
Lehtse lasteaia juhataja Anne Kivisoo (vasakul) ja kultuurimaja juha-
taja Leelo Jürimaa tänasid Viive Linnjärva meeldiva koostöö eest.

Nr 16/292 2. september 2006 Tasuta

LÜHIDALT LÜHIDALT

Fotod Heiki Vuntus

Selle aasta juulis tugevdas AS
Merko Ehitus oma kuludega Tapa
spordihoone katusefermide sõl-
med, kõrvaldades ehituslikud puu-
dused, mis ilmnesid selle aasta 8.
märtsil.
Tapa vallavalitsuse ehitusspetsia-

listi Inga Suvi sõnul teostati fermi-
de tugevdamine vastavalt inseneri-
bürooKandev poolt koostatud eks-
pertarvamusele, keevitades sõlme-
dele ribaterasest tugevduslapid.
Tööd anti üle 11. augustil .

Merko Ehitus
parandas

spordihoonet

Tapa vallavõimud palusid linna juu-
beli puhul õnnitlejail lillede ja kingi-
tuste toomise asemel annetada raha
kaptenAnton Irwe, kelle juhitud soo-
musrong nr 1 vabastas Vabadussõjas
9. jaanuaril 1919 Tapa linna, mäles-
tuse jäädvustamiseks avatud panga-
kontole.Augusti keskpaiga seisuga oli
sinna laekunud 9 625 krooni.
�Lähitulevikus kuulutame ideele

konkursi,� ütles Tapa vallavanem
Kuno Rooba. �Minu nägemuses
võiks see olla mälestussammas ning
miks mitte ka väike soomusrong sin-
na juurde,� lisas ta.
Praeguse plaani järgi määrati mä-

lestussamba asukohaks Paide maan-
tee ja Loode tänava nurk. Loode tä-
navatmööda liigubpõhiline transport
Tapa väljaõppekeskusse. Kevadel al-
gatas väljaõppekeskus mõtte muuta
Loode tänava nimi alates Paidemaan-
teest A. Irwe tänavaks.

(VT, 15.08.2006)

Anton Irw saab
mälestussamba

Heategevusfond Dharma ja
Philip Morris Eesti OÜ kingivad
kooli alguse puhul 52 lapsele to-
reda nari.
Heategevusfond Dharma ja

Philip Morris Eesti jagavad koo-
lialguse puhul taas lasterikastele
peredele narisid. Heategevuspro-
jekti eesmärk on aidata pisutki la-
hendada lasterikaste perede ruu-
miprobleeme.
Dharma fondi tegevjuhi Malle

Eenmaa sõnul elavad paljud suur-
pered kitsastes oludes, seepärast
on kahekorruselised narid hea la-
hendus parandada nii ruumi kui
ka laste magamisaseme probleemi.
Tapa vald sai seekord kaks nari,

mis antakse kahele perele. Peale
naride toetab SA Dharma Tapa
valla peresid laste arengut toeta-
vate asjadega (raamatud, joonitus-
tarbed jne).
SA Dharma on aastaid juba

toetanud Tapa valla peresid nii na-
ride, mööbli, hügieenitarvete kui
ka rahaliselt erinevate projektide
läbiviimist.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

SA Dharma aitab
valla peresid

19. augustil toimus Rakveres Valli-
mäel seeniortantsupäev-piknik. Sära-
silmseid kübarates daame oli 14 rüh-
ma ja meie Tapa seenioride rühm
nende hulgas. Peagi moodustati tant-
suringid ja tantsiti läbi juba tuttavad
ja meie jaoks ka mitmed uued tant-
sud (meie tantsisime alates 20. veeb-
ruarist 2006. a). Uusi tantse püüdsi-
me kohapeal ära õppida. Tantsud va-
heldusid ühislaulmisega ansambli
�Törts� saatel.
Tantsupäev-piknik õnnestus iga-

ti tänu imeilusale ilmale, heale orga-
niseerimisele ja rõõmsameelsetele
tantsijatele.

Elvira Belials

Memmed
tantsuringis 1. september on kuulutatud tar-

kusepäevaks. Sel päeval alustavad
uut õppeaastat nii lapsed, noored,
lapsevanemad, vanaisad ja vana-
emad, aga ka töövõtjad ja tööand-
jad, poliitikud ja teadlased, kultuu-
ritegelased ja sõjaväelased. See on
nii, sest elame ajal, mil elukestev
õpe on kujunemas normiks. Ha-
ridus ei ole kaasaegses maailmas
enam luksus, vaid vahend omaen-
da, aga ka riigi ja rahva igapäeva-
seks toimetulekuks.
Tapa vallas algab õppetegevus

seitsmes koolis. Võime rõõmsalt
hõisata, et üle aastate alustab meie
koolides õppimist rohkem lapsi kui
varasematel aastatel. Tapa vene
gümnaasiumis pole näiteks juba
mitu aastat olnudkahte klassikomp-
lekti esimesi klasse. Sellel aastal on.
Uuendusena alustab üks neist klas-
sidest õppimist varase keelekümb-
luse programmi alusel eesti keeles.
Kui eelmisel õppeaastal kasutati e-
kooli projekti katseliselt, siis sellel
aastal üritavad koolid muuta selle
juba tavaliseks suhtlusvahendiks
kooli ja koduvahel.Nendemuutus-
te rakendamine koolides ei lähe ker-
gelt, ka õpetajad vajavad nende
muutuste rakendamisel lapsevane-
mate toetust. Ühiskonna arenedes
ei tohi kool jääda konservatiivseks
piduriks, vaid peab arenema koos
ühiskonnaga.
Viimastel nädalatel on Eesti

avalikkuses palju räägitud haridu-
se kvaliteedist ja süsteemist. Samu-
ti õpetajate puudusest koolides.
Õpetajate puudus on kimbutanud
ka Tapa valla munitsipaalkoole.
Võiks öelda, et krooniline prob-
leem on õpetajakutse ja töö jät-
kuv alahindamine. Küsimus ei ole
ainult õpetamise eest makstavas
ebaõiglaselt madalas tasus võrrel-

des teiste ametitega. Õpetaja ja
õppejõud peavad muutuma ühis-
konna väärtushierarhias kõige
hinnatavamaks. Kui kunagi öeldi
koolmeistrite kohta, et nad on
maa sool, siis on nad tänagi seda
endiselt. Tingimusel, et õpetaja-
kutse eeldab täit pühendumist,
südamlikkust ja ausust. Õpetajast
sõltub meie riiklike ja rahvuslike
põhiväärtuste kestmine, eesti vai-
mujõud.
Täna on veel vara anda hinnan-

gut, kas kvaliteetsete õpetajate puu-
dust aitab leevendada kevadel val-
lavolikogu poolt heaks kiidetud
vallale vajalike õpetajate toetamise
kord. Loodame, et pikemas pers-
pektiivis on sellest kasu. Valla koo-
lidemaine ja õpetajate kompetent-
sus peab olemas selline, et iga valla
õpilane tahaks õppida oma valla
koolis. Iga laps onmeie jaoks väär-
tus ja seda väärtust peame oskama
hoida.
Me teame üsna täpselt, et meie

inimressurss on väga piiratud ja

seetõttu tuleb koolides luua niisu-
gused tingimused, milles igal lap-
sel, noorukil ja õppimistahtelisel
täiskasvanul avaneks võimalus
parimaks võimalikuks hariduseks
või täiendkoolituseks.
Valla jätkusuutlikkuse seisuko-

hast on tegemist kõige tähtsama
valdkonnaga. Sest haridus tähen-
dab valmisolekut. See ei saa olla
eesmärk omaette, pigem on see
protsess, mis läbib ja ilmestab kõi-
ki eluvaldkondi alates kõige liht-
samast igapäevatööst ja lõpetades
teadusteooriatega. Haritud inime-
ne ei tähenda alati seda, et kellelgi
on taskus hulk diplomeid, vaid
mingiks ametiks vajalikku, kutse-
alase ettevalmistuse tegelikku ta-
set. See tähendab teadmiste, os-
kuste ja vilumuste kogumit, mis
võimaldab olla nii efektiivne ot-
sustaja kui ka vastutaja.
Head kooliaasta algust teile,

armsad noored! Head kooliaastat
meile kõigile!

Kuno Rooba, vallavanem

Head õppeaasta algust!

Sel teisipäeval oli Tapa linna asutuste
juhtidel võimalus saata üks töötaja osa
võtma loengust raudtee ohutusest.
Tegu oli ennetustööga, kuhu oli kut-
sutud kohaliku omavalitsuse, politsei,
päästeameti, laste ja noortega tööta-
vad ja raudteel töötavad inimesed.
Operation Lifesaver Estonia

(OLE)onmittetulundusühing,mison
loodud raudteega seonduva liiklus-
ohutuse suurendamise ja liiklusõnne-
tuste vähendamise eesmärgil. OLE
loodi 2004. aasta novembris Ameeri-
ka Ühendriikides 1972. aastal käivitu-
nud raudteeohutusprojekti eeskujul.
OLEmissioonon suurendada ela-

nikkonna teadlikkust raudteeliikluse-
ga kaasnevatest võimalikest ohtudest
ja õiguspärasest käitumisest raudteel,
eesmärgiga vähendada raudteel toimu-
vate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel
hukkunute ning vigastatute arvu.

Raudtee ohutuse
teabepäev

Lehtse põhikooli õpetajad saatsid 30. augustil oma kauaaegse kolleegi ja direktori Viive Linnjärve pensio-
nipõlve pidama.

Ave Pappe

tapa.ee

Sõidame teatrisse
vaatama

Draamateatri etendust
�Kõik armastavad...�

Kelmikomöödia
Toimub 17. septembril
kell 19, Rakvere teatris

Osades: Maria Klenskaja,
Lembit Ulfsak, Peeter Oja
(külalisena), Merle Palmiste,
Tõnu Mikiver, Aleksander
Eelmaa ja Fjodor Tanner

(külalisena).

Etendus on ühe vaheajaga,
kestab 2 tundi ja 10 minutit.
Pileti hind 150.-, Isic kaartiga
ja pensionärid 105.-, sõit 25.-
Väljasõit kl 18 keskväljakult
Teatada ja raha tasuda
hiljemalt 11. septembriks
Tapa Bussi, Pikk 10
kell 8-12, tel 322 0019
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VALLAVOLINIK ENDAST

Olen sündinud 1. novembril 1950.
a Melegjani külas Leedus. 1958. a
tulime perega Eestisse, Rakkesse,
kuna ema asus tööle Rakke Lubja-
tehasesse. Sealt läks ta ka pensio-
nile ning elab praegugi Rakkes.
Peres on meid viis last, neli poissi
ja tüdruk
1959. a asusin õppima Rakke

keskkooli vene õppekeelega klas-
sis, kus sain olla ainult neli aastat,
peale mida sai minust Narva inter-
naatkooli õpilane. Selle lõpetasin
1968. a ning asusin kohe tööle, al-
gul Rakveres ning aasta hiljem
Rakke lubjatehases, sest ema hai-
guse tõttu tuli minul kui kõige va-
nemal lapsel pere aitamiseks tööle
asuda. Lubjatehases olin nii liht-
tööline, tehnoloog, meister kui ka
tsehhijuhataja. Vahepeal käisin ka
vene kroonus ning lõpetasinKeht-
na NPK.
1979. a seoses abiellumisega

asusin elama Tapale ning tööle
TKTK Flora Kadrina tsehhi
meistrina ning hiljemBioEsti jaos-
konnajuhatajana. Abikaasa Lia
töötas palju aastaid Tapa Toitlus-
tusettevõtete Ühenduses kassapi-
dajana, viimased 10 aastat aga on
ametis praeguses Tapa vallavalitsu-
ses. Peres on kaks tütart, vanem
tütar Maarja on lõpetanud Eesti
Humanitaarinstituudi ning töötab
Väike-Maarja gümnaasiumis õpe-
tajana, noorem tütar Tiina õpib
Tallinna Tehnikakõrgkooli raken-
dusgeodeesia eriala viimasel kur-
susel.
Minu hobi on lugemine, eriline

armastus on ajaloolise ning ulme-
kirjanduse vastu. Samuti meeldib
mulle väga olla looduses, käin see-
nel ja kalal ning peaaegu kogu vaba
aeg kulub kevadel, suvel ja sügisel
suvilas potipõllundusega tegelemi-
seks.
1980. aastate lõpul tehti mulle

ettepanek kandideerida valimistel
Tapa linnavolikogusse, kuhuma ka
osutusin valituks. Pool aastat hil-
jem tegi tolleaegne täitevkomitee
esimees Raivo Raid mulle ettepa-
neku võtta vastu täitevkomitee ase-
esimehe ametikoht. Sealt algas
minu tee uue ajastu kohalikus po-
liitikas ning abilinnapea kohale jäin
ma kuueks aastaks.Minu põhiüles-
annete hulka kuulusid migratsioo-
niga seotud küsimused ning linna
kommunaal- ja elamumajandus.
Tagasivaates võib öelda, et see pe-
riood oli minu elus ühest küljest

huvitav, aga teisalt ka meeletult
keeruline, sest sellel ajal kujunes
alles välja linna juhtimisskeem, lah-
kus Vene sõjavägi ning toimus kõi-
gi struktuuride ülevõtmine linna
valdusesse. Samuti oli tõsiseid
probleeme linna sooja- ja veema-
janduses. Hinge on siiani jäänud
kripeldama meie nn sõjaväelinna
osa, kus ei õnnestunud kõiki elu-
maju ekspluatatsioonis hoida. Tei-
sest küljest aga teeb rõõmu, et
Tapa linnas ei tekkinud sundüür-
nike.
1996. a lahkusin abilinnapea

kohalt ning juba 10 aastat olen ol-
nud ametis ASEesti Raudtee Pääs-
terongi Tapa Avariigrupi juhina.
Mind on valitud kõigisse voli-

kogu koosseisudesse ning viima-
sed 10 aastat on minu eriliseks
ülesandeks olnud juhtida voliko-
gu eelarve- ja majanduskomisjoni.
Poliitiliste vaadete poolest kuulun
Sotsiaaldemokraatlikusse Erakon-
da.
Oma otsustes lähtun ma alati

eelkõige inimestest ning et otsus
oleks efektiivnemaksimaalselt pal-
judele vallakodanikele. Samuti
pean ma väga oluliseks valla tege-
miste juures koostööd, usaldust
ning järjepidevust. Parimaks näi-
teks siinjuures on valdade ühine-
mine, mida ma toetasin, lootes siis
ja ka praegu, et tänu sellele arene-
vad kiiresti nii linn kui ka ühine-
nud vallad. Kahjuks aga on endis-
tes valdades mõnedes valdkonda-
des mahajäämusi, mille järeleaita-
mine nõuab lisavahendeid ning
tekitab kahjuks ka pingeid. Oma
töös volikogus püüan alati esiko-
hale seada linna ja valla huvid, sest
minu valijad on ju Tapa linna ko-
danikud ning nende käekäik sõl-
tub volikogu otsustest.
Minu suur tänu ja lugupidami-

ne kuulub kõigile minu endistele
ja praegustele kolleegidele, kes on
alati mind toetanud ning usun, et
koostöös saame ja suudame valla
elu positiivselt edasi viia.

Vjat�eslav
Suvorov

Täpselt viis aastat tagasi, 1. septemb-
ril sai Tapa 1. lasteaiast lasteaed �Pi-
sipõnn�. Tavaliselt on nii, et ikka
mingi tähtsama sündmuse puhul
meenutatakse möödunut ja unista-
takse tegusast tulevikust. Lasteaia
kroonikat sirvides selgus, et Tapa
linnas on väikelastele lasteaiateenust
pakutud juba 1906. aastast alates.
Siis töötas lasteaed Masingu väike-
laste kooli nime all palvemaja ruu-
mides. Õpetus toimus eesti, vene ja
saksa keeles.
Edasi kuni 1967. aastani, kui avati

Tapa 1. lasteaed, kulges kõik suure-
mate ja väiksemate tõusude ning
mõõnadega. Lisaks eelpool nimeta-
tud Tapa 1. lasteaiale tegutses sel
perioodil veel kolm venekeelset las-
teaeda. Kokku oli väikeses Tapa lin-
nas aga üldse kuus tegutsevat laste-
aeda.
Tähtsam pöördepunkt oli jällegi

1992. aasta 1. aprill, kui eestikeelne
lasteaed kolis kesklinnast endisesse
Tapa Raudtee lastepäevakodu ruu-
midesse. Lasteaia juhatajana jätkas
energiliselt teotahteline pikaaegne
lasteaiajuhataja Aini Salvik.
2000. aasta juunikuust sai laste-

aed uue juhataja ning 1. septembril
2001. aastal saigi lasteaed uue nime
�Pisipõnn�. Lasteaia missioon kõ-
lab nii: �Oleme Tapa linnas tegut-
sev lasteaed, mis loob eelkooliealis-
tele lastele võimalused alushariduse
omandamiseks. Meie ülesandeks on
soodustada lapse kehalist, emotsio-
naalset, sotsiaalset, intellektuaalset
arengut ning kujundada lapses
õigeid väärtushinnanguid. Peame
oluliseks koostööd laste kodudega,
kaasame lapsevanemaid oma tege-
mistesse.� Neid eesmärke järgides
me liigumegi tasapisi selle poole, et
lastelemuutamugavaks nendemän-
gumaa ja jagada teadmisi just nii
palju, et kooliteed astuma hakates
oleksid omandatud vajalikud põhi-
oskused.
Meie tähtsamaid tegemisi ja

sündmusi väiksesse statistikasse sät-
tides selgus järgmist:
· Alates 2000. aasta sügisest te-

gutseb lasteaias beebikool koduste-
le pisipõnnidele, mida juhendab
muusikaõpetaja Maie Kents.
· Alates 2001. aastast juhib ja

koordineerib lasteaed �Pisipõnn�
Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajate
käelise tegevuse ainesektsiooni
tööd.
· 2003. aasta sügisel avasime uue

rühma uutele pisipõnnidele.
· 2003. aasta suvest pakume õpi-

lasmaleva töölaagrite noortele töö-
tamisvõimalust, toitlustame neid.
· 2004. aasta kevadel esinesid

Tapa �Pisipõnni� õpetajad Valda
Rüü ja Kairi Kroon ettekandega
Lääne-Virumaa alushariduse konve-
rentsil �Mängides kasvan suureks.�
· 2005. aasta kevadel korraldasi-

me juba ise Tapa kultuurikojas Lää-
ne-Virumaa alushariduse konve-
rentsi �Lapse arengu toetamine�.
· Viie aasta jooksul on toimunud

mitmed koolitused ja õppepäevad
kõigile lasteaiatöötajatele meie las-
teaias, kuhu kutsutakse vastavale
erialale spetsialiseerunud lektorid-
koolitajad.
· Lasteaias tegutseb Irina Eelmaa

ja Karin Hiisi eestvedamisel laste-
aiaõpetajate ametiühing.Muuhulgas
onmeeldivaks traditsiooniks saanud
nende poolt organiseeritud õppe-
aastat lõpetavad väljasõidud, mis
ühendavad kollektiivi ja on kujune-
nud meeldivalt lõõgastavaks vahel-
duseks peale väsitavat õppeaastat.
· Viimaste aastate jooksul on

�Pisipõnni� päevastes tegevustes
kaasa löönud Euroopa Vabatahtli-
ku Teenistuse kaudu Tapale omal
soovil tulnud noored, kes on paljus-
ki lasteaiaelu värvikamaksmuutnud,
tegeledes lastega ja tuues killukese
oma kultuurist meie tavaellu.
Lisaks eelpool nimetatule oleme

ajaleheveergudel järjepidevalt kajas-
tanud toimunud üritusi nii, et nen-
dest on huvilisel kindlasti ülevaade
olemas.
Meeldiv on siinkohal mainida se-

dagi, et meie lasteaed on pidevaks
õppimise kohaks ka üliõpilastele
TPÜ Rakvere Kolledzist. Käiakse
vaatamasmeie staazikate ja ka noor-
te pedagoogide tegevusi lastega,
arutletakse koos, jagatakse kogemu-
si, korraldatakse ühiseid väljasõite.
See kõik teeb südame soojaks ja

annab impulsi uuteks mõttelendu-
deks, energiat ka siis, kui murepil-
ved pea kohal liuglevad. Salata ju ei
saa, et ootame remonti ja seoses sel-
le suure ootusega kerkib murekoo-
rem vahest teadmatuseni suureks,
aga me püüame ühiselt ikkagi, et
edulatt oleks ebaedulatist kõrgemal.
Ameerika kirjanik Washington on
öelnud kuldsed sõnad: �Edu tuleb
mõõta mitte niivõrd kohaga, mille
inimene siin elus saavutab, vaid ras-
kustega, mida ta on edasi jõuda püü-
des ületanud!� Püüame, loodame ja
usume siis koos ja teeme kõik selle
heaks, et meeskonnatöö käigus sä-
raks rohkem päike, kui tilguks vihm!
Lasteaia viienda sünnipäevaga

avaneb selle õppeaasta tarkusekogu-
mise varakambri uks. Seistes selle
avali ukse lävel ei vaata me mitte ta-
gasi, vaid otse edasi, lootes, et ees
paistab palju naeru ja rõõmu, mõist-
mist ja üksmeelt, palju tulemuslik-
ku koostööd, toredaid reise ja ühis-
üritusi kolleegidega. See kõik ühen-
dab meid selliseks meeskonnaks,
kellel on sära silmis. Lasteaiatöötaja
ei saa ju teisiti edasi anda endasse
kogutud väärtusi, teha koostööd,
olla vabalt vahetu ja vajalik nende-
le, kes astuvad meie sammudes, jät-
kavad meie tegemisi, ulatavad käe
oleviku ja tuleviku sillal, et püsiks
kõik see, mille nimel pingutame,
usume ja loodame täna meie!
PALJU ÕNNE �Pisipõnnile� ja

pisipõnnidele, tänusõnad toetajate-
le ja koostööpartneritele, tegusat
õppeaastat kõigile!

Tea Välk,
lasteaia �Pisipõnn�

juhataja

�Pisipõnnil� viies aastapäev

Foto lasteaia arhiivist
Lasteaia kollektiiv juunikuus Toila reisil.

Juuli algusest kuni augusti alguseni võis
Tapa linnasmärgata võõramaalasi, kes
askeldasid küllmeie parkides, jõe ümb-
ruses, Tapa linnapäevade korraldami-
sel ja Tapa Lastekaitse Ühingus.
Juba teist aastat järjest võtab Tapa

Lastekaitse Ühing vastu ESTYESi
vahendusel Eestisse tööle tulnud noo-
ri. Sel korral olid esindatud sellised
maad nagu Lõuna-Korea, Prantsus-
maa, Saksamaa, T�ehhi, Ukraina, Itaa-
lia, Hispaania, Holland ja Slovakkia.
Noorte grupp koosnes üliõpilastest ja
erinevate ametite esindajatest. Esime-
se töömaleva pikkus oli kolm nädalat,
teise töömaleva pikkus kaks nädalat.
Selle aja jooksul tehti päris palju kasu-
likku meie linnale. Tegeleti heakorra-

töödega, nagu hekkide pügamine ja
olmejäätmete koristaminse, mida
kahjuks jätkus küllaga. Sellist tööd te-
gid noored oma elus esmakordselt ja
siinkohal peab tähelepanu juhtima
sellele, et nii hoolsaid ja kohusetund-
likke töötajaid vajaks linn pidevalt!
Noorte jaoks oli ka üllatusi. Nimelt
ei mõistnud nad, miks meie linnako-
danikud ei hoia omakodupaika. Enne
vabatahtlike lahkumist lubasin neile,
et teen lehte artikli, kus pöördun ava-
likult linnakodanike poole palvega
hoida puhtana seda kaunist, puhast
ja ehedat, mis meie ümber on, sest
see on ju meie kodu.
Esimesed kaks nädalat käidi

RMKil abis metsataimi kõrgest ro-

hust vabastamas. Töö tegi eriti ras-
keks see, et tõusta tuli hommikul kell
neli, kuna ilmad olid kuumad ja hom-
mikul peale kella kümmet polnud
võimalik enam metsas töötada. Siis-
ki ei tulnud kellelgi neist pähe kurta
varase tõusmise üle. Peale töötege-
mise tutvustasime neile eesti kultuu-
ri, külastasime erinevaid kauneid pai-
ku Eestimaal ja muidugi tutvustasi-
me linna, kus nad oma vabatahtikku
tööd tegid. Eriti vaimustasid neid La-
hemaa Rahvuspark ja sealsedmatka-
rajad. Altjal ujumas käies, leidsid aga
kõik üksmeelselt, et kuigi vesi ei ol-
nud teab mis soe, oli see siiski tõeli-
selt mõnus ja karastav.
Vallavanema vastuvõtt mõjus va-

batahtlikele igati positiivselt, kuna viis
neid kurssi meie linna mineviku, ole-
viku ja valla tulevikuga. Nende jaoks
oli see kuidagi uskumatu, et nii noor
inimenevallavanemaametit peab, kuid
meil jäi vaid selle üle uhkust tunda.
Õhtuti korraldati noortekeskuses

erinevaid rahvusõhtuid,millest saidosa
ka meie linna noored, kes suvel noor-
tekeskuse tegevusest aktiivselt osa võt-
sid. Samuti kohtuti meie linnas aasta
vabatahtliku tööd teinud Moritza ja
Marikaga, kes naljatades algul juttu
eesti keeles alustasid ja hiljem siis juba
oma emakeelele üle läksid.
Praeguseks onmõlemad vabataht-

like grupid tagasi oma kodumaal ning
lõppenud on ka Moritza vabatahtlik

tööTapa linnas, kus ta hommikupoo-
likutel lasteaias ja õhtuti noortekesku-
ses abiks oli. Oma vabatahtlikutööga
Tapa linnas jäi ta igati rahule ning ära-
mineku õhtul oli kindel, et siin linnas
ei ole ta mitte viimast korda.
Tore on vaadata, kuidas noored

tulevad oma vabast ajast,oma raha
eest teisele maale lihtsalt tööd tege-
ma ainuke kasu selles, et õppida tund-
ma teist kultuuri ja seda rahvast, kes
elab sellel maal. Veel parem on aga
see, et koju tagasi minnes oli neil kaa-
sas palju positiivseid emotsioone.

Vabatahtlikud Tapa linnas

Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu

tegevjuht



Lasteaia juhataja Tea Välk tänab sisuka koolituspäeva lektorit Eve Ka-
limulinat.
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1. Lehtse kooli õpilasring
Kooli Kodu
7.25 Lehtse töökoda 15.45 Lehtse töökoda
7.28 Alari Kirdi maja 16.00 Lehtse kool
7.31 Põriki teerist 16.07 Koolimaja teerist
7.34 Jootme 16.10 Raudtee peatus (Lehtse ülesõit)
7.38 Ambla teerist 16.15 Lehtse
7.44 Sirje Kriisa maja 16.23 Rägavere
7.46 Linnape mõis 16.26 Linnape teerist
7.49 Linnape teerist 16.29 Linnape mõis
7.52 Rägavere 16.31 Sirje Kriisa maja
8.00 Lehtse 16.37 Ambla teerist
8.05 Raudtee peatus 16.41 Jootme

(Lehtse ülesõit) 16.44 Põriki teerist
8.08 Koolimaja teerist 16.47 Alari Kirdi maja
8.15 Lehtse kool 16.50 Lehtse töökoda
8.30 Lehtse töökoda
Liini teenindab FIE Tiit Orupõld, tel 522 1556

2. Jäneda kooli õpilasring
Kooli Kodu
7.30 Patika 15.30 Patika
7.35 Aru 15.40 Jäneda
7.38 Läpi 15.45 Raudla
7.40 Jäneda raudteejaam 15.48 Kukevere
7.50 Lehtse teerist 15.50 Lehtse teerist
7.58 Kukevere 16.05 Lambafarmi
8.00 Raudla 16.15 Jäneda
8.05 Jäneda 16.20 Jäneda raudteejaam
8.15 Patika 16.25 Läpi

16.30 Patika mägi
16.35 Aru
16.40 Patika

Liini teenindab Heiki Kruusmaa, tel 5595 1235

3.Tapa kooli õpilasring
Kooli Kodu
6.50 Tapa bussijaam 15.00 Tapa gümnaasium
6.52 Õhtu pst. 15.05 autobaas
6.53 Autobaas 15.10 Näo I
6.55 Moe teerist 15.15. Näo II
7.00 Moe 15.18 Karkuse I
7.01 Moe II 15.20 Karkuse II
7.03 Vahakulmu 15.25 Karkuse mõis
7.04 Kaarli 15.27 Karkuse II
7.05 Saiakopli 15.28 Karkuse I
7.10 Metsa 15.30 Metsa
7.15 Karkuse I 15.35 Saiakopli
7.17 Karkuse II 15.37 Kaarli
7.20 Karkuse mõis 15.40 Vahakulmu
7.22 Karkuse II 15.42 Moe II
7.25 Karkuse I 15.45 Moe
7.30 Näo II 15.46 Moe teerist
7.35 Näo I 15.47 Autobaas
7.39 autobaas 15.48 Õhtu pst.
7.45 Tapa gümnaasium 15.50 Tapa bussijaam
Liini teenindab Tapa Autbussipark OÜ tel 322 0071

Avalikel liinidel sõitvatele õpilastele väljastatakse kooli ja kodu tasutasõi-
dukaardid septembrikuu jooksul, kui on täpselt selgunud õpilaste nimekir-
jad, kes milliseid liine kasutavad. Seni saavad õpilased kooli ja koju sõita
tasutasõidukaarti esitamata
Avalikel bussiliinidel nr 39, 40 ja 41 on leping sõlmitud MTÜ Järvamaa
Ühistranspordi Keskusega (tel 59 613) ja bussiliine nr 16, 46, 53, 51 ja 9
teenindab Järve Bussipark AS (tel 373 477).

Õpilasliinide
sõidugraafikud
2006/2007. õa

Suvi on saavutanud haripunkti ja
peagi hakkab mägede tagant paist-
ma sügiskollaseid värve. Aeg on pu-
hata ja õhkõrnu mõtteid mõelda ka
uuest õppeaastast.
Lasteaia �Pisipõnn� õpetajad

teadsid juba kevadel suvepuhkust
oodates, et 31. juulil on tulemas üks
koolituspäev. Päev jõudis kätte ja
ootamatult suur rõõm oli jälle kok-
ku saades tõdeda, et ees ootas nii
palju rõõmsaid ja puhanud nägu-
sid ning uudishimulikke pilke. Pea-
legi oli rõõm ka Tapa valla teiste las-
teaiaõpetajatega kohtuda, kuna las-
teaia juhataja Tea Välk oli koolitu-
se nii organiseerintud, et mitte
ainult meie maja õpetajad, vaid
kogu valla lasteaiaõpetajad saaksid
toimunust osa. Lasteaiaõpetaja on
ju ainult siis tasemel, kui ta pide-
valt tahab teada, tunneb huvi, on
uuendustele aldis.
Koolitus oli tellitud OÜ Sophia

Koolituselt ja lektor Eve Kalimuli-
na, kes on Paikuse lasteaias juhataja
asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal,
selgitas pika päeva jooksul, kuidas
teostada planeerimisprotsessi koo-
lieelses lasteasutuses.
Planeerimisoskus on tegelikult

lasteaiaõpetaja ametis üks väga olu-
line oskus, kuna õigesti ja oskusli-
kult planeeritud õppekava läbimine
tagab, et lapsed, olenemata koduse
kasvatuse ja õpetuse erinevast tase-
mest, tuleksid koolis õppimise ja käi-
tumisega hästi toime.
Koolituse tegi põnevaks teoree-

tilise osa ja rühmatöö vaheldumine.
Kuuldut sai kohe proovida huvita-
vate rühmatööde käigus.
Nüüd on selline tunne, et ei jõua

ära oodata uue õppeaasta algust, sest
tahaks ikkagi õpitut rakendada töös
lastega. Kindlasti ei saa öelda, et
kõik hakkab toimuma nüüd teist-
moodi, aga iga koolitus annab jul-
gust uskuda, et palju senisest raken-
datust hakkab toimima kindlakäeli-
semalt, täiendades seni tehtut.
Tark mees Comenius on öelnud:

�Midagi pole mõistuses, mis enne
pole olnud meeltes.� Järelikult ei
peaks õpetust alustama asjade sõna-
lisest seletusest, vaid nende tegeli-

kust vaatlusest. Õpetamine tä-
hendab juhatamist tuttavatelt as-
jadelt tundmatutele ja on armas-
tusest, mitte vihkamisest sündi-
nud sõbralik ja mõistev tegevus.
Kuna ma soovin kedagi juhata-
da teele, siis ma ei lükka ega tõu-
ka teda. Jõu kasutamise asemel
võtan tal käest ja kõnnin tema
kõrval või lähen tema ees ja kum-
mardan, et ta järgneks mulle.�
Uut õppeaastat alustame su-

vel kogutud tarkuseterade ellura-
kendamisega ja soovime kõigile
kaunist päikeselist suve lõppu!

Kairi Kroon

Koolituspäev lasteaias �Pisipõnn�

Foto Kairi Kroon

Tapa gümnaasium

1.a klass, õpetaja Juta Rodit-
�enko
Carmen Adrat, Mark Aleksejev,
Sepo-Martin Elb, Rutt Kivisild,
Neeli Lehtpuu, Evelina Lõsenko,
Erki Malva, Reigo Molt�anov,
Anni Nagel, Jüri Petrov, Sarah-
Sandra Põder, Katriin Põrk,
Reimo Raudla, Erki Roots, Stefen
Sumla, Johan-Taaniel Sevtsov,
Lisette Tallermann, Aleks
Tvardovski, Kermo Uue ja Kaido
Veerme

1.b klass, õpetaja Erika Tamm
Katrin Hüüs, Keili Kadak, Anett-
Michel Kevade, Riin Kuiva, Heli
Kukk, Carolin Meos, Richard
Mäesalu, Erika Net�ajeva, Anti
Olesk, Leila Pikki, Eliine Porval,
Annabel Reinul, Toomas Risthein,
Kaisa Rooba, Kevin Sikka, Madis
Soodla, Marianne Tali, Kelli
Vildek ja Johannes Vooglaid

Valla esimeste klasside õpilased
Jäneda põhikooli 1. klassis alus-
tab tänavu oma kooliteed 11 õpi-
last: Einar Lest, Karl Joonas Ots,
Markus Peterson, Lauri Ries,
Greete Saareoks, Annika Tam-
me, Rando Timusk,Denis Ulitin,
Liisa Vassiljeva, Kristi-Maria
Vijar, Tarvo Väljas. Soovime
neile tugevat töötahet ja õpirõõ-
mu pikkadeks kooliaastateks.
Nendele ja kõigile teistele meie
kooli õpilastele on nende aren-
guteel toeks ja abiks 14 õpetajat,
kellest 3 alustavad Jänedal esimest
tööaastat: Merli Seli (3. klassi
õpetaja), Liidia Talve (algklassi-
de inglise keele õpetaja) ja Arvo
Luik (muusikaõpetaja). Soovin
jõudu, rohket töörõõmu ja sära
silmadesse uuel õppeaastal nii Jä-
neda põhikooli kui ka teistele
Tapa valla õpetajatele, õpilaste-
le, lastevanematele ning meie
headele koostööpartneritele.
Aivi Must, Jäneda põhikooli direktor

1.c klass õpetaja Tiina Tammar
Viljar Bezlugov,Maarja Feldmann,
Auli Kristmann, Kairit Kookla,
Greete Lepanurm, Evelin Lillepea,
Marily Nüüd, Andreas Proosa,
Jane Reinvart, Sander Roosimägi,
Sten Roosimägi, Greeta Staal, Ta-
nel Tampik, Reio Tedrekull, San-
der Tomson, Siivo-Sandre Tänav-
ots, Kristo Vabamägi ja Triin
Vendla

Jäneda põhikool

Lehtse põhikool

Lehtse põhikooli 1. klassi lähevad
sel sügisel ElisabethHakman,Gerry
Pross, Marten Prokuda ja Tambet
Sild. Klassijuhataja on Merike Kär-
mas.

Toredat ja tegusat kooliaastat!

Soovib
Lehtse kooli pere

Mul meenub esimene
koolipäev ja õpetaja,
kui tulin kooli, lilled väikses käes.
Nii suur ja uhke koolimaja näis
ning pea sest saginast mul ringi käis.

Jälle kooli! Nii see algab aastast aas-
tasse. Sellel sügisel alustab oma esi-
mest kooliaastat 38 õpilast. 1.a klassi
asub õppima 20 õpilast, kus alusta-
takse õppetööd varase keelekümb-
lusklassina, õppekeeleks eesti keel.
1.b klassis hakkab õppima 18 õpi-

last, õppekeeleks vene keel. Sellel
aastal toimub hiliskeele-kümblus-
klassides õppetöö eesti keeles 6., 7.,
8. ja 9. klassis.
Tore, et on hakkajaid lapsi ja lap-

sevanemaid, kes usaldavad meie
kooli ja õpetajaid. Õpetajad ja kool
püüavad ka anda endist parima.
Kallid lapsed, kool ja õpetajad juba
ootavad teid.
Klassijuhatajad 2006/2007.

õppeaastal: 1.a � Monika Lääne-
mägi, 1.b � Valentina Tenitska, 2.
� Natalja �elabotina, 3. � Jelena

Malovskaja, 4. � Valentina Pavljuk, 5.
� Jelena Jakovleva, 6.a � Monika Lää-
nemägi, 6.b �NadezdaMart�enko, 7.a
� Galina Vassiljeva, 7.b � Nadezda
Jevt�i�ina, 8.a � Viktoria Belit�ev, 8.b
� Valentina Ozerova, 9.a � Katre Jür-
genson, 9.b � Alevtina Vassiljeva, 9.c
� Julia Gubanova, 9.d � Galina
Smetanina, 10. � Marina Martsin-
kevit�, 11. � Anneli Morgenson, 12. �
Natalja Jevdokimova.
1. klassi asuvad õppima
1.a klass � Vladimir Bondarevski,

Eduard Bu�, Siimon Bu�, Stefan Bu�,

Lidiya Efimova, Aleksandr Frolov,
Maxim Goussarov, Aleksandr
Kalnitski, Kristiina Leppik, Erik
Ossiit�uk, Diana Peepmaa, Kirill
Polotski, Jana Prutenskaja, Dzesika
Razumenko, Kirill Rebrikov, Alek-
sei Skljadnev, Rutt Skrjabina, Jevge-
ni Stojan, Aleksei �kretov ja Diana
Tju�ina.
1.b klass � Jekaterina Akimova,

Aleks Frants, Jegor Jakovlev, Kons-
tantin Kamyshev, Anastassia
Ladõgina, Karina Luneva, Kristina
Muskova, Aljona Obozenko, Erik

Paas, Eduard Põkalo, Kristina Ser-
gejeva, Kristina Sidorovitch, Kari-
na Sohhor, Aleksandra Solovjova,
Jana Sta�kova, Andrei�uvalov, Ka-
rina Zeljapova ja Viktoria
Timofejeva.

Soovime kogu kooliperele ja las-
tevanematele teguderohket kooliaas-
ta algust.

Tapa vene gümnaasiumi
administratsioon

Kooliaasta algus Tapa vene gümnaasiumis
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Alates 1. juunist 2006 pakub
AS Tapa Haigla rehabilitat-
siooniteenuseid, mis on
mõeldud puude raskusastet
taotlevatele lastele ja täiskas-
vanutele ning juba puuet
omavatele isikutele.
Mis on rehabliltatsiooni-
teenus?
Rehabilitatsiooniteenus

on sotsiaalteenus, mille ees-
märk on parandada puudega
inimese iseseisvat toimetule-
kut, suurendada ühiskonda
kaasatust ja soodustada töö-
tamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse

käigus hinnatakse isiku toi-
metulekut ja kõrvalabi vaja-
dust, tehakse ettepanekuid
(kodu)keskkonna kohanda-
miseks, abivahendi saamiseks
ja kasutamiseks. Samuti tege-
letakse puudega inimeste
nõustamisega erinevatel tee-
madel, et parandada edasist
sotsiaalset toimetulekut.
AS Tapa Haiglas osutava-

te rehabilitatsiooniteenuste
loetelu:
1. Koostatakse isiklik

rehabilitatsiooniplaan (kehti-
vusega 6 kuud � 3 aastat).
2. Juhendatakse inimest,

kuidas rehabilitatsiooniplaa-
nis kirjeldatud tegevusi ellu
viia
3. Osutatakse järgmisi

rehabilitatsiooniplaanis
märgitud teenuseid:
· rehabilitatsioonihinda-

mine ja -planeerimine;
· rehabilitatsiooniplaani

täitmise juhendamine ja täit-
mise tulemuste hindamine;
· füsioterapeudi teenus

(individuaalne ja grupitöö);
· sotsiaaltöötaja teenus (in-

dividuaalne, perenõustamine
ja grupinõustamine);
· eripedagoogi teenus (in-

dividuaalne, perenõustamine
ja grupinõustamine);
· psühholoogi teenus (in-

dividuaalne, perenõustamine
ja grupinõustamine);
· logopeedi teenus (indivi-

duaalne, perele ja grupile).
· majutus- ja toitlustustee-

nus.

AS Tapa Haigla ei osu-
ta teenuseid vaimse puude-
ga isikutele ja alaealistele
õigusrikkujatele.
Mida teha rehabilitat-

siooniteenuse saamiseks?
Rehabilitatsiooniteenuse saa-
miseks tuleb inimesel täita
rehabilitatsiooniteenuse taot-
lus. Taotluse vorm on kätte-
saadav Sotsiaalkindlustus-
ameti ja Sotsiaalministeeriu-
mi kodulehekülgedel ja kõi-
kides pensioniametites. Täi-
detud taotlus saata posti teel
või tuua elukohajärgsesse
pensioniametisse.
Taotlusele lisada erine-

vad dokumendid:
· koopia isikut tõendavast

dokumendist;
· koopia puude raskusast-

me määramise otsusest, kui
see on olemas;
· koopia kehtivast isikli-

kust rehabilitatsiooniplaanist,
kui see on olemas.
Kui taotluse täidab isiku

seaduslik esindaja, siis on
vaja esitada ka esindusõigust
tõendava dokumendi koopia.
Taotlust ei pea täitma:
· need, kes suunatakse

rehabilitatsioonile puude ras-
kusastme määramiseks;
· alaealised õigusrikkujad,

kes esitavad Sotsiaalkindlus-
tusametile alaealiste komisjo-
ni otsuse, kus on mõjutusva-
hendina märgitud rehabilitat-
siooniteenus.
2. Suunamiskiri rehabili-

tatsiooniteenusele saadetakse
postiga. Koos suunamiskirja-
ga saadetakse rehabilitat-
siooniasutuste nimekiri, mil-
les on märgitud inimesele
kõige sobilikumad rehabili-
tatsiooniasutused.
3. Inimesel on õigus vali-

da, millisesse rehabilitat-
siooniasutusse ta teenusele
läheb. Selleks peab ta sobiva
asutusega ise ühendust
võtma 21 päeva jooksul ja
aja kokku leppima (kas posti
või telefoni teel vm viisil).
4. Esmakordselt reha-

bilitatsiooniteenusele minnes
koostatakse isiklik reha-

bilitatsiooniplaan. Võtke
kindlasti perearsti juurest
kaasa ka tervisekaart ja väl-
javõtted haiguslugudest.
Plaani koostab vähemalt
viiest liikmest koosnev
rehabilitatsioonimeeskond,
kes hindab inimese kõrvalabi
vajadust, toimetulekut jm.
Inimene kinnitab oma allkir-
jaga, et on rehabilitat-
siooniplaaniga tutvunud ja
sellest aru saanud.
5. Rehabilitatsiooniplaani

juurde kuulub tegevuskava,
kuhumärgitakse vajalikud te-
gevused ja teenused, mis on
olulised inimese iseseisvuse ja
toimetuleku parandamiseks.
Märgitud teenuseid osutatak-
se nii rehabilitatsiooniteenuse
raames, kuid sinna märgitud
teenuseid võivad osutada ja
finantseerida ka kohalik oma-
valitsus, tööhõiveamet, haige-
kassa.
Koos rehabilitasioonitee-

nusega pakub AS Tapa Haig-
la ka majutusteenust 1�3 ko-
halistes mugavates tubades,
millle sisse on arvestatud ka
lõunasöök.
6. Rehabilitatsiooniplaanis

on märgitud rehabilitat-
sioonimeeskonda kuuluv
isik, kes juhendab, kuidas
rehabilitatsiooniplaani täita,
kuidas teenuseid taotleda ja
kelle poole võib pöörduda.
AS Tapa Haigla rehabili-
tatsioonimeeskonna plaani
koostamise ja juhendamise
eest vastutav spetsialist on
füsioterapeut Reet Uudeküll.
Juhendav isik teeb võrgusti-
kutööd KOV sotsiaaltöötaja-
ga, perearstiga, kooliga.
Pärast rehabilitatsiooni-

teenuse osutamist koostab
rehabilitatsiooniasutus osuta-
tud teenuste kohta arve. Ini-
mene (või tema seaduslik
esindaja) kinnitab oma allkir-
jaga, et arves märgitud teenu-
seid on osutatud. Arve tasub
Sots iaa lk ind lus tusamet
rehabilitatsiooniasutusele.

Reet Uudeküll
AS Tapa Haigla füsioterapeut

3258852

AS Tapa Haigla pakub
rehabilitatsiooniteenust

Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi eesmärk on kohalik
areng ja piirkondade konku-
rentsivõime kasv läbi kogu-
konna kaasamise ja tugevda-
mise. Programmi valdkonda-
deks on: kogukonnaliikmete
koolitamine ja kohaliku aren-
gu kavandamine; kohaliku aja-
loopärandi ja traditsioonide
väärtustamine; kohaliku elu-
keskkonna parandamine.
Programmi abikõlbulike tege-
vuste pikem loetelu on
internetiaadressil http://
www.ea s. e e/v f s/2931/
A b i k % F 5 l b u l i k u d
tegevused.doc
Programmi rakendamise

sihtpiirkond on kogu Eesti
territoorium, välja arvatud üle

2 500 elanikuga asulad Rah-
vastikuregistri 01.01.2006. a
seisuga.
Taotlusi programmi va-

henditest toetuste saamiseks
võivad esitada avalikes huvi-
des tegutsevad seltsingud,
mittetulundusühingud ja siht-
asutused, mis pole asutatud
kohaliku omavalitsuse või rii-
gi osalusel ja milles ei osale
liikmena kohalik omavalitsus
või riik.
Taotlused tuleb esitada

projekti elluviimise asukoha-
järgsesse maavalitsusse.
Programmi kaudu eralda-

tud toetuste kasutamise mak-
simaalne tähtaeg on 12 kuud.
Kohaliku tähtsusega projek-
tide toetuse suurus on kuni

15 000 (viisteist tuhat) Eesti
krooni ja maakondliku või
laiema tähtsusega projektidele
kuni 30 000 (kolmkümmend
tuhat) krooni.
Projektidesse peab olema

kaasatud taotlejapoolne oma-
finantseerimine või tema
koostööpartnerite poolne
kaasfinantseerimine vähemalt
10 % ulatuses projekti kogu-
maksumusest. Kaasfinantsee-
rimise osas saab teavet Tapa
valla arendusnõunikult Vahur
Leemetsalt (tel 5649 5439).
Taotlusvooru tähtaeg on 1.

oktoobril 2006. a. Täpsem
info internetis http://
www.eas.ee/?id=703.

Vahur Leemets

Kohaliku omaalgatuse
programm

Mujal maailmas on turuma-
janduse oludes töötuks jäämi-
ne normaalne nähtus ja töö-
tuks jäänule osutatakse töötu-
rule naasmiseks igakülgset abi.
Mitte ainult materiaalset, vaid
ka õpi- jamoraalset abi, vaim-
set tuge, hoides niimoodi ära
töötu enesehinnangu langu-
se ja kergendades tema naas-
mist töisesse ellu.
Meil elavad töötud paraku

tugeva vaimse surve all, vaim-
ne tugi aga puudub. Inimesed
on oma suure mure ja �häbi-
koormaga� üksi.
Kes siis on keskmise töö-

tava ja eduka eestlase silmis
töötu? Loomulikult joodik,
logard ja väga rumal inime-
ne, ühesõnaga rämps. Kuju-
tage ette seni tublit tööini-
mest, kes leiab ennast ühel
päeval selle �rämpsu�hulgast.
Möödub kuu, teine, kol-
mas�, aga tema ühiskond-
lik staatus ei muutu, sest lähi-
konnas tööd ei ole. Eriti maal
ja väikelinnades. Aga edukas
ühiskond on selliste saamatu-
te suhtes, teadagi, sallimatu ja
töötu vajub oma koorma all
üha enam kokku kuni mur-
dub. Nüüd on talle juba kõik
ükskõik, sest ta ju ongi tõe-
poolest mõttetu inimene, ab-
soluutselt kasutu. Alguses on
tal selle pärast piinlik, hiljem
harjub ära � ah,minge te kõik
ise ka, kelleks te ennast pea-
te! Võtame selle peale!
Meieühiskonnahädaonsel-

les, et ei mõisteta ega tahetagi
mõista töötute sageli väljapääs-
matut olukorda. Vastupidi.
On saanud tavaks enese

ülendamine kellegi alandami-
se arvel. Töötukõrval tõmbab
mõnigi rinnakummi ja tunneb
ennast elu peremehena, erine-
valt �sellest�. Viimaste aastate
jooksul on meil kultiveeritud
noorte ja ilusate ja kõrgharitu-
te kultust. Lausa valitsuse ta-
sandilt on maha öeldud, et
kõik, kes sellesse kategoorias-
se ei mahu, on�Keda täpse-
malt huvitab, võib lugedavanu
päevalehti ja tunda riigi esin-
dajate suhtumise pärast riigi
kodanikesse, nende jagamise
pärast kastidesse, piinlikkust.
Eriti raskes olukorras on

need, kes on juba teatud ikka
jõudnud, üksikud, väiksema
haridusega, füüsilise puudega
või veidi piiratud vaimsete

võimetega. See aga ei tähen-
da, et need inimesed onmõt-
tetud ja kasutud, nagu sageli
väitma kiputakse. Nad on
kasutud vaid seni, kuni me
neile võimalust ei anna, neile
ei kinnita, sõna ja teoga, et
nad oskavad ja suudavad küll,
et elul on palju ilusat varuks
ka nende jaoks.
MTÜ Jeeriko teeb tihedat

koostöödTööturuameti Lää-
ne-Viru bürooga. Püüame
ühiselt leida seda õiget teed,
kuidas töötuid tööeluks ette
valmistada ja ühiskonnale
tagasi tuua. Tööharjutused
hõlmavad nii tööajast kinni
pidamise harjumuse taasloo-
mist, lihtsamate, aga väga va-
jalikke tööde tegemist, toime-
tulekuoskuste omandamist,
hingeharimist, väikesi meele-
lahutusi, loenguid tööõigusest
jt. tänapäeval töövõtjale väga
vajalikest teadmistest ning
muidugi ka kohtumisi po-
tentsiaalsete tööandjatega.
Paraku on paljud pikaajali-

sed töötud läbielatust sageli
juba nii masenduses, et neile
eneseusu tagasi andmine
nõuab suurt vaeva ja kannatli-
kust ehk piltlikult öeldes �
mõne masendunud töötu pu-
hul tulebalustada lausaporgan-
di joonistamisest, et tuua ta
nagu laps sammhaaval täiskas-
vanute maailma tagasi. Raske
on panna mõnda aega vaid
instinktidevaral elanud inimest
uskuma, et ta saab, oskab ja
suudab, aga kui see õnnestub,
siis edasi läheb juba kergemini,
ehkki mitte kergesti, sest tööd
eiole juendiselteritivõtta.Kuid
me oleme saavutanud selle, et
nüüd on töötul inimesel tekki-
nud elutahe ja teadmine, et ta
ei ole teistest halvem. Nüüd
otsib ta töödmärksa julgemalt,
ta on juba teatud määral kon-
kurentsivõimeline- ja see on
juba pool võitu.
Muidugi tekibküsimus: aga

joodikud? Mis teha, on ka
neid. On neid, kellel on kerge
viinaviga küljes ja kellest hea
tahtmise korral saavad jälle
tublid töötegijad, ning on ka
neid, kes joomatõvest enam
lahti ei saa, ei ole lihtsalt nii
palju iseloomu. Muidugi me
püüame ka neid aidata � mit-
te küll alati, aga vahel siiski
kannab see töö ka vilja. Aga
kui ei kanna, siis me vähemalt

teame, et me ei vaadanud ini-
mese vaimset ja füüsilist hää-
bumist pealt, vaid püüdsime
aidata, tehes oma parima.
Siinkohal tuleb kohe ka li-

sada, et mõnestki tublist töö-
tuks jäänud töömehest � nai-
sest on alkohoolik saanud just
seetõttu, et nad ei pidanud
vaimsele survele vastu. Inime-
ne ei saa läbi leivata, kuid ta ei
suuda elada ka ainult leivast.
Tühja kõhu suudab inimene
välja kannatada kergemini kui
alandused�need murravadsa-
geli ka kõige tugevama.
Eilne edukas ärimees lõpe-

tab oma elu, sest eile oli ta veel
lugupeetud inimene, aga täna-
seks on kaotanud kõik, täna ta
ei kuulu enam �elu peremees-
te�väärikasse klubisse.Ei oma
üldsegi tähtsust, et ta on endi-
selt võimekas ja suudabennast
jälleüles töötada, tähtisonühis-
konna suhtumine ja, et see on
hävitav, siisei suudataseda isegi
mõttes taluda.Ei suuda astuda
homsessepäeva, et seista selle-
ga silmitsi � ja ta teeb oma ot-
suse.
Suhtumine nõrgemasse,

empaatiavõime on meie kõi-
gi elukvaliteedi alus. Erandi-
tult kõigi. Me oleme unusta-
nud vanasõna, et katku, haig-
la ja vangla eest ei ole keegi
kaitstud. Lisame siia veel va-
naduse, puude ja töötuse...
Toon siin veel ära vaid ühe

näite paljudest meie inimeste
suhtumisest töötute töösse:
Töötud koristavad linna,

mis on väga tänuväärt, sest
me upuksime jumuidu varsti
omaenda rämpsu sisse ära.
Töötud koristavad, kõik on
puhas � ja siis jalutab mööda
noor ja ilmselt ka edukas
�härra�, kes koni töötavate
inimeste silme all maha vis-
kab. Märkusele reageerib ta
järgmiselt: teeb käega laia kaa-
re inimeste suunas ja mainib,
et koristajaid on ju küll! Miks
me kipume ennast ülendama
kellegi alandamise arvel?
Iga inimene, iga töö, iga

amet ja selle tegija on austust
vääriv. Mis saaks sellisest
noorhärrast siis, kui keegi
tema tagant ei koristaks, ei
oleks nõus talle vajalikul het-
kel haiglavoodis siibrit alla
panema, teda pesema jne?
Ei ole raske ette kujuta-

da�

Mitte ainult leivast ja
mitte ilma leivata

Tapa MOS kutsus Tapa lin-
na 80. aastapäeva pidustuste
raames arhitekt-geobioloogi
Enn Parve Rakverest vestle-
ma teemal �Inimese kolm
nahka�.
Mina soovisin sellist mõt-

lemapanevat-kutsuvat peal-
kirja. Kultuurikojas oli kohal
tõsiselt huvitundvaid inime-
si 20 ringis. Küsimusi esitati
palju ja aega kulus kolmest
kuueni. Geobioloogia, rah-
vakeelde panduna oleks
maaelu õpetus.
Sellel suvel toimus Käs-

mus ülemaailmne geobio-

loogide kokkutulek. Ju siis
eestlased on silma paistnud
oma uurimustega üle maail-
ma.
Mis need kolmnahka siis on?
1. Oma nahk � tuntud, tea-
tud, nähtav, käega katsutav.
2. Riietus � looduslik mater-
jal või sünteetika, mis võib
olla kahjulik.
3. Magamiskoht, töökoht,
elukoht.
Magamiskoht on väga oluli-
ne, et oleks veesoontevaba ja
soovitav on magada pea
põhja poole. Istuv töökoht
soovitav näoga lääne poole

Tapa Majaomanike Selts
ja muidugi veesoontevaba.
Kui kavatsete tundide viisi
kodus töötada või teleritt
vaadata, siis oleks hea ka see
koht üle kontrollida.
Veesooni saab määrata
pendli või vitsaga. Kindlasti
on see vajalik uue maja asu-
kohamääramisel, eriti maga-
mistoa asukoha, muidu või-
vad tekkida kroonilised hai-
gused, kasvajad. Veesoonte
mõju kõrgusega ei vähene,
vaid raudbetoonmajades
võimendub.

Arne Kroonmäe,
Tapa Majaomanike Seltsi

esimees

Angela Olt
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Tapa vesi
Algus Sõnumed nr 14

Ei möödunud kolme kuudki,
kui saabus lausa lollitav vastus.
5. aug 1966. aastal vastas Rak-
vere raj TSN TK esimees E.
Mikker: �...Rakvere Rajooni
TSNTäitevkomitee teeb teata-
vaks, et vastavalt rajooni
Sanitaar-Epidemioloogia Jaa-
ma uurimistele on kindlaks teh-
tud reostuse allikad, millistest
Teie elamissektori kaevudesse
on tunginud naftasaaduste
ained. 28. juulist on edaspidi-
ne naftasaaduste sattumine
pinnasesse kõrvaldatud. Süüd-
lased on karistatud lohaka naf-
tasaaduste hoidmise ja kasuta-
mise eest administratiivkorras.
Tapa linnas ja ümbruses asu-
vad naftasaaduste hoiu- ja tan-
kimiskohad on võetud erilise
sanitaarkontrolli alla. Teie kae-
vuvee edasise kasutamise suh-
tes saate vastavad juhendid
Rakvere Rajooni Sanitaar-Epi-
demioloogia Jaama poolt. Pa-
lun TSN Täitevkomitee kiri
teha teatavaks ka teistele koda-
nikele, kes kirjutasid alla ühes
Teiega Kollektiivsele avalduse-
le 28. V 1966. a.�
Seda kollektiivset pöördu-

mist pole kahjuks säilinud jama
ei mäleta sellest ka midagi.
Võibolla organiseeris selle kee-
gi teine. Ja ma kirjutasin vaid
alla!
Kohalik võim on rahulik ja

enesekindel. Ta usub oma jõus-
se ja võimalustesse. See on bü-
rokraatiale omane tööstiil: kir-
jale vastamittemidagiütleva kir-
jaga, aga mitte tegudega.
Meenutan siinkohal, et aas-

tatel 1950�1962 eksisteeris
Tapa rajoon iseseisva üksuse-
na. Seejärel sattus Tapa linn
Paide rajooni alla ja veel paar
aastat hiljem liideti ta Rakvere
rajooniga. Oma �iseseisvuse�
päevil alustati Tapa linna vee-
ja kanalisatsioontrasside ning
puhastusseadmete väljaehita-
misega, mis hiljem soikus. Va-
rasemad veetrassid olid raud-
tee alluvuses. Pumbajaam asus
raudteesilla lähedal. Sealt pum-
bati Valgejõe vesi jaama veetor-
ni. Veetornist läksid torustikud
juba vedurite veevõtukohta-
desse ja suurematesse raudtee-
majadesse. Hiljem ka lähedal-
asuvatesse linnamajadesse.
Ülejäänud Tapa sai oma vee

individuaalkaevudest, mis am-
mutasid oma vee ülemisest vee-
horisondist. Oli see vesi puhas?
Ei tea! Nähtavasti nii ja naa.
Kuidas kunagi! Inimene harjub
peaaegu kõigega. Ja mis tähen-
dab puhas? Saab rääkida ainult
vastavusest teatud kriteeriumi-
dele (normidele, ettekirjutuste-
le). Aga nendest ei teatud suurt
midagi! Ka tänapäeval. Pealegi
muutuvad nad pidevalt, nagu
inimeste arusaamad, nõudmi-
sed ja võimalusedki.
11. aprillil 1967 saatsin kirja

Rakvere rajooni TSN TK esi-
mehele E. Mikkerile, et infor-
meerida rajoonivõime põhja-
vete jätkuvast reostamisest Ta-
pal ja selle tõsidusest: �Tegelik

elu läheb aga oma rada. Min-
geid juhendeid kaevuvee tarvi-
tamise kohta ei saadetud. Suve
lõpul kadusid hais ja terav õli-
maitse. Milliseks jäi aga vee
koostis, seda keegi ei tea. Ini-
mesed joovad reostatud vett,
mõne aasta pärast haigestuvad
aga vähki. Õnneks ainult vä-
hesed taipavad haigestumise
põhjusi, millest oluline koht
on reostatud veel ja saastunud
õhul.
Erilist sanitaarkontrolli keh-

testatud ei ole. Vähemalt Ta-
pal ei tea keegi, kes seda teos-
tab. Olukord autobaasis ei ole
muutunud. Kooli tänava katla-
maja ümbruses (ometi südalin-
nas) on maas naftaloigud (seal
pestakse isegi masinaid). Milli-
ne on olukord sõjaväe territoo-
riumil, seda pole teada.
Süüdlaste karistamine on

asja üks külg. Olulisem on põh-
juste likvideerimine. Seda pole
aga keegi tegema hakanudki.
Autobaas asub kanaliseerimata
piirkonnas. Kuhu pannakse
õlised roiskveed? Kas reovete
kogumiskaevud on üldse kor-
ras? Tapa ümbruses on rida
kuivsooni, nnmaaaluseid jõge-
sid. Milline on nendemõju vee
liikumisele pinnases, seda me
ka ei tea.
Mäletan, et praegusel sõja-

väeterritooriumil oli mitu �ku-
ristikku�, mis �neelasid� isegi
palke ja viisid neid kuiva soon-
de. Paljud inimesed (ka ameti-
isikud) on kasutanud seda kuiv-
soonte omadust kurjasti, puu-
rides sinna augu ja lastes sinna
igasuguseid jääkprodukte. Ter-
ve rea niisuguseid �kaeve� on
puurinud Luts ja Co ja nad
peaksid ka mäletama � kuhu.
Üht puuriti mõne aasta eest
isegi Tapa jaama ette, et lasta
sinna saunaveed. Terve rida
sääraseid kaeve olevat sõjaväe
territooriumil.
Räägitakse, et isegi Tapa lin-

na vanal haiglal (1. Mai pst) oli
otseühendus kuivsoonega ja et
ümbruskonna kaevudest pum-
bati välja isegi vatitükke. Seega
ei ole kaugeltki kõik reostusal-
likad kindlaks tehtud ja reo-
ainete sattumine pinnasesse
likvideeritud.
Lõpuks juhin tähelepanu

veel sellele, et minu arvates on
ka kõik muud haigusepuhan-
gud (düsenteeria jne) � seo-
tud põhjavete reostumisega.
Sest kui põhjavesi võib reos-
tuda õlidega, siis sama suure
(isegi suurema) tõenäosusega
võib ta reostuda muu reoga.
Sellele aitavad kaasa kõik avas-
tatud ja avastamata �kuivkae-
vud�. Me peame selle küsimu-
se sisuliselt lahendama. Mida
kiiremini, seda parem. Ka pin-
nase ise puhastumisvõimel on
piirid. Viivitamise eest maksa-
memitte ainult rahaga, vaid ka
tervisega.�
Järgneb pikk ooteaeg. Pare-

ma tuleviku nimel on inimesed
alati olnud valmis kannatama
ajutisi raskusi.

Järgneb

Lembit Joorits

Mälestuskilde
ja uitmõtteid

Korraldati aktusi:
2. veebruaril � Eesti-Vene rahule-
pingu 10. aastapäeval, 24. veebrua-
ril � Vabariigi 12. aastapäeval, 27.
aprillil � Kapten A Irve langemise
11. aastapäeval, 21. novembril � I
diviisi 12. aastapäeval, 28. novemb-
ril � rügemendi 12. aastapäeval ak-
tus ja paraad, 1. detsembril - 1924. a
1. detsembri mälestamiseks.
10. juulist kuni 9. augustini viibiti
laagris Paldiskis, kusjuures võeti Tal-
linnas osa Poola presidendi küllasõi-
du puhul korraldatud paraadist,
19.�22. septembrini võttis soomus-
rong �Kapten Irv� ühes juurde antud
jalaväeosaga osa üldmanöövritest.
Rügemendi kinos näidati palju fil-

me � Anna Karenina, Soome tuletõr-
je tegevusest, President, Doonau ku-
ninganna, Esimene armastus, Tänava
moraal, Ülestõusmine, Pat ja
Patasehon, Ungari rapsoodia, Alasti
keha, Kultus jne.
Peoõhtutel mängiti rügemendi näi-

teringi poolt: 29. jaanuaril � �Kui lõu-
nasöök äpardub�, 24. veebruaril � leit-
nant Jalaka �Kodukaitsjad�, 6. aprillil �
HRaudsepa �Sinimandria�, 1. novemb-
ril � lustmäng �Hurraa poisid�, 28. no-
vembril � K. Kaasiku �Tõusiku kosjas-
käik�. 13.mail ja 22.oktoobril käidiTapa
linna külastavas rändtsirkuses.
Korraldati mitmesuguseid kursusi.

26. septembril � metsamajanduse kur-
sus, 3. novembril � matemaatika kur-
sus. 6. novembril alustas vanem-kir-
jutaja M Preasti taktikepi all tegevust
rügemendi 30 liikmelinemeeskoor.18.
novembril alustati maleturniiriga, osa-
võtjaid 24.
Need ülestähendused, autori poolt

lühendatult, rügemendi elust on toodud
ajakirjas �Häire� (nr 8,1930). Seeonnäi-
de aktiivsest tegevusest rügemendis väl-
jaspool otsest kaitseväelist õppust.
Ajalehes �Tapa Sõnumed� (nr 151,

28. detsembril 1934) kirjeldati �Sõdu-
rite õnnetut lõbusõitu Tapa preilide-
ga�: (lühendatult) �Teise püha õhtul
olid kaks Tapa soomusrongirügemen-
di sõdurit võtnud loata rügemendi
hobuse reega ja läinud lõbusõidule.
Võeti peale neiudHelmi ja Hilda Tapa
asundusest Alma ja Helene Tapa lin-

nast. Otsustati sõita ühiselt Amblasse
peole. Kuru küla vahel tulid reele veel
viis noormeest, sellega kokku 11 ini-
mest peal. Teel sõitis neile vastu Tapa-
Järva-Jaani buss, kas nüüd libeda tee
või sõitjate hooletuse tõttu, sõitis buss
reele otsa. Noormehed jõudsid reelt
maha hüpata kuid neiud, kes tekkide
sees kinni, kogu reega kraavi paisati.
Selle juures purunes regi ja aisad ning
kõik neiud said tublisti põrutada. Üks
neist Alma, 17 aastat vana, jäi meele-
märkusetult kraavi lebama. Bussiga
toimetati kõik neiud Amblasse arsti
juurde. Alma jäi Ambla haiglasse ravi-
le. Politsei asus selgitama õnnetuse
põhjust�.
Sellest, kuidas võeti vastu uusaas-

tat soomusrongirügemendis leidsin
artikli kohalikus lehes 2. jaanuaril 1935.
�Lõbus uue-aasta vastuvõtt Tapamõi-
sas� (lühendatult) �Vana aasta õhtul oli
soomusrongirügemendi ohvitseride
kasiinos korraldatud traditsiooniline
uue aasta vastuvõtmine oma rahvale
ja linnast kutsutud külalistele.
Istuti laudades lõbusas meeleolus

kuni kella 12-ni,mil koguneti ühiselt saali
kuulama raadio teel edasiantavat riigiva-
nemakõnet.Huviga kuulati riigivanema
kokkuvõtliku ülevaadet eelmise aasta
poliitilistest sündmustest ja eeloleva aasta
tegevuskavast. Kõne lõpul lauldi koos
raadio orkestriga hümni.
Järgnevalt pöördus tervituskõnega

ohvitserkonna ja külaliste poole kolo-
nel Maide, kelle vastas linnlaste poolt
hr Ruuse. Lasti elada algavat uut aas-
tat ja löödi kokku ringipakutud tervis-
veini klaasid. Selle järele siirduti jälle
tagasi laudade juurde ja lõbus koosvii-
bimine ning tants kestis hommikuni�.
Korduvalt külastas ja revideeris soo-

musrongirügementi kindral Laidoner.
Üks näide �Tapa Sõnumetest� (nr 10,
23.01.1935) �22. jaanuaril külastasid
Tapa soomusrongide rügementi kaitse-
väe ülemjuhataja kindral Laidoner ja
kaitseminister kindral Lill, koos teiste
kõrgemate kaitseväelastega.Külastami-
se eesmärgiks oli ühendatud soomus-
rongide rügemendi ümberkorraldatud
olukorraga tutvumine. Ülemjuhataja
avaldas Tapa linnapeale, et astutakse
samme lennuvälja asutamiseks.�
1934. a kaitseväe ülemjuhataja ko-

hale asunud Johan Laidoneri juhtimi-
sel toimus riigikaitse ümberkorralda-
mine. Selle käigus reorganiseeriti täie-
likult soomusrongide väeliik. Saadi aru,
et soomusrong on relvana oma aja ära
elanud ja pole vastast lennuväele, tan-
kidele jne. Soomusrongid senisel ku-
jul kuulusid likvideerimisele ja uus soo-
musrong pidi kujutama vaid raudteel
liikuvat soomustatud patareid, kuid see
töö seoses 1940. a riigipöördega jäi
pooleli.

Soomusrongid ja Tapal paiknenud
soomusrongirügement

Boris Kaljuveri sündis 19. septembril
1894. aastal Venemaal Ufaas baltisaks-
lasest aktsiisiametniku Karl-Peter-
Eduard von Drachenfelsi pojana.
Drachenfelsi suguvõsa (teada 1467.
aastast) kuulub Kuramaa (Läti) aadli-
liini. 1267. a alistasid saksa feodaalid
Kuramaa, millest suurem osa läks Lii-
vi ordu valdusesse. 1905. a läks Drac-
henfelsi pere oma Kuramaa mõisast
elama Ufaasse.
Keskhariduse omandas Boris Tal-

linnas, sõjaväelise Mihhailovski suur-
tükiväekoolis Petrogradis, mille lõpe-
tas 1915. a.
B. Drachenfels võitles I maailma-

sõja rinnetel, tõustes suurtükipatarei
ülemaks. Peale revolutsiooni Vene-
maal sõdis valgete poolel Vene Põh-
ja-Lääne armees (Judenit�i alluvuses)
ja tuli sealt Eesti sõjaväkke ning mää-
rati märtsis 1920 ohvitseride reservi.
Vabadussõja võiduka lõpuga ja seo-
ses demobilisatsiooniga arvati tagava-
raväkke, kust määrati novembris 1920
Soomusrongide Suurtükiväe Divisjo-
ni vanemohvitseriks.

Teenistuskäigu kirjelduse järgi tee-
nis Drachenfels soomusrongirüge-
mendis kuni augustini 1940 ohvitseri-
na juhtivatel sõjaväelistel ametikohta-
del Valgas ja Tapal.
Vabariigi Valitsuse otsusega 22.

veebruarist 1924 ülendati ta kapteniks.
1925�1926 a õppis alalisväeohvitseride
suurtükiväe kursustel, 1931. a juulis lõ-
petas välisuurtükiväe patareiülemate
kursused.
2. soomusrongirügement, asukoha-

ga Valgas, kus teenis ka kapten
Drachenfels, likvideeriti 30. novemb-
rist 1934.
Rügemendiülema käskkirjas samast

kuupäevast on muuhulgas öeldud:
(katked) �Tänane päev on meie rüge-
mendi perele Jüripäevaks. Täna lakkab
2. soomusrongirügemendi olemasolu
... ... viieaastase vaevaga ehitas rüge-
ment omale eeskujuliku spordiplatsi,
mille ehitustöö juhtimine lasus peami-
selt kapten Boris Drachenfelsil ...
... Aastaid kestnud pingutuste, hoole

ja usinuse eest 2. soomusrongirüge-
mendis, avaldan tänu teenistuse nimel

(rida nimesid sh) kompanii- ja patarei-
ülemale kapten Boris Drachenfelsile.
Olen kindel, et Teie kõik uutel teenis-
tuskohtadel soomusrongirügemendis
jätkate oma tööd endise hoole ja püsi-
vusega.�

Järgneb

Major Boris-Oleg-Ernst Kaljuveri

Järgneb

Vaade soomusrongirügemendi sööklasse. Foto Tapa muuseumi arhiivist

Foto Tapa muuseumi arhiivist

Harri Allandi

Harri Allandi

Konkreetseid näiteid rüge-
mendi elust 1930. aastal
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

15. august 2006
- Lehtse alevikus Keskuse 10
18 korteriga elamus taastati
korterite nr 13 ja 14 esialgne
funktsioon, kuna mitteelu-
ruumide kasutusvajadus on
kadunud.
- Otsustati määrata projektee-
rimistingimused elamu uus-
ehituseks aadressiga Patika
küla Tapa vald Lepiku kinnis-
tule.
- Väljastati ehitusluba kõrval-
hoone püstitamiseks asuko-
haga Pargi 16, Tapa linn.
- Otsustati väljastada kirjalik
nõusolek korteri tehnosüstee-
mide muutmiseks aadressil
Sireli maja korter nr 9 Jäneda
külas.
- Anti nõusolek elamu lam-
mutamiseks aadressil Valge-
jõe pst 19 Tapa linn.
- Kinnitati hooldusleping
ühele lapsele.
- Üks vanur paigutati hoolde-
kodusse.
- Seoses ühe abivajaja soovi-
ga anti nõusolek koduteenu-
se osutamise lõpetamiseks.
- Eraldati lasteaia toidusoo-
dustusi kahele lapsele.
-Otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi 10 inimesele.
- Kuue inimese toetusavaldu-
sed jäeti rahuldamata.
- Kinnitati nelja surnud ini-
mese pärandvara nimekirjad.
- Anti luba MTÜ-le Eesti
Väitlusselts avaliku ürituse
korraldamiseks.
- Reservfondist eraldati
MTÜ-le Loometöö 2 000
krooni tegevustoetuseks
2006. aastal.
- Reservfondist eraldati spor-
diklubile Tapa 6 000 krooni
noorsportlaste sõiduks võist-
lusreisile Viini (rahvusvaheli-
ne käsipalliturniir).

22. august 2006
- Võeti vastu määrus �Tapa
hooldekodusse isikute vastu-

võtmise ja sealt lahkumise või
väljaarvamise eeskiri.�
- Väljastati ehitusluba poole-
lioleva elamu vundamendi
täielikuks lammutamiseks
Männiku 3.
- Otsustati võõrandatud maa
eest kompensatsiooni määra-
mine.
- Nõustuti Rabasaare külas
Lehtse-Kurge-Läste T-15148
katastriüksuse sihtotstarbega
transpordimaa riigi omandis-
se jätmine.
- Ühele puudega inimesele
määrati hooldaja.
- Ühele puudega inimesele
keelduti hooldaja määrami-
sest, kuna abivajadus on osa-
line ja kooselu elukaaslasega
tagab vajamineva abi saami-
se ning täiendav kõrvalabi ei
ole põhjendatud.
- Ühele inimesele hakatakse
osutama koduteenus vastavalt
1. paketile.
- Täiendavaid sotsiaaltoetusi
eraldati kogusummas 24 991
krooni.
- Õpilasmaleva laste toitlus-
tamise korraldamise eest eral-
dati neljale töötajale a 300
krooni.
- Sotsiaalkorteri üürilepingut
otsustati pikendada ühe isiku-
ga.
- Toimetulekutoetust otsusta-
ti maksta summas 64 220
krooni.
- Toimetulekutoetusega kaas-
nevat 200-kroonist täiendavat
sotsiaaltoetust makstakse ko-
gusummas 2 200 krooni.
- Ühele alaelisele otsustati
anda nõusolek perekonnani-
me muutmiseks.
- Lõpetati perekonnas hool-
damise leping, kuna pere on
muutnud elukohta.
- Reservfondist eraldati
20 000 krooni Männiku 3
kuuluva poolelioleva elamu
eest.

Alates 1. juulist 2006 onmuu-
tunud sotsiaalmaksuseaduse §
6 lõige 11, mis sätestab koha-
likele omavalitsustele sotsiaal-
maksu maksmise kohustuse
hooldajatoetuse saaja eest.
Uue redaktsiooni kohaselt

välistatakse sotsiaalmaksu
maksmine töötava isiku eest.
Sotsiaalmaksuseadusemõttes
käsitletakse töötamisena sot-
siaalmaksuga maksustatud
tulu teenimist töö- või teenis-
tuslepingu või tsiviilõigusliku
lepingu alusel või tegutsemist
ettevõtjana.
Samuti on asendatud vana-

duspensioniikka jõudmise
tingimus, mis tähendab sot-
siaalmaksu maksmise kohus-
tuse lõppemist, riikliku pen-
sioni saamise tingimusega.
Siinkohal tuletan kõikide-

le hooldajatoetuse saajatele
meelde, et Tapa vallavoliko-
gu poolt 15. detsember 2005

vastu võetud määrus number
11 sätestab puuetega inimes-
te hooldajatoetuse taotlemise,
määramise ja maksmise kor-
ra. Vastava määruse kohaselt
on toetuse saaja kohustatud
10 päeva jooksul teavitama
kirjalikult vallavalitsust kõiki-
dest asjaoludest, mis toovad
kaasamääratud toetusemaks-
mise peatamise, lõpetamise
või suuruse muutmise. Seega
on kohustatud kõik vallavalit-
suselt hooldajatoetust saavad
isikud kirjalikult teavitama 10
päeva jooksul hoolekande-
spetsialisti oma tööle asumi-
sest, töötamise lõpetamisest
või pensioni saamisest.
Nimetatud asjaolude mit-

teteavitamisel on vallavalitsu-
sel õigus enammakstud toe-
tus tagasi nõuda.

Ilona Alla,
Tapa vallavalitsuse

hoolekandespetsialist

Hooldajatoetuse
saaja eest

sotsiaalmaksu
tasumise korra
muutmisest

Tapa valla Tapa linna maaüksuse
1. Mai pst 11

detailplaneeringu avalik arutelu
toimub 6. septembril kell 17
Tapa vallavalitsuse III korruse
volikogu istungite saalis.

Planeeringu eesmärk on määrata krundi
(suurus 1465 m2) hoonestusõigus,

liikluskorraldus ja maa sihtotstarbe muut-
mine elamumaast ärimaaks.

Tapa valla 2007. a eelarvest
tegevustoetuse taotlemine

Tapa vallavalitsuse 27.06.2006 korraldusega
nr 367 kinnitati Tapa valla 2007. a eelarvest
kultuuri-, spordi-, külaelu- ja noorsootööalase
tegevuse jaoks rahalise toetuse saamiseks
esitatava taotluse vorm. Seltsidel ja ühingutel
tuleb vormikohased taotlused esitada vallavalit-

susele hiljemalt 15. septembriks 2006.
Vormid saadaval vallavalitsuses ja internetis.

Alar Teras, finantsnõunik

Vastavalt kaitseväe juhataja
poolt 17.07.2006 kinnitatud
uuele ohutuseeskirjale muu-
tub Tapa Väljaõppekeskuse
lasketiiru ohuala (vt lisatud
joonist) alates 28. augustist
2006, laienedes nüüd ka las-
ketiiru ümbruses asuvatele
riigi- ja eramaadele.
Lasketiiru ohualale sise-

nemine lasketiirus laskmiste
toimumise ajal võib olla elu-
ohtlik. Hoiatavad tahvlid pai-
galdatakse joonisel näidatud
kohtadesse 28. augustiks
2006.
Infot lasketiiru kasutami-

se aegade kohta saab Tapa
Väljaõppekeskuse korrapi-
dajalt (tel 327 7288), muud
küsimused ja pretensioonid
võib esitada e-posti aadres-
sil tvok@mil.ee.

Tapa Väljaõppekeskuse lasketiiru ohuala

VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

22. august 2006 nr 13

Tapa hooldekodusse isi-
kute vastuvõtmise ja sealt
lahkumise või väljaarva-
mise eeskiri

Määrus kehtestatakse Tapa
vallavolikogu 11. mai 2006
määrus nr 24 �Tapa hool-
dekodu põhimäärus� alusel.

§ 1 Määruse reguleeri-
misala
Käesolev määrus sätestab
kõigi füüsiliste isikute Tapa
hooldekodusse (edaspidi
hooldekodu) suunamist ja
sealt lahkumist.

§ 2 Üldsätted
(1) Hooldekodusse võetak-
se vastu alljärgnevaid isi-
kuid:
1) kelle rahvastikuregistri
andmetel elukoht on Tapa
vald ning kellel puuduvad
seadusjärgsed ülalpidajad;
2) kelle hooldamise kulude
tasumise garanteerib eluko-
hajärgne kohalik omavalit-
sus;
3) kellel on seadusjärgsed
hooldajad ning, kes tasuvad
hooldatava eest hooldamis-
kulud.
(2) Hooldekodu juhataja
võtab hooldekodusse vastu
ja sõlmib lepingu isikutega,
kelle kohta on vastuvõetud
vallavalitsuse korraldus.
(3) Hooldekodu juhatajal on
õigus erandkorras võtta
vastu isikuid, kes on sattu-
nud erakorralisse olukorda

ja vajavad kohest abi, ajuti-
seks hoolduseks vallavalit-
suse korralduseta. Hoolde-
kodu juhatajal on kohustus
informeerida sellest Tapa
vallavalitsuse sotsiaalosa-
konda.

§ 3 Hooldekodusse vas-
tuvõtmine
(1) Hooldekodusse vastu-
võtmiseks tuleb esitada
järgmised dokumendid:
1) isiku või tema seadusli-
ku esindaja avaldus hoolde-
kodusse paigutamiseks;
2) hooldekodusse paiguta-
va isiku isikut tõendava do-
kumendi koopia;
3) koopia Vaegurluse Eks-
pertiisi Komisjoni (VEK-i)
otsusest ja pensionitunnis-
tusest;
4) isiku kinnitus kinnis- või
vallasvara ning seadusjärg-
se(te) ülalpidaja(te) olemas-
olu või puudumise kohta.
Seadusjärgse(te) hoolda-
ja(te) olemasolul esitatakse
andmed hooldaja(te) nime
ja elukoha kohta;
5) perearsti hinnang isiku
tervisliku seisundi kohta.
(2) Hooldekodusse ei võe-
ta isikuid, kes põevad äge-
daid infektsiooni haigusi või
kelle psüühilised häired
ohustavad iseenda või teis-
te elu, tervist või julgeole-
kut.
(3) Hooldekodusse vastu-
võtmine otsustatakse valla-
valitsuse korraldusega taot-
leja kirjaliku avalduse ja val-
lavalitsuse sotsiaalnõuniku

ettepaneku alusel.
(4) Vallavalitsuse korraldu-
ses peavad kajastuma järg-
mised andmed:
1) hooldatava nimi, isiku-
kood, elukoht;
2) hooldamise periood;
3) hooldamiskulude eest ta-
suja täpsed andmed või ga-
rantiikirja number ja kuu-
päev;
4) hooldava poolt pensio-
nist või muust riiklikust sis-
setulekust hoolduslepingu
alusel tasumisele kuuluv
protsent.
(5) Vallavalitsus teeb otsu-
se isiku hooldekodusse vas-
tuvõtmisest või avalduse ta-
gasilükkamisest üldjuhul 30
päeva jooksul dokumentide
saabumisest vallavalitsusse.
(6) Hooldekodusse vastu-
võetav isik või tema seadus-
lik esindaja on kohustatud
sõlmima hooldekodu juha-
tajaga kirjaliku lepingu isi-
ku ülalpidamiseks ja hool-
damiseks hooldekodus. Le-
pingu tüüpvormi kinnitab
vallavalitsus oma korraldu-
sega.
(7) Hooldekodusse saabu-
des peab isikul kaasas ole-
ma isikut tõendav doku-
ment ja pensioniealisel pen-
sionitunnistus.

§ 4 Õigused ja kohustu-
sed
(1) Hooldekodusse elama
asumisel võtab isik endale
kohustuse tasuda vastavalt
sõlmitud lepingule enda
ülalpidamiskulud hoolde-

kodus.
(2) Kohustuste täitmiseks
hooldatav:
1) tasub hooldekodule ülal-
pidamiskulude katteks vähe-
malt 85% temale määratud
igakuisest pensionist või
muust sissetulekust, mida
maksab talle riik;
2) hooldatava hoolduskulu-
dest puudu oleva osa tasub
hooldatava seaduslik esinda-
ja;
3) hooldataval on õigus kan-
da oma vara müügist kuni
100% Tapa vallavalitsuse ar-
vele enda ülalpidamiskulude
katteks hooldekodus.

§ 5 Hooldekodust lahku-
mine ja väljaarvamine
(1) Isik võib hooldekodust
lahkuda avalduse alusel.
(2) Isik arvatakse hooldeko-
dust välja:
1) kinnipidamiskohta paigu-
tamisel kohtuotsuse alusel;
2) erihooldekodusse paigu-
tamisel;
3) kui ta ei täida lepinguga
endale võetud kohustusi ja
ei pea kinni Hooldekodu si-
sekorraeeskirjadest Tapa
hooldekodu kliendile.
4) isiku surmaga.

§ 6 Määruse rakendami-
ne
(1) Tunnistada kehtetuks
Tapa linnavalitsuse 23.04.
2001 määrus nr 1 �Tapa
hooldekodusse vastuvõtmi-
ne�.
(2) Määrus jõustub 1. sep-
tembrist 2006.
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VALLA UUED TÖÖTAJAD

Olen sündinud 18. märtsil 1971.
aastal Tapal. Abielus, peres kasvab
kolm last � kaks tütart ja poeg.
Poeg õpib Jäneda põhikooli 4.
klassis, tütred sama kooli 2. ja 8.
klassis.
Minu haridustee algas õige vara

� pooleteiseaastaselt Jäneda laste-
aias. Algus oli raske, siiani onmee-
les nutused lahkuminekud emast
ja kui ebaõiglane see kõik tundus.
Esimesed kooliaastad ei kuulu sa-
muti minu lemmikute hulka. Kuiv
õpikujutt ja autoritaarne õpetus
kaotas ruttu loovuse, tahte ja ene-
seusu. Peamine mälestus jäi, kui
igav, kurnav ja mõttetu see kõik
oli.
Selleks ajaks oli selge ka see, et

minust ei saa mitte kunagi kasva-
tajat ega õpetajat.
Kolm aastat Tapa keskkoolis

hakkasid aga olukorda siluma,
sest seal sain tegeleda asjadega,
mis mind huvitasid: spordi, käsi-
töö, joonistamise ja laulmisega.
Õpingud jätkusid Tallinna spor-
diinternaatkoolis (TSIK), seal lõ-
petasin ka 12. klassi. Treeningud,
võistlused ja spordilaagrid, lisaks
kunsti, käsitöö ja ilukirja ringid
oli just see, mida mina vajasin.
Need olid ilusad aastad, spordi-
pisik on minus siiani, vaatan hu-
viga spordisaateid, käin mõni-
kord jooksmas, aga rohkem tõm-
bab mind jõusaali poole. Et tele-
rivaatamine väga mõttetu ei oleks,
teen samal ajal käsitööd.
Oma esimese palga teenisinma

töö- ja puhkelaagris umbes küm-
neaastaselt, vist kapsapõldu rohi-
des. Järgmistel suvedel sai käidud
ka porgandipõllul ja ühel suvel
karjaski. Käisin ka lasteaias emal
abiks lapsi hoidmas ja koristamas.
Ema on aastaid lasteaias töötanud
ja peaaegu kõik ametid seal läbi
pidanud.

Peale 12. klassi ei olnudma veel
kindel, mida ma edasi õppida ta-
haksin ja kui mind kutsuti Jäneda
sovhoostehnikumi kodunduse-
õpetajaks, olin ma nõus. Samal ajal
juhendasin ka liikumisringi ja töö-
tasin kassapidajana.
Üheksakümnendate alguses viis

minu teekond ikkagi lasteaeda, esi-
algu Jäneda lasteaeda õpetaja abiks,
seejärel 2001. aastal Lehtse laste-
aeda õpetajaks.
Nüüdseks olen ma lõpetanud

Tallinna Ülikooli kasvatusteadus-
konna eelkooli- ja esiõpetuse õpe-
taja erialal ja olen oma valikuga ra-
hul.
Otsus kandideerida lasteaia Vi-

kerkaar juhatajaks ei tulnud kergelt.
Kahju oli lahkuda lastest ja mõte,
et otsene kontakt lasteaga jääb ära,
hirmutas.
Nüüd tunnen, et tegin õige va-

liku. Ma olen kollektiivi oodatud,
minu ümber on hella pilguga oma
tööd hästi tundvad inimesed, kes
teavad, et lapsed on seda väärt, et
anda endast parim. Oluline on
soov koos lastega areneda, et jät-
kuks tahtmist ja põleks seesmine
tuli.
Iseendaga pahuksis inimesed,

kel pole suutlikkust, tahtejõudu ega
tarkust ennast töökorras hoida, las-
tega töötama ei sobi. Samuti need,
kes on oma rolli kinni jäänud.
Ilusaid lasteaiakogemusi, kallid

pisipõnnid ja lapsevanemad.

Lii
Jairus

Olen sündinud 11. juunil 1974.
aastal Käravetel. Seal olen veetnud
ka kogu oma senise elu.
Kooliteed alustasin Käravete

algkoolis, peale kolmandat klassi
läksin Ambla 9-klassilisse kooli,
mille lõpetasin 1989. aastal. See-
järel läksin tööle ja asusin õppima
Tapa õhtukeskkooli, mille ka lõ-
petasin. 1992. aastal abiellusin,
peres kasvab kolm poega: 13-, 11-
ja 10-aastane.
1998. aastal läksin tööle Purdi

põhikooli geograafiaõpetajaks ja
samal aastal astusin ka Tartu Üli-
kooli, minu erialaks sai loodus-
ainete õpetaja põhikoolis. Ülikooli
lõpetasin 2003. aastal. 2001. aas-
tal, kui Purdi kool suleti, avanes
mul hea võimalus asuda tööle Jä-
neda põhikooli, kus töötan täna-

seni loodusainete õpetajana.
Kevadel otsustasin kandideerida

Lehtse põhikooli direktoriks ja ma
saingi erakordse võimaluse ennast
proovile panna.Mullemeeldib töö-
tada lastega ja samas meeldivad
mulle ka põnevad väljakutsed.
Loodan kolleegide mõistvale

suhtumisele, kui ma kohe kõike ei
oska ja mõnikord eksin.

Tapa lasteaia Vikerkaar uus
juhataja on

Sellest õppeaastast on
Lehtse põhikooli direktor

Katrin
Lumiste

See, et Tapa toidupoodides sisseos-
te tehes võib saada endale riknenud
kauba või tüssatakse kuidagi teisiti,
pole vist enam kellelegi uudis. Mul
on tulnud päris tihti kokku puutuda
nördinud tarbijatega, kes pole sugugi
rahul kauplustes valitseva olukorra-
ga. Palju pretensioone on olnud
Kaubamaja kohta. Eriti hulluks on
olukord muutunud suvel.
Mis on siis tinginud ostjate rahul-

olematuse?Kõigepealt muidugi eba-
kvaliteetsete, realiseerimisaja ületa-
nud kaupade müük. Kaebusi on ol-
nud riknenud kulinaariatoodete
kohta (salatid jt kaubad). Müüdud
on roiskunud, haisvaid heeringaid,
toiduks kõlbmatuid suitsukalu, vors-
titooteid, �a�lõkki jne. Koos kvali-
teetse kaubaga müüakse riknenud
tooteid � näiteks hallitanud suitsu-
konte ning toiduks mittekõlblikke
viinereid, sardelle ning vorstikesi.
Omaette probleem onmuidugi puu-
ja köögiviljade kvaliteet. Kaup on
sorteerimata, palju on müügil ilm-
selgete riknemistunnustega kaupa.
Seda, et soojas müügisaalis on kau-
bakärudes müügil realiseerimisaja
ületanud kiirestiriknevad kaubad,
oleme kõik näinud. Selle eest on
kaupluste töötajaid juba korduvalt
karistatud, on tehtudmärkusi. Kõik
nad on teadlikud, et sellise kauba
müük on keelatud. Veelkord tarbi-
jatele selgituseks. Kaupu, mille rea-
liseerimise lõppaeg, kõlblik kuni on
möödunud, ei tohi mitte mingisu-
gustel tingimustel kauplustes müüa.
Aga ikka riskitakse. Loodetakse vist,
et sellise aegunud kauba müük lä-
heb õnneks, et leidub ostjaid, kes ei
oska märgistusele tähelepanu pöö-
rata ja kellel pole kas teadmisi või
julgust oma õiguste eest seista.
Peale mittekvaliteetse kauba

müügi on mul tulnud kokku puutu-
da ka juhtumistega, kus kauba eest
on võetud kõrgemat hinda, kui kaup
tegelikult maksis. Kassast on läbi
löödud suurem kogus kaupa, kui te-
gelikult on ostetud.
Samuti on probleeme tekitanud

asjaolu, et müüjad ei kanna nimesil-

te, letis pakendamata kaupa müüva-
tel müüjatel puuduvad peakatted.
Kui mõni müüja mõtleb nüüd, et

see on pisiasi ja ilmaasjata noritak-
se, siis selgituseks niipalju, et kau-
bandustegevuse seaduse § 5 sätes-
tab, et müüja peab kandma nähta-
val kohal nimesilti oma nimega. Selle
sätte täitmata jätmine aga võib kaa-
sa tuua rahatrahvi kuni 600 krooni.
22. augustil oli Tarbijakaitseameti

peainspektor Tiiu Baumann Tapal.
Kuna kõige rohkem pretensioone
on olnud kaubamaja töö kohta, siis
läksimegi kõigepealt sinna. See olu-
kord, mis meid seal vastu võttis, üle-
tas kõik meie kartused. Sellist sega-
dust ei julgenud me küll oodata.
Kõigepealt hakkas meile silma käru
realiseerimisaja ületanud kaupadega.
Ostjatele pakuti Alma A+B jogur-
tit � 4 pk, realiseerimise lõpp 18.08,
Valio õuna-kaneeli hapupiimajoogi
realiseerimisaeg oli lõppenud 20.08.
Selliseid kaupu ei tohi müüa. Samas
korvis oli veel 4 karpi võideksit
Mumuu, mille parim enne oli lõp-
penud 19.08. Vastav teave tarbijate
jaoks puudus, samuti oli rikutud säi-
litustingimusi.
Pakendatud kaubad peavad ole-

ma varustatud ühikuhindadega.
Kauba kogused on väga erinevad ja
ühikuhindadeta on ostjal raske
orienteeruda kauba hindades. Kont-
rollimisel selgus, et väikepakendis
vorstitoodetel puudusid ühikuhin-
nad.
Kaupluses pakendatud kaupadel

puudus teave realiseerimise lõpu-
aegade kohta. Näiteks oli müügil
suitsuskumbria, millel puudus vas-
tav märgistus. Probleeme oli ka ko-
hapeal pakendatud kompvekkide
märgistusega.
Siis aga avastasime midagi meile

hoopis arusaamatut. Tootjate poolt
pakendatud ja märgistatud toode
olid kaupluse poolt saanud veel tei-
segi märgistuse. Nüüd oli toote kaa-
lule lisatud ka pakendi kaal, st kaup
oli kaalutud koos pakendiga ning see
kaal korrutati juba toote kg hinna-
ga � nii saadi kauba müügihind. Sel-

liselt märgistatud tooteid oli 35 pak-
ki. Kuna sellised tooted pole sugugi
odavad, siis näiteks mõned nii teki-
tatud hinnavahed. Rakvere ribi
51.90 kg. RLK kaal 2,266, kaupluse
kaal 2,366 vahe 70 g, hinnavahe 3.63.
Barbecue ribi 56.90 kg. 1401 g �
1466 g, vahe 65g, hinnavahe 3.70.
Väikepakendis olevatel toodetel oli
kaaluvahe keskmiselt 7 grammi.
Hinnavahed vastavalt järgmisd:
Rakvere singike � kg 87.90, vahe 62
senti; soolapekk � kg 47.90, vahe 34
senti; soolakarbonaad � kg 77.90,
vahe 55 senti.
Kulinaarialetis olevatel salatitel ja

teistel toodetel oli teave realiseeri-
misaegade kohta kaupade juures �
kus 22. kuupäev, kus veidi hilisem
vastavalt toodetele. Kui aga hakka-
sime kaupu ja realiseerimisaegu kau-
ba saatelehtedega võrdlema, ootas
meid järjekordne üllatus. Paljudel
salatitel ja teistel toodetel olid reali-
seerimisajad lõppenud. Need olid
toiduks kõlbmatud. Müüjad olid
lihtsalt realiseerimisaegade kuupäe-
vi võltsinud. Nüüd tuli selline kaup
müügilt kõrvaldada.Müügilt kõrval-
dati järgmised Nordi köögi poolt
valmistatud tooted: kapsarullid 2.6
kg, real lõpp 21.08; munasalat 1,6
kg, real lõpp 21.08; porgandi kap-
sasalat 1,59, kg real lõpp 21.08; vi-
negrett 2,19 kg, real lõpp 21.08;
risoto 1,666 kg, real lõpp 16.08;
juusturull 2 tk real, lõpp 16.08; kala
punases marinaadis 0,6 kg, real lõpp
19.08.
Veel juhtis Baumann tähelepanu

alkohoolsete jookide hindade vor-
mistamisele. Alkoholiseadus näeb
ette, et hinnalipikul peab lisaks hin-
nale olema märgitud ka alkohoolse
joogi liik ja nimi ning muidugi ka
ühikuhind.
Selline oli lühidalt ülevaade olu-

korrast Tapa Kaubamajas ja tarbi-
jakaitse peainspektori Tiiu Bau-
manni kontrollreidi tulemustest.
Tapa kaubamaja juhatajat Tiiu Apsi
karistati 3 000 krooni suuruse raha-
trahviga.

Helle-Anne Org

Tarbijakaitse Tapa kaubamajas

Juulikuu jooksul registreeriti Rakve-
re politseiosakonnas järgmised olu-
lisemad Tapa linnas ja vallas toimu-
nud kuriteod ning sündmused:
6. juulil kell 19�21 ajal varastati

Kabala tn 1 asuva maja ees seisnud
sõiduautost Opel Vectra raadiomag-
netofoni esipaneel ja rahakott, mil-
les oli 600 krooni sularaha ning do-
kumendid. Kahju 3 200 krooni.
Ajavahemikul 5.�6. juuli tungiti

Tapa vallas Lehtses Rägavere teel
MTÜ ruumidesse, kust varastati
maiustusi. Kahju 555 krooni.
10. juulil kella 14.30 paiku küsis

tundmatumeesterahvas Tapa linnas
64-aastaselt Vellolt kahte krooni.
Peale seda jälitas Vellot ja sisenes

jõuga ta korterisse, kus lõi ta pikali
ja võttis 200 krooni.
12. juulil kella 13.50 ajal uppus

Tapal Valgejõkke suplema läinud
13-aastane poiss.
15. juulil avastas Tapal 24-aasta-

ne Vaido, et tema krundilt on va-
rastatud varem mahasaetud ja jup-
pideks lõigatud lehtpuud. Omanik
hindab talle tekitatud kahjuks 5 000
krooni.
17. juulil varastati Tapal Kalmis-

tu tänava korterelamu trepikojast
trepikäsipuu külge kinnitatud jalg-
ratas. Kahju 1 700 krooni
19. juulil kella 11 paiku tungiti

Tapa linnas kirikupargis 33-aastasele
Andresele kallale. Kurjategijad lõid

teda jalaga selga ja põlveõndlasse,
mille tagajärjel kannatanu kukkus.
Andrese jope taskust rööviti raha-
kott, millest võeti sularaha 500 kroo-
ni, ID- ja Hansapanga kaart.
Ajavahemikul 26.�27. juuli

ärandati Tapal Ülesõidu tnmaja juu-
rest sõiduauto VAZ2105 reg nr
850JAB. Auto leiti hiljem Tapalt.
Ajavahemikul 22.�28. juuli mur-

ti Tapal 1. Mai pst eramusse, kust
varastati muusikakeskus, 25 CD-
plaati, dressipluus, 30 krooni sula-
raha ja tulemasin. Kahju kokku
10 550 krooni.

Mari Riina Rist,
Ida Politseiprefektuuri Rakvere
politseiosakonna pressiesindaja

TAPA POLITSEIINFO

22. oktoobril 2006 toimub rahvus-
vahelise eakate päeva tähistamiseks
maakondlik pensionäride pidupäev
�Ma elan oma südame ja soovi jär-
gi.� Seal tahetakse austada tublimaid
eakaid igast vallast,linnast.
Palun teavitage oma piirkonna

tublimatest inimestest, keda võiks

tunnustada maakondlikul pensionä-
ride pidupäeval.
Kandidaatide kohta esitada järg-

mised andmed: ees- ja perekonna-
nimi; sünnikuupäev, kuu ja aasta; väi-
ke selgitus, mille eest esitatakse; pos-
tiaadress ja telefon.
Andmed palun saata 4. septemb-

riks 2006 meile sotsiaalosakonda
ene.augasmagi@tapa.ee, et nende
seast valida välja kaks tublimast tub-
limat, keda tunnustada maakondli-
kul üritusel.

Ene Augasmägi
sotsiaalnõunik

Autasustatakse tublimaid eakaid

Katrin Lumiste

Lii Jairus
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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.

Küttepuud, toored ja metsakuiv, lõhutud ja
sobivas mõõdus. Tel 5105702

Müüa lõhutud küttepuid (segaküttepuu, lepp,
haab ja kask). Samas ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raiet. Teeme raieteenust (lõikus ja

väljavedu). Telefon 516 1724

ARVUTISPETSIALISTI
Nõutav IT-alane töökogemus ja/või haridus

Avaldus ja CV saata 4. septembriks 2006
Tapa linnaraamatukogusse
Kooli 6, 45106 Tapa
Info telefonil 322 5206

Summuteid ja katalüsaatoreid tootev ettevõte
võtab tööle

MÜÜGISEKRETÄRI
SEADISTAJAID
KEEVITAJAID
PINGITÖÖLISI

CV saatmise võimalused:
e-postiga info@universal.ee, faksil 329 5887,
postiaadressil Leina 14 45109 Tapa või tulla

kohapeale. Info telefonil 329 5860.

Pargi tänava
liikluskorraldus

Tagamaks Tapa gümnaasiumis käivate
õpilaste ohutut liiklemist ning vastavalt Liiklus-
seaduse §2 lg.4 Tapa vallavalitsus otsustab
1. Muuta Tapa linnas Pargi tänava liiklus
ühesuunaliseks suunaga Jaama tänava ja
Ambla mnt ringteest gümnaasiumi poole,
kuni spordikeskuse parkimisplatsini.

2. Pargi tänava liikluse ümberkorraldus hakkab
kehtima alates 1.septembrist 2006. a.

Põline põllumees GEORG METSMAN
puhkab Tapa linna kalmistul.

Kallist venda ja onu mälestavad 100.
sünniaastapäeval õde ja õelapsed

peredega.

1.-4.KLASSI POISID: esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
15.30 - treener Allan Vinter

1.-4.KLASSI POISID: teisipäeviti ja pühapäeviti kell 17,
reedeti kell 15.30 - treener Sergei Sahno

5.-8.KLASSI POISID: esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti
kell 16.30 - treenerid Allan Vinter ja Sergei Sahno

TÜDRUKUD: teisipäeviti kell 16, neljapäeviti kell 16.30 -
treener Martin Piksar

TREENINGUD TOIMUVAD
TAPA SPORDIKESKUSE MAADLUSSAALIS:

Treeninggruppides osalemise tasu on 50 krooni kuus.
Uutele õpilastele september tasuta!

Täpsem info telefonidel: 528 7800 - A. Vinter,
5568 4008 - S. Sahno, 5341 3537 - M. Piksar

Müüa küttepuid, toores ja kuiv, koos transpordiga.
Tel 504 5632

Lp Sõnumed lugejad!

Tapa linnas on Eesti Posti kojukandeteenuse
ebaühtlasest kvaliteedist tingituna jäänud
mitmetesse postkastidesse panemata Tapa
valla ajalehe Sõnumed osad numbrid.
Kõikide pretensioonidega palume

pöörduda AS Eesti Posti Ida Regiooni
Tapa Postkontori poole
telefonil 327 0201.

Ajalehte on võimalik saada ka raamatukauplu-
sest, linnaraamatukogust ja arenduskojast.

Heiki Vuntus, toimetaja

Registreerime soovijaid

EESTI KEELE KESK- JA
ALGTASEME KURSUSTELE
Algus gruppide täitumisel

INGLISE KEELE
ALGTASEME KURSUSELE

(The New Cambridge English Course 1)
Algus grupi täitumisel septembri II poolel

INGLISE KEELE
KESKASTME II osa KURSUSELE

(The New Cambridge English Course 3)
Algus grupi täitumisel jaanuaris 2007

Roheline 19, Tapa arenduskoda. Info ja
registreerimine kohapeal või tel 325 8690

KÕIKIDELE LAULUHUVILISTELE,
PRAEGUSTELE JA UUTELE!

Kultuurikoda, MTÜ �Orpheus� ja kultuurispetsialist Indrek
Jurt�enko eestvedamisel luuakse Tapa valda lauluosakond,
kus kõik inimesed olenemata vanusest saavad õppida
klassikalist ja kergemuusika laulutehnikat koos

loomingulise nõustamisega. Kellel on, see võtku kaasa oma
klaverisaatja. Grupitunnid hakkavad toimuma üle kahe

nädala orienteeruvalt R, L, P. Samuti
on teretulnud kõik klaverisaatjad lauluhuvilisi abistama.
Registreeruda saab telefonil tööpäeviti 322 9658 ja igal ajal

529 0785 (Indrek), kultuurikojas või meili teel
indrek.jurtsenko@tapa.ee

AUSTATUD KULTUURIGA TEGELEVAD
INIMESED, SPORDI JA KUNSTIGA
SEOTUD ORGANISATSIOONID,

MTÜ-D, FIE-D!

Kuna on eelarvete tegemise aeg, soovitan
tungivalt kiiresti täita mõned

dokumendid, mille blanketid saate
kultuurikojast või Tapa valla kodulehelt
www.tapa.ee ja taotlusblankett 367
seltsidele taotlusvorm 2007.

Palun, sellega on VÄGA KIIRE, 15.09.2006
on viimane tähtaeg. Peale seda taotlusi
enam vastu ei võeta. Kes ees, see mees!

Indrek Jurt�enko,
Tapa valla kultuurispetsialist

ÜMARLAUD KUNSTI- JA SPORDIJUHTIDE VAHEL
toimub orienteeruvalt septembri

keskel. Palun anda märku, millal keegi saab tulla ja registree-
ruda telefonil 322 9659, 529 0785 või veel parem teha seda

meili teel aadressil indrek.jurtsenko@tapa.ee.

Indrek Jurt�enko, Tapa valla kultuurispetsialist

Arenduskojas
algavad septembris kursused

ARVUTIKURSUS ALGAJATELE
ARVUTIKURSUS EDASIJÕUDNUTELE

Täpsem informatsioon ja registreerimine
tel 325 8690, e-mail arenduskoda@tapa.ee või

aadressil Roheline 19, Tapa

13. septembril kell 15 toimub
aadressil Roheline 19 Tapa

MTÜ Arenduskoda ÜLDKOOSOLEK

Päevakorras on LEADER-meetme tegevuskava
vastuvõtmine. Info tel 325 8690

Tapa vallavalitsus ja Tapa Pensionäride Ühing
�Kanarbik� korraldavad
29. septembril 2006

rahvusvahelise eakate päeva puhul
EKSKURSIOONI

Ida-Virumaa kaunitesse kohtadesse

Väljasõit kell 7 Jänedalt Musta Täku Talli eest,
kell 7.15 Lehtsest Tapa vallavalitsuse Lehtse
teeninduspunkti eest, kell 8 Tapa linnast

keskplatsilt (raamatupoe eest)
Eelregistreerimine ning osalustasu maksmine
(a 40 krooni) toimub Lehtse teeninduspunkti
sotsiaaltöötaja juures või Tapa kultuurikojas

kuni 20. septembrini 2006.
NB! kaasa piknikukorv.

Info tel 325 8691 Ene Augasmägi

Roheline 19, Tapa

Tapa
linnaraamatukogu
võtab tööle

SK TAPA
KUTSUB

MAADLUSTRENNI!

Vabandus!
Inimliku eksituse tõttu sattus Dmitry Fedorovi

nimi lahkunute nimekirja.
Vabandame omaste ja lähedaste ees!

Toimetus


