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Aastalõpu meenutus: Advendiküünalde süütamine Tapa linna keskväljakul.

On selgunud Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Vi-
rumaa Teataja korraldatava aasta
teo valimiste nominendid. Kokku
saabus kümneid väärt tegusid ja
tegijate nimesid kogumaakonnast.
Nende seast valiti finaalvooru kõi-
kidele hindamiseks kuueteistküm-
ne organisatsiooni/ettevõtte tegu
ja neli isikutegu.
Nüüd lähevad valitud teod rah-

vahääletusele, et selgitada välja
2006. aasta enim väärt tegu ja ük-
siktegija.

Lääne-Viru maakonna aas-
ta teo üks nominendidest on

ka muusikali �Oklahoma� la-
valetoomine Lehtse kammer-
koorilt.
Muusikal �Oklahoma�, mille

tõi lavale Lehtse kammerkoor, on
eriline saavutus, sest 30-liikmeli-
ne koor suutis oma jõududega rea-
liseerida komplitseeritud teose.
Muusikalil on olnud menu Tapa
vallas ja ka mujal Eestis. Koori
väga heale kõlale ja lavalistele esi-
tustele on tugeva põhja pannud
dirigent ja Lehtse põhikooli muu-
sikaõpetaja Tiiu Tikkerber ning
Lehtse kultuurimaja direktriss
Leelo Jürimaa.
Interneti teel saab seekord hää-

letada ka Virumaa Teataja kodu-
lehel, kuid siin tuleb silmas pida-
da, et igast arvutist saab hääleta-
da ainult ühe korra. Samuti võib
saata oma hääle meiliga aadressil
aarne@virumaateataja.ee.
Sedeliga ja meili teel hääletajal

tuleb kindlasti lisada oma kontakt-
andmed, sest nende vahel loosime
välja auhinnad. Üks inimene mitu
korda hääletada ei tohi.
Hääletamiseks on aega 10. jaa-

nuarini. Aasta teo auhinnad antak-
se kätte pidulikul tseremoonial
jaanuari lõpus.

( VT, 21.12.2006)

Valitakse aasta tegu

Tulumaksumäär alaneb 2007. aas-
ta 1. jaanuarist 22 protsendile,
maksuvaba tulu suurus jääb endi-
selt 2 000 kroonile kuus.

BNS-i arvutuse kohaselt peaks
maksu alanemisega seoses keskmi-
ne netopalk suurenema sellest aas-
tast 77 krooni võrra. BNS võttis
arvutuse aluseks 10 000-kroonise
brutopalga ning töötaja maksed
pensioni teise sambasse. Töötus-
kindlustusmaksemääraks on arvu-
tustes võetud 0,6 protsenti.
Tulumaksuvabamiinimum jääb

eelmise aasta tasemele, mis on
24 000 krooni aastas ehk 2 000
krooni kuus.Kui eelmisel aastal sai
10 000-kroonise palga saaja neto-

palgana kätte 7960 krooni, siis sel-
lel aastal 8037 krooni.
Kalendriaasta jooksul tehtud

väljamaksetelt tulumaksu kinnipi-
damisel kasutatakse väljamakse
tegemise aastal ja kuus kehtivat
maksumäära, olenemata sellest,
millise perioodi eest väljamakset
tehakse.
Näiteks kui 2007. aasta jaanua-

ris makstakse välja detsembri palk,
siis rakendatakse tulumaksu kinni-
pidamisel 2007. aasta jaanuaris
kehtivat maksumäära ehk 22 prot-
senti, teatas maksu- ja tolliamet.
Füüsilise isiku tuludeklaratsioo-

nis kasutatakse samuti deklareeri-
taval aastal kehtinudmaksumäära.
Näiteks 2007. aastal esitatakse tu-

ludeklaratsioon 2006. aasta eest
ning selles rakendatakse 2006. aas-
tal kehtinud maksuvaba tulu 2000
krooni aastas ja maksumäära 23
protsenti.

Selle aastaga võrreldes ei muu-
tu töötuskindlustusmakse ja ko-
hustusliku kogumispensioni mak-
se määrad. Seega on töötuskind-
lustusmakse määr tööandjale 0,3
protsenti ja kindlustatule 0,6 prot-
senti ning kohustusliku kogumis-
pensioniga liitunud isiku enda-
poolse panuse osa jätkuvalt kaks
protsenti brutopalgast.
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Sellest aastast on
tulumaksumäär 22 protsenti

MTÜ Arenduskoda esitas eelmise
aasta septembris taotluse LEADER-
tegevusgrupi tegevuste rahastamiseks
perioodil 2007.�2008. a. Taotletav
summa oli kaksmiljonit krooni. Jõu-
ludeks tegi riiklik komisjon otsuse ja
eraldas toetuse 936 947 krooni.
21 esitatud taotlusest saavutas

arenduskoja projekt hea, kaheksan-
da koha. Kuna taotluste summa üle-
tas meetmele ettenähtud eelarve, siis
otsustas põllumajandusministri hin-
damiskomisjon proportsionaalselt
vähendada kõigi kohalike tegevus-
gruppide taotluste summasid.
8. jaanuaril tuleb kokku arendus-

koja juhatus ja üldkoosolek, et viia
tegevuskava ja eelarve vastavusse
eraldatud toetussummaga.
Kuigi eelarve väheneb poole võr-

ra, ei tähenda see seda, et tegevusi
(koolitusi, uuringuid, õppereise jne)
jääb kaks korda vähemaks. Kulusid
aitab vähendada ka see, et tegevus-
grupp teeb mitmed üritused koos
naabritega (MTÜ Partnerid ja MTÜ
Järva Arengupartnerid). Ka kooli-
tuste ja seminaride korraldamisel on
võimalik kokku hoida.

Heiki Vuntus

LEADER-
tugigrupi taotlus
kiideti heaks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasu-
tus alustab 2. jaanuaril 2007 taas järg-
miste programmide taotluste vas-
tuvõttu:
� piirkondliku arengu kavandami-

se programm
� piirkondade konkurentsivõime

tugevdamise väikeprojektide prog-
ramm
Piirkondliku arengu kavandami-

se programmi eesmärk on paranda-
da piirkondade konkurentsivõime
tugevdamisele suunatud projektide
ettevalmistuse kvaliteeti.
Piirkondade konkurentsivõime

tugevdamise väikeprojektide prog-
rammi eesmärgiks on aidata kaasa
piirkondade arengupotentsiaali ära-
kasutamist takistavate kitsaskohtade
kõrvaldamisele ning luua eeldusi et-
tevõtluse arenguks.
Taotlusi toetuse saamiseks võivad

esitada kohalikud omavalitsused,
mittetulundusühingud ja sihtasutu-
sed, maakonnamuuseumid ning rii-
giasutused kaitstavate loodusobjek-
tide valitsejatena.
NB! Alates 2. jaanuarist alustatak-

se mõlema programmi osas ka eel-
nõustamist.
Küsimuste korral võtta ühendust

telefonil 520 4732 või e-posti aad-
ressil monica.hankov@eas.ee.

www.eas.ee

Kaks
regionaalarengu
programmi
2. jaanuarist
taas avatud

Tapa vallas korraldati juba seitsmen-
dat kordamajade värvimise kampaa-
nia, mille nimi tänavu oli �Korras
maja 2006�.
Esimest korda ühinenud vallas

toimunud üritus andis Tapa valla-
kunstniku Liina Kaldi sõnul juurde
nii mõnegi ilusamaja valla ilmet kau-
nistama. Soojast ja pikast suvest
hoolimata jäi kampaaniast osavõtt
suhteliselt tagasihoidlikuks.
Kampaaniale registreerus 18ma-

jaomanikku, kellest teostuseni jõu-
dis üheksa. Valla ilmet kõige rohkem
parandanudmajade omanikele mää-
rati juba sügisel preemiad, mis kol-
mapäeval vallavanem Kuno Rooba
vastuvõtul pidulikult üle anti.
I preemia sai Pikk tn 49 (maja-

omanik Aire Vaalmets), II preemia
Kuu tn 2 (Karli Vildek), II pree-
mia Ehituse tn 10 (Irina Juskevit�),
IV preemia Taara 15 (Tõnu Mari-
puu).
�Hindamisel ja preemiate määra-

misel arvestasime endiselt kampaa-
nia käigus hoonekompleksi märga-
tavaidmuutusi paremuse poole, töö-
de mahtu ning pinna tehnoloogilist
töötlemist,� ütles Liina Kald.
�Järgmisel aastal loodame jällegi

ilusale suvele ja ootame rohkem
majakorrastajaid, et meie ümbrus
ilusam ja rõõmsam välja näeks,� li-
sas vallakunstnik.

(VT, 29.12.2006)

Vald tunnustas
kodukorrastajaid

Alates 1. jaanuarist sõidabMTÜ Jär-
vamaa Ühistranspordikeskuse kor-
raldatud bussiliin nr 41 Tapa-Aeg-
viidu-Tapa Lääne-Viru maakonna
bussiliinina nr 64 endise sõidugraa-
fiku järgi.

(VT, 29.12.2006)

Bussiliin vahetab
numbrit

Koguneme 24. jaan
kell 18 Kooli tn 24,
et arutada, mida saaksime
teha ise enda jaoks!
(Ühing või midagi muud, et
ka meie hääl kõlaks.)

NB! Vanemad, võtke lapsed
kaasa, sest leiame
tegevuse ka nende jaoks!

Täpsem info: Kersti
5699 9984 või
Tapa vallavalitsuses
sotsiaalosakonnast

Erivajadusega
laste vanemad ja

noored!
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ÜKS PILT

Kõik me vananeme ja see protsess
algab sündimisest peale. Sinna pole
midagi parata. Samas on vananemi-
ne siiski personaalne nähtus. Igaüks
saab oma vananemise kulgu ja selle
elukaares nii olulise etapi sisu mõ-
jutada.
Mõistagi leiavad vananedes aset

muutused ka ajutegevuses, sest aju
plastilisus väheneb. Normaalse va-
nanemiskulu juurde dramaatilised
muutused ajutegevuses ei kuulu,
küll aga kipub mälu üha enam pet-
ma ja motoorika aeglustuma.
Elamaks võimalikult kaua ise-

seisvat elu ning vältimaks eakat
ohustavat dementsust on tähtis osa
mälutreeningul. Seega tuleks juba
keskeast alates hakata hoolt kand-
ma oma mälu säilimise ja arenda-

mise eest. Mälu halvenemine seo-
ses vananemisega pole siiski para-
tamatu. Kui keha aitab vormis hoi-
da füüsiline treening, siis ka aju
vajab vormis hoidmiseks treenin-
gut. See aitab Alzheimeri tõve või-
malikku saabumist edasi lükata või
haigusele leevendust tuua.
Mälutreeningu tund on vahel-

dusrikas. Seal on mõtlemist, mee-
nutamist, igasuguste seoste kujun-
damist, tähelepanuülesandeid ja ka
liikumis- ning koordinatsioonihar-
jutusi. Tunnis ei tekitata kunagi
võrdlusmomenti ja kõik kasutatud
materjalid saavad osavõtjad tasuta.
Info seeniortoast Roheline 6-1

või tel 322 0025, 5342 2364

Anu Jonuks

Mälu vajab treenimist

BNS - Sotsiaalministeeriumi tea-
tel toob uus aasta kaasa muudatu-
si tervishoiu valdkonnas.
Aasta algusest tõuseb hamba-

ravihüvitis 150 kroonilt 300 kroo-
nile aastas ning üle 63-aastastele
makstav hambaproteesihüvitis
tõuseb 2000 kroonilt 4000 kroo-
nile. Lisaks jõustub määrus, mil-
lega paljude meditsiiniseadmete
käibemaks tõuseb viielt protsen-
dilt 18 protsendile. Senise viieprot-
sendilise soodustusega jäävad muu
hulgas kõik ravimid, puuetega ini-
meste abivahendid, rasestumisvas-
tased vahendid, naiste hügieeni-
tooted ja imikute mähkmed.
Enim mõjutab käibemaksu-

määra muutumine haiglaid, ent
tekkivate kulude katmiseks tõstis
haigekassa kõikide tervishoiutee-
nuste hindasid. Praegu on sotsiaal-
ministeerium algatanud määruse
muutmise, et lisada loetellu ka
hambaproteesid ja glükomeetrite
tarvikud.
Käibemaksumäära muutuse

tõttu on oodata tervishoiuteenus-
te kallinemist nii teenuseosutajate
kui ka patsientide jaoks, näiteks
võivad hambaraviteenused kalline-
da keskmiselt kahe-kolme protsen-

di võrra. 16. jaanuarist on keela-
tud keemiliste ainete ftalaatide ka-
sutamine mänguasjades ja lapse-
hooldusvahendites.
1. veebruarist kohustub supel-

ranna omanik või valdaja ning uju-
mis- ja suplusteenuse osutaja rah-
vatervise seadusega tagama ini-
meste ohutuse, tegema vee kont-
rolli ja edastama avalikkusele tea-
vet suplusvee ja ujula vee nõuete-
kohasuse kohta.
5. juunist piirab tubakaseadus

senisest rangemalt suitsetamist
ruumides, eriti vaba aja veetmise
kohtades. Seaduse jõustumisel to-
hib kasiinodes ja toitlustuskohta-
des suitsetada vaid siis, kui suitse-
tajatele on olemas eraldi ruum. Et-
tevõtjatel on ruumide nõuetega
vastavusse viimiseks aega kuni
kaks aastat.
Muutuvad ka nõuded tubaka-

toodete pakenditele. Näiteks pea-
vad sigaretipakkidelt kaduma sõ-
nad light, mild, ultra light ja super
light ning ka toodete müügipaken-
di ümbrispakendid peavad olema
hoiatusega.
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Uus aasta toob
muudatusi

tervishoiu valdkonnas

Alates 2. jaanuarist 2007 on või-
malik veebipõhise kiirmenetluse
korras asutada ettevõte paari tun-
ni jooksul.Ettevõtte kaughaldus-
portaal hakkab asuma aadressil
http://ekanded.eer.ee/

Justiitsministeeriumi vabakutse-
te ja õigusregistrite talituse juhataja
Viljar Peebu sõnul on kiirmenetlu-
se ideeks kontrollitoiminguid mak-
simaalselt automatiseerida. �Näi-
teks jääb osaühingu asutamisel kiir-
menetluse korras ära notari juurde
minek, sest isikud tuvastatakse ja
toimingud teostatakse Eestis käibel-
oleva ID-kaardi ja digitaalallkirja
vahendusel,� toob Peep välja kiir-
menetluse suurima muutuse.
Kiirmenetluses vaadatakse kan-

deavaldus läbi hiljemalt järgmisel
tööpäeval arvates avalduse saabu-
misest. Registrit pidavate kohtute
ning Registrite ja Infosüsteemide
Keskuse töökorralduses ja ressur-
sijaotuses lähtutakse eesmärgina 2-
tunnisest menetluskiirusest.
Põhinõuded kiirmenetlusse aval-

duse esitamisel:
- kõik kandega seotud isikud on

kantud Eesti rahvastiku- või ärire-
gistrisse;

- kõik allkirjad antakse Eesti ID-
kaardiga digitaalselt;
- pangaarve Hansapangas, mida

saab interneti kaudu kasutada;
- osaühingu asutamisel on pan-

gaarvel vähemalt 40 tuhat krooni
osakapitali sissemakseks ning 2 900
krooni riigilõivu tasumiseks. FIE,
täis- ja usaldusühingu registrisse
kandmiseks on lõiv 200 krooni.
Kiirmenetluse võimalust on esi-

algu võimalik kohaldada osaühin-
gu, FIE, täis- ja usaldusühingu es-
makannetele ning ühtlasi muuta
äriregistrisse kantud andmeid � see
võimalus on ka aktsiaseltsidel, tu-
lundusühistutel ja filiaalidel. Kan-
dedokumendid tuleb kõik esitada
võrgulehe http://ekanded.eer.ee/
kaudu.
Sealtsamast saab esitada ka

elektroonilisi avaldusi nii äriregist-
ri kui ka mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registri tavamenetlus-
se. Tavamenetluses vaadatakse
avaldus läbi 5 tööpäeva jooksul.
Notariaalset asutamislepingut ja

põhikirja asendab kiirmenetluses
tüüppõhikiri. Osakapital tasutakse
avalduse esitamiseks ettenähtud
võrgulehel pangalingi kaudu koh-
tu deposiitarvele.

�Lõivu ja osakapitali saab tasu-
da pangalingi kaudu vaid Hansa-
pangas. Niipea, kui SEB Eesti
Ühispank teeb oma pangalingitee-
nuses muudatused, saab lõivu ja
osakapitali tasuda ka selle panga
kaudu,� sõnas Viljar Peep.
Kõnealuse veebilehekülje kau-

du ei saa esialgu esitada ei kiir- ega
tavamenetlusse kandeavaldusi
ühingute ühinemiseks ega jagune-
miseks ega kommertspandiregist-
risse ja laevakinnistusraamatusse
kande tegemiseks. Ka ei saa prae-
gu ettevõtet luua selle süsteemi
kaudu välismaised isikud, sest nen-
de isikuandmeid ei saa Eesti regist-
rist kontrollida.
�Kuna niivõrd mahuka projek-

ti rakendamisel võib esimestel päe-
vadel ilmneda mõningaid tõrkeid,
siis palume portaali klientidel sel-
lesse mõistvalt suhtuda. Tegutse-
me selle nimel, et teha portaal ka-
sutajale edaspidi veelgi mugava-
maks ning uuel aastal plaanime sel-
le kasutust veelgi laiendada,� lisas
Viljar Peep.

Mart Siilivask,
Justiitsministeeriumi
avalike suhete talitus

Ettevõtte saab asutada 2 tunniga

16. jaanuarist ei väljasta pangakon-
torid enam isikut tõendavaid do-
kumente ning taotletud dokumen-
did saab edaspidi kätte kodakond-
sus- ja migratsiooniameti (KMA)
büroodest.

Siseministeeriumi ja AS-i Ser-
tifitseerimiskeskus vaheline viie-
aastane leping, mille alusel toimus
isikut tõendavate dokumentide
väljastamine lisaks KMA büroo-
dele ka pangakontorites, lõpeb
järgmise aasta 15. aprillil. Sujuva
ülemineku tagamiseks lõpetatak-
se pangakontori valimine väljas-
tuskohana 15. jaanuarist, teatas
BNS-ile siseministeeriumi pressi-
esindaja.

Pangad hoiustavad dokumente
kolm kuud, see tähendab, et varem
taotletud dokumente saab pangast
kätte kuni 15. aprillini.

Isikut tõendavate dokumentide
väljastamine pangakontorites algas
2002. aastal, kui lühikese perioodi
jooksul oli ette näha väga suurt
hulka dokumentide taotlemist
ning selleks, et protsessi inimeste-
le mugavamaks teha, sõlmiti kok-
kulepe pankadega. Siseministee-
riumi kodakondsus- ja migratsioo-
nipoliitika osakonna juhataja Kert
Valdaru sõnul on tänaseks massi-
line dokumendivahetus lõppenud
ning hajutunud pikema perioodi
peale.

�Viieaastane koostöö pankade-
ga sujus väga hästi, koos nendega
suutsime kiirel perioodil hästi ini-
mestele vastu tulla. Avaldame pan-
kadele hea koostöö eest tänu,�
märkis Valdaru. Massiline doku-
mendivahetus tulenes kümne aas-
ta möödumisest kogu Eesti elani-
ke dokumenteerimisest. Kümne-
aastase kehtivusajaga Eesti koda-
niku passe hakati välja andma
1992. aastast.
Senist dokumentide väljastami-

se korda muudab ka biomeetrilis-
te andmete kasutuselevõtt isikut
tõendavatel dokumentidel tulevast
aastast. Inimesele unikaalsete bio-
meetriliste andmete kasutuselevõtt
kaitseb dokumente paremini võlt-
simise ja kuritahtliku kasutamise
eest.

Vastavalt Euroopa Liidu nõu-
kogu määrusele kantakse reisido-
kumentidesse kaks biomeetrilist
identifikaatorit - näokujutis ja
sõrmejäljed. Tehniliselt tähendab
see, et reisidokumendile lisatak-
se mikrokiip, millele on elektroo-
niliselt kantud dokumendi oma-
niku näokujutis ja kaks sõrme-
jälge.
Elektrooniline näokujutis võe-

takse Eestis kasutusele järgmisel
aastal ja kaks sõrmejälge 2009.
aastal.
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Pangad lõpetavad
isikut tõendavate
dokumentide
väljastamise

Tapa muuseumis on veel avatud näitus �Endla Lääne käsitöö ja Lehtse Käsitööseltsingu jõulukaunistused�.

Seeniortuba teatab
10. jaan kell 13

Keskpäevane jututund “Jõuludest
ja kolmekuningapäevast vana

kalendri järgi”. Külalised
11. jaan kell 10

Tarbekunstiring (salvrätikud,
siidimaal, nahkehistööd jne).

Ootame kõiki huvilisi ja teeme
tööplaane edaspidiseks.

11. jaanuar kell 13
Tantsutund kultuurikojas. Ootame
kõiki, kes peavad lugu liikumisest

ja muusikast.
15. jaan

Algab mälutreening.
Ootame kõiki huvilisi!

Alates 15. jaan
 igal esmaspäeval kell 15

kepikõnd
Keppe saab ka laenutada.

Info tel 322 0025, 5342 2364

Foto Heiki Vuntus
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

21. detsember 2006
- Otsustati väljastada kasutusluba
Suurtükiväegrupi Ohvitseride Kogu-
le kuuluvale kabelile aadressil Loode
35.
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Põhi-
võrk 330kV õhuliinile asukohaga Tapa
vald.
- Ühele puudega inimesele määrati
hooldaja.
- Pikendati perekonnas hooldamise
lepingut ühe isikuga.
- Ühele isikule eraldati sotsiaalkorter
ja ühe isikuga pikendati sotsiaalkorte-
ri üürileping.
- Toimetulekutoetuse jääkidest otsus-
tati maksta täiendavaid sotsiaaltoetu-
si 26 isikule.
- Nelja isiku toetusavaldused jäeti ra-
huldamata, kuna nad ei kuulu vähe-
kindlustatud isikute hulka ja ei vasta
Tapa valla poolt kehtestatud korrale.
- Toimetulekutoetust otsustati maks-
ta detsembris 74 401 krooni.
- Kinnitati lihtsustatud pakkumisme-
netlusega hanke �Kalijärve puhkeala
teede ja platside korrastamine� tule-
mused. Pakkumise esitasid kaks fir-

mat. Paremaks tunnistati ASi Järva
Teed poolne pakkumine.
- Anti välja korraldus vaidemenet-
luse peatamiseks.
- Valiti OÜ Tapa Elamu audiitoriks
2006. aasta majandusaasta aruande
auditeerimiseks vannutatud audiitor
Maret Noodla.
- Kinnitati suulise enampakkumise
tulemused (enampakkumine Pika krt
10, Jäneda külas tunnistati nurjunuks).
- Anti korraldus Nõmmküla kolhoo-
si tööosakute väljamaksmiseks.
- Kinnitati surnud isiku pärandvara
nimekiri.
- MTÜ-le MaRaLeA (Lehtse Avatud
Noortekeskuse) anti tasuta kasutus-
se ruumid Rägavere tee 19 II korrus
Lehtse alevikus.
- Reservfondist eraldati EELKAmb-
la Maarja Kogudusele 9 865 krooni
Ambla surnuaia valgustamise kulude
katteks.

28. detsember 2006
- Esitatakse vallavolikogule määruse
eelnõu �Represseeritu ja represseeri-
tutega võrdsustatud okupatsiooni-

reziimide poolt represseeritud isiku-
te vabastamine maamaksust�.
- Otsustati toetada ühe Vana-Vigala
kutsekooli õpilase toitlustamist.
- Otsustati maksta täiendava sotsiaal-
toetusena ravitoetust ühele isikule.
- Eraldati AS-ile Tapa Haigla hoolde-
kodu teenuse eest ühele vanurile 1000
krooni.
- Eraldati hooldustasu Häcke OÜAa
hooldekodule ühe isiku teenuse osu-
tamise eest.
- Otsustati peretoetuse maksmised
kahele isikule.
- Korteriomandi seadmised vormista-
takseKesk 17, Veski 16 jaVõidu pst 6,
Tapa linn.
- Tapa valla 2006. aasta eelarvele lisa-
ti sihtotstarbelisi eraldisi.
- Kahele isikule otsustati välja maks-
ta Nõmmküla kolhoosi tööosakud.
- Reservfondist eraldati MTÜ-le
Jeeriko 21 686 krooni garaazile uue
katuse ehitamiseks.
- MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing
eraldati 42 621 krooni ronimisseina ja
ronimisvahendite ostmiseks.

Pole kellelegi uudiseks Eesti elanike
siirdumine välismaale elama, tööle või
õppima.
Kuigi meie rahvastikuregistrisea-

dus kohustab hoolitsema isikuid
enda, oma alaealiste laste ja eestkos-
tetavate elukoha aadressi õigsuse eest
rahvastikuregistris, on inimestel siis-
ki palju küsimusi. Näiteks tuntakse
jätkuvalt huvi, kui palju on inimesi
ühest või teisest piirkonnast võõrsi-
le lahkunud. Ehk teisisõnu, kus on
registreeritud nende elukoht, kuhu
laekub nende tulumaks, millisesse
omavalitsusse vajadusel abi saami-
seks pöörduda või lähenevaid Riigi-
kogu valimisi silmas pidades, kus ja
kas nad valida saavad.
Rahvastikuregistri seaduse koha-

selt peavad Eestis elavad inimesed re-
gistreerima oma elukoha. See tähen-
dab, et inimene peab määrama oma
põhielukoha, kus ta suurema osa oma
ajast elab. Selle juriidilise aadressi jär-
gi saabuvad inimesele ametlikud tea-
ted, määratakse inimese valimisõigus.
Sama aadressi järgi laekub kohalik-
ku omavalitsusse ka inimese tulu-
maks. Just tulumaks seob inimest
kohaliku omavalitsusega sel moel, et
inimesel on õigus pöörduda selle
omavalitsuse poole, kus on registree-
ritud tema elukoht, lasteaia koha,
kooli, sotsiaalabi jms teenuste saami-
seks, kuna inimene on oma tulumak-
suga andnud oma panuse kohaliku

elu edenemisse.
Kaudselt on elanike arv aluseks

paljudel muudelgi juhtudel, näiteks
mitmete programmide kaudu raha-
eraldamisel kas siis maakonnale või
kohalikule omavalitsusele.
Kus on või peaksid olema regist-

reeritud inimesed, kes on asunud ela-
ma välismaale, näiteks Soome?
Eesti ja Soome riik on astunud

otsustava sammu korrastamaks oma
rahvastiku andmebaase. Selleks sõl-
misid nad 2005.a alguses vastava le-
pingu, mille alusel toimub kahe riigi
vahel elukoha andmete vahetus.
Rahvastikuregistri seaduse koha-

selt muudetakse rahvastikuregistris-
se kantud elukohaandmed isiku ela-
ma asumisel välisriiki, kui ta on saa-
nud Soome alalise elukoha. Sel juhul
on isik kohustatud 30 päeva jooksul
oma sealse elukoha andmed edasta-
ma Eesti kohalikule omavalitsusele
või välisesindusele.
Juhul, kui isik ei ole välisriiki ela-

ma asumisel teavitanud registrit oma
elukohaandmete muutumisest, võib
Siseministeerium muuta isiku eluko-
ha andmed Eesti rahvastikuregistris
välisriigist saadud andmete alusel.
Vastavalt saadud andmetele kanti

hiljemalt 5.detsembriks 2006 Soome
rahvastikuregistrist saadud aadress-
andmed Eesti rahvastikuregistris isi-
ku elukoha põhiaadressiks. Nimeta-
tud rahvastikutoimingud tehti seoses

lähenevaid Riigikogu valimisi silmas
pidades, et alaliselt välismaal elavad
Eesti Vabariigi kodanikud saaksid sa-
muti valijakaardi.
Nii oli Lääne-Viru Maavalitsuse

rahvastikuregistri andmeil k.a 5.det-
sembri seisuga kantud Soome põhi-
aadressiks 758 Lääne-Virumaa elani-
ku andmed. Kõige enam oli Soome
elama asunuid Rakvere linnast � 216,
Vinni vallast � 91 ja Tamsalu vallast �
70. Eestis oli Soome põhiaadressiks
kantud samal ajal üle 8500 Eesti ko-
daniku aadress.
Siinkohal teadmiseks, et juhul, kui

inimene asub uuesti elama Eestisse,
tuleb tal elukoha registreerimine taas
ette võtta. Tal on kohustus teavitada
sellest Soome rahvastikuregistrit ja
registreerida oma elukoht Eestis, esi-
tades selleks elukohateate sellele ko-
halikule omavalitsusele, kus on inime-
se uus elukoht Eestis.
Et kasu elukoha registreerimisest

saavad kõik, ka inimene ise, tasub re-
gistreerimise protseduur ette võtta.
Lisa: KOV-ti, palju Soome elama

asunuid 5.dets 2006 seisuga: Haljala
28, Kadrina 53, Kunda 34, Laekvere
10, Rakke 20, Rakvere vald 18, Rak-
vere linn 216, Rägavere 13, Sõmeru
55, Tamsalu vald 70, Tapa vald 49,
Vihula 40, Vinni 91, V-Nigula 12,
Väike-Maarja 49.

Hilje Pakkanen,
L-Viru maavalitsuse avalike suhete nõunik

Elukoha registreerimine
on vajalik

Uurimine uurimiseks! Aga
põhjused on ammu teada. 18.
okt 2006 oli ASi Rakvere Piiri-
tustehas Moe tehases järje-
kordne nõupidamine. Tutvuti
äsjaostetud dekanterpressiga,
mis võimaldab praagast eralda-
da kuivaine ja vee. Samas aga
nenditakse, et eraldatud vee
eelpuhastuse probleemid vaja-
vad lahendamist!! Vajavad tões-
ti! Need on kogu Moe piiritu-
setehase eksisteerimise aja la-
hendamata olnud. Poolikust la-
hendusest pole aga suurt öko-
loogilist abi loota.
Minu viimane nõukogude-

aegne märgukiri läks 24. 07. 89.
a Tiit Madele, kes oli �Noorte
Hääles� esinenud üleskutsega
teatada kõigist väärnähtudest
sõjaväeosades. Just sõjaväeosa-
des! Sest 21. juunil oli ametis-
se kinnitatud uus NSVLi kait-
seminister � Dmitri Jazov. Sel-
lest tseremooniast võttis osa ka
Tiit Made, kelle küsimustele
vastanud uus kaitseminister
väga perestroikalikult. Tiit
Made: �Õieti palusin ma temalt
nõu, kuidas suhelda tema allu-
vatega, kes Eestimaal teenides
suhtuvad agressiivselt siinses-
se loodusesse. D. Jazov ütles
selle peale väga kenasti, et ta
mõistab eestlaste suurt loodu-
searmastust, et Eestimaa on
väga kenasti korras jne, ja et
kõikidest juhtumitest, kus esi-
neb looduse reostamist või sel-
lesse agressiivset suhtumist
peaksin talle personaalselt tea-
da andma. Selle peale võtab siis
minister isiklikult abinõud tar-
vitusele. Ja sellepärast olekski
mul nüüd palve lugejatele, et
nad kõikidest juhtumitest, kus
armee midagi kuhugi maha va-
lab, kuskilt midagi maha saeb,
midagi ära lammutab või loha-
kile jätab, mulle teataksid. Lu-
ban, et saadikujärelepärimise
korras edastan kõik need fak-
tid kaitseministrile isiklikult.�
Ja nüüd siis väljavõte minu kir-
jast: � Olen juba 1965. a alates
tegelenud Tapa linna põhjave-
te reostajatega. Peamiseks
süüdlaseks siin on kahtlemata
sõjaväelennuväli, mille rajamist
alustati 1940. a. Asjad on aga
pidevalt halvenenud. Pole mär-
gata mingisugust hoolimist ei
kohaliku elanikkonna, ei loo-
duse ega ka �oma inimeste�
vastu. On täiesti mõistusevas-
tane, et kaugelt toodud kütus

kallatakse lihtsalt maha. Saadan
Teile osa oma kirjavahetusest
(koopiad). Ehk leiate nendest
paberitest midagi kasutami-
seks!� Kas leidis � ei tea. See
oli minu viimane �löök� Tapa
lennuvälja pihta, ehkki lennu-
väli polnud ainuke reostuskol-
le.
AS Mavese töö nr 3116

�Ohtlike jääkreostuskollete
kontroll ja uuring� aruandest
09.11.2004 võib leida �alasti�
teavet tegeliku olukorra kohta.
Kui kogu Eestis on 75 jääkreos-
tuskollet (JRK), siis Tapa val-
las on neid 3 - Tapa lennuväli
(JRK42), Tapa Veduridepoo
(JRK43) ja Tapa Vagunidepoo
(JRK44). Rekordi püstitame ka
reostuse territoriaalse ulatuse-
ga. Kui Eesti SEJ tuhaväljak
Vaivara vallas (JRK32) on reos-
tanud põhjavett 500 ha ulatu-
ses (ka üks suurematest põhja-
vee reostajatest), siis Tapa len-
nuväli üksi on põhjavee rikku-
nud 1600 hektaril.
Aruandes on avalikustatud

ka �tähtsamate� avariide nime-
kiri. Ehkki neist on viitamisi
juttu olnud juba eelmistes lugu-
des, toon nad nüüd veel kord
ära kui kinnitust leidnud faktid.
1967. a oli Kooli tänava ve-

delkütusehoidla avarii (reostu-
sid puur- ja salvkaevud Kooli,
Turu ja Kesk tänava ümbruses);
1973. a lõpus oli avarii kat-

lamajas Ogonjok (Lembitu 15).
Reostus haaras Õhtu ja 21. Juu-
ni pst ning Vilde ja Pika tn. Sa-
mas oli avarii mitmel korral
1976. a;
1977. a oli veduridepoo kü-

tusehoidla avarii, kus maha
jooksis 172 tonni masuuti;
1979. a oli avarii TK Vasar

vedelkütusehoidlas (reostati
kaevud Päikese, Kalda ja Taara
tn ümbruses).
Mitmete avariide ülevaatus-

protokollidest selgub, et reos-
tajateks on olnud ka Autobaas
nr 21, Tapa MEK, bensiinijaam
Pikal tänaval, Tapa Vaguni- ja
Veduridepoo. Esimene aruan-
ne Tapa elanike kaevude reos-
tamise kohta valmis Geoloogia
Valitsusel juba 1982. a. Aga ela-
nikke ei teavitatud. Midagi oli
tõsiselt mäda! Teati, vaikiti, var-
jati - aga avariid kordusid , kor-
dusid ja läksid üha ulatusliku-
maks. Kogemustest ei õpitud
mitte üks raas. Kas ka praegu?!

Lembit Joorits

Mälestuskilde
ja uitmõtteid

Tapa vesi (järg)

Peamised muudatused sotsiaaltoe-
tuste osas alates 1. jaanuarist 2007:
Eestkostel ja perekonnas hooldu-

sel olevate laste toetus tõuseb 600
krooni võrra � 900 kroonilt 1500
kroonini.
Uuest aastast saavad 6000 krooni

elluastumistoetust ka eestkostel ja
peres hooldamisel olnud lapsed.
Täna toetatakse iseseisva elu alusta-
misel ühekordse elluastumistoetuse-
ga lastekodudes kasvanud lapsi.
Vanemahüvitis: 2007. aastal on

hüvitise määr 2690 krooni, hüvitis

alampalga suuruses 3600 krooni ja
maksimaalne hüvitise suurus 21 624
krooni.
Matusetoetuse suurus 2007. aas-

tal on 2600 krooni.
Ohvriabi seaduse muudatusega

tõstetaksemakstava hüvitise suurust
70%-lt 80%-ni vägivallakuriteoga
tekitatud varalisest kahjust.
Hüvitistemaksimumsumma tõu-

seb 50 000 kroonilt 150 000 kroo-
nini ja ohvri surma korral makstava
matusekulude hüvitise määr tõuseb
5500 kroonilt 7000 kroonini.

Toetused represseeritutele tõuse-
vad 3000 kroonini � hüvitise mak-
simum tervishoiuteenustele, retsep-
tiravimitele või taastusravi tuusiku-
le tõuseb 2500 kroonini (2006. aas-
tal 2000 krooni), koos 500 krooni
transpordihüvitisega on aastane hü-
vitis 3000 krooni.
Toimetulekupiir tõuseb ettepane-

ku järgi 900 kroonini üksi elavale ini-
mesele või pere esimesele liikmele
ja 720 kroonini pere teisele ja igale
järgnevale liikmele.
Muudatused 2007. aasta jooksul:

Alates 1. aprillist on keskmine va-
naduspension 3490 krooni (tõus
11,29%).
1. juulist tõstetakse lapsetoetus

alates pere kolmandast lapsest 900
kroonini. Samaaegselt lõpetatakse
kolme- ja enamalapselise pere toe-
tuse ehk kvartalitoetuse maksmine.
Muudatusest võidavad kolmelapse-
lised pered 300 krooni, neljalapseli-
sed pered 600 krooni, viielapselised
pered 1050 krooni ja kuuelapselised
pered 1500 krooni kuus.
1. juulist on isadel võimalik saa-

da vanemahüvitist, kui laps on 70
päeva vanune varasema kuue kuu
asemel.
Selle aasta septembrist hakatak-

se maksma lapsetoetust ka neile, kes
õpivad põhikoolis, gümnaasiumis
või põhihariduse baasil kutseõppe-
asutuses teistes õppivormides kui
päevane õppevorm � õhtuõppes,
kaugõppes ja ilma põhihariduseta
kutseõppes.

Katrin Pärgmäe,
Sotsiaalministeeriumi

pressiesindaja

Muudatused sotsiaaltoetustes 1. jaanuarist 2007



7. jaanuar kell 12 � Lehtse 3. pinksi pühapäev. Mäng
turniiridena. Mängivad mehed, naised,
poisid, tüdrukud. Etapi parimaile
auhinnad. Täiskasvanuil osamaks 15 kr

21. jaanuar kell 12 � LEHTSE KÜLAKILB 3. MÄNG Jätkub 5.
hooaeg, kevadeni veel 4 mängu!
Täiskasvanuil osamaks 15 kr

TAPA VALLA AJALEHTLK 4 6. jaanuar 2007

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Agur – Pikk 16, Rakvere, tel 322 3999
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.
Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise
nädala esmaspäeval kell 16.

Ostan MAAKODUKS sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti.

Helista telefonil 5379 7173 ja 511 6424
või saada kiri: maamaja@msn.ee

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID

lõhutud ja sobivas mõõdus.
Kogused täpsed ja mõõdetavad,
puud koormasse laotud.
Firmal on pikaajaline

küttepuude tegemise kogemus.
Tel 5660 7450

TAPA KULTUURIKOJAS
JAANUAR 2007

TAPA KONSTAABLIJAOSKONNA
TELEFONID

Joel Alla, juhtivkonstaabel
337 2159, 5349 7041

Aleksander Klasberg, vanemkonstaabel
337 2163

Tanel Lees, konstaabel 337 2162

Raivo Timuska, vanemkonstaabel
322 5629

Ivan Kostrõkin, vaneminspektor 337 2165

Aleksei Osokin, noorsoopolitseinik
Tapal ja Kadrinas 337 2164, 322 5629

Gennadi Sults, tõlk 337 2166

Faks Tapal 327 7278

Tapa korrapidamine 337 2161

Segers Eesti võtab tööle

ÕMBLEJAID
Töökoht asub Tapal.

Telefon 325 8900, hede@segers.ee

Segers Eesti võtab tööle
inglise või rootsi keelt valdava

MÜÜGITELLIMUSTE SISESTAJA.

Tel 325 8900, 325 8901, hede@segers.ee

Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskus koostöös MTÜ

Loometööga kutsub:

Rahvusliku käsitöö võrkvöö tegemise
õpetusele Jänedal

20. (L) ja 21. (P) jaanuaril
10. (L) ja 11. (P) veebruaril
kell 8.30 kuni kell 16

Õpetaja Silja Nõu ERKL-ist. Osalustasu
nelja päeva eest kokku 120 krooni.
Eelregistreerimine telefonil 528 7107,

loome@hot.ee
Koolitust toetavad Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Viru ekspertgrupp, Tapa vald,

Ambla vald.
Kaasa võtta kaks puuvarrast (sukavardad)
läbimõõduga 5 mm, kaks metallist

sukavarrast, kõige peenemad läbimõõduga
1,5 mm, kaks pitskruvi laua külge

panemiseks, kahekordset jämedamat villast
lõnga ja nööri sidumiseks.

Registreerime soovijaid
EESTI KEELE

KESKTASEME KURSUSELE
Algus grupi täitumisel

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 või
tel 325 8690

9. jaanuar kell 20 Kino
15. jaanuar kell 19 Vana Baskini Teatri etendus

�Tüütu tüüp�, pääsmed 110 kr ja 90 kr
16. jaanuar kell 20 Kino
18. jaanuar kell 13 Klubi Kanarbik uusaastapidu
19. jaanuar kell 20 Film Eesti lähiajaloost, �Laulev

revolutsioon�, pääse 30 kr
21. jaanuar kell 15 Ukraina Seltsi uusaastakontsert
23. jaanuar kell 20 Kino
26. jaanuar kell 19 Tapa linna isetegevuslaste uusaasta

kontsert-pidu
30. jaanuar kell 20 Kino

Registreerime soovijaid
INGLISE KEELE

KESKTASEME KURSUSELE
(The New Cambridge English Course 2)

Algus 29. jaanuaril kell 18
Roheline 19, Tapa

Info ja registreerimine kohapeal või
tel 325 8690

Roheline 19, Tapa

Oodatud on kõik huvilised!

Laupäeval, 6. jaanuaril
Loodusretk Neeruti mka-le 4 tundi

(võileib taskusse).
Millest räägivad jäljed lumel?

Pühapäeval, 14. jaanuaril
Lühiretk Kadrinas 2 tundi
mööda Tapa teed.

Pühapäeval, 21. jaanuaril
Õpituba rahvamajas 2 tundi
Puud + puud + puud = mets

Kogunemine ja väljasõit rahvamaja ees
kell 12. Osavõtumaks 20 kr, Neeruti Seltsi

liikmeile ja õpilastele 10 kr
Infotelefon 5552 5314

MTÜ NEERUTI SELTS
avatud loodusretked,

lühiretked ja õpitoad 2007.
aasta jaanuarikuus

LEHTSE KULTUURIMAJAS
JAANUAR 2007

Austatud lapsevanemad!
Kõik lapsevanemad,

kes said Tapa valla 1. sünnipäevale
kutse Tapa kultuurikotta 21.10.2006,

palun pöörduge võimalikult kiiresti Tapa valla
kultuurispetsialisti poole

telefonil 3229659, 5290785 või meili teel
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Teid ootab meeldiv üllatus !

ESIMEES: Aleksander Sile
(5646 6595, termoring@hot.ee)
ASEESIMEES: Andres Mandre
(325 2328, amandre@hot.ee)
LIIKMED: Marina Annus
(322 6421, mannus@evr.ee),
Svetlana Dru�kova (327 1311,
327 7700), Leelo Jürimaa
(383 3350, lehtse.kultuurimaja
@tapa.ee), Toomas Kaukvere
(516 8246, toomas@evt.ee),
Alari Kirt (5660 7450, alari@
ambla.ee), Elmu Koppelmann
(327 0110, elmu.koppelmann
@tapa.ee), Katrin Kuusik
(325 8813, kuusikkatrin@hot.ee),
Riina Niibo (383 3308,

riinaniibo@hot.ee), Raivo Okk
(525 3987, mott@uninet.ee),
Arvi Palmsalu (5382 6916),
Mart Peedo (327 7359,
martpeedo@hot.ee, tapaperearst
@hot.ee), Piret Pihel (383 3231,
piretpihel@hot.ee), Mart Pihlak
(329 5872, mart@universal.ee),
Viivi Kallis (viivi.kallis@mail.ee),
Kalju Soomeri (521 1541), Lilli
Strõnadko (327 0061), Vjat-
seslav Suvorov (322 6250,
vjatseslav.suvorov@mail.ee),
Tatjana Tamm (5662 5582,
tatjana.tamm@neti.ee), Kalle
Valdlo

REVISJONIKOMISJON
ESIMEES: Tatjana Tamm
LIIKMED: Alari Kirt, Vjat�eslav
Suvorov

EELARVE- JA
ARENGUKOMISJON
ESIMEES: Vjat�eslav Suvorov
ASEESIMEES: Aleksander Siler
LIIKMED: Raivo Okk, Piret Pihel,
Marina Annus, Leelo Jürimaa,
Toomas Kaukvere, Arvi Palm-
salu, Andres Mandre, Kuno
Rooba, Alar Teras

MAJANDUSKOMISJON
ESIMEES: Raivo Okk
ASEESIMEES: Mart Pihlak
LIIKMED: Sirje Jäetma, Viivi
Kallis, Vambola Kastemäe,
Janno Lamus, Mart Lees, Mati
Mitt, Aaro Neidek, Jaan Puhas-
mets, Tiit Vait

KULTUURIKOMISJON
ESIMEES: Piret Pihel
ASEESIMEES: Katrin Kuusik
LIIKMED: Ilmar Kald, Kairi
Kroon, Astrid Valdre, Allan Vin-
ter, Leelo Jürimaa, Tõnu Salm,
Kaido Lanno, Arvi Palmsalu,
Anne Raava, Anne Terk

TAPA VALLAVOLIKOGU LIIKMED TAPA VALLAVOLIKOGU KOMISJONID
SOTSIAALKOMISJON
ESIMEES: Marina Annus
ASEESIMEES: Riina Niibo
LIIKMED: Mart Peedo, Tea Välk,
Ave Pappe, Viivi Kallis, Pilvi
Kangas, Kaja Kangur, Eda-
Pireth Kerkel

HARIDUSKOMISJON
ESIMEES: Leelo Jürimaa
ASEESIMEES: Svetlana Dru�kova
LIIKMED: Tiina Evardi, Peeter
Kald, Katrin Kask, Maie Kaste-
mäe, Elmu Koppelmann, Katrin
Lumiste, Aivi Must, Vahur Mägi,
Heiki Vuntus, Valeri Susi


