiklehine pärn, poopuu või muu
sobiv vorm. Töödega loodame
alustada juba käesoleval talvel.
Raudteepargi maaüksusel asuva
kõrghaljastuse raie teiseks oluliseks
põhjuseks on juba aastaid Tamsalu
linna elanikele häiringuid ja pahameelt tekitavate vareste kolooniate
pesitsuspiirkonna likvideerimine
linna keskelt. Ega selle haljastu
ümberkujundamise tagajärjel ei

kao varesed kindlasti Tamsalu linnapildist vaid otsivad endale uued
pesitsuskohad. Jääb üle vaid loota,
et nad kolivad oma elamised kuhugi
ääremaadele, kus nende häiringud
ja roojamine avaldab vähemat mõju
linnaelanike igapäevaelule.
Loodame siinjuures linnaelanike
mõistvale suhtumisele ning arusaamisele, et linna olemasoleva kõrghaljastuse plaanipärane ja tasakaalustatud uuendamine (käesoleva tegevuse
näol ja ka edaspidi) parandab linna
ilmet ja selle mainet.
Lembit Saart,
Tapa valla heakorraspetsialist

Papa Krimmi koogikohvik
Kolmas heategevuslik Papa Krimmi
koogikohvik tuleb taas Jäneda lossis
25. veebruaril alates kella 12.30.
Ootame matkajaid ja teisi magusasõpru kookidega maiustama. Teie
abiga kohvikus teenitud tulu läheb
kingituseks Eesti Vabariigile, täpsemalt Jänedaga seotud Eesti riigi-

meeste jalajälgede jäädvustamiseks
lossis. Ootame “Eesti Vabariik 100”
teemalisi võistluskooke ja valime ka
“Rahva lemmiku”. Võidukookide
küpsetajatele auhinnad!
Kookide müüjatel palume registreeruda alates 25. jaanuarist kuni
19. veebruarini (võistluskook “EV

100”), ja kuni 22. veebruarini (muud
koogid) meiliaadressil: janeda@tapa.
lib.ee, tel 389 8330 või kohapeal, Jäneda raamatukogus, E–-N kl 10–18.
Lisainfo Facebooki lehel “Jäneda
loss”.
Jäneda Külaelu
Arendamise Selts

Tublid ujujad
21.–23. detsembrini peeti Tallinnas Sõle ujulas
Eesti lühiraja
meistrivõistlused.
2003 – nooremad tüdrukud:
Brita Rannamets – 200 m
liblikat 2.34,90
I; 100 m liblikat
1.08,14 II; 100 m
kompleksi 1.07,88
II; 200 m kompleksi 2.29,28 II;
50 m vabalt 27,75
III; 50 m liblikat
29,31 III; 50 m
rinnuli 35,75 (6.); Brita Rannamets
4x50 m vabalt II;
4x100 m vab. I; 4x50 m vab mix I;
4x50 m kombin I; 4x100 m kombin I.
Juuniorid 2000–2001:
Alex Ahtiainen – 100 m selili
56,84 I; 50 m selili 26,43 I; 100 m

Alex Ahtiainen

liblikat 55,50 I;
50 m liblikat 25,39 I; 100 m
kompl 57,82 I; 200 m kompl. 2.09,16
(5.); 4x50 m komb (absol) I 4x100 m
I; 4x100 m vab III; 4x50 m vab (absol) III absoluudi rekord.

9. jaanuaril 2018. a valiti 2017.
a tulemuste põhjal Lääne-Virumaa
noorsportlasteks tütarlastest Brita
Rannamets ja noormeestest Alex
Ahtiainen.
Mare Järv
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Tapa abivallavanemad said paika
Uuest aastast asusid Tapa abivallavanematena ametisse varem
Lääne-Viru maavalitsuse haridusja sotsiaalosakonna juhatajana
töötanud Aivi Must, endine
Tamsalu vallavanem Riho Tell ja
Andrus Freienthal, kes oli ka enne
Tapal abivallavanem, kuid kelle
ametikohustused mõnevõrra muutuvad ning laienevad kogu vallale.
Aivi Must vastutab haridus- ja
sotsiaalvaldkonna eest, Riho Tell

tegeleb arengu- ja finants- ning Andrus Freienthal haldusküsimustega.
Kõigist neist said ka oma valdkonna
osakonnajuhatajad. Kaks abivallavanemat valiti ametisse konkursiga.
Tapa vallavanem Alari Kirt rääkis,
et arengu- ja finantsvaldkonnaga
tegeleva abivallavanema kohale tuli
kolm avaldust, ainult Riho Telli puhul olid täidetud kõik kandidaadile
seatud nõuded. Kuuest haridus- ja
sotsiaalvaldkonna abivallavanema

kohale kandideerinust kvalifitseerus
kaks: Aivi Must ning Ene Augasmägi, kes töötas viimati Tamsalus
sotsiaal- ja haridusosakonna juhatajana. Mõlemad kandidaadid kutsuti vestlusele, valituks osutus Aivi
Must. Andrus Freienthalile tehti
ettepanek asuda haldusvaldkonna
abivallavanema kohale, kuna ta on
kunagi võetud tööle konkursi korras
ja teinud aastaid samasugust tööd.
VT, 29.12.2017

Tapa vald hakkab otsima koolidele
ja lasteaedadele toitlustajat

Tapa vallavalitsus kavatseb korraldada riigihanke Tapa kahele koolile
ja kahele lasteaiale ning Tamsalu
gümnaasiumile ühise toitlustusteenuse osutaja leidmiseks.
Endise Tamsalu valla ja osaühingu Virumaa Suurköök vahel sõlmitud leping Tamsalu gümnaasiumi
õpilaste toiduga varustamiseks
lõpeb juunis.
Virumaa Suurköök toitlustab
praegu ka Tapa linna kahes las-

teaias ja kahes koolis, seda samuti
suveni. Kuna oli juba teada, et Tapa
ja Tamsalu vald ühinevad, korraldas Tapa vald eelmisel suvel hanke
toitlustusteenuse osutaja leidmiseks
ainult üheks aastaks, sest varasem
leping lõppes. Vallavolikogu leidis
siis, et kahe linna haridusasutustes
toitlustamise korraldamisel tekib
mastaabiefekt ja hind tuleb kokkuvõttes soodsam.
Vallavalitsuse ettepanek on kor-

raldada hange teenuse pakkumiseks
kolmeks aastaks, kuid lõpliku otsuse
langetab volikogu.
Tapa abivallavanem Riho Tell
ütles, et Tamsalu lasteaias Krõll, mis
asub kahes kohas – Tamsalus ja Sääsel –, korraldab praegu toitlustamist
vald ning sealset korraldust muuta
ei plaanita. Telli sõnul valmistatakse
mõlema maja laste tarvis toit Tamsalus ja süsteem toimib praegu hästi.
VT, 17.01.2018

Tapa kesklinna ümberkujundamine
ja uus liikluskorraldus
Eelmise aasta suurimaks ehitustööks
Tapa vallas ja linnas kujunes linna
keskosa ümberkujundamine.
Tegemist oli väga suure projektiga,
mis täielikult muutis linna keskosa
ilmet ja sai rahastuse piirkondade
konkurentsivõimet tugevdatavatest
riiklikest toetusprogrammidest. Selle käigus viidi ellu projektid “Tapa
raudteejaama, bussijaama, kesklinna
haljastuse ja inimeste igapäevaste
liikumisvõimaluste väljaarendamine”
ja “Raudteepeatuste ühendamine
erinevate liikumisviisidega”. Ehitustööde käigus ehitati ümber Jaama ja
Sauna tänavad koos Jaama tänava
ringristmikuga, samuti Kalmistu
tänav Pika ja Rohelise tänavate vahel,
Esperanto ja Eha tänavad. Rajati
kõnniteed Jaama, Sauna ja Eha tänavatele, ehitati parklad Vaksali trahteri kõrvale, Valve tänavale ja O.G.
Elektra kaubanduskeskuse kõrvale
Pikk tänaval. Rajatud on kaasaegne
tänavavalgustus ja lahendatud sademevete ärajuhtimine. Täielikult
on ümber korraldatud bussijaama
liikluskorraldus. Korrastatakse Kirikupark alates Jaama tänavast kuni
Kooli tänavani, Kultuurikoja kõrvale
rajati kaasaegne mängulinnak lastele.
Park sai valgustuse.
Kahjuks viisid aasta erakordselt
halvad ilmastikuolud oma korrektiivid ehitustööde graafikusse. Kõik
tänavate, kõnniteede ja tänavavalgustuse ehitustööd on lõpetatud.
Liiklusmärgid on paigaldatud, kuid

kevadesse jääb sõiduteede joonimine
ja märgistamine. Samuti jääb 2018.
aasta kevadesse haljastustööde lõpetamine ja mõningate jalgteede ehitamine pargis luteri kiriku ja kultuurikoja
ümbruses.
Kõikide teostatud tööde tulemusena on parandatud eelkõige jalakäijate, bussi- ja rongireisijate turvalisi
liikumisvõimalusi ning muudetud
sujuvamaks kesklinna liikluskorraldus.
Seoses liikluskorralduse muudatusega bussijaama kinnistul selgitame
veelkord seal kehtivaid reegleid. Reisibussid sõidavad bussijaama juurde
Pikk tänavalt mööda ühesuunalist
Esperanto tänavat; seal on liiklemine
lubatud ainult bussidele ja vajadusel
operatiivsõidukitele. Reisibussid ootavad oma väljumisaegu Esperanto
tänava parkimisalal. Bussid väljuvad
bussijaama eest spetsiaalsetest „taskutest” ning lahkuvad bussijaamast
mööda Sauna tänavat. Bussijaama
kinnistul on erasõidukite parkimine
täielikult keelatud. Selleks on rajatud
ülalpool loetletud parklad. Bussijaamas asuva Pitsakohviku külastajad
võivad parkida kohviku ette juhul, kui
kohvikupidaja ei reguleeri parkimist
teisiti, kuid sõidukid ei tohi sulgeda
liiklust bussijaama idaküljel. Samuti
ei tohi sõita üle jalakäijate tee ja ohutussaare. Juhul, kui on vaja rongile või
bussile tuua liikumispuudega inimesi
või võtta pakiautomaadist suurekaaluline saadetis, on võimalik teha
lühiajaline peatus bussijaama kõrval

ning pärast reisija kohaletoimetamist
või paki kättesaamist tuleb sõidukil
kohe bussijaama territooriumilt
lahkuda. Samas aga tuleb jälgida,
et ei takistataks reisibusside liiklust
ning võimalusel alati eelistada teisi
parklaid. Taksode peatus ja ooteala
on rajatud Jaama tänavale spetsiaalselt
laiendatud jalakäijate alale. Vajadusel
reguleeritakse liikluskorraldust
kevadel täiendavate liiklusmärkidega.
Mõlema projektiosa elluviijaks
on tuntud tee-ehitusettevõte Lemminkäinen Eesti AS. Projekti “Tapa
raudteejaama, bussijaama, kesklinna
haljastuse ja inimeste igapäevaste
liikumisvõimaluste väljaarendamine”
maksumuseks koos käibemaksuga on
1 585 292 eurot ja projekti “Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega” maksumuseks koos käibemaksuga on 804 690 eurot. Kokku
on seega kahe projekti maksumuseks
2 389 982 eurot, millest 1 865 407
eurot on toetus EL Ühtekuuluvusfondist, 354 575 eurot Tapa valla
omaosalus ja 170 000 eurot sihtotstarbeline toetus Kaitseministeeriumilt.
Kaitseministeerium ja Kaitsevägi
teadvustavad selgelt, et Eesti ja liitlaste relvajõudude kohalolek on Tapal
igas mõttes märgatavad. Seepärast
kinnitab Kaitseministeerium kindlalt,
et jätkuvalt panustatakse rahaliselt
Tapa infrastruktuuri ja elukeskkonna
parendamisse ja ümberkujundamisse
nüüd ja tulevikus.
tapa.ee

Noored käsipallurid said tugevas
konkurentsis hõbeda
14. jaanuaril lõppesid Viljandis
Eestimaa Spordiliidu Jõud noorte
meistrivõistlused käsipallis, kus
osales 11 võistkonda.
SK Tapa 2004. aastal sündinud
noored saavutasid kokkuvõttes
teise koha, jäädes alla vaid korra,

mil finaalmängus alistuti Põlvale
13:16. Ülejäänud vastased alistas
Tapa suurema eduga.
Treener Elmu Koppelmanni käe
all võistlesid Karl Kramm, Ilja Kosmirak, Madis Valk, Marcus Rättel,
Karl Hendrik Kanna, Robin Gregor

Müntser, Sten Pullisaar, Aleksandr
Vassiljuk, Jan-Egert Valdmann,
Trivo Vaigurand, Meelis Metsa, Daniel Tamuri, Keimo Jürnas, Kristjan
Kärt, Nevil Kütt, Kevin Kask ja
Kristofer Püss.
VT, 17.01.2018

Kaubaveo mahtude suurenemisega seoses on meie juures Põhja-Eestis
teretulnud kohusetundlikud, õppimisvõimelised ja tööd hindavad töötajad
järgmistel positsioonidel:
VEDURIJUHT
- Peamisteks ülesanneteks on veduri juhtimine, veduri ning rongi üldise
seisukorra ja tehnilise korrasoleku kontroll
- Vajalik on eelnev töökogemus, kehtivad vedurijuhiload
VEDURIJUHI ABID
- Peamisteks ülesanneteks on vedurijuhi abistamine (jälgib tee vaba olekut,
signaale, märke) ja tema korralduste täitmine, koostöös vedurijuhiga rongi
üldise seisukorra ja tehnilise korrasoleku jälgimine, manöövritööde läbiviimine
- Kasuks tuleb raudteealane töökogemus või väljaõpe
- Kutsetunnistuse puudumisel pakume väljaõpet kohapeal
Eeldused mõlemate positsioonide puhul:
- vähemalt keskharidus
- valmisolek meeskonnatööks
- vastunäidustusteta tervislik seisund
- vene keele oskus suhtlustasandil
Omalt poolt pakume:
- professionaalseimat meeskonda raudteel
- stabiilset tööd tunnustatud ettevõttes
- täiendavat väljaõpet koos arenemisvõimalustega
- spordikompensatsiooni, lisapuhkust ja palju teisi omatöötaja soodustusi
Töö on vahetustega, sh öisel ajal ning riigipühadel. Kandideerimiseks saada
oma CV personal@evrcargo.ee, lisainfo telefonil 615 8774.
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Tapa vallavalitsus kuulutab välja konkursi
järgmistele ametikohtadele:
AVALIKE SUHETE SPETSIALIST
NOORSOOTÖÖSPETSIALIST
SPORDIKOOLI DIREKTOR-PROJEKTIJUHT
AVALIKE SUHETE SPETSIALIST
Avalike suhete spetsialisti peamised tööülesanded on
valla mainekujundamise korraldamine ja turundamise
koordineerimine, vallalehe sisuline toimetamine ja
väljaandmise korraldamine, valla veebilehe administreerimine.
Nõuded kandidaadile:
- kõrgharidus (soovitavalt ajakirjanduse, kommunikatsiooni
või avalike suhete erialal)
- eelnev töökogemus sarnasel töökohal
- oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus
- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
- väga hea eesti keel oskus ning hea inglise ja vene keele
oskus
- tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise
oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti-, tabeli-, foto- ja
videotöötlusprogrammide, interneti kasutamise oskus;
Pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast töökeskkonda
- enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
- erialast täiendkoolitust
Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust
tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga saata Tapa
vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti
aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info: abivallavanem Riho Tell, telefon 5143750,
riho.tell@tapa.ee.
NOORSOOTÖÖSPETSIALIST
Noorsootööspetsialisti töökoha põhieesmärk on Tapa valla
noorsootöövaldkonna töö korraldamine ning arengusuundade
kujundamine.
Nõuded kandidaadile:
- kõrgharidus
- vähemalt kaheaastane töökogemus noorsootöö
valdkonnas
- teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda
reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda
reguleerivate õigusaktide tundmine
- oskus kasutada arvutit ja kohaliku omavalitsuse
infosüsteeme
- hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike
huvide elluviimisel, hea väljendus- ja kuulamisoskus ning
oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades.
- kõrge pingetaluvus, kohusetundlikkus, otsustus- ja
vastutusvõime
- väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus heal
tasemel ametialase sõnavara valdamisega
- juhtimisalased ja valdkonnapõhised teadmised ning
praktilised oskused ja kogemused
- B-kategooria autojuhiluba
Pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- enesetäienduse ja -teostuse võimalusi
- erialast täiendkoolitust
Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust
tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga saata Tapa
Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti
aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info: abivallavanem Aivi Must, telefon 325 8691,
aivi.must@tapa.ee.
SPORDIKOOLI DIREKTOR-PROJEKTIJUHT
ametikoha täitmiseks
Spordikooli direktori-projektijuhi ametikoha põhieesmärk
on käivitada Tapa valla spordikool ning asuda direktori
ametikohale 01.08.2018
Kandidaadilt ootame:
- Tapa valla spordikooli põhimääruse ja õppekava
ettevalmistamine
- Tapa valla spordikooli meeskonna loomine
- Tapa valla spordikooli käivitamine alates 01.09.2018
- Tapa valla spordikooli juhtimine alates 01.09.2018
Kandidaadile esitatavad nõuded:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
- väga head teadmised haridus- ja spordivaldkonnas.
Pakume:
- osalise koormusega tööd kuni 01.08.2018
- täiskohaga koolijuhi tööd alates 01.08.2018
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- enesetäienduse ja –teostuse võimalusi
- erialast täiendkoolitust
Motivatsioonikiri koos elulookirjelduse, haridust
tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga saata Tapa
Vallavalitsuse aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e- posti
aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info: vallavanem Alari Kirt,
telefon 5660 7450, alari.kirt@tapa.ee.

3.12.2017
1. Nelja abivajajaga sõlmiti koduteenuse osutamise leping.
2. Neljale isikule otsustati maksta
sotsiaaltoetust.
3. Kahele lapsele määrati lasteaias
käimise ajaks tugiisik.
4. Volitati Tapa vallavalitsuse hoolekandespetsialist Ly Nelsonit teostama
eestkostetava nimel kõiki pangatoiminguid (E-teenuse ja arveldusarve avamine
ja sulgemine, pangakonto väljavõte,
lepingute sõlmimine, sularaha väljavõtmine, maksta arveid ja teha ülekandeid.)
Swedbank AS-is.
5. Tapa vallas, Tapa linnas, Pikk 15
hoone kabinettide ehitustööde edukaks
pakkumuseks tunnistati OÜ Oto Ehitus
poolt esitatud pakkumus.
6. Liiklusmärkide 641 „Kohanimetähis“ valmistamine ja paigaldamine
maksumuse hinnapakkumise edukaks
pakkumuseks kinnitati Tariston OÜ
poolt esitatud pakkumus.
7. Pikendati kolme munitsipaalkorteri üürilepingut.
8. Seoses Tapa gümnaasiumis toimuva jõulupeoga lühendati ajutiselt alla
16-aastaste alaealiste liikumisvabaduse
piirangut ja lubati neil viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades 21.
detsembril alates kella 23.00 kuni 22.
detsembri 2017 kella 00.15-ni.
9. Nimetati MTÜ Arenduskoda
Tapa valla esindajaks Alari Kirt.
10. Nimetati MTÜ PAIK juhatusse
Tapa valla esindajaks Riho Tell.
11. Nimetati MTÜ-s Spordiklubi
Presidendirada Tapa valla esindajaks
Alari Kirt.
12. Nimetati MTÜ Rakvere Haigla
üldkoosolekule Tapa valla esindajaks
Alari Kirt.
13. Nimetati MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolekule Tapa
valla esindajaks Alari Kirt.

20.12.2017
1. Neljale isikule otsustati maksta ravitoetust ning ühele küttepuude toetust.
2. Otsustati maksta OÜ Häckes
väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel olevate isikute (11) eest
hooldus-põetustoetust pensionist ja
puudetoetusest puudujääva osa.
3. Kinnitati Jäneda Kooli, lasteaed
Pisipõnn ning Lehtse Kooli hoolekogu
koosseisud.
4. Raudtee haruteede nr 106 ja 107
hooldus- ja järelevalvetööde edukaks
pakkumuseks kinnitati Leonhard Weiss
RTE AS poolt esitatud pakkumus.
5. Otsustati sõlmida ühispakkujatega
MHE OÜ ja OÜ Impernova lepingu
nr 4-1/17/112-1 lisa, millega pikendatakse tööde teostamise tähtaega kuni
31.05.2018.
6. Loeti Erik Keskküla poolt esitatud Tapa vallas, Saiakopli külas, Papli
kinnistule ümberehitamise (elamu
laiendamise) ehitusteatis teavitatuks.
7. Loeti Janek Alla poolt esitatud
Tapa vallas, Tapa linnas, Maie tn 1a
kinnistule, ümberehitamise (elamu
laiendamise) ehitusteatis teavitatuks.
8. Loeti Aigar Veebeli poolt esitatud
Tapa vallas, Tapa linnas, Männiku 16
kinnistule, ümberehitamise (rekonstrueerimine ning laiendamine) ehitusteatis teavitatuks.
9. Loeti Mariam Sheshenko poolt
esitatud Tapa vallas, Tapa linnas, Vabriku
4 kinnistule, ümberehitamise (rekonstrueerimise ning üksikelamuks ümberehitamise) ehitusteatis teavitatuks.
10. Võeti vastu kaks korraldust jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks ning
üks korraldus korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise kohta.
11. Anti nõusolek Lehtse korteriühistus Lehtse Keskuse 6 territooriumile liiklusmärgi 579 „Sõiduki sundteisaldus“ ja liiklusmärgi 362 „Parkimise

keeld“ paigaldamiseks koos lisatahvliga
891b tekstiga „Välja arvatud KÜ Lehtse
6 kirjalikul loal“ vastavalt lisale 1 „Joonis
liiklusmärgi paigaldamiseks“.
12. Võeti vastu kaheksa korraldust
katastriüksuste lähiaadresside muutmise
kohta.
13. Lubati MTÜ Maria ja lapsed
asenduskoduteenusel viibivad lapsed
ajavahemikul 23.12.2017 –01.01.2018,
Lennuki 2-7, Rakvere, Lääne-Virumaa.
14. Müüa Tapa gümnaasiumi direktorile Elmu Koppelmannile Tapa
vallale kuuluv sõiduauto MITSUBISHI
GRANDIS riikliku registreerimisnumbriga 537 MGI hinnaga 2500 eurot.
15. Jätta rahuldamata avaldus puudega isikule hooldaja määramiseks kuna
hooldusvajadus ei olnud põhjendatud.
16. Ühele puudega isikule määrati
hooldaja ning hooldajale hooldajatoetus.
27.12.2017
1. Otsustati lisada Tapa valla 2017.
aasta eelarve tuludele sihtotstarbeliselt
eraldatud täiendavad vahendid ja suunata need kuludesse.
2. Kinnitati lasteaia Vikerkaar ja Tapa
Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu.
3. Otsustati eraldada ühele abivajajale ravimitoetust.
10.01.2018
1. Üheksale lapsele määrati tugiisik
lasteaias käimise ajaks.
2. Volitati Tapa vallavalitsuse hoolekande spetsialist teostama erinevaid
toiminguid pankades kokku üheksa
eestkostetavate nimel.
3. Volitada Tapa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti Jaanika Kirsi teostama
kõiki pangatoiminguid (E-teenuse ja
arveldusarve avamine ja sulgemine, pangakonto väljavõte, lepingute sõlmimine,
sularaha väljavõtmine, maksta arveid ja
teha ülekandeid) kokku nelja lapse nimel.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
29.11.2017
Võeti vastu järgmised määrused:
1. „Tapa vallavalitsuse teenistujate
palgajuhend“.
2. „Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“.
Võeti vastu järgmised otsused:
1. „Koolide hoolekogudesse esindajate määramine“.
2. „Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine“.
3. „Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine“.
4. „Tapa vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“.
27.12.2017
Võeti vastu järgmised määrused:

1. „Maamaksumäära kehtestamine“.
2. „Represseeritu ja represseerituga
võrdsustatud okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isikute vabastamine maamaksust“.
Võeti vastu järgmised otsused:
1. „Aastategija nimetuse andmine“.
2. „Teenetemärgi andmine“.
3. Otsustati asutada Tapa vallavalitsuse hallatava asutusena huvikool
nimega Tapa Spordikool.
4. Võeti vastu otsus katastriüksustele sihtotstarbe määramise kohta.
5. Võeti vastu otsus Tapa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
kohta.
6. Määrati Tapa valla ja Tamsalu

valla 2017. aasta majandusaasta aruande
audiitoriks osaühing AMC Audit.
7. Kinnitati alates 1. jaanuarist 2018
lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral vähemalt
85% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu
alammäärast.
8. Määrati Tamsalu Vesi AS veeettevõtjaks ja kehtestati tema tegevuspiirkonnaks Tapa vallas Tamsalu linn,
Sääse alevik, Porkuni küla, Vajangu küla,
Assamalla küla, Kursi küla ja Põdrangu
küla.
9. Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu Kalju Soomeri.
10. Kehtestati sotsiaaltoetuste piirmäärad.

Enampakkumine
Tapa vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel korteriomandi aadressil
Keskuse tn 6-14, Lehtse alevik, Tapa
vald (1-toaline eluruum üldpinnaga
39,60 m²). Korter koosneb esikust,
köögist, toast ja pesuruum/wc-st. lisaks
kaks panipaika ja lodža. Akendest vaade
kahele poole hoonet. Tsentraalne vesi-ja
kanalisatsioon, küttesüsteem puudub
(võimalik elektriküte). Vahetus naabruses eelmisel aastal rekonstrueeritud/uus
lasteaed-kool.
Müügi alghind on 2300 eurot, tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest
osavõtutasu 25 eurot.
Kirjalikud pakkumised esitada Tapa
vallavalitsusele kinnises ümbrikus hil-

jemalt 30. jaanuaril 2018 kell 11.00
aadressil Pikk tn 15, Tapa. Ümbrikul
peab olema märgusõna „korter” ja
pakkuja andmed.
Pakkumine peab sisaldama:
1) pakkuja nime, elu- või asukohta,
isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi,
kontakttelefoni;
2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;
3) numbrite ja sõnadega väljendatud
pakkumise summat, mis ei tohi olla
väiksem alghinnast.
Pakkumiste avamine toimub 30.
jaanuaril kell 11.05 Tapa vallavalitsuse
III korruse saalis Pikk 15.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab ole-

ma eelnevalt laekunud Tapa vallavalitsuse arvele nr EE722200001120077103
Swedbankis.
Enampakkumise võitja on kohustatud müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
pakkumise toimumist. Juhul kui enampakkumise võitja ei ilmu ettenähtud aja
jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta
õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks ning talle ei
tagastata tagatisraha.
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise
kulud kannab ostja.
Täiendav info: Lehtse keskuse juht
Tiina Talvik, tel 5450 1102, e-post tiina.
talvik@tapa.ee.

26. jaanuar 2018

TAPA VALLA AJALEHT
KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS

Toetuse väejuhatus on Kaitseväe struktuuriüksus, mille missioon on
tagada Eesti kaitseväe võitlusvalmidus ja jätkusuutlikkus. Toetuse
väejuhatus tegeleb Kaitseväe varustamisega, teenindab kogu
Kaitseväge raamatupidamises ja viib läbi ajateenijate väljaõpet.
Toetuse väejuhatuse ülesanne on Kaitseväe varustuse ja tehnika
hooldus. Muuhulgas korraldab toetuse väejuhatus meditsiiniteenuse
pakkumist Kaitseväes ja teeb meditsiinialast väljaõpet sõduritele.
Kokk
Tööülesanded
 Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks, toidu
väljastamine ja säilitamine.
Nõudmised kandidaadile
 Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus
(kutseharidus, täiendkoolitus)
 Eesti keele oskus kesktasemel (B2)
 Kehtiv tervisetõend
 Eelise annab suurköögis töötamise kogemus
Kandidaadilt ootame:
o
Algatusvõimet ja kohusetunnet
o
Otsustus- ja vastutusvõimet
o
Võimet reageerida kiiresti muutustele
o
Meeskonnatööle orienteeritust
Miks tulla meile tööle?
 Kaitsevägi on alati olnud ja jääb usaldusväärseks tööandjaks
 Saad hindamatud kogemused, mida Sa nii kergelt mujalt ei saa
 Mõistlikud vahetused, palju vaba aega
 Saad ennast pidevalt erialaselt täiendada
 Sinu kõrval töötavad ka liitlasvägede kokad
 Väärikas, stabiilne palk ja paindlikud tingimused
 Vajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks Rakvere-Tapa-Rakvere,
Aravete-Tapa-Aravete suunal
 Sinu kasutuses uued, kaasaegsed töövahendid
 Töötades meie meeskonnas saad väga hea juhtimiskogemuse
 Ülivõimas, sõbralik ja toetav tiim
 Põhipuhkust 35 päeva aastas
 Töötasu 810 € (bruto)
Tööaeg on täistööaeg, vahetustega. Pikk töönädal ETRLP, lühike töönädal KN.
Tööajad vastavalt graafikule, kell 5–17 või 9–21.
Tööle asumise aeg ja töö asukoht
 Esimesel võimalusel, Tapa (Lääne-Virumaa)
Kandideerimise tähtaeg on 28.01.2018, kandideerimiseks edasta oma soov
e-mailile Igor.novitski@kra.ee
Lisainformatsioon
 Kaitseväe värbamiskeskus Igor Novitski / Tel: 717 0823 /
E-post: igor.novitski@kra.ee
 Tapa toitlustuskompleks/ Galina Sults/ Tel: 717 4624/
E-post: galina.sults@mil.ee

Tapa Linnaraamatukogus
Piret Mildebergi näitus
„Ammuuuseum“. Pilte,
raamatuid ja asju Pirruse
varakambrist –
näitus raamatukogumaja
mõlemal korrusel on avatud
27. veebruarini.
Eesti Vabariik 100 –
raamatunäitus (1. korrusel,
avatud 1.02.–27.02.2018)
Taas on algamas Nukitsa
konkurss, et selgitada välja
laste kahe viimase aasta
lemmikkirjanik ja illustraator.
Võistlevad 2016. ja 2017.
aastal ilmunud algupärase
lastekirjanduse esmatrükid.
Hääletada võivad kuni
16-aastased lugejad, andes
ühe hääle kirjanikutööle (tekst)
ja teise hääle kunstnikutööle
(illustratsioonid). Hääletamist
korraldavad kohalikud lapsi
teenindavad raamatukogud ja
hääletada saab 20. veebruarini.
(Tapal on raamatute väljapanek
raamatukogu 2. korrusel).
Oma hääle saab anda ka
elektooniliselt – http://www.elk.
ee/?page_id=584.
http://www.tapa.lib.ee/

RMK VÕTAB KONKURSI
KORRAS TÖÖLE TAIMLA- JA
SEEMNEMAJANDUSOSAKONDA
KULLENGA TAIMLA TÖÖJUHI

kelle peamised tööülesanded on:
- korraldada taimlas metsataimede kasvatamist;
- talvisel perioodil organiseerida
metsast seemnete varumist;
- vormistada ja sisestada andmebaasidesse tööga seotud dokumente.
Parimal kandidaadil on:
- kõrgharidus metsanduse või
põllumajanduse valdkonnas;
- tulemustele orienteeritust ja
kõrget pingetaluvust;
- heal tasemel arvutikasutamise
oskust (Word, Excel, Outlook,
Internet);
- head eesti keele valdamist kõnes
ja kirjas;
- head suhtlemis- ja koostööoskust;
- kohusetunnet, vastutus- ja
otsustusvõimet, usaldusväärsust
ning korrektsust;
- B-kategooria juhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
- oskustele ja töötulemustele
vastavat töötasu
- ametiautot
Taimla asukoht: Kullenga küla,
Tapa vald, Lääne-Viru maakond.
Kandideerimiseks saada palun
elulookirjeldus koos
motivatsioonikirjaga hiljemalt
29. jaanuariks 2018 e-posti
aadressile ylle.pallo@rmk.ee.
Lisainfo telefonil 503 8430 või
e-postiga aadressil
esko.krinal@rmk.ee.

LK 9

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
1. veebr kl 10–15.30 Doonoripäev.
3. veebruaril Filmimaraton.
kl 16 Psühholoogiline draama „Arütmia” – Venemaa
2017.
kl 18 Prantsuse komöödiafilm “Härra ja proua Adelman”
– Prantsusmaa/Belgia 2017, alla 14 a mittesoovitatav.
kl 20 „Fantastiline naine” – Tšiili, Saksamaa, Hispaania,
USA 2017, Žanr: draama, alla 14 a mittesoovitatav.
Üksikpilet 4 eurot, ostes pääsme vähemalt kahele filmile
soodustus 2 eurot seanss.
Maratoni päeval on avatud kinokohvik!
5. veebr kl 11 Lasteteater Reky etendus „Väike nõid“.
Pilet 8 eurot.
6. veebr kl 18 ja 20 Kogupere animafilm „Coco“ (3 D).
Pilet 4 eurot ja 2 eurot, 3D prillid 1.50.
8. veebr kl 19 Seasaare Teatri etendus „Kivilombi
kabaree“. Vaata ka https://www.seasaareteater.com/.
Pilet 7 eurot.
9. veebr kl 19 Sofia Rubina kontsert. Erikülalisena trio
Sass, Ariana ja Nadja. Piletid 8 eurot ja 10 eurot.
11. veebr kl 16 Sõmeru näitetrupi etendus „Kaasaegsed
vodevillid“. Viktor Liapini “Härrad, seltsimehed, tõprad
ja daamid” ainetel. Pilet 5 eurot.
13. veebr kl 18 ja 20 Draamafilm „Viiskümmend
vabastatud varjundit“. Alla 14 a keelatud. Pilet 4 eurot
ja 2 eurot.
17. veebr kl 19 Kontsert „Naised köögis“ (Sofia Joons,
Katrin Laidre, Kairi Leivo ja Kristiina Ehin). Piletid 12
eurot ja 15 eurot.
18. veebr kl 13 Maslenitsa. Kontsert, konkursid ja
vastlasupp!
20. veebr kl 18 ja 20 Eesti komöödiafilm
„Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“. Pilet
4 eurot ja 2 eurot. Alla 14 a keelatud.
24. veebruaril Eesti Vabariigi 100. aastapäev.
kl 7.33 Pidulik lippude heiskamine Tapa linna
keskväljakul.
kl 8 Hommikukohv vallavanemaga Tapa kultuurikojas.
kl 14 Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Tapa
valla tänuüritus „Aasta Tegu“ auhindade üleandmine.
27. veebr kl 18 ja 20 Märulifilm „Tosin tugevat”. Pilet 4
eurot ja 2 eurot.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
27. jaan kl 17 Üle-eestilise mandoliiniorkestri kontsert
“Sada mandoliini Eesti 100. sünnipäeval”. Esinevad:
Eesti Mandoliinide Orkester, Saku Mandoliinid,
Uhtna Mandoliiniorkester, Tapa Mandoliiniorkester
jm orkestrid. On harukordne võimalus kuulata koos
musitseerimas üle 100 mandoliini! Pärast kontserti
võimalus üles seada lauad ning algab peoõhtu
ansambliga Tants&Trall. Pääse kontserdile ning peole
5 €. Buss kontserdile väljub Tapa Keskväljakult kell
16.15 ja toob Lehtsest peale kontserti publiku tagasi.
4. veebr kl 10 Lehtse 6. pinksi pühapäev ja Tapa valla
XI lahtised meistrivõistlused. Jätkub PPP XVI hooaeg.
Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised,
poisid, tüdrukud. Registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55!
Täiskasvanuil osamaks 3,50 €, õpil tasuta.
5. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused.
11. veebr kl 12 Lehtse külakilb 6. mäng – jätkub XVI
hooaeg! Täiskasvanuil osamaks 3 €, õpil tasuta.
12. veebr kl 10–12 Lastehommik “Vistel-vastel-mängud”.
15. veebr kl 10–12 Lastehommik “Sõbraga koos!”
19. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus vastlapäev, sõbrapäev,
EV 100. sünnipäev. Peame kõik peod korraga!
23. veebr kl 10.30–12 Lastehommik “Palju õnne, Eesti!”
23. veebr kl 20 Veebruariõhtu – EV 100. sünnipäevapidu
kõigile. Meeleolukad esinemised – Lehtse
Kammerkoor ja sõbrad. Tantsuks ansambel True
D. Eelregistreerimine laudadesse 22. veebruarini
– pääse 7 €; peoõhtul kallim ja mugav koht pole
garanteeritud. Info 521 8 398; e-meil: info@
lehtsekultuurimaja.ee.
Näitus: Jaanuar – veebruar “Tapa raudteejaama
elluärkamine” (autor Nele Inglist).

Tapa Bussi reisid 2018. a

Tänuavaldus
Avaldan siirast tänu Inga Klavinale,
kes leidis 10. detsembril Tamsalus toimunud Lääne-Virumaa
eakate peol minu sõrmuse ja tagastas selle.
Aino Katman

2. juuni
Riia vabaõhumuuseumis
Käsitöölaat.
8.–10. juuni
Läti Aluksne, Gulbene.
10.–14. juuli
Valgevene.
4.–5. august
Lõuna-Eesti, Setomaa,
Leigo Järvemuusikaga.
5.–9. september
Sügisvärvides Lapimaa.
15. september
Paunvere laat
Info: Tapa Buss OÜ,
tel 5650 9619

TAMSALU KULTUURIMAJAS
26. jaan kl 11 Virumaa Muusikakoolide
Talvemuusikapäev.
Teema - Triod (Tamsalu gümnaasiumis).
26. jaan kl 18 Koguperefilm “Jõuluvanade vahetus“. Pilet
3 €.
kl 19.30 Film „Igitee“. Pilet 4 €. Kohtumine filmis
osalenutega.
2. veebr kl 10 Hindpere optika.
23.veebr kl 18 Eesti 100 Vabariigi aastapäevale
pühendatud kontsert-lavastus „Aeg…“, tantsuks
ansambel J.A.S Quartet.
24. veebr kl 10–15 Eesti 100 Vabariigi aastapäeva matk
Porkunisse.

26. jaanuar 2018

TAPA VALLA AJALEHT
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
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.

Roger Resto kutsub osalejaid
piljarditurniirile.
Osaleda saab 16 võistlejat ja mängud algavad
kohe kui osalejate arv on täis.
Rene Toomse

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

Akende, uste ja muude puidutoodete
valmistamine tellimuse peale.

UUED VALLAKODANIKUD

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

Mia Liisa Salujärv (Tapa) 24.11.2017
Mia Susanna Rööpmann (Tapa) 04.12.2017

Ostan nõukaaegseid mänguasju ja portselanist
kujukesi. Tel 5590 6683.

Radaslava Žolnerovitš (Tapa) 13.12.2017
Cassandra Bugera (Tapa) 15.12.2017
Mark Rebrikov (Tapa) 02.01.2018

Müüa lõhutud küttepuud pikkus vastavalt soovile.
Koorem alates 5 rm. Tel 505 2239.
Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp),
koos transpordiga. Tel 504 5632.

OÜ Pikter Grupp müüb

kvaliteetset küttepuud
pikkus alates 25–60 cm, lepp, sanglepp, kask,
okaspuu, koos transpordiga.
Tel 504 3246.

Liismarii Augasmägi (Tapa) 04.01.2018

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

ÕNNITLEME EAKAID
Mariia Petryshina (Tapa) 07.01.1920 98
Atse Köst (Läpi) 22.12.1921 96
Elle Rum (Imastu) 23.12.1921 96
Nina Tsessel (Tapa) 14.01.1923 95

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.

K&S Torutööd OÜ
teostab:

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
(sise- ja välistrassid)
• Küttesüsteemide ehitus
• Reoveepaakide ja septikute müük
ning paigaldus
• Sanseadmete paigaldus
• Teemantpuurimine
Tel +372 5565 6506.

Aleida Proos (Lehtse) 01.01.1924 94
Sirush Poghosyan (Tapa) 13.01.1924 94
Raimond Tõnning (Tapa) 30.12.1926 91
Õie Maran (Karkuse) 05.01.1928 90
Virve Mikone (Tapa) 07.01.1928 90
Ülo Rõõmusoks (Tapa) 16.12.1932 85
Linda Kungla (Lehtse) 18.12.1932 85
Alide Vain (Tapa) 08.01.1933 85
Maie Maripuu (Tapa) 16.12.1937 80
Ants Heinaste (Tapa) 30.12.1937 80
Leili Juuse (Tapa) 30.12.1937 80

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.

Aleksandra Ivanova (Tapa) 05.01.1938 80
Helve Lanno (Tapa) 06.01.1938 80
Mare Masin (Tapa) 23.12.1942 75
Rein Kivisik (Tapa) 27.12.1942 75
Tiit Orupõld (Tapa) 29.12.1942 75
Nikolay Sedyshev (Tapa) 02.01.1943 75
Ille Lepasepp (Jäneda) 04.01.1943 75
Tamara Tsivilikova (Tapa) 01.01.1948 70
Valentina Chernyakova (Tapa) 03.01.1948 70
Rein Metsamaa (Lehtse) 04.01.1948 70
Maret Jürgenson (Tapa) 08.01.1948 70
Endise Tamsalu valla jaanuarikuu sünnipäevalaste
õnnitlused avaldati viimases Tamsalu valla ajalehes.

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.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Eldur Poddo (Tapa) 23.01.1957-06.12.2017
Valentina Solovjova (Tapa) 25.08.1926-16.12.2017
Elvi Kalju (Tapa) 05.06.1927-16.12.2017
Ivi Lees (Lehtse) 11.11.1967-20.12.2017
Anatoly Drozdyuk (Tapa) 15.02.1940-20.12.2017

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
Aeg annab kõik
Sul tagasi ei
ema südant iialgi …
Kallis Kolja!
Langetame pea koos Sinuga,
kui saadad viimsele teekonnale
oma armsa ema
ELVI KALJU
C-klass

Avaldame kaastunnet
Natalja Šušpanovale
abikaasa
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Tapa ÜTE-st

Stanislav Kontarev (Tapa) 13.11.1947-28.12.2017
Erika Nurk (Tapa) 09.01.1932-30.12.2017
Kati Tammekand (Vajangu) 02.03.1952-03.01.2018
Viktor Razumkov (Tapa) 20.07.1947-03.01.2018
Evgeny Sakovich (Tapa) 01.01.1938-07.01.2018
Milvi Liblik (Tapa) 06.06.1940-09.01.2018

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 6000. 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.

