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Eelmisel reedel tähistati Eesti vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva
94. aastapäeva Kirde Kaitseringkonna kaplani Endel Apsaloni juhitud
jumalateenistusega. Lilli ja pärgi
asetati Tapa linna vanale kalmistule leitnant Hans Koiva ja kolme
tundmatu sõduri kalmule ning ka
Tapa linna uuele kalmistul Imastu
Sõjainvaliidide rahulale.
Eile tähistati Tapa linnas Tapa vabastamise 95. aastapäeva, kokkuvõte
üritusest ilmub järgmises ajalehes.
2. veebruaril tähistatakse Tartu
Rahu 94 aastapäeva kell 10.30 algaval mälestusteenistusel Tapa vanal
kalmistul ja hiljem ka uuel kalmistul, õhtul toimub ka võimalusel
kontsert. Palume jälgida reklaami
www.tapa.ee veebilehel uudiste ja
kuukalendrimoodulis ning plakatitel.
Indrek Jurtšenko

Ajalehe Sõnumed
2014. aasta
ilmumisgraafik
Sõnumed nr 1 (411) ilmub 10.
jaan, postkastidesse jõuab 10.–13.
jaan .
Sõnumed nr 2 (412) ilmub 14.
veebr, postkastidesse jõuab 14.–17.
veebr.
Sõnumed nr 3 (413) ilmub 14.
märts, postkastidesse jõuab 14.–17.
märts.
Sõnumed nr 4 (414) ilmub 17.
apr, postkastidesse jõuab 17.–21.
apr.
Sõnumed nr 5 (415) ilmub 16.
mai, postkastidesse jõuab 16.–19.
mai.
Sõnumed nr 6 (416) ilmub 13.
juuni, postkastidesse jõuab 13.–16.
juuni.
Sõnumed nr 7 (417) ilmub 1.
aug, postkastidesse jõuab 2.–4. aug.
Sõnumed nr 8 (418) ilmub 29.
aug, postkastidesse jõuab 29. aug
–1. sept.
Sõnumed nr 9 (419) ilmub 26.
sept, postkastidesse jõuab 26.–29.
sept.
Sõnumed nr 10 (420) ilmub 24.
okt, postkastidesse jõuab 24.–27.
okt.
Sõnumed nr 11 (421) ilmub 21.
nov, postkastidesse jõuab 21.–24.
nov.
Sõnumed nr 12 (422) ilmub 19.
dets, postkastidesse jõuab 19.–22.
dets.
Materjalid ajalehes avaldamiseks
tuleb saata või tuua toimetusele hiljemalt üks nädal enne lehe ilmumist
(7. veebruar, 7. märts, 10. aprill, 9.
mai, 6. juuni, 25. juuli, 22. august,
19. september, 17. oktoober, 14.
november, 12. detsember)
Toimetus

Tapa muusikakooli eelkool alustab
22. jaanuaril kell 16. Esimesse tundi
peaks laps tulema koos vanemaga.
Tänavu ootame sügiseks vähemalt 7-aastaseks saavaid lapsi.
Avalduse saab täita samal päeval
kohapaeal.
Eelkoolis pilli veel õppima ei
hakata. Harjutatakse laulmist, õpitakse rütmikat, tutvutakse pillidega
ja tehakse ettevalmistusi kooli astumiseks. Kõigest lähemalt kohapeal.
Lisainfot saab õpetaja Eveli Piksarilt telefonil 5691 8023.

Tapal tähistati 3. jaanuaril Eesti vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva 94. aastapäeva.
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Möödus teguderohke
aasta
Tapa linn ja vald mäletavad 2013.
aastat veel kaua. Vähemalt võiks
nii loota, arvestades neid suuremahulisi töid, mis iseloomustavad
eelmist aastat. Võtame või mitu
aastat kestnud torutööd Tapa linnas, mis tõid kaasa ebamugavusi
liiklemisel jalgsi ja sõidukitega.
Olen äärmiselt tänulik kõigile,
kes neid ebamugavusi vapralt
talusid. Mul on ka hea meel, et
Tapal õnnestus nendeks töödeks
Euroopa Liidu raha saada, sest
juba praegu on teada, et järgmisel
EL rahastamise perioodil sellist
rahasüsti enam kanalisatsiooni-ja
veesüsteemidesse ei tule.
Lõppenud aastat jäävad kindlasti iseloomustama Tapa valla
inimesed ja nende suuremad ja
väiksemad ettevõtmised. Kahtlemata suudab igaüks meist välja
tuua mõne neist. Olgu tegemist
siis perekondliku sündmuse või
ülevallalise ettevõtmisega. Julgustan silma peal hoidma Tapa valla
koduleheküljel internetis – sealgi
on meie tublidest inimestest juttu.
Nii mõnigi Tapa valla inimene on
oma saavutustega pääsenud maakonnalehe veergudelegi. Ei tasu
heituda, kui kõik uudised pole
positiivsed – eksimine on inimlik.
Kiidan ka meie valla ettevõtjaid, kes samuti on majandusseisa-

ku ületanud. Enamik ettevõtjatest
on tunnistanud, et lõppenud aastaga võib rahule jääda – rasketel
aegadel tehtud otsused on end
õigustanud. Sellele viitavad ka
ettevõtjate investeeringud valda
ning käibe kasv. Paar näidet ettevõtete investeeringutest. OÜ Segersil
valmis Laia tänava alguses vanas
hoones müügisalong. Hea meel
on sellegi üle, et üks vana maja
ärkas uuele elule ja osa linnast sai
korda. Tapa Millil valmis kontorihoone, misjärel kolisid töötajad
aastaid kontorina kasutusel olnud
konteinerist kenadesse ruumidesse.
Teada on aga see, et kui ettevõtja
investeerib tootmisse, tähendab
see kindlustunnet tuleviku osas.
See omakorda on kasulik meie
inimestele, sest neil on töö ja seda
tasustatakse korralikult.
Just palga osas on vallas palju
arenguruumi. Madalapalgalised
töökohad on Tapa valla häda.
Keskmine sissetulek maksumaksja kohta oli eelmisel aastal 757
eurot ja aasta varem 718 eurot.
Eestis oli eelmise aasta keskmine
brutosissetulek 899 ja Tallinnas
996 eurot. Jääme oma keskmiselt
kõvasti alla ka Lääne-Viru maakonna keskmisele, mis on 795 eurot.
On mõistetav, et mida madalamad
on inimeste palgad, seda väiksem

on summa, mis laekub valla eelarvesse tulumaksu näol. Kokku
on Tapa vallas ligi 3200 maksumaksjat, kelle tulumaksust laekub
valla eelarvesse 1000 eurot aastas
inimese kohta. Valla rahvaarv oli
8100 inimest. Mõningasele palkade kasvule viitas siiski tulumaksu
laekumise kasv seitsme protsendi
võrra. Seda võib pidada suhteliselt
korralikuks kasvuks.
Tõsi, inimene oma rahakotis
seda ei tunne, sest reaalsete sissetulekute kasvu röövib hinnatõus
peaaegu igas eluvaldkonnas. Arvata võib, et lähiajal hinnatõus ka
jätkub. Osaliselt aitab sellele kaasa
inimeste soov paremat palka saada. Sõltumata sellest, kas nad töötavad era-, avalikus või kolmandas
sektoris. Vältimaks olukorda, kus
kulud kasvavad tuludest kiiremini,
tuleb mõelda kulude ohjamisele
teistes valdkondades. Seda nii
vallavalitsustes kui ka allasutustes.
Uueks aastaks soovin palju
häid ideid, julget pealehakkamist
tegutsemiseks ning rõõmsat meelt.
Nagu ütles president Toomas
Hendrik Ilves – oleme ju meie
ise need, kes oma igapäevaelu
elamisväärseks teevad. Mitte riik
ega omavalitsus. Ise tuleb endast
ja teistest hoolida.
Alari Kirt

Info korraldatud jäätmeveost
vabastuse saanud kinnistu omanikele
Kinnistu omanikud, kes on saanud 2012/2013. aastal loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks või korraldatud jäätmeveoga
perioodiliseks mitteliitumiseks
ning soovivad vabastust ka 2014.
aastaks, peavad esitama Tapa val-

lavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks
2014 kirjaliku kinnituse, et kinnistul
ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud talveperioodil.
Kinnistu omanikud, kes ei esita
nimetatud tähtajaks uut taotlust,
loetakse korraldatud jäätmeveoga

liitunuks alates 21. jaanuarist 2014.
Vallavalitsuse poolt antud load
ühise jäätmemahuti kasutamiseks
ning mitme kinnistu omanikule
jäätmete üleandmiseks ühel kinnistul kehivad 2016. aastani.
Krista Pukk

Ilmar Kald

Veevedu
Tapa linnas
Tapa vallas elluviidud veemajandusprojekti ehitus- ja rekonstrueerimistööd võeti ette eesmärgiga anda
omavalitsuse tiheasustusega asulate
elanikele võimalus ühineda puhta
joogivee- ja reovee ärajuhtimise
süsteemidega, vältida halvasti puhastatud reovee sattumist keskkonda ja
kaasajastada seadmeid.
Rõhuval enamusel Tapa linna
kinnistutest on seega olemas võimalus veesüsteemidega liitumiseks.
Samas aga toimub joogivee vedu autoga seniajani ligikaudu 60 tarbijale.
Sellega seoses anname Tapa linna
kinnistuomanikele teada, et kõik
kinnistud, kellel on võimalus liituda
veesüsteemidega, peavad seda ka
tegema, sest tasuta veevedu lõpetatakse hiljemalt 2014. a suve lõpuks.
Kõikidel inimestel, kellele veeauto seni joogivett koju tõi ja kes
jätkuvalt soovivad veevedu, tuleb
täita Tapa vallavalitsuses (Pikk 15,
Tapa linn) vastavasisuline avaldus
hiljemalt 28. veebruariks 2014.
Avalduses tuleb ära näidata aadress,
kinnistu omaniku (tarbija) nimi
ja kontaktandmed, soovitava vee
kogus ning veeveo kordade arv nädalas. Vett veetakse maksimaalselt
kolm korda nädalas.
Eelöeldust pöördumine Tapa
linna kinnistuomanike poole: hetkel on küll talv, kuid kevad ja suvi
pole kaugel. Suveperiood on parim
aeg kinnistusiseste veetorustike
rajamiseks ja linna veevarustuse süsteemidega ühinemiseks. Palun ärge
viivitage, vaid asuge koheselt tegema
ettevalmistustöid oma majapidamiste ühendamiseks linna joogivee- ja
reoveesüsteemidega! Pöörduge Tapa
Vesi OÜ kontorisse (Rakvere tee
1, tel 322 0048), kus te saate täpse
informatsiooni ja ühinemistingimused ning teiega sõlmitakse vastav
kohustuslik leping!
Andrus Freienthal,
abivallavanem
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Turus Ilmar Talve kodus aastal 2000.

Foto Janika Kronberg

Ilmar Talve
95. sünniaastapäeva
tähistamine
17. jaanuaril algusega kell 11 toimub
Tapa linnaraamatukogus rahvateadlase ja kirjaniku Ilmar Talve 95. sünniaastapäeva tähistamine. Külalisteks
on Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg ja kirjandusteadlane Peeter Olesk. Tutvuda saab ka
ülevaatenäitusega Ilmar Talve elust
ja loomingust.
Ilmar Talve (1919–2007) sündis
17. jaanuaril 1919 Mga alevis, Petrogradi kubermangus, Ingerimaal.1920.
aastal asus perekond Eestisse. Ilmar
Talve lapsepõlv ja kooliaastad möödusid Tapal, kust 1938. aastal, peale
gümnaasiumi lõpetamist, siirdus
Tartu Ülikooli õppima etnograafiat,
folkloristikat ja kirjandust. Elu keerdkäigud viisid teda Eestist eemale,
Saksamaale, Rootsi, Soome. Olude
sunnil jätkas ta etnoloogiaõpinguid

Stockholmi ülikoolis, kus kaitses
ka oma doktorikraadi. Pikka aega
oli Ilmar Talve (1962–1986) Turu
ülikooli soome ja võrdleva rahvateaduse professor.
Kirjanikuna on Ilmar Talve avaldanud jutustusi, romaane, mälestusi,
vesteid, arvustusi ja publitsistikat,
kuid tema elutöö põhisisuks olid rahvateaduslikud uurimused. Esile võiks
tuua 1979. aastal ilmunud “Suomen
kansankulttuuri”, mis andis põhjaliku
ülevaate Soome töölis- ja linnaolustikust. Eesti etnoloogia seisukohalt
on väga oluliseks teoseks 2004. aastal
ilmunud “Eesti kultuurilugu. Keskaja
algusest Eesti iseseisvumiseni”.
Ilmar Talve oli rahvusvaheliselt
tunnustatud etnoloog ja mitme maa
teadusorganisatsioonide auliige.
Ere Käärmaa

Muudatused Tapa
Haiglas
On alanud uus 2014. aasta. Tapa
Haigla jaoks on see suurte muutustega seotud, sest Terviseameti poolt
korraldatud kiirabikonkursi põhjal
endised kiirabiteenuse pakkujad,
Tapa Haigla ühe kiirabibrigaadiga ja
Rakvere Haigla nelja kiirabibrigaadiga, ei osuta meie regioonis enam
seda teenust.
Uus kiirabiteenuse pakkuja, AS
Karell Kiirabi, tuleb Tallinnast. Ka
kiirabibrigaadi asukoht on muutunud nii Tapal kui ka Rakveres,
sest nii otsustas AS Karell Kiirabi.
Uus kiirabiteenuse pakkuja meie
regioonis ei soostunud üle võtma ei
kiirabitehnikat ega kiirabiseadmeid.
Ka koolitatud ja kohalikke olusid
tundvat personali ei võetud täies
koosseisus uude äriühingusse üle,
millest on tõesti kahju. Loodetavasti
ei halvene nende suurte muutuste
tõttu kiirabiteenuse kvaliteet ja inimesed saavad ka edaspidi kohapeal,
aadressil Jaama 1 (Grossi toidupoe
hoone II korrusel), vajalikku abi.
Tapa Haigla tänab oma endisi
kolleege ja soovib kõigile meelerahu,
head tervist ja edu ettevõtmistes.
Neile meie endistele kolleegidele,
kes jätkavad kiirabitööd Tapal või
kusagil mujal, soovime jõudu ja
jaksu seda rasket tööd teha.
Tapa Haigla omakorda mõtleb
sel aastal uute arengute suunas.
Soovime nüüd senisest veelgi enam

pakkuda hoolekandeteenust, mille
järele on vallas nõudluse tõus. Kesk
tänava majas, mis on tegutsenud
20 aastat, pole hoolekandeteenuse
laienemiseks võimalusi, Tapa Haigla
saab olla selles osas abiks. Endiselt
jätkame perearstidele vajalike uuringute, nagu röntgen, ultraheli, maosooleuuringud, laborianalüüsid,
osutamist. Erialaarstide vastuvõtud
Tapa Haiglas jätkuvad endiselt
märtsikuu lõpuni, nende jätkumine
aprillist sõltub uutest Haigekassa
lepingutest ja Sotsiaalministeeriumi
poliitikast.
Meie oleme valmis kirurgi (1530
vastuvõttu 2013. a), neuroloogi (180
vastuvõttu 2013. a), kõrva-nina-kurguarsti (520 vastuvõttu 2013. a) ja
taastusravi arsti (98 vastuvõttu ja
1960 teenust 2013. a) vastuvõtte Tapa
Haiglas jätkama. Tapa Haiglas on ka
günekoloogi vastuvõtud tänu era-arst
Liivi Mitile, kes käib Tapale Tallinnat
ja on Haigekassaga eralepingus meilt
ruume rentides. Eriarstide vastuvõttude jätkamist Tapal peame me väga
oluliseks, sest Rakvere Haiglasse on
pikk ja kulukas tee minna. Iseasi on
see, kuidas see otsustajate Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa poolt paistab.
Kõigile Tapa valla elanikele soovib Tapa Haigla pere hoolivust enese
ja oma lähedaste suhtes ning head
tervist läbi tervislike eluviiside.
AS Tapa Haigla juhatus

Piparkoogimeistrid Päiksekiire rühmas hommikul vara askeldamas.

Foto Kairi Kroon

Uuelt aastalt ootame ikka head!
Jõuluvaikus on selleks korraks
jälle minevik ning uue aasta tulemispõnevus samuti saanud eilseks
sündmuseks. Nüüd on taas aeg
kõndida oleviku radadel ning tuleviku heaolu nimel argiseid toimetusi
jätkata.
Nende pikkade pühade väike
puhkus kosutas ja rõõmustas kindlasti kõiki. Viimased aastad kurvastasid me meeli sellega, et puhkepäevad langesid kahjuks nädalavahetusele ja nii ei olnudki nagu pühadel
pikkust. Sel aastal said aga puhata
kõik – täiskasvanud ja ka põnnid
nii koolidest kui lasteaedadest.
Igal pool valitses mingi müstiline
vaikus või siis rahulik ning vähene
toimetamine.
Lasteaedades on detsembrikuu
teadagi kõige suuremat põnevust
täis kuu. Erandiks ei ole ka lasteaed
Pisipõnn. Päkapikud piilusid nii
väikseid, kui ka suuri. Piparkoogilõhnad meelitasid rühmast rühma
uudistama, et kus miskit teoksil
ja jõulumehe ootusest teadagi ei
pääsenud samuti ei väike ega suur.
Tavapäraselt on läbi aegade olnud
jõulukuu lisaks päkapikupõnevusele
kokkuvõtete tegemise kuu. Aasta
saab ju läbi ja ikka loodab habras
inimhing, et tuleb midagi head, mis
aitab unustada ebameeldivat. Et tuleb midagi olnust paremat ning see,
milles seni veidi pettusid, lubab ehk
uskuda, et nii ei jää kestma. Muudatused tekitavad tihti segadust, aga

öeldakse ju, et juhtunuga leppimine
on kõige parem viis tagajärgedest
ülesaamiseks. Nii ootavad meidki
kallineva elu ja kiireneva elutempo
keerises erinevad muudatused, aga
me püüame kõigele vastu astuda
tasakaalukate sammudega ja hoolikalt järelemõeldud otsuseid tehes.
Kiiresti mööda lipsava detsembrikuu sisse mahtus palju ka selliseid
asju, mis annavad kindlasti jõudu ja
optimismi, et minna uue aasta radadel vastu toimetamist ootavatele
toimetamistele, õnnestumistele ja
üle elada ka ebaõnnestumisi, sest
ikka tegijal juhtub.
Olen väga tänulik meie Pisipõnni lasteaeda juhtivatele „päkapikkudele“ ja loodan, et mul on
kolleegide seas ka palju toetajaid
ses suhtes. Nimelt kutsuti praegused ja ka endised kolleegid ühel
vihmahallil detsembripäeval kokku
lasteaia saali ning meid ootas seal
Ervin Laanvee. Siis algas mäng,
muinasjutt, mõtisklus... kuidas
keegi tundis. Ervin Laanvee oskas
elama panna jõuluaja mälestused
meie hinges, meie mõtetes ja toimetamistes. Hea õhkkonna loomise
oskus südamlike sõnade ja loovate
tegevuste abil on sageli palju hingekosutavam, kui lihtsalt ühise
toidulaua taga istumine, küünlatulle vaatamine ja jutuvestmine...
Aitäh, et selline inimene leiti ning
meie hinge ja mõtetesse jõulutunnet looma kutsuti! Siinkohal eriti

südamlik, et koos saime olla taas
oma endiste vahvate kolleegidega,
kes alati südamesse nostalgilise ja
igatseva hetke loovad. Kõik me
saame kord vanaks, aga hinged on
ju noored ja ei taha sugugi üksi olla
üksikute maal.
Tänamisi südamlikku aega võib
saata veel kuhjaga, sest kindlasti
on kõik toredad ja koostööle alati
avatud lapsevanemad väärt ühte
suurt ja sooja paid. Aitasite ju
jõulukohvikut korraldada. Olite
kindlasti ühed peamised „sosistajad“ tänu kellele saime Jõuluvanalt üllatusi. Mürakarude rühma
lapsevanemad, kes töötavad Tapa
Kaitseväes, organiseerisid Rakvere
teatrisse minekuks bussi, tänu
millele said kahe rühma lapsed
käia tasuta teatris. Headust ja
märkajaid meie ümber on alati,
tuleb nad vaid üles leida! Südamlikud tänud kõigile ja nii hea, et te
meil olemas olete! Püüame meiegi
olla teie põnnidele head sõbrad ja
õiglased teejuhid.
Pisipõnnide poolt kõigile ilusat
uut aastat. Ootame koos lastega
lumehõbedat, et nautida talverõõme. Soovime meeldivat koostööd,
toredaid kodusid ja mõistvat
suhtumist koostegemistesse. Olge
oma laste jaoks eelkõige ise olemas, siis saame meiegi omaltpoolt
toetada neid koolilapseks sirgumise imelisel teel.
Kairi Kroon

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas
Suurenevad vanemahüvitise arvutamise alusandmed. 2014. aastal
lähtutakse järgmistest suurustest:
- Vanemahüvitise määr on 320
eurot kuus. Hüvitise määra suurust
vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel kalendriaastal
puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);
- Töötasu alammäär on 355
eurot kuus. Töötasu alammäära
suurust vanemahüvitist makstakse
vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga
võrdne või sellest väiksem;
- Vanemahüvitise ülempiir on
2378,25 eurot kuus (s.o üle-eelmise
aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus). Maksimumhüvitist
makstakse vanemale, kelle eelmise
aasta keskmine ühe kuu tulu oli
märgitud summaga võrdne või
sellest suurem.
Jõustub vanemahüvitise seaduse

muudatus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja
saab samaaegselt töist tulu. Kui
hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul on suurem kui hüvitise
määr, vähendatakse hüvitist. Uus
hüvitise vähendamise valem on
lihtsam, läbipaistvam ja lapsevanemale soodsam.
Kasutatakse valemit: hüvitis –
(tulu – hüvitise määr)/2.
Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata seda alla
hüvitise määra suuruse summa.
Hüvitist makstakse täiel määral,
kui hüvitise saaja töine tulu samal
kalendrikuul on kuni hüvitise määra
suurune summa, s.o 320 eurot kuus.
Lapsepuhkuse päevatasu suurus on ühele tööpäevale vastav
tasu töötasu alammäärast – 2014.
aastal on see 16,97 eurot. Töötasu
alammäär 2014. aastal on 355 eurot.

Lapsepuhkust antakse emale
või isale tema soovil igal kalendriaastal:
• 3 tööpäeva, kui tal on üks või
kaks alla 14aastast last;
• 6 tööpäeva, kui tal on kolm
või enam alla 14aastast last või
vähemalt üks alla 3aastane laps.
Pensionide täiendav maksuvaba tulu suureneb 216 euro võrra
aasta kohta ehk 18 euro võrra
kuus, mis tähendab, et pensionidele tehtav täiendav maksuvaba
tulu määr on 2520 eurot aastas ehk
210 eurot kuus. Seega koos üldise
maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus saada alates 2014. aastast
tulumaksuvaba tulu 354 eurot
kuus (4248 eurot aastas). See osa
pensionist, mis ületab 354 eurot,
maksustatakse tulumaksuga.
Elve Tonts,
Sotsiaalkindlustusameti
kommunikatsiooninõunik
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Edukas ühistöö toob kasu tervele maakonnale
Maakonna arengu määrab paljuski
see, kuidas toimib omavalitsuste
koostöö konkreetses maakonnas.
Lääne-Virumaa on üks nendest,
kelle koostöö just läbi Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu (VIROL) on
kindlasti andnud olulise panuse meie
maakonna arengule ning kelle tegemisi tuuakse eeskujuks ka teistele.
Ühistööna saab käsitleda ka ühisasutusi nt Lääne-Viru Arenduskeskus
(LVAK) tegutseb selle nimel, et nõu
ja jõuga toetada erinevaid sihtrühmi
nagu, alustavad ning tegutsevad
ettevõtted, kodanikeühendused,
investorid, ettevõtlikud noored
jne. Tulemuseks oli 2013. aastal üle
300 nõustamise ning läbi erinevate
MTÜ-de ja ettevõtluse projektide ja
koolitustega toodi maakonda lisaraha
üle 100 000 euro. Keskuse uksed on
kõikidele soovijatele avatud, et aidata
kaasa heade ideede realiseerumisele.
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus pakub aga logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ning
psühholoogilist nõustamisteenust
hariduslike ja arenguliste erivajadustega lastele, nende vanematele,
haridusasutuste töötajatele ning kohalike omavalitsustele. Nõustamisi oli
2013. aastal üle 500, mis näitab selle
asutuse ja nende poolt pakutavate
teenuste suurt vajadust. Kuigi alates
2014. aasta septembrist koondatakse riigi poolt loodavatesse uutesse
maakondlikesse keskustesse peale
õppenõustamise ka karjäärinõustamine ning maakondlikud nõustamiskomisjonid, siis on see kindlasti hea
lahendus, kuid kuidas see realiseerub
ning kas teenuseid saadakse sealt
edaspidi tasuta või tasulisena, seda
kahjuks ei tea. Aeg annab arutust ja
loodame, et sellega ei kannata meie
tulevik – nõustamist vajavad lapsed,
seda enam, et lisarahastust tugispetsialistide palkamiseks kohalikud
omavalitsused riigilt ilmselt ei saa.
Turismi valdkonna oleme aga katnud SA Põhja-Eesti Turismi tegevuse

toetamisega, mis aitab maakonda
läbi turismiprojektide reklaamida nii
Eestis kui ka väljaspool. Need asutused on ühed olulisemad, mille ühine
asutamine, toetamine ja tegevustes
osalemine liidu poolt on olnud meie
prioriteediks juba pikka aega, just
sellepärast, et kasusaajate sihtrühm
on äärmiselt lai.
VIROL on alates lõppevast aastast
maakondlik partner ka Haridus-ja
Teadusministeeriumile, mille tulemusena toetasime maakonna õpilasürituste läbiviimist, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevusi
ning aineolümpiaade. 2014. aastal
on teada ka see, et rahalisi vahendeid
eraldatakse juurde ka lasteaiaõpetajate
täiendkoolitusteks. See, et saame seda
valdkonda toetada on meile äärmiselt
oluline, sest meie maakonna hariduse
tase on olnud väga kõrge, pidades silmas just õpitulemusi ning üleriiklikel
aineolümpiaadel osalemist. Meil on
ka tugevad maakoolid kes annavad
tulemuste poolest „silmad ette“ ka
Tallinna ja Tartu eliitkoolidele. Kas
aga riik ka nende püsimajäämist
soosib, seda näitab tulevik, sest uus
rahastamismudel on tekitanud palju
küsimusi ja segadust.
Sellel aastal sai omavalitsuste
vahel kokkulepitud, et hakatakse
toetama läbi Lääne-Viru Spordiliidu
ka maakonna koolisporti. Olen seisukohal, et noorte sportlaste ja noorte
spordialaste tegevuste toetamine on
nende tulevikku arvestades võtmetähtsusega. Kokku finantseerisime
2013. aastal haridusvaldkonda üle
70 000 euro ning maakondlikesse
ühistegevustesse üle 25 000 euro s.h
tegevustoetusi anti traditsiooniliselt
Virumaa Poistekoorile, Virumaa
tütarlaste koorile, Lääne-Viru suurte perede ühendusele, Lääne-Viru
pensionäride ühingule jpt. Kuid liidu
eesmärgiks ei ole pelgalt raha jagamine, vaid lõppenud aasta sisse mahtus
ka maakonna kultuurivaldkonna
edendamine, milledest võiks välja

tuua lisaks erinevate maakondlike
kultuuriürituste korraldamisele, ka
maakonna kultuuri- ja suurürituste
kalendri koostamine ja levitamine,
kui ka poiss-solistide ja laulukarusselli piirkonnavoorude läbiviimine
maakonnas.
Lõppeval aastal tehti ka erinevaid
ettepanekuid ministeeriumitele nt.
omapoolseid ettepanekud tegime
transpordi arengukavasse jne. Samuti korraldati erinevaid koolitusi
ja seminare kohalike omavalitsuste
ametnikele. Aasta 2014 on laulu-ja
tantsupeo aasta ning toimuvad nii
Virumaa laulupäev Rakveres, kui
ka üldlaulu- ja tantsupidu Tallinnas.
VIROL on võtnud endale kohustuse neid mõlemat kureerida. Meie
maakonnast on üleriigilisele peole
registreerunud 130 kollektiivi üle
2500 osalejaga.
Oleme edukalt korraldanud ka
erivajadustega lastele transporti
Tartusse, mille eesmärgiks on tulla
vastu kõne-ja kuulmispuudega laste
vanematele, et aidata neid transporditeenuse osutamisel vastavasse erikooli, 2013. aastal saime aidata selle
teenuse osutamisega 36 last.
Projektidest võib lõppeval aastal
välja tuua ka mitmed Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
projektid, mis eelkõige olid suunatud
keskkonnateadlikkuse kasvatamisele
õpilastes nt. maakonna 3. klasside
õuesõppeprojekt, kus osales üle
600 õpilase, gümnaasiumi õpilastele suunatud uurimusliku õppe
programm, kus osaleb üle 300 maakonna gümnasisti jne. 2013. aastal
otsustasime liidu tasandile, ka ühe
suurema projekti algatada. Nimelt
saab 2015. aasta alguses LVAK-i
koordineerimisel teoks Lääne-Viru
maakonnaplaneeringut täpsustava
jalg- ja jalgrattateede teemaplaneering, mille üheks eesmärgiks on kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide
kavandamine ning liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse parandamine

maakonnas, soovime,
et tulevikus oleks terve
maakond kaetud kergliiklusteede võrgustikuga ja
et neid saaksid kasutada
nii liikumisharrastajad
kui ka need kes auto või
ühistranspordi asemele
kas siis jalgsi või rattaga ohutult tööle, koju
või kooli saaksid minna.
Jalg-ja jalgrattateede rajamiseks annab eelduse
ka see, et keskkonnasäästlik transport on ka
Euroopa Liidu üheks
uue rahastamisperioodi
prioriteediks.
Traditsiooniliselt korraldati haridusvaldkonnas veel aineolümpiaadidel käinud õpilaste ja
Foto VIROLiarhiivist
nende juhendajate tänu- Sven Hõbemägi
üritust nn. ainetundjate
aupäeva ning iga aastast
Heaks näiteks ülepiirilisest koosuut kooliaastat sissejuhatavat haridusseminari „Lääne-Viru hariduse tööst naaber maakonnaga on aga
päeva“, kus peaettekandega „Hari- kindlasti Virumaa Kirjandusauhinna
dus tulevikus“ esines Kristjan Port väljaandmine, mida antakse välja
ning seal osales üle 250 maakonna koos Ida-Viru Omavalitsuste Liiduga
haridusvaldkonnaga seotud inimese. ning mis sai teoks juba 25. aastat ja
Nende ürituste raames tunnustas lõppenud aastal pälvis tunnustuse
VIROL nii vastseid pedagooge, kes Mihkel Mutt teose „Kooparahvas
meie maakonda tööle asusid kui ka läheb ajalukku” eest. 25. aastapäeva
puhuks korraldati ka auhinnale logo
uusi haridusasutuste juhte.
Samuti korraldati koos maakonna- ja eksliibrise konkurss, mille võitis
lehe Virumaa Teatajaga juba kümnes Rakvere linnakunstnik Teet Suur.
„Lääne-Viru Aasta tegu“ konkurss Logo hakkab ehtima kõiki 25 aasta
ning koos Lääne-Viru maavalitsuse jooksul selle preemiaga pärjatud
ning Kultuurkapitaliga anti välja raamatuid meie maakonna raamajärjekordne maakonna „Kultuuri- tukogudes.
Tänan siinkohal kõiki koostööpärl“ preemia. Tublimaid maakonna
kodukaunistajaid sai aga tunnustatud partnereid ja kohalikke omavalitsusi,
konkursi „Lääne-Virumaa Kaunis tänu kellele oleme suutnud arendada
kodu“ raames Veneveres, mis näitas maakonda ja loonud lisandväärtusi
veelkord, et meil on palju neid, kes meie maakonna inimestele.
Edukat uut koostöö aastat!
oma kätega midagi tahavad ära teha
Sven Hõbemägi,
ning läbi selle muudavad nad peale
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
oma kodu ka konkreetse paikkonna
tegevdirektor
kaunimaks, mis omakorda annab lisandväärtuse kogu meie maakonnale.

Sama toimeaine – vahe on ravimi hinnas
Sageli kurdetakse, et ravimid on kallid.
Apteekides on tihti saadaval sama
toimeainega ravimeid erinevatelt
ravimitootjatelt ning nende hinnad
võivad oluliselt erineda. Patsiendil on
tähtis teada, et kõik sama toimeainet
samas ravimvormis (näiteks tabletina)
sisaldavad ravimid on võrdselt tõhusad ja kvaliteetsed. Kvaliteedi tagab
ravimiameti kontroll.
Millest ravim koosneb, mis on
toimeaine?
Ravim koosneb toimeaine(te)st ja
abiainetest. Toimeaine ravib või leevendab haigust, seevastu abiained on
ravimis vajalikud selleks, et toimeaine
oleks manustatav soovitud kujul (nt
tabletina, salvina, aerosoolina). Kuna
toimeaine on see, mis organismi mõjutab, siis on ka ravimi kõrvaltoimed
tingitud ravimis olevast toimeainest.
Abiained kõrvaltoimeid ei tekita
v.a väga erandlikel juhtudel kui inimesel on ülitundlikkus konkreetse
abiaine suhtes (laktoos, pähkliõli, erinevad suhkrud). Reeglina kasutavad
nii originaalravimite kui geneeriliste
ravimite tootjad samu või sarnaseid
abiaineid. Ravimite koostises kasutada
lubatud abiained peavad olema kvaliteetsed ning peab olema tõestatud, et
nad on antud manustamisviisi puhul
ohutud. Ravimis lubatud abiaine ei
tohi negatiivselt mõjutada ravimi

omadusi.
Mis on originaalravim ja geneerilineravim?
Originaalravim on esimesena
leiutatud ja kasutusele võetud uut
toimeainet sisaldav ravim. Geneeriline (vahel kasutatakse ka nimetusi
koopiaravim ja analoogravim) ravim
jõuab turule pärast originaalravimi
patendikaitse lõppemist. Geneeriline
ravim on originaalravimiga sama
toimeainet sisaldav ravim, mis on
mõeldud samade haigusseisundite
raviks ning on sama tõhus, ohutu ja
kvaliteetne kui originaalravim.
Kas geneeriline ravim on ohutu?
Geneerilise ravimi tootja peab
tõestama, et ravim sisaldab sama
toimeainet täpselt samas koguses
kui originaalravim ning see avaldab
organismis samasugust mõju kui
originaalravim. Samuti peab geneerilise ravimi tootja tõestama, et ravimi
tootmisprotsess vastab kehtestatud
nõuetele. Geneeriline ravim võib erineda originaalravimist abiainete osas
ja ravimi välimuse osas, kuid ei tohi
erineda toime tõhususe, kvaliteedi
ja ohutuse osas. Eesti apteekides
turustatakse ainult selliseid ravimeid,
mis on läbinud Ravimiameti range
kontrolli.
Kas geneerilisel ravimil võib

esineda originaalravimist rohkem
kõrvaltoimeid?
Ei. Toimet organismile, sh võimalikke kõrvaltoimeid, tekitab ravimis
olev toimeaine. Toimeaine mõju
inimesele sõltub inimese omapärast ja
haiguse olemusest ning ei sõltu sellest,
kas toimeaine pärineb geneerilisest
ravimist või originaalravimist.
Kas geneeriline ravim tekitab
rohkem sõltuvust kui originaalravim?
Geneerilised ravimid sisaldavad
täpselt sama toimeainet ning on sama
kvaliteetsed, tõhusad ja ohutud kui
originaalravimid.
Kuidas toimub retsepti väljakirjutamine?
Arst kirjutab retseptile vajaliku
toimeaine, mitte konkreetse ravimi
kaubanime. Ravimi kaubanime võib

Toimeaine ja
annus

Odavaima
alternatiivi hind
apteegis

omeprasool
20 mg
amlodipiin
10 mg
rosuvastatiin
20 mg

pakend 20 mg
N28 4.88
pakend 10 mg
N30 5.47
pakend 20 mg
N28 11.5

arst retseptile kirjutada erandina väga
konkreetse meditsiinilise põhjenduse
olemasolul. Arst on sellisel juhul kohustatud patsiendile selgitama, miks
ta peab vajalikuks, et patsient kasutaks
just konkreetse tootja ravimit. Kui arst
on kirjutanud retseptile kindla kaubanime, siis ei tohi apteeker seda teise
samaväärse ravimpreparaadiga asendada. Kui arst on kirjutanud retsepti
toimeaine põhiselt, siis peab apteek
inimesele pakkuma samaväärsete
sobivate ravimite hulgast patsiendile
soodsaimat ravimit. Lõpliku valiku
pakutud võrdväärsete alternatiivide
hulgast teeb patsient ise.
Kui suur on hinnaerinevus
võrdsete alternatiivide vahel?
Järgnevalt on toodud orienteeruvad hinnaerinevused mõningate
enamkasutatavate 75% (pensionäPatsiendi
omaosalus 90%
soodustuse
korral retsepti
kohta*
2.34
2.24
3.44

Kalleima
alternatiivi
hind apteegis
pakend 20 mg
N28 6.08
pakend 10 mg
N30 15.04
pakend 20 mg
N28 39.94

ride puhul 90%) kompenseeritud
toimeainete korral. Hinnad on ajas
muutuvad.
Esmakordselt välja kirjutatud
ravimi korral küsida apteegist antud
ravimi erinevaid saadaolevaid variante, et patsient saaks teha enda jaoks
kõige sobivama valiku. Ravimtaluvuse
probleemide korral, aga pöörduda
tagasi perearstile, kes leiab parima
sobiva variandi edasiseks raviks.
Kokkuvõtteks:
- patsiendil on võimalik valida
toimelt ja kvaliteedilt samaväärsete,
kuid erineva hinnaga ravimite vahel;
- patsiendil on õigus küsida endale
soodsaimat ravimit;
- patsiendi valikuvõimalus võimaldab teha ratsionaalsemaid valikuid.
Andrei Saitšuk

Patsiendi
omaosalus 90%
soodustuse korral
retsepti kohta*

Odavama ja
kallima ravimi
omaosaluste
erinevus, %

4.74

203%

20.42

912%

59.85

1740%
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Tapa
27. detsember 2013 nr 5

Tapa valla 2014. aasta
eelarve kinnitamine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt

1 ning Tapa vallavolikogu
12.05.2011 määruse nr 47
”Tapa valla põhimäärus” § 7
lg 1 alusel.
§ 1. Kinnitada Tapa valla
2014. aasta eelarve alljärgnevalt:

Tapa vald
Põhitegevuse tulud kokku
Maksutulud
sh tulumaks
sh maamaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
sh tasandusfond ( lg 1)
sh toetusfond ( lg 2)
sh muud saadud toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud kokku
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
sh personalikulud
sh majandamiskulud
sh muud kulud
Põhitegevuse tulem
Investeerimistegevus kokku
Põhivara soetus (-)
sh projektide omaosalus
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
Tagasilaekuvad laenud (+)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
Kohustuste tasumine (-)
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, vähenemine)
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks

§ 2. Kinnitada Tapa valla
2014. aasta eelarve tulude
plaan summas 6 992 241
eurot (Lisa 1).
§ 3. Kinnitada Tapa valla
2014. aasta eelarve kulude
plaan summas 7 187 723
eurot (Lisa 2 muudatus),
sealhulgas kohustuste vähenemine summas 365 228
eurot (Lisa 3).
§ 4. Kinnitada Tapa valla
2014. aasta eelarve katteallikate, kulude, reservfondi ja
lõppjääkide tasakaal summas
7 364 941 eurot.
§ 5. Kinnitada eelarveaasta kassatagavara summas
177 218 eurot.
§ 6. Kinnitada Tapa valla
2014. aasta eelarve reserv-

2014
eelarve
6 849 784
3 728 000
3 580 000
148 000
435 960
2 665 824
970 000
1 546 676
149 148
20 000
6 499 109
626 431
5 872 678
3 740 598
2 111 580
20 500
350 675
-108 229
-255 360
-133 717
129 643
-8 000
72 700
12 814
-60 026
242 446
-365 228
-365 228
-122 782
177 218

fond summas 20 000 eurot.
§ 7.Tapa vallavalitsusel
kinnitada vallavalitsuse ja
vallaasutuste eelarvete ja alaeelarvete kulude jaotus.
§ 8.Tapa vallavalitsus võib
eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste
eraldiste saamisel lisada need
laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse,
informeerides sellest volikogu
järgmisel istungil.
§ 9. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
§ 10. Määrust rakendatakse
alates 01.01.2014.
Reigo Tamm,
vallavolikogu aseesimees

TAPA VALLA 2014. AASTA EELARVE
Tapa vallavolikogu 27.12.2013
määruse nr 5 Lisa
Lisa 1

TAPA VALD

Tapa vallavolikogu 27.12.2013
määruse nr 5 Lisa
Lisa 2

TAPA VALD
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TAPA VALLA 2014. AASTA EELARVE

Tapa vallavalitsus
Reg nr 75033477
Pikk 15, 45106 Tapa,

Tapa vallavolikogu 27.12.2013 määruse nr 5 Lisa Lisa 3

TAPA VALD

Tapa valla laenukohustused

Lääne-Virumaa
Tel 322 9650
Faks 322 9651
e-post:
vallavalitsus@tapa.ee
AA 1120077103
Swedbank

10. jaanuar 2014

TAPA VALLA AJALEHT

LK 6

Vallavara
müük
Tapa vallavalitsus
müüb kirjalikul
enampakkumisel:
Korteriomandi aadressil Ambulatooriumi-14, Jäneda küla,
Tapa vald (3-toaline eluruum üldpinnaga 51,70 m², katastritunnus
40001:002:0053). Korteriomandi
müügi alghinnaks on 5 475 eurot,
tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomandi aadressil Ambulatooriumi-15, Jäneda küla,
Tapa vald (3-toaline mitteeluruum
üldpinnaga 73,60 m², katastritunnus
40001:002:0053). Korteriomandi
müügi alghinnaks on 6 000 eurot,
tagatisraha 100 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomandi aadressil Ülesõidu tn 9-59, Tapa linn, Tapa vald
(1-toaline eluruum üldpinnaga 34,40
m², katastritunnus 79101:004:0560).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 2 400 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Valve tn
24-7, Tapa linn, Tapa vald (1-toaline
eluruum üldpinnaga 31,40 m², katastritunnus 79101:004:0230). Korteriomandi müügi alghinnaks on 3 900
eurot, tagatisraha 50 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomandi aadressil Lembitu pst 15-15, Tapa linn, Tapa vald
(2-toaline eluruum üldpinnaga 46,40
m², katastritunnus 79101:010:0870).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 4 000 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.

Korteriomandi aadressil Ülesõidu tn 5-33, Tapa linn, Tapa vald
(2-toaline eluruum üldpinnaga 39,40
m², katastritunnus 79101:004:0002).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 1 900 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandi aadressil Näo
keskus 2-3, Näo küla, Tapa vald
(3-toaline eluruum üldpinnaga 59,80
m², katastritunnus 71601:005:0054).
Korteriomandi müügi alghinnaks
on 1 400 eurot, tagatisraha 50 eurot
ja enampakkumisest osavõtutasu
25 eurot.
Korteriomandid müüakse koos
sisustusega. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
korralduse kättesaamist sõlmima
notariaalse lepingu. Lepingu mittesõlmimisel kuulub tagatisraha vallale
ning korteriomandile korraldatakse
uus enampakkumine.
Enampakkumine esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Korter“
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk
tn 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald,
Lääne-Virumaa hiljemalt 24. jaanuar
2014 kell 10.00.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab
olema eelnevalt laekunud Tapa
vallavalitsuse arvele nr 1120077103
Swedbank AS-s.
Täpsem info Tapa valla kodulehel www.tapa.ee rubriigis Valla
juhtimine-Varade müük või telefonil
58167712 (Timo Tiisler).

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
12.12.2013
• Hoolekandespetsialisti volitati täitma eestkostja ülesandeid;
• Neljale puudega isikule määrati hooldajad ja hooldajatele
hooldajatoetused;
• anti nõusolek AS-i Eesti
Keskkonnateenused käitluslitsentsi
muutmiseks ja käitluslitsentsile
jäätmekäitluskohana Tapa valla
ohtlike jäätmete kogumispunkti
asukohaga Tapa linn, Ülesõidu 8,
lisamiseks;
• võeti vastu korraldus maa
ostueesõigusega erastamise kohta;
• väljastati ehitusluba majapidamise abihoone ehitamiseks 1. Mai
pst 23 kinnistul Tapa linnas;
• määrati projekteerimistingimused majapidamise abihoone
ehitusprojekti koostamiseks Kiige
kinnistule Nõmmküla külas Tapa
vallas;
• pikendati munitsipaalkorterite üürilepinguid;
• väljastati tänava ajutine sulgemise luba Tapa linnas 1 Mai pst-l
alates 17.12.2013 kella 10-st kuni
kella 16-ni;

• võeti raamatupidamislikult
arvele Välja ja Sügise tänav ning
kinnitati nende jääkväärtus.
19.12.2013
• Viiele puudega inimesele
määrati hooldajad ning hooldajatele hooldajatoetused;
• otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas
309.14 eurot;
• jäeti rahuldamata kaheksa
avaldust sotsiaaltoetuse taotlemisel;
• eraldati lasteaia toitlustamise
soodustust kokku 21-le lapsele;
• võeti vastu korraldus toimetulekutoetuse avalduse rahuldamata
jätmise kohta;
• anti avaliku ürituse luba Tapa
valla vabastamise 95. aastapäeva tähistamiseks korraldatavale üritusele
9.jaanuaril 2013, mis algab kell 10
pärja asetamisega Tapa vaksali juures, jätkub näidislahinguga Männikumäel ja näituse külastamisega
Männikumäe palkmajas, relvade
näitusega Tapa kultuurikoja väikese
saalis ning lõpeb 14–16.30 Tapa

kultuurikojas tasuta kinoga „Nimed
marmortahvlil“;
• väljastati kasutusluba elamu
kasutusele võtmiseks Küüni tn 30
Tapa linnas Tapa vallas;
• Tapa valla hoonete energiaauditite, energiamärgiste ja termoülevaatuste koostamise edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ
E N E RG I A S Ä Ä S T U BÜ RO O
poolt esitatud pakkumus.
02.01.2014
• Tunnistati kehtetuks Tapa
vallavalitsuse 21. novembri 2013
korraldus nr 740;
• pikendati üürilepingut munitsipaalkorteris Lehtse alevikus, Tapa
vallas;
• võeti vastu korraldus vallavara
võõrandamise, enampakkumise komisjoni moodustamise ja enampakkumise toimumise aja määramise
kohta;
• võeti vastu korraldus sihtotstarbeliste eraldiste lisamise kohta
Tapa valla 2013. a eelarvele.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
27.12.2013
- Võeti vastu otsus Tapa valla
Lehtse asula reoveekogumisala
muutmise ettepaneku esitamise
kohta;
- võeti vastu otsus katastriüksustele sihtotstarbe määramise
kohta;
- anti Tapa vallavalitsusele
nõusolek kasutada ostueesõigust
sõiduki Renault Trafic kombi-9

„Pack Clim“, riikliku registreerimisnumbriga 976 MLZ, väljaostmiseks;
- võeti vastu otsus vallavara
võõrandamise kohta;
- kinnitati Tapa valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2013–2024;
- võeti vastu määrus represseeritu ja represseerituga võrdsustatud okupatsioonirežiimide poolt

represseeritud isikute maamaksust
vabastamise kohta;
- võeti vastu määrus volikogu
esimehele ja aseesimehele hüvituse
ja volikogu liikmetele volikogu
tööst osavõtu eest tasu suuruse ja
maksmise korra kohta;
- kinnitati Tapa valla 2014. aasta
eelarve.

Aravete kultuurimajas esmaspäeviti kell 18.45–19.45
Tapa kultuurikojas esmaspäeviti kell 10–11, kolmapäeviti kell 18.15–19.15
Lehtse kultuurimajas teisipäeviti kell 18.15–19.15
ZUMBA
Tantsuline fitnessprogramm Treening kogu kehale.
Kaasa pudel veega, mugavad spordiriided, pehme tallaga sportlikud jalanõud. Osalus 2 €
Tantsime suve pikemaks!
Info 5624 8009 Carina

Aravete kultuurimajas
esmaspäeviti
kell 17.30–18.30
Jäneda koolimajas
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 8.15–9.30
Lehtse kultuurimajas
teisipäeviti
kell 19.30–20.30
Tapa kultuurikojas
kolmapäeviti kell 10–11.30
ja kolmapäeviti kell
19.30–20.30
KEHA JA MEELE
TREENING
Harjutused joogast, taichist ja pilatesest.
Venitused, lõdvestused,
lihasvastupidavus.
Võimlemine toimub mugavates riietes, ilma jalanõudeta, võimlemismatil –
see tarvis ise kaasa võtta.
Ka soe riie lõdvestumise
ajaks ei tee paha.
Osalustasu 2 €.
Ei ole ainsatki ravimit, mis
asendaks kehalisi harjutusi, kehaliste harjutustega
on aga võimalik asendada
paljusid ravimeid.
Info 5624 8009
Carina
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Tapa valla lahtised
meistrivõistlused
lauatennises ja
Lehtse Pinksi Pühapäev
2. veebruaril toimuvad Lehtse
kultuurimajas Tapa valla VII
lahtised meistrivõistlused lauatennises ja Lehtse Pinksi Pühapäeva
XII hooaja 6. osavõistlus ühe
turniirina.
Täpsem võistlussüsteem selgub
kohapeal ja sõltub kohale tulnute
arvust.
Esialgsed planeeritavad võistlusklassid (7–8): «Neiud» – nooremad ja vanemad ning «Noormehed» – nooremad ja vanemad

võistlusklassid, «Mehed» vanuses
18–39 aastat, meesveteranid 40+
ja 60+ ning naised ja naisveteranid
koos ühe võistlusklassina.
Tiitleid jagatakse individuaalarvestuses, paarismänge ei toimu.
Võistlusklassid täpsustuvad registreerimise ajal vastavalt kohale
tulnud võistlejate arvust.
Parimatele medalid ja diplomid
ning võimalus võita Tapa valla
meistritiitel lauatennises.
Registreerimine algajatele kell 9,

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS

kõikidele teistele algusega kell 9.30
ja lõpeb 9.55. Turniir algab kell 10.
Osalustasu täiskasvanutele on
3.50 eurot, lastele ja noortele tasuta.
Kohtunikud on Helga Vasemägi
ja Lairi Einmaa.
Informatsiooni saab telefonil
383 3350, 521 8398 ja 322 9659 või
e-maili teel: info@lehtsekultuurimaja.ee ja indrek.jurtsenko@tapa.
ee ning www.tapa.ee .
Indrek Jurtšenko

Mälestuskilde
Jänedast
Algus eelmises ajalehes

Sügisel tuli alustada kooliteed
Kalijärve koolis. Astusin IV klassi,
kuigi evakuatsiooni tõttu Narvast
sain III klassis õppida ainult esimese poolaasta. Ometi anti mulle
III klassi tunnistus. Mul oligi IV
klassis alguses üsna raske õppida,
eriti matemaatikas. Ometi lõpetasin klassi kiitusega. Koolijuhataja
oli tol ajal J. Kuulbach, kes õpetas
ka eesti keelt. Ta oli mõnusa olemisega mees, kes tegi tunnis nalja. Nii
oli tema jutu järgi „musi“ käänamisel eeskujusõnaks „susi“, seega siis
musi-moe-mutt nagu süsi-soe-sutt.
Tüdrukud said palju naerda.
Karin Topman oli IV klassis
minu klassijuhataja. Oma ranguse,
täpsuse ja erudeeritusega oli ta
õpilastele suureks autoriteediks.
Huvitavalt ja köitvalt andis ta geograafiatunde. Kui Karin Topman
pidi mõnikord asjaajamise pärast
koolitundidest puuduma, jättis ta
minu enda „asetäitjaks“, nähes
juba siis minus tulevast õpetajat.
Tol ajal pidasid tüdrukud mälestus-salmikuid, kuhu kaasõpilased
kirjutasid salmikesi ja joonistasid,
vahel anti ka mõnele õpetajale
või täiskasvanule sissekirjutamiseks. Mul on kaks salmikut alles.
Ühes ka K. Topmani kirjutatud
luuletus, millegipärast venekeelne, kirjutatud temale omase väga
peene ja selge, pisut vasakule kaldu
käekirjaga.
Õnnetule kaastunnet avalda
eluteel ära kavalda.
Raskuste võitmiseks rohi:
Antud sõna tagasi võtta ei tohi.
		
Säilita südames rõõm,
olgu või viimane see sõõm.
Minema sealt,
kus laiskuse roiskvesi,
ikka otse! Ja armasta inimesi!
(Minu venna Einari tõlge Jäneda,
24. 03.1945)
Pinginaabriks oli mul kogu
Jänedal õppimise ajal (IV–VI
kl) Helga Jaanvärk. Helga isa oli
Jäneda Põllumajandustehnikumi
direktor. Nende kodus oli suur

raamatukogu, kust helga andis ka
mulle ilukirjandust lugeda. Helgat
meenutavad mitmed kirjutised
minu salmikus.
Jaanvärkide lastelt nõuti igasuguste kodutööde tegemist. Kuna
ema oli tuberkuloosihaige, siis
peeti kitse. Loomakese peamine
lüpsja oligi Helga. Nende kodune
režiim jättis mulle sügava mulje.
Näiteks söödi täpselt kindlatel kellaaegadel. Siis istus kogu pere koos
ümmarguse söögilaua taga. Kodust
majapidamist korraldas vanaema,
sest ema oli väga haige. Helga jäigi
vaeslapseks varsti pärast meie Jänedalt lahkumist 1948. aastal. Mul on
alatiseks meeles ta kiri mulle, kus
teatas ema surmast, lisades juurde
oma hingeseisundi avamiseks M.
Underi luuleread:
Ah, et on nii kiviränki hetki
kanda südamel kui kirstukaant!
Enam pole silmavettki –
seegi armuand on otsa saand.
Küll oli mul Helgast kahju! Tulen nüüd tagasi õpetajate juurde.
IV klassis õpetas meile vene keelt
Karin Topmani isa Julius Topman.
Imetlesin seda väärikat hallipäist
meest, kelle käed olid ehtsad
intelligendi omad, pikkade küüntega. Ta nõudis meilt ulatuslike I.
Krõlovi valmide, nagu „Rohutirts
ja sipelgas“, „Luik, haug ja vähk“
jt. päheõppimist. Ei me saanud sisust hästi aru, aga pähe tuupisime.
Kohutavaks üleelamiseks oli aga J.
Topmani äkiline kadumine. Ühel
päeval olevat ta Tallinna sõitnud,
kust enam tagasi ei tulnudki. Tütar ja poeg otsisid meeleheitlikult
isa jälgi, kuid asjatult. Pärast sõda
räägiti igasugustest kuritegudest,
ka sellest, et inimene võeti kinni,
tapeti ja keedeti seebiks või vorstiks. Arvati, et J. Topman niisuguse
lõpu leidis. Paar aastat enne Karin
Topmani surma külastasin oma
perega teda. Siis kuulsin ta enese
suust, et isa oli KGB ohver ja surnud vangilaagris.
Kalijärvele tuli pärast J. Topmani kadumist elama tema poeg
Olav Topman oma perega. Neil
oli kaks väikest poissi. Olav hakkas
andma kehalist kasvatust, abikaasa
Linda sai algklasside õpetajaks.

Olav Topman oli oma ala fanaatik.
Kuna koolimaja asus Kalijärve
kaldal, siis ujuma õppimine oli
lausa auasi. Suvel lapsed peaaegu
mujal ei olnudki kui vees. Tegime
endale kaks kõrkjakimpu, mis
ühendasime nööridega. Sellise abivahendiga oli hea ujuma õppida.
Meenub, kui Olav Topman õpetas
tehnikumis med-õena töötavat
neidu ujuma. Talle seoti vöö ümber keha. Meid, lapsi, kästi istuda
pika ridva otsal, mille abil pandi
vöödpidi rippuma see neiu – justkui konn õnge otsas. Sillalt jagati
käsklusi, kuidas käsi-jalgu liigutada. Ei mäleta, millised tulemused
selle meetodiga õpetamisel olid.
Meie aga saime kõrkjapuntide abil
vee peal püsimise kiiresti selgeks.
Õiget ujumisstiili õpetas aga Olav
Topman. Minu pinginaaber Helga
oli nii vapper, et ujus üles järve,
mina seda ei julgenud. Kalijärv
jättis kogu eluks unustamatud
mälestused oma maalilisusega.
Kaldaäärne järvepind lausa valendas vesiroosidest. Ja kui imeliselt
soe oli õhtul vesi ujumiseks. Oli
võimalik ka aerutada järvel.
Pärast sõda kees Jänedal vilgas
elu. Tehnikumi õpilased tagusid igal
suveõhtul kuni pimedani võrkpalli,
kuigi selja taga oli väsitav praktikapäev sovhoosi põllul või laudas.
Eriti on meelde jäänud tantsukursused. Tehnikumi õpilaste hulgas
leidus vähe tütarlapsi. Nii kutsuti
Helgat ja mind, kuuenda klassi
tüdrukutirtse, kursusest osa võtma.
Jäneda 6-klassilises algkoolis oli siis
kombeks vahetundides ringmänge
mängida, mille käigus said valsi- ja
polkasammud selgeks. Kursused
peeti kolmel päeval nädalas õhtuti
kella kuuest kaheteistkümneni.
Poisse oli kaks gruppi, tüdrukuid
üks – seega pidime olema pidevalt
tantsupõrandal. Õhtul hilja lausa
komberdasin koju. Ometi said selgeks tango, inglisevalss, fokstrott.
Mälestused lapsepõlvekodust
on ikka hardad. Ja mida vanemaks
saad, seda tugevamalt annavad
need endist märku. Sõjapõgenikuna oma kannatuseterajal käies
on jäänud mulle kõige kirkamad
mälestused Jäneda päevilt.
		

LK 7

Irma Elstrok

10. jaan kl 17 MTÜ Chervona Ruta uusaastakontsert.
14. jaan kl 20 Seiklusfilm “Percy Jackson: Koletiste meri”.
Mütoloogilise merejumala Poseidoni segaverelise poja
Percy Jacksoni seikluste uus peatükk.
Piletid: Kinopäeval (teisipäeval) algusega kl 20 – 3 €.
Eelmüügist kuni kella 16-ni 2.50 €.
Ajateenijatele (grupikülastus) 1.50 €.
Pensionäridele pensionitõendi alusel 1 €.
Eelkooliealiste laste pilet 1 €.
18. jaan kl 11–14 Kirbuturg. Kohamaks 1 €. Registreerida
info@kultuurikoda.ee või tel 322 0061. Väga palju lahedat kaupa!
21. jaan kl 20 Komöödiafilm «Karm paar». Peaosades Oscari-võitja Sandra Bullock ja Melissa McCarthy.
23. jaan kl 19 Kontserdisari „Muusika Eestimaale“.
Silver Sepp „Kuuri alt leitud helid“. Pääse 3 € ja 2 €.
28. jaan kl 20 Põnevusfilm «Kõik mängu».

LEHTSE KULTUURIMAJAS
12. jaan kl 12–15 Suur saal renditud.
13. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja liikumistreening, jutu- ja laulutuba.
16. jaan kl 12 Lehtse Käsitööseltsi korraldusel lapitöö õpituba. Teeme patju. Materjal ja õmblusmasinad olemas
kohapeal. Osamaks 2 €.
18. jaan kl 16 Kino lastele.
kl 17.30 Doomino pooltund.
kl 18 Kino täiskasvanuile.
19. jaan kl 12 Lehtse Külakilb 5. mäng. Võistkond kuni 4
liiget. Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.
20. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
Külla tuleb Lääne-Virumaa maavanem Einar Vallbaum.
Istume kohvilauas hubases vestlusringis, kus küsida võib
kõike.
25. jaan kl 20 Jaanuariõhtu. Peoõhtu kõigile. Tantsuks ansambel SVIPS. Võimalikud üllatused. Eelregistreerimine
laudadesse. 24. jaanuarini pääse 5 €, peoõhtul kallim –
6.50 € ja mugav koht pole garanteeritud. Info 521 8398,
383 3350, e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee.
27. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälu- ja liikumistreening, jutu- ja laulutuba.
2. veebr kl 10 6. Lehtse pinksi pühapäev. Tapa valla lahtised
MV-d. Jätkub XII hooaeg. Osalema oodatud kõik huvilised: mehed, naised, poisid, tüdrukud. Algajad eraldi
k. 9.00 Täiskasvanute registr. algab 9.30 ja lõpeb 9.55!
Täiskasvanuil osamaks: 3,50 €, õpil. tasuta.
8. veebr kl 11–13 Veebruarikuu kirbuks. Pakkuda võib kõike!
Tulge ostma, müüma, vahetama! Müügisoovi korral broneerida kultuurimajas laud (1 laud – 1 €).
9. veebr kl 12–15 Zumbatantsijate pidu.
15. veebr kl 16 Kino lastele.
kl 17.30 Doomino pooltund.
kl 18 Kino täiskasvanuile.
16. veebr kl 12 Lehtse Külakilb 6. mäng. Võistkond kuni 4
liiget. Osamaks täisk 2 €, õpil tasuta.
17. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi.
Külaline. Vestlusring kohvilauas. Oodatud iga huviline!
Tasuta!
22. veebr kl 20 Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu laudades
kõigile. Korraldab Lehtse Kammerkoor – kontsert, viktoriin, mängud jm. Muusikat teeb Andrus Kurvits. Eelregistreerimine laudadesse. 21. veebruarini – pääse 5 €,
peoõhtul kallim – 6.50 € ja mugav koht pole garanteeritud. Info 521 8398, 383 3350, e-meil: info@lehtsekultuurimaja.ee.
Näitused Lehtse kultuurimajas:
Diana Väli-Kurnikov näitus “Graafiline portree”.

Armsad koostööpartnerid, tugiisikud ja lastega pered!
Uuel aastal jätkugu teil kõigil:
sära silmadesse,
hingesoojust südameisse,
leiba lauale!
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LK 8

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa soodsalt Tapa kesklinnas
1-toaline korter otse omanikult.
Üldpindala 27,0 m2, I korrus, keskküte,
toimiv korteriühistu.
Täiendav info tel 5567 9840 või 327 1577.

Kontserdisari “Muusika Eestimaale”
kontsert "Kuuri alt leitud helid"

Tapa kultuurikojas
23. jaanuaril kell 19.

Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras
1-4-toalised korterid ning majad.
Hinnad korteritel alates 1000 eurot.
Täpsem info: mob 511 0478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara AS.
Aitan Teid kinnisvara müümisel ja ostmisel.
Võtan müüki Teie korteri või maja,
Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.

Esineb Silver Sepp

Pääse 3 €
ja 2 €

Tulen sinu ema või isa hooldama
				

paar korda nädalas, olen aegajalt kaaslaseks
üksikule vanemale inimesele,
teen majapidamistöid, vajadusel käin poes,
olen kuulaja ja vestluskaaslane.
Eelnev mitmeaastane hooldamise
kogemus olemas, oman ka hooldaja kursuse
läbinute diplomit.
Ise olen eelpensionil olev töökas üksik naine,
sobivad piikonnad mulle on Tapa ja Kadrina.
Töötasu kokkuleppel.
Kontakt: Merike tel 5832 1387.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp,
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

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.

Nomiaska OÜ
teostab järgnevaid töid:
- Välis vee- ja kanalisatsioonitrasside
paigaldus
- Santehnilised tööd siseruumides
(ka boilerite puhastus, nõudepesu- ja
pesumasinate paigaldus)
- Vee- ja kanalisatsioonirikete kiire
likvideerimine siseruumides
- Võrk- ja moodulaedade paigaldus
- Vihmaveerennide ja -kogujate
puhastamine ja parandamine
- Erinevaid ehitustöid
Tel: 508 2716,
e-mail: nomiaskaoy@gmail.com

Takom Transport OÜ
-

Tapa küttelaos müügil
- puitbrikett (kandiline, ümar)
kivisüsi
- päevalillekoore brikett
küttepuud
- liiv, killustik
küttepuu võrgus
kuuseklots võrgus - saematerjal
- transport
turbabrikett
Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613
AVATUD E–R 8–16.30
Väljaspool tööaega kokkuleppel.

OÜ LEPIKU AUTO

·
·
·
·
·
·

Ambla mnt. 2B,TAPA
autoremonditööd
kaevetööd väikekopaga
kahjukäsitlus kindlustustele
treileri rent - teenus
alumiiniumkeevitus
raamatupidamisteenused 5331 0664
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepikuauto@gmail.com

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
-

- Haljastustööd
Ehitustööd
- Aedade ehitamine
Remonditööd
- Kivi ja puitterrassid
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve - Talvel katustelt lume
koristamine
Torutööd
Telefon 5343 7995.
E-post tapaehitus@hot.ee

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu (15+1k)
Kaubavedu (külmik)
Kaevetööd (mini ekskavaator)
Hindu tasub uurida.
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368
E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ

„… sellest, kelle aeg Su kõrvalt viis,
on Taevas saanud Sinu kaitseingel,
ta on Su kõrval alati …
Ka siis, kui headus silitab..,
kui õelus salvab…
Ta ikka valvab.“
/V.Osila/
Kallis Virve, avaldame sulle kaastunnet poeg
TIIT KIIGEMÄGI
kaotuse puhul.
Endised kolleegid lasteaiast Pisipõnn

teostab järgmisi töid:
- Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne
- Soojustamistööd – katusealused, seinad,
vundamendid
- Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müükpaigaldus
- Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide
tootmine ja paigaldus
- Akende ja uste müük ja paigaldus
- Santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid ja sisetööd
- Fassaaditööd
- Elektritööd
Samas on võimalik meilt tellida
soodsate hindadega ehitusmaterjale
koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa.
Tel 5598 3983, 5806 7240.

R-Segakauba OÜ

Autokaubad ja autoremont. Pargi 2B,Tapa
- Autokaupade müük
- Klaasivahetus
- Autoremonditööd
- Treileriteenus
- Rehvitööd
- Transporditeenus
E–R kl 9–18. Tel 327 1007, 503 9483.
e-mail: info@rsegakauba.ee, www.rsegakauba.ee

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 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

