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Tartu rahulepingu 
95. aastapäeva 

tähistamine
Tartu rahulepingu 95. aastapäeva 

tähistamine Tapa vallas toimub 2. 
veebruaril kell 10.30 Tapa linna va-
nal ja uuel kalmistul, kus toimuvad 
mälestusteenistused. 

Ootame rohket osavõttu ja oma 
riigi ühest olulisema sündmuse tä-
histamisest osa saama!

Rohkem infot www.tapa.ee, valla 
facebookis ja plakatitel.

Indrek Jurtšenko

Aasta tähtsaim otsus 

Tapa Valla Noortevolikogu valimised 

2014. aasta lõpus langetas Tapa 
vallavolikogu otsuse, mis mõjutab 
kogu Tapa valla elu 2015. aastal – 
vastu võeti käesoleva aasta eelar-
ve. Ilmselgelt võib seda nimetada 
aasta olulisimaks otsuseks. 

Vallavanemana tunnen hea-
meelt, et 2015. aasta eelarve järgib 
sarnaselt varasematele aastatele, 
konservatiivsuse põhimõtteid. 
Siiski ületab 18. detsembri vo-
likogu koosolekul kinnitatud 
2015. aasta algeelarve tulude 
maht 2014. aasta algeelarvet ligi 
330 000 euroga, jääb aga eelmi-
se aasta lõplikust eelarvest ligi 
130 000 eurot väiksemaks. Miks 
ma räägin alg- ja lõppeelarvest? 
Nimelt pärast tasandusfondi ja rii-
gieraldiste kinnitamist 2015. aasta 
kevadel, korrigeerib ka Tapa vald 
oma eelarvet. Eelnevate aastate 
kogemus näitab, et see kasvatab 
eelarve tulude poolt mitmesaja 
tuhande euro võrra. Ka peaks 
andma esimesed kuud selguse, kas 
praegu põhilise sissetulekuallika 
ehk tulumaksu laekumise prog-
noos veidi üle kahe protsendi on 
liiga või õigustatult tagasihoidlik. 

Praeguse seisuga on eelarves 
investeeringuid 368 000 euro 
eest. Nende hulgas on ka projek-

tide omaosalused, näiteks Jäneda 
ja Lehtse kolme õliküttel katla 
väljavahetamine pelletikatelde 
vastu, endiste NL sõjaväehoonete 
lammutamine ja Tapa linna lasteaia 
Pisipõnni välisseinte soojustamine.

Samuti on investeeringute real 
120 000 eurot teede remondiks 
ja 45 000 parkide uuendamiseks. 
Parkidest saab suurema tähelepanu 
osaliseks Jaama park. Jätkuvad ette-
valmistused Lehtse keskusehoone 
korrastamiseks. Jätkub ka vallale 
kuuluvate sotsiaaleluruumide re-
mont, et tagada sealsetele elani-
kele normaalsemaid elutingimusi. 
Lisaks hulk väiksemaid tegemisi. 

Kuigi see võib tunduda vähe-
tähtsana vallakodaniku jaoks, võik-
sime siiski kõik koos rõõmustada 
valla finantsvõimekuse kasvu üle, 
kokkuvõttes tähendab see seda, 
et oleme suutnud kulusid ohjata 
ja valla investeerimisvõimekus on 
seeläbi paranenud. See tähendab, 
et saame suunata rohkem raha 
tegevustesse, mis pakuvad rõõmu 
ka aastate, isegi aastakümnete pä-
rast. See tähendab investeeringuid 
elukeskkonna parandamise nimel, 
samas püüame maksta jätkuvalt 
võimalikult head palka kõigile meie 
ligi 300-le töötajale. 

Uus aasta toob ka palgatõusu. 
Vallavalituse tegevuskulusid see ei 
suurenda ehk vallavalitsuse “ülal-
pidamine” valla eelarvest suure-
mat ampsu ei võta. Valla ametnike 
palgatõus tuleb sisemiste ümber-
korralduste arvelt. Meie eesmärk 
on ka 2015. aastal maksta kõigile 
meie tublidele töötajatele rohkem 
palka, rõhuga sotsiaalhoolekandel 
ja koolieelsetel lasteasutustel. Ha-
riduskulud suurenevad pidevalt, 
mis on ka õige, sest selles vald-
konnas olevad inimesed väärivad 
rohkem tähelepanu ja toetust. 

Tapa valla gümnaasiumite 
10.–12. klasside õpilased saavad 
juba kolmanda veerandi algusest  
tasuta koolilõunat, hoolimata 
sellest, et riigi toetus koolilõunaks 
on väiksem kui tegelik kulu. Me 
ei hakka puudujäävat osa küsima 
lapsevanematelt. 

Kuigi eelarve võib tunduda Tapa 
suuruse valla kohta tagasihoidlik ja 
mõnele isegi pessimistlik, jätame 
endale võimaluse rõõmustada 
lisasissetulekute üle, kui neid tuleb. 
Teate ju küll – ei ole mõistlik kulu-
tada raha, mida veel olemas pole. 
Kuniks riigi eraldised selguvad, 
saame hakkama sellega, mis on. 

Alari Kirt,  vallavanem

Uus aasta on käes ning tore, kui 
aasta saab alata uute põnevate 
ettevõtmistega. Neli aastat tagasi 
loodi Tapale valla noortekogu 
ning just nüüd jaanuari kuus 
toimuvad noortekogusse uute 
liikmete valimised. 

Noortevolikogusse ootame 
erinevaid noori alates 13. eluaas-
tastest põhikooliõpilastest kuni 
ülikoolis või tööl käivate noorte-
ni, kel vanust kuni 26 eluaastat. 
Kandideerima peaksid noored, 

kellel on mõtteid valla elu veelgi 
mõnusamaks kujundamisel või kes 
soovib kaasa lüüa noortevolikogu 
tegemistes.

Noortevolikokku kandideerimi-
seks saab avaldusi esitada 19.–23. 
jaanuarini Tapa laste ja noortekes-
kuses, Moe noortekeskuses, Lehtse 
kultuurimajas ja Jäneda koolis ning 
ajavahemikul 26.–31. jaanuar on 
võimalik esitatud kandidaatide 
poolt hääletada eelpool välja too-
dud kohtades. Kandidaadi esitami-

seks on vaja täita blankett, mis on 
saadaval kõikides kohtades, kus 
saab kandidaate esitada ja hiljem 
hääletada.

Ootame sama aktiivset kan-
dideerimist ja huvitavaid valimisi 
nagu eelneval kahel aastal. 

Jooksvalt saab noortekogu 
valimiste kohta täpset infot alati 
www.tapa.ee esilehelt ja rubriigist 
TAPA VALLA NOORTEKOGU 
VALIMISED 2015.

Ave Pappe

3. jaanuaril toimus Eesti vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva 95. aastapäeva tähistamine Tapa linna 
vanal kalmistul leitnant Hans Koiva kolme tundmatu sõduri kalmul. Esiplaanil vallavanem Alari Kirt.  

Maslenitsa ehk slaavi vastlapäev 
toimub Tapa kultuurikojas 22. 
veebruaril kell 14. Kavas suur 
kontsert, mängud, traditsioonilised 
rahvustoidud, lorilaulude konkurss, 
lastele joonistusvõistlus, tasuta supp. 

Külla tulevad koorid ja ansamblid 
üle Eesti ja esinevad ka Tapa linna 
ukraina ühingud ning koolilapsed. 
Üritust korraldab MTÜ Koit koos 
vallavalitsusega. 

Etni l iste rahvusvähemuste 
ühiskontserti toetab Tapa vallava-
litsus ja Eesti Kultuurkapitali Lääne-
Virumaa Ekspertgrupp. Sissepääs 
kõigile tasuta.

Slaavi vastlapäev 
kultuurikojas

Lääne-Viru maavalitsus kutsub maa-
konna elanikke ning asutusi ja orga-
nisatsioone üles esitama kandidaate, 
keda autasustada Lääne-Virumaa 
kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Lääne-Viru maakonna vapimärk 
omistatakse inimesele, kes oma 
silmapaistva töö ja tegevusega 
kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- 
ja tervishoiu, majanduse, maaelu 
arendamise jm valdkonnas on olu-
liselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa 
arengule. Samuti muude saavutuste 
eest, mis on toonud au ja tunnustust 
maakonnale. Kandidaat ei pea olema 
maakonna elanik.

Kirjalikku taotlust koos põhjen-
dusega oodatakse Lääne-Viru maa-
valitsusele hiljemalt 30. jaanuariks 
aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 
Rakvere või e-posti aadressil info@
laane-viru.maavalitsus.ee.

Põhjenduses tuleb ära märkida, 
kellele ja mille eest vapimärki taot-
letakse ning taotleja kontaktandmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk 
on maakonna kõrgeim tunnustus 
aastast 2005. Ettepaneku teenete-
märgi andmise kohta esitab maava-
nemale maavanema moodustatud 
komisjon. 

Lääne-Viru maakonna vapi-
märgid antakse maavalitsuse poolt 
üle Eesti vabariigi 97. aastapäevale 
pühendatud Lääne-Viru maavanem 
Marko Tormi pidulikul vastuvõtul 
22. veebruaril Haljala rahvamajas.

Maakonna 
vapimärk 

ootab kandidaate

Tapa valla eelarvest makstakse 
toetusi toimetulekuraskustes ini-
mestele, kelle rahvastikuregistri 
järgne elukoht on Tapa vald. Maks-
tavate sotsiaaltoetuste määrad on 
järgmised:

- Sünnitoetus 260 €.
- Ranitsatoetuse määr tõusis 

alates 01.01.2015 ja on endise 35 € 
asemel nüüd 60 €.

- Küttepuude toetus 128 € aastas.
- Täiendav peretoetus 32 € ühe 

lapse kohta aastas.
- Perekonnas hooldamisel oleva 

lapse toetus 128 € kuus.
- Puudega lapse hooldajatoetus 

50 € kuus.
- Matusetoetus 65 €.

Tapa valla eelarvest 
makstavad 

sotsiaaltoetuste 
määrad

Muudatus on toimunud riikliku 
matusetoetuse seaduses, mis ütleb, 
et alates 1. jaanuarist 2015 hakatakse 
maksma 250-eurost matusetoetust 
majanduslikult vähekindlustatud 
inimestele, kellele määrati toime-
tulekutoetus, kas matusetoetuse 
taotlemise kuul või sellele eelnenud 
aasta jooksul vähemalt ühel korral.

Muudatused sotsiaalkindlustuse 
vallas alates 1. jaanuarist 2015 on 
järgmised:

- Üldise maksuvaba tulu suurus 
2015. aastal on 1848 eurot aastas ehk 
154 eurot kuus. Pensionide täiendava 
maksuvaba tulu suurus 2015. aastal 
on 2640 eurot aastas ehk 220 eurot 
kuus. Seega koos üldise maksuvaba 
tuluga on pensionäridel õigus saada 
tulumaksuvabalt kokku 4488 eurot 
aastas ehk 374 eurot kuus.

- Tulumaksumäär 2015. aastal 
on 20%.

  

Muudatus riikliku 
matusetoetuse 

seaduses

Karmen Kaar, 
Tapa valla sotsiaalnõunik



Piparkoogiõhtu Päikesekiire rühmas.

Hinnang lahkuvale aastale Sipsiku rühma pidulistelt: “Vot oli äge!”
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Foto lasteaia arhiivist

Foto Kairi Kroon

Koolieelse lasteasutuse seadu-
ses on öeldud, et lasteasutuse 
põhiülesanne on lapse ealisi, 
soolisi, individuaalseid vajadusi 
ja iseärasusi arvestades luua või-
malused ja tingimused tervikliku 
isiksuse kujunemiseks. Lasteaias 
Pisipõnn omandab alusharidust, 
areneb ja kujuneb isiksuseks üle 
200 lapse.

Eelkooliealiste laste õpetami-
seks ja arengu toetamiseks on 
kõik õpetajad saanud vastava et-
tevalmistuse. Muutuv aeg eeldab 
aga ka pidevat enesetäiendamist. 
Õpime ju elust enesest kõik iga 
päev midagi uut. Akadeemilise-
maid teoreetilisi ja praktilisi tead-
misi ammutasid meie õpetajad 
eelmisel aastal nii Tartu ülikooli 
kui ka SA Innove projektkoo-
litustel. Nii laiendati teadmisi 
teemal: „Keskkonna ja säästva 
arengu teema lõimimisest õppe- 
ja kasvatustegevuses koolieelses 
lasteasutuses“ kui ka „Kahesuu-
naline keeleõpe“, „Kiusamisest 
vaba lasteaed“. Mitte ainult 
õpetajatel, vaid ka õpetaja abidel 
oli võimalik kuulata praktilist 
loengut eelkooliealiste laste 
mõtte- ja käitumismustritest 
erinevates igapäevastes olukor-
dades ja nendega toimetulekust 
tänapäevasel viisil.

Head õppe-kasvatustegevust 
toetab kindlasti ka õpikeskkond 
ise. Lõppenud aastal mõeldi 
õuesõppe läbiviimise edendami-
sele. Tänapäeval ju istutakse pal-
ju arvutite taga ja õues viibimine 
on tagaplaanile jäänud. Las siis 
saab laps lasteaiaski selle algse 
teadmise ning ehk harjumusegi, 
et õues on lahe mängida ja ka 
õppida.

Hea meel on nimetada, et 
Vahakulmu lasteaed sai uue aia, 
istumisnurga (siinkohal täname 
kodanikualgatust), kaks vedru-
kiike, neljakohalise istekohtade-
ga kaalukiige ja ilmastikukindla 
varikatusealuse. Kaalukiik ja 
varikatus on veel nii uued, et 
need seatakse esmakordselt üles 
saabuval kevadel. 

Veel teostati sanitaartöid Va-
hakulmu üldkasutatavates ruumi-
des. Trepikojad on nüüd puhtad, 
heledates toonides ja valgustatud. 
Ka IT vahendites oli täienemine 
uue värviprinteri ja fotoaparaadi 
osas. Nüüd on oma igapäeva 
tegevusi mugav jäädvustada.

Vene gümnaasiumi rühmad 
peavad lugu omaette saali, laien-

datud õueala ja kõikidesse rüh-
madesse uute garderoobikappide 
saamisest. 

Õppekeskkonna paremaks 
muutmiseks teostatakse igas 
majas õppeaasta alguseks, vaja-
dusel aga ka jooksvalt, sanitaar-
remonttöid. Turvalise liikumise 
tagamiseks pandi lasteaia pea-
maja trepikodadesse üles täien-
davaid käsipuid. Teostati rida 
töid lasteaia tuleohutuse nõuete 
korrektseks täitmiseks. Vahetati 
uksesulgureid, evakuatsiooni-
lampe, samuti vahetati kogu ATS 
süsteem uue vastu välja. 

Jätkatakse IT vahendite ost-
mist eesmärgiga, et ka peamajas 
oleks tulevikus igas rühmas 
õpetajatel oma arvuti. Prioriteet 
on seotud lasteaia arengukava 
eesmärgiga, milles peetaks sil-
mas, et lasteaia töökorraldus 
võimaldab hea info- ja ajaressursi 
kasutamise.

Aastalõpu- ja jõulupidude 
saginas toimus personalile tra-
ditsiooniline jõuluhõnguline 
koolitus, kuhu ei unustatud kut-
suda ka endisi kolleege. Taaskoh-
tumise hetked olid südamlikud. 
Rühmade jõulupeod olid kõik 
omanäolised ning muinasjutuli-
sed. Jõulumehel oli kõigi jaoks 
kiidusõnu ja uskumatu, kuidas 
ta küll suudab meeles pidada, kui 
pikaks keegi aastaga kasvanud on 
või mitu tähte on juurde õpitud. 
Tahaksime eriliselt tänada Päik-
sekiire ja Lepatriinude rühma 
laste ning õpetajate poolt Teid, 
Tiina ja Enno Tiits, kes te lastele 
Soomes kogusite-ostsite palju 
erinevaid mänguasju, meister-
damise- ja õppevahendeid ning 
jõuluteemalisi kaunistusi. See oli 
sõnulseletamatult südamlik, kui 
lastega koos rühmas teiepoolt 
saadetud suure koti lahti tegime. 
Kõige suurem tänu säras vastu 
laste silmades ja meie südames! 
Lihtsuses peitub võlu ja headus 
jagab südamerõõmu! Jagugu seda 
Teilegi, armsad Tiina ja Enno!

Uue aasta esimesel päeval 
tööle minnes oli õpetajate üllatus 
suur, kui jagati igasse rühma suur 
purk mett. Kuulda oli sosinat, et 
päkapikkudeks olid Silvi Tanning 
ja Peep Käspre! Aitäh teile ma-
gusalt meeldiva kingutuse eest!

Siinkohal soovime kõigile 
tegusat uut aastat ning täname 
kõiki, kes on selleks panustanud, 
et meil läheks ikka hästi!

Tea Välk

Pisipõnnide 
tagasivaade 

möödunud aastale

Kõikide värvide sä-
rav kombinatsioon, 
vikerkaar, on kui 
imeline looduse kin-
gitus. Samas on teada 
tingimused ja sea-
duspärasus, mil vi-
kerkaar lööb särama 
lummavas värvikire-
vas täiskaares. Nime 
vääriliselt on lasteaed 
Vikerkaar kandnud 
hoolt põhiväärtuste 
– kakskultuuriline, 
koostöö, hoolivus ja 
loovus – ereda aval-
dumise eest lasteaia 
õppekasvatustöös.

Lasteaia sisehin-
damise aruandest, 
mis kajastab 3-aastast 
õppeperioodi, saame 
lugeda sihikindlast 
süsteemsest tööst põ-
hiväärtustega, mida ilmestavad võrdlus-
grupist (vabariigi keskmine näitaja Eesti 
Hariduse Infosüsteemis) paremad tege-
vusnäitajad. Nii on see kvalifitseeritud 
õpetajate arvu puhul ja tugisüsteemide 
kaudu toetatud laste osakaalu puhul, ka 
laste kohalkäimise määra puhul. Ko-
halkäimine, mis sõltub sagedasti laste 
tervisest, on viimastel aastatel jõudsalt 
kasvanud. Järjepidev riskide hindamine 
ja töö nendega turvalise õpikeskkonna 
hoidmisel, nauditavad huviringid, ooda-
tud arenguvestlused, suursündmuseks 
kujunenud ühisüritused-peod, tradit-
sioonilised tervist edendavad päevad ja 
regulaarne tervisekontroll – kõik selleks, 
et laps oleks terve ja rõõmus. Lasteaiaga 
rahulolev vanem ei raatsi ilma hädava-
jaduseta loobuda huvitavast lasteaiapäe-
vast. Eriti siis, kui on lähenemas ühine 
suursündmus, kus vanemal on võimalus 
nautida lapse säravat esinemist, kogeda 
äratundmisrõõmu eeskujulikuks ja heaks 
emaks-isaks olemisest.

Perede abistamisel laste arendami-
sel edukateks ja toimetulevateks on 
lasteaia juhtkond kaasanud koostöö-
partnereid valla allasutustest: raama-
tukogust, kultuurikojast, muuseumist, 
leivatehasest, päästedepoost, koolist 
ja mujalt. Väga hea on koostöö Tapa 
vene kooliga, kus 1. klassis jätkab 

valdav osa lasteaialõpetajaid. Vallava-
litsuse küsitluse tulemus lastevanema-
tele laste õppekeelevalikust koolis on 
saanud kinnitust – kõik (väljaarvatud 
üksikud) lapsed on asunud õppima 
keelekümblusklassis, kus õpe toi-
mub eesti ja vene keeles vahekorras 
50/50. Koostöös kooliga täiustatakse 
lasteaias järjepidevalt aastate jooksul 
välja arendatud eesti keele õpetamise 
metoodikat. Kooli õpetajad hindavad 
lasteaias omandatud mahukat eesti 
keele sõnavara, keele kasutamise jul-
gust ja aktiivsust. 

Lasteaed Vikerkaar on ainus Lää-
ne-Viru maakonna lasteaed, kus õppe- 
ja kasvatustöö toimub rühmades vene 
keeles, lisaks viib eesti keele õpetaja 
läbi täiendavaid tegevusi eesti keeles. 
Ja tore on, lausa suurepärane. Nii on 
tagatud 68-le vene rahvusest perede 
lastele oma emakeele mitmekülgne 
areng – koolivalmiduse ja õpiedu 
saavutamise esmane tingimus. 

Kahe kultuuri käsikäes tegutsemi-
sele lisab kindlasti sära kahesuunalise 
keelekümbluse pilootprojektis osale-
mine. Nähtut-kuuldut erineval kombel 
mõtestada, lähtuvalt keele eripärast, 
võimaldab elu lasteaias muuta veel-
gi huvitavamaks ja arendavamaks. 
Soodsat arengukeskkonda ja esimese 

Särav Vikerkaar

Haridus- ja Teadusministeeriumi 
algatus Huvitav Kool jõudis Lääne-
Virumaale lõppenud aasta novembri 
viimasel nädalal, mil ligi 60 Lääne-Viru 
õpetajat, koolijuhti, lapsevanemat, 
õpilast, omavalitsuste ja ettevõtjate 
esindajat arutlesid võimaluste ja 
vajalike tegevuste üle, et lahendada 
haridussüsteemis olevaid problee-
me ja saavutada oodatud olukord 
aastaks 2020. Toimunud mõttekojas 
osalenuna nõustun arutelude käigus 
välja koorunud arvamusega, et hari-
duse edendamine sõltub eelkõige hästi 
korraldatud koostööst ning tihedast 
suhtlusest kooli ja kogukonna vahel. 
Mõttekojas kirjeldatud oodatud te-
gevused ei eelda põhjalikke muutusi, 
küll aga seni tehtu asjatundlikku läbi-
mõtlemist, selgust sihtide seadmisel ja 
avatust. Avatus eeldab aga huvitatud 
osapoolte suhtlust, mille käigus selgi-
nevad arusaamad toimuvast, teadmine 
ja kindlus valikutest tulevikuks. Raske 
on huvituda millestki, mida ei tea või 
mida vaid arvad teadvat tänu oma 
aastate tagustele kogemustele.

Käesolev kirjutis keskendub huvi-
tava õppetunni, huvitava kooli lahuta-

matu tingimuse, avamisele. Tundide 
kirjeldajateks on 28. novembril Tapa 
vene gümnaasiumis toimunud semi-
nari „Koosmeeles huvitavasse kooli“ 
juhid Ene Kulasalu ja Ene Velström, 
Avatud Meele Instituudi koolitajad. 
Tänu nende tagasisidele seminari-
päeval vaadeldud õppetundidest meie 
vene koolis ning loale kasutada seda 
kogukonna kaasamise eesmärgil, on 
võimalik saada asjatundlik teadmine 
kaasaegsest kvaliteetsest ja huvitavast 
tunnist koolis.

1. lõik koolitajate kirjeldusest:
Oleme seisukohal, et õpilase ja 

õpetaja jaoks realiseerub kooli huvita-
vus igas konkreetses tunnis. Kui tund 
on huvitav, siis on koolis ka huvitav. 
Lõimitud aine- ja keeleõpe (LAK), 
mille üks vormidest, keelekümblus, 
on Tapa vene gümnaasiumis juba 10 
aastat juurdunud, toetab igas kooliast-
mes paremini eestikeelset õppimist. 

Praegune riiklik õppekava (RÕK) 
ütleb: „Õpilane on õppeprotsessis 
aktiivne osaleja, kes võtab võimete-
kohaselt osa oma õppimise eesmär-
gistamisest, õpib iseseisvalt ja koos 
kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja 

ennast hindama ning oma õppimist 
analüüsima ja juhtima. Uute tead-
miste omandamisel tugineb õpilane 
varasematele ning konstrueerib uue 
teabe põhjal enda teadmised.“

RÕK teostub edukalt, kui tun-
dides kasutatakse lõimitud aine- ja 
keeleõppe põhimõtteid. 

Mida me nägime Tapa vene güm-
naasiumi tundides? Peab etterutta-
valt ütlema, et kõik nähtud tunnid 
olid kvaliteetsed ja vastasid täiuslikult 
RÕK-i ja LAK-õppe põhimõtetele.

Selline ei olnud varasem arusaa-
mine õppimisest ja seepärast võib 
praegu tekkida õpilase vanematel 
ja vanavanematel arusaamatus ja 
kõhklus: „Mis seal koolis toimub? 
Miks seal mängitakse?!“ 

Kirjelduse jätku õpetajate Raili 
Rooba, Tõnu Salm, Katre Jürgen-
son, Monika Läänemägi ja Anneli 
Morgenson tundidest ja vastused 
küsimustele „mis?“ ja „miks?“ leiate 
järgmise kuu lehest. Seniks jätkuvat 
uudishimu ning avatud suhtlemist ja 
ettevõtlikkust terveks õppeaastaks 
kõigile haridussõpradele.

Mare Tõnisson, haridusnõunik

Kui tund on huvitav, on ka kool huvitav

võõrkeele (vene keele) omandamise 
võimalust kasutab juba praegu 14 
eesti peret, kelle lapsed õpivad Viker-
kaare lasteaia nn segarühmas. Eesti 
ja vene keele õpetamise tulemustest, 
kus mõlemal keelel igapäevastes 
rühmategevustes on võrdne osakaal 
ja tähtsus, saame kindlasti lugeda 
lasteaia järgmise õppeperioodi sise-
hindamise aruandest juba mõne 
aasta pärast.

Lastevanematele, kes tähtsustavad 
lapse emakeele arendamise kõrval 
varast mitmekeelsuse arendamist, 
teadmiseks, et võimalus kahesuuna-
lise keelekümbluse arengukeskkonna 
valikuks avaneb selleks komplektee-
ritud rühmades nii Vikerkaare kui 
Pisipõnni lasteaias. Sügisel alustab 
uudse metoodika järgi õppimist mõ-
lemas lasteaias üks rühm. Soovime 
uue õppeprogrammi rakendamiseks 
huvi lastevanematele ja õpihimu 
õpetajatele ning lastele. 

Täname Vikerkaare lasteaia juht-
konda sisuka ja huvitava aruande eest 
seni tehtust. Toogu alanud aasta 2015 
teie töökale perele uusi kirgastavaid 
leide ja kõiki rõõmustavaid säravaid 
tulemusi.

Vallavalitsuse nimel
Mare Tõnisson, haridusnõunik
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Möödunud aasta suvel sulges pank 
Tapal asuva püsiva kontori ning 
käima hakkas pangabuss. Kahele 
olemasolevale sularaha väljamak-
seautomaadile lisandus ka sularaha 
sissemakseautomaat. Pangaga suht-
lemiseks ning oma finantsasjade 
ajamiseks on nüüd Tapal kolm 
põhikanalit. Vaatame täpsemalt, 
millised need kanalid on ning kuidas 
neid täpsemalt kasutada. 

1) Pangabuss, mis peatub Tapal 
2 korda kuus, kus lisaks tellerile 
on olemas ka sularahaautomaadid.

2) Kolm sularahaautomaati, 
millest 2 annavad sularaha välja ja 
üks võtab vastu sularaha.

3)Erinevad elektroonilised ka-
nalid nagu mobiili-, interneti- ja 
telefonipank.

Vaatame lähemalt, mida need 
kanalid tähendavad ning kuidas 
neid kõige paremini kasutada on.

Pangabuss
Möödunud aastal sulges pank 

oma püsiva kontori Tapal ning 
selle asemel teenindab suvest saati 
kliente Pangabuss. Viimane on 
peatunud Tapal juba 14 korda ning 
keskmiselt teenindab sealne teller 
peatuse jooksul ca 30 inimest ning 
lisaks ca 10 inimest, kes kasutavad 
bussi automaate. Erandiks on kaks 
peatuskorda (üks 15. juulil ja teine 
30. detsembril), kus klientide arv 
ületas keskmist. Mõlemal korral 
oli telleri juures ca 50 klienti ja 
masinaid kasutas ca 30 inimest. 
Kui esimese korra klientide suurt 
huvi võis põhjendada suuresti 
uudishimuga, siis detsembri lõpus 
suurenes klientide arv üle Eesti nii 
Swedbanki kontorites kui ka teistes 
Pangabussi peatuskohtades. Seega 
mingit anomaaliat polnud – pühade 
ajal on klientide arvu suurenemine 
tavapärane. Kokku on buss teenin-
danud Tapal telleri juures üle 500 
kliendi ning bussis asuvaid masinaid 
on kasutanud üle 160 inimese.

NB! Väga paljud detsembri lõ-
pus Pangabussi külastanud kliendid 
tulid sinna järgi oma uuenenud 
pangakaartidele. Klientidele tuli 
üllatusena, et pank saadab juba 
eelmisest aastast kaarte klientidele 
tasuta posti teel koju. Selle teenuse 
kohta saab rohkem infot Swedban-
ki kodulehelt või siis Nõustamis-
keskuse numbrilt 6 310 310.

Sularahaautomaadid
Swedbankil on Tapal kolm su-

larahaautomaati: 
- Sissemakseautomaat Grossi poes 

aadressil Jaama 1, samal aadressil töö-
tab ka väljamakseautomaat.

- Teine väljamakseautomaat asub 
Maxima kaupluses aadressil Pikk 33.

Neis on võimalik teha ka määra-
tuid makseid, millest räägime selles 
artiklis tagapool.

Kõige mugavamalt on panga-
teenused Tapa klientidele kättesaa-
davad interneti, mobiili, pangaau-
tomaadi ning telefonipanga vahen-
dusel. Tutvustame lähemalt, mis on 
mis ning kuidas neid kasutada.

TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu pan-

gatelleri teenus ilma kontorisse 
tulemiseta, kliendina ei pea Te oma 
rahaasjade ajamiseks kuhugi mi-
nema – piisab, kui kodus helistate 
telefonipanga numbril 631 0310. 
Telefonipank on kiire, paindlik ja 
vahetu. Saate oma rahaasjadest 
ülevaate nii sageli kui vaja. Tele-
fonipanga kasutamisel on teenus 
oluliselt pikemalt kättesaadav kui 
pangakontori puhul, sest telefo-
nipank töötab varahommikust 
hilisõhtuni, samuti laupäeviti ja 

pühapäeviti. Telefonipangas suht-
lete te otse telleriga.

Telefonipank töötab kõigil töö-
päevadel kell 8–20 ja nädalavahetus-
tel kell 10–18. 

Telefonipangas:
- Saate teha vajalike maksetehin-

guid või väärtpaberitehinguid.
- Sulgeda pangakaardi.
- Küsida infot oma kontojäägi 

kohta. 
- Lisaks saate küsida infot valuu-

tavahetus- ja aktsiakursside kohta.
Selleks, et neid tehinguid läbi 

telefoni teha, tuleb sõlmida leping 
ja siis saate oma isikut tõendada 
paroolikaardi, PIN-kalkulaatori või 
mobiil-ID-ga. See on sarnane pan-
gasaalis isiku identifitseerimisega.

Telefonipank on turvaline. Jäl-
gige Teile antud juhiseid ja saate 
turvaliselt korraldada kõik vajalikud 
toimingud. Kõik telefonipanga 
kõned salvestatakse. Nõnda on 
Teil alati kindlustunne, et võimalike 
vaidluste ja arusaamatuste korral 
saab uuesti kuulata Teie ja panga-
töötaja vahelise kõne salvestust. 

Telefonipangaga liitumine
Telefonipangaga saate liituda 

teile sobivas Swedbanki kontoris 
või Pangabussis.

Pärast lepingu sõlmimist saate 
paroolikaardi ning seejärel saategi 
kohe mugavalt oma tehinguid te-
gema hakata. 

Telefonipangaga liitumine on 
tasuta ning kuutasu maksma ei pea.

Tehingute eest teenustasud on 
samad, mis pangakontoris sama 
tehingut teostades.

Telefonipanga kasutamisel on 
vajalik nuppudega lauatelefon või 
mobiiltelefon.

INTERNETIPANK
Swedbanki internetipank on 

koht, kus pääsete oma mak-
seid ja lepinguid sõlmima mis 
tahes kellajal ja mis tahes ko-
hast – tähtis on vaid, et saate 
kasutada internetiühendusega 
arvutit. Internetipangast leiate 
infot nii meie teenuste kui ka 
Swedbanki kui organisatsiooni 
kohta. Samuti saate siin sõlmida 
lepinguid ning teha pangatehin-
guid. Internetipangas on paljude 
tehingute tegemine soodsam kui 
kontoris. Internetipanga kasutajaks 
saate, kui sõlmite teile sobivas pan-
gakontoris või Pangabussis lepingu.

MOBIILIPANK
Mobiilpank – pank alati taskus. 

Mobiilipanga kaudu on igalt poolt 
kiirelt kättesaadavad: 

- Kontojääk
- Väljavõte
- Maksed

- Pangaautomaatide asukohad
- Väärtpaberitehingud
- Lisaks veel mugavad mobiil-

maksed ja kontojäägi info.
MOBIILIMAKSE
Mobiilimakse on kõige sood-

sam, kiirem ja mugavam võimalus 
eraisikutevaheliseks sularahata 
arveldamiseks, sest:

- mobiilimakse on tasuta, 
maksate vaid kõneajatasu oma 
mobiilsidefirmale

- mobiilimakse laekub ot-
sekohe, sh nädalavahetustel ja 
riigipühadel, ning ka eri pankade 
vahel, kes seda makset pakuvad 
(praegu pakuvad mobiilimakset 
vaid Swedbank ja SEB)

- saate mobiiltelefoni vahen-
dusel raha üle kanda igal ajal ja 
igal pool. Makse tegemiseks piisab 
saaja mobiilinumbri teadmisest, 
kuid leping peab olema sõlmitud 
nii maksjal kui saajal.

Lepingut saab sõlmida inter-
netipangas

SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt 

numbrile 1503, saate igal ajal 
küsida telefoni teel infot oma 
konto jäägi kohta. Nii ei pea Te 
olema teadmatuses, kas kontol on 
ikka piisavalt raha soovitud ostu 
tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu 
konto jäägi küsimise eest tuleb 
tasuda vaid mobiilsideoperaatori 
kehtestatud teenusenumbri mi-
nutitasu. 

“Saldo mobiilis” lepingu saate 
sõlmida internetipangas ja pan-
gakontoris.

MÄÄRATUD MAKSED
Igakuiseid makseid on võimalik 

teostada ka läbi pangautomaadi. 
Selleks on vaja eelnevalt teile sobi-
vas pangakontoris, Pangabussis või 
internetipangas sisestada vajalikud 
andmed. 

Tuleb vaid kaasa võtta arve, 
kus vajalikud rekvisiidid olemas. 
Kui need on tehtud, siis saate 
sularahaautomaadis vaid mõne 
nupuvajutusega makse teostatud. 
Oma kliente saame ka koheselt 
peale andmete sisestamist juhen-
dada, kuidas automaadis makset 
teostada. 

NÕUSTAMISKESKUS
Nõustamiskeskusse helistades 

saate vastuseid oma igapäevaste-
le küsimustele, mis on pangaga 
seotud. Näiteks saate uurida, kus 
asuvad lähimad pangaautomaadid 
või pangakontorid, küsida valuuta-
kursse, sulgeda oma kaart kui see on 
kadunud, küsida nõu kui jääte hätta 
internetipanga kasutamisel jmt. 

Teie Swedbank

Swedbanki teenused Tapal

Alates 01.01.2015 jõustus uus riigi-
lõivuseadus, kus on muudetud muu-
hulgas ka perekonnaseisutoimingute 
eest võetavaid riigilõivu summasid. 
Seaduses tehtavad perekonnaseisu-
toimingute määrade muudatused 
puudutavad üldjuhul vaid ümarda-
mist täissummani.

Abielukande tegemise eest ta-
sutakse riigilõivu 20 eurot (enne 
19,17). Abielulahutuse kande te-
gemise eest tasutakse riigilõivu 26 
eurot, varem 25,56. Korduva sünni-, 
surma-, abielu-, abielulahutuse- ja 
soo muutmise tõendi väljastamise 
eest tasutakse riigilõivu 4 eurot va-
rasema 3.19 euro eest.

Abieluvõimetõendi, perekon-
naseisuakti, perekonnakirja või 
lisatoimetuses oleva dokumendi 
kinnitatud ärakirja väljastamise eest 
tasutakse riigilõivu 2 eurot, enne 
1.59. Uue eesnime, perekonnanime 
või isikunime andmise või eesni-
me, perekonnanime või isikunime 
taastamise taotluse läbivaatamise 
eest tasutakse riigilõivu 39 eurot, 
enne 38,64.

Muutub ka riigilõivu tasumisel 
kasutatav viitenumber, milleks saab 
2900082582.

 Anneli Riim,
Lääne-Viru maavalitsuse

perekonnaseisuametnik-juhtivspetsialist

Sellest aastast 
muutuvad 

perekonnaseisu-
toimingute riigilõivud

Eesti Põllumajandusmuuseum 
kogub meenutusi kolhoosisööklate 
kohta eesmärgiga koostada sel tee-
mal näitus. Oodatud on ka fotod, 
menüüd jne. 

Tulemused kuulutatakse välja 
Eesti Põllumajandusmuuseumis 10. 
oktoobril.

Suunavad küsimused:
- Kus asus söökla, mida kirjel-

date?
- Mis aastatel te seal käisite?
- Kas see oli ühendatud kaupluse, 

(suuremates majandites) restoraniga 
vms? 

- Kuidas vaatas rahvas sööklas 
söömisele (luksus, igapäevane asi 
vms)?

- Kui jõukohased olid hinnad?
- Kas söökla tõttu oli võimalik 

kodus mõni söögikord päevas val-

mistamata jätta?
- Mida arvati söökla hügieenist, 

teenindusest?
- Kirjeldage mõnda paremat/

halvemat toiduelamust sööklas.
- Millised olid suhted söökla 

töötajatega?
- Kuidas kasutasid töötajad too-

dangu ülejääke?
- Kas kohalikud inimesed olid 

oma söökla üle uhked? Kas majan-
di juhtkond, külanõukogu jms viis 
sinna tähtsaid külalisi?

- Kas inimesed võrdlesid sööklat 
teiste majandite omadega?

- Mis sai sööklast pärast põlluma-
jandusreformi?

Vastused palume saata aad-
ressil Eesti Põllumajandusmuu-
seum, Pargi 4, Ülenurme, 61714 
või aadressil kaarel.vissel@epm.

Küsimustik majandi-
sööklate kohta
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VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Tapa, 18. detsember 2014 nr 33

TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Tapa valla 2015. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse § 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 2015 aasta eelarve:

§ 2. Kinnitada Tapa valla 
2015. aasta eelarve tulude 
plaan summas 7 308 827 
eurot (Lisa 1).

§ 3. Kinnitada Tapa valla 
2015. aasta eelarve kulude 
plaan summas 7 136 031 eu-
rot (Lisa 2) ning kohustuste 
vähenemine summas 357 496 
eurot (Lisa 3). 

§ 4. Kinnitada Tapa valla 
2015. aasta eelarve kattealli-
kate, kulude, reservfondi ja 
lõppjääkide tasakaal summas 
7 699 727 eurot.

§ 5. Kinnitada eelarveaasta 
kassatagavara summas 206 
200 eurot.

§ 6. Kinnitada Tapa valla 
2015 aasta eelarve reservfond 

summas 20 000 eurot.
§ 7. Tapa vallavalitsusel 

kinnitada vallavalitsuse ja 
vallaasutuste eelarvete ja ala-
eelarvete kulude jaotus.

§ 8. Tapa vallavalitsus võib 
eelarveaasta jooksul täienda-
valt eraldatud sihtotstarbeliste 
eraldiste saamisel lisada need 
laekumised ja nendele vas-
tavad kulud valla eelarvesse, 
informeerides sellest volikogu 
järgmisel istungil.

§ 9. Määrus jõustub kol-
mandal päeval pärast avalda-
mist Riigi Teatajas.

§ 10. Määrust rakendatakse 
alates 01.01.2015.

Urmas Roosimägi,
vallavolikogu esimees

Tapa vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 33                Lisa 1

Tapa vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 33 Lisa 2
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Tapa vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr 33  Lisa 3 - Tapa valla laenukohustused   
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Uus aasta on kaasa toonud mitmeid 
muudatusi sotsiaalvaldkonnas nii sot-
siaaltoetuste kui sotsiaalkindlustuse 
osas. Alljärgnevalt ülevaade toimunud 
muudatustest. 

Toimetulekutoetust on õigus saada 
üksi elaval isikul või perekonnal, kelle 
kuu netosissetulek pärast eluruumi 
alaliste kulude mahaarvamist on alla 
kehtestatud toimetulekupiiri. 

Toimetulekupiir 2015. aastal on 
üksi elavale isikule või perekonna esi-
mesele liikmele 90 eurot. Perekonna 
teise ja iga järgmise täisealise liikme 
toimetulekupiir on 72 eurot. Perekon-
na iga alaealise liikme toimetulekupiir 
on võrdne perekonna esimese liikme 
toimetulekupiiriga ehk 90 eurot.

Kui alaealine perekonnaliige saab 
toimetulekutoetuse taotlemise kuul 
18-aastaseks, loetakse teda alaealiseks.

Toimetulekutoetuse määramisel 
loetakse perekonnaliikmeteks samas 
eluruumis elavad ühise majapidami-
sega: abielus või abieluga sarnanevas 
suhtes olevad isikud; esimese ja teise 
astme alanejad ja ülenejad sugulased; 
muud isikud, keda seob ühine kodune 
majapidamine.

Toimetulekutoetuse taotleja esitab 
jooksva kuu eest toimetulekutoetuse 
saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuu-
päevaks valla- või linnavalitsusele, kelle 
haldusterritooriumil asub tema tegelik 
elukoht.

Avalduses märgib taotleja toimetule-
kutoetuse määramisel arvessevõetavate 
isikute nimed ja nende isikukoodid või 
sünniajad, lisatakse dokumendid, mis 
tõendavad üksi elava isiku või pere-
konnaliikmete eelmisel kuul saadud 
netosissetulekuid ja makstud elatise 
suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või 
suurust ei ole võimalik dokumentaalselt 
tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse 
taotleja selle suurust oma allkirjaga.

Toimetulekutoetuse esmakordse 
taotlemise või käesolevas lõikes toodud 
loetellu kuuluvate esemete koosseisu 
muutumise korral esitab taotleja lisaks 
kirjaliku loetelu, milles on nimetatud 
taotleja enda ja tema perekonna ka-
sutuses või omandis olevad esemed: 
kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; 
sõidukid liiklusseaduse tähenduses; 
väärtpaberid väärtpaberituru seaduse 
tähenduses.

Toimetulekutoetuse määramisel 
on eluruumi kasutamise õiguslikuks 
aluseks omandiõigus eluruumile või 
leping, mille alusel isikul tekib õigus 
kasutada eluruumi. 

Toimetulekutoetuse määramisel ei 
ole eluruumi kasutamise õiguslikuks 
aluseks hotellitüüpi majutusettevõtte 
ruum, puhkamiseks mõeldud ruum või 
hoolekandeasutuse ruum. 

Toimetulekutoetuse arvestamise 
aluseks on üksi elava isiku või perekonna 
kõigi liikmete eelmise kuu netosissetu-
lek, millest arvestatakse maha makstud 
elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad 
eluruumi alalised kulud ning kehtestatud 
toimetulekupiir.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei 
arvata üksi elava isiku või perekonna 
sissetulekute hulka:
- ühekordseid toetusi, mida on üksi 
elavale isikule, perekonnale või selle 
liikmetele makstud riigi- või kohaliku 
eelarve vahenditest;
- puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
seaduse alusel makstavaid toetusi, välja 
arvatud puudega vanema toetus;
- riigi tagatisel antud õppelaenu;
- tööturuteenuste ja -toetuste seaduse 
alusel või struktuuritoetuste vahendi-
test makstavat stipendiumi ning sõidu- 
ja majutustoetust;
- õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 
alusel makstud vajaduspõhist õppetoe-
tust, vajaduspõhist eritoetust ja õppe-
asutuse moodustatud eritoetuse fondi 

vahenditest makstud toetust;
- riiklike peretoetuste seaduse alusel 
makstavat kolmanda ja iga järgmise 
lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses 
iga nimetatud lapsetoetust saava lapse 
kohta (esimese ja teise lapse 45 euroni 
tõusnud lapsetoetus loetakse sissetule-
kute hulka täies ulatuses);
- vajaduspõhist peretoetust.

Lisaks võib sissetulekute hulka mitte 
arvata sihtotstarbeliselt makstud stipen-
diume ning konkreetse kulu või kahju 
katmiseks makstud hüvitisi.

Kui toimetulekutoetuse taotleja või 
tema perekonnaliige saab sissetulekuid, 
mis on makstud mitmeks kuuks ette või 
tagantjärele, võib toimetulekutoetuse 
arvestamise aluseks võtta taotlemisele 
eelnenud kuue kuu keskmise sissetu-
leku.

Kohaliku omavalitsuse volikogu 
kehtestab toimetulekutoetuse määra-
miseks kulude piirmäärad, mis tagavad 
isiku inimväärse äraelamise.

Tapa vallas kehtivad järgmised 
piirmäärad: 
- korteriüür või hooldustasu kuni 1 
euro m2 kohta kuus;
- kaugküttega ja soojaveevarustusega 
eluruum kuni 4 eurot m2 kohta kuus;
- kaugkütteta eluruum kuni 3 eurot m2 
kohta kuus;
- tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste 
maksumus kuni 2 m3 inimese kohta 
kuus;
- tarbitud elektrienergia maksumus 
kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta 
kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva 
pereliikme kohta kuus;
- tarbitud majapidamisgaasi maksumus 
kuni 11 eurot üheliikmelise pere kohta 
kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva 
pereliikme kohta kuus;
hoonekindlustuse kulud kuni 0,05 
eurot m2 kohta kuus;
- olmejäätmete veotasu kuni 2 eurot 
üheliikmelise pere kohta kuus ning 
kuni 1,5 eurot iga järgneva pereliikme 
kohta kuus.

Eluruumi alaliste kulude tasumisel 
varem tekkinud võlgnevust ei arva-
ta toimetulekutoetuse määramisel 
jooksval kuul tasumisele kuuluvate 
eluruumi alaliste kulude hulka ja see 
ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse 
vahendite arvel.

Toimetulekutoetus määratakse 
jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude 
eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt 
ei määrata.

Toimetulekutoetus määratakse viie 
tööpäeva jooksul pärast kõigi doku-
mentide esitamist. 

Toimetulekutoetuse määramisel 
osutab valla- või linnavalitsus toi-
metulekutoetuse taotlejale ja tema 
abivajavatele perekonnaliikmetele 
sotsiaalnõustamise teenust.

Kohalik omavalitsus võib jätta toi-
metulekutoetuse määramata: 
- töövõimelisele 18-aastasele kuni 
vanaduspensioniealisele isikule, kes ei 
tööta ega õpi ja kes ei ole ennast Eesti 
Töötukassas töötuna arvele võtnud;
- kui toimetulekutoetuse taotlejal või 
temaga koos elaval ülalpidamist saama 
õigustatud lapsel või muul abivajaval 
alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei 
ole võimeline ennast ise ülal pidama, 
on õigus elatist saada, kuid kes keeldub 
elatise saamise kohta dokumenti esita-
mast või elatist sisse nõudmast;
- kui valla- või linnavalitsuse vastav 
komisjon leiab, et toimetulekutoetuse 
taotleja või tema perekonna kasutuses 
või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad 
tagavad temale või perekonnale toimetu-
lekuks piisavad elatusvahendid.

Arvestatud toimetulekutoetuse 
summa makstakse kolme tööpäeva 
jooksul otsuse tegemise päevast arva-
tes toimetulekutoetuse taotlejale tema 
pangakontole, teise isiku pangakontole, 

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Muudatused sotsiaalvaldkonnas 
posti teel või sularahas, arvestades taot-
leja eelnevalt väljendatud vastavasisulist 
soovi.

Toimetulekutoetuse taotleja, kel-
lele arvestatakse toimetulekutoetust 
eluruumi alaliste kulude katmiseks, on 
kohustatud tagama nende tasumise. 
Juhul, kui taotleja, kellele maksti eelmisel 
kuul toimetulekutoetust eluruumi ala-
liste kulude katmiseks, ei ole vastavaid 
kulusid tasunud, on vallavalitsusel õigus 
tasuda eluruumi alalised kulud toimetu-
lekutoetuse taotleja eest isikule määratud 
toimetulekutoetuse arvelt.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik 
perekonnaliikmed on alaealised, on 
õigus saada koos toimetulekutoetusega 
täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Vajaduspõhisele peretoetusele on 
õigus perekonnal, kelle liikmete hulka 
kuulub vähemalt üks riiklike peretoe-
tuste seaduse alusel lapsetoetust saav 
laps, kui perekonna netosissetulek on 
ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise 
peretoetuse sissetulekupiiri või perekon-
nale määrati vajaduspõhise peretoetuse 
taotlemisele eelnenud kuu eest toime-
tulekutoetus.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetule-
kupiir 2015. aastal perekonna esimesele 
liikmele on 329 eurot kuus, igale järgne-
vale vähemalt 14-aastasele perekonna-
liikmele on vajaduspõhise peretoetuse 
sissetulekupiir 164,5 eurot kuus ning 
igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 
98,7 eurot kuus.

Ühe kuu keskmine sissetulek ar-
vutatakse vajaduspõhise peretoetuse 
taotlemisele eelnenud kolme kuu neto-
sissetulekute põhjal, arvestades maha 
makstud elatise.

Vajaduspõhise peretoetuse arvesta-
misel ei arvata üksi elava isiku või pere-
konna sissetulekute hulka ühekordseid 
toetusi, mida on üksi elavale isikule, 
perekonnale või selle liikmetele makstud 
riigi- või kohaliku eelarve vahenditest; 
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
seaduse alusel makstavaid toetusi, välja 
arvatud puudega vanema toetus; riigi ta-
gatisel antud õppelaenu; tööturuteenuste 
ja -toetuste seaduse alusel või struktuu-
ritoetuste vahenditest makstavat stipen-
diumi ning sõidu- ja majutustoetust; 
õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel 
makstud vajaduspõhist õppetoetust, 
vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse 
moodustatud eritoetuse fondi vahendi-
test makstud toetust; riiklike peretoetus-
te seaduse alusel makstavat kolmanda ja 
iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro 
ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava 
lapse kohta; vajaduspõhist peretoetust. 
Sissetulekute hulka võib mitte arvata 
sihtotstarbeliselt makstud stipendiume 
ning konkreetse kulu või kahju katmi-
seks makstud hüvitisi. 

Vajaduspõhise peretoetuse taotleja 
esitab vajaduspõhise peretoetuse saa-
miseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks 
tööpäevaks kohalikule omavalitsusele, 
kelle haldusterritooriumil asub tema 
tegelik elukoht. Avalduses märgib 
taotleja arvessevõetavate isikute nimed 
ja nende isikukoodid või sünniajad, 
lisatakse dokumendid, mis tõendavad 
avalduse esitamisele eelnenud kolmel 
kuul perekonnaliikmete saadud netos-
issetulekuid ja makstud elatise suurust. 
Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik 
dokumentaalselt tõendada, kinnitab 
vajaduspõhise peretoetuse taotleja selle 
suurust oma allkirjaga.

Vajaduspõhise peretoetuse otsus 
tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast 
kõigi dokumentide esitamist ja määra-
takse kolmeks avalduse esitamise kuule 
järgnevaks kuuks. Eelnevate kuude eest 
vajaduspõhist peretoetust tagasiulatuvalt 
ei määrata.

Kohalik omavalitsus võib jätta vaja-
duspõhise peretoetuse määramata kui 

04.12.2014
- Sõlmiti üks koduteenuse osuta-
mise leping;
- kahele puudega inimesele mää-
rati hooldajad ning hooldajatele 
hooldajatoetused;
- lihthanke nr 157593 „Loode 
ja Lõuna tänava rekonstrueeri-
mise tehniline projekt“ edukaks 
pakkumuseks tunnistati OÜ 
Keskkonnaprojekt poolt esitatud 
pakkumus;
- kahe metallist suunaviitade posti 
valmistamise edukaks pakkumu-
seks tunnistati Danival Ehitus 
OÜ poolt esitatud pakkumus;
- kinnitada 01.12.2014 toimunud 
Tapa vallale kuuluva elamumaa 
aadressiga Aia tn 4, Lehtse alevik, 
Tapa vald kirjalik enampakkumi-
ne nurjunuks, kuna enampakku-
misele ei registreerunud ühtegi 
pakkujat;
- nõustuti Tapa vallas Imastu 
külas asuva Uuevälja kinnistu 
jagamisega kaheks eraldi katast-
riüksuseks;
- määrati Tapa vallas Rägavere 
külas asuva Elia katastriüksuse 
jagamisel moodustatavatele maa-
üksustele koha-aadressid;
-  määrati Tapa vallas Imastu kü-
las asuva Konnavere katastriük-
suse jagamisel moodustatavatele 
maaüksustele koha-aadressid;
- määrati projekteerimistingimu-
sed EMPOWER AS-le sidekaabli 
projekteerimiseks aadressil Kau-
ba 3 Tapa linn;
- määrati projekteerimistingimu-
sed ARENDUS JA HALDUS 
OÜ-le elektrivarustusega liitumi-
seks Tapa linnas Kuusiku 3;
- väljastati kirjalik nõusolek väike-
ehitise (garaaži) püstitamiseks 
aadressil Kruusimäe Moe küla 
Tapa vald;
- väljastati kasutusluba ehitise 
(puurkaevu rajamisel) püstitami-
sel Tapa vallas Tõõrakõrve külas 
Sildre kinnistul;
- pikendati munitsipaalkorteri 
üürilepingut.

11.12.2014
- Väljastati ehitusluba ELEKT-
RILEVI OÜ’le ehitise (Veemõõ-
dukaevu liitumine Tapa linnas 
Loode tänav 12) püstitamiseks 
Tapa linnas Loode tn 12;
- väljastati ehitusluba ehitise (elamu 
teise korruse välja ehitamiseks 
ning soojustamiseks) rekonstruee-
rimiseks Tapa linnas Pikk tn 80 
kinnistul;
- väljastati kasutusluba ehitise 
püstitamisel (Suvila ehitamisel) 
aadressil Männimäe Patika küla 
Tapa vald;
- võeti vastu korraldus õigusvas-
taselt võõrandatud maa tagasta-
mise kohta;
- otsustati sõlmida Suurmaa 
Grupp OÜ-ga leping Tapa linna-
kalmistu haldamiseks 01.01.2015-
28.02.2015;
- kooskõlastati lasteais Vikerkaar 
sisehindamise aruande perioodi 

2010/2011–2012/2013 õppe-
aasta kohta;
- pikendati munitsipaalkorterite 
üürilepinguid;
- eraldati EELK Tapa Jakobi 
kogudusele 2 000.- eurot;
- kinnitati Tapa valla 2014. a kol-
manda lisaeelarve.

18.12.2014
- Kuuele puudega isikule määrati 
hooldajad ning hooldajatele hool-
dajatoetused;
- kolm inimest suunati hooldus-
teenusele ning eraldati hooldus- ja 
põetustoetust;
- eraldati lasteaia toitlustussoo-
dustust, kokku neljateistkümnele 
lapsele;
- kahele Tapa valla õpilasele 
eraldati toitlustamiseks toetust 
kutseõppeasutuses õppimisel;
- osustati maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kokku summas 
338.86 eurot;
- jäeti rahuldamata 5 avaldust 
sotsiaaltoetuse saamiseks;
- pikendati sotsiaalkorterite üü-
rilepinguid;
- Tapa vallavalitsuse toimetule-
kuspetsialisti volitati teostama 
eestkostetavate nimel tehinguid;
- võeti vastu korraldus korralda-
tud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise kohta;
- loeti Vaksali Trahteri OÜ poolt 
esitatud dokumentatsioon nõue-
tepäraseks ning lubati neil pai-
galdada välireklaam Tapa linna 
Ambla mnt 3, krundi idapoolsele 
küljele alates 24. detsember 2014 
kuni 24. detsember 2016;
- otsustati korraldada lihthange 
„Tapa vallavara kindlustamine 
04.02.2015 – 03.02.2018“;
- võeti vastu korraldus Tapa 
vallas Karkuse külas asuva Jako-
bi maaüksuse ostueesõigusega 
erastamise kohta;
- nõustuti katastriüksuste asuko-
haga Lääne-Virumaa, Tapa vald, 
Läste küla, Mardi ja Kensa piiride 
muutmisega;
- võeti vastu korraldus vaba põllu-
majandusmaa kasutusvaldusesse 
andmise kohta;
- määrati projekteerimistingimused 
laudakompleksi rekonstrueerimi-
se ehitusprojekti koostamiseks 
Raufarmi kinnistul Raudla külas 
Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba ehitise 
püstitamisel (kogumismahuti pai-
galdamisel) Koplisauna kinnistul 
Loksu külas Tapa vallas;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi 
OÜ’le ehitise püstitamisel (Elekt-
riliitumise ümberpaigutamisel) 
aadressil Linda tn 10 Tapa linn 
Tapa vald;
- lühendati 18. detsembril 2014 
ajutiselt alla 16-aastaste alaealiste 
liikumisvabaduse piirangut ja lu-
bati neil viibida ilma täiskasvanud 
saatjata avalikes kohtades kuni 
kella 24.00-ni;
- kinnitati teede ja tänavate üm-
berhindlus.

18.12.2014
- Võeti vastu Tapa linnakal-

mistu kasutamise eeskiri.
- Kinnitati Tapa valla 2015. 

aasta eelarve.
- Võti vastu määrus „Põhikoo-

li- ja gümnaasiumiseaduses kooli 
pidaja pädevusse antud korraldus-
like ülesannete lahendamise dele-
geerimine Tapa Vallavalitsusele“.

- Tunnistati kehtetuks Tapa 
Vallavolikogu määrus 9. det-
sembrist 2010 nr 27 „Tapa valla 
omandis olevate eluruumide üüri 
piirmäära kehtestamine“.

- Katastriüksustele määrati 
sihtotstarbed.

- Valiti Tapa valla aastategijad 
ning otsustati anda välja teene-
temärk. Jätkub lk 7
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Vastus hr Kirdi artiklile 
21.11.2014 ajalehes Sõnumed.

Kuna vallavanem on minu artiklis 
„Veel Lehtse uhkuse, vana kolhoo-
sikeskuse hoonete taastamisest“ 
väljendatud mõtteid tõlgendanud 
mõnevõrra vääralt ja just temale 
sobivas kontekstis. Samuti on ta 
valla investeeringute kohta andnud 
ebaõigeid andmeid ja lausa lollita-
nud nii mind kui ka valla elanikke, 
pean vajalikuks mõningaid asju veel 
selgitada.

Vallavanem nõustub minu 
poolt tsiteeritud rahandusminister 
M.Lauri väljaöeldud mõttega, et 
Eesti maapiirkondades tehtavate 
investeeringute põhjendatus tekitab 
küsimusi, kuid ta usub, et Lehtse 
investeering ei tekita küsimusi. Kust 
küll selline veendumus, sest viimase 
20 a Lehtse areng on näidanud küll 
muud?

Ma ei ole oma kirjutises väitnud, 
et vald tahab taastada kolhoosikes-
kust kui institutsiooni, vaid olen ikka 
kirjutanud keskuse hoonete taasta-
misest ja neile uute funktsioonide 
andmisest.

Ei saa nõustuda vallavanema 
viitega minule kui valla eripiirkonna 
inimeste lahterdajale ja viha õhuta-
jale. Väitsin, et väikesesse Lehtsesse 
selliste suurte investeeringute tege-
mine ei ole otstarbekas. Selle minu 
väite lükkas vallavanem ümber ja 

mul ei jäänud muud üle kui oma väidet 
kahes lehes argumentidega tõestada.

Artiklites olen ma omateada kä-
sitlenud kõiki valla poolt Lehtse 
inimestele antavaid teenuseid ja nende 
kättesaamise võimalusi (lasteaed, kool, 
raamatukogu, sündide registreeri-
mised jms). Tsiteerin vallavanemat. 
„Teenuseid, mida osutada, on vallal 
siiski rohkem. Inimestele on ilmselt 
lähedasemad haridus-, rekreatsiooni-
(ÕS- kosutus, karastus, meelelahutus) 
ja sotsiaalteenused. Lisaks teenused, 
mis otseselt toasooja ei vaja, nagu 
teehoole ja heakord.“

Kuidas neid teenuseid Lehtses 
osutada? Hariduse andmisest on meil 
juba pikalt heietatud. Meelelahutuseks 
ja sportimiseks on kultuurimajas tin-
gimused olemas. Karastuseks meie 
vallas vastavad hooned (saunad, 
siseujulad jm) puuduvad. Kosutada 
saavad inimesed ennast tervislikult 
toitudes ja tervislikke eluviise järgides.

Sotsiaalteenused, neist tähtsam 
on vanurite jt töövõime ning tervise 
kaotanud inimeste abistamine igapäe-
va toimetustega hakkama saamisel. 
See abi andmine toimub ju inimeste 
kodudes ja selleks ei ole vaja eraldi 
valla ruume. Samuti on võimalik 
igasugused sotsiaalabid (materiaalsed, 
rahalised) toimetada abivajajatele koju 
kätte.

Vallavanema poolt mainitud tee-
dehoolde- ja heakorrateenused on 

väga tähtsad, kuid need ei haaku 
Lehtse keskusehoone taastamise 
temaatikaga.

Tapa valla 2006–2014 investeerin-
gute tabelist (lugejal on soovitav leida 
eelmises lehes vallavanema poolt 
avaldatud tabel).

Tabelis on elementaarsed liitmise 
vead – valla rahvaarv on erinevate 
asumite rahvaarvude summa (tabeli 
alt teine rida – summa peab olema 
7829, kuid kirjutatud on 7944). Ta-
beli invest 2006 2009 on näidatud 
Lehtse investeeringuks 627905 eur, 
kuid tegelikult investeeriti sel pe-
rioodil Lehtse piirkonda vähemalt 
1086306 eur (investeeringute kohta 
on mul andmed olemas). Kas siis 
viimase 5 aasta jooksul ei ole üldse 
Lehtse piirkonda investeeritud? Vä-
hetõenäoline! Sellised apsakad löövad 
kogu tabeli proportsioonid segamini 
ja ühtegi arvu ei saa seal tõsiselt võt-
ta. Soovitan vallavanemal üldsusele 
esitada tõesed andmed. See ametnik, 
kes vallavanemale artikli jaoks valed 
andmed esitas, ei vääri kindlasti 
tulemusliku töö eest 13. palka. Kui 
aga vallavanem ise teadlikult koostas 
ebaõige tabeli, on asi palju hullem!

Lõpetuseks ütlen, et valla kõi-
kidesse piirkondadesse tehtavad 
investeeringud peavad olema ka 
pikaajalises perspektiivis põhjendatud 
ja mõistlikud.

Tõnu Männik, tapalane 

Ma kordan veelkord siin ettepa-
nekut hr Männikule, leheruumi 
kokkuhoidmise mõttes võiksime 
kohtuda ja diskuteerida valla ja 
Lehtse arengu teemal. Ma olen oma 
eelnevates artiklites kõik argumendid 
välja toonud ja ei näe põhjust ena-

maks. Minu esitatud faktid novemb-
rikuu vallalehes on raamatupidamise 
andmed ja seega ma ei näe põhjust 
neis kahelda. Meil on olemas inves-
teeringute nimekiri objektide kaupa 
ja aastate lõikes. Viimase viie aasta 
jooksul on lihtsa lahutustehte tule-

musel näha, et investeering Lehtse 
piirkonda on 176167 eurot. Mis puu-
tub rahvaarvu summat siis siin on hr 
Männikul õigus, tõde on ainult selles 
et meil on vallas teatud hulk inimesi 
kes on ilma kindla aadressita ja neid 
ei saa seega liigitada ühegi valla geo-
graafilise piirkonnaga seonduvaks. 

Alari Kirt, Tapa vallavanem

Veel Lehtse keskuse hoonete taastamisest

Vastus hr Männikule

KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS

LEHTSE  KULTUURIMAJAS

taotlejal või temaga koos elaval ülal-
pidamist saama õigustatud lapsel on 
õigus elatist saada, kuid kes keeldub 
elatise saamise kohta dokumenti 
esitamast või elatist sisse nõudmast.

Vajaduspõhine peretoetus maks-
takse hiljemalt 20. kuupäevaks igal 
avalduse esitamise kuule järgneval 
kolmel kuul toetuse taotlejale tema 
pangakontole, teise isiku pangakon-

16. jaan kl 19 Tapa muusikakooli pargis jõulukuuskede ühine 
põletamine. Tuletantsijad, tuleloits ja tuline tee! Too kuusk 
hiljemalt samal päeval muusikakooli parki vana koolimaja 
juurde.

19. jaan kl 16 Tapa kultuurikoja laste näiteringi etendus K. 
Kumberg „Neli südamesoovi“. Tasuta. Osades: Aneta 
Šumljanski, Milena Konovalova, Brigitta-Maria Vakaljuk, 
Madis Valk, Markus Roosipuu, Kerdo Vähk, Arleks Feklis-
tov, Keith Pääro, Diana-Luiza Gorjuško, Katrin Palmsalu, 
Laura Roodvee, Markus Nõlvak.

20. jaan kl 16 (Tapa gümnaasiumile broneeritud)
   kl18 ja kl 20 Draama „Nullpunkt“ (Eesti). Margus Karu 

menuromaanile tuginev draama tänapäeva noorte põleta-
vamatest probleemidest. Alla 12-aastastele mittesoovitav.

21. jaan kl 19 Teoteatri etendus „Naine ja klarnet“. Osades: 
Ljuba – Kristiine Truu, Paul – Märt-Jaanus Jelsukov, Jack – 
Toomas Krall (külalisena), George – Sulev Võrno (külalise-
na), Klarnetimängija – Janno Varma (külalisena). Lastele 
mittesoovitav.

23. jaan kl 19 Kontserdisari „Muusika Eestimaale“. Georg 
Otsa laulud. Jassi Zahharov (bariton), Kadri Kipper (sop-
ran), Tarmo Eespere (klaver). Pilet 2 ja 3 eurot.

27. jaan kl 20	Komöödiafilm	„Brooklyni	kõige	vihasem	mees“.	
29. jaan kl 13 Eakate pidu. Esinevad Sõmeru klubi isetege-

vuslased. Suupisted palume ise kaasa võtta. Tasuta.
2. veebr kl 19 Vana Baskini Teater „Kaitseingel minu õlal“. 

Osades: Marika Korolev, Tõnu Kilgas ja Venno Loosaar. 
Pääsmed 11 ja 13 euri, müügil ka Piletilevis.

3. veebr kl 20 Film „Naine mustas: Surmaingel“. Alla 12 a. 
mittesoovitav.

10. veebr kl 20 Film „Toppajad“.
13 veebr kl 19 Kontsert „Minu palve“. Marek Sadam ja Tõnu 

Laikre. Pääsmed 3 ja 5 eurot.
14. veebr Kirbuturg. Ost-müük-vahetus. Platsi hind 1 euro, 

lauad kohapeal olemas.
16. veebr kl 10.30–15 Doonoripäev.
21. veebr kl 14 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 

kontsert-aktus ja aastategija auhindade üleandmine.
22. veebruaril  Maslenitsa. Korraldaja MTÜ Loominguline 

Ühendus Koit. Tasuta.
23.–25. veebr Riigikogu valimiste eelvalimised.
24. veebruaril Eesti Vabariigi 97. aastapäev.
   kl 07.30 pidulik lippude heiskamine Tapa linna keskväljakul.
   kl 8 hommikukohv vallavanemaga Tapa kultuurikojas.
   kl 12 pidulik Eesti Vabariigi 97. sünniaastapäeva kontsert-

palvus EELK Tapa Jakobi kirikus, esinevad Tapa valla 
taidluskollektiivid.

1. märtsil Riigikogu valimised.

18. jaan kl 12 Lehtse Külakilb 5. mäng – jätkub 13. hooaeg! 
Osamaks: täisk 2 €, õpil tasuta.

19. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus teemaüritus “Toit meie köögis”.
24. jaan kl 20 Jaanuariõhtu ehk kantripidu kõigile. Õhtut 

sisustab Lehtse Liinirahvas. Tantsuks ansambel IN MOOD. 
Registreerimine laudadesse 23. jaan, siis pääse 7 € (peo-
õhtul kallim). Info: 521 8398, info@lehtsekultuurimaja.ee.

26. jaan kl 13 Klubi Ehavalgus tegelused. Mälutreening, ea-
kate liikumine.

1. veebr kl 10 Lehtse 6. pinksi pühapäev ja Tapa valla lahti-
sed meistrivõistlused. 

Jätkub PPP XIII hooaeg. Osalema oodatud kõik huvilised. 
Registr algab 9.30 ja lõpeb 9.55! Täiskasvanuil osamaks 
3,50 €, õpil tasuta.

2. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus üritus “Küünlapäevast ja Tartu 
rahulepingust”. Külaliseks Helle Koitjärv – ajalooõpetaja. 
9. veebr kl 12 MTÜ Inkotuba – abivahendite, mähkme-
te jms müük. NB! Tellige ette! Tel 5343 9837; e-meil: 
t.ulle@inkotuba.ee.

9. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus huvitavate kohtumiste klubi. 
Külaliseks Sirje Salura – Tapa valla sotsiaaltöötaja. Istume 
kohvilauas ning kuuleme kõigest, mida Tapa vald pakub 
jm vajalikust. 

12. veebr kl 10–12 Lehtse ja Jäneda mudilaste sõbrapidu.
15. veebr kl 12 Lehtse Külakilb 6. mäng – jätkub 13. hooaeg! 

Osamaks: täisk 2 €, õpil  tasuta.
16. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus sõbralik vastlapäev. Kogu-

nemine kultuurimaja ees. Kaasa kelk, selga soe riietus! 
Pärast liulaskmist kultuurimajas hernesupp ja kuum jook! 
Mängud, laulud, võistlused. 

17. veebr kl 10.30–12 Mudilaste Vistel-Vastel. Lume korral 
kaasa kelk, selga soojad riided – läheme kelgumäele liugu 
laskma. Kui lund pole, siis möllame kultuurimajas. 

21. veebr kl 20 Veebruariõhtu – EV sünnipäevapidu lauda-
des kõigile – korraldab Lehtse kammerkoor – kontsert, 
viktoriin, mängud jm. Muusikat teeb Andrus Kurvits ja 
Sõbrad. Registreerimine laudadesse 20. veebr, siis pääse 
7 €  (peoõhtul kallim). Info: 521 8398; 383 3350; e-meil: 
info@lehtsekultuurimaja.ee.

23. veebr kl 13 Klubi Ehavalgus – EV sünnipäev. Loeme isa-
maalist luulet ja laulame laule Eestimaast. Mälutreening, 
viktoriin Eestist.

25. veebr kl 10.30–12 Lehtse LA pidu “Palju õnne, Eesti!”

Näitused: 
Jaanuar – veebruar – Näitus “Hertta Võido kudumid”
Jaanuar – märts – Näitus “Tatjana Trubkina tikandid”

Abiks uriinipidamatusega  
inimestele ja nende hooldajatele 
TOIMUVAD TASUTA konsul-
tatsioonid ja toote/abivahendite 
tutvustused 10. veebruaril alates 
kella 12.st Tapa Liikumispuuetega 
Inimeste Ühingus aadressil Valve 
30, Tapa.

Soodustusega MÜÜK puuetega 
inimestele, vanaduspensionäri-
dele ja lastele alates 3. eluaastast 
isikliku abivahendi kaardi omami-
sel. Täishinnaga müük kõikidele 
abivahendite vajajaile! MÜÜGIS: 
täiskasvanute mähkmed, sidemed, 
imavad aluslinad, madratsikaitsed, 
kateetrid, siibrid, kepid, nahahool-
dusvahendid, (potitoolid ja rulaato-
rid ettetellimisel).

Abivahendi soovist etteteatami-
ne vähemalt viis tööpäeva varem!

Info, abi ja tell imine tel : 
5343 9837 Ülle või t.ulle@inko-
tuba.ee.

tole, posti teel või sularahas, arves-
tades taotleja eelnevalt väljendatud 
vastavasisulist soovi.

Vajaduspõhise peretoetuse suu-
rus 2015. aastal on ühe lapsetoetust 
saava lapsega perele 45 eurot kuus 
ning kahe ja enama lapsetoetust 
saava lapsega perele 90 eurot kuus.

Sotsiaalhoolekandeametnikul 
on õigus saada isiku kohta talle abi 
andmiseks vajalikke täiendavaid 
andmeid teistelt juriidilistelt ja füü-
silistelt isikutelt, kui nende andmete 

avaldamine ei ole seadusega keelatud. 
Teadvalt andmete varjamise või va-
leandmete esitamise korral toetust ei 
maksta. Juhul, kui toetus maksti isiku-
le valeandmete esitamise asjaoludel, 
tagastab isik saadu vabatahtlikult ning 
kui isik keeldub saadut vabatahtlikult 
hüvitamast, võib omavalitsus teha 
isikule ettekirjutuse ja rakendada 
sundtäitmist täitemenetluse seadus-
tikus sätestatud korras.

Karmen Kaar, sotsiaalnõunik

Muudatused ...
Algus lk 6

Tapa VM jalgpallikooli treeningud!

2006/2007/2008 sündinud lapsed (K. Klettenberg)
Teisipäev kell 18 (Tapa spordikeskuses)
Pühapäev kell 16 (Tapa KJ spordihallis)

Kuni 2002 sündinud tüdrukud ja naised (K. Klettenberg)
Neljapäev kell 18 (Tapa vene gümnaasiumi võimlas)

Pühapäev kell 14 (Tapa spordikeskuses)

1992-2002 poisid (K. Klettenberg)
Esmaspäev kell 20.30 (Tapa spordikeskuses)

Reede kell 20.30 (Tapa spordikeskuses)
Pühapäev kell 12.30(Tapa spordikeskuses)

Treener: K. Klettenberg, 518 9069, 
kalmerklettenberg@gmsil.com

2005 poisid
Teisipäev kell 18 (Tapa vene gümnaasiumi võimlas)

Reede kell 17.30 (Tapa KJ spordihallis)
Pühapäev kell 11.30 (Tapa KJ spordihallis)

Treener:	L.	Kütismaa,	5332	3224,	kytismaa@gmail.com



Avaldame kaastunnet Irina Eelmale abikaasa 
HILLAR EELMAA 

surma puhul
Keskerakonna Tapa osakond

    

    

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 16. jaanuar 2015

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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.

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.

Müüa 1-toaline korter Tapal Kabala tn, 3. korrus. 
Tel 5590 3145.

Tapa Ehitus OÜ 
teostab soodsalt järgmiseid töid:

  

Telefon 5343 7995.
E-post: tapaehitus@hot.ee

- Ehitustööd
- Remonditööd
- Viimistlustööd
- Omaniku järelevalve
- Haljastustööd

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

- Aedade ehitamine
- Kivi ja puitterrassid
- Torutööd
- Talvel katustelt lume       
  koristamine

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
Kaubavedu (külmik)

Kaevetööd (mini ekskavaator)
Puksiirabi

Hindu tasub uurida
Telef +372 5699 7000, +372 5650 0368

E-mail primatecapital@gmail.com
Koduleht primatecapital.com

OÜ LEPIKU AUTO
Ambla mnt 2B,TAPA

•	autoremonditööd
•	klaasivahetus
•	treileri	rent	–	teenus
•	alumiiniumkeevitus
•	ATV	remont/ümberehitus	

E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683.
lepikuauto@gmail.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

FIE Kalle Ivainen
AUTODE REMONT ja HOOLDUS. 
Summutite remont ja paigaldus
Väike 17, Tapa. Tel: 327 0267, 

mob: 5650 3420. E-mail: kalleivainen@hot.ee

Akende, uste ja muude puidutoodete 
valmistamine tellimuse peale.

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

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

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

Takom Transport OÜ

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

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Avaldame kaastunnet Aarele isa 
LEMbIT KRuuSMA

surma puhul 

Naabrid Pargi tänavalt

jaanuariõhtu plakat

Tapa päevakeskuses töötab
11. veebruaril ja 25. veebruaril JuuKSuR
kell 10–12 elavas järjekorras (vajadusel ka 

kauem). Info tel: 322 0025 või 
tapapaevakeskus@tapa.ee.

Südamlik kaastunne
Laine Tombergile armsa venna

LEMbIT KRuuSMA
surma puhul.

Perekonnad Jõesma, Maar, Tamminen ning 
Tiit, Evi-Maie, Olev ja Kaja

TASuTA ÕIGuSAbI 16. veebruari kell 12–15
Tapa päevakeskuses (Valve 30).

Tasuta õigusabi osutab advokaadibüroo Taivo 
Saks@Partnerid jurist Alar Salu.

Tasuta õigusabi osutatakse eelregistreerimisega 
tel: 322 0025 või tapapaevakeskus@tapa.ee

Soovin üürida 1-toalist korterit Tapa linnas, 
pikemaks ajaks. Tel 5361 9300.

AS Mistra – Autex on ettevõte, mis toodab 
nõeltöödeldud ja taftitud  

siseviimistlusmaterjale ja detaile  
autotööstusele ja nende allhankijatele.

Seoses töömahu suurenemisega otsime 
TOOTMISOSAKONDA

•	OPERAATOR-SEADISTAJAID:
•	Lateks-,	tafting	ja	ekstruuderliinile
•	Survevalu	masinale	
•	PUHASTAJAID	–	PAKKIJAID
•	ÕMBLEJAID
Töödega tutvumine ja väljaõpe kohapeal.

Töö iseloom on sobilik nii naistele kui  
meestele. Töötamine kolmes vahetuses.

Nõudmised kandidaadile:
•	 põhiharidus
•	 täpsus	ja	korrektsus;
•	 koostööoskus;
•	 pingetaluvus;
Kasuks tuleb eesti keele oskus

Ettevõte pakub:
•	 töötasu	alates	450	eur	kätte
•	 koolitust	ja	väljaõpet	kohapeal;
•	 alalist	tööd	töölepingu	alusel;
•	 häid	töötingimusi;
•	 ettevõtte	transport

Asume: Raasikul, Paju tn 2, Harjumaa.
Töö liik: lepinguline, täistööaeg

Tööle asumise aeg: jaanuar 2015
Huvi korral palume: saata CV e – maili  

aadressile: mistra@mistra.ee 
või helistada telefonil 6056700.

Müüa 2-toaline korter Tapal, Õhtu pst 
36,  II korrus, puitpõrand, pakettaknad, 
osaliselt möbleeritud, aiamaa, kelder.

Tel 506 6108.

Õigusteenuse  
osutamist	finantseerib

Segers Eesti OÜ otsib oma meeskonda tublit 
TIKKIJAT. Soovi korral palun saata CV
info@segers.ee või helistada 3258900.


