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Eelmisel neljapäeval kutsuti Tapa
vallavalitsusse kokku kaheksateist
1988�1991 tegutsenud EV Ko-
danike Komitee Tapa, Lehtse ja
Jäneda piirkonna aktivisti, et aval-

dada neile tänu ning üheskoos rii-
gi taasiseseisvumist meenutada.
�Paljud inimesed, kes Eesti rii-

gi pöördelistel aastatel andsid
taasiseseisvumisse suure panuse,

on tänaseks aktiivsest elust kõr-
vale astunud, kuid nende töö vää-
rib tunnustust,� rääkis vallavanem
Kuno Rooba.

(VT,18.11.2006)

Meenutati taas-
iseseisvumisperioodi

10. novembril arutas SA Virumaa
Muuseumid juhataja Ants Leemets
Tapa valla ja Tapa muuseumi juhti-
dega Tapa ajaloolise vaksalihoone
kasutusvõimalusi.
Ants Leemets väljendas Virumaa

Muuseumide huvi koostöös Tapa
vallavalitsuse, Tapamuuseumi, Ees-
ti Raudtee ja Edelaraudteega aren-
dada Tapa vaksalihoones välja kaas-
aegne raudtee ajalugu tutvustav hu-
viväärsus koos reisijate vajadusi ra-
huldavate ruumidega.
Tapa vallavalitsus peab väga olu-

liseks raudteekultuuri tutvustamist
Tapa vallas ja Tapa linnas ning näeb
erinevate asutuste koostöös Tapa
vaksalihoone arendamisel pikka
perspektiivi.
Nõupidamisel otsustati moodus-

tada eelnimetatud asutuste esinda-
jaist töörühm, kes hakkab Tapa aja-
loolise vaksalihoone kasutusküsi-
musi edasi arutama.
Tapa valda ja vallakodanikke on

aastaid häirinud Tapa raudteejaama
üha halvenev seisund. Samuti pole
reisijail olnud pikka aega kuskil või-
malik mõnusalt rongi oodata.

Teet Koitjärv

Tapa
vaksalihoone võib

ellu ärgata Lääne-Virumaa kohaliku omaalgatu-
se projektikomisjon otsustas rahas-
tada sügisvooru taotlusi kokku
570 473 krooni.
Tähtajaks, 1. oktoobriks laekus ko-

misjonile kokku 65 projekti koguma-
hus 1 465 906 krooni. Neist rahastati
komisjoni pingerea alusel 40 kodani-
keühenduste poolt esitatud taotlust.
Hindamiskomisjoni kuulusidMati

Jõgi (komisjoni esimees),HilmaMän-
nik, Ello Odraks, Maire Eigi, Heiki
Vuntus ja Meelis Kari (liikmed).
Tapa vallast leidsid rahastamist

järgmised taotlused:
1. MTÜ Lehtse Teabekeskus.

�Tapa valla külaliidrite aktiviseerimi-
ne ja kogukondade sotsiaalse kaasa-
tuse suurendamine� � 14 950 kr.
2. MTÜ Lehtse Teabekeskus.

�Maanaiste toimetuleku ja turu kon-
kurentsis läbilöögi suurendamine
läbi arvutikoolituse� � 15 000 kr.
3. MTÜ Loometöö. �Viime õpi-

toad küladesse� � 13 000 kr.
4. Korteriühistu Moe 6. �Moe

küla bussiootepaviljon� � 15 000 kr.
Teet Koitjärv

Kohaliku oma-
algatuse sügisvoor

Tapa valla kodulehe foorumis
(www.tapa.ee/foorum) on avatud
uus teema � turvalisus.
Ootame sinna esmajoones vih-

jeid ja märkusi probleemsetest näh-
tustest ja kohtadest meie vallas.
Loodetavasti hakkavad ka polit-

seinikud seda foorumit jälgima �
vastav informeeriv e-kiri on neile
saadetud.

Teet Koitjärv

Uus teema foorumis

Tapa saab jõulukaunistused esime-
sel advendinädalal. �Liiga vara ei
tahaks alustada ning samas võik-
sid jõulud tagasihoidlikud välja
näha,� sõnas linnakunstnik Liina
Kald. Nõnda saab Tapa keskväl-
jak oma traditsioonilise jõulukuu-
se, vanikud ning osa linna puudest
tuledeketid. Samuti põlevad jõulu-
nädalal küünlad keskväljakul lille-
kastide juures. �Kindlasti kaunis-
tame ka Moe ja Lehtse keskusi,�
märkis Liina Kald.

(VT, 17.11.2006)

Linnad valivad
jõulupuid

Esireas: Ere Käärmaa, Immi Kuld, Anne Unnuk, Evi Glaase, Ene Seestrand ja Anne Raava.
Tagareas: Kuno Rooba, Jaan Viktor, Rein Viks, Jaak Truu, Ilmar-Priit Kaasik ja Hans Lööper.

Tapa vallavalitsus
eraldab jõulutoetust

200 kr
Tapa valla registris
olevatele eakatele

inimestele alates vanu-
sest 80 eluaastat.

Toetuse saab kätte:
4.�6. dets

Lehtse teeninduspunktist
(Lehtse ja Jäneda piirkond)

7.�8. dets
Moe teeninduspunktist

11.�22. dets
Tapa, Roheline 6-1,
seeniorite infotoast

kell 9�11 (tööpäevadel)

Tapa vallavalitsuse
sotsiaalosakond

Sel esmaspäeval kohtus vallavanem
KunoRoobaRakveres ASiEestiPost
Rakverepiikonna juhiTarmoTiitsiga.
Tapal on sageli probleemid posti

kojukandega � ajalehed-ajakirjad-
kirjad ei jõua paljudesse postkasti-
desse normaalsel ajal, vaid alles õh-
tul. Samuti ei saa rahul olla Eesti
Posti kojukandeteenuse kvaliteedi-
ga, see puudutab esmajoones valla
ajalehe Sõnumed kojukannet (mõn-
da postkasti pannakse mitu lehte,
teise mitte ühtegi, segi aetakse ees-
ti- ja venekeelsete ajalehtede adres-
saadid).
Piirkonna juht oli probleemidest

teadlik ja tehakse endast olenev, et
olukorda paremaks muuta. Tiitsi sõ-
nul on hädade põhjuseks see, et piir-
konnas on vahetunud postiljonid
ning postkontoris on uus juhataja.
Palgad on väikesed ja töökoormuson
väga suur eriti kuu alguspäevadel,mil
viiakse laiali ka pensionid.

Probleemid posti
kojukandega

Heiki Vuntus

Foto Ivar Jurt�enko

Vallavanem Kuno Rooba
tel 322 9654, 5649 5436,
kuno.rooba@tapa.ee
vastuvõtt E 9�10
Abivallavanem (majandusosa-
konna juhataja) Teet Koitjärv
tel 322 9655, 5647 6301,
teet.koitjarv@tapa.ee
Vallasekretär Piret Treial
tel 322 9656, 5557 8165,
piret.treial@tapa.ee
Vallasekretäri abi, vallavoliko-
gu sekretär Ingrid Eiso
tel 322 9671,
ingrid.eiso@tapa.ee
Vallasekretäri abi, teenindus-
punkti juhataja (Moe)
Eva Vainjärv
tel 322 5511, 5657 7165,
eva.vainjarv@tapa.ee
Vallasekretäri abi, teenindus-
punkti juhataja (Lehtse,
Jäneda) Malle Timak
tel 383 3361, 5346 1575,
malle.timak@tapa.ee
Vastuvõtuaeg Jänedal: T 9�12
Rahvastikuregistripidaja
Kaia Silm
tel 322 9662, kaia.silm@tapa.ee
Sekretär-asjaajaja
Merje Vaarmets
tel 322 9650,
merje.vaarmets@tapa.ee
Finantsnõunik Alar Teras
tel 322 9657, 5657 7164,
alar.teras@tapa.ee
Pearaamatupidaja
Hilda Karuauk
tel 322 9678,
hilda.karuauk@tapa.ee
Raamatupidaja Inge Müllerbeck
tel 322 9669,
inge.myllerbeck@tapa.ee
Raamatupidaja Vilve Veeroja
tel 322 9676,
vilve.veeroja@tapa.ee
Raamatupidaja

Nade�da Guseva
tel 322 9666,
nadezda.guseva@tapa.ee
Raamatupidaja
Marite Simanavit�ute
tel 322 9667,
marite.simanavitsute@tapa.ee
Raamatupidaja
Natalja Safronova
tel 322 9668,
natalja.safronova@tapa.ee
Ehitusspetsialist Inga Suvi
tel 322 9660, 5657 7168,
inga.suvi@tapa.ee
Vastuvõtt Lehtses üle nädala
E 9�11 (alates 08.05.2006)
Maakorraldaja Kairi Maasen
tel 322 9672, 5657 7162,
kairi.maasen@tapa.ee
Vastuvõtt Lehtses üle nädala
E 9�11 (alates 08.05.2006)
Majandusosakonna registripi-
daja Lia Suvorov
tel 322 9663, lia.suvorov@tapa.ee
Liikluskorralduse spetsialist
Jaanus Annus
tel 322 9674, 551 0112,
jaanus.annus@tapa.ee
Keskkonnaspetsialist
Krista Pukk
tel 322 9665, 5348 3038,
krista.pukk@tapa.ee
Hankespetsialist Ene Orgusaar
tel 322 9675, 5813 9389,
ene.orgusaar@tapa.ee
Heakorraspetsialist Maris Urve
tel 322 9664, 5661 7161,
maris.urve@tapa.ee
Vallakunstnik Liina Kald
tel 322 9673, 528 7998,
liina.kald@tapa.ee
IT spetsialist Viktor Grossmann
tel 322 9680, 521 5428,
viktor.grossmann@tapa.ee
Arendusnõunik Vahur Leemets
tel 322 9658, 5649 5439,
vahur.leemets@tapa.ee

Kultuurispetsialist
Indrek Jurt�enko
tel 322 9659, 529 0785,
indrek.jurtsenko@tapa.ee
Sotsiaalnõunik Ene Augasmägi
tel 325 8691, 5649 5435,
ene.augasmagi@tapa.ee
Vastuvõtuajad: E 8�12,
N 13�16
Hoolekandespetsialist
Ilona Alla
tel 325 8693, ilona.alla@tapa.ee
Toimetulekuspetsialist
Elle Ollin
tel 325 8692, elle.ollin@tapa.ee
Lastekaitsespetsialist
Jaanika Kirs
tel 325 8694,
jaanika.kirs@tapa.ee
Vastuvõtuajad: E,R 8�12,
N 13�16
Sotsiaaltöötaja Eha Altmäe
5657 7163, eha.altmae@tapa.ee
Sotsiaaltöötaja (Lehtse,
Jäneda) Sirje Salura
tel 383 3361, 5661 7181,
sirje.salura@tapa.ee
Vastuvõtuajad Lehtses: E 8�16,
R 8�12
Vastuvõtuaeg Jänedal: K 14�16
Sotsiaaltöötaja (Saksi,
Karkuse) Anne Raava
tel 322 5512, 5657 7161,
anne.raava@tapa.ee
Vastuvõtuajad Moel: E 8�16,
R 8�12
Noorsootöötaja (Lehtse,
Jäneda) Margit Vijar
tel 383 3361,
margit.vijar@tapa.ee
Vastuvõtuajad Lehtses: T, R 8�16
Noorsootöötaja (Saksi,
Karkuse) Diana Rohtmaa
tel 322 5512,
diana.rohtmaa@tapa.ee

Vallavalitsuse kontaktandmed
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VALLAVOLINIK ENDAST

Onhingedeaeg. Endassevaatamise,
vaikuse ja rahu tunnetamise aeg.
Küünlatuli on see, mis viib mõt-
ted radadele, kus koos meiega on
kõndinud armsad ja lähedased
kaaslased. Selle hapra leegi soojen-
davas väreluses saavad kokku pil-
gud, mis südamesoppides äratavad
mälestuse ja mäletamise lugema-
tuid hetki ning äratundmisrõõmu,
et miski ei ole igavesti kaduv, vaid
hoopis järjepidevalt igikestev, kui
me vaid ise suudame mäletada.
Hingedeaeg ulatab käe jõuludele

ja pühalikkus kestab, saates meid
läbi väsitava pimeduse. Kõik siin
maailmas on läbi mõeldud ja tasa-
kaalus, sest ilma rõõmuta ei suu-
daks me ehk nii palju pimedust ta-
luda. Tähtis ei ole see, mis kõikjal
ümber särab ja hiilgab, tähtis on
see, et me oskame läbi meid ümb-
ritseva pilla-palla maailma siiski
veel iseenda sees midagi avastada.

Avastada seda, et vaimukultuur on
kosutavam kui kõik muu meid
ümbritsev, mille sees me pidevalt
eksime, lootes ikka leida seda õiget
ja sobivat.
Omamoodi hingele kosutavat

pakkuv on muusika. Segakoor
Leetar kutsubki kõiki huvilisi osa
saama sellest, mida meie suudame.
8. detsembril algusega kell 19

toimub Tapa kultuurikojas kont-
sert, kus esineb segakoor Leetar
oma noore dirigendi Marge Lauri
juhatusel, Tallina Tehnikakõrgkooli
Kammerkoor dirigendiMarjeMet-
sise juhatusel ning Mart Kroon ja
kontsertmeister Anne Otto Tallin-
nast.
Eesti Muusika- ja Teatriakadee-

mia magistriõppe tudeng Marje
Metsis ütles oma koori kohta nii
palju, et Tallinna Tehnikakõrgkooli
Kammerkoor on loodud 12. no-
vembril 2004. Aktiivselt hakati

koos käima jaanuarist 2005. Koor
on osa võtnud mitmetest kooliüri-
tustest (pidulikud aktused, juube-
lid jne).
Segakoor Leetar on vaatamata

erinevatele vastutuultele tänu noo-
rele teotahtelisele dirigendile
Marge Laurile ning teadmisele, et
laul paneb hinge helisema, siiski
leidnud jõudu kesta. Mart Kroon
on Tapalt pärit noormees, kes aas-
tas kindlasti paaril korral oma ko-
dukoha rahvast vaimukultuuriga
rikastamas käib. Laul on tema hin-
ge väljendusviis ja kuulaja teab, et
sellest väljendusviisist jääb süda-
messe põlema soe leek. Tulge kuu-
lama ja veenduge ise, sest vaikuse-
hetki on ju selles pimeduses niigi
palju. Las olla siis natukenegi soo-
just ja südamest südamesse anda
tahtmise tunnet!

Kairi Kroon,
segakoori Leetar koorivanem

Pisut vaimukultuuri

Isake, isake, kallis isake,
Sul ei ole aegagi tibake.

Mario Leht

Reedel, 10. novembril leidsid Tapa
gümnaasiumi 3.b klassi õpilaste 7
isa ja kaks vanaisa siiski aega laste
jaoks. Sel päeval olid isad palutud
lastele tunde andma. Põneva ja pin-
gelise loodusõpetuse tunni viis läbi
Ailari isa Andres Puhasmets. Toi-
mus viktoriin, kus pidi ära arvama
kümne kotikese sisu. Kotikestes
olid erinevate puude ja põõsaste
oksad, viljad, samblikud jm loodu-
sest pärit materjal. Vastata tuli väga
täpselt. Auhinnad olid ka. Tunni
lõpus tegi Ailari isa ettepaneku
minna kevadel tutvuma metsatöö-
dega ja istutada ise ka puid. See et-
tepanek meeldis kõigile väga.

Järgmises tunnis oli õpetajaks
Mareki vanaisa Arvi Palmsalu.
Tema vestles lastega sellest, milli-
ne oli elu vanasti, tutvustas talutöid
ja laste tegemisi pea sada aastat ta-
gasi.
Kristjani vanaisa rääkis oma

kooliajast, varakult alanud tööme-
he elust ja sõjaaja sündmustes osa-
lemisest.
Oma praegusest tööst ja huvi-

aladest rääkisid Sander-Sveni isa
Renee Annula ja Vidriku isa Alek-
sander Bu�.
Oma armsatele, töökatele ja

headele isadele pühendasid lapsed
luuletusi ja jutukesi, mille kogumi-
kuna sai mälestuseks iga isa. Koo-
lipäeva lõpus esinesid lapsed luu-
letuste, laulu ja mandoliinipalaga,
mille esitasid Marek ja Taavi. Kris-

ti laulis koos oma isa Toomas
Vooglaidiga kaks väga südamlikku
laulu.
Eelmisel päeval tüdrukute poolt

tehtud küpsisetordid aitas lahti lõi-
gata Steni ema Aireli Kirs. Poisid
teenindasid viisakalt nii külalisi kui
ka tüdrukuid. Oli pisut teistsugune
nädalalõpp nii koolis kui ka pere-
del kodus. Huviga loeti peredes las-
te loodud luuletusi ja jutte. Lõpe-
tuseks read Kristi Vooglaidi luule-
tusest:
Isasid on palju igal pool,
kus käid.
Maailmas teist ei leidu,
kes on nõnda hea,
kui mu oma isa.

3.b klass ja
klassijuhataja

Isad asendasid õpetajat

Rahvastikuministri büroo eest-
vedamisel koosMTÜPerekasvatu-
se Instituudi ja MTÜ Põlvamaa
Lastekaitse Ühinguga ellu viidud
Euroopa Ühenduse algatuse
EQUAL projekti raames �Lapsed
hoitud, emad tööl!� eraldati Tapa
vallavalitsuse esitatud taotluse peale
MTÜ Tapa Lastekaitseühingu ma-
jale Kooli 24 II korruse remondiks
raha 114 530 krooni. Eesmärk on
luua sinna perepäevahoiu teenuse
osutamiseks vastavad tingimused.
Perepäevahoiu teenus aitab lee-

vendada lasteaiakohtade vähesust
ja samas on see teenus mõeldud
lastele, kellel on kohanemisrasku-
sed suures kollektiivis.
Mis on perepäevahoid? Pere-

päevahoid ehk minilasteaed on
päevahoiu vorm, kus vastavad kur-
sused läbinud pädev hoidja hoiab
oma kodus või renditud ruumides
väikest rühma lapsi (4�10 last).
Tagatud on asjatundlik tegelemine
lastega, nende vanusest lähtuv juh-
timine ja arendamine. Lapsed on
tavaliselt eri vanuses.
Tapa vallas on olemas inimesed,

kes on läbinud lapsehoidja koolituse
ja saanud vastava kvalifikatsiooni.

Ene Augasmägi,
sotsiaalnõunik

Pere-
päevahoid

Olen sündinud Jõhvis 1957. a jõulu-
de ajal, mu ema oli õpetaja, isa jurist.
Mulonvanemvend, kesonpedagoog
Tallinnas.
Hiljuti selgus, et volikogu esime-

hega oleme sama kooli vilistlased, ka
sünnikaardilt mõlemad pragmaatili-
sed Kaljukitsed. Lapseeast alates on
mulle meeldinud joonistada, tahtsin
koguni moekunstnikuks saada, noo-
ruses tegelesinmavõimlemise ja ekst-
reemspordiga.
Olen lõpetanud Jõhvi muusika-

kooli klaveri erialal ja keskkooli ajal
töötanud võimlejate klaverisaatjana
Kohtla-Järve lastespordikoolis. See
amet võimaldas mul tol ajal palju rei-
sida nii Eesti kui ka NL piires.
Keskkooli lõpetasin hõbemedali-

ga (keemia oli ainus �4�) ning seejä-
rel jätkasin õpinguid Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas. Kogu ülikooliaja
olen õpingute kõrvalt meditsiinival-
las töötanud, alustades sünnitustoas
sanitariametist, lõpetades meditsiini-
õena nakkus- ja uroloogiaosakonnas,
seega on mul meditsiinilist tööstaa�i
varsti ligi 30 aastat. Peale edukat üli-
kooli lõpetamist oli mul valikuid pal-
ju, kuid saatuse tahtel tulin ma kol-
meks aastaks tööle Tapale, vähemalt
esialgsete plaanide järgi. Eelmise aas-
ta 1. augustil täitus mul 20 aastat
tööstaa�i Tapal, mis tundub endalegi
lausa uskumatu. Kuigi arstiamet on
vaimselt raske, ei ole ma seni pida-
nud oma elukutsevalikut kahetsema,
mulle meeldib minu töö. Oman kol-
mel erialal II kvalifikatsioonikategoo-
riat, s.t sisearstina, laboriarstina ja pe-
rearstina ning püüan pidevalt kooli-
tuste kaudu oma ametis edeneda.
Hobid on mul muusika, s.h koori-

laul, astroloogia, reisimine ja ristsõnade
lahendamine. Spordisaateid, eriti
�suurt� jalgpalli vaatan huviga. Käin
sageli teatris jakontsertidel,olensaanud
nautidaenamikkuEestimaal lavastatud
muusikalidest. Sel suvel sain ilusamuu-
sikaelamuselauluväljakulWebberiGalat
nautides ühena 20 000 seas.
Tütar Grethen on oma elu sead-

nud vanemate jälgedesmeditsiini õp-
pides. Tänaseks on temast saanud
hambaarst. Kooliaastaid Tapal mee-
nutab ta alati hea sõnaga, siit saadud
haridust peab heaks ja konkurentsi-
võimeliseks, kooliperet sõbralikuks ja
avatuks.
Poliitikasse sattusin ma 90. aastate

lõpul, olen kolmandat koosseisu voli-
kogus, kahel korral olin kultuuri- ja
spordikomisjoni juhtimas, nüüd olen
samakomisjoniaseesimees.Aastaidon
Tapaprobleemolnudkultuurielukoor-
dineerimatus, seninipuudusagakavas-
tava valdkonna spetsialist. Just seetõt-
tu on Tapa elanikel suured ootused ja
lootused kultuurinõunikuga seoses,
tähtis on säilitada vana ja väärtuslik,
tunnustada seniseid tegijaid ja innus-
tada ning toetada uusi algatusi, naka-
tada kultuuri- ja spordipisikuga üha
enam vallarahvast.
Viimased kümmekond aastat olen

südantvalutanudtervishoiu- jasotsiaal-
temaatikaga seoses. 90. aastate kesk-
paik oli Tapa haiglale raske aeg, linna-
valitsusel puudus huvi haiglat arenda-
da, 74 voodikohaga ja enam kuni 100
töötajaga asutusoli olnud33aastat ka-
pitaalremondita, aparatuur ja sissesea-
de lootusetult vananenud. Utoopiline
mõteäriühingukauduhaiglariigilteras-
tada osutus reaalsuseks, kui olin Eesti
Erastamisagentuuri tarvis kirjutanud
äriplaani, mis konkurentidega võrrel-
des parimaks hinnati. Tapa haigla on
esimene ja senini ainus riigilt erastatud
haigla Eestis, kuigi meie järgijaid on
olnudmitmeid.
Heitlik tervishoiupoliitika ja ruta-

kad reformid on mind senini tegutse-
ma sundinud.Arsti ja kodanikunaolen
mures eriarstiabi kaugenemise pärast
ajas ja ruumis, inimeste põhiseaduslik
õigus võrdsele kohtlemisele on kõvas-
ti kreenis, väikelinnade ja maapiirkon-
dade inimestel on üha raskempääseda
uuringutele ja haiglaravile. Meie valla
inimestel kaob 2007. a jaanuarist või-
malus end Tapa haiglas ravida, sest al-
les jääb vaid hooldusosakond. Roots-
lastehaiglareform,nnMasterplaan, kus
umbes 80 haiglast jääb järele vaid 19,
viiakse meie oma püüdlike ametnike
poolt ellu poole lühema ajaga, s.t 2015.
a asemel juba 2007. aastaks. Selleks ei
ole agameie riikveel sugugi valmisning
kannatajaks jäävadmeieoma inimesed.
Koos mõttekaaslastega osalesime

2004. a rahvusvahelisel projektikooli-
tusel ning selle jätkuna koostasime hil-
jem äriplaani EAS-ile (Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus) haigla tulevi-
kuvisiooni silmas pidades. Loodan, et
edaspidi hooldus- ja taastusraviasutu-
sena toimib tänaseks renoveeritud
haiglaruumides see maja edasi, inime-
sed saavad töödningkliendidhooldust
ja tervise parendust.Oleks väga kahju,
kui kogu haiglapere aastaid kestnud
pingutused ja tööpanus osutuks tarbe-
tuks. Volikogu liikme, poliitiku ja ko-
danikuna püüan igati otsida haiglale
toetust püsimajäämise ja jätkusuutlik-
kuse nimel.
Poliitikas, eriti viimasel ajal, onminu

arvates palju inetut ja taunimisväärset:
sundpolitiseerimine, �ärapanemine�,
katteta ja unustatud lubadused on ini-
mesed valimiskastidest eemale peleta-
nud. Nii tekivadki sellised volikogud,
kus rahvaasemik suudab küsimustele
vastata riigikeeles vaid kahe sõnaga: �ei
kommentaari...�.
ÕnneksonTapavalla olukord teist-

sugune ning kui suudetakse üle saada
isiklikest solvumistest ja ambitsiooni-
dest ning ühise eesmärgi nimel koos-
tööd teha, kaasates kogukond laiemas
mõttes kõigi asjalike mõtete ja koge-
mustega, võiks tekkida sünergia, mis
paneb kogu valla elama. Kui elukesk-
kond muutub atraktiivsemaks, valla
ilme ja imago paraneb, tõusevad siin-
sedkinnisvarahinnadningparanebpiir-
konna konkurentsivõime. See annab
noortele lootust siduda oma tulevik
selle paigaga ja tõstab ka valla tulubaa-
si edasiseks arenguks.
Meil tuleks ära kasutada Tapa valla

võimalusi, head logistilist asukohta,
Eesti (NATO) väeosade paiknemisega
seotud investeeringuid ja inimressurssi,
hea arengupotentsiaaliga Jäneda turis-
mipiirkonna kogemusi, Lehtse kultuu-
rilist ärksust, koolitatud noorte spetsia-
listide projektikirjutamisoskust eurora-
hade ja investeeringutevalda saamiseks.
Kolleegidele volikogus tahaksin

öelda � olgem ausad ja targad oma ot-
sustes, hääletades südametunnistuse ja
tõekspidamiste, mitte parteidiktaadi
järgi, sest oleme ju kõik vastutavad
ühisvalla hea käekäigu eest.
Tapa valla inimestele soovin head

tervist tervislike eluviiside kaudu, posi-
tiivset mõtlemist ja edu ettevõtmistes.

Katrin Kuusik

22.novembril tunnustasidMajan-
dus- jaKommunikatsiooniminis-
teeriumningEttevõtluseArenda-
mise Sihtasutus (EAS) Eesti tu-
rismiettevõtete kvaliteediprog-
rammis osalenud ettevõtteid ja
andsid kätte diplomid tunnustu-
sega �Märk kindlast arengust�.
18 tunnustuse saaja hulgas oli

ka OÜ Jäneda Mõis. EASi turis-
miarenduskeskuse direktor Tar-
moMutso ütles, et Eesti turismi-
ettevõtete teenuste kvaliteet ja
toodete valik on täna ebaühtla-
ne. Seetõttu annab iga kvalitee-
diprogrammis osalev ettevõte
panuse omaenda kasumisse ja
ühtlasi sellesse, et Eesti tulud tu-
rismisektoris ei langeks.
Tunnustus antakse 1�2 aastaks ja
seda pikendatakse, kui ettevõte
pärast tunnustuse saamist koos-
tab ja viib ellu kvaliteediplaani
uues parendusvaldkonnas.
Seega annab �Märk kindlast

arengust� klientidele ja avalikku-
sele teada, et ettevõte on valmis
oma klientide heaolu nimel jär-
jepidevalt pingutama.

Jäneda käsitöökeskus on Eestis
suurimal pinnal tegutsev, väga
mitmekülgse kaubavalikuga kor-
dumatus keskkonnas toimiv ees-
timaist käsitööd pakkuv keskus.
Meie üritusi elavdavad ka kä-

sitöötegijad, kelle töö jälgimine
annab ettekujutuse aastasadade
jooksul saadud kogemustest.
Vankrit rauta talvel � hooaeg 1.
maist 1. oktoobrini. Kui aga
huvi käsitöö vastu püsib ka tal-
vel, helistage 384 9750 Jäneda
Mõisa ja siit saate abi.
OÜ JänedaMõis juhatuse lii-

ge EloKallas ütles, et kuni Täku
Talli ülakorrus pole saanud soo-
justust ja korda tehtud talli ka-
tus, ei saa käsitöökeskust aasta
ringi lahti hoida. Kõik need tööd
läheksid JänedaMõisalemuidugi
palju maksma ja kuna tegemist
onmuinsuskaitsealuse hoonega,
lisanduvad uuendustöödel ka
ameti poolt seatud eritingimu-
sed.
Lõppenud hooaega pidas

Kallas edukaks, võrreldes algus-
aastatega on kahekordistunud
oma töödemüüjate arv, nüüd on
neid 40 ringis.

Jäneda
Mõisa

tunnustati

www.janedaturism.ee

Käsitöö-
keskus

www.janedaturism.ee



TAPA VALLA AJALEHT LK 325. november 2006

Foto Ave Bremse

Järgmisest aastast kaob Tapa haigla
sisehaiguste osakond. Eesti haigla-
te arengukava täitmine paneb Tapa
vallast pärit patsiendid vajaliku ravi
saamiseks järjekordadesse ootele.
Kokkuleppe, mille kohaselt kaob

2007. aastast Tapa haigla sisehaigus-
te osakond, sõlmisid ASi TapaHaig-
la juhtkond ja haigekassa 2003. aas-
tal. �Kokkuleppes määratleti Tapa
haigla kui hooldushaigla,� ütles hai-
gekassa Viru osakonna ravikindlus-
tushüvitise büroo juhataja Tatjana
�itova.
ASi Tapa Haigla juhataja Aivar

Kuusik nimetab ees seisvaid muu-
tusi normaalseks arenguks. �Diskus-
sioon Eesti haiglate arengukava üle
on kestnud ligi kümme aastat, nii et
oleme selleks valmistunud,� lausus
Kuusik.
Aivar Kuusik tõdes, et viimastel

aastatel on haiglal olnud raskusi si-
sehaiguste osakonna töö organisee-
rimisega. �Osakonnatöö nõuab öö-
päevast valvet, ka arsti valvet. Seda
ei ole me viimastel aastatel suutnud
tagada, sest paratamatult on meil ju
spetsialistide puudus,� selgitas Tapa
haigla juhataja ja lisas, et aktiivravi
üleminek keskusesse on täiesti loo-
mulik.
Tulevikus jätkab Tapa haigla

hooldushaiglana. Sisehaiguste osa-
konna tosina voodikoha kadumist
loodab haigla juhtkond tasakaalus-
tada hooldusravi mahu suurenemi-
sega. �Me plaanime suurendada
hooldusravi lepingumahtu ning jät-
kata ambulatoorsete teenuste osu-
tamist eriarstiabis,� ütles �itova.
Aivar Kuusik loodab, et tänu

hooldusravi osakonna voodikohta-
de arvu suurenemisele saab enamik
haigla personalist jätkuvalt tööd.
�Võib-olla paar-kolm inimest pea-
vad töökohta vahetama või teist laa-
di tööd tegema, aga praegu me olu-
list koondamist küll ette ei näe.�
Edaspidi osutab Tapa haigla ka am-
bulatoorseid teenuseid. �Sisehaigus-

te osakonna patsiendid moodusta-
vad meie diagnostikakabinettide
külastajatest alla poole. Diagnosti-
kateenust, näiteks röntgeniülesvõt-
teid, analüüse, endoskoopiat ja ult-
raheli plaanime teha edaspidigi,�
lausus Aivar Kuusik.
�Me saame tulevikus teha ka päe-

vast aktiivravi, kuid see nõuab pa-
remat koostööd perearstidega. Sel-
list ravi, kus patsient saab õhtuks
koju, on kõige lihtsam anda kerge-
mate operatsioonide puhul,� lisas
Kuusik.
Haigekassa ja Tapa haigla kokku-

leppe järgi sai haigla tänavu osuta-
da abi 518-le sisehaigustega patsien-
dile. �Selle ravijuhtude arvu katab
2007. aastal Rakvere haigla,� sõnas
Tatjana �itova haigekassast.
Kuigi�itova ütlust mööda peaks

kolmeaastane ennetav kokkulepe
Tapa haiglaga olema piisav aegmuu-
tuste korraldamiseks, vaatavad Tapa
perearstid tulevikku hirmuga.
�Väga hea oli saata statsionaar-

set ravi vajavad patsiendid Tapa
haiglasse � eriti just käimisraskuste-
ga patsiendid.
Nüüd peavad nad õhtul koju mi-

nema, mis omakorda tekitab eba-
mugavusi patsientide sugulastele.
Sisehaiguste osakond on vajalik

kas või seetõttu, et minu teada on
Rakvere haiglas pikad järjekorrad
ning nüüd peavadmeie haiged oota-
ma vähemalt kaks nädalat, et vaja-
likku ravi saada. Tapal võttis see
vähem aega,� rääkis Tapa perearsti-
keskuse juhataja Katrin Kallas.
Tapa haigla juhataja tõdes, et

nüüd tuleb Rakvere haiglal tööd
juurde, samuti peab seal aktiivravi
voodikohtade arvu suurendama.
�Nõudlus oli sellel tasemel, et maa-
konnas tervikuna ei olnud aktiivra-
vi voodite arv üle paisutatud �meie
oleme siiani eksisteerinud ja mah-
tusime üldisesse ravivõrku veel ära,�
ütles Kuusik.

(VT, 17.11.2006)

Tapa haiglas kaob
osakond

13.�17. novembril viibis 11-liikme-
line esindus Eestist (sh kaheksa
tegevusgruppide esindajat) Unga-
ris Balatoni järve äärses Tihany lin-
nas seminaril Leader in the New
Member States (LEADER uutes
liikmesriikides).
Seminari eesmärk oli vahetada

maaelu arengu alaseid teadmisi ja
tutvuda erinevate Euroopa Liidu
liikmesriikide kohaliku initsiatiivi
toetamise kogemustega. Seminari-
le oli registreeritud kõigist EL-i rii-
kidest kokku 290 osavõtjat. Töö
toimus erinevates gruppides, kus
käsitleti järgmisi teemasid: Mis on
kohalik tegevusgrupp (LAG)?
Kuidas LAG-i tööd organiseerida?
Võrgustikutöö kogemused mine-
vikus ja plaanid tulevikuks; Terri-
toriaalse arengu strateegia; Erine-
vate piirkondade koostöö; LAG-i

arendamine.
Päevaplaanis oli ette nähtud ka

aeg kontaktide sõlmimiseks ja
koostööpartnerite leidmiseks.
Osalemine sellisel rahvusvahelisel
foorumil andis võimaluse paremi-
ni mõista LEDER-meetme ole-
must ja eesmärke, samas tunneta-
sime Euroopa Liidu juhtorganite
suurt tähelepanu ja toetust nime-
tatud tegevuste elluviimisele.
Leader-meetme 3.6 �Kohaliku

initsiatiivi arendamine � Leader-
tüüpi meede� toetuse taotluse esi-
tasid Eestis kõik varem teada ol-
nud 24 tegevusgruppi, kogusum-
mas 51,2mln, millest toetuse sum-
ma on 47,2 mln krooni. PRIA-l oli
kohustus nõuetele vastavaks tun-
nistatud taotlejate nimekiri saata
põllumajandusministrile 35 töö-
päeva jooksul arvates taotluse esi-

tamise tähtaja lõppemisest. 10.
novembril kogunes hindamisko-
misjon (komisjoni koosseisu vt
www.leader.agri.ee).
Komisjonil on aega teha oma

tööd 15 tööpäeva. Pärast seda saa-
detakse paremusjärjestus koos et-
tepanekutega PRIAle, kes otsus-
tab taotluse rahuldada või mitte.
Otsuse tegemise tähtaeg võib pi-
keneda kuni 90 tööpäevani arva-
tes taotluse esitamise tähtaja lõp-
pemisest.
MTÜ Arenduskoja tegevusgrup-
pi kuuluvad kuus omavalitsust
(Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa
ja Vihula vald ning Loksa linn),
üheksa kolmanda sektori ja kahek-
sa erasektori esindajat.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

LEADER-seminaril Ungaris

Eesti delegatsioon konverentsil Ungaris (vasakult Krista Habakukk, Mare Sikkut, Maret Põder, Merle Adams,
Liina Saar, Andrus Rekor, Jaak Vitsur, Heiki Vuntus ja Ülar Loolaid; ees keskel on Ave Bremse).

16. novembril toimus MTÜ Jeeriko
(supiköök) ruumides vallavalitsuse
viie liikme ja kolme ametniku kohtu-
mine 18 kodanikuga. Seitse Jeeriko
klienti, üheksa pensionäri ja ülejää-
nudmaksumaksjad. Kohtumise pai-
gaks oli valitud see ruum eesmärgiga
näidata Jeeriko vastremonditud ruu-
mi ja tutvustada tema tegevust.
Vallavanema sissejuhatavast kõ-

nest saime teada, et aasta 2006 on
olnud hea, sest raha on jätkunud.
Suuremad investeeringud on teh-
tud koolidesse, lasteaedadesse ja
teedeehitusse. Osa töid jääb talvel
lõpetamata. Suuremad tuleviku-
plaanid on seotud Tapa raudteejaa-
maga. Selle hoone vastu tundis huvi
SA Virumaa Muuseumid juhataja
Ants Leemets. Tundub, et tema
süda valutab selle üle, mis Tapal
toimub või ei toimu. SA Virumaa
Muuseumid juhataja kohtus valla-
valitsuse esindajatega 10. novemb-
ril. Selle kohtumise põhjal lubas val-
lavanem järgmist: koostöö SA Vi-
rumaa Muuseumid, Edelaraudtee,
Eesti Raudtee ja vallavalitsuse va-
hel hakkab toimuma aastal 2008.
Korrastatakse vaksalihoone, kus tu-
leb inimestele ooteruum rongi ja
bussi ootamiseks. Seni tuleb ooda-

ta väljas. Vallavanem soovitas rei-
sijatel tulla jaama täpselt rongi väl-
jumise ajaks, et poleks vaja asjatult
külmetada ega lume- või vihmasa-
ju käes olla. Sama saatus ootab ava-
likku käimlat, seda saab kasutada
aastal 2008.
Algatatakse tervikuna vaksaliesi-

se maa-ala detailplaneering, jaama
park taastatakse algse, 1928. a ku-
jul, võetakse maha puid, mis Tapa
elanikele ei meeldi.
Tapa viadukt on liidetud viie lin-

na viaduktide ehituse projekti koos-
seisu. Tapa viadukti projekt on ole-
mas, on vaja ainult teha ümberpro-
jekteerimist. Loodetavasti esitatak-
se rahataotlus esitatakse korraga
2008. a lõpus, orienteeruvaks ehi-
tusajaks pakuti aastaid 2010�2014.
Ja nüüd argipäevateemade juur-

de. Küsimused (nii suulised kui kir-
jalikud) puudutasid teede ja täna-
vate korrashoidu, Eesti Posti tööd,
linna heakorda, investeeringuid lin-
na, tööhõivet, avaliku käimla puu-
dumist, bussiootepaviljoni ümber-
paigaldamist, rongi ootamist lage-
da taeva all, arendusnõuniku töö-
kohustusi, kirikuesise heki maha-
võtmist, kesklinna ilmet, turu täna-
vamajade lastel mänguväljaku puu-

dumist jne.
Vallavalitsuse eelmisel kohtumi-

sel elanikega selle aasta jaanuaris
süüdistati enamuses argipäeva
probleemides � hulkuvad kassid-
koerad, korrast ära prügimajandus,
teede libedus � elanikke. Vallava-
litsuse tegemata töödele otsiti siis
õigustusi. Viimasel kohtumisel aga
seda ei tehtud. Nüüd olid vastused
asjalikud ja põhjendusega. Ei olnud
ka sobimatuid repliike: talvel peab-
ki libe olema, ostku õiged saapad,
minu lauale toodi õige juust.
Tunnistati lume- ja libedustõrje

puudulikkust (Õhtu pst-le jäi pai-
galdamata bussipaviljon, sest tule-
val aastal hakkab Eesti Energia seal
tegema kaevamistöid seoses elekt-
riliinide korrastamisega). Tõsiselt
suhtuti Turu tänava laste mängu-
väljaku puudumisse. Sõiduteede
korrashoiu tagamine on Jaanus
Annuse ja kõnniteede korrashoid
Maris Urve valdkond.
Oma tegemistest rääkisid kaMoe

ja Lehtse-Jäneda piirkonna esinda-
jad vallavalitsuses. Marju Bugri sõ-
navõtt � Moe maju hakkas kütma
Moe Piiritusetehas, hind 650 kr
pluss käibemaks, saadi lahti Tapa
Elamust, moodustati ühistud,Moel

käib buss, projekti rahadega ehitatakse
bussipaviljon, lasteaias vahetati aknad,
raamatukogus tehti remont, paljulapse-
liste perede gümnaasiumiõpilased saa-
vad tasuta toitu. Probleemiks on kaup-
luse puudumine Moe-Saksi piirkonnas.
Tõnu Lepik rääkis põllumajandustege-
vusest Lehtse-Jäneda piirkonnas.
Ülevaate Jeeriko tegevusest andsid

Angela Olt ja Karl Mäesepp. Müts
maha nende ees. Tehtud on palju, te-
gevust on kuhjaga.

Järgmine kohtumine lubati kor-
raldada märtsikuus. Kutsume Tapa
elanikke aktiivselt osa võtma sellis-
test üritustest, ärgem võõrdugem
võimust. Sellistel üritustel on võima-
lik tuua välja linna probleemid ela-
nike vaatevinklist. Kahju on valla-
valitsusest ja ametnikest, kes esine-
sid nii väikesele auditooriumile. Mil-
les põhjus?

Helle Org ja Lilli Strõnadko,
kohtumisest osavõtnud

Mõtteid vallavalitsuse kohtumistest elanikega

Foto Heiki Vuntus
Lehtses oli vallavalitsusega kohtumas kümmekond huvilist.
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Saksi raamatukogu külastaja võib
märgata suuri muutusi � suvel re-
noveeritud ruum on saanud uue
kauni ja funktsionaalse sisustuse.
Ümber on paigutatud kogu raa-

matufond. Nüüd on lugejal muga-
vam kirjandust valida ning kogu
raamatuvarast on parem ülevaade.
Raamatukogu külastajate kasutada
on lugemisnurk, kus käepärast aja-
kirjad, ajalehed ja teatmeteosed.
Oma tuba on väikestel lugeja-

tel. Ühe arvutikohaga interneti-
punkt ootab nii laste kui ka täis-
kasvanud külastajate aktiivset ka-
sutamist. Lisaks printimisteenuse-
le pakume nüüd ka koopiategemi-
se võimalust.
Alates uuest aastast läheb Sak-

si raamatukogu üle elektroonilise-
le laenutusele. Lugejail palume
oma lugejapiletid raamatukogu
külastades alati kaasa võtta. Sama
lugejapiletiga on võimalik ka Tapa
linnaraamatukogust raamatuid
laenata.
Kui soovite juba kodus teada

saada, kas vajalikku kirjandust raa-
matukogus leidub, siis on hea abi-
mees elektrooniline andmebaas
asukohaga http://ns.tapa.ee:81.
Külastades aga Tapa linnaraa-

matukogu kodulehekülge (http:/
/www.tapa.lib.ee), saate infot
kõigi Tapa valla raamatukogude
kohta.
Üheskoos jõuab rohkem. Täna-

me kõiki, tänu kelle toetusele ja
tööle on raamatukogu uue ilme

saanud � neid inimesi on olnud
meeldivalt palju.
Raamatukogu uue sisustuse val-

mistas AS Inest Market, rahaliselt
toetas sisustuse uuendamist Kul-
tuuriministeerium. Renoveerimis-
tööd teostas AIPE Ehitus OÜ.
Saksi raamatukogu on avatud es-
maspäeval ja teisipäeval kell 10�18,
kolmapäeval kell 12�20, neljapäe-
val ja reedel kell 10�18. Iga kuu tei-
sel laupäeval kell 9�17. Iga kuu tei-
sel esmaspäeval ja iga kuu viima-
sel tööpäeval on raamatukogu su-
letud.

Kersti Burk,
Tapa linnaraamatukogu juhataja

Saksi raamatukogus
on uus sisustus

Tänavusel kunstiklubi sügisnäitu-
sel näeme 29 tööd üheksalt auto-
rilt.
Esinevad: Vaike Ülesoo,

Helmut Elstrok, Helgi Uibo,
Signe Kalevik, Enno Org,
Rauni Kents, Urve Laidus,
Lembit Vahtre ning debütandi-
na Viiu Valdlo. Põhiliselt kuju-
tatakse maastikke nii Tapalt kui
ka kaugemalt.
Näeme mitmeid meremaale,

tunnetame suure veemassiivi ilu
ja võimsust. Maalitud on mitme-
suguseid lilli, ka lindu ning nais-

akti. Leidub töid nii akvarelli-,
akrüüli- kui ka õlitehnikas. On
välja pandud ka sügisene lille-
kompositsioon, paar lilledega
vaibakest, kaunistatud topse ja
klaasimaali.
14. novembril külastas näitust

Eesti Kunstiakadeemia õppejõud
Tiiu Pallo-Vaik, kes suhtlebmeie
klubiga juba 1984. aastast alates,
käies juhendamas ja töid hinda-
mas. Seekordsel külastusel kinkis
ta meile oma äsja trükist ilmunud
raamatuid �Värvimeelne Tiiu
Pallo-Vaik. Akvarellid 1966-

2006�.
Kunstnik on pärit Tapalt, enne

kunstiõpet siin koolis käinud, koo-
limajas juubeli puhul oma töid esi-
tanud. Tapa muuseumis oli tema
akvarellinäitus 2001. aastal.
Kunstnik hindas meie tööd ära,

juhtis tähelepanu vigadele ja õnnes-
tumistele. Andis soovitusi paranda-
miseks ja edasitöötamiseks. Saime
nõuandeid ning soovitusi uue in-
nuga jätkata. Sügisnäitus Tapa
muuseumis jääb avatuks novembri
lõpuni.

Rauni Kents, Tapa Kunstiklubi vanem

Muuseumis on
Tapa kunstiklubi sügisnäitus

Noori lugejaid rõõmustab Saksi raamatukogu uuenduskuur.

Tapa Kunstiklubi kohtumine maaliõpetaja-kunstnik Tiiu Pallo-Vaiguga (keskel).
Foto Harri Allandi

Kindlastionenamikmeistvanadeeesti
autorite raamatuid lugedesmärganud,
kui kenasti isegi lihtinimesed üksteise
poole pöördusid: odavas sitsikleidis,
poest �raamatu�peale toituvõlguvõt-
tev kojanaine pöördus sinise silmaga
kingsepanaise poole lugupidavalt
�proua�. Ja kingsepa naine rääkis
�proua� õmblejale, et kui vanamees
raha saab, siis joob raha maha.
Mis prouad või härrad nad nüüd

olid, aga eestlane oli mõisasakstelt
õppinud vaoshoitud ja viisakat käitu-
mist ja kenasti käituda oli ju ilus. Ilus
endal kuulda, ilus teisele öelda. Mui-
dugi oli ka neid, kelleni head kombed
ja kasvatus ei olnud veel jõudnud, aga
nemad ei domineerinud.
Tuli uus aeg ja uued kombed. Me

õppisime ära ametiasutuses räuska-
mise, võtsime omaks rusikaõiguse ja
pealekaebamise kombe ja pöördumi-
se kaasmaalaste poole �kuule, sina�
või �kodanik�.
Ja jälle tuli uus aeg.Meei taha enam

olla �kodanik� ega �seltsimees�, sest
igasugune respekt ja inimlik kõla neis
pöördumises puudub, aga paraku ei
suudamepöördudaüksteise poole ka
sõnadega proua ja härra, sest respekt
ka üksteise vastu puudub.
Tahan eelnevaga öelda, etmeil on

ühiskonnas suhted ikka veel sassis -
kes enam ei oska, kes veel ei oska
käituda, aga ma usun, et me õpime
selle jälle ära, nagu õppisid ära meie
esivanemad. Seni aga tekivad vahel
tagasilöögid ja eriti raske on siin rii-
giametnikel.
Hea on tõdeda, et ametnike suht-

lemisoskus on paranenud ja oma
tööd tehakse nüüd märksa tulemus-
likumalt ja hoolivamalt. Tänu euroo-
palikule koolitusele pööravad amet-
nikud üha enamnäo ja südamega ini-
mese poole ja on valmis aitama. Eri-
ti need, kellega elu hammasrataste va-
hele jäänud inimene kokku puutub
� sotsiaalametnikud.
Iga päev töötutega tegeleva inime-

sena tahaksinüldisel taustal rääkida just
töötute suhtumisest ametnikku, oma
õigustesse ja kohustustesse. Tapa val-
las püütakse töötut igati aidata ja te-
hakse tema abistamiseks tõsist tööd,
otsitakse ja leitakse sponsoreid.Ühis-
te jõududegaoleme suutnud teha juba
päris palju Tapa valla töötute ja toi-
metulekuraskustega inimeste heaks.
Paraku hakkab abistajate hea soov

ja ametniku tubli töö kandma ka mõ-
rusid vilju � töötu õpitud abitust, mu-
gavust, ja üha sagedamini lööbvälja ka
vahepeal vaoshoitud agressiivsus ja
�teie olete kõiges süüdi� mentaliteet.
Öeldakse, et klient on kuningas.

Meie kuningas on töötu, kellele me
püüame tagasi anda usu enesesse ja
tulevikku. Meile teeb ainult rõõmu
kuime näeme, kuidasmurestmuser-
datud inimese eneseusk vähehaaval
tagasi tuleb, kuidas ta koos sotsiaal-
töötajaga oma olukorrast väljapääsu
otsib. Ent juhtub ka nii, et ühel het-
kel muutub meie kuningas labaseks
räuskavaks despoodiks.
Ühasagedaminionsotsiaaltöötajad

hädas ülinõudliku töötuga, kelle häda-
des olevat süüdi nii sotsiaalosakond,
sotsiaaltöötajad ja kõik ülejäänud, kes
teda aidata ja tööle suunata püüavad.
Nad ei tee töötu arvates tema heaks
küllaldaselt, ei saa aru, ei korralda seda
või teist ega tahaandaniipalju, kui töö-
tu nõuab. Inimene ei taha mõista, et
sotsiaaltöötaja teeb, mida suudab, aga
temagi võimalused on piiratud. Mõni
töötu ei taha kuidagi uskuda, et temal
endalgi on kohustus omaolukorra pa-
randamiseks midagi ette võtta.
On üllatav, kuidas muidu kena ja

sõbralik inimene kaotab igasuguse
väärikuse, muutub toetuste nõudmi-
sel tundmatuseni ja alandub sõimuni.
Vene ajamentaliteet lööb välja � oma
tahtmise läbisurumiseks tuleb endast
valjuhäälselt märku anda: ma tahan,
mapean saama,mulonõigused!Mida
inimene sõimuga taotleb? Kas ta kar-
dab, et rahulikult ja lugupidavalt rää-
kides tema jutt ei mõju, kuna tahtjaid
onpalju?Või püüabnii ära hoida eba-
mugavate küsimuste esitamist amet-
niku poolt? Parim kaitse on rünnak?
Või tõstab see, et ametnik jääb kõi-

gest hoolimata vaoshoituks, lärmaja
enesehinnangut? Kõik on võimalik.
Kahjuks jääb mõnigi kord vägisi mul-
je, et oma vajadused miinimumini vii-
nud inimene ei soovigi elult enamat, ei
tahagi tööle minna. Seda isegi siis, kui
lapsed majas on, sest töötule tuleb siit
väike toetus ja sealt ka natuke, kuidagi
elab ikka ära � ja sellest piisab.
Tüli on majas, kui sotsiaalamet-

nik julgeb töötule soovitada midagi,
mis talle ei meeldi, sest sunnib teda
rohkem pingutama ja oma senist ra-
hulikku eluviisimuutma.Minna tööle
ja viia laps lasteaeda, kust siis vanem
laps ta peale kooli ära tooks. Mida ta
õige mõtleb? Kas lapsel siis ema ei
olegi, et teine laps peab teda laste-
aiast tooma? Üks töötu põhjendas
töötuks olemise vajadust tõsimeelselt
järgmiselt: ma joon nii palju, et ole
aega tööd teha.
Meie koolitatud ametnikud mär-

kavad, kui töötule töötu põli meel-
dib ja ta ei tahagi ettekäändeid otsi-
des tööle minna. Öelda seda töötule
nii, et see ei tooks kaasa agressiooni,
vaid et tamõtleks kaasa, on raske, sest
kui delikaatselt ka ametnik olukorda
selgitada ei püüa, võtab agressivne
töötu seda kui oma pühade õiguste
rikkumist ja isiklikku solvangut ning
rünnak ei jää tulemata. Seda hooli-
mata sellest, et ta mõistab, et töötu
põli ei saa kesta igavesti ning et mi-
dagi muuta saab ametnik ainult koos
töötuga. �Teie olete süüdi, teie pea-
te�mentaliteet on nagu õlekõrs,mille
külge järjekindlalt klammerdutakse.
Loomulikult on ka ametnik inime-

ne ja temagi võib eksida. Võib-olla
ei leia ta seda päris õiget ümbernur-
ga sõna, millega teha see või teine
ettepanek või anda soovitus, ent vää-
rikas ja ennast austav täiskasvanud
inimene suudab jõuda ettepaneku
tuumani, kui ta seda tahab ja on hu-
vitatud.
Meie töötud on olnud väga sol-

vunud, kui neist ja nende tehtud tööst
lugu ei peeta. Ja õigusega. Kurb, aga
ring on täis saamas � nii kummaline
kui see ka ei tundu, siis nüüd, kus
suhtumine töötusesse ja töötutesse
võtab üha inimlikuma näo, ei austa
sageli just töötu ise töötegijat ja tema
tehtud tööd.
Poolteise tööaasta jooksul MTÜ

Jeerikos olen näinud igasugust suh-
tumist alates siirast huvist ja kaasa-
töötamisest kuni rahuliku käegalöö-
miseni (mulle teie nõudmised-pakku-
mised ei sobi) ning ka viha ja agres-
siivsuseni � �teie olete süüdi�! Ole-
me töötute aitamiseks ära teinud suu-
re töö, aga me ei saa aidata inimest,
kes ennast ise aidata ei taha ega luba
seda teha ka teistel.
Me ootame töötutelt mõistmist ja

koostööd ja lugupidamist mitte ainult
enda, vaid ka teiste töö vastu. Usku
sellesse, etametnikonsõber jaabimees.
Mõistmist, et kõigil, kellel on õigused,
on ka kohustused � töötul sealhulgas.
Ainult koostöös ja üksteist solvamata
saame soovitud tulemuse.

Angela Olt, MTÜ Jeeriko

Kuningas või ori?

Fotod Kersti Burk

Vaade uue välimuse saanud raama-
tukoguruumi.
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Mälestuskilde
ja uitmõtteid

Foto Tapa muuseumi arhiivist

Tapa vesi (järg)

Järgneb

Lembit Joorits

Soomusrongid ja Tapal paiknenud
Soomusrongirügement

Valik Tapal teeninud Soomusrongirügemendi ja
soomusrongide ülemaid Eesti NSV Ministrite Nõuko-

gu poolt võeti 14. juulil 1986.
a. vastu otsus ehitada aastatel
1986 � 1992 uus veeehaare
Tapa linna varustamiseks puh-
ta veega, millest esimene järk
peab valmima 1988. aastal.
Ehituse valmimiseni linna ela-
nike varustamine puhta veega
kindlustatakse süüdlaste arvel
Vabariigi valitsus oma otsuse-
ga kohustas samuti sõjaväeosa
ja raudtee ametkonda nende
käes oleval territooriumil võt-
ma tarvitusele abinõud põhja-
vete reostamise lõpetamiseks,
nähes selleks ette vastavad ehi-
tustööd.�
Rajooni Täitevkomitee esi-

mees L. Kaljuvee lisab omas
kirjas: � Puuraugud, millest
kirjutate, on geoloogide poolt
ka leitud, nende arvu on raske
täpsustada��Tapa majade
kuiv käimlad tühjendab kom-
munaalettevõtete kombinaadi
masin, sisu viiakse linna prü-
gimäele. �.Tapa linna elanik-
konna varustamiseks puhta
joogiveega ehitatakse tsent-
raalset veevarustussüsteemi,
mis pidevalt laieneb.�
Laieneb siiani! Aga valmis

ei saa. Kõige kurvem oli siiski
see, et kogu linna kohta pol-
nud selget ülevaadet sellest,
kust keegi oma vee sai, milli-
ne see oli ja kuhu läksid fekaa-
lid. Selline kaardistus puudub
ka täna! Mismoodi saab siis
teostad kontrolli ja planeerida

arengut?
Vee koosseis oli muidugi

ametkondlik saladus, kui seda
üldse täpselt teati! Ja ega sel-
lest tänapäevalgi meelsasti rää-
kida ei soovita. Vähemalt ta-
vainimesele arusaadavas kee-
les!
�Fosforiidisõja� puhkedes

hakkas nii kohalikus kui ka va-
bariiklikus ajakirjanduses il-
muma hulgaliselt avameelseid
artikleid, mis käsitlesid Pandi-
vere veeprobleeme. Ka Tapa
probleeme! 31. märtsil 1987
ilmus �Punases Tähes� Gen-
nadi Iila artikkel �Puhta vee
mure�. Mure eelkõige sellepä-
rast, et VKTJ Tapa piirkonna
meistrina tundis ta olukorda
ja aimas tulevikuväljavaateid.
Pealkiri on aga kahemõtteline!
Muretseb ka �puhas vesi� :
mis te minuga ometi teinud
olete? Tsiteerin: �Puhta joo-
givee probleem on püsinud
Tapal juba aastaid�.Momen-
dil jätkub uue puurkaev �
pumbajaama ehitus koos sin-
na juurde kuuluvate veetras-
sidega� Rakvere MEK-i ehi-
tusplaanides on veehaarde lõ-
petamine planeeritud k. a. esi-
meseks juuliks. Pärast selle
ekspluatatsiooni andmist tõu-
seb linna lõunapiirkonna
puurkaevude võimsus kol-
mandiku võrra, mis on prae-
gu lihtsalt hädavajalik.

Major August-
Eduard Aron

Sündis 13. novembril 1896 Järva-
maal Särevere vallas. Sõjaväelise ha-
riduse omandas Peterhofi lipnikku-
de koolis, mille lõpetas detsembris
1916. EV ajal lõpetas mitmed oh-
vitseride täiendkursused. Põhivälja-
õppelt oli ta suurtükiväelane, teeni-
des I maailmasõjas algul sõdurina ja
hiljem ohvitserina suurtükiväepol-
gus.
Eesti Kaitseväkke astus novemb-

ris 1918. Oli Aegna saare komandan-
diks, teenis 2. kindluse suurtükiväe-
divisjonis noorema ohvitseri ja pa-
tareiülemana. Hiljem toodi üle I di-
viisi suurtükiväkke.
1. detsembrist 1928 toodi Aron

üle I soomusrongirügementi ja mää-
rati rügemendiülema abi kohale, oli
ühtlasi Tapa garnisoni ülem. Rüge-
mendiülema sõjakoolis viibimise tõt-
tu täitis ta rügemendiülema kohuseid
detsembrist 1928 kuni septembrini
1929.
Vabadussõjas üles näidatud tee-

nete eest teenis välja I liigi 3. järgu
Vabadusristi ja rahalise autasu. Hal-
vema tervise tõttu saadeti ta ravile
Taagepera sanatooriumi. Major
Aron suri 23. veebruaril 1930, 33-
aastase mehena Järvamaal Lehtse
vallas Tapa asunduses kopsutuber-
kuloosi.
Tapa garnisoni ajakiri Häire (nr 6

1930) kirjutas: �Major Aroni põrm
sängitati maamulda sõjaväeliste au-
avaldustega 27. veebruaril Toila sur-
nuaiale. Leinamajast põrmu Tapa
jaama saatmine 26. veebruaril kuju-
nes suurejoonelisemaks, kui seda va-
rem Tapal nähtud. Major Aroni
võrdlemisi lühikest aega rügemen-
dis olles õppisime teda tundma kui

väga ausameelset, otsekohest ja ener-
gilist juhti.�
Major Aroni matuserongkäiku

Tapal jäädvustas rügemendi foto-
graaf Karl Pormeister, kelle fotod on
osaliselt säilinud.

Major August-Eduard Aron

Selle kirjutisega meenutan kõi-
ki toredaid inimesi � õpetajaid,
kaasküla inimesi.
Koluotsa kool
Eellugu. Kui aastaid tagasi

möödusime rattaretkel kooli-
maja kohast ja ma kaaslastele
seda mainisin, olid kõik väga
imestunud. Keegi polnud sellest
koolist midagi kuulnud. Peale
Koluotsa on käibelt kadunud ka
Saksi-Aruküla, Priima jt külani-
med.
Kuna see ala kuulub nüüd

Tapa valda, siis järgides deviisi
�Tunne koduvalda� tutvustan
Koluotsa kooli lugu.
Ajalugu
1938. a 1. aprillist likvideeri-

ti haldusreformiga Saksi vald.
Sellega muutus Saksi 6-kl alg-
kool Lehtse valla kooliks, min-
nes üle Järvamaa koolivõrku.
Kuna Saksi kooli seni kasutusel
olnud hoone ei mahutanud juba
ammu kõiki õpilasi, oli mõeldud
uue koolimaja ehitamisele.
Nüüd ostetigi Koluotsa külas
kooli maa-alaks umbes 6 ha suu-
rune Kruusimäe talu, kus olid
korralik elumaja, kuur ja laut.
Planeeriti ka uut koolimaja ning
varuti ehitusmaterjali. Ruumi-
kitsikuse tõttu koliti juba samal
aastal Saksi kooli V-VI ühenda-
tud klassikomplekt Kruusimäe
talu elumajja, kus selleks oli lam-
mutatud kahe toa vaheline sein,
millega moodustus suur klassi-

ruum. Selles ruumis õppis va-
hepeal kogu Saksi kool. Selline
oli Koluotsa kooli algus, V-VI
klassikomplekti juhataja õp
Lembit Oglas asus oma pere-
ga elama talu elutoaks kohan-
datud kööki. Kooli juhataja
Gustav Lemmiku ametiruum
oli Saksis.
Kui 10. veebruaril 1939 põ-

les teadmata põhjusel maha
Saksi koolimaja, jäid I-II ning
III-IV klass peavarjuta. Tules
hävis ka kooli inventar. Alles jäid
mõned õppevahendid, mis olid
toodud Kruusimäe tallu. Pea-
varjuta jäänud klassidele anti
ajutiselt ruumid Saksi mõisas,
kus asus tütarlastekodu. Asuti
energiliselt varuma materjali
uue koolimaja ehituseks Kolu-
otsale, mis pidi algama 1940. a.
Siis hakkasid aga puhuma

uued tuuled. Kui 1940. a keh-
testati nõukogude kord, muu-
deti Saksi seni 6-klassiline kool
7-klassiliseks. Teadmata põh-
justel oli seiskunud koolimaja
ehitus Koluotsal. Ja kui 1941.
a lahingute käigus hävitati Va-
hakulmu ja Lokuta sild, võeti
nende taastamiseks kasutusele
Koluotsa koolimaja jaoks varu-
tudmaterjal. Osamaterjali läks
ka Saksi mõisa asutatud väli-
laatsareti tarbeks. Koolimaja
ehituseks mõeldud materjal
hävis.

Koluotsa kooli
ajaloost

Järgneb
Linda Metsjärv

Sündis 14. oktoobril 1897 Võrumaal
Moisekatsi vallas. Õppis Räpina kõr-
gemas algkoolis. Kaitseväeteenistus-
se võeti mais 1916. Võttis osa I maa-
ilmasõjast jalaväerügemendis noore-
ma ohvitserina ja kompaniiülema
kohusetäitjana. Eesti Kaitseväkke
astus novembris 1917, Vabadussõjast
võttis osa meie esimesel soomusron-
gil jalaäeluurajate komando ülemana.
Sai haavata Sangaste, Loode ja Riia
kaitselahingutes. Vabadussõjas üles

näidatud vapruse eest autasustati II
liigi 3. järgu Vabadusristiga.
Pärast sõja lõppu jätkas ta teenis-

tust soomusrongil Kapten Irv. Ap-
rillis 1929 määrati Villemi soomus-
rongi nr 3 ülema kohusetäitjaks.
Augustist 1929 kuni novembrini 1932
teenis soomusrongi Kapten Irw üle-
mana.
Edasi lähetati ta Vabadussõja Aja-

loo Komiteesse, kust pöördus tagasi
I soomusrongirügementi, teenides

seal sügiseni 1934. Lahkus Tapalt seo-
ses õpingutega Kõrgemas Sõjakoolis.
1935 ilmus Villemilt raamat �Kapten
Anton Irv�. Kaasaegsete mälestustes
tunti Villemit hea suhtlejana, olles ka
rügemendi seltskonna hingeks, kes ei
öelnud ära heast seltskonnast ega nap-
sist.
Kolonelleitnant Villemi arreteeriti

18. märtsil 1941 ja viidi Venemaale.
28. aprillil 1942 suri ta Kirovi oblas-
tis Vjat lagis.

Harri Allandi

Sündis 21. veebruaril 1893 Virumaal
Vao vallas, perekonnanimi Koch.
Õppis ohvitseriks Pihkva ohvitseri-
de koolis I maailmasõja eel. Vaba-
dussõjas teenis jalaväepolgus, kus ta-
ganemise ajal 1918. aasta detsemb-
ris degradeeriti ohvitserist reame-
heks.
1919 septembris tõsteti eeskuju-

liku teenistuse eest tagasi kapteniks.,
teenis välja II liigi 3. järgu Vabadus-
risti.
Rahu ajal oli mitme jalaväepatal-

joni ülemaks. Aprillis 1934 määrati
Koch 2. soomusrongirügemendi
ülema kohusetäitjaks. Peale Kõrge-

ma Sõjakooli lõpetamist sai Koch
1936. a Soomusrongirügemendi üle-
maks Tapal. Eestitas oma perekon-
nanimeks Koht.
Veebruaris 1940 viidi Koht üle I

diviisi staabiülemaks, teenis sellel
ametikohal kuni Eesti okupeerimi-
seni.
Kolonel Koht arreteeriti 14. juu-

nil 1941 Värska laagris, viidi Sibe-
risse ja lasti maha 2. septembril 1942
Norilskis.
Lahkudes Tapalt Soomusrongi-

rügemendi ülema kohalt, kinkis
ohvitseridekogu kolonel Kohtile 1.
veebruaril 1940 Eesti nahakunstni-

ku Eduard Taska valmistatud rüge-
mendi embleemiga albumi paljude
väeosa elu-olu kajastavate fotodega,
sh näiteks rügemendi 20. aastapäe-
va pühitsemine 1938. aastal, kind-
ral Laidoner inspekteerimas rüge-
menti jne.
Albumi kinkis Tapa muuseumile

Kohti kasupoeg Arvo Stahl 2001
aastal. Artikli autor külastas teda Tal-
linnas mitu korda. A. Stahl ütles, et
hoidis seda haruldast albumit peidus
kogu okupatsiooniaja.

Kolonelleitnant Paul-Aleksander Villemi (Willemi)

Kolonel Voldemar-Karl Koht (Koch)
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VALLAVALITSUSE ISTUNGID

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID

VALLAVALITSUS MÜÜB

7. november 2006

- Anti nõusolek teovõimetu isi-
ku vara võõrandamiseks.
- Ühele puudega inimeselemää-
rati hooldaja.
- Kahe inimesega sõlmiti kodu-
teenuse osutamise leping.
- Otsustati välja maksta ühele
isikule Nõmmküla kolhoosi
tööosakud.
- Tapa valla 2006. aasta eelar-
vest eraldati 10 000 krooni kam-
paania �Korras Maja 2006� pa-
rimate autasustamiseks.
- Reservfondist eraldati 623
krooni projekti Lehtse ANK-i
fotoringile omaosaluse tasumi-
seks.
- Eelarvest eraldati 5 678 kroo-
ni Jäneda Pika maja vee- ja ka-
nalisatsioonitrassi rajamiseks.
- Seltsitegevuseks eraldati Jäne-
da naisrahvatantsurühmale
Mõisapiigad 20 000 krooni.
- Valmistati ette volikogu mää-
ruse eelnõu �Tapa valla tun-
nustusavalduste andmise
kord.�.
- Finantsnõunik Alar Teras in-
formeeris Tapa valla 2006. aas-
ta eelarve üheksa kuu täitmi-
sest.
- Vallavolikogule esitati määru-
se eelnõu �Toimetulekutoetus-
teks eraldatud vahendite kasu-
tamine� muutmine.
- Arutati määruse eelnõud
�Tapa spordikeskuse põhimää-
rus�.
- Katastriüksustele määrati
sihtotstarve (Jäneda külas Jäga-
la-Käravete mnt 13 juurdelõi-
ked 3-10).
- Otsustati esitada MTÜ Tapa
Liikumispuudega Inimeste
Ühingu esimees Laine Valli
osalema TV3 poolt väljakuu-
lutatud konkursil �Eestimaa
uhkus�.
- Hüvitati Jäneda Allika korte-
riühistule KÜ asutamiskulud
summas 1 749 kr.

14. november 2006

- Kinnitati Tapa hooldekodu
lepingu tüüpvorm.
- Toimetulekutoetuse jääkidest
otsustati välja maksta täienda-
vaid sotsiaaltoetusi 21 inime-
sele.
- Kahele puudega inimesele ot-
sustati määrata hooldaja.
- Kahele inimesele otsustati ha-
kata osutama koduteenust.
- Väljastati ehitusluba elamu re-
konstrueerimiseks Karkuse
külas.
- Väljastati kasutusluba tahe-
sõnnikuhoidlale Vahakulmu
külas.
- Nõustuti katastriüksuse 1.
Mai pst 50, Õuna 8 ja Paide
mnt 81 jätmisega riigi oman-
disse.
- Nõustuti Patika külas asuva
Rebase 1 kinnistu jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks.
- Nõustuti Karkuse külas asu-
va Jüri maaüksuse ja Nõmm-
küla külas asuva Olevi maaük-
suse erastamisega.
- Moodustati enampakkumi-
se komisjon korteriomandi
Pika krt 10, Jäneda küla sead-
miseks.
- Kinnitati Tapa vallale kuu-
luva hoonestatud kinnistu
Pikk 38 enampakkumise tule-
mused.
- Tunnistati Tapa vallale kuu-
luvate hoonestatud kinnistu-
te Jaani 6, Tapa linn; Keskuse
8-3 ja Keskuse 8-8, Lehtse ale-
vik suuliste enampakkumise
tulemused nurjunuks.
- Kolmele inimesele otsustati
välja maksta Nõmmküla kol-
hoosi tööosakud.
- Tapa valla reservfondist eral-
dati 2 000 krooni Veiko
Belialsi fotonäituse ja avaliku
loengu korraldamiskulude
katteks.

9. november 2006

- Kinnitati katastriüksustele
sihtotstarve.
- Linnape külas Loodi ja
Mõistla 3 katastriüksuse, Räga-
vere külas Kooli katastriüksu-
se, Läpi külas Kuusiku katast-
riüksuse ja Raudla külas Oti ka-
tastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
- Jäneda külas Ambulatooriu-
mi ja Karjuse katastriüksuse
ning Patika külas Markose ka-
tastriüksuse sihtotstarbeks ela-
mumaa.

- Volikogu hariduskomisjoni
koosseisust arvati välja Viive
Linnjärv ja kinnitati komisjo-
ni koosseisu Lehtse põhikoo-
li esindajana Katrin Lumiste.
- Otsustati müüa Tapa vallale
kuuluv korteriomand aadres-
sil Pika krt 10, Jäneda küla,
Tapa vald.
- Otsustati kehtestada 1. Mai
pst 11 katastriüksuse detailpla-
neering.
- Võeti vastu määruse
09.03.2006 nr 21 �Tapa valla
2006. aasta eelarve kinnitami-
ne� muutmine.

Tapa vallavalitsus müüb suulise
enampakkumise korras Tapa
vallale kuuluva korteriomandi
aadressil Pika krt 10, Jäneda
küla, Tapa vald (katastritunnus
40001:002:0390; Viru Maakohtu
Kinnistusosakonna Lääne-Viru
kinnistusjaoskonna korterioman-
diregistri registriosa nr
1802936). Korteriomandi oluli-
seks osaks on eraldi sissekäiguga
1-toaline korter üldpinnaga 45,3
m².

Pika maja (Jäneda mõisa valitseja-
maja), milles asub korteriomand, on
kultuuriministri 11.02.1998. amääruse
nr 4 alusel tunnistatud arhitektuuri-
mälestiseks (kultuurimälestiste riikli-
ku registri nr 15047), millest tulene-
valt laienevad majale ja selle ümbru-

sele muinsuskaitseseadusest tulene-
vad kitsendused.
Korteriomandi müügi enampak-

kumise alghinnaks on 140 000 kroo-
ni, tagatisraha 14 000 krooni ja enam-
pakkumisest osavõtutasu 500 kroo-
ni.
Enampakkumine toimub 18. det-

sembril 2006 kell 14 Tapa vallavoli-
kogu saalis Pikk tn 15, Tapa.
Enampakkumisel osaleja peab

enne enampakkumise algust esitama
läbiviijale isikuttõendava ja volitusi
või esindusõigust tõendavad doku-
mendid ning tagatisraha ja osavõtu-
tasu tasumist tõendavad dokumen-
did.
Enampakkumise võitjaga sõlmi-

takse korteriomandi müügileping ja
asjaõigusleping,

ostjal tuleb tasuda korteriomandi
ostuhind enne müügilepingu sõlmi-
mist,
müügilepingu ja asjaõiguslepingu

sõlmimise kulud kannab ostja,
valdus antakse ostjale üle peale

müügilepingu sõlmimist,
korteriomandi müügil järelmaksu

ei rakendata.

Tagatisraha ja osavõtutasu tasu-
da Tapa vallavalitsuse arveldusarve-
le nr 1120077103 Hansapangas või
Tapa vallavalitsuse kassasse hiljemalt
üks tund enne enampakkumise al-
gust.

Täiendava teabe saamiseks ja
korteriga tutvumiseks helistada tel
5661 7181 (Sirje Salura)

Igapäevaelus tekib paratamatult igat
liiki jäätmeid. Osa nendest on võima-
lik taaskasutada kodus (nt kompos-
teerimine). Osa neist on aga võimalik
suunata taaskasutusse või lõpplades-
tusse ehk prügilasse. Kahjuks jõuab
ka suur osa neist jäätmetest metsa alla.
Selle artikliga tahakski inimesi kurssi
viia võimalustest oma probleemtoo-
ted ära anda loodud kogumispunkti-
desse, mille kohta tihti elanikel infor-
matsioon puudub.
Jäätmeseaduse järgi on tootja ko-

hustatud tagama tema valmistatud,
edasimüüdud või sisseveetud prob-
leemtoodetest tekkivate jäätmete
kokkukogumise ja nende taaskasuta-
mise või nende kõrvaldamise.
Probleemtoodete hulka kuuluvad
1. patareid, akud
2. PCB-sid sisaldavad seadmed
(transformaatorid ja kondensaatorid)
3. mootorsõidukid ja nende osad
4. elektri- ja elektroonikaseadmed
ja nende osad
Nimetatud jäätmete jäätmehooldu-

se kulud kannab tootja. Kohustused
laienevad ka neile probleemtoodete
jäätmetele, mis on tekkinud enne nen-
de kohustuste jõustumist (endisaeg-
sed jäätmed). Kodumajapidamises ka-
sutamiseks mõeldud elektri- ja elekt-
roonikaseadmemüüja on elanikelt ko-
hustatud tasuta tagasi võtma arvulise

vastavuse alusel turule lastava sead-
mega sama liiki ja otstarvet täitvast
seadmest tekkinud elektroonikaro-
mud. Kui turustajast 10 km raadiu-
ses ei ole elektroonikaromude kogu-
miskohta, peab turustaja elanikelt ta-
suta tagasi võtma turustatava sead-
mega sama liiki ja sama otstarvet täit-
vast seadmest tekkinud elektrooni-
karomu sõltumata sellest, kas see isik
on ostnud või ostab turustajalt sa-
malaadse seadme.
Tapa vallas on praegu neli elekt-

ri- ja elektroonikaromude kogumis-
kohta, kuhu inimesed saavad ära
anda oma koduelektroonika jäätmeid
(külmikud, telerid, arvutid jne). Ko-
gumiskohad asuvad
1. Tapa linn, Ülesõidu 8
2. Tapa linn, Pikk 7
3. Lehtse, Pikk 13
4. Jäneda vanas postkontori-
hoones
Teine suur probleem on kind-

lasti vanarehvide äraandmine.
Mootorsõidukite, nende osade ja

vanade rehvide kokkukogumise,
taaskasutamise või nende kõrvalda-
mise kord on kehtestatud vabariigi
valitsuse määrusega nr 352 �Moo-
torsõidukite ja nende osade kogumi-
se, tootjale tagastamise, taaskasuta-
mise või kõrvaldamise nõuded, kord
ja suhtarvud ning rakendamise täht-

ajad�. Sellest määrusest tulenevalt
peavad rehvide müüjad ja rehvitöö-
kojad vanarehvid nii-öelda üks ühe-
le tasuta vastu võtma. Loodud on ka
vanarehvide kogumispunktid. Lääne-
Virumaal on kaks rehvikogumis-
punkti, kus elanikud saavad kuni 8
sõiduauto rehvi toomiskorra kohta
tasuta ära anda. Kogumiskohad asu-
vad
1. Tamsalu, Tööstuse 20
2. Rakvere, Pikk 39a
Kõlbmatuks muutunud patareid

ja akud tuleb viia ohtlike jäätmete ko-
gumispunkti, mis asub Tapa linnas
Pikk tn 6 hoovis. Kõik müügikohad,
kus on võimalik osta patareisid, pea-
vad endale muretsema kasutuskõlb-
matute patareide kogumiskastid.

Kuhu viia probleemsed jäätmed?

Maksukorralduse seaduse § 27 lg 1 p
4 kohaselt võib maksuhaldur maksu-
kohustuslase nõusoleku ja teadmise-
ta avaldada igaühele andmeid maksu-
kohustuslase maksuvõlgade suuruse
kohta. Maksu- ja Tolliametist saadud
andmete järgi on seisuga 31.10.2006
viis suurimat maksuvõlglast Tapa val-
las asuvatelt maaüksustelt tasumata
maamaksu osas järgmised maksu-
maksjad:
OSAÜHING TRAPERII,
OÜ CONSISTA,
Mati Orr,
Meelis Kars,
Olev Saluste.
Maksuvõlgade olemasolu on artikli

autori poolt täiendavalt kontrollitud
20.11.2006 Maksu- ja Tolliameti
veebilehelt www.emta.ee. Kokku oli
31.10.2006 seisuga võlglaste nimekir-
jas üle neljasaja juriidilise ja füüsilise
isiku, kellel on võlgnevus maamaksu
osas Tapa vallas asuvatelt maadelt.
Maamaksu võla kogusumma nendel

isikutel oli suurusjärgus ca 600 000
krooni.
15. oktoobril 2006 oli viimase osa

maamaksu tasumise tähtaeg 2006.
aastaks määratud maamaksu tasu-
miseks. Maamaksuseaduse §6 koha-
selt laekubmaamaks omavalitsusük-
suse eelarvesse. Seega jõuab Mak-
su- ja Tolliameti poolt kogutav maa-
maks selle valla või linna eelarves-
se, kus asub konkreetne maatükk.
Enamuse Tapa vallas eraomandis
olevate maade omanikud on meie
valla elanikud ja kui ollakse võlgu
maamaks, siis on jäänud laekumata
ka osa valla eelarve tuludest. Teo-
reetiliselt võib juhtuda nii, et kui jää-
vad laekumata tulud, siis jäävad te-
gemata ka valla elanike jaoks vajali-
kud kulud.
Palun kõikidel maaomanikel üle

vaadata, kas nad on tasunud maa-
maksu! Maksu- ja Tolliameti infote-
lefonilt 8800 816 on võimalik saada
andmeid maksuvõla ning võlalt ar-

Maamaksu võlgadest

Maksuhalduri teenindusbürood:

Rakvere maksu- ja tollibüroo
Laada 4a, Rakvere 44310 (maksud)
tel 322 8542, 322 8543;
faks 322 8555;
rakvere@emta.ee
E�N 8.30�16.30; R 8.30�15.30

Järva maksu- ja tollibüroo
Pärnu 67, Paide 72715
tel 384 9461 (toll),
384 9453 ja 384 9454 (maksud);
faks 384 9455 (maksud);
384 9469 (toll)
jarva@emta.ee
E�N 8.30�16.30; R 8.30�15.30
Kassa: E�N 8.30�16; R 8.30�15.30

Alar Teras, finantsnõunik

Tapa vallavalitsus
ootab avaldusi

Nõmmküla kolhoosi
ühistatud vara eest

kompensatsiooni ning Nõmmküla kolhoosi
tööosakute väljamaksmiseks.

Kompensatsiooni ja tööosakute saajate nimekirjad
on avaldatud internetis

Tapa valla kodulehel www.tapa.ee.
Informatsiooni saamiseks helistada

telefonil 322 9669
(raamatupidaja Inge Müllerbeck).

vutatud intresside ja nende tasu-
mise kohta. Ka e-maksuametis on
võimalik kontrollida omamaksu-
kohustuse täitmist.

AS Paargu
soojatarbijatel

soovitab vallavalitsus
saadud soojaarvetest tasuda
kasutatud energia eest,
arvestades vallavalitsuse
poolt kehtestatud piirhinda

890 kr/MWh.
Summat, mis ületab seda,

saab vaidlustada.
VV

Krista Pukk, keskkonnaspetsialist
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Foto Vahur Leemets

SPORT - SPORT - SPORT

Huviklubi Nelson treening-
grupi liikmed Auli Kala,
Risto Kala ja Juta Kaasik
osalesid Rakveres Eesti kal-
juronimise karikavõistluste
etapil. Võistlusalaks oli kii-
rusronimine. Võistluste kor-
raldaja oli sportlaste kodu-
klubi. Sportlased osalesid
võimetekohaselt. Juta Kaa-
sik pääses naiste B-grupis

poolfinaali ning saavutas
kokkuvõttes 4. koha. Auli
Kala finaalidesse ei pääse-
nud, kuid tegi oma noore ea
kohta korraliku tulemuse.
Risto Kala suutis meeste B-
grupi konkurentsis jõuda 1/
8 finaali, kus play-off süstee-
mis tuli alla vanduda tugeva-
le Rakvere sportlasele Tanel
Mullale. Kokkuvõttes saavu-

tas Risto B-grupis 16. koha.
Korraldajaklubile kulges

võistlus edukalt. Meeste B
grupis saavutati kaksikvõit.
Võitis Toomas Bauvalt, tei-
seks tuli eelvoorude kiireim
Ott Kalamees. Meeste A-
grupi võit läks Tallinna Kal-
juronimisklubi esindajale
Nikolai Potjomkinile.

Vahur Leemets

Tapa kaljuronijad
osalesid Eesti

karikavõistluste etapil

Tulemused:
MA
1. Nikolai Potjomkin 1988 Tallinna KK
2. Timofei Potjomkin 1988 Tallinna KK
3. Igor Lematshko 1965 Tallinna KK

MB
1. Toomas Bauvald 1972 Nelson
2. Ott Kalamees 1981 Nelson
3. Evgeni Bogatõrjov 1989 Tallinna KK
16. Risto Kala 1991 Nelson/Tapa

NB
1. Marianna Voznesenskaja 1988 Tallinna KK
2. Aive Möldri 1981 Firn
3. Tiia Palm Firn
4. Juta Kaasik 1970 Nelson/Tapa
10. Auli Kala 1995 Nelson/Tapa

KUHU MINNA?

3. dets kell 15.30 � Jõulurahu väljakuulutamine Tapa linna keskväljakul
kell 16 � Advendikontsert � Jõuluhelinad III�
kell 17.30 � Puuetega laste jõulupidu
5. dets kell 20 � Kino (vt tapa.ee asutused Tapa kultuurikoda detsember 2006)
8. dets kell 11 � Lasteetendus �Pillitiidu�. Tasuta
kell 19 � Segakoori Leetar jõulukontsert. Tasuta
10. dets kell 16 � Tapa linna puhkpilliorkestri kontsert. Tasuta
12. dets kell 20 � Kino (vt. tapa.ee asutused Tapa kultuurikoda detsember
2006)
15. dets kell 17 � Lasteaia Pisipõnn jõulupidu
16. dets kell 12 � Mälumäng Maakilb (vt tapa.ee asutused Tapa kultuurikoda
detsember 2006)
kell 17 � Virumaa poistekoori jõulukontsert. Tasuta
18. dets kell 17 � Paljulapseliste perede jõulupidu (eesti lapsed)
19. dets kell 17 � Paljulapseliste perede jõulupidu (vene lapsed)
kell 20 � Kino (vt. tapa.ee asutused Tapa kultuurikoda detsember 2006)
21. dets kell 13 � Tapa valla eakate jõulukontsert, ans Laine. Pilet 10 kr
22. dets kell 9.30 � Tapa muusikakooli jõulupidu
23. dets kell 13 � Politseiorkestri jõulukontsert. Kaastegevad Eesti Raadio
lastekoor ja Liisi Koikson. Pilet (vt tapa.ee asutused Tapa kultuurikoda detsem-
ber 2006)
26. dets kell 20 � Kino (vt tapa.ee asutused Tapa kultuurikoda detsember
2006)

3. dets kell 12 � Eesti MV käsipallis meistriliiga SK Tapa-Viljandi HC. Pilet 20 kr
ja 5 kr
16. dets kell 11 � Lääne-Virumaa MV kreeka-rooma maadluses
17. dets kell 12 � Eesti MV käsipallis meistriliiga SK Tapa�HC Kehra. Pilet 20 kr
ja 5 kr
17. dets kell 14 � Eesti MV 2. liiga SK Tapa 2�HC Tallas 2

9. dets kell 11 � Lehtse käsitööseltsingu ja kultuurimaja advendiüritus kõigile
�Jõulupärg iga kodu uksele�
Võta kaasa (kui sul on!) oksakäärid, tavalised käärid, käbisid, kuivatatud taimi-
lilli, linte, nööri jm kaunistusi, mis sinu pärjale või vanikule sobivad. Oksamater-
jal, põhk jms on kohapeal olemas. Kaunistagem jõuluks oma kodu!
10. dets kell 13 � Lehtse kammerkoori advendikontsert Tapa Jakobi kirikus �
�Esimesed jõulud�
10. dets kell 16 � Advendiüritus �Süttib Lehtse jõulupuu� * Kõned * Laulab
Lehtse kammerkoor Lehtse teeninduspunkti esisel kuuskede platsil.
11. dets kell 13 � Ehavalguse jututuba. Põletame koos 2. advendi küünlaid,
räägime advendiajast, laulame. Oodatud kõik!
16. dets kell 11 � Lehtse kultuurimaja ja käsitööseltsingu advendiüritus Jõulu-
päev pisikesele ja suurele. Jõululaadake � võimalus osta jõulukingitusi, -ehteid
ja �toite.(Pakkuge oma toodangut või tulge kauplema!) Lehtse PK laste lett
jõulukinkidega. Palju uusi asju ja ka käsitööd (Pakkuge müüki!) Meistritoad �
võimalus ise meisterdada vildist, lõngast jms kingitusi, kaarte, õppida huvitavalt
pakkima jms. Mudilaste mängu- ja meisterdamisnurk. Tulge kogu perega!
17. dets kell 12 � Lehtse külakilb 2. mäng. Hea võimalus veel nupukail liituda!
Kevadeni on veel 5 mängu ja need kõik lähevad üldarvestusse. Tulge meie
sekka, sest seltsis segasem! Täiskasvanuil osamaks 15 kr
19. dets kell 17 � MTÜ Harvest 21 jõulupuu
20. dets kell 16 � Viljandi Laste- ja Noorteteatri REKY etendus �NÕIAKIVI�.
Etendus on 2 vaatuse ja 4 pildiga. NB! Etendus on Tapa vallavalitsuse jõulukink
kogu valla lastele (tasuta)! Lehtse KM palub ette teatada kollektiividel laste arv
kohtade broneerimiseks! Telefonid 383 3350 ja 521 8398; e-mail
Lehtse.Kultuurimaja@tapa.ee
21. dets kell 17 � Lehtse lasteaia jõulupidu
26. dets kell 11 � Lehtse kammerkoori jõulukontsert Järva-Jaani kirikus �
�Esimesed jõulud�
26. dets kell 15 � Kaunis jõulupühapidu kõigile �Jõulud tulnud ju!� * kontsert *
istumine laudades � võta kaasa, mida soovid! * Ühislaulud * Tants ja karaoke

Eelteade:
1. jaanuari öösel kell 00.00 Lehtse kultuurimaja katuselt ILUTULESTIKUKE �
peasponsor on Olga Ivanova.
P.S. Kui kellelgi on võimalik meie ilutulestikukest toetada, siis ootame kiiresti
abi! Saab võimsama tule!

1. jaanuari öösel kell 00.15 peale saluuti on plaanis ka uusaastapidu �Elu kui
muinasjutt!�
Kuna s.o stiilipidu, siis ilmuda muinasjutuliselt kostümeeritult! Oodatud ka
väikesed etteastumised! Parimaile temaatilised auhinnad!
Kohtade broneerimine laudadesse ainult eelmüügist 16.�29. detsembril! Info tel
383 3350, 521 8398 ja e-mailil Lehtse.Kultuurimaja@tapa.ee
Jälgige reklaami!

TTTTTAPAPAPAPAPA KA KA KA KA KULULULULULTUURIKTUURIKTUURIKTUURIKTUURIKOJASOJASOJASOJASOJAS

LEHTSELEHTSELEHTSELEHTSELEHTSE KKKKKULULULULULTUURITUURITUURITUURITUURIMAJASMAJASMAJASMAJASMAJAS

Tapa valla kultuurisündmused detsembris 2006

TTTTTAPAPAPAPAPA SPORDIKESKA SPORDIKESKA SPORDIKESKA SPORDIKESKA SPORDIKESKUSESUSESUSESUSESUSES

Kaotatud
rahakott!

Ootamatult
arusaamatutel ning
väga salapärastel

põhjustel
kaotas üks suuri
dokumendilisi
väärtusi sisaldav

rahakott
17. novembril oma

perenaise.
Kui keegi leiab

dokumendid õnnetu
omaniku Ave Pappe
nimele, siis palun
heal leidjahaldjal
helistada telefonil
3271 233 või

mobiilile 5656 9888
või tuua aadressil

Kooli 24.

Ette tänades
Ave Pappe

Tapa vallavalitsus teatab

18. detsember 2006 kell 17
toimub Tapa kultuurikojas

Tapa valla paljulapselistele eesti peredele
(kolm ja enam last)
JÕULUPIDU.

NB! Jõuluvanalt kommipakid peredele, kes
üritusest osa võtavad.

19. detsember 2006 kell 17
toimub Tapa kultuurikojas

Tapa valla paljulapselistele vene peredele
(kolm ja enam last)
JÕULUPIDU.

NB! Jõuluvanalt kommipakid peredele, kes
üritusest osa võtavad.

Tubli kaljuronija Risto Kala Tapalt.
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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.

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.

2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Aknaklaasi müük.
4. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus
5. Auto elektritööd.
6. Küttepuude, turba ja puitbriketi müük.
Kivisöe müük.

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Takom VM OÜ

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

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

väljavedu). Telefon 516 1724

2. detsembril kell 11�15
Lehtse, Keskuse 1-6 Lehtse

käsitööseltsingu meisterdamise tuba
Meisterdame kogenud meistrite juhendusel:

* villaloorist päkapikke
* küünlaid (võta kodunt kaasa küünlajuppe)

* jõulukaarte
Oodatakse suuri ja väikeseid!

TAPA JAKOBI KIRIKUS

3. dets kell 10 � 1. advendipühapäev, kiriku-
aasta algus, MISSA, kaasa teenib Tapa kirikukoor
10. dets kell 10 � 2. advendipühapäev, MISSA,
kaasa teenib Tamsalu naiskoor
10. dets kell 13 � Lehtse kammerkoor esitab
Piret Ripsì muusikali
15. dets kell 19 � armusônumiga Tapa kam-
merkoor
17. dets kell 10 � 3. advendipühapäeva MISSA,
ristimine,kaasa teenib Tapa segakoor Leetar
17. dets kell 15 � Imastu Kool-Kodus tervita-
mas lauludega Tapa kammerkoor
24. dets kell 17 � 4. advendipühapäev, Püha
Jôuluôhtu, kaasa teenib Tapa kirikukoor
25. dets kell 15 � Kristuse sündimispüha
MISSA, konfirmatsioon
26. dets kell 10 � 2. Jôulupüha MISSA
26. dets kell 14 � Tapa Hooldekodus Jumala-
teenistus armulauaga
27. dets kell 15 � kirikus Päevapalvus
28. dets kell 15 � kirikus Päevapalvus
29. dets kell 15 � kirikus Päevapalvus
31. dets kell 10 � Vana-aastaôhtu MISSA
31. dets kell 23 � VIGIILIA

Tapa haigla registratuuri on unustatud sooja
voodrigamustad nahkkindad, peal viie lillega

kaunistus ja võti punutud paela otsas.

1. detsembril kell 13
kohtub soovijatega Jeeriko majas

riigikogu liige Kadi Pärnits. Tel 5668 2299

Jumalateenistused
EELK Ambla Maarja kirikus

Pühapäeval, 5. novembril kell 12
22. pühapäev pärast nelipüha armulauaga

Pühapäeval, 12. novembril kell 12
23. pühapäev pärast nelipühi armulauaga

Pühapäeval, 19. novembril kell 12
24. pühapäev pärast nelipühi armulauaga

Pühapäeval, 26.novembril kell 12
Surnutemälestuspüha armulauaga

Mälestame lahkunuid

Pühapäeval, 3. detsembril kell 12
1. advendipühapäev armulauaga Kirikuaasta algus

Pühapäeval, 10. detsembril kell 12
2. advendipühapäev armulauaga

Pühapäeval, 17.detsembril kell 12
3. advendipühapäev armulauaga

Ambla pastoraadis neljapäeviti
pühapäevakool kell 15 ja ja piiblitund kell 18

30. novembril kell 11�15
NB! Võta kaasa isikut tõendav dokument.
Lisainformatsioon ja nõuded doonorile
tel 697 7001 ja www.verekeskus.ee

DOONORIPÄEV Tapa kultuurikojas

Tapal turu juures toimub 25. novembril kell 9-16
SÜGISLAAT. Tel 5382 8997

MUUSIKALIKONTSERT MEMORY 2007

28. JAANUAR 2007 KELL 14
ESTONIA KONTSERDISAALIS

Pileti hinnad: põrand 17, 18 rida 295 kr (20
kohta), keskrõdu 7, 8 rida 225 kr (23 kohta)
Kõlavad hitid paljudest armastatud muusikali-
dest. Tänavuse �Memory��-kontserdi peaesine-

ja on Broadway täht Tony Vincent.
Samuti esinevad Siiri Sisask, Gerli Padar, Janika
Sillamaa, Hannes Kaljujärv, Koit Toome, Lauri Liiv.
Osalevad: Vanemuise sümfooniaorkester,

ooperikoor ja bänd
Dirigent: Tarmo Leinatamm
Konferansjee: Mart Sander

Tapa rahvas!
Piletisoovist teatada novembrikuu jooksul

TAPA BUSS OÜ TEL 322 0019
Raha tasumise viimane kuupäev 18. detsem-
ber (Pikk 10). Peale seda piletihinnad kalli-
mad. Need on peaaegu viimased piletid, kõik
8 kontserti on juba välja müüdud. Väljasõit
keskväljakult kell 11.45. SÕIDU HIND 50 kr

Lehtse ja Jäneda rahvas!
Piletisoovist võib teatada LEHTSE KULTUURI-
MAJJA tel 383 3350; 521 8398. Raha tasumise

viimane päev on 17. detsember.
Väljasõit Lehtse kultuurimaja platsilt kell 12,
Jänedalt tulijad saavad bussi peale teeristilt

kell 12.10. SÕIDU HIND 45 kr.

Uurija Pavlov: Meditsiin ravib inim-
eset, veterinaaria annab abi tervele
inimkonnale.
Veterinaararst, ravides loomi, kait-

seb ka inimesi nakkushaiguste ja pa-
rasiitide est. Igas linnas-asulas on ini-
mestel hoida väga erinevaid loomi �
kõige väiksematest, hamstritest kuni
hobusteni. Veterinaarabi loomadele
farmides ja taludes osutavad riikliku
veterinaartalituse arstid.
Tapaväiksemadkoduloomad�kas-

sid, koerad, ka eksootilised loomad,
saavad abi veterinaarkliinikust. Siin on
võimalik loomi vaktsineerida nakkus-
haiguste vastu, töödelda loomi väli- ja
siseparasiitide vastu, osutada kirurgi-
list ja günekoloogilist abi. Samuti kon-
sulteeritakse loomapidajaid toitlustuse
ja hoiuküsimustes, võimalik on leida
loomadele sobilik varustus.
Kliinikus on võimalik osta looma-

dele vajalikke erinevaid vitamiine ja
ravitoimega toidulisandeid. Kliinik

võimaldab ravi ja muid teenuseid
kassidele, koertele, kilpkonnadele,
hamstritele jne.
Praktika näitab, et viimasel ajal on

inimesed võtnud kodudesse erine-
vaid loomi kas otse tänavalt või teis-
telt inimestelt. Loomapidajad ei oska
eristada haigusi oma uutel kodusõp-
radel. Eksimuse vältimiseks ongi vaja
pöörduda veterinaarkliinikusse, kus
teostatakse looma vaatlus, vaktsinee-
rimine infektsioonide vastu.

Kõiki täiskasvanud koeri ja kasse
on vaja kord aastas vaktsineerida
marutaudi vastu. See on eriti ohtlik
loomade haigus. Peale selle on vaja
teha ennetussüstid ka teiste nakkus-
haiguste vastu. Kassipojad vajavad
vaktsineerimist juba alates kahe kuu
vanusest. 3-kuulised kassipojad pea-
vad saama kaitsesüsti marutaudi vas-
tu, sellele süstile eelneb kõhuusside
kaitsevaktsiin.
Kui olete märganud kodulooma-

del väsimust, loidu olemist, toidu
eiramist, peab kohe pöörduma vete-
rinaari poole. Peame meeles, et loo-
malt inimesele kandub üle 150 hai-
guse. Hobuselt � ligi 50 erinevat hai-
gust, veistelt � sama palju. Sead või-
vad �kinkida� inimesele 46 haigust,
koerad ja kassid � 65, linnud � 26
erinevat haigust.
Tapa veterinaarkliinikusse võib

abisaamiseks pöörduda telefonil
322 4823.

Abi saab veterinaarkliinikust

OÜ VETDOK

Siiras kaastunne Sirje Jäetmale
isa surma puhul.

Kolleegid Elle ja Maive

Ostan maakoduks sobiva hoonetega kinnistu.
Hooned võivad vajada remonti. Tel 5379 7173,

511 6424, e-mail: maamaja@msn.ee


