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Detailplaneeringu
väljapanek

Tapa vald võõrandab
kümneid kortereid

Alates 9. kuni 23. aprillini 2018 on
tööaegadel Tapa vallavalitsuse (Pikk tn
15, Tapa linn, Tapa vald) II korrusel
avalikul väljapanekul Tapa vallas Tapa
linnas Pikk tn 70 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneering.
Planeeringualaks on Pikk tn 70
kinnistu, osa Pikk tn 68 kinnistust, osa
Paide mnt 7i kinnistust, osa Pikk tn
72 kinnistust ja osa 5 Pärnu-RakvereSõmeru tee maaüksusest. Planeeritava
ala suurus on ca 5600 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
määrata Pikk 70 kinnistule ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus,
haljastus ja heakorrastus, kujad,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus
ning seada keskkonnatingimused.
Planeeringualale kavandatakse uue
tanklahoone ehitust. Planeeringu
koostamise eesmärk on kehtiva üldplaneeringu kohane. Planeeringuga
saate tutvuda ka Tapa valla kodulehel:
http://www.tapa.ee/ koostamisel-detailplaneeringud.

Tapa vallavalitsus otsustas müüa hulga
kortereid, millele omavalitsus sotsiaalkorteritena kasutust ei leia.
Tapa abivallavanem Riho Tell ütles,
et esialgu pakutakse 36 Tamsalu lähedal
Sääsel asuva korteri ostuvõimalust neile,
kes praegu neid elamispindu üürivad.
Abivallavanema sõnul sai toonane
Tamsalu vald paljude korterite omanikuks pärast nõukogude korra lagunemist ja kolhooside kadumist ning need
need kuuluvad siiani omavalitsusele.

Mati Tamm, ehitusspetsialist

Tapa vald otsib
ühist toitlustajat
Tapa vallavalitsus kuulutab välja hanke kolmele koolile ja kahele lasteaiale
ühise toitlustaja leidmiseks. Ühist
toitlustajat otsitakse kõigile Tapa linnas asuvatele haridusasutustele ning
Tamsalu gümnaasiumile.
Tapa vallavanem Alari Kirt ütles,
et hanke tingimused vaatab veel üle
volikogu kuu lõpus toimuval istungil.
Praegused lepingud, mis on eraldi
Tapa koolide ja lasteaedade ning
Tamsalu gümnaasiumi õpilaste toitlustamiseks, lõpevad suvel. Kõigis
nimetatud haridusasutustes on praegu toitlustajaks Virumaa Suurköök.
VT, 14.03.2018

Kunstikooli õpilaste
edu konkursil
Kohtla-Järve Kunstide Kool korraldas aasta algul Virumaa koolidele ja
huvikoolidele suunatud kunstikonkursi „Mina ja minu maailm 2018”.
Selle aasta konkursi teemaks oli
„minu selfie”. Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva puhul oli ka see kunstikonkurss Eesti Vabariigile pühendatud ja kutsus kajastama hetki „oma
Eestiga“.
Tapa muusika- ja kunstikooli
õpilastel läks konkursil edukalt.
10-12-aastaste vanusegrupis sai 1.
koha Karina Tarasenko ja 3. koha
Miina Matilda Risthein. 13–15-aastaste vanusegrupis sai 3. koha Pille-Riin
Reinike ja 16–19-aastaste vanusegrupis sai 3. koha Joosep Kivisild. Palju
õnne tublidele joonistajatele!
Liina Kald

VT, 08.03.2018

Segakoor Leetar
laulab Göteborgi
Eesti Majas
22. veebruaril toimus Tapa valla lasteaias Pisipõnn Eesti Vabariik 100 sünnipäeva vahva tähistamine.
Foto lasteaed Pisipõnn arhiivist

Tapa vallavalitsus
ootab kaasava eelarve
ettepanekuid
28. veebruaril 2018 võttis Tapa
vallavolikogu vastu määruse nr 7
„Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves“.
Kaasava eelarve eesmärgiks on
kutsuda Tapa valla elanikke kaasa
mõtlema ja välja pakkuma ideid,
mida oleks vaja Tapa vallas korda
teha. 2018. a eelarves on kavandatud kaasava eelarve mahuks
20 000 eurot. 2018. aasta kaasava
eelarve ettepanekuid saab esitada
26. märtsist 9. aprillini.
Kaasava eelarve protsessis saab
ettepanekuid teha igaüks, olenemata sellest, kas ta on Tapa valla
kodanik või mitte. Ettepanekuid
saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse, vallavalitsuse
e-posti aadressil vallavalitsus@
tapa.ee (digitaalselt allkirjastatuna)
või elektroonilises infosüsteemis
www.volis.ee. Esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab
vallaeelarve mõistes liigituma
investeerimistegevuseks. Objekt
peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus
kasutuses ning objektist ei tohi
tekkida ebamõistlikke kulusid
valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepanek peab olema teostatav
eelarveaasta jooksul.
Idee esitamisel peab olema
märgitud:
- idee esitaja (nimi, isikukood, kontakttelefon või

e-posti aadress);
- idee nimetus (lühike fraas, mis
nimetab ettepaneku sisu);
- idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Tapa valla
vajadusele ettepanek vastab, millise
probleemi lahendab või millise uue
võimaluse avab, mis on ettepaneku
eesmärk, miks on ettepaneku teostamine valla eelarvest vajalik);
- idee sisu (lühike kirjeldus investeeringu olemusest ning kus ja
millal ettepanekus toodud idee ellu
viiakse, kas ettepanek on teostatav
12 kuu jooksul);
- sihtrühm (lühike kirjeldus, kes
saavad probleemi lahendamisest
või uue võimaluse avanemisest otseselt kasu, nimetada hinnanguliselt
sihtrühmasuurus, vanus jm olulised
tunnused);
- eeldatav eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
- muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).
Ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatav
komisjon, mille töösse on kaasatud
volikogus esindatud erakondade
ja valimisliitude esindajad ning
vallavalitsuse esindaja. Komisjoni
ülesandeks on kõrvaldada need
ettepanekud, mis ei vasta nõuetele, ületavad ilmselgelt rahalist
mahtu või ei ole realiseeritavad
ühe eelarveaasta jooksul. Nõuetele

vastavad ja hääletusele minevad
ideed avaldatakse valla kodulehel
ja facebooki lehel ning Tapa valla
ajalehtede aprillikuu numbris.
Rahvahääletusel saab osaleda iga
vähemalt 16-aastane isik, kelle
elukoht hääletuse ajal on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
Hääletamine toimub 16. aprillist kuni 25. aprillini (kaasa
arvatud) ainult elektrooniliselt
Tapa valla kodulehel www.volis.ee
keskkonnas (vajalik ID kaardi või
mobiil-ID olemasolu). Iga hääletusel osalev isik saab hääletada
kuni kolme erineva meelepärase
idee poolt. Hääletuse tulemusena
reastatakse ideed vastavalt saadud
häälte arvule. Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud
idee(d), mille eeldatav maksumus
ei ületa kokku 20 000 eurot.
Seni enim hääli saanud ideedest on varem paigaldatud Tapa
linnastaadionile välitrenažöörid
ja rajatud Tapa discgolf park.
2017 aasta edukaim idee Rutkaste
matkaraja korrastamiseks viiakse
ellu käesoleval aastal, kuna ilmastikuolud ei soosinud projekti
elluviimist.
Täpsem info kaasava eelarve
kohta on Tapa valla kodulehel
http://www. tapa.ee/kaasaveelarve.
Tapa vallavalitsuse
arengu- ja finantsosakond

5.–9. aprillini toimub Tapa segakoori
Leetar kontsertreis Rootsi. Göteborgi
Eesti Majas toimub sõpruskohtumine
ja kontsert, kus Leetar esitab oma kava
ja koos lauldakse sealse Göteborgi Eesti
Segakooriga mõned isamaalised laulud.
Segakoori Leetar dirigeerivad Andres
Heinapuu ja Martin Trudnikov ning
kontserdil on kaastegev ka helilooja Urmas Lattikas.
Segakoor Leetar on 26-aastane,
aga Göteborgi Eesti Segakoor alustas oma tegevust juba 1946. aastal.
Esinetud on omal ajal dirigent Harry
Truusi juhtimisel Eesti Vabariigi aastapäevadel, laulupidudel ja iseseisvatel
kontsertidel kuni kakskümmend aastat.
Vahepeal erinevate kooride ja ansamblitena tegutsenud koorid ühinesid
taas 1994. aastal, kui taastati hetkel
tegutsev Göteborgi Eesti Segakoor.
Koori asus juhatama Leana Salu ja temale
järgnesid Hilja Ivalo, Kristi Jagodin, Eva
Rummo, Toomas Aadli ja Matti Lepik.
Aastast 2013 juhatab koori jälle Leana
Salu. Jätkuvalt esinetakse iseseisvate
kontsertidega ning rahvuslikel üritustel,
sealhulgas suvepäevad, rahvuspühad, jumalateenistused, kultuurifestivalid ja Eesti
Üldlaulupeod.
Kontsertreis saab teoks tänu Leader
projektile, mille koostas üks koorivanematest, Ave Pappe. Tema muretseb ka reisi
eduka kulgemise eest. Tuhat südamlikku
tänukildu saadame särama Tapa kultuurikotta, sest just nemad toetavad igakülgselt
nii reisi kui ka Leetari argipäevaseid toimetamisi. Austades kohalikku ettevõtlust
sõidame reisile Tapa Bussiga.
Oleme põnevil ja viime uhkelt kaasa
kevadised tervitused Tapa vallast. Luban, et tagasi tulles jagame ka lugejaga
oma emotsioone.
Kairi Kroon,
segakoori Leetar koorivanem

Tapa valla järgmine ajaleht
Sõnumed/Tapaskije Vesti
jõuab postkastidesse
27. aprillil 2018.
Toimetus
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VALLAVOLIKOGU LIIKMETE TUTVUSTUS

Mati Viidemann

Alar Teras
Alar Teras (43) on vallavolikogu liige.
25 aastat tagasi lõpetasin Tapal keskkooli. Olen lõpetanud
Tallinna Majanduskooli ja Tartu
Ülikooli majandusteaduskonna. Olen läbinud ajateenistuse
kaitseväes. Praegu töötan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Muul ajal
olen tapalane. Olen töötanud
Maksu- ja Tolliametis ja Tapa
vallavalitsuses.
Olen osalenud vabatahtlikuna mitmetes tegevustes
Tapal. Näiteks Männikumäe ja
Rutkaste matkaraja korrastamine, koristustalgud, võistluste
korraldamine ja korteriühistu
juhtimises osalemine. Vabatahtliku orienteerumiskohtuniku
tööd olen korduvalt teinud ka
Tamsalus ja selle ümbruse metsades. 2005. aastal peale Tapa
linna, Lehtse valla ja Saksi valla
ühinemist sattusin tööle Tapa
vallavalitsusse.
Töötasin neli aastat finantsnõuniku ametikohal ja olin ka
vallavalitsuse liige. Seega tean
ja tunnen omavalitsuse tööd
päris hästi ning tean ka värskelt
ühinenud omavalitsuse probleeme ja rõõme. Tamsalu ja Tapa

valla ühinemisele eelnenud
valimistel kandideerisin valimisliidu Koostöö nimekirjas.
Valimisliidu programm sai päris
pikk ja püüame selle tegevusi ka
ellu viia. Kuigi meie valimisliit
jäi opositsiooni, usun ma, et
suudame oma mõtteid sisse kirjutada arengukavasse, eelarvestrateegiasse, üldplaneeringusse
ja valla eelarvesse. Volikogus
juhin revisjonikomisjoni tööd.
Üheks ülesandeks uue valla
volikogule ja vallavalitsusele
on valla sisekontrollisüsteemi
väljatöötamine ja rakendamine, et anda elanikele kindlus,
et nende kui maksumaksjate
raha on kasutatud sihipäraselt
ja säästlikult.
Arvan, et oma teadmiste ja
töökogemusega suudan sellesse
oma panuse anda. Valla üldisemale eesmärgile mõeldes tahan
ma, et uues Tapa vallas oleks
kohalikel inimestel hea elada, et
kohalikud inimesed mõtleksid
ja räägiksid oma kodukohast
hästi, et meil oleks tegusaid
ja julgeid inimesi, et inimesed
oleks valla ja ka riigi tegemistest
vallas teadlikud, et inimestele
ei seataks liigseid piiranguid, et
siia tahaksid tulla ka külalised,

Foto autor Sven Soome

et meie valla põllud jääksid
põldudeks ja me saaksime ka
edaspidi vabalt metsas käia.
Uue valla suurimaks väljakutseks on lisaks ühinemislepingu täitmisele valla sisuline
ühendamine, et kogukonnad
tunneksid end ühtsena, et need
kogukonnad oleks valla tegevustesse ja otsustesse kaasatud,
et inimesed näeksid ja tunneksid ühinemise positiivseid
tulemusi igas valla piirkonnas.
Lugupidamisega
Alar Teras

Tea Välk
Tea Välk (58) on vallavolikogu liige.
Sünnilinnaks sai mul Rakvere 1959. aasta juunikuus. Tapa
linnaga olen seotud eelmise
sajandi 70. aastate algusest,
mil meie pere siia elama kolis.
Alates sellest ajast on see linn
minu jaoks just nii koduseks
ja armsaks saanud, et hinges
on tahtmine siin toimetada,
siinse pärast muretseda ja siia
kogukonda panustada. Haridusalaselt olen lõpetanud Tallinna
Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste magistriõppe. Erialalt
olen alushariduse pedagoognõustaja, lapsepsühholoog.
Oman ka sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooni ning tööpraktikat
erivajadustega inimestega.
Tööraamatus on esimeseks
sissekandeks Tapa 3.lastepäevakodu, kus alustasin tööd lasteaia
kasvatajana. Peale abiellumist
töötasin esialgselt Rakveres
lasteaia kasvatajana, hiljem aastaid Rakvere Pedagoogikakoolis
erialaainete õpetajana, Tallinna
Ülikooli Rakvere Kolledžis
õppejõuna. Mitmed minu praegused kolleegid Tapa lasteaiast
Pisipõnn on olnud minu õpilased ja üliõpilased. Vabatahtliku
tööna olen aastaid koordineerinud maakonna alushariduse
aineühenduste tööd. Löönud
kaasa Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni, Tapa
valla haridus- ning sotsiaalkomisjoni ja Tapa valla raamatukogu nõukogu töös, samuti
omaaegse Laste Hoolekande
komisjoni töös.
2000. aasta 1. juunist töötan

Tapa lasteaia Pisipõnnis direktorina. Kaheksateistkümne
tööaasta jooksul on viierühmaline lasteaed kasvanud
üheteistkümnerühmaliseks
kolmes eraldi hoones asuvaks lasteaiaks. Nimetatud
periood minu elust on olnud
palju väljakutseid pakkuv, väga
huvitav aeg. Kolleegide abiga
ning meeskonnatöö tulemusena olen saanud kujundada
palju seda, mis ühes kaasaegses ja heas lasteaias olema
peab. Suur õnn on olnud
kaasa aidata mitmete oluliste
muudatuste teokstegemistele
alusharidusvaldkonnas. Töökogemusi tööst eelkooliealiste
laste ja nende vanematega olen
jaganud mitmetel erinevatel
maakonna ja vabariigi koolitustel, seminaridel. Olen olnud
nõustajaks kaheksale erinevale
haridusasutusele. Tehtu eest
on mind ka tunnustatud, mis
teeb hinge sooja tunde pesa
ja lisab motivatsiooniallikaid
tulevikku vaadates!
Huvi hariduse-, kultuuri-,
sotsiaalsfääri ning üldise elukeskkonna parendamise nimel
Tapa vallas on olnud peamised
põhjused, miks olen kandideerinud kohaliku omavalitsuse
volikogusse. Volikogu tööd
hindan seda tulemuslikumaks,
mida enam kuulatakse, arutletakse, arvestatakse, erinevates volikogu komisjonides
tehtud ettepanekuid. Eneses
hindan seda, et tulemuse saavutamiseks olen nõus tegema
tõsist tööd. Soovin panustada
ühinenud valdade koostöö

edendamisse. Tänan valijaid,
kes mind on usaldanud seda
tegema. Soovin, et nelja aasta
pärast oleks Tapa vald koht,
kuhu inimesed meeleldi elama,
tööle ja ka muidu aega veetma
sooviksid tulla.
Minu meelistegevuseks on
veeta vaba aega koos perega.
Abikaasa töötab elektrikuna.
Meil on täiskasvanud poeg,
kes on eraettevõtja ning kümne aastane lapselaps, kes õpib
Merivälja põhikoolis. Pingeid
maandan igapäevaselt tervisesporti tehes. Loen palju, võimalusel reisin, naudin teatris
käimist. Inimeste juures hindan tasakaalukust ja arukust.
Igapäevaselt lähtun teadmisest, et iga muutusega, isegi
paremuse poole, kaasnevad
tagasilöögid ning parim viis
probleemist vabaneda on see
lahendada.
Lugupidamisega
Tea Välk

Mati Viidemann (57) on
vallavolikogu liige.
Sündisin 1960. aastal
Tamsalu haiglas. Oman
keskharidust. Olen abielus
1982. aastast alates. Mul on
kaks täiskasvanud last ja neli
lapselast. Olen ettevõtja ja
aktiivselt ettevõtlusega tegelemise perioodil juhatasin
Tallinnas ehitusmaterjalide
kauplust. Minu isiklik elu
võimaldab mul kogukondlikus elukorralduses aktiivselt
kaasa rääkida. Neli aastat
osalesin Tamsalu vallavolikogu töös, nüüd siis Tapa
vallavolikogus. Kohaliku
elukorralduse kujundamisse
panustamine on minu jaoks
eeskätt millegi andmine,
tagasi saan seda mida kõik
teisedki saavad.
Mulle meeldib viibida
palju värskes õhus ja olla
füüsiliselt aktiivne. Töö ja
hobi hoian eraldi, siis ei lähe
elu üksluiseks. Tänasel päeval rajame abikaasaga väikest
lambakasvatustalu.
Väärtustan kõrgelt peret

ja kodu.
Maailmavaatelt olen parempoolne konservatiiv, kes
ei tööta see ei söö, ma seisan
traditsioonide eest.
Usun, et investeerida
tuleb tulevikku. Meie tulevik
on lapsed. Väga tähtis on
haridus aga mitte vähem
tähtis pole hariduse andjate
väärikas tasustamine.
Abistada tuleb neid, kes
seda tõepoolest vajavad.
Kui vaimselt ja füüsiliselt
terve täiskasvanud inimene
vajab toimetulekutoetust,
siis on midagi väga valesti.
Eriliselt lugupidav ja arvestav tuleb olla eakate suhtes,
sest tänu neile oleme meiegi
olemas.
Soovin ja soovitan kõigile
rohkem iseseisvust. Elu on
mind õpetanud, et iseseisev
inimene on see, kes oma
kulud katab enese töö tulemusel saavutatud tulude
arvelt. “Suhu ei tohi toppida
rohkem, kui tšekk lubab“.
Plaane tehes, midagi ehitades või rajades tuleks

seda teha arvestusega, et me
loodut ka korras jõuame hoida, siis on meie elukeskkond
meeldiv. Iga hoonestatud
krundi piirini peab viima kõva
kattega tolmuvaba tee, see
toetab külades elu jätkumist.
Ka laulusalm ütleb „Kuni su
küla veel elab elad sina ka“.
Aitab küll, lugeja mõistab
kindlasti mida minult oodata
ja mille eest seisan.
Aitäh usalduse eest!
Mati Viidemann

Tatjana Tamm
Tatjana Tamm (63) on
vallavolikogu liige.
Olen põline Tapa linna
elanik. Siin ma sündisin,
õppisin, abiellusin ja siin
sündisid ka minu lapsed.
Olen lesk. Minul on kaks
poega ja neli lapselast. Vanem poeg töötab AS Eesti
Raudtee Päästerong Tapa
Avariigruppis eriautojuhina.
Noorem poeg on Paldiski
Arendamise AS tegevjuht ja
juba kolmandat koosseisu
Paldiski linna (nüüd LääneHarju valla) volikogu liige.
Mul on kesk-eriharidus.
Lõpetasin Tallinna Riikliku- ja
Kooperatiivkaubanduse Tehnikumi raamatupidaja erialal.
1973.–1992. aastani töötasin Tapa Tarbijate Kooperatiivi Toitlustusettevõtete
Ühenduses raamatupidajana. 1992. aasta sügisel, kui
Tapa TK TEÜ-d reorganiseeriti, otsustasime abikaasaga avada väikese perefirma
– pesumaja Tapa linnas.
Ettevõtlusega tegelen
juba üle 25 aasta. Oma firmas
olen juht, raamatupidaja,
autojuht ning vajadusel pean
asendama või aitama ka oma
töölisi. Väikeettevõtja elu ei
ole sugugi nii roosiline, nagu
võib kõrvalt paista. Kõigega peab ise hakama saama; leidma tööd, suhtlema
klientidega, hoolitsema selle
eest, et sinu töötajatel oleks
hea töökeskkond, väärikas
palk, et oleks makstud kõik
maksud ja ettevõte oleks
jätkusuutlik.
Meelsasti tegelen lapselastega. Mulle väga meeldib reisida, avastada uusi
maid, tutvuda uute inimes-

tega. Oman suurt maja,
kus meelsasti tegelen kodu
korrastamisega, remondiga
ja suvekuudel aiatöödega.
Pingeid maandan huvitava
raamatu lugemisega ja meeldiva muusika kuulamisega.
Oma olemuselt olen aus,
kohusetundlik, töökas, majandusliku mõtlemisega.
Olen hea suhtleja, sõbralik
ja abivalmis inimene. Samas
ka osekohene ja vahest ka
terava ütlemisega.
Teistes inimestes hindan ausust, inimlikkust,
usaldusväärtust, positiivset
mõtlemist, täpsust ning
kohusetundlikku suhtumist
oma töösse.
Volikogusse olin esimest
korda valitud 1993. aastal.
See oli minu jaoks suur
väljakutse, sest enne pole
kunagi poliitikaga tegelenud. Kuna omasin raamatupidaja haridust, valiti mind
revisjonikomisjoni esimeheks. Seda ametit pidasin
12 aastat ehk neli koosseisu.
1994. aastal läbisin Eesti
Haldusjuhtide Instituudis
kolmekuulise koolituse, mis
oli määratud revisjonikomisjoni liikmetele.
Järgmised neli koosseisu
olin ja olen revisjonikomisjoni aseesimees. Revisjonikomisjoni töö seisneb
õigusest kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, valla hallatavate asutuste ja omavalitsuse üksuse valitseva mõju
all oleva äriühingu tegevuse
seaduslikust, otstarbekust
ja tulemuslikust, valla vara
kasutamise sihipärasust,
kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist.

See töö on vastutusrikas ja
nõuab teadmisi ja aega dokumentide kontrollimise osas ja
õiglase tulemuse avaldamises.
Seisan säästliku ja aruka vallaraha kasutamise eest.
Olen pikaajaline MTÜ
Arenduskoda liige ja Tapa
vene põhikooli hoolekogu liige.
Ma armastan väga oma
kodulinna ja tunnen rõõmu
selle üle, et linn iga aastaga
läheb kaunimaks, puhtamaks,
turvalisemaks ja kohaks, kus
on hea elada, kuid palju töid
on veel ees.
Uue Tapa vallavolikogu
koosseisule ja vallavalitsusele
soovin head koostööd, meie
ühise valla arendamist edasiviivate heade ja tarkade otsuste ja määruste vastuvõtmist,
teineteise austamist ja lugupidamist. Loodan, et nelja aasta
pärast on Tapa vald see koht,
kus on piisavalt töökohti,
hea ja turvaline elukeskkond,
palju vabaaja veetmise kohti
ja kuhu hea meelega tulevad
elama noored pered.
Parimat soovides,
lugupidamisega,
Tatjana Tamm
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Kalju Soomeri
Kalju Soomeri (72) on vallavolikogu
liige.
Sündisin aasta peale seda (1945), kui
isa Sinimägede lahingust saabus. Seega
olen hetkel volikogu vanim liige ja arvatavasti peale praegust volikogu tsüklit läheb minu tee volikoguga lahku.
Arvan, et nooremad vallakodanikud
peavad juhtohjad oma kätte võtma.
Parim, kui seda teeksid need, kes on
sündinud peale Eesti taasiseseisvumist.
Nende mõtetes ei ole enam nõukogulikku mentaliteeti ja nemad oskavad elu
hoopis teistmoodi hinnata, kui meie,
veneaja-taustaga inimesed. Õnneks
on juba Tapa volikogus paar sellist
inimest. Esialgu Tamsalu poolelt.
Tapa kandi volikogudes olen järjepanu osalenud sellest ajast, kui valiti
Lehtse viimast esindajate kogu. Olen
olnud volikogu lihtliige opositsioonis, volikogu aseesimees, komisjoni
aseesimees ja ka viimases koosseisus
juhtinud majanduskomisjoni, mis
andis mulle isiklikult väga hindamatu
elukogemuse.
Võib-olla huvitab inimesi teadmine,
kuidas ma üldse omal ajal kohalikku
poliitikasse sattusin? Toon teieni ühe
olustikupildi oma elust.
On kevadine märtsikuu lõpp. Lumi
sulab ja madalamad kohad põldudel
on vee all. Varahommik. Olen oma
kipaka „Syzyki“ bussi tagaruumi talve jooksul valminud korvidega täis
tuupinud ja pean plaani sõita aasta
esimesele käsitöö messile Jõhvi. Vaja
on teenistust, sest rahakott on talve
jooksul nii õhukeseks jäänud, et varsti
ei ole enam leivarahagi.
Seisan siis oma koormaga kodu juures Läste küla teele väljasõiduks ning
kuidagi ei suuda otsustada, kuidas ma
suudan oma kerge autoga ees ootavat
rasket katsumust ületada. Tee on nagu
porimülgas. Tee on muldkehaga ja
kevadeks põhjatuks muutunud. Naabrimees on veel oma džiibiga keset teed
kaks rummuni rööbast sisse sõitnud.
Otsustamiseks pole palju aega. Kell 12
peab juba Jõhvis kohal olema.
Võtan südame rindu ja alustan
tasa-hilju liikumist. Püüan hoida kahe
rööpa vahelistele porivallidele. Kuidagi kõik ka õnnestub ja saan Läste
küla vahele tugevama põhjaga teele.
Kuid õnnetuseks pean nüüd leidma
koha, kus auto küljed porist puhtaks
pesta. Edasine tee Jõhvi poole on lust
ja lillepidu. Ainult mõte sellest, miks
omavalitsus tee korrashoiuks midagi
ei tee, painab mu pead. Saan ju aru, et
kusagil on vallamaja oma tegelastega ja
kusagil peab volikogu esimees ilusaid
kõnesid. Nemad peaksid ehk olema
need, kelle kohustuste hulka kuulub
kodanike muredega tegeleda. Aga
võib-olla nad ei teagi, mis Läste küla
teega toimub? Läste ei ole ju metsade
ja mägede tagune küla. Ainult paar
kilomeetrit vallamaja uksest, kust küla
piltlikult kätte paistab (kui ainult seda
raudteehekki ees ei oleks). Ilmselt hekk
ikkagi segab, et kellegi silmad Lästeni
ei ulatu. Aga mis sa ikka tahad, kui
volikogu esimees oma MOTI kauplus
aknast ei näe üle tee bussiplatsi nurga
juures laiuvat poriaukugi. Võiks ju
lasta sinna koorma kruusa tuua ja asi
tehtud. Aga ei! Temal muud mured.
Tema peab Lehtset ohjes hoidma!
Tema on mees, kes Lehtses „poob,
käseb ja laseb“.
Edasisel teel Jõhvi poole sõites on
aega mõtelda ja selgusele jõuda, et pean

Rein Tali

ise osalema kohaliku volikogu töös.
Kas tõesti ei ole võimalik eluolusid
külades parendada? Kindlasti on. Ega
enam 19. sajand ei ole. 21. ikkagi.
Nii lõppes see „Viru Nikerdajale“
sõit otsusega ise valla juhtimisele
käed külge panna ja midagi ära teha.
Teadmine: mis ja kuidas ei tulnud
kergelt. Selleks pidin kandideerima
volikogusse. Samal sügisel valimised ka
toimusid. Kandideerisin ikka Lehtse
seltskonna (KE) nimekirjas. Eelnevalt leppisin „Lehtse bossiga“ kokku,
et võtame Läste teega midagigi ette,
teeme selle korda.
Aga kahjuks läks kõik nii nagu ma ei
osanud halvemaski unenäos ette näha.
Saavutasin valimistel nimekirja parima
tulemuse, n.ö. võitsin valimised. Selle
asemel, et volikogu esimehe kandidaat
oleks mõne hea sõnagi paotanud, vastas ta minu küsimusele „Kas nüüd hakkame Läste teed remontima“ lausega
„Mis teed Sa tahad, osta helikopter“.
Tummaks võttis. Kaua aga ei olnud
aega mõtiskleda, mis edasi teha. Uue
volikogu esimesel istungil valitakse ju
volikogu esimees. Minu arusaamist
mööda selline kandidaat, kes oma sõna
ei pea, ei sobi omavalitsust juhtima.
Kuna ta oli minule antud lubadust
murdnud, pidasin oma õiguseks ka
mitte käituda nii, nagu hea etikett ette
näeb.
Kiiresti leidsin uue volikogu esimehe kandidaadi, kellest saigi uus
esimees. Asjalik ja tark ja peamine –
karske esimees. Ja sõnapidaja, sest juba
järgmise aasta augustikuus käisid Läste
küla teel massiivsed tee-ehituse tööd.
Tee sai korralik ja liigeldav.
Selles ajast on nüüd palju vett merre voolanud. Mina olen ikka ja jälle
osutunud volikogusse valitud. Oma
peamiseks töösuunaks ongi mul jäänud tegutsemine teede ja tänavate korrashoiu alal. Tapa linnas ei ole enam
ühtki kruusakattega teejuppi. Kesklinn
on ilusaks saanud. Lehtse aleviku
tänavadki mõningaste mööndustega
on puhtad ja siledad. Inimesed saavad puhta jalaga poodi ja rongijaama.
Oleme jõudnud nii kaugele, et ehitame
musta kattega teid ka küladesse. Oma
vaimusilmas näen, et Tapa vallas tuleb
aeg, kus iga kodu väravani viib musta
kattega tee. Inimesed on seda väärt.
Inimesed tahavad elada külades. Kõik
ei kipu alevitesse ja linnadesse, kus
teed paremad ja poed käe-jala juures.
Kokkuvõtteks tahan inimesi julgustada – kui teil on probleeme, siis tuleb
ikka ise härjal sarvist haarata. Tulge ja
kandideerige volikogusse, seal olete
elu ja probleemide keskel, seal on nii
mõnigi küsimus võimalik lahendada.
Edu Teile! Te ei kahetse!
Kalju Soomeri

Rein Tali (55) on vallavolikogu
liige.
Olen sündinud ja elanud enamiku
oma elust Tapal ja nüüdseks Tapa
valla koosseisu kuuluvas Tamsalus.
Olen lõpetanud Tallinna Ehitus- Ja
Mehaanika tehnikumi autode tehnilise remondi ja hoolduse erialal. Õpingud Eesti Põllumajandusakadeemias
põllumajanduse mehhaniseerimise
erialal jäid kolmandal kursusel pooleli, kuna kadusid kolhoosid ja sohvoosid ning ühes sellega ka vajadus
eriala spetsialistide järele. Aastate
jooksul täiendanud ennast Tallinna
Tehnikakõrgkoolis rahvusvahelise
veonduse valdkonnas.
Tänaseks päevaks olen üle kahekümne aasta tegelenud eraettevõtlusega – alates 1995. aastast OÜ
Tapa Autobussipargi juhatajana.
Hetkel töötab firmas 28 inimest.

Olen abielus ja nelja lapse isa – kolme tütre ja ühe poja. Kõik lapsed
on nüüdseks täiskasvanud ja elavad
eraldi. Tööväliselt on aastaid minu
põhilisteks hobideks korvpall ja
bridži mäng. Mõlemat harrastan
kord nädalas.
Volikogusse on mind valitud
esimest korda ja olen oma valijatele
usalduse eest tänulik. Kinnitan,
et toetan kõiki volikogu otsuseid,
mille eesmärgiks on suurendada Tapa valla rahvaarvu. Usun ja
loodan, et nelja aastaga suureneb
elanike arv vähemalt 1% võrra.
Usun, et valla edu tagab võimalus
omandada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline üldharidus kodu
lähedalt. Toetan igati investeeringuid
noortesse ja nende huvitegevustesse.
Tänan veelkord oma valijaid ja
kinnitan, et olen teie jaoks olemas.

Kui teil on ettepanekuid, kuidas
saaksin elu vallas paremaks muuta, palun helistage mulle numbril
5359 5367.
Lugupidamisega
Rein Tali

Lilli Strõnadko
Lilli Strõnadko (73) on Tapa
vallavolikogu liige.
Olen Tapa elanik alates 1961.
aastast. Lõpetasin Tapa 2. keskkooli. Tartu Riikliku Ülikooli lõpetasin 1968. aastal matemaatika
erialal. Täiendasin end Tallinna
Pedagoogilises Ülikoolis sotsiaaltöötaja erialal aastatel 1993–1995.
Peale Tartu Ülikooli lõpetamist
suunati mind Viljandi alaealiste
kolooniasse füüsika ja matemaatika
õpetajaks. Viljandist kolisin 1969.
aastal Tapale ja asusin tööle Tapa
erikoolis. Seal töötasin viis aastat
ja edasi Tapa Autobaasis – ökonomisti, ohutustehnika inseneri
ja ametiühingu esimehena. 1991.
aastal asusin tööle Tapa linnavalitsuses sotsiaalnõunikuna. Tollal
sotsiaaltöötajaid vabariigis eriti ei
olnud ja mina olin üks valdkonna
pioneer. Linnavalitsuses töötasin
2002. aastani ning sellest ajast olen
pensionil.
Ametiühingu liinis töötamine
nõudis parteilisust. NLKP liige
olin viis aastat. Endise kolleegi
(Keila autobaasi ohutustehnika
inseneri) Eiki Nestori abil organiseerisin 1990. aastate keskel
erakonna Mõõdukad Tapa osakonna. Erakonnast lahkusin koos
linnavalitsusest äratulekuga. Sellest
ajast ei kuulu ühtegi parteisse.
Valimistel kandideerisin Keskerakonna nimekirjas, toetajaliikmena.
Olen kogu elu olnud ühiskondlikult
aktiivne ning pole kunagi piirdunud
pelgalt palgatöö tegemisega. Olen
läbi viinud kaks rahvaloendust ja
ühe põllumajandusloenduse, olnud
valimiskomisjonide esimeheks ning
aiandus-mesindusseltsi juhatuses.
Olen loonud mitmeid MTÜsid sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas (Kristi
Tammega asutasin lastekaitseühingu, Ljubov Lauriga Orpheuse, Endel Rangiga Jeeriko ja Laine Valliga
liikumispuudega inimeste ühingu).
Selle kõige juures on mulle olnud
toeks abikaasa (52 aastat tööstaaži
raudteeinsenerina veduridepoos),
kaks last ja kom lapselast (kõik
elavad Eestis). Kaks lapselast õpivad Tartu Ülikoolis ja kolmas on
lasteaiaealine.
Praegu olen neljandat korda voli-

kogu liige. Koalitsioonis olin 2009–
2013 valitsenud volikogu koosseisus, teistes koosseisudes olen olnud
opositsioonis. Kõige paremini olen
end tundnud opositsioonis, kus on
olnud lubatud vaba mõttevahetus.
Koalitsioonipäevil käis otsustamine pigem etteütlemise korras.
Volikogu viimase nelja koosseisu
jooksul on Tapa linna positsioon
oluliselt muutunud, kahjuks halvemuse suunas. Igasuguste liitumiste
ja muude muudatuste tulemusel
on ära kadunud Tapa linna omasus. Ametnikud on meil valdavalt
võõrad, kes Tapal püsivalt ei ela,
volikogu koalitsioonis on vaid kolm
Tapa linna elanikku. Ühesõnaga
korraldavad Tapa linna elu suuresti
inimesed, kes ei tunneta Tapa linna
oma koduna.
Mina sõdisin selle vastu, et algkoolihoone ära lammutataks. Mulle
ei meeldi, et Tapa Keskväljak ei
täida linna keskväljaku ülesandeid,
vaid on pigem autoparkla. Lipumastid seal küll on, kuid miks peab
lippude ümber olema autoparkla? Ja
ka jõulukuusk pidi andma autodele
ruumi. Uus tervisekeskuse hoone ei
anna Tapa linnale ilu juurde ja varjab ajaloolise haiglahoone fassaadi.
Väga ohtlik on Tapal jalgsi liikuda
Õuna tänaval, kus puudub kõnnitee, kuid see on põhitänavaks tööstustesse ja surnuaeda liikumisel. Selle asemel leiti, et esmalt tuleb teha
korralik kõnnitee Üleviste tänavale,
kus jalgsi liiklus on palju väiksem.
Arusaamatuks jäi eakate päevakeskuse sulgemine Valve tänaval.
Selliseid näiteid, kus minu arvamine
ei lange kokku otsustajate omaga,
võib tuua veel ja veel. Ühesõnaga
paistab, et Tapa linna väljanägemine
ja väärtusliku väärtustamine ei lähe
ametnikele ega vallajuhtidele korda.
Justkui võõras asulas toimetataks.
Iseseisvuspäeva tähistamise stiil
valmistab mulle muret. Ei ole
arusaadav, milliste printsiipide
alusel valitakse välja vallavanema
tänukirjaga tunnustatavad ja kes
üldse paneb paika tseremoonia
kontseptsiooni?
Peaaegu pool vallaeelarvest läheb hariduse valdkonda, kuid koolilõpetanud vallas endale töökohta

ei leia. Kas meil pole linnas tõesti
inimesi, kes oleksid pädevad täitma
ametikohti vallamajas? Mis põhjustel linnaelanikud ei kandideeri nendele kohtadele? Mis paha vaim see
küll on, millest peab lahti saama?
Tapa linnaelanikud on muutunud
passiivseks. Miks on juhtunud
nii, et Tapa linna inimesed ei taha
enam linna arendamisel kaasa rääkida? Võib olla ka põhjus selles, et
valla juhtimise stiili tulemusel on
inimesed muutunud ükskõikseks.
Näiteks naistepäeval toimunud
arengukava arutelul koalitsioonist
volikogu liikmeid ei olnud ja osalejaid oli alla kümne.
Hea, et on välja ehitatud kergliiklustee, mis suundub sõjaväelinnakust Maximani. On renoveeritud lasteaiad, õnneks jagub
kohti kõigile soovijatele. Renoveeritud on Tapa gümnaasium.
Tunnustan noorte aktiivsust ja
entusiasmi, millega eelmisel aastal äratati elu vaksalis, noored
juhtisid tähelepanu et Tapa vaksalihoone vajab sisulist väljundit.
Kindlasti on positiivseid tegevusi
veelgi, muudatused ja inimeste suhtumise muutumine vajavad aega.
Lõpetuseks tunnistan, et mul on
väga raske öelda inimestele “Ei”.
Abistan alati abivajajat ja mulle on
omane otsekohesus, kuid pahatihti
on see saanud mulle saatuslikuks.
Mitmed abistatud on hiljem pöördunud minu vastu või mind maha
salanud.
Lugupidamisega
Lilli Strõnadko
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Alari Kirt
Alari Kirt on Tapa vallavanem ja
vallavalitsuse liige
Olen 49-aastane, abielus ja kolme
lapse isa (2, 19 ja 21).
Olen lõpetanud Eesti Maaülikooli
ja end erialaselt pidevalt täiendanud
sh kohalike omavalitsusjuhtide
arenguprogrammides. Kohalikus
omavalitsuses töötamise kogemus
on alates 2002. aastast, kui mind
valiti Lehtse vallavanemaks. Enne
seda töötasin OÜ Viru Reeper maamõõtja ja ettevõtte juhina, tegelesin
ka talupidamisega Lehtse külje all.
Vallavanem olin Lehtses 2002–
2005, Ambla vallas 2005–2009 (samaaegselt Tapa volikogu liige) ja alates
2009 kuni tänase päevani on minule
usaldatud Tapa vallavanema amet.
Pean end kohusetundlikuks ja
täpseks säilitades samal ajal otsustes
paindlikkust, sest elu meie ümber on
pidevas muutumises.

Teiste juures hindan samu omadusi, eelkõige seda, et neil oleks oma
töös ja tegemistes „säde silmis“.
Kohaliku omavalitsuse juhtimine
on eelkõige õpetanud mulle läbinägelikkust, tasakaalukust ka keeruliste olukordade käsitlemisel ning
suhtumise ja suhtlemise olulisust.
Me ei saa valida alati neid, kellega
kohtume ja koos töötama peame,
kuid saame valida oma suhtumist.
Mind motiveerib vallavanemana
see, kui ma näen, kuidas asjad edenevad, kui mõni investeering saab
tehtud või mõni hea teenus korraldatud. Kindlasti annab kõvasti
positiivset energiat ka teadmine, et
minu tööst on kasu paljudele inimestele, et eesmärk on ju inimeste
elu paremaks muuta.
Mind on alati innustanud toimekad, targad ja ausad inimesed. Mul
on ääretult hea meel näha, et valla-

valitsuses on mul tulnud enamasti
tegemist teha just selliste inimestega.
Eriti nüüd, peale ja ühinemist on
kujunemas meeskond kellega võib
juba julgelt „rallit sõita“.
Lugupidamisega
Alari Kirt

Neeme Külmallik
Neeme Külmallik (53) on Tapa
vallavalitsuse liige
Sündisin 1965. aastal Tapa linnas.
Peale Tapa 1. keskkooli lõpetamist
järgnes ajateenistus armees, seejärel
jätkasin õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis, mille lõpetasin 1991. aastal mehaanikainsenerina autonduse erialal.
Alates 1991. aastast olen töötanud
Tapa gümnaasiumis autoõpetuse
õpetajana, algusaastatel oli võimalus
õpetada ka reaalaineid. Elu on tinginud, et enamuse oma aktiivsest tööperioodist on mul olnud kaks töökohta.
Viis aastat juhtisin transpordiettevõtet,
2003. aastal asutasin Tapa Autokooli.
Ühiskondlikke kohustusi on olnud
üsna pidevalt, olen olnud volikogu
liige varasemalt kahes koosseisus,
paar aastat ka Tapa linnavalitsuse liige.
Erialaselt olen püüdnud aktiivne olla
ning pidevalt ennast täiendada. 14
aastat olen olnud Eesti Autokoolide
Liidu juhatuses, viimased kaheksa
aastat asepresidendi ülesandeid täitnud. Tänu sellele tegevusele on olnud
võimalus tutvuda enamiku Euroopa
riikide sõidukijuhtide koolitusega
ning meile sobivaid ideid ka Eestis
rakendada. Samuti olen ühiskondlikult
Kutsekoja sõidukijuhi õpetajate 6.

taseme kutsekomisjonis, kõrgkooli
eksamikomisjoni liige, Maanteeameti
regionaalses liikluskomisjonis jne.
Olen abielus, peres on üles kasvanud 5 last, noorim poeg käib praegu
veel Tapa gümnaasiumis. Vanemad
lapsed on lõpetanud, lõpetamas või
alustamas ülikoole, üks tütar õpib
praegu Tartu Ülikoolis inglise keelt.
Üks poegadest on peale ajateenistust Kaitseväes ka jõudnud selgusele
edasiõppimise vajalikkuses.
Hobid muutuvad ajas. Aastaid
oleme käinud perega automatkadel.
Euroopas on vähe riike, kuhu me
autoga poleks sattunud. Nüüd, kus
lapsed juba suured, on kaasatulevaid
lapsi vähem, aga käime ikka. Olen
kogenud, et minu jaoks on ainus võimalus puhkuseks Eestist ära sõites.
Avastasin asjaolude kokkulangemise
tulemusena alles mõne aasta eest
enda jaoks mäesuusatamise. Samuti
olen käinud kalal, põhiliselt talvel.
Hobidena meeldivad tegevused, kus
saab asjade üle rahulikult mõelda
või siis keskenduda millelegi, ennast
muudest muredest välja lülitades.
Inimestes hindan otsekohesust ja
sõna pidamist. On kahte liiki inimesi: ühed räägivad kõike, mida teavad

ning teised teavad, mida räägivad. Ise
püüan teist liiki esindada.
Vallavalitsuse liikmena näen
võimalust panustada uueneva Tapa
valla arengusse oma aja jooksul
kogunenud kogemusi ja arvamust.
Mulle meeldib, et Tapa vallavalitsus
on tegus, viimastel aastatel on valla
areng olnud muljetavaldav. Eks seda
näeb iga vallakodanik ning külaline.
On heameel näha, et ühinenud valla
juhtimisel leiavad tähelepanu kõikide
piirkondade inimeste vajadused.
Lugupidamisega
Neeme Külmallik

Tapa valla laste- ja noorte lauluvõistlus
Tapa kultuurikojas laupäeval, 26. mail 2018 kell 13

Vanuseastmed:
1. vanuserühm 3–7 aastased
2. vanuserühm 8–10 aastased
3. vanuserühm 11–13 aastased
4. vanuserühm 14–18 aastased
(maakondlikus voorus ei võistle)
NB! Lauljate vanust arvestatakse
seisuga 31.12.2018.
I. Võistlustingimused
1. 1.–3. vanuserühma laulja kannab ette 1 laulu, mis peab olema
eestikeelne või laulja emakeelne ja
pikkus ei tohi ületada 3 minutit.
Lõppvooruks valmistuda esitama
2 laulu.
2. 4. vanuserühma laulja kannab
ette 1 laulu vabalt valitud keeles ja
pikkuses.
3. Laulja võib kasutada taustalauljaid, instrumentaliste ja/või tantsijaid, kelle arv võib maksimaalselt

olla 5 inimest.
4. Laulja registreerimiseks palume esitada andmed hiljemalt 18. mai
2018 e-posti teel: info@kultuurikoda.ee, telefonil 322 0062, 5559 5461
või tulles kohale aadressil Turu tn 8,
Tapa linn.
5. Registreerimisel esitada iga
osaleja kohta eraldi registreerimisleht, noodid või fonogramm.
6. Lauljaid saadab instrumentaalansambel, kuid soovi korral
võib kasutada ka fonogramme või
klaverisaadet.
7. Vanuserühmadest 1.–3. võib
žürii otsusega edasi maakonna Laulukarussellile saata kuni 4 paremat
lauljat, kokku 12 lauljat. Maakondliku Laulukarusselli voor toimub
31. mail 2018 kell 10 Rakvere rahvamajas.

II. Valla lauluvõistluse eelsed
proovid Tapa kultuurikojas
Proovid toimuvad 23., 24., 25.
mail 2018 Tapa kultuurikoja saalis.
Eelnevalt palume kokku leppida
prooviajad ja seda hiljemalt 18. maiks
info@kultuurikoda.ee, telefonil
5559 5461 või tulles kohale tööpäeviti aadressil Turu tn 8, Tapa linn.
III. Žürii
Žürii koosseisus 3–5 liiget, moodustab Tapa kultuurikoda.
IV. Autasustamine
Kõigile Tapa valla lauluvõistlusel osalejatele on tänukiri ja väike
meene. Iga vanuserühma kolme
esimest võistlejat autasustatakse.
Lisaks antakse välja publiku lemmiku
aunimetus ja žüriil on õigus jagada
eripreemiaid.
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VALLAVALITSUSE AMETNIKUD

Vallavalitsuse arengu- ja
finantsosakonna töökorraldus
Tapa vallavalitsuse arengu- ja finantsosakonna ülesandeks on kaasa aidata Tapa valla
arengule, korraldada valla raamatupidamist,
finantsplaneerimist ja IKT valdkonna
arengut. Strateegilisteks töövahenditeks on
Tapa valla arengukava, eelarvestrateegia ja
Tapa valla üldplaneering. Kõigi nimetatud
dokumentide väljatöötamisega on alustatud.
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamine
on lõpujärgus, üldplaneeringu koostamine
aga alguses.
Peale nimetatud valdkondade korraldab
osakond veel valla kultuuri- ja sporditegevust koostöös rahvamajade, raamatukogu-

Abivallavanem/
osakonna juhataja
Riho Tell,
E 9–10, tel
322 8432, 5143 750,
riho.tell@tapa.ee

Raamatupidaja
Vilve Veeroja,
tel 322 9676,
vilve.veeroja@tapa.ee

Raamatupidaja (Tamsalu
haldushoones)
Merike Viilver,
tel 322 8445,
merike.viilver@tapa.ee

Finantsnõunik
Mati Kanarik,
tel 322 9657,
mati.kanarik@tapa.ee

Raamatupidaja
Helve Leetma,
tel 322 9667,
helve.leetma@tapa.ee

Kultuurispetsialist
Indrek Jurtšenko,
tel 322 9659, 529 0785,
indrek.jurtsenko@
tapa.ee

de, muuseumide ja spordiasutustega. Suur
väljakutse ja valla arengu seisukohalt oluline
ülesanne on valla ettevõtluskeskkonna ja
kodanikuühiskonna arendamine.
Arengu- ja finantsosakonnas on ette nähtud ametikohti 16.
Arengu- ja finantsosakonna töötajatel
kindlaid vastuvõtuaegu kinnitatud ei ole.
Sobiva kohtumisaja saab kokku leppida
kõigil tööpäevadel tabelis toodud infokanalite kaudu.
Lugupdamisega
Riho Tell, abivallavanem

Pearaamatupidaja
Ellen Uiboaed,
tel 322 8437,
ellen.uiboaed@tapa.ee

Raamatupidaja (Tamsalu
haldushoones)
Marje Arraste,
tel 322 9678
marje.arraste@tapa.ee

Arendusspetsialist
Vahur Leemets,
tel 322 9658, 5649 5439,
vahur.leemets@tapa.ee

Infotehnoloogiaspetsialist Tamsalu piirkonnas
Leo Piirits,
tel 322 8447,
leo.piirits@tapa.ee

Avalike suhete spetsialisti ametikoht täitmata.

Ettevõtlusspetsialisti
ametikoht täitmata.

Keskkonnaspetsialist
Mailis Alling,
E 10–12 ja K 13–17.30,
tel 322 9665,
mailis.alling@tapa.ee.

Alates jaanuarist 2018 on Tapa vallavalitsuse struktuuris haridus- ja sotsiaalosakond. Osakond korraldab omavalitsuse
haridus-, noorsoo-, huviharidus-, sotsiaalja lastekaitsevaldkonnaalaste ülesannete
täitmist. Töö korraldamisel lähtume
riigi - ja valdade seadusaktidest, Tapa ja
Tamsalu valla ühinemislepingust, kehtivatest arengukavadest. Osakonna tegevus
haarab küll kogu valla territooriumi, kuid
meie ametnikud ja töötajad võtavad vastu
valla kodanikke Tapal vallamajas Pikk
15, sotsiaalvaldkonna ja Arenduskeskuse
ühises majas Roheline 19, Tamsalus valla
halduskeskuses Tehnika tn 1A, Jänedal,
Moel ja Lehtses on sotsiaalhoolekande
spetsialistil vastuvõtt senistes ruumides.
Haridus- ja sotsiaalosakond on saanud
tänaseks tööle esialgu planeeritud koosseisus.
Meie valdkonnas on vallas praegu
kümme haridusasutust (sügisest loodav
spordikool on üheteistkümnes), kaks

eakate hooldekodu, vallas toimib kolm
noortekeskust. Headeks koostööpartneriteks on paljud vabatahtlikud ja aktiivsed
inimesed MTÜ-des, nt MTÜ Eluaken,
MTÜ Liikumispuuetega Inimeste Ühing,
MTÜ Seeniorid, MTÜ Tapa Lastekaitse
Ühing, MTÜ Virumaa Tugiteenused (endine Tapa Vabatahtlike Tugikeskus) jpt.
Konkreetne info meie osakonna tegemistest on kirjas Tapa valla kodulehel hariduse, noorsootöö, sotsiaali ja lastekaitse
valdkondade alajaotustes. Edaspidi annavad ametnikud oma olulistest tegemistest,
uutest ülesannetest ja väljakutstest infot
valla ajalehe kaudu.
Kõik küsimused, ettepanekud ja
koostööpakkumised on alati teretulnud
nii kirjalikult, telefoni teel kui ka silmast
silma kohtumistel.
Head koostööd soovides
Aivi Must,
haridus- ja sotsiaalvaldkonna
abivallavanem

Raamatupidaja
Marju Malva-Pitjev,
tel 322 9668,
marju.malvapitjev@tapa.ee

Abivallavanem/haridusja sotsiaalosakonna juhataja Aivi Must,
Tapal vallamajas Pikk 15
E 9.30– 11.30, sotsiaalvaldkonnas Roheline tn
19 vastuvõtt eelneval
kokkuleppel, Tamsalus
üle nädala kolmapäeval
15.30–17, tel 322 8440,
aivi.must@tapa.ee

Haridusspetsialist
Anne Roos,
E 10–12, K 14–17,
tel 322 9684,
anne.roos@tapa.ee

Noorsootööspetsialist
Aune Suve-Kütt,
E 10–12, K 14–17,
aune.suvekytt@tapa.ee

Sotsiaalhoolekande
juhtivspetsialist
Maarika Mändla,
E 9–12 ja K 13–17.30,
tel 325 8691, 5919 9410,
maarika.mandla@tapa.ee

Sotsiaalhoolekande
spetsialist (toimetulekutoetused)
Anne Klettenberg,
T 8.–11.30 ja K 13–17.30
tel 325 8692, anne.klettenberg@tapa.ee

Lastekaitsespetsialist
Jaanika Kirs,
E 8–11.30 ja K 13–17.30
tel 325 8694,
5645 9886,
jaanika.kirs@tapa.ee

Sotsiaalhoolekande
spetsialist Ly Nelson,
Tapal T 8–11.30 ja K
13–17.30 ning Tamsalus
R 8–13, tel 325 8693,
ly.nelson@tapa.ee

Lastekaitsespetsialist
Relika Pedoson,
T 8–11.30 ja N 13–16,
relika.pedoson@tapa.ee

Sotsiaaltöötaja
Eha Altmäe,
tel 5657 7163,
eha.altmäe@tapa.ee

Sotsiaalhoolekande
spetsialist Sirje Salura,
Lehtses E 9–16 ja R
8.30–12, tel 383 3451
(Lehtse); Moel T 13–15,
tel 327 7787 (Moe);
Jänedal K 14–16,
tel 382 0232 (Jäneda),
sirje.salura@tapa.ee.

Sotsiaalhoolekande
spetsialist Tamsalus
Pille Eevardi,
T ja N 8-12.30, 13.30-16
tel 322 8441,
pille.eevardi@tapa.ee.

Lastekaitsespetsialist
Tamsalus Anu Loorits
T ja N 8.00-12.30,
13.30-16.00,
tel 322 8442,
anu.loorits@tapa.ee.

Raamatupidaja (Tamsalu
haldushoones)
Ea Keir,
tel 322 8439,
ea.keir@tapa.ee

Infotehnoloogiaspetsialist Villu Varblane,
tel 322 9680,
villu.varblane@tapa.ee

Eelmise ajalehenumbri ilmumise ajal
keskkonnaspetsialist
Mailis Alling Tapa
vallavalitsuses veel ei
töötanud. Avaldame
järgnevalt info uue
töötaja kohta.

Infotehnoloogiaspetsialisti ametikoht täitmata.

Vallavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonna töökorraldus

Keskkonnaspetsialist teostab kodanike
vastuvõttu ka Tamsalu halduskeskuses,
kokku saab leppida
telefonidel 322 9665
ja 322 8431.

Lisaks on osakonnas koduteenuse osutajad:
Tamsalus Dairi Pomerants, Janika Soosaar; Tapal Ester Rannaniit, Evi Matsiselts, Helgi Vahtra,
Kaie Roosla, Merike Krüüner; Lehtses Annike Dreher; Jänedal Sirje Bammer;
autojuht Anti Aosaar.
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Liitu maal
tegutsevate
väikeettevõtjate
võrgustikuga
Kui oled väikeettevõtja ja tegutsed Arenduskoja piirkonnas,
siis on sul tore võimalus osaleda
“Kestlik ettevõtlus maal” projektis: luua isiklikke kontakte teiste
Eesti, Soome ja Läti ettevõtjatega, saada koolitust ning osaleda
inspiratsioonipäevadel.
Projekt “Kestlik ettevõtlus
maal” on ellu kutsutud selleks, et
toetada maal tegutsevaid mikro ja
väikeettevõtteid. Projekt on avatud MTÜ Arenduskoja piirkonna
ehk siis Tapa, Kadrina, Haljala,
Kuusalu valla ja Loksa linna ettevõtjatele; Ida-Harju Koostöökoja
ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu
piirkonna ettevõtjatele.
Projekti käigus on võimalik
osaleda ettevõtjate vahetuses
ja leida nii endale koostööpartnereid Soomest ja Lätist.
Arenduskoja piirkonnast on
tänaseks vahetuses käinud viis
ettevõtet: Arma Ratsatalu, Jaanioja käsitöötalu, Aive Niilo
Vana-Sirge Küülikutalu, MTÜ
Kogukonnakeskus ning Kuusiku
Loodustalu. Vahetusse on minemas veel Vaksali Trahter ja paari
ettevõtja osas on kokkulepped
sõlmimisel. Kokku võiks igast
piirkonnast vahetustel osaleda
kuni 10 ettevõtet. Hetkel otsime
partnereid Läti ettevõtetele:
Farm Kilves, kes tegeleb
erinevate marjade ja puuviljade
kasvatamise ja töötlemisega,
lisaks ka meetooted. Lisainfot
leiab nende kodulehelt: http://
www.klives.lv/.
Teine põnev ettevõte tegeleb
piparmündiga – Lolita Duge`s
“House of mint”. Tegemist
on siis põneva ettevõttega, kes
lisaks piparmündi kasvatamisele
on välja arendanud oma tooted
nagu siirup, teed, seep, kuid lisaks
ka kehahoolduseks. Neist saab
lugeda lähemalt: http://www.
visit.jelgava.lv/en/sightseeing/
crafts-and-farms/item/3422lolitas-duge-s-house-of-mint.
Kel huvi, palume koheselt
võtta ühendust eha@arenduskoda.ee.
Mida vahetuse käigus tehakse
ja keda külastatakse, saab lugeda
meie projekti kodulehelt seic.ee,
kus ilmuvad ettevõtjate vahetuse
muljed. Lisaks vahetustele on
projektis mitmeid õppereise.
Juba aprillis on meie ettevõtteid
külastamas Läti ettevõtjad.
Töö käib ka ettevõtete igapäevasel toetamisel nende turundustegevustes.
Oleme alustanud ettevõtjatele
disaininõustamise pakkumiseks
koostööd Tartu Kunstikooliga.
Ettevõtjal on võimalik saada nõustamist oma turundusvajaduste mõistmiseks kui ka
konkreetseid disainilahendusi
– näiteks koos kunstikooli tudengitega valmib ettevõtte logo,
kodulehe lahendus, pakendi
kavand jne.
Lauli Loovstuudio juht Heli
Preismann sai “Kestliku ettevõtluse” projekti raames oma
ettevõttele logo. “Kasutasin
seni veebilehe päises stuudio

nimega fotot, aga ajalehereklaamide ettevalmistamisel põrkusin
probleemile, et päris logo mul ei
olegi,” räägib Heli.
“Turundusekspert Katrin Kulli abiga koostasime Tartu Kunstikooli õppijatele ülesandepüstistuse briifi, kuhu sai kirja, et vajan
logo, mis oleks voolav, voogav,
pehme, mitte nurgeline, värviline
ja mänguline. Kui võimalik, siis
palusin välja pakkuda ka tunnuslause,” kirjeldab Heli tööprotsessi. Tulemusega – värske logo
ja tunnuslausega jäid rahule nii
Heli, turundusekspert kui Tartu
Kunstikooli õppijate meeskond
koosseisus Siiri Hyttinen, MariLiis Järg ja Mai Raet. Tartu Kunstikooliga koostöös läbiviidavas
disaininõustamise projektis osaleb
12 piirkonna väikeettevõtet.
Ettevõtjate omavaheliste kontaktide loomiseks on hästi toiminud kahepäevased inspiratsioonipäevad. Külastatud on Soomaad,
Käsmut, Vihulat ja Nelijärvet.
Oma kogemustega on ettevõtjaid
inspireerinud saatejuht Urmas
Vaino, koolitaja Ott Pärna jt.
Oma tegemistega on osalejaid
tutvustanud teiste hulgas Tori
Siidritalu, Klaara-Manni puhkekeskus ja Viikingite küla Harjumaal. Viimane inspiratsioonipäev
toimus veebruari alguses just
Arenduskoja piirkonnas. Uusi
ideid sai Lauli Loovstuudiost,
Vihula mõisa teenustega tutvudes, Mäehansu talu tegemistest
ja Jaanioja Käsitöötalu ilusatest
lillemantlitest. Inspiratsioonipäevadel osalejad on naljatanud, et
tihti saad oma naabriga lähemalt
tuttavaks just oma piirkonnast
kaugemale reisides. Reisides
ja seminare kuulates sünnivad
mõtted, tekivad arutelud ja arutelude käigus sageli ka piirkonna
ettevõtjate ühised ettevõtmised.
Järgmine inspiratsioonipäev on
tulemas 30.–31. mail, enne seda
külastavad meie ettevõtjaid Läti ja
Soome ettevõtjad ning septembris
minnakse ise Lätti ja sealsete ettevõtjatega tutvuma. Loomulikult
jätkuvad disaininõustamised ja
ettevõtjate vahetused.
“Kestlik ettevõtlus maal” projekti keskpunktiks ja “koduks”
on veebileht seic.ee. Siin on
kohal kõik projektis osalevad ettevõtted Eestis, Soomes ja Lätis,
kelle tegevuse ja toodete kohta
siit infot leiab. Lihtsalt huviliste
jaoks on lisaks toredaid tooteidteenuseid pakkuvatele kohalikele
väikeettevõtetele huvitav lugeda
kolme riigi partnerpiirkondade
tutvustusi. Kui plaanis on naaberriikide külastamine, siis saab
siit viiteid kohtade osas, aga ka
ettevõtete osas, kellest mitmed
ka külastuseks uksed on avanud.
Kui tegutsed väikeettevõtjana
seic.ee piirkonnas, siis loo lihtsalt
kodulehel oma ettevõtte profiil,
ja saadki osa ühistest tegemistest.
Vaata lähemalt, kas sinu vald on
“Kestliku ettevõtluse” partner ja
loo oma konto seic.ee-sse juba täna!
Eha Paas,
projektijuht

Erasmus+ projektiga Kreekas
20.–27. veebruarini viibisid Tamsalu
gümnaasiumi õpilased Kreekas esimesel
rahvusvahelisel õppimis- ja õpetamistegevusel, mille teema oli kultuuridevaheline
suhtlemine, integratsioon, eelarvamuste
ja stereotüüpide ületamine. Tegevuste
keskmeks oli sotsiaalne kaasamine.
Volosisse jõuti teisipäeva õhtul ja töönädal algas kolmapäevast. Kooli saabudes
tervitas projektikohtumisest osavõtjaid
direktor ja seejärel saadi üksteisega tuttavaks. Päeva tegevuseks oli kooli keemialaboris seebi valmistamise õppimine. Meie
hulgast lõi töös kaasa Tony.
Neljapäeval tutvuti Makrinitsas asuva
keskkonnahariduskeskusega, kus osaleti
keskkonnaalasel seminaril. Kuna teemaks
oli sotsiaalne kaasamine, külastati mittetulundusühingut ARSIS. Antud ühing Ettekanne pärast rühmatööd.
tegeleb riiki saabunud alaealiste pagulaste,
tänavalaste ning alaealiste õigusrikkuja- ümbruses olevate maaliliste külade ja lootega. Oli võimalus vestelda Afganistani dusega. Õhtupoolikul toimus grupitöö,
ja Pakistani poistega ning kuulda nende kus rahvusvahelistes gruppides arutati
tulevikuplaanidest.
läbi iga riigi teemaga seonduv lähtuvalt
Reedene päev algas külaskäiguga nädala tööst, tehti kokkuvõte õpitust ning
raekotta, kus täienesid teadmised Volosi seati eesmärgid ja tegevused järgnevaks
ajaloost, alates argonautidest ja lõpetades perioodiks. Lõpetamisel tantsiti nii sirtatänapäevaga. Seejärel suunduti Volosi kit kui kaerajaani.
arheoloogiamuuseumi, kus muutusid
Esmaspäev pani projektinädalale
reaalsuseks mitmed ajalooõpiku illustrat- punkti ja see möödus Ateenas. Akropol
sioonid või filmides nähtud ülikute ehted. jättis unustamatu mulje ning tuledes
Päeva lõpetas seminar karastusjookide õhtune vaade linnale tekitas soovi ühel
tehases Epsa, kus saadi teavet nii ajaloo, päeval tagasi pöörduda. Hüvastijätt
tehnoloogia kui ka marketingi ja reklaa- Akropolis tõi pisaragi silma, aga uued
minduse vallast. Õhtul tutvuti ettevõtluse kohtumised ootavad ees.
alal omalaadse kohvikuga, mis annab
Projektikohtumisest osavõtjate artööd puuetega inimestele ning on linnas vamus:
muutunud populaarseks kohaks. Plaanis
Analiis Veeremaa: „Vaatamata pikale
on veel ühe samalaadse kohviku avamine. reisile sihtkohta, sujus reis plaanipäraselt.
Laupäeval viis tee vaatama Meteora Oli põnev näha Kreekat, tema kultuuri
kaljumoodustist ja seal asuvaid kloost- ja omapärasid ning imeilusaid vaatamisreid. Vaatamata vihmasele ilmale, avanes väärsusi, mida seni vaid ajalooõpikutest
pilgule muinasjutuline vaatepilt. Antud oli silmata saanud. Rahvuslik toit oli väga
ala kuulub ka UNESCO maailmapärandi maitsev ning sobis minu maitsemeeltele,
nimistusse. Lisaks sellele käidi Meteora kuid kahjuks jäid nii mõnedki põnevad
Digimuuseumis, kus oli võimalik vaa- road proovimata. Mind vastu võtnud
data 3D formaadis läbilõiget Meteoraga pere oli väga hoolitsev ning paremat ei
seotud mütoloogiast, kloostritest ja oleks osanud soovidagi. Seda enam, et
kultuurist ning ajaloost. Loodusloo ja pere lemmikud olid Kalevi Mesikäpa
seente muuseumis saadi ülevaade Kreeka kommid, võitis see tore pere minu süloomadest-lindudest ja seentest. Seeni oli dame.“
isegi võimalus maitsta ja erinevaid seentest
Tuule Laansoo: „Kreeka projektivalmistatud tooteid kaasa osta.
reis oli üks elamus – eriti just sealsetele
Pühapäeva veetsid õpilased perede- inimeste ja kultuuri poolest. Tänu sellele,
ga, kuid õpetajad tutvusid Pelioni mäe et elasin nädal aega kohaliku perekonna
(müütide järgi on see kentauride asupaik) kodus ja nägin pealt nende tegemisi-

Foto Tamsalu gümnaasiumi arhiivist

toimetusi, sain parema arusaama sellest,
mida kujutab endast kreeka igapäevaelu.
Mainimata ei saa ka jätta väljasõite, millest
meeldejäävamad olid kindlasti Ateena
Akropol ja Pelioni mägi. Olles veetnud
seitse päeva Kreekas, võin öelda, et tulin
tagasi avarama maailmapildi ja suure
hulga uute rahvusvaheliste tutvustega.“
Marta Kolde: „Projektireis andis meile kõigile imelise võimaluse tutvuda uue
kultuuriruumi, inimeste ning eluoluga.
Kreeka oli ülimalt kaunis ning huvitav
sihtkoht ja seda ka inimeste tõttu, kuna
kohalikud olid seal väga külalislahked
ning positiivsed. Projekti teemast, ettevõtlusest, sain teada, kuidas sellega
tegeletakse teistes riikides, ning lisaks oli
väga hea võimalus arendada inglise keele
oskust ja teha koostööd paljude uute ning
teisest kultuurist pärit inimestega.“
Tony-Brei Vilbiks: „Tänu projektile
sain palju teada Kreeka kultuuri ja eluolu
kohta. Sain kogeda, kuidas on elada kreeka peres ja sain käia Kreeka koolis, kus
nägin erinevust Eesti ja Kreeka koolide
vahel. Mulle meeldis, et sain tänu Erasmus+ projektile tutvuda uute inimestega, arendada oma inglise keele oskust
ning sain teha koostööd teiste riikide
õpilastega. See arendas koostööoskust.
Samuti nägin Kreeka imelist loodust ja
sain külastada mitmeid muuseume ja
vaatamisväärsusi ning avardada oma
silmaringi ja maailmapilti.“
Anne Kraubner,
Tamsalu gümnaasiumi inglise keele õpetaja

Rahvusvaheline ettevõtlusprojekt
Tapa gümnaasiumis
Käesoleval õppeaastal toimub Tapa
gümnaasiumi majandusõppe õpilasetega
Nordplus Junior ettevõtlusprojkt „Enterprising Youth in Sweden and Estonia“, mille
eesmärgiks on ettevõtlusõppe arendamise
raames teha koostööd Eesti ja Rootsi
õpilasfirmade vahel.
Meie partneriks on Stockholmi Rudbeck kooli majandusõppe õpilased. Oktoobris külastasid 15 Tapa gümnaasiumi
õpilast Rudbeck kooli ning 9.–13. veebruarini viibisid 15 Rootsi õpilast Tapal.
Rootsi õpilasfirmad olid huvitatud
osalemisest Junior Achievement Eesti
poolt korraldatud Eesti õpilasfirmade
laadal, kus osales üle 270 õpilasfirma.
Eesti õpilasfirmade laat toimub Tallinnas
Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuses, kus noortel tuleb oma toodet müües
konkureerida nii teiste õpilasfirmade kui
ka kaubanduskeskuse müüjatega. Rootsi
õpilasfirmade laadal müüvad oma tooteid
selleks eraldatud kohas ainult õpilasfirmad,
seega on konkurents ja kogemus erinev.
Rootsi õpilased jõudsid Eestisse 9.
veebruaril. Nad said tutvuda meie kooliga ning näidata oma toodangut. Õhtu

veetsid Eesti ja Rootsi noored koos ning
valmistusid laupäeval toimuvaks suureks
laadaks.
Laupäeva hommikul sõitsime Tallinna
ning hommikust õhtuni oli päev tegevust
täis. Alguses toimus registreerimine ja
müügikoha valmis seadmine, kell 12–17
toimus müügitegevus ning seejärel osalesime Õpilasfirmade laada pidulikul
lõpetamisel.
Pühapäeval külastasime koos Tartu
Ettevõtlusküla, kus Rootsi-Eesti segameeskonnad osalesid majanduse simulatsioonimängus. Õhtul veetsime ühiselt
aega põgenemistoas, mis liitis noori ning
arendas koostööd veelgi.
Esmaspäeval tegime visiidi ettevõtetesse Tapa Mill OÜ ja Segers Eesti OÜ.
Samuti tegime Tapa gümnaasiumis
kokkuvõtte Eesti õpilasfirmade laadast
ning projektis õpitust-kogetust. Kui
reedel olime seadnud eesmärgid, mida
projekti ajal saavutada, siis esmaspäeval
saime eesmärke tulemustega võrrelda.
Enamus Rootsi (samuti Eesti) õpilasi
küll ei müünud nii palju kui plaanitud,
kuid kõik kinnitasid, et said hea kogemuse

kultuurilistest erinevustest ning müügist
reaalses kaubanduskeskuses ja võõrkeelses
keskkonnas. Peamisteks erinevusteks Eesti ja Rootsi vahel toodi grupitööna välja
kultuurilised erinevused, koolikorraldus ja
õppekava ning eestlaste tagasihoidlikkus
ehkki kliima ja kuulumine EU-sse ning
toidudki on sarnased.
Eesti õpilased arvasid nii:
„Õppisin oma toodet tutvustama ja
müüma inglise keeles, kuna laadal pidi
paarile väljasmaalasele selgitama ning ka
rootslastele pidime rääkima, millega meie
firma tegeleb.“
„Sain teada, et eesti ja Rootsi koolid
on väga erinevad. Rootsalsed on väga
avatud ja sõbralikud. Õppisin, et tuleks
olla julgem ja suhelda inimestega.“
„Saime uusi tutuvusi ning õppisime
inglise keelt praktiseerides.“
„Oleme õppinud suhtlema klientidega
ja reklaamima oma toodet.“
Projekt lõppes ekskursiooniga Tallinna
vanalinnas ning ühise söögiga.
Tänan kõiki, kes projektile kaasa aitasid.
Külvi Kivisild,
projekti koordinaator Tapa gümnaasiumis
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Taliolümpiamängud
Tamsalu lasteaias Krõll

Kallis Eesti, palju õnne!
Kilud toovad õnne. Isamaa kilu
hoieldes. Kilu on vaataja silmades. Pill tuleb pika kilu peale.
Kilu-lilu!
Ei,ei, ma ei ole hulluks läinud!
Need kalambuurid on pärit 27. veebruari Keiti Vilmsi „Sõnasäutsust”
Vikerraadios. Keiti Vilms – isekeelne
kalamburist ja säutsupääsuke.
Vabariigi sajas sünnipäev on läbi
ja kilud selleks korraks söödud.
VILMS, tuttav nimi! Tegu ei
ole kokkusattumuse, vaid hoopis
sugulussidemega – nimelt oli Jüri
Vilms Keiti vaaronu.
19. veebruaril 1918 määrati Jüri
Vilms Maapäeva vanematekogu
poolt Konstantin Pätsi ja Konstantin Koniku kõrvale 3-liikmelisse
Eestimaa Päästmise Komiteesse
(Päästekomiteesse) ülesandega välja
kuulutada iseseisev Eesti Vabariik.
JA NAD SAID SELLEGA HAKKAMA!
Kuidas? Seda saime me kõik põnevusega jälgida terve nädal ETV
ekraanilt, saates „Hetk ajaloos”.
13. märtsil 2004 ilmus Vilmsi
115. sünniaastapäeva puhul Postimehes Jaan Krossi essee „Eesti
rahvuspoliitiline geenius”.
Aga 1939. aastal kirjutas Postimees: „Tapa tähistas Jüri Vilmsi
surmapäeva. 13. aprillil möödus
21 aastat Päästekomitee liikme ja
esimese Vabadussõja sangari Jüri
Vilmsi surmast, sel puhul toimus
pühapäeval (16.IV) Tapal J.Vilmsi
mälestuse jäädvustamise komitee
korraldusel vastav austamisaktus.”
Kuidas siis on meie rahvuspoliitilise geeniuse mälestust jäädvustatud?
Vikipeediast lugesin: Tallinnas on
Jüri Vilmsi tänav. Tapal on Jüri Vilmsi
plats. 1937. aastal sooviti paigaldada
sinna graniidist ja pronksist 3 meetri
kõrgune Vilmsi mälestus- ja tunnus-

Marika Rajur 24. veebruaril 2018 Tapal J. Vilmsi platsil.

tusmonument. Ausammas sooviti
avada 1. juulil 1938, mil Tapa linn sai
12-aastaseks. Selleks ajaks raha kokku
ei saadud ja sammas ei valminud.
1939. aastal võeti samba ehitus uuesti
plaani, toimusid ka läbirääkimised
skulptor Ernst Jõesaarega.
Järva Teataja, 14. aprill 1939:
„Jüri Vilmsi mälestusmärk Tapale.
Jüri Vilmsi mälestusmärk kavatsetakse püstitada keset linna „Jüri
Vilmsi platsile”. Platsiga käis Tapal
tutvumas kunstnik Jõesaar, kes
mainitud ala parimaid asjatundjaid. Vastavalt platsi suurusele ja
ümbruskonnale koostab kunstnik
Jõesaar praegu monumendi kavandit. Kava kohaselt koosneks monument pronkspüstist, graniitsambast
ja paekivi alusest, tõustes kokku
umbes 3 m kõrguseni. Maksma
läheb monument kõige enam 1500
kr., millises ulatuses koostatud ka
küllalt reaalne eelarva. Pool tarvilikust summast on juba koos, mille
suuremaiks annetajaiks „J.Vilmsi
platsi” ümbruskonna maja- ja

Foto Tiina Paas

äriomanikud, kes peale ürituse
siseilme hindavad ka linna ja oma
koduümbruse üldilme kaunistamist ning puuduva osa hankimise
loodab komitee seltskonna lahkel
kaaasabil läbi viia sama ladusasti.
Lähemal ajal korraldatakse selleks
ka asjakohane loterii. Monument
loodetakse püstitada 1940. a suvel.”
Oli plaanis ka Tapa gümnaasiumisse paigaldada Päästekomitee
liikmete bareljeefid. Aga...
24. veebruaril 2018 kell 13, kui
Eesti Vabariik sai 100-aastaseks,
seisin „J.Vilmsi platsi” sildi juures
keset lumehangi ja tahtsin kõva
häälega hüüda: „Tule, kallis kaaslinlane, teeme lumest selle monumendi valmis! Algmaterjal on juba
platsile kokku lükatud!”
Aga homme lähen Tallinna, jalutan Jüri Vilmsi tänaval ja sõidan
JÜRI nime kandva retrotrammiga
Kadriorgu! Rongis aga loen Jaan
Krossi raamatut „Tabamatus. Jüri
Vilmsi romaan” (1993).
Marika Rajur, põline Tapa linna elanik

Üks armas heategu väärib tänu
Tapa lasteaia Pisipõnn rühma
Päiksekiir külastasid naistepäeval,
8. märtsil kaks Tapa gümnaasiumi
soliidset noormeest, Helger-Hans
Külmallik ja Georg Kokk.
Nende külaskäigu põhjus oli
väga tänuväärne. Nimelt nad tõid
lasteaialastele raamatuid, mis on
kogutud ühe vahva kampaania
poolt. Küsisin Helgerilt, et kuidas
sai siis selline vahva heategu alguse.
Vestlusest Helger-Hansuga selguski, et algatas projekti MTÜ Noored
Sotsiaaldemokraadid ning Tapa osa
juhtis selle Tapa klubi. Ta nimetas,
et suure osa meeskonnast moodustasid ka lihtsalt aktiivsed noored,
kes projektiga liitusid. 2017. a kevadel koguti umbes kolme kuuga
lasteraamatuid, mille annetajateks
oli linnarahvas.
Kogumiskastid olid asetatud
kauplustesse, kooli, noortekeskusesse ja Tapa kultuurikotta. Noored jäid väga rahule selles suhtes,
et projektiga tuldi paljud kaasa ja
toetasid. Raamatud viidi kõikidesse Tapa valla lasteaedadesse. Nii
õnnestus meilgi sellest väärtusest
osa saada. Igal juhul heategevuslik algatus on väga tänuväärne ja
noored on tublid. Eriti emotsionaalseks tegi külaskäigu see, et üks
noormees oli omal ajal lõpetanud
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Lasteaias Krõll on juba ammuseks traditsiooniks saanud korraldada peale suuri
olümpiamänge ka oma väikesed olümpiamängud. Nii toimusid ka sel korral
5.–9. märtsini Krõlli taliolümpiamängud.
Osalesid lasteaia nii Tamsalu kui ka
Sääse maja neli vanemat rühma.
Meil on oma olümpialipp värviliste
olümpiarõngastega ja väikese Krõlli
pildiga lipu nurgas. Lipu juures andsid
olümpiavande kohtunike nimel üks
õpetaja ning võistlejate nimel kooliminejate rühma laps. Samuti süütasime
väikese olümpiatule, nii nagu päris
olümpiamängudel. Isegi selle aasta
olümpiamaskott, valge tiiger, oli olemas.
Kohal oli ka lasteaia maskott Krõll.
Taliolümpiamängude avamine saalis
toimuski Krõlli juhtimisel. Kui olümpiavanded antud, olümpiatuli süüdatud,
läkski õues sportimiseks.
Meie olümpiaaladeks olid palli vedamine kelgul, pall lumelabidal jooks, ühel
suusal suusatamine, tõukekelguga sõit,
hokikepiga (väiksematel lastel liivakühvliga) palli ajamine tähiste vahel, põlvili
kelgul olles käte jõul kelgutamine. Oli

vaja pingutada ja olla osav. Kõik alad
ei olnud ainult võidu peale: segavõistkondade vahel veeretati lumes suurt
push-palli lihtsalt rõõmu ja lustimise
pärast. Lastele meeldib olla aktiivne ja
liikuda ning seda nad kõik said. Ilmataat
oli meie vastu lahke ja lasi meil ilma pakaseta ning vinge tuuleta oma võistlused
ära pidada. Täname Tamsalu Spordikompleksi direktorit Krista Lepikut, kes
aitab meid alati nõu ja jõuga. Seekord
laenasime saalihokikeppe.
Igal algusel on ka lõpp ja olümpiamängud lõppesid piduliku autasustamisega. Kõik võistlejad said kaela
šokolaadist ,,kuldmedali“ ja mälestuseks diplomi. Tüdrukud ja poisid, kes
pingutasid teistest pisut rohkem ja olid
kõigist kiiremad ning osavamad, said
auhinnalaualt valida endale väikese
meene. See on heaks motivatsiooniks
edaspidistes jõukatsumistes. Auhinnad
jagatud, kustutasime olümpiatule ning
kuulutasime Krõlli taliolümpiamängud
lõppenuks.
Riina Tamm,
Tamsalu lasteaia Krõll liikumisõpetaja

Eesti 100 lasteaias Krõll
Eesti sajas sünnipäev, see kõlab väga uhkelt. Kohe peale aastavahetust sai hingatud juubeliootuse rütmis. Eesti sada, see
on ju ikkagi väga tähtis number. Kuidas
olla ja kuidas seda väärikalt tähistada?
Ettevalmistused algasid natuke enne
tähtsat kuupäeva. Lasteaia mõlema maja
rühmaruumid, koridorid ja saalid said
endale sinimustvalged kaunistused.
Südant-soojendavalt mõjusid seintel
olevad rahvusvärvides paberist südamed, millel laste soovid Eestimaale.
Koostöös lastevanematega sai teoks
vanavaranäitus. Põnev oli jälgida, kuidas
asjade kogu iga päev täienes ning saavutas sünnipäevaks täiusliku tulemuse.
Lapsed olid hoolsalt laule, tantse, pillilugusid harjutamas. Vanemate rühmade
lapsed võtsid nõuks õppida selgeks
riigihümn. Seda harjutati lausa omaalgatuslikult. Tore sünnipäevakink Eestile!
Ja olidki käes pidulikud aktusepäe-

vad. Uhke tunne oli laulda koos lastega
meie riigi hümni ning saada osa toredatest etteastetest. Tõeliselt vahva hetk
oli aga see, kui Lepatriinu ja Ritsika
lapsed said direktor Viiult kingituseks
päris oma lipu. Sinimustvalgete lippude
lehvides kõlas võimas lipulaul. Igati
väärikas finaal.
Pärast väikest hingetõmmet istusid lasteaiapere suuremad lapsed ja
personal ühiselt saali pika laua äärde
peosööki nautima, milleks oli loomulikult kartulisalat viineritega ja morss.
Suurpäev lõppes rahvuslike mängudega. Kõigil oli lõbus ning pidulik
tunne püsis südames veel mõnda aega.
Eredaid hetki meenutavad laste soovid
Eestimaale: Palju armastust peredesse!
Palju puhast loodust! Palju rõõmsaid
inimesi! Elagu Eesti!
Tiiu Pae,
Tamsalu lasteaia Krõll muusikaõpetaja

Täiendavate noorsootöö
teenuste osutamine

Heategijad koos Pisipõnni lastega.

just Päiksekiire rühma.
Südamlik on õpetajal kohtuda ja
suhelda oma kunagise kasvandikuga, meenutada olnut ning vaadata
pilte. Jah, ka seda jõudsime teha.
Kuna noormehed külastasid rühma
laste magamise ajal, siis olid ju meie
rühma 5–6-aastased põnnid väga
elevil toimunus. Kuidagi ei saanud
ilma nendeta pilti teha. Vuditi voodist välja oma suuri soliidseid sõpru
tervitama.

Foto Kairi Kroon

Igal juhul on meie pisipõnnid
uhked ja tänulikud oma suurtele
sõpradele. Õpetajad on samuti
tänulikud noortele aruka askeldamise eest! Olen kindel, et võin
kõikide nende nimel noori tänada,
kes sellest projektist oma osa said.
Soovin edu, olen uhke ja tänulik, et
meie vallas on nii tegusead noored!
Kairi Kroon,
Tapa lasteaia Pisipõnn õpetaja

Aasta on möödas, kui Tapa, Tamsalu,
Väike Maarja, Kadrina noorsootöötajad
ning valdade kultuurispetsialistid ühise
laua taga istusid, end koolitasid ja mõtteid
mõlgutasid, milliseid uudseid ja põnevaid
tegevusi võiks kõikides piirkondades
pakkuda neile noortele, kes ei ole veel
huvitegevusega hõivatud.
Algselt tundus see üsna raske ülesanne
sest tegevusi noortele pakutakse kõikides
piirkondades kvaliteetselt ja üsna mitmekesiselt. Siiski leidsime ühiselt tegevusi,
mida annab noorte- ja huvikeskustes
läbi viia. Tamsalus toimetatakse väga
aktiivselt seiklustegevuste pakkumisega
ning meisterdamisega, Väike Maarjas on
see eest mobiilne noorsootöötaja noortega toimetamas ning noortekeskuses on
põnevaid meisterdamistegevusi tehtud.
Kadrinas pakutakse erinevaid huvitegevusi ja loenguid nii huvikeskuses kui ka
väljaspool ning Tapal viiakse erinevaid
käelisi ja loovtegevusi läbi laste ja noortekeskuses.
Olen mõelnud, et mis siis meil Tapal
selle aastaga noorte jaoks muutunud on
ja leian, et noortekeskuse tegevustesse
on päris palju vahvaid uusi tegevusi

lisandunud. Meil on kaks noorte gruppi,
kes tegelevad joonistamise ja nahatöö
tegemisega, üks grupp tegeleb kodukujundamise ja lilleseadete õppimisega.
Koos käib mitu erinevat kokandusringi,
kus õpime kõige lihtsamaid toite valmistama. Samuti käib koos grupp aktiivseid
noori, kes on endale erinevad eesmärgid
seadnud ning nüüd tegutsetakse selle
nimel, et need eesmärgid täita.
Tänu kõikidele nendele tegevustele
saavad noored olulisi eluks vajalikke
teadmisi ja oskusi, mida edaspidises elus
kasutada. Tapa laste ja noortekeskuse
tegevustes osaleb kokku pea 32 noort.
Tegevused, mida antud hanke raames
tehakse on lastele ja noortele muidugi
tasuta ning annavad ideaalse võimaluse
osaleda kõigil, kel soovi ja tahtmist.
Kõiki tegevusi viiakse ellu haridusja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Ave Pappe,
Tapa laste ja noortekeskuse noorsootöötaja

Tapa valla eelarve 2018
Veebruari viimasel kolmapäeval
toimunud volikogu istungil võttis
Tapa valla volikogu vastu Tapa
valla 2018. aasta eelarve.
Eelarvega saab iga huviline
lähemalt tutvuda Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded.
Selles väga olulises dokumendis
on sees kõik 2018. aastal toimuv,
palgad, investeeringud, toetused
jms. Seega, kellel suurem ja sügavam huvi toimuva vastu saab
eelarvet sirvides aimu. Loomulikult teavitab vallavalitsus kõikide
tegevuste osas samuti elanikke
pidevalt ja kindlasti tuleb sarnaselt
eelnevate aastatega vastu võtta
eelarves mitmeid korrigeerimisi.
Juba praeguseks on teada palju
uut ja vallavalitsus on koostamas
esimest lisaeelarvet.
Mõnest aspektist 2018. eelarve
kohta siiski kirjutan siin. Investeeringute maht kokku on hetkel
3,4 miljonit eurot. Põhilistest
tuludest suurema osa moodustab
füüsilise isiku tulumaks ja selle
kasvuks on prognoositud 7%,
esialgne prognoos kaupade ja
teenuste müügi osas on võrreldes
eelmise aastaga 10% väiksem mis
on tingitud väga konservatiivsest
eelarve planeerimisest. Usutavasti
see number kasvab aga nii nagu
teiste sarnaste tuludega(vallavara
müük, erinevate ressursside kasutamise maks jne) on mõistlik neid
võtta eelarvesse siis kui nende laekumine on reaalselt aset leidnud.
01 Üldised valitsussektori teenused
03 Avalik kord ja
julgeolek
04 Majandus
05 Keskkonnakaitse
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
07 Tervishoid
08 Vaba aeg, kultuur,
religioon
09 Haridus
10 Sotsiaalne kaitse

Ehk siis kokkuvõttes võib öelda,
et tänu väga konservatiivsele valla
rahapoliitikale ja kokkuhoiule kasvavad valla põhitegevuse tulud 9%
ja põhitegevuse kulud 4%. Kindlasti huvitab paljusid, et millised
kulud siis kasvavad ja kas ning kui
palju kasvavad palgad, sest valla
eelarvest palgasaajaid on ca 500
inimest kokku. Personalikulude
kasv on kokku natuke üle 6% mis
raha hulgana väljendades tähendab 461 000 eurot, sellest 289000
moodustab haridusvaldkonna
töötajate palgakasv ja 85000 kultuuri ja spordivaldkonna kasv.
Ülejäänud juba absoluutnumbrina väiksemas mahus. Kinnitatud eelarve ei kajasta veel riigi
poolt eraldatavat üldhariduskooli
õpetajate palgaraha kasvu, kuna
eelarve menetluse ajal polnud
vastav number vabariigi valitsusel
veel kinnitatud. Kõige suuremat
mõju palgarahade kasvule avaldab
lasteaiatöötajate palga kasv mis
on ka üsna elementaarne kuna
riik tõstab õpetajate palkasid igal
aastal üsna jõuliselt ja omavalitsused ei saa teiste haridustöötajate
palkadega jänni jääda aga olulisem on see, et meil oleks head
töötajad lasteaedades, sest vundament mida kujundatakse seal
on väikese inimese haridusteel
määrava tähtsusega. Ja ma tean
seda, et me võime oma võsukesed
rahuliku südamega lasteaedadesse
viia väga professionaalse hoole ja
õpetuse alla.

2017

2018

1 223 800

1 104 494

90

-119 306

31 655

34 419

109

2 764

3 808 217

1 671 249

130 146

121 210

93

-8 936

651 715

762 123

117

110 408

65 529

27 917

43

-37 612

1 767 567

2 956 517

167

1 188 951

44 -2 136 968

8 539 156

7 632 550

89

-906 606

1 707 499

1 894 281

111

186 782

Sellest tabelist on näha kulude
muutus kõikide valdkondade kaupa. Suuremad liikumised on seotud investeeringutega, nagu 2017
majanduse valdkonnas kajastatud
Tapa kesklinna rekonstrueerimine
ja vaba aja 2018. aasta real olev
Tapa kultuurikoja rekonstrueerimine ning Tamsalu kultuurimaja re-

konstrueerimise projekteerimine.
Kuna eelarve on tõepoolest väga mahukas ja sisaldab
väga palju erinevaid ridu siis
ma sellega piirduks ja soovitaks
veelkord huvilistel vaadata valla
kodulehte. Täpsema eelarve avaldame valla ajalehes aprillikuus.
Alari Kirt, vallavanem

VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Tapa
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Tapa valla 2018. aasta eelarve
kinnitamine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõige 1 punkt 1 ja
Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse § 14 lõige 5³ alusel:
§ 1. Kinnitada Tapa valla 2018
aasta eelarve vastavalt Lisale 1.
§ 2. Kinnitada Tapa valla 2018.
aasta eelarve tulude plaan summas 14 500 434 eurot (Lisa 2).
§ 3. Kinnitada Tapa valla
2018. aasta eelarve kulude plaan
summas 16 204 760 eurot (Lisa
3), ning kohustuste vähenemine
summas 887 849 eurot (Lisa 4).
§ 4. Kinnitada Tapa valla 2018.
aasta eelarve katteallikate, kulude,
reservfondi ja lõppjääkide tasakaal summas 17 092 609 eurot.
§ 5. Kinnitada eelarveaasta

kassatagavara summas 0 eurot.
§ 6. Kinnitada Tapa valla 2018.
aasta eelarve reservfond summas
96 192 eurot.
§ 7. Kinnitada Tapa valla 2018.
aasta kaasava eelarve summaks
kuni 20 000 eurot.
§ 8. Tapa vallavalitsusel kinnitada vallavalitsuse ja vallaasutuste
eelarvete ja alaeelarvete kulude
jaotus.
§ 9. Tapa vallavalitsus võib
eelarveaasta jooksul täiendavalt
eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud
valla eelarvesse, informeerides
sellest volikogu.
§ 10. Määrust rakendatakse
alates 01.01.2018.
Toomas Uudeberg,
vallavolikogu esimees
(Toimetus: määruse lisad avaldame
aprillikuises valla ajalehes)

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
07.02.2018
1. Väljastati ehitusluba ehitise Juhtimiskeskus lammutamiseks aadressil
Lehtse raudteejaam, Lehtse alevik, Tapa
vald.
2. Kinnitati korteriomandi Keskuse
6-14, Lehtse alevik kirjaliku enampakkumise tulemus.
3. Kinnitati riigihanke korraldamine
Tamsalu 100 tamme pargi ehitustöödeks.
4. Väljastati kaks korraldust jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta.
5. Väljastati kaks korraldust loa andmise kohta jäätmemahuti perioodiliseks
tühjendamiseks.
6. Määrati projekteerimistingimused
Tapa vallavalitsusele Tapa vallas Üleviste tänava rekonstrueerimise tehnilise
projekti koostamiseks.
7. Otsustati müüa Tapa vallale omandiõiguse alusel kuuluv tootmismaa
aadressil Keskuse tn 4d, Lehtse alevik,
Tapa vald.
8. Otsustati pikendada vallale kuuluva mitteeluruumi üürilepingut.
9. MTÜ Pinifer Endurande Team ja
Jäneda Hobusekasvanduse OÜ`le anti
avaliku ürituse luba „Jäneda treeningvõistluse kestvusratsutamises“ korraldamiseks Tapa valla territooriumil.
10. Kinnitati Tamsalu Kalor AS,
Tamsalu Vesi AS ja Tapa Vesi OÜ
nõukogu koosseis ja määrati nõukogu
liikmete tasud.
14.02.2018
1. Otsustati Tapa valla eelarvest rahastada ühe isiku väljaspool kodu osutatava
üldhooldusteenuse puudujääv osa.
2. Sõlmiti kaks koduhooldusteenuse
osutamise lepingut.
3. Kahele isikule eraldati ühekordset
toetust.
4. Kahele isikule eraldati ravimitoetust.
5. Nõustuti Tapa vallas Loksa külas
asuva katastriüksuse Jätiku-Villemi
jagamisega.

6. Nõustuti Tapa vallas Põdrangu
külas asuva katastriüksuse Kännastiku
jagamisega.
7. Nõustuti Tapa vallas Karkuse
külas asuva katastriüksuse Mäerahva
jagamisega.
8. Väljastati Messhall OÜle luba
välireklaami paigaldamiseks.
9. Väljastati ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks Tapa vallas, Tõõrakõrve külas, Pruuna mõis kinnistul.
10. Väljastati üks korraldus jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks
lugemiseks.
11. Otsustati pikendada rendilepingut Tapa linnas Nooruse 1 asuva hoone
koos teenindusmaaga turu teenuse
osutamiseks.
12. Algatati pärimismenetlus.
13. Kinnitati riigihanke korraldamine Tapa valla üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõjude strateegilise
hindamise läbiviimiseks.
21.02.2018
1. Ühele lapsele määrati tugiisik
lasteaias käimise ajaks.
2. Väljastati projekteerimistingimused elamu püstitamiseks Tapa vallas,
Tapa linnas, Päikese tn 23.
3. Kinnitati maaüksustele teenindusmaa, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
4. Nõustuti Tapa vallas Jäneda külas
asuva katastriüksuse Jõeääre jagamisega.
5. Otsustati korraldada riigihange
lubjatööstuse ajalugu ning paekivi
kasutamise võimalusi tutvustava ekspositsiooni rajamiseks Tamsalu 100
tamme parki.
6. Otsustati korraldada riigihange
Tapa valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenuse osutamiseks.
7. Väljastati Transportteenused
OÜ`le taksoveoluba ja sõidukaart.
8. Otsustati jätkata ühele isikule
eluruumi tagamise teenuse osutamist
Sääse alevikus.

28.02.2018
1. Kinnitati Tapa Muusika- ja Kunstikooli töötajate koosseis.
2. Otsustati eraldada Tapa valla sihtstipendium 22-le isikule.
3. Määrati projekteerimistingimused
Tapa vallavalitsusele Tapa vallas TapaMoe küla jalgratta- ja jalgtee ehitamise
tehnilise projekti koostamiseks.
4. Tapa linnas Üleviste tänava projekteerimise hanke edukaks pakkumuseks tunnistati Landverk OÜ poolt
esitatud pakkumus.
5. Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimisprojekti põhiprojekti ekspertiishinnangu koostamise edukaks pakkumuseks tunnistati Ehitusinsener OÜ
poolt esitatud pakkumus.
6. Loeti Tapa vallas, Tapa linnas,
Pargi tn 54 kinnistule ehitise ümberehitamise ehitusteatis teavitatuks.
7. Otsustati korraldada lihthange
„Tapa vene põhikooli rekonstrueerimise projekteerimine“.
8. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tamsalu
Sääse lasteaia ventilatsiooni ehitustööd“.
9. Tapa vallavara kindlustamise hanke
edukaks pakkumuseks tunnistati Ergo
Insurance SE poolt esitatud pakkumus.
10. Otsustati müüa Tapa vallale
omandiõiguse alusel kuuluv korteriomand aadressil Näo keskus 2-7, Näo
küla, Tapa vald.
11. Otsustati müüa Tapa valla omandis oleval kinnistu Auto asukohaga
Jäneda küla, Tapa vald.
12. Väljastati Messhall OÜle luba
välireklaami paigaldamiseks.
13. Kinnitati Tapa Hooldekodu
töötajate koosseis.
14. Kinnitati sotsiaaltoetuste määramise komisjoni uus koosseis.
15. Otsustati esitada Tapa vallavalitsuse poolt MTÜ PAIK projektitaotluste
hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks
Lembit Saart.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
28.02.2018
Võeti vastu järgmised määrused:
1. Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tapa valla eelarves.
2. Reservfondi vahendite kasutamise

tingimused ja kord.
3. Korruptsioonivastase seaduse
rakenduskord.
4. Tapa valla 2018. aasta eelarve
kinnitamine.

5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu
ja hüvituste maksmise kord.
6. Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018–2021 kinnitamine.

Tapa linnaraamatukogus
„Sillamäe läbi kaamerasilma“ – fotokaameraga
käisid linna jäädvustamas Sillamäe raamatukogu
töötajad
(1. korrusel, avatud 30. märtsini).
„Katame laua“ – näitusel on vaatamiseks
väljas hulgaliselt nõusid, alates puust liudadestkaussidest kuni peenema portselani ja
klaasnõudeni välja
(1. korrusel, avatud 21. aprillini).
„Sajand Eesti teatrilavadel“ – raamatunäitus
(1. korrusel 20. märtsist 28. aprillini).
Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna
õpilaste loometööde näitus. Välja on pandud
erinevas tehnikas teostatud tööd, sh ka keraamikat
(2. korrusel, avatud 21. aprillini).
http://www.tapa.lib.ee/
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Valla 2018. aasta ehitused
Vallavolikogu kinnitas 28. veebruaril
valla 2018. aasta eelarve. Kooskõlas
eelarvega ning planeeritud investeeringutega on kinnitatud valla hankeplaan.
Selle järgi seisab vallal ees terve rida
hoonete ja tänavate/teede ehitusi ning
rekonstrueerimisi, sest on ju vald nüüd
palju suurem kui möödunud aasta
algul. Annan lühiülevaate planeeritud
suurematest ehitus- ja rekonstrueerimistöödest.
Tapal Üleviste tänava rekonstrueerimine. Seoses sellega, et tänava aluskihid
on läbi vajunud ja katend täielikult
lagunenud, ehitatakse uus sõidutee,
rajatakse kõnnitee ja tänavavalgustus.
Projekteerimisega on alustatud.
Tamsalus Tööstuse tänava rekonstrueerimine. Tööd teostatakse lõigul
Lubja ristmiku (endise TERKO kontori
juures) ja Tööstuse 15 mahasõidu vahel.
Seoses sellega, et tänava aluskihid on läbi
vajunud ja katend täielikult lagunenud,
ehitatakse uus sõidutee, rajatakse kõnnitee ja tänavavalgustus. Tänav enne
mahasõitu Leventek OÜ ja Tiigi Keskus
AS poole saab lisaraja ettevõtteid teenindavate raskeveokite jaoks.
Tapa-Moe kergtee ehitus. Silmas
pidades jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutust, on juba ammu vajadus Moe ja
Tapa linna vahelise kergtee järele. 2017.
aastal ehitati esimese etapina valmis Moe
keskuse ja Rakvere-Pärnu riigimaantee
vaheline lõik. Käesoleval aastal on plaanis rajada jalg- ja jalgrattatee lõik Olerexi
tankla juurest kuni Moe ristmikuni.
Vallavalitsus loodab, et saadakse kokkuleppele ka tee alla jäävate maatükkide
omanikega.
Tamsalu 100 tamme park. Eesti

Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks
alustati Tamsalus 2017. aastal tammepargi
rajamist, tööd jätkuvad käesoleval aastal.
Hange viiakse läbi lähiajal. Tööde käigus
on planeeritud parki jalgteede rajamine
ja Tamsalus „Kukelossi“ nime all tuntud
tsaariaegse hoone müüride konserveerimine ning sinna lubjatööstuse ajalugu
tutvustava ekspositsiooni ülesseadmine.
Tapal linnakalmistu kabelihoone välispiirete remont. Seoses sellega, et hoone
katus ja seinad on väga kehvas seisus, on
plaanis kabelile uus katus paigaldada ja
välisseinad remontida.
Tamsalu lasteaia Sääse õppehoonele
ventilatsiooniseadme paigaldamine.
Lasteaia hoone on korda tehtud ja
soojustatud, puudub vaid ventilatsioon.
Tööde käigus saab hoone kaasaegse
ventilatsiooniseadme.
Tapa vene põhikooli hoone süsteemide
rekonstrueerimine. 2017. aastal korrastati
hoonekompleksi vanema osa välisilme
ja soojustati uue osa välisseinad. Käesoleval aastal on plaanis rekonstrueerida
elektri- ja küttesüsteemid. Vastav hange
on menetluses.
Tapa kultuurikoja rekonstrueerimine. Käesoleva aasta algul sai valmis
rekonstrueerimise projekt, mis hetkel
on ekspertiisis. Kohe, kui projektiga asi
korras, kuulutatakse välja ehitushange.
Planeeritud on ehitustööde teostamine
2018.–2019. aastatel.
Tapal Karja tänava rekonstrueerimine.
Tänav on väga halvas seisus. Rekonstrueerimise projekt on valmis. Töödega
saab alustada juhul, kui Kaitseministeerium toetab ehitust rahaliselt. Vastav
taotlus on esitatud.
Tamsalu kultuurimaja rekonstrueeri-

mine. Hetkel käivad ettevalmistustööd
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Tamsalus Paide mnt rekonstrueerimise projekti koostamine. Tänav teenindab E-Betoonelement AS Tamsalu
tehast ja suurt osa Tamsalu elanikest.
Seoses sellega, et tänava seisund on
vilets, on plaanis see rekonstrueerida
ning käesoleval aastal peaks valmima
rekonstrueerimise projekt.
Tamsalu gümnaasiumi staadioni
rekonstrueerimise projekteerimine.
Kooli staadioni rekonstrueerimine on
ammu plaanis ning käesolevaks aastaks
on kavandatud projekti tellimine.
Asfaltkattega tänavate ülepindamine. Tööde käigus pinnatakse terve
rida tänavaid Tapal, Jänedal, Lehtses ja
Tamsalus: Roheline, Lembitu, Depoo,
Ehituse, Kitsas, E.Vilde, Toome, Aia,
Tööstuse, Jäneda-Jaama, Kraavi, Kooli,
Uus, Karkuse tee.
Kruusateede tolmuvabaks muutmiseks pinnatakse käesoleval aastal Läste
küla läbiv tee.
Hangete korraldamisega on alustatud. Sedamööda, kuidas selguvad
ehitajad ja maksumused ning tööde
alustamise ja lõpetamise ajad, hakkame
vallarahvale vastavat infot edastama.
Peab ju rahvas teadma, mida kohalik
omavalitsus, kasutades maksumaksja
raha, teeb selleks, et meie ümbritsevat
elukeskkonda kaasajastada.
Kasutan juhust ja avaldan siirast tänu
kõikidele valijatele, kes möödunud aasta
kohalikel valimistel minu kandidaadi
poolt hääletasid ja sellega minu senisele
tööle hinnangu andsid!
Andrus Freienthal,
abivallavanem/ haldusosakonna juhataja

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

Tapa Pätsi Pitsakohvik
Sauna 1, Tapa
Avatud iga päev!

LK 9

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS
23. märts kl 14, 18 ja 20 Eesti mängufilm „Seltsimees
laps“. Pilet 2 € ja 4 €.
26. märts kl 14 Töötuba „Lihavõtte kaunistused“. Osalustasu 1 €. Oma tulekust anna teada või küsi infot telefonil 322 0061, 5343 2710 või e- posti aadressil info@
kultuurikoda.ee.
27. märts kl 17 ja 20 Põnevusfilm „Punane varblane“ Red
Sparrow (2018). Pilet 2 € ja 4 €.
29. märts kl 18 Tapa Muusikakooli kevadkontsert.
1. aprill kl 11–15 Tapa Valla Lastekoori proov.
4. aprill kl 11 Liiklusohutuse päev kõigile.
5. aprill kl 18 ja 20 Guillermo del Toro “Vee puudutus” The
Shape of Water (2017) võitis Oscaritel neli kuldmehikest. Pilet 2 € ja 4 €.
6. aprill kl 11 Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky „Väike
merineitsi“ Pilet 8 €.
7. aprill kl 16, 18 ja 20 Filmimaratoni naljakuu eri. Üksikpilet 4 €, ostes pääsme vähemalt kahele filmile, soodustus 2 € seanss. Avatud kinokohvik!
kl 16 „Kaalust alla“,Venemaa, 2018.
kl 20 „Armastusest. Ainult täiskasvanutele“.
7. aprill kl 18–20 Emotsioonide vabastamine ja armastuse
vastuvõtmise rituaal naistele. Info ja registreerimine FB
Heaolutoa lehel, või kirjutades e-posti aadressil kylli.
rootsma@gmail.com.
10. aprill kl 16 ja 18 Perefilm „Ferdinand“. Pilet 13 € ja
15 €.
13. aprill kl 19 Tapa Linna Orkestri kevadkontsert, sissepääs vabaannetusena.
14. aprill kl 18 Tulised Tuulutajad juubelikontsert, sissepääs vabaannetusena rahvariiete soetamiseks.
15. aprill kl 11–15 Tapa Valla Lastekoori proov.
17. aprill kl 18 ja 20 “Portugal”, Pilet 4 € ja 2 €.
21. aprill Tantsulaager, kultuurikoda broneeritud.
24. aprill kl 18 ja 20 Film „Truth or Dare“ , Alla 12 a keelatud. Pilet 2 € ja 4 €.
24.–26. aprill kl 12 Koolivaheaja töötoad Tapa kultuurikoja
väikeses majas (Valve tn 30). Oma tulekust anna teada
või küsi infot telefonil 322 0061, 53432710 või e- posti
aadressil info@kultuurikoda.ee.
24. aprill kl 12 Näputöö teisipäev, paberlillede meisterdamine, osalustasu 1 €.
25. aprill Kokkamise kolmapäev, osalustasu 1 €.
26. aprill Õuesmängimise päev.
29. aprill kell 13 MTÜ Chervona Ruta pidu.
29. aprill kell 11–15 Tapa Valla Lastekoori proov.
4. mai kl 19 Virge tantsukooli Aegviidu ja Lehtse laste kontsert. Kaasa löövad JJ Street ja Momento Tapa kultuurikoja tantsulapsed, sissepääs vabaannetusena.
Piletite eelmüük Tapa kultuurikoja kassas E–N kell 12–18,
R kell 12–16 ja tund enne ürituste algust.
Info ja broneerimine tel 322 0061, 5343 2710 või
info@kultuurikoda.ee.

LEHTSE KULTUURIMAJAS
1. aprill kl 10 8. Lehtse pinksi pühapäev. Lõpeb XVI hooaeg
– selguvad üldvõitjad! Täiskasvanute registreerimine
algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 3,50
€, õpil tasuta.
4. aprill kl 19 Kuusalu Rahvateater esitab A. Kivirähk “Uljas
neitsi”. Piletid eelmüügist 6 €, õpil 4 €. Pilet kohapeal
8 € ja 6 €.
9. aprill kl 13 Klubi Ehavalgus korraldusel huvitavate
kohtumiste klubi. Külas on Arvo Laud – muusikamees,
pillimeister, talupidaja ja igati mõnus mees, kes ka mõnusaid pillilugusid mängib.
15. aprill kl 12 Lehtse külakilb 8. mäng. Lõpeb XVI hooaeg! Selguvad hooaja üldvõitjad! Täiskasvanuil osamaks 3 €, õpil tasuta.
19. aprill kl 11–16 5. väikekoolide muusikafestival “Muusika me sees ja ümber”. Kontsert laulu- ja pilliansamblitelt üle Eesti. Erinevad töötoad. Ansambel BRASSICAL
kontsert jpm. Sissepääs – vaba annetus!
21. aprill kl 20 Hooaja lõpupidu kantripidu kõigile – “Kindlalt liinil!”. Õhtut sisustab Lehtse Liinirahvas. Tantsuks
ansambel DETAIL. Registreerimine laudadesse 20.
aprillini, siis pääse 7 € (peoõhtul kallim) Tunned end
kindlasti hästi, kui tuled hobusega ja riietud kantristiilis!
Info: 521 8398; info@lehtsekultuurimaja.ee.
23. aprill kl 13 Klubi Ehavalgus eestvõttel heakorratalgud
“Lehtse puhtaks!”. Kaasa lööma ootame kõiki hea tahtega inimesi! Kogunemine Lehtse kultuurimaja juurde,
kust soovijad saavad kindad. Prügikotid olemas. Peale
koristust kultuurimajas talgu teelaud, slaidiprogramm
ja jututuba.
Aprillist maini – II korruse saalis käsitöönäitus “100 aastat
esiemade ja +isade loodud ilu”

E–N kl 7–21; R kl 7–22;
L kl 11–22; P kl 11–21.
Võimalus tellida toitu koju ja
broneerida peolaudu!
Tel +372 327 0700
info@pitsakohvik.ee
www.pitsakohvik.ee
facebook.com/pitsakohvik

TAMSALU KULTUURIMAJAS
23. märts kl 19 Lauluklassi kontsert „ Horoskoop“.
29. märts kl 18 Koguperefilm „Appi, ma kahandasin oma
vanemad“. Pilet 3 €.
kl 20 Ajalooline draama „Seltsimees laps“ Pilet 4 €.
19. aprill Muusikakooli kontsert Tamsalu gümnaasiumis.
20. aprill kl 10 Hindpere optika.
21.–22. aprill Rahvatantsijate tantsulaager.
28. aprill kl 15 Tarvanpää kevadkontsert.
Kuni 16. aprillini avatud Rakvere Loovuskeskuse harrastuskunstnike maalinäitus.
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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.

Puurkaevude rajamine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee.

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.

Takom Transport OÜ

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

Akende, uste ja muude puidutoodete
valmistamine tellimuse peale.

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

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.

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.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija
soovile.
2. Müüa 3m küttepuud
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),
turbabriketti ja kivisüsi
4. Transport
Telefon 501 3862.

Eramute ehitus võtmed kätte.
Vundamendid, kivi ja puitsõrestik hooned, katused.
Veoteenus väikekaubikuga.
Meil: eramuteehitus@gmail.com. Tel 505 9337.

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.

RAM Builder OÜ
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

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

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.

Lahtiolekuajad:
Leia meid ka FB-st www.facebook.com/tapapizzakiosk/

Tapa küttelaos müügil

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

telefonil 5866 9095.
E-P 11–21

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, sanglepp,
kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.
Müüa saetud lõhutud küttepuid kojuveoga.
Koorem 6 ruumi Tel 5647 6346.

PITSADE
ETTETELLIMINE

Tean, midagi maailmas pole kaduv
kõik naaseb kaudu kummalisi radu,
surm ainult olemisest teise retk
(A. Alliksaar)
Südamlik kaastunne
Ene-Reedale abikaasa
Arvi-Ülo Maasiku
kaotuse puhul.
Sinu “Kõrvelilled”, Anu ja Sirje

Mälestame kallist sugulast
VELIA VOMPAT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Rakvere ja Võru sugulased

UUED VALLAKODANIKUD
Ragnar Nelke (Vahakulmu) 1.02.2018
Remi Vettik (Tamsalu)5.02.2018
Ragnar Tonto ( Rägavere )17.02.2018
Mirell Paulus (Imastu) 6.02.2018
Rebecca Ossiitšuk (Tapa) 11.02.2018
Anastasija Žurbina (Tapa) 14.02.2018
Sandra Merila (Tapa) 6.03.2018

ÕNNITLEME EAKAID
Valentina Smirnova (Tapa)
Ellen Eilo (Tapa)
Meeri Soopõld (Tapa)
Anete Lokke (Tamsalu)
Benita Tarve (Tapa)
Hannele Aruoja (Tamsalu)
Yury Edoshin (Tapa)
Veera Imala (Tamsalu)
Õie Vulla (Saksi)
Arnold Saart (Tamsalu)
Antonina Kartavikova (Tapa)
Elvi-Agneta Vait (Rägavere)
Lia Pakkanen (Moe)
Elvi Tigasoo (Tapa)
Valentina Allik (Tamsalu)
Vello Raagmets (Moe)
Valli Zarinš (Sääse)
Ilse Väli (Tapa)
Elle Olt (Tamsalu)
Tõnu-Jaak Kuuskmäe (Sääse)
Mall Melder (Tapa)
Jevgeni Smirnov (Tapa)
Myron Volf (Tapa)
Riina Sbitneva (Tamsalu)
Eha Lepik (Tamsalu)
Lembit Hellenurm (Tapa)
Tõnu Sooneste (Tapa)
Anatoli Jevtšišin (Tamsalu)
Svetlana Lisnitšenko (Tapa)

09.03.1924
11.03.1924
01.03.1925
15.03.1925
21.02.1927
26.02.1927
05.03.1927
17.02.1928
22.02.1928
28.02.1928
02.03.1928
04.03.1928
12.03.1928
25.02.1933
04.03.1933
08.03.1933
10.03.1933
12.03.1933
24.02.1938
09.03.1938
12.03.1938
13.03.1938
25.02.1943
27.02.1943
27.02.1943
24.02.1948
04.03.1948
06.03.1948
14.03.1948

94
94
93
93
91
91
91
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD
Harri Traks (Sääse) 25.08.1933-21.02.2018
Jaan Värk (Tapa) 27.02.1936-27.02.2018
Arvi-Ülo Maasik (Jäneda) 06.08.1936-02.03.2018
Viktor Razumkov (Tapa) 20.07.1947-04.01.2018
Niin Kroos (Tapa) 11.08.1951-16.02.2018
Lembit Galin (Sääse) 15.01.1953-25.02.2018
Velia Vompa (Tapa) 14.03.1926-24.02.2018
Liisa Sild (Moe) 01.03.1927-11.03.2018
Virve Rõõmusoks (Tapa) 31.03.1929-17.02.2018
Vera Senina (Tapa) 24.09.1931-03.03.2018
Hilje Inno (Vajangu) 26.03.1932-06.03.2018
Ermina Merri (Tamsalu) 17.03.1933-04.03.2018
Aime Neem (Tapa) 05.12.1935-17.02.2018
Maria Filatova (Tamsalu) 01.08.1936-11.03.2018
Asta Noor (Tapa) 18.12.1936-14.02.2018
Alli Maripuu (Tapa) 18.06.1937-28.02.2018
Aino Aer (Tamsalu) 31.12.1940-08.03.2018
Tatjana Gontšarova (Vahakulmu) 23.01.1979-12.03.2018

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.

