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Tasuta

Eelmisel reedel jagati Tapa kultuurikojas tunnustust 2007. aasta tublimatele. Ühispildile jäädvustati kõik kohaletulnud aastategija nominendid. Aastategija tiitlid said: elutöö eest Peeter Kald (vasakult 1), spordikategoorias Dmitri Gorjuško (vasakult II), hariduse valdkonnas Tiia Salm (vasakult III), kunsti
valdkonnas Maie Kents (vasakult VI), ärivaldkonnas OÜ Jäneda Mõis - esindajad Kalle Sommer ja Elo Kallas (paremalt IV ja III). Pildilt puudub 2007. a
edukaim noor Maarja Soomann.
Foto Heiki Vuntus
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Jäneda
lõõgastuskeskus
teeb sõpradele
üllatuse
Sõbrakuu puhul pakub Jäneda lõõgastuskeskus kuni aprilli lõpuni oma
külastajaile ainulaadset sõbrakaarti.
Selle ettenäitamisel on võimalik
saada kõiki protseduure 20 protsenti soodsamalt (välja arvatud
käsimassaažid).
OÜ Jäneda Mõis juhatuse liige
Kalle Sommer ütles, et kuna lõõgastuskeskus on muutunud üha populaarsemaks, oligi aeg mõelda neile
toredatele inimestele, kes on truuks
jäänud just siinsele kohale.
“Sõbrakaarti anname välja esmakordselt, lisaks kingib lõõgastuskeskus sõbrakaardi omanikele ühe
protseduuri soolakambris. Hiljem
on võimalik sõbrakaart tasuta ringi
vahetada püsikliendikaardi vastu,”
sõnas Sommer.
Lõõgastuskeskus väärib oma
nime. Kui uksest sisse astudes on
meil hinges kaasas probleemidekuhi,
õlad on need all kühmu vajunud ja
kange kael ei suuda mõtlemisest raskeks muutunud pead püsti hoida, siis
siit lahkudes mitte ainult ei näi, vaid
oledki noorenenud ja rõõmsam.

Signe Kalberg

Turismi tegu 2007 –
turismipärl
OÜ Jäneda Mõis
23. veebruaril andis LääneViru maavanem Urmas Tamm
Haljalas kätte auhinna turismikonkursi võitjaile. Lääne-Viru
maavalitsus ja Sihtasutus LääneViru Arenduskeskus otsustasid
tunnustada konkursi Turismi
tegu 2007 kategoorias Jäneda
Mõis OÜ-d
„Turism on üks neist valdkondadest, kus koostööst oleneb väga palju. Eriti oluline
on koostöö väike-ettevõtjate
puhul, kel üksinda raske end
tutvustada, messidel käia, erinevaid tooteid ja teenuseid
pakkuda,” ütles maavanem
Urmas Tamm. Ta lisas, et Lääne-Virumaa sai Lehtse valla
ühinemisel endale Järvamaa
turismipärli, mis suudab välja
paista ka Lääne-Virumaa tuntud
tegijate kõrval.
Jäneda Mõis OÜ pakub Jäneda
Mõisa Turismikeskuse nime all
mitmekesiseid tooteid ja teenu-

seid: aia- ja lille- ning talupäevi,
sügislaata, presidendimatku, simmaneid Musta täku tallis, ATV- ja
loodusmatku, konverentse, majutust-toitlustust ning protseduure
lõõgastuskeskuses.
Tulemuslik töö on kasvatanud
ettevõtte käivet 40 protsendi
võrra – 2006. aasta 8,6 miljonilt
kroonilt 12,5 miljoni kroonini
2007. aastal.
Jäneda Mõisa Turismikeskust
külastas eelmisel aastal 2007 ligi
80 000 inimest, suure osa andsid
aia- ja lillepäevade ja Eesti talupäevade külastajad ning sügisel
esmakordselt toimunud sügislaada
külastajad.
2007. aastal jõudis lõpule külalistemaja uuendamise teine etapp,
mille tulemusel valmis 23 hotelli
standardtoale vastavat numbrituba, 200 m 2 suurune seminarikompleks ja 500 m2 asuv lõõgastuskeskus. Viimase on omaks
võtnud eelkõige privaatsust ja

looduslähedust hindavad spaakliendid.
Pikaajalisem koostööprojekt on presidendimatka korraldamine koos Tapa ja Aegviidu vallavallvalitsuste ning
Nelijärve Puhkekeskusega.
Konkursi parimaid tunnustati auhinnaga. Samuti said
konkrusi parimad lisaks auhinnale ka võimaluse soodsamalt
kas reklaamida end turismitrükises või aidatakse neil soodsamalt messile minna.
Turismikonkurss korraldati Lääne-Virumaal esimest
korda. Selle eesmärk on väärtustada Lääne-Viru maakonna
turismiettevõtjate, kohalike
omavalitsuste, riikliku ja kodanikeühenduste tööd LääneVirumaa kui turismipiirkonna
maine ja konkurentsivõime
tõstmisel.
www.tapa.ee
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Veemajanduse
abiprogramm
Tapa vallavalitsusse on võimalik
esitada taotlusi Siseministeeriumi
algatatud hajaasustuses kaevude
puurimist ja kaevamist või trasside
ehitust toetavasse programmi.
Taotluse võib esitada vabas vormis (ka e-kirjaga), ära näidates taotleja nime, elukoha ja kontaktandmed
(telefon, e-aadress) ning kinnistu,
kuhu kaevu soovitakse ehitada,
andmed (aadress, soovitavalt katastritunnus või kinnistu number).
Vt ka artiklit Virumaa Teatajas (16.02.2008): http://www.
virumaateataja.ee/180208/esileht/15044327_1.php
Tapa vallavalitsus võtab taotlusi
vastu kuni 5. märtsini k.a.
Teet Koitjärv, abivallavanem

Kunstiring ja
inglise keele ring
Neljapäeviti toimub Tapa laste- ja
noortekeskuses (Kooli 24) kunstiring algusega 16 ja inglise keele ring
algusega 17. Oodatud on noored
vanuses 13–19 aastat. Ringe viib
läbi saksa vabatahtlik Benno ning
ringidest osavõtt on tasuta.
Ave Pappe
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Võrdsed võimalused
inimväärseks eluks
Võimalus töötada on inimvõimete
proovilepaneku ja eneseväärikuse
tõstmise allikas. Nii ka puuetega
inimese jaoks. Töötamise kaudu
saavad puuetega inimesed osaleda
avalikus elus võrdväärsete partneritena. Oluline on toetada puuetega
inimeste integreerumist tööturule
läbi aktiivsete tööturumeetmete ning
panustada tööandjate teavitamisse
puuetega inimestest kui arvestatavast potentsiaalsest tööjõust.
Tööturuteenused puuetega
inimestele
Tööturuteenuste ja -toetuste
seadus annab puuetega inimestele
võimaluse võtta ennast töötuna
arvele ja saada osa aktiivsetest
tööturumeetmetest. Puudega töötu
on töötu, kellel on puue või kes on
tunnistatud osaliselt või täielikult
töövõimetuks. Seadusega pakutakse puudega töötule nelja uut töö
leidmist ja töötamist hõlbustavat
teenust:
* Tööruumide ja -vahendite
kohandamise teenus
Selline teenus on mõeldud juhuks, kui puudega inimesel on tööalased oskused ja haridus, kuid töö
leidmine on ometi raskendatud, sest
töökoht ei ole ligipääsetav või töövahendid kasutatavad. Sellisel juhul
pakub tööturuamet teenust, mille
abil vajalikke ümberkorraldusi teha
ning pärast puudega inimese tööle/teenistusse asumist hüvitatakse
tööandjale töökoha ja vahendite kohandamise maksumusest 50%, kuid
mitte rohkem kui 30 000 krooni.
* Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada
andmine
Töötamiseks vajalik tehniline abivahend on abivahend, milleta isikul
ei ole puudest tulenevalt võimalik
tööülesandeid täita.
Tööturuamet sõlmib lepingu tööandjaga puudega isikule töötamiseks
vajaliku abivahendi tasuta kasutada
andmiseks.
* Abistamine tööintervjuul
Puudest tulenevalt võib tööintervjuu olla keeruline, kui ei ole inimest
kes abistaks. Teenuse eesmärgiks
on töölerakendumise soodustamine
konkurentsivõimaluse pakkumise
teel.
* Tugiisikuga töötamine
Uus töökoht on väljakutse igaühele. On hea, kui puudega inimese
kõrval on keegi, kes aitab ja õpetab.
Pakutava teenuse puhul aitab tööturuamet leida tugiisiku, kes esimesel
tööaastal juhendab ning kohustustega
kohaneda aitab. Teenust osutatakse,
kui tööandja võtab puudega töötu
tööle/teenistusse määramata tähtajaks.
Puuetega inimestega tegelevad
tööturuameti piirkondlikes osakondades puuetega inimeste abistamisele
spetsialiseerunud konsultandid, kes
selgitavad koostöös kliendiga tööturuteenuste vajaduse.
Tööandjale
Vaatamata erinevatele võimalustele puuetega inimeste integreerumisel
tööturule on paljud tööandjad ikkagi
kõhkleval seisukohal puudega inimest
tööle võttes. Põhjuseks on vähene
teadlikkus, esitatakse endale küsimus,
kas ma üldse tohin sellist inimest
tööle võtta ja mida ma peaksin arvestama. Julgustan tööandjaid antud
temaatikaga rohkem ennast kurssi
viima ning toon välja mõned põhimõtted mida peaks teadma puudega

inimese tööle võtmisel.
Puue iseenesest ei ole haigus,
vaid funktsiooni kaotus või kõrvalekalle. Vastavalt puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seadusele eristatakse
kolme puudeastet – keskmine, raske
ja sügav. Eristus on selle järgi, kui
suur on inimese kõrvalabi vajadus.
Puue ei tähenda automaatselt inimese
töövõimetust. Sobivate tööülesannete
või töökoha kohanduse korral ei ole
puue töö tegemisel takistuseks.
Töövõimetus tähendab seisundit,
kus inimene on püsiva terviserikke
tõttu osaliselt või täielikult kaotanud
töövõime ega saa üldse või endises
mahus endale tööga elatist teenida. Töövõime kaotus määratakse
10–100% ulatuses. Inimesele määratud töövõimetuse protsent ei keela
töötamist. Töövõimetuse protsent
määratakse eelnevat töökogemust
arvesse võttes. Seega, kui inimene ei
saa töötada näiteks betoonitehases,
kuna ta on allergiline tolmu suhtes
ja talle määratakse sellest tulenevalt
töövõimetus 100%, siis ei pruugi see
tähenda, et inimene on täielikult töövõimetu. Seega 100% töövõimetusega inimene võib olla täiesti suuteline
töötama talle sobival töökohal.
Pikendatud põhipuhkusele (35
kalendripäeva), tavalise 28-kalendripäevase põhipuhkuse asemel, on
tulenevalt puhkuseseadusest õigus
töövõimetuspensioni saajatel. Pikendatud puhkuse päevad tasustatakse
riigieelarvest ja need ei põhjusta tööandjale täiendavat kulu. Töövõimetuspensioni saajatel on õigus esimesel
tööaastal saada puhkust täies ulatuses
sõltumata töötatud ajast.
Täienduskoolitustoetust on
võimalik töötaval puudega inimesel
taotleda tööalaseks- ja tasemekoolituseks. Täienduskoolitustoetust
makstakse tegelike koolituskulude
osaliseks hüvitamiseks. Kuigi toetust
makstakse puudega inimesele, saab
kasu sellest ka tööandja. Puudega
inimese ametialase koolitusega toetab
tööandja ka töötaja konkurentsivõimet ja hõives püsimist.
Sotsiaalmaksuseadusest. Riik
maksab töövõimetuspensionit saava
töötaja eest sotsiaalmaksu alammäära
osa. Seega, kui töötaja brutopalk on
9000 krooni, siis nimetatud tööandja
peaks maksma sotsiaalmaksu 6300
kroonilt.
Tulumaksust. Tulumaksuga ei
maksustata tööandja kulutusi töötaja tööõnnetuse või kutsehaiguse
tagajärjel saadud tervisekahjustuse
raviks. Tulumaksu ei pea maksma ka
hüvitiselt, mida makstakse puudega
inimesele seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõiduks elukoha ja
töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui
ühistranspordi kasutamine põhjustab
liikumis- ja töövõime olulist langust.
Lõpetuseks soovin puuetega inimestele julgust ja pealehakkamist tööturule sisenemisel ning tööandjatele
enesekindlust funktsiooni kaotuse
või kõrvalekaldega inimese töölevõtmisel. Vaatamata sellele, et Eesti
tööhõivepoliitika peamine eesmärk
aastani 2010 on tööealise elanikkonna
võimalikult kõrge hõivatus tööga,
pean olulisemaks teadmist, et õigus
tööle on üks inimõigustest.
(Kasutatud allikad: Sotsiaalministeerium, Tööturuamet)
Ilona Alla,
hoolekandespetsialist

Ave Pappe (vasakult teine) tutvumas Soome noorsootööga.

Foto Ave Pappe erakogust

Soome noorsootööst
11.–14. märtsini oli Lääne-, Ida-Viru
ja Järvamaa kuuel noorsootöötajal/
huvijuhil võimalus tutvuda Ida-Soome maakonna noorsootööga.
Lääne Virumaalt osales väljasõidul kaks noorsootöötajat: Hele
Kuul Rakvere Avatud Noortekeskusest Torni ja Ave Pappe Tapa
Lastekaitse Ühingust.
Reisi eesmärk oli tutvuda Ida - Soome maakonnas tehtava noorsootööga
ning luua uusi koostöösuhteid ja saada
uusi ideid. Palju oli arutelusid ja diskussioone erinevate asjatundjatega, kes
noortega oma töös kokku puutuvad.
Vestluste ja mõttevahetuste käigus
selgus, et probleemid, mis noortega
üritusi korraldades ning ka igapäevaselt ette tulevad, on üsna sarnased nii
Eestis kui Soomes. Erinevus on vaid
selles, kuidas probleemidele lähenetakse ja neile lahendus leitakse.
Teiste hulgas külastasime ka noortemaju, mis olid võrreldes meie
noortekeskustega tõeliselt suured
ning täis tehnikat ja vaba aja veetmist
võimaldavaid mitmesuguseid mänge
ja vahendeid. Üheks selliseks oli näiteks Kuopio linna lähedal asuv Pinari
noortekeskus, mida külastas päevas
keskmiselt 150 noort. Noortekeskus
oli uus ja ruumid igati kaasaegsed.
Noortel oli võimalus mängida lauatennist, piljardit, lauamänge, vaadata
TVd/videot, kuulata muusikat. Suures saalis sai harjutada ronimisseinal
ronimise oskust ja kolmes väiksemas
ruumis oli noortel võimalik juhendaja
juuresolekul harjutada pillimängu (kitarrid, trummid, süntesaator). Esimesel korrusel oli kohvik, mida kasutasid
ka linnaelanikud ja kus töötasid ning
valmistasid süüa noored.
Maja teisel korrusel oli avalik
internetipunkt, ajakirjandustuba,
noorsootöötajate söögituba ja kristlik
pikapäevarühm. Üllatav oli see, et
keskuse töötajatest enamus olid meesterahvad. Loodame, et see tendents

ka ükskord Eestisse jõuab.
Külastasime ka Kuopio noortekeskust, kus käis päevas üle 300 noore.
Algul töötas see avatud noorsootöö
meetodil, kuid hiljem võeti vastu
otsus hakata tegelema kultuurilise
noorsootööga. Kultuuriline tähendab
seda, et noore arengut toetatakse just
läbi kultuuri ja sellega soovitakse tõsta
noore identiteeti. Kõige levinumad
hobid/harrastused selles noortekeskuses olid muusika, tants ja teater.
Noosootöötaja leidis, et on väga
tähtis noortele erinevate võimaluste
pakkumine, sest siis saab noor end
välja elada. Tähtsaks peeti ka nõustamist ning muidugi ei saa ilma isikliku
kontaktita noortega tööd teha.
Selle noortekeskuse eripära seisnes selles, et oli loodud n.ö tööpajad,
kus noored said mitme kuu vältel
end arendada. See oli üks märkimisväärsemaid erinevusi Eestiga.
Tööpajad olid just neile noortele, kes
ei käinud koolis ja kel oli identiteetilisi
probleeme. Tööpadades said nad
arendada oma oskusi kokanduses,
arvuti/fotoõppes, õmblemises/tikkimises, metallialal, automehhaanikas
ja teatrikunstis. Padade tooted olid
väga kvaliteetsed ning neid müüakse
kõigile soovijatele.
Järgmisel päeval sõitsime linna
nimega Pieksimägi, kus külastasime samuti erinevaid noortekeskusi
ning kus tutvustati, kuidas hakkas
noorsootöö toimima pärast valdade
ühinemist. Pieksimägi noortekeskus
oli katusorganisatsioon, mille all
töötas veel kolm maapiirkonna noortekeskust. Nende kogemused seoses
ühinemisega olid igati positiivsed,
sest nüüd avanes rohkem võimalusi
ka maapiirkondades olevatele noortekeskustele.
Uudse ja väga positiivse tagasiside
andis seoses ühinemisega muudatus,
kus noorsootöötajad pidid iga päev
olema erinevas noortekeskuses.

Noored, kes keskust külastasid
olid igati aktiivsed ja valmis uutes
põnevates tegevustes kaasa lööma
ja vajadusel ka sõna sekka ütlema.
Samuti käis noortekeskuses koos
40-liikmeline noorte parlament,
mis tegi omapoolseid ettepanekuid
just nimelt noori puudutavatest
küsimustes ning aitas läbi viia ka
erinevaid noorteüritusi.
Kuulates, kuidas tehakse noorsootööd seal ja samas mõeldes
kuidas meie noorsootööd teeme,
leidsime päris mitmeid punkte, kus
meie tegevus päris sarnane, kuid
oli ka neid tegevusi, mis meile üsna
võõrad.
Näiteks ei ole Soomes politsei
mitte noorte vaenlane ja tegelane,
kellest tuleb eemale hoida, vaid
rohkem ikka kui inimene, kelle käest
saab erinevat informatsiooni ja kes
on alati valmis sind aitama kui sul
mingi mure on. Nii ongi noortekeskustes täiesti tavaline nähtus
kui politseinikud mängivad koos
noortega piljardit/lauatennist või
istuvad ühise laua taga ja arutlevad
mingi teema üle.
Noortepidudel on alati politsei
uksel ja sisse saavad ainult need
noored, kes ei ole tarbinud alkoholi.
Kui samal ajal on ka linnas pidu,
teostatakse järelvalvet tänavatelgi.
Eesmärk on hoida noori eemale pahandustest, mis saadetakse tihtipeale
korda just alkoholijoobes.
Meie reis oli väga hästi organiseeritud ning kasulik. Meil on plaanis
nii mõnigi projekt ka siin ellu viia.
Samas saime aga ka tõestust selle
kohta, et ega meiegi noortega tehtav
noorsootöö kehvem ole. Lihtsalt
meil pole niipalju vahendeid kätte
antud, kuid samas võime kindlalt
väita, et noortega tehtav töö on sama
kvaliteetne.
Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing

Vestlus naabri tümpsu saatel
Kõigile vist on teada, et müra tekitab
stressi. Hiljuti külastasime oma ammust leerivenda Antsu, (kes elab Moel
korrusmaja I korrusel), et ajada törts
meeste juttu ja meenutada möödunut.
Teise korruse aken oli avatud ning
sealt kostis nii vali tümps, et käis läbi
peaaju ja läbi hammaste, ühesõnaga
tümps oli keeratud väljakannatamatute detsibellideni. Ka terve trepikoda
oli seda tümpsu täis, mis ausalt öeldes

meid lausa šokeeris.
Meenus 50-ndate aastate algus,
kui iga telefoniposti otsas röökis
“krapp” (häälekõvendaja) ja sa kas
tahtsid või ei tahtnud, aga pidid seda
kuulama, mis iganes sealt ka tuli. Ja
nüüd, rohkem, kui pool sajandit hiljem oleme jälle fakti ees – kuula aga
terviseks seda tümpsu, mis meeldib
sinu naabrile, sest temal on “krapi”
asemel võimas muusikakeskus.

“On see sinu naaber normaalne
või järsku kuulmispuudega?” küsisime meie. Meie võõrustaja aga
kehitas vaid õlgu – ah see on vaid
meie koridorivanem Diana, kes
demonstreerib oma võimsat pilli pidevalt ka teistele. Ega midagi. Vestlesime naabri tümpsu saatel, vaatasime
ka telekat tümpsu saatel ja meenus
poole sajandi tagune elu-olu.
Mati ja Kalju Saaremaalt
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TAPA VALLA EELARVE 2008
Lisa Tapa Vallavolikogu 14.02.2008 määrusele nr 88

VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
14. veebruar 2008 nr 88

Tapa valla 2008. aasta
eelarve kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõige 1 punkt 1, Tapa vallavolikogu 14.06.2007 määruse nr 64
”Tapa valla põhimäärus” § 7 lg 1
ning valla- ja linnaeelarve seaduse
§ 12 alusel.
§ 1. Kinnitada Tapa valla 2008.
aasta eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud vastavalt lisale.
§ 2. Kinnitada eelarveaasta kassatagavara 400 000 krooni.
§ 3.Tapa vallavalitsusel kinnitada
vallavalitsuse ja vallaasutuste eelarvete ja alaeelarvete kulude jaotus.
§ 4.Tapa vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud
sihtotstarbeliste eraldiste saamisel
lisada need laekumised ja nendele
vastavad kulud valla eelarvesse,
informeerides sellest volikogu järgmisel istungil.
§ 5. Määrust rakendatakse alates
01.01.2008.
§ 6. Määrus jõustub 20. veebruaril
2008.
Aleksander Sile,
vallavolikogu esimees

Tapa valla 2008. a eelarve suurus
on 136 miljonit krooni
Tapa vallavolikogu on lõpetanud
Tapa valla 2008. a eelarve menetlemise.
Eelarve kulude suuruseks on
kavandatud 136 625 109 krooni.
Eelarve maksutulude, laekumiste
kaupade ja teenuste müügist, riigi
poolt eraldatavate toetuste ning
muude tulude mahuks on planeeritud 128 575 989 krooni. 8 049 120
krooni ulatuses kaetakse kulusid
finantseerimistehingute arvelt. Lisaks on 2007. aasta lõpu raha jäägist
moodustatud kassatagavara, mille
suurus on 400 000 krooni.
Tapa valla 2008. a eelarve eelnõu
koostati lähtudes Tapa valla arengukavast. Eelarve struktuur järgib üldjoontes 2007. a eelarve struktuuri.
Eelarve kohaselt leiavad rahastamist
kõik senised valla allasutused. Uus
kuluartikkel on eelarves laste päevahoiuteenus, mille rakendamiseks
on vallavolikogu kehtestanud 2007. a
lõpus vastava korra. Eelarve kulude
osa täpsustamiseks on sisse toodud
kuluartiklid “hulkuvate loomadega
seotud tegevus” ning “noorsootöö
ja noortekeskused”, mis eelnevatel
aastatel on olnud teiste kuluartiklite
hulgas.
2007. a laekus Tapa valla eelarvesse tulumaksu 50 945 863 kr.
Märgitud rahasumma on Maksu- ja
Tolliameti kaudu laekunud ca 4500
füüsilise isiku maksustatavatelt tuludelt. 2008. a tulumaksu laekumiseks
on planeeritud 60 miljonit krooni.
Maamaksu määra tõusu ja maa
maksustamishinna muutust 2008.
a ei ole planeeritud. 2007. a laekus
Tapa valla eelarvesse maamaksu
1 981 985 kr. 2008. a maamaksu lae-

kumiseks on planeeritud 2,1 miljonit
krooni. Maamaksu laekumise kasv
on planeeritud maamaksu võlgade
laekumisest.
Riigi 2007. a lisaeelarvest on
eraldatud 1,2 miljonit krooni Jäneda
lossi katuse vahetamiseks. 2008. a
riigieelarvest on eraldatud sihtotstarbeliselt 0,25 miljonit krooni Tapa
muusikakooli investeeringuteks ning
1,1 miljonit krooni Tapa kultuurikoja
investeeringuteks. Tapa kultuurikoja
saali uuendamiseks ning pealtvaatajate toolide väljavahetamiseks on
omavalitsus riigilt raha taotlenud
juba kaheksa aastat. Kohalike teede
ja tänavate hoiuks Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
poolt eraldatav summa Tapa vallale
on 6,5 miljonit krooni. 2007. a 4,2
miljoni krooniga võrreldes on kasv
märkimisväärne, mis näitab riigipoolset veelgi suuremat tähelepanu
ka kohalike teede olukorra parandamiseks. Tasandusfondi eraldiste osas
on muutus võrreldes 2007. a selles,
et 2008. a toetab riik ka munitsipaallasteaedasid.
Finantseerimistehingute osas
on kohustuste suurenemise alla
planeeritud laenu võtmine summas
3 miljonit krooni Lehtse kultuurimaja renoveerimistööde finantseerimiseks. 2008. a jätkub ühinenud
omavalitsuste poolt ühinemisele
eelnenud ajal võetud laenude ning
2008. a lasteaedade renoveerimiseks
ja soojatorustike rajamiseks võetud
laenu tagasimaksmine Hansapangale
ja SEB Pangale. AS-le Hansa Liising
Eesti makstakse Tapa spordikeskusele suusaradade hoolduseks soetatud mootorsaani liisingmakseid.

Kapitaliliisingu maksete hulgas on
ka Siemens Financial Services AB
Eesti filiaalile tasutavad maksed
tänava- ja pargivalgustuste eest.
Eelarve kulude osas on mitmed
investeeringud sellised, mille reaalseid tulemusi ei näe me veel 2008.a
või ei tehta neid otseselt Tapa valla
territooriumil. Näiteks tasutakse
Tapa viadukti projekteerimistööde
omaosalus, ette on nähtud kulud
Tapa valla üldplaneeringu ning
Tapa kesklinna detailplaneeringu
koostamiseks. Samuti osaleb Tapa
vald MTÜ Rakvere Haigla liikmena
Rakvere haigla investeeringutes 200
tuhande krooniga.
Eelarve kulude osas rõhutaks niinimetatud avalikku ruumi tehtavaid
investeeringuid. 800 tuhat krooni on
ette nähtud Tapa kiriku ja kultuurikoja pargi rekonstrueerimistööde
omafinantseeringu tasumiseks.
2008.a valmib Tapa linnakalmistu
aed, mille rajamiseks on eelnevatel
aastatel tellitud algupärased betoonpostid ja metallist aiamoodulid. Lõpule jõuavad Tapa lasteaia
Vikerkaar remonttööd. Jätkuvad
investeeringud gümnaasiumide
hoonetesse. Lehtse alevikus peaks
2008. a kesksuvel lõppema Lehtse
kultuurimaja rekonstrueerimistööd.
Jätkuvad remonttööd sotsiaalmajades ja -korterites. Kõiki valla piirkondi puudutavad teede, tänavate,
platside parendamiseks suunatavad
riigi ja valla rahaeraldised.
2008. a rahastatakse riigi poolt
üldhariduskoole niinimetatud „uue
üldhariduse rahastamismudeli” alusel. Kui varasem mudel oli õpilase ja
omavalitsusüksuse põhine, siis uus

mudel on oluliselt mitmekülgsem
– õpilase, klassi, kooliastme, kooli,
omavalitsusüksuse ja õppekava kulu
põhine. Koolilõuna maksumus on
esimesel poolaastal 10,27 krooni põhikooli õpilase kohta päevas ja teisel
poolaastal 12,02 krooni põhikooli
õpilase kohta päevas. Valla eelarvest
tasutakse gümnaasiumide põhikooli
osa toidukulude riiklikku eraldist
ületav summa ja gümnaasiumide
10–12 klassi õpilaste toitlustamise
kulud. Varasematel aastatel ei ole

olnud eelarves ette nähtud lapsehoiteenuse rahastamist omavalitsuse
poolt. Teenus on ette nähtud alla 3
aasta vanustele lastele ning planeeritud on rahastada kuni 20 lapse
päevahoidu. Lasteaiaõpetajate töötasud on planeeritud viia riigi poolt
sätestatud palgamääradeni.
Soovin kõigile eelarveraha käsutajatele säästlikku, otstarbekat
ja sihipärast rahakasutust 2008.
eelarveaastal.
Alar Teras, finantsnõunik
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Gordoni Perekool – teejuhiks
Lapsevanemaks saadakse ajapikku.
Siiani ei ole loodud ühtki kooli, kus
oleks võimalik õppida heaks lapsevanemaks. Seda peab tavaliselt elu ise
õpetama. Vahel tundub see hirmus
raske ja tekib küsimus: Kas minust
üldse saab kunagi hea ja last mõistev
vanem? Vastuse sellele küsimusele
saab lapsevanemate jaoks loodud
Gordoni Perekoolis, kus emadelisadel on võimalus nii endast kui
lapsest rohkem teada saada ja ennast
paremaks suhtlejaks koolitada.
Kes on Thomas Gordon? Thomas
Gordon on eelmise sajandi üks tuntumatest rakenduspsühholoogidest.
Peresid nõustades avastas ta, et sageli
ei vaja inimesed teraapiat ega ravi, vaid
hoopis tuge lihtsate suhtlemisoskuste
näol. Seega otsustas Gordon välja
töötada lapsevanemate suhtlemistreeningu ehk Gordoni Perekooli.
Eesti keelde on tõlgitud Th. Gordoni
raamatuid. „Tark lapsevanem” (sellel
raamatul põhineb käesolev koolitus),
„Millist last tahate Teie?”, „Tõhus

juht”, „Õpetajate kool”.
Mida tehakse Gordoni perekoolis?
Gordoni metoodika õpetab mõned
kergesti omandatavad oskused suhete
parandamiseks ja rikastamiseks peres.
Läbi praktiliste harjutuste õpitakse järgmisi oskusi: Kuidas märgata ja arusaada lapse probleemidest.
Aktiivne kuulamine – kuidas kuulata
nii, et laps/pereliige saab aru, et teda
on mõistetud. Kehtestav käitumine
– kuidas väljendada oma vajadusi, soove, rahulolematust nii, et teist inimest ei
haavaks. Konfliktilahenduse oskused
perekonnas – kuidas lahendada erimeelsusi ilma kehalise karistuseta.
Kui neid oskusi järjekindlalt rakendada, siis viib see lapsevanema hoiakute muutumiseni. Vanem ei asu lapse
probleeme “eksperdina” lahendama,
vaid õpib aru saama, milles probleem
tegelikult seisneb ja kelle oma see
on. Kui vanemad mõistavad, et nad
ei saa lapse eest tema elu ära elada,
siis muutub suhtlemine lihtsamaks ja
loomulikumaks.

Kellele on mõeldud perekool?
Kõigile, kelle jaoks on olulised head
ja vastastikusel mõistmisel põhinevad
suhted oma lähedastega. Olgu selleks
siis lapsed, ema, isa, vanaema, vanaisa,
tädi, onu või keegi teine. Gordoni
Perekoolis on paljud vanemad abi
saanud. Eeldusel, et nad ise tahavad
õppida ja areneda.
Ühe koolitustsükli pikkuseks on
24 tundi kaheksal korral a 3 tundi
korraga. Koolitused toimuvad Jäneda
põhikoolis. Esimene koolitus toimub
16. märtsil kell 13.30. Koolitus on
praktiline ja kaasahaarav. Läbi mängitakse reaalseid olukordi, osalejad
saavad ise proovida erinevaid lahendusvariante. Koolituse maksumus 300
krooni. Hind sisaldab: osaleja töövihikut, koolitust ja kohvipause.
Info ja registreerumine 7. märtsiks.
Teid kõiki ootama jäädes: Kristi Raava
tel 511 3705, e-post kristi_raava@
hotmail.com
Perekeskus Sina ja Mina:
www.sinamina.ee

Ambla II
kihelkonnapäevad
lähenevad!
Ambla Haridusselts korraldab
käesoleval suvel II Ambla kihelkonnapäevad, mis aitavad meenutada ja elus hoida muistse kihelkonna identiteeti ja parandada
kokkukuuluvustunnet. Osalemas
on endise kihelkonna kõikide
omavalitsuste taidlejad ja külalised
kaugemalt.
Korraldajatel tekkis idee pöörduda mõttes kaugemasse minevikku ja seepärast toimuvad tänavu
üritused moto all: „Keskaeg Amblas.” Et kõigil oleks võimalus juba
varakult planeerida oma kalendrites aeg üritustel osalemiseks, siis
siinkohal olgu ära toodud päevade
ülevaatlik kava:
4. juuli 2008
kl 18 II kihelkonnapäevade avamine Ambla kirikus, ans Hortus
Musicus kontsert

kl 20 Kirikulegendid, loeng Einar
Laignalt, etendus Ambla näiteringilt Anne
kl 22 Rehepidu, esinevad kihelkonna ansamblid, teenindab
Musta Täku Tall
5. juuli 2008
kl 10 Käsitöölaat Ambla staadionil,
keskaegne käsitöö valmistamine ja
õppimine kohapeal (küünalde valmistamine, pakutrükk, ketramine,
seebi keetmine, loeng keskaegsest
rõivastusest ja ürtidest)
kl 13 Rongkäik, laulu- ja tantsupidu Ambla staadionil (lõpetamine
kl 16.30)
kl 20 Kirikukontsert – Jassi Zahharov ja Nele-Liis Vaiksoo (tasuline).
Loodetavasti leiab igaüks endale midagi meelepärast.
Ambla Haridusseltsi nimel
Vello Teor

TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa korter Tapal Ülesõidu 9, 64 m2, 4. korrus.
Vajab san-remonti, elamiskõlbulik.
Hind 355 000. Kontakt tel 5365 7128

Soovin üürida Jänedale korterit, tel 521 6457
Noor pere soovib
üürida ahjuküttega korteri Tapal.
Tel 515 2140
Müüa must klaver Belarus
Hind on soodne.
Helista ja tee pakkumine!
Tel 5593 5390, 5568 9828

OÜ Puusõber müüb aasta läbi
KÜTTEPUID
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja
mõõdetavad, puud koormasse laotud.
Tel 5301 8893

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi
küttepuid.
Transpordi võimalus.
Kuulutus ei aegu. Tel 501 3862

Takom VM OÜ
1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja

Tapa vallavalitsus
müüb
suulise enampakkumise korras
Tapa vallale kuuluva kinnistu aadressil
Loode tn 30, Tapa linn, Tapa vald
pindalaga 17763 m² (katastritunnus
79101:017:0004; Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Lääne-Viru kinnistusjaoskonna
kinnistusregistri registriosa nr 4263431).
Kinnistul asub kontorihoone vare.
Kinnistu müügi enampakkumise alghinnaks
on 400 000 krooni, tagatisraha 40 000 krooni
ja enampakkumisest osavõtutasu 500 krooni.
Enampakkumine toimub 28. märtsil 2008
kell 10 Tapa vallavolikogu III korruse
saalis Pikk tn 15, Tapa.
Enampakkumisel osaleja peab enne enampakkumise algust esitama läbiviijale isikuttõendava ja volitusi või esindusõigust tõendavad dokumendid ning tagatisraha ja osavõtutasu tasumist tõendavad dokumendid.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu
müügileping ja asjaõigusleping, ostjal tuleb
tasuda kinnistu ostuhind enne müügilepingu
sõlmimist, müüja ei vastuta kinnisasja
varjatud puuduste eest, müügilepingu ja
asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab
ostja, valdus antakse ostjale üle peale
müügilepingu sõlmimist, kinnistu müügil
järelmaksu ei rakendata.
Tagatisraha ja osavõtutasu tasuda Tapa
vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120077103
Hansapangas või Tapa vallavalitsuse kassasse
hiljemalt 1 tund enne enampakkumise algust.
Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava teabe
saamiseks helistada alates 13.03.2008
tel 5657 7164 (Alar Teras)

kivisöe müük.
5. Palkide ost.
Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Tapa valla ajaleht Sõnumed Roheline tn 19, Arenduskoda
Tapa Elamu OÜ
pakub järgmisi teenuseid:
san-tehnilised tööd,
kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine,
suvel muru niitmine.

Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee

Info tel 327 7453, 5552 2518, 5599 7122

Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus.

Ahula külas, Albu vallas,
Rakvere-Pärnu mnt ääres
on avatud

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

SÕIDUKITE TEHNOÜLEVAATUSPUNKT
E–R 9–18 Lõuna 12–13
L, P suletud
Tel 387 4008,510 7698,
Margus Vellama

Et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise
nädala esmaspäeval kell 16.

