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Tapa vald otsib 
2010. aasta 

tegijaid

Tapa valla aastategija komisjon 
ootab kandidaate konkursile “Tapa 
valla aastategija 2010”. Kandidaati-
de esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 
2011. a. 

Kandidaate saab esitada 7 kate-
goorias: elutöö, äri, haridus, kunst, 
sport, edukas noor ja heategevus. 
Palume teil täita avaldusvorm, mille 
leiate aadressilt www.tapa.ee/üldin-
fo/Tapa valla aastategija 2010 kan-
didaadiks ja saata aadressile: Tapa 
vallavalitsus, Tapa valla aastategija 
2010, Pikk 15, Tapa 45106, Tapa 
vald, Lääne-Virumaa. Palume saata 
avaldused posti teel ja allkirjastatult, 
arvesse lähevad ka digiallkirjadega 
täidetud avaldused. Lisainformat-
sioon telefonil 322 9659 ja Tapa val-
la kodulehelt aadressil www.tapa.ee/
üldinfo/Tapa valla aastategija 2010.

 Indrek Jurtšenko, 
kultuuripsetsialist

Tapa vald kutsub 
osalema 

ettevõtjate ja 
ettevõtete juhtide 

ümarlaual

Tapa vallavalitsus kutsub kõiki 
valla ettevõtjaid ning Tapal paik-
nevate ettevõtete juhte ettevõtlu-
se ümarlauale. 

Plaanis on kvartaalsed kohtu-
mised, kus arutatakse ettevõtlu-
sega ning valla ettevõtetega seon-
duvat, tutvutakse ärimaailmaga. 
Kohtumiste käigus saavad valla 
tegusad ja ettevõtlikud inimesed 
üksteisele tuttavamaks ning loo-
detavasti suureneb vastastikku 
kasulikult ka ettevõtete koostöö. 
Kohtumistel kuuleb vallavalitsus 
ettevõtete muredest ning saab see-
tõttu neile ka paremini abiks olla. 

Plaanis on ettevõtluse ümarlaua 
klubiline tegevus, kus kohtumistel 
kuulatakse üksteise tutvustusi, lisaks 
kutsutakse igale koosviibimisele 
vähemalt üks tuntud ja huvipakkuv 
persoon. Külastame vastastikku 
ettevõtteid ning korraldame muid 
põnevaid tegevusi.

Esimene ettevõtete ümarlaud 
toimub juba kolmapäeval 8. det-
sembril kell 13 Tapa vallamajas. 
Kohtumisel räägib vallavanem valla 
tegevusest ning arendusnõunik 
annab ülevaate valla suurematest 
projektidest.

Ümarlaual osalemisest huvitatud 
ettevõtjatel ning ettevõtete juhtidel 
palume end registreerida arendus-
nõuniku juures 6. detsembriks. 
E-mail vahur.leemets@tapa.ee või 
tel 5649 5439.

Vahur Leemets

Valla sünnipäev
Tapa vald sai 21. oktoobril 5 aas-
taseks, sünnipäevapidu tähistati 
23. oktoobril.

Üritustega alustati Tapa linna-
raamatukogus inseneri ja kodu-
looruurija Harri Allandi raamatu 
“140 aastat Tapa raudteejaama 
sõnas ja pildis” esitlusega ning 
tema isiknäituse avamisega. Raa-
matu esitluse ja näituse avamisega 
tähistas Harri Allandi ühtlasi ka 
enda 80. juubelit.

Tapa kultuurikojas toimus 
traditsiooniline sündmus, kus 
Tapa vallavanem Alari Kirt ter-
vitas Tapa valla uusi kodanikke, 
kes sündisid Tapa valla viienda 

tegevusaasta jooksul. Rahvastiku-
registri andmetel sündis Tapa valla 
viiendal tegevusaastal rekordarv 
lapsi, 85 uut ilmakodanikku. Väi-
kestele lastele ja nende vanematele 
jagati tunnistusi ja meeneid.

Õhtune kontsert-aktus kuju-
nes erakordseks. Tapa valda tulid 
tervitama Lääne-Viru maavanem, 
naabervaldade vallavanemad jpt. 
Omamoodi üllatuskingiks ja ka 
pretsedendiks taasiseseisvunud 
Eesti Vabariigi ajaloos kujunes 
Kadrina valla kingitus Tapa vallale, 
kus vastavalt Kadrina vallavoli-
kogu otsusele 20. oktoober 2010 
nr 98 “Arvamuse andmine Tapa 

vallavolikogu piirimuudatuse ette-
panekule” kingiti Tapa vallale 1,8 
ha suurune Valgejõe saar.

Kontsert-aktusele järgnes ühi-
se sünnipäevapildi tegemine, 
sünnipäevatordi söömine ning 
tantsuhuvilised said tantsida 
ansamblite Sailors ja Koosolek 
muusika saatel Tapa kultuurikojas 
ning klubis ZIK-ZAK diskomuu-
sika saatel.

Suur tänu Tapa valla rahvale 
ja külalistele sünnipäevapeo kor-
daminekul ja palju õnne veelkord 
sünnipäevaks meile kõigile!

Tapa vallavalitsus

Detsembrikuust on Tapa linna-
raamatukogus (Kooli 6) võimalik 
näha Jüri Mildebergi isikunäitust (I 
korrusel). 

"Tähekese" 50. sünnipäeva puhul 
on laste- ja noorteosakonnas üleval 
näitus meie armastatud lasteajakirja 
ajaloost. Välja on pandud ka "Tä-
hekese" originaalillustratsioonid 
tuntud kunstnikelt.

MAXIMA avab vahetult enne 
jõule MAXIMA X kaupluse 
Tapal. Aadressil Pikk 33 ava-
tavas lähipoes leiab töö 35 
inimest.

MAXIMA Eesti OÜ tegev-
direktori Renatas Vaitkeviciuse 
sõnul suurendab uus kauplus 
Tapal ja ka kogu Lääne-Virumaal 
konkurentsi, mis toob tarbijatele 
kaasa senisest soodsamad hinnad 
ja laiema kaubavaliku. “Tapa 
elanikud on seda kauplust kaua 
oodanud ja tihti meilt küsinud, 
millal see lõpuks avatakse,” mär-
kis Vaitkevicius. “Tänu sellele 
loodan, et uus lähipood saab 
kiiresti populaarseks” 

Vaitkeviciuse hinnangul on 
viimasel poolaastal tarbijad muu-

tunud kulutuste tegemisel küll 
pisut julgemaks, kuid üldine os-
tukäitumine on endiselt säästlik. 
Eelistatakse selgelt kampaania-
hindadega tooteid. “Seetõttu tuleb 
uute kaupluste avamisi planeerides 
olla väga analüüsiv ning ettevaat-
lik,” rääkis Vaitkevicius. “Tänavu 
avasime juba kaupluse Tallinnas 
Koplis, 23. novembril avame 
kaupluse Maardus ning lisaks Ta-
pal avatavale kauplusele plaanime 
lähikuudel avada poe ka Paldiskis.”

MAXIMA on tänavu juba 
loonud ligi 200 uut töökohta. Ka 
Tapa kaupluse avamine annab 
linna elanikele tööd juurde, sest 
lisandub 35 uut töökohta.

Tapa kauplus on pärast Maardu 
avamist viiekümne neljas MAXI-

MA Eestis. Uue kaupluse üldpind 
on 1100 ruutmeetrit, müügipind 
on 515 ruutmeetrit ning kauplu-
sesse tuleb viis kassat. Kaubavalik 
on hoolimata väiksemast lähipoe-
formaadist laialdane – kaupluses 
on korraga müügil üle 5000 eri-
neva toote. 

Balti riikide suurimal kauplu-
seketil Maxima on 426 kauban-
duskeskust – Maxima X, Maxima 
XX, Maxima XXX ja Ermitažas, 
neist Leedus 217, Lätis 127, Ees-
tis 52 ja Bulgaarias 30. MAXIMA 
GRUPĖ UAB ettevõtetes kõi-
kides nimetatud riikides töötab 
kokku üle 24 000 inimese.

Erkki Erilaid,
avalike suhete juht

MAXIMA avab jõulude eel 
Tapal kaupluse

Linnaamatukogus
avati

Jüri Mildebergi 
isikunäitus
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Alates oktoobrikuust on Tapa 
kultuurikojas toimunud kaks 
korda kuus laupäeviti latin- 
mix tantsutreeningud. Algus 
on olnud osavõtu poolest 
tagasihoidlik, aga kes kord 
käima on hakanud, need on 
ka pidama jäänud. Näib, et 
ladina tants on kui viirushai-
gus – kui nakatud, siis ravi on 
väga pikka aega nõudev, kui 
mitte võimatu.

Kaunist ja särtsakat juhen-
dajat Evelyt vaadates palud 
küll jumalat, et tõbi igavesti 
kestma jääks.

Mis on siis see salapärane 
latin-mix? Evely ise räägib nii: 
“Tantsimine on minu jaoks 
nagu narkomaania – olen 
tantsuhoolik. See tekib mil-
lestki ja mitte millestki. Mulle 
on alati ladina tantsud meeldi-
nud. Kuid teadliku tantsuõppe 
juurde jõudsin alles 29-aastaselt. 
Olin Türgis puhkamas ja seal 
kutsuti meid sõbrannaga Ha-
vanna klubisse. Mõtlesin siis, 
et oh issand, ma ju ei oska neid 
tantse, mida seal tantsitakse … 
Sellest hetkest hakkas ladina 
tantsude igatsus minus kasvama 
ja arenema. Türgi-reis toimus 
augustis ning septembris leidsin 
oma postkastist kuulutuse, mis 
kutsus ladina tantsude trenni. 
Nii et alustasin kodu lähedal 
asuvas mambo tantsuklubis, 
kus siis oma ladinakirge ja -janu 
leevendama hakkasin. Enne seda 
polnud ma kunagi tantsimist 
teadlikult õppinud. Klubides ja 
diskodel olin muidugi tantsinud, 
aga see polnud see. Mambost 
leidsin täpselt selle, mida tol 
hetkel vajasin. Eks algul oli 
raske, peale tundi tulin koju 
ja tegin veel teise tunni peegli 

ees õppides lisaks. Paari aasta 
möödudes hakkasin tegelema 
ka ladina paaristantsudega casa 
de bailes, vähem corazonsalsa dance 
company’s, spordiklubis Panacea 
õppisin täiendavalt kõhutantsu, 
samuti osalesin kolme-neljapäe-
vastel salsafestivalidel välismaal. 
Need olid hommikust ööni 
toimuvad tantsumaratonid: päe-
val treeningud, õhtul värvikad 
šoud, inspireerivad tantsupeod. 
Kui välistreenerid tegid visiite 
Eestisse, siis kasutasin täienda-
valt võimalust õppida ka nende 
käe all. 2007. aastal aga sattusin 
sõbrannade soovitusel danceact’i 
tantsustuudiosse. 

Ladina muusikat ma lihtsalt 
jumaldan, see on nii sütitav ja 
emotsionaalne − paljude erine-
vate varjunditega: lõbus salsa, 
särtsakas chacha, sensuaalne bacha-
ta jne. Lisaks meeldib mulle see, 
et kogu aeg on midagi põnevat 
õppida. 

Läbi tantsu olen avastanud 
suure tahte ning palju suurema 
julguse paljudes muudes eluvald-
kondades. Avastasin esinemisjul-
guse, enesekindluse suurenemise, 
palju häid ja uusi inimesi enda 
ümber, õpetamiskire, tantsuli-
se vormishoidmise võimaluse, 
ning kindlustunde ja teadmise, 
et ainult sisemise tahtejõu ja 
harjutamisega on võimalik mi-
dagi saavutada … lisaks leidsin 
rõõmu- ja vabadustunde ning 
ületasin hirmu esimesena tant-
suplatsile minna … tantsuõpe 
on nagu tagurpidi püramiid – me 
ei saa kunagi küpseks. Alati on 
võimalik midagi uut õppida ja 
areneda. Avastasin teadmise, et 
kogu aeg toimub põnevaid üri-
tusi, esinemisi ja et iga nädal on 
kuskil maailmas salsafestival, mis 

näitab inimeste ohjeldamatut 
soovi tantsid

Kõik “karud” on võimalik 
tantsima panna. Hea mõlema-
poolse tahte korral on kõik või-
malik, õpilasel peab olema tugev 
tahe ja veel parem kui ta kodus ise 
õpib, kordab. Ka mina alustasin 
nii, et olla järgmises tunnis veel 
sammukese võrra parem. Kui 
sammud ning rütmitunnetus 
selgem, siis jõuab mõelda ke-
hatööle, stilistikale ja täiel rinnal 
nautida tantsu. Tants on rõõm, 
kuid eks sai isegi tuldud esimesel 
aastal trennist tusasena koju, kui 
kava ei jäänud korralikult meelde. 
Nüüd tundub see nii naljakas, aga 
võib-olla see oligi edasiviiv jõud, 
et mitte alla anda…

Minu arvamus on, et eestla-
sed on ladina rahvas. Vähemalt 
see osa rahvast, kel on säde sees 
ning kes trenni tulevad. Ma pole 
tõesti kunagi kedagi kohanud, 
keda ladina muusika väga kül-
maks oleks jätnud ... “

Lõpetuseks – kui tunned, et 
ladina muusika paneb sul jala 
kõpsuma ja esimesed arglikud 
tantsusammud justkui iseene-
sest astud, siis oled oodatud 
meie hulka juba laupäeval, 20. 
novembril kell 16 kultuuriko-
jas. Kõhkluste-kahtluste korral 
helista kultuurikotta või Evelyle 
numbril 517 5717!

Artiklis kasutatud Kunda 
linna ajalehes avaldatud ar-
tiklit “Kunda salsasügis ehk 
mõttevahetus Evely ja Regi-
naga”. (http://www.eestielu.
ee/uudised/laane-viru/kunda-
linn/3015/kunda-salsasugis-
ehk-mottevahetus-evely-ja-re-
ginaga)

Heili Pihlak,
kultuurikoja direktor

Vaher, Kristi Aimla, Margus Kamlat. 
Tapa vene gümnaasiumi kandidaadid 
olid Natali Buntsel, Aleksandra Chmil ja 
Iljin Vsevolod. Jäneda koolis kandidee-
risid noortekogusse Ingrid Aus, Martin 
Kaio ja Simson Reimand. Lehtse kooli 
kandidaadid olid Mirjam Korbe, Anette-
Clarissa Juht ja Katti Rüütnurm ja Tapa 
gümnaasiumi kandidaadid olid Ade Piht 
ning Kaari Aupaju. 

Iga kooli õpilasesindus valis endi seast 
noortekogusse kaks inimest. Tapa piir-
konnast sai noortekogusse neli ja teistest 
piirkondadest kolm inimest. Kokku on 
noortekogus 21 liiget.

Valimised võitsid ja noortekogusse 
pääsesid: Kristin Bugri, Margus Saks, Lin-
da Tali, Kristlin Läänemägi, Kätlin Vait, 
Teno Kongi, Iris Reinula, Johannes Must, 
Maret Must, Rauno Viltrop, Sandra Pau-
lus, Andres Vaher, Margus Kamlat, Natali 
Buntsel, Aleksandra Chmil, Ingrid Aus, 
Martin Kaio, Anette-Clarissa Juht, Katti 
Rüütnurm, Ade Piht ja Kaari Aupaju.

Tänan Aivi Musta, Alari Kirti, Ave 
Pappet, Piret Treialit, Tiina Talvikut, Heli 
Silda, Kadri Toomingat, Indrek Jurtšen-
kot, Kristilin Läänemäge, Leelo Jürimaad, 
Sirje Selli, Margit Vijarit, Lilli Strõnadkot 
ja Helgi Tiitsod, kes noortekogu loomisel 
kaasa aitasid. Soovin Tapa Valla Noorte-
kogule kõike head!

Reigo Tamm, noortekogu idee autor,
Tapa vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees

Maiuspala 
tantsuhoolikutele

Tapa valla noortekogu 
alustas tegevust

Muusika mängib sinu hingele äratust just 
siis, kui allakukkumisohus tinahall sügis-
taevas on saatnud rännuteele kured, ha-
ned, luiged. Muusika mängib sinu hingele 
äratust just siis, kui novembritumedus on 
ootamas küünlavalguse ehk advendiaega. 
Muusika mängib sinu hingele äratust 
novembrikuu viimasel nädalavahetusel, 
sest Tapa valla IV muusikapäev „Hoian 
need viisid südames“ on jälle oma järje-
pidevusega meid rõõmustamas.

Kalendri viimase lehekülje keeramisel 
mõeldakse ja vaadatakse ikka tagasi sinna, 
kus äsja oma argitegemisi aetud, kus oma 
murede ja rõõmudega jälgi eilsesse jäetud. 

Tänavune muusikapäev on pühenda-
tud peagi mööduva aasta Eesti heliloo-
mingu suurkujude juubelitele. Auväärt 
teemakangelasteks on Veljo Tormis 
(80), Arvo Pärt (75), Olav Ehala (60), 
Urmas Lattikas (50), Urmas Sisask (50). 
Meenutamishetkelist austust avaldame 
laulja Artur Rinnele (100), kes on Tapal 
kasvanud ning oma esimesed viisid just 
siit pinnasest hinge helisema saanud. 

26. novembril kell 18 esinevad Tapa 
kultuurikojas valla lapsed ja noored. 
Külakosti tuleb sel korral pakkuma 
Virumaa poistekoor. 27. novembril 
kell 17 Lehtse kultuurimajas esinevad 
Tapa valla taidluskollektiivid, solis-
tid Indrek Jurtšenko, Mart Kroon, 
Vjatšeslav Reznitšenko. Ehk on 
üllatuskülalisi ka teemakangelaste 
näol. Esmakordselt austab sellel päeval 
Tapa vallavalitsus tublisid kultuuritegijaid 
väikese sümboolse meenega. 

Kes on siis tubli ja mis on siis kultuur? 
Mõtisklemise hetkeline vaikus valdas 
mind korraks ja siis meenus üks mõte 
Saint Exupery´lt: “Kõige tähtsam siin 
maailmas on side inimesest inimeseni”. 
Sel viisil tekib side minevikuga ja oleviku-
ga ning areneb elujõulise tuleviku eeldus. 
Kui inimesel on side teiste inimestega, siis 
on tal side ka selle maaga ja loodusega, 
milles ta elab. Keel, suhted, ühised tege-
mised oma maal loovad inimest, kujun-
davad tema vaimu. Nagu loodus täitub 
taimede ja loomadega, täitub inimese 
vaimuelu keele, isamaatunde, üksteise 

hoidmise, koos teha tahtmise vajadusega. 
See vaimuelu, see side, see teineteise 

tunnetamise vajadus ning sealt edasi koos 
teha tahtmise vajadus sünnitavadki imelisi 
hetki, mida võib nimetada kultuuriks. 
Tublid tegijad on need, kes oma eeskuju-
ga ning järjepideva kultuuri armastusega 
on ise osa kultuurist. Kes on olnud pikka 
aega kollektiivi liikmeteks ning tänu kelle 
aktiivsusele, korrektsusele, eeskujule 
on kollektiivi „hing“ ja „vaimsus“ kan-
dunud edasi uute liikmete südamesse. 
Kandunud nii paljude südametesse, et 
nad kõik tulevad kokku näiteks kasvõi 
ühele hilissügisesele muusikapäevale ja 
laulavad, tantsivad, mängivad pilli püüdes 
anda endast parimat, et nakatada jällegi 
omakorda teda, kes tuleb uudistama ja 
ei ole seni veel aru saanud, et miks nad 
kõik küll seda teevad! 

Äkki on just sellel muusikapäeval see 
õige aeg, kui sa võtad oma sõbra kaasa ja 
tuled teed oma halli sügisõhtu säravaks. 
Las muusika mängib teie hingele äratust. 
Vaikuses valvata saame iga päev, aga nii 
paljukesi kokku koondunud muusikaa-
rmastajate tegemisi vaadata ja kuulata 
saab harva. Esineja, olgu ta siis suur või 
väike, vana või noor, on tulnud oma 
sõnumit sinu südamesse kinkima. Tule 
võta ta rõõmuand vastu, hoia ta viisijupp 
südames sügaval, siis on valgem minna 
läbi pimeda aja. 

Muusikapäeva korraldustoimkond (Pi-
ret Pihel, Tiiu Tikkerber, Leelo Jürimaa, 
Heili Pihlak ja allakirjutanu) on rõõmsad, 
et kõikide kollektiivide juhid ning esinejad 
on üksmeelselt toimetamas muusikapäe-
va õnnestumise nimel. Ilma teieta ei oleks 
seda, mis tänaseks juba neljandat aastat 
valmimisel, ilma teieta ei oleks kultuuri, 
millele austust avaldada. Aitäh teile! Suur 
tänuhõise meie linnakunstnikule Liina 
Kaldile, kes kujundas kogu muusika-
päevaga seonduva sümboolika. Ilusaid 
muusikalisi elamusi 26. ja 27. novembril! 

NB! 27. nov väljub linnarahvale buss 
Lehtse sõiduks Tapa keskväljakult kell 
16.30 ja tagasi Tapale peale kontserdi 
lõppu!

Kairi Kroon

Tapa valla IV muusikapäev
Kui Lehtse raamatukogu 1915. 
Aastal vanas vallamajas alustas, 
oli inventariks üks kapp saja-
konna raamatuga, laud ja tool. 
Raamatuid muretseti liikme-
maksudest ja peo sissetulekuist. 
Lugejaid oli 50 ringis. Raamatuid 
laenutati kaks korda nädalas õh-
tuti. Raamatukoguhoidja palka ei 
saanud, tegi seda tööd vaid en-
tusiasmist. Esimeseks töötajaks 
oli Anette Maalt-Piirand, hilisem 
Lehtse kultuuriöö hing.

4. novembril tähistati piduli-
kult raamatukogu tegevuse 95. 
Aastapäeva uutes remonditud 
avarates ruumides, kuhu koliti 
2007. aastal. 42. aastat Lehtse 
raamatukogus juhatajana tööta-
nud Alma Vile meenutas raama-
tukogu ajalugu ja oma tööaastaid. 
Õnnitlejaid oli ligidalt ja kaugelt, 
söödi juubelitorti.

„Praegu on lehtse raamatu-
kogus üle 12 000 raamatu, lisaks 
saab ettetellimisel kasutada Tapa 
linnaraamatukogu, mille koossei-
su Lehtse kuulub, fondides leidu-
vat. Raamatukogu on koht, kuhu 
tulevad nii noored kui vanad. 
Ikka laenutamas ja lugemas, aga 
ka internetti kasutamas,“ rääkis 
perenaine Airi Nurk.

Jüri Freimann

Lehtse raamatukogu – 95

Alma Vile on Lehtse raamatukogu kõige pikaajalisem juhataja.

Foto  Jüri Freimann

Pärast pikka ootamist alustas tööd Tapa 
Valla Noortekogu. Noortekogu esimesel 
koosseisul toimus 12. novembril Tapa 
vallavolikogu saalis ka juba esimene 
koosolek. 

Esimest koosseisu ootab ees hulk 
rasket tööd kuna noortekogule on vaja 
valmistada põhikiri, eelarve, tegevuskava, 
arengukava ja oma sümboolika. Loodan, 
et see meeletu töö hulk liikmeid kohe ära 
ei hirmuta, sest eks iga algus ole raske. 
Õnneks on see ühekordne töö ja edasi 
läheb kõik juba palju kergemaks.

Esimese asjana korraldab Tapa Valla 
Noortekogu endale koolituse, et teha 
selgeks millised õigused ja kohustused 
tal on ning peale selle annab koolitus ka 
suurepärast võimaluse liikmetel omavahel 
tutvuda. Heaks koostööks on oluline 
oma meeskonda tunda. Uue aasta alguses 
valivad noortekogu liikmed endi hulgast 
ka juhi ja juhatuse.

Noortekogusse kandideeris 30 ini-
mest ja valimisest võttis osa 150 inimest. 
Moe piirkonnas kandideerisid: Kristin 
Bugri, Kaido Kallis, Margus Saks, Marek 
Palmsalu ja Linda Tali. Lehtse piirkonnas 
kandideerisid: Kristlin Läänemägi, Kätlin 
Vait, Sille Jürimaa, Teno Kongi ja Janar 
Kell. Jäneda piirkonna kanididaadid olid 
Iris Reinula, Johannes Must ja Maret 
Must. Tapa piirkonnas kandideerisid 
noortekogusse Rauno Viltrop, Sandra 
Paulus, Jaana-Liina Viktor, Andres 
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Vene rahvatantsu tantsimas. Foto  TVG arhiivist

Novembrikuu esimesel reedel 
toimus Tapa vene gümnaasiumis 
valla koolide algklassiõpetajate 
metoodiline õppepäev. Selle päe-
va võttis enda kanda Tapa vene 
gümnaasiumi algõpetuse aineselts.

Päev algas folklooriringi ette-
astega aulas. Seal tutvustati vene 
kultuuri. Vene rahvakommete 
kohaselt võetakse alati külalisi 
vastu leiva ja soolaga. Nii ka see-
kord – külalised said kingituseks 
kodus küpsetatud leiva. Päev 
jätkus ekskursiooniga mööda 
koolimaja. Külastati raamatuko-
gu, muuseumi, talveaeda, võimlat, 
jõusaali ning erinevaid klassi-
ruume. Muusikatunnis laulis 9.a 
klassi õpilane Aleksandra Tšmil 
karaoket. Kooli muuseumis olid 
meile giidiks Anastassia Davõdo-
va ja Lolita Bogajan. 

Matemaatikaõpetaja Anneli 
Morgenson tegi lühikese üle-
vaate, kuidas kasutada tundi-
des puutetundlikku tahvlit ning 
kuidas õpetada nii rasket ainet 
(kui seda on matemaatika) eesti 
keeles. Varajase keelekümblus-
õpetajad Monika Läänemägi 

ja Viktoria Belitšev tutvustasid 
oma klassiruume ja seletasid valla 
õpetajatele, kuidas toimub töö 
keelekümblusklassides. 

Ekskursioon lõppes tutvumis-
mängudega, mille viis läbi õpetaja 
Viktoria. Olime kõik nõus selle-
ga, et nimepidi tunneme üksteist 
juba ammu, aga sellegipoolest ei 
tea me teineteisest mitte midagi. 
Mängides saimegi teada, kes oskab 
kurke marineerida, kes hästi mus-
tikaid süüa, kes paremini poisse 
kasvatada. Viimase mängu lõpuks 
tekkis meil lõngakera abil ilus 
ämblikuvõrk. Sellest tegime omad 
järeldused, et valla koolide vahel 
on tekkinud väike võrgustik, mida 
ei tohiks lõhkuda vaid hoida. Võib 
juhtuda ka nii, et loodud väikesest 
võrgustikust võib tekkida suurem 
võrk, kuhu kuuluksid veel valla 
koolide aineõpetajad.

Pärast tutvumist siirdusime 
kunsti töötuppa, kus tutvustati 
õpetajatele gzelli tehnikat. Natalja 
Šelabotina rääkis enne joonis-
tamist ka juurde ajalugu, kuidas 
tekkis gzelli tehnika. Kingituseks 
sellest tunnist jäi igale õpetajale 

enda joonistatud töö. 
Kui pilt valmis, mängisid õpe-

tajad võistkonniti Irina Piksare 
poolt koostatud interaktiivseid 
mänge. Mängud olid huvitavad 
ja avardasid silmaringi, sest olid 
seotud vene kultuurilooga. 

Metoodiline õppepäev lõp-
pes kokkuvõtetega päevast ning 
ühise tee joomisega. Jõudsime 
kõik arusaamisele, et selliseid 
õppepäevi peab ka edaspidi kor-
raldama. Iga kooli õpetajatel on 
midagi uut ja huvitavat teistelegi 
õpetada. Samuti olime nõus, et 
koostöö ei pea olema ainult õpe-
tajate vahel, vaid võiks toimuda 
ka laste vahel. Ettepaneku tegi 
vene kool, et võiks korraldada 
kevadel algklassi õpilastele ka-
hepäevase laagri Lehtse koolis, 
kus õpiksid koos nii lapsed kui 
ka nende õpetajad. 

Õppepäeva lõpuks olid kõik 
õpetajad veidi väsinud näoga, oli 
ju pikk päev selja taga, aga sellegi 
poolest oldi rahul selle toreda õh-
tupoolikuga vene gümnaasiumis.

TVG klassiõpetajate ainesektsiooni 
poolt kirja pannud Viktoria Belitšev

Lähen poodi, kolmeliitrine piima-
nõu näpus. Küsin ja saan ühe liitri 
piima ning tasun ka ühe liitri hinna. 
Kaupmees ei ütle, et ühe liitri puhul 
tuleb tulla ka üheliitrise nõuga. Ja et 
homme pead jälle tulema, sest piim 
võib hapuks minna ja haisema haka-
ta. Ning et piima tohid osta edaspidi 
ainult minu poest! Nonsenss!

Tänapäeval lahtist piima poest ei 
saa. Normid ja eeskirjad nõuavad 
pakendamist. Pakend on aga olme-
jääde. Sellest tuleb lahti saada – 
valla abil ja toel. Keskkonnasõbralik 
tarbija sorteerib tekkinud jäätmed 
ning ühineb ilma sunni ja ähvar-
dusteta korraldatud jäätmeveoga. 
Valda juhendab seejuures riik oma 
seadustega. Jäätmeseaduse võttis 
Riigikogu vastu 28.01.2004. Seda 
on 22 korda täiendatud, parandatud, 
redigeeritud. Aga olmejäätmete ko-
gumise osas ta reaalsusega kooskõlas 
olevat selgust ikka ei anna. Eestimaa 
207 valda ja 33 omavalitsuslikku lin-
na annavad välja omi määrusi, mis 
erinevad üksteisest nagu öö ja päev. 
Kaarma vallas on kehtestatud isegi 
jäätmeveo korraldamise tasu, 200 
krooni iga pereliikme kohta aastas. 
Prügimaks?

Ka Tapa vallavolikogu muutis 9. 
sept 2010 üksmeelselt ja diskussioo-
nita oma seniseid jäätmehooldusees-
kirju. Sisuliselt tähendab see seda, et 

igasuguste olmejäätmemahutite 
tühjendamine hakkab toimuma mit-
te harvem kui üks kord nelja nädala 
jooksul. Ei mingeid lube harvemaks 
tühjendamiseks! Kui olmejäätmeid 
küllaldaselt toota ei suuda, siis hä-
vitage oma vanad mahutid ja asuge 
kasutama musti prügikotte! Odavam 
see kahjuks ei tule.

Kogu segaduse aluseks on Jäät-
meseaduse §71 lõik 2 punkt 2. Alates 
01.01.2011 on selle redaktsioon 
järgmine. „Jäätmehoolduseeskiri 
sätestab: Jäätmetest tervisele ja 
keskkonnale tuleneda võiva ohu 
vältimise, või kui see ei ole võima-
lik, siis vähendamise meetmed, 
sealhulgas olmejäätmete regulaar-
ne äravedu tiheasustusalalt vähemalt 
üks kord nelja nädala jooksul ja 
hajaasustusalalt vähemalt üks kord 
12 nädala jooksul;“ Nädalaskaalale 
üleminekuga tõsteti loomulikult 
äravedude arvu! Miks?

Analüüsime. Aga kui ohtu pole, 
see on välditud, siis kõik järgnev 
kaotab vajaduse! Kes määrab ja kui-
das määrata ohtu? Ohu puhul tuleb 
sätestada „vähendamise meetmed“. 
Vist ikka meetmeid, sest neid on 
väga palju. Aga eraldi tuuakse välja 
üks imperatiivne meede äraveo sa-
geduse kohta. Kelle huvides? 

(Järgneb)
Lembit Joorits

Klassiõpetajate õppepäev

Loogikast, eesti keelest 
ja olmejäätmetest

Lugupeetud Tapa linna elanikud, 
meie Tapa veemajandus projekt on 
jõudnud hetke, kus kaks projekteeri-
misfirmat tegelevad hoolega trasside 
projekteerimisega. Kui teil tekib selles 
osas küsimusi, siis võite pöörduda 
nendega AS Tapa Vesi töödejuha-
taja Alar Nugismani poole telefonil 
5648 5801. Trasside ühendused raja-
takse teie krundile trassipoolsel küljel 
teie poolt soovitud kohas. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga 
liitumine on kuni aastani 2014. tasuta. 
Pärast seda tuleb hakata maksma lii-
tumistasu. Praegu käib liitumine AS-
ga Tapa Vesi lihtsustatud korras, mille 
kohta saab informatsiooni AS-ist 
Tapa Vesi (tel 322 0048 või aadressil 
tapavesi@tapavesi.ee). Kuidas aastast 
2014 hakkab asi käima, saate lugeda 
AS Tapa Vesi koduleheküljelt www.
tapavesi.ee, valides Dokumendid - 

Vee- ja kanalisatsiooni-
trassidest Tapa linnas

Tapa valla õigusaktid - Tapa valla 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ees-
kiri (Tapa vallavolikogu 14.09.2006 
määrus 34).

Minu juures on käinud juba mitu 
inimest murega, et neil ei ole kohe 
võimalik omal ühisveevärgi ja kana-
lisatsiooniga ühineda, sest hind on 
kõrge ja raha ei jätku. Mõistlik on 
küsida vähemalt kolm hinnapakku-
mist ning kõikidele ehitajatele seada 
ühesugused tingimused, nii et pakku-
mised oleksid võrreldavad. Kutsuge 
ehitajad kohapeale ja näidake täpselt 
ära, kust ja kuhu tuleb torud pai-
galdada. Ei maksa uskuda naabrile 
öeldud meetri hinda, sest iga maja ja 
iga hoov on erinevad – seega võivad 
ka hinnad erineda.

Ilusat sügist teile kõigile!
Herki Kübarsepp,

Tapa abivallavanem 

Tapa linna vee-ja kanalisatsioonitras-
side rajamise ettevalmistustöödega 
on alustatud ja need on lõpujärgus. 
Reaalsete kaevetöödega alustab 
töövõtja novembrikuu lõpus. Tööde 
korralduses lähtutakse järgmistest 
põhimõtetest: 

Kaevetööde teostamine käib 
lõikude kaupa. Päeva jooksul lahti 
kaevatud lõik täidetakse õhtuks enne 
tööde lõpetamist. Lahti jääva kaeviku 
pikkus võib olla kuni viis meetrit, 
mis piiratakse turvalisuse tagamiseks 
piirdeaiaga;

Veekatkestused majapidamistes, 
kus on olemasolev veeühendus, ei 

ole pikemad kui kuus tundi. Õhtul, 
kui tööd lõpetatakse, tagatakse vee-
ühenduse taastamine;

Juurdepääs kinnistutele võib olla 
tööde teostamise ajal häiritud. Et ei 
tekiks arusaamatusi, siis informeerib 
töövõtja kirja teel elanikkonda kae-
vetööde alustamisest. Ühtlasi teavi-
tatakse töödejuhataja kontaktist, kes 
on pädev vastama üksikasjalikele kü-
simustele ja tehnilistele nüanssidele.

Liikluseümberkorraldamisest 
teavitatakse elanikkonda piisava et-
teteatamisega töövõtja poolt.

Allan Malva,
AS Merko projektijuht

Vee- ja kanalisatsiooni-
trasside rajamise tööde 

korraldamisest

Mais 1869 algas Balti raudtee 
(Gatsina-Paldiski, 416 km) ehitus 
ja juba 5. novembril 1870 oli selle 
pidulik avamine.

Selleks startisid kaks rongi au-
külalistega, üks Tallinnast, teine 
Peterburist Narva. Tee ääres ter-
vitasid ronge tuhanded inimesed. 
Reisirongi kiiruseks oli siis 38 
km/h. Algul oli Tallinn-Tapa liinil 
(78 km) ainult kaks jaama, Raasiku 
ja Aegviidu. Nendes mõlemais said 
auruvedurid oma veevarusid täien-
dada. Säilinud on viiekordsed vee-
tornid ja Aegviidu jaamakompleks 
on võetud muinsuskaitse alla ning 
taastatakse esialgsel kujul.

Hiljem avati Jäneda mõisniku 
palvel reisiplatvorm seal ja siis 
1876. aastal Lehtses, Pruuna ja 
Lehtse mõisa piirile. Peatuskoha 
nimeks sai Wedruka pooljaam, sest 

see asus Wedruka, praeguse Pruuna 
küla, maadel. 1878. aastal ehitati 
selle lähedale puust jaamahoone, 
mis hävis tulekahjus 1890. a paiku.

1895. aastal valmis uus, kivist 
jaamahoone. Enne seda olla Lehtse 
ja Pruuna mõisa parunid omavahel 
ärbelnud, kelle mõisa maadele ehita-
takse uus raudteejaama hoone, selle 
nimi jaamale jääb. Lehtse parun 
Huene oli võimukam, ta lasi oma 
sugulasel jaamahoone projekteerida 
ja rahastas ka osaliselt ehitustöid 
ning jaam sai nimeks Lehtse. Muide, 
sama projekti järgi on ehitatud ka 
Kehra jaamahoone. Jaama ümber 
tekkis samanimeline asula. Ka meie 
hilisemad – valla kooli ja muude 
asutuste nimed tulenesid siit.

Esimeseks jaamaülemaks Leht-
ses oli Eduard Porrmann (1878–
1906). Hilisematest töötasid kauem 

meie kaasaegsed Ilmar Tammis-
to (1952 –1961), Jakob Karpa 
(1974–1985), ja Vaike Kodar 
(1985–2002). Pikim sirge raudtee-
lõik Tallinn-Tapa liinil on Lehtse 
ja Tapa vahel (8 km). Esimene 
teadaolev rongiõnnetus toimus 
novembris 1877 Lehtse jaamas, 
kus Tapa poolt tulev kaubarong 
võeti kinnisele teele. Toimus kok-
kupõrge teise kaubarongiga, oli 
inimohvreid. 

Eesti raudtee auväärse juubeli 
puhul ilmusid Harri Allandi raamat 
„140 aastat Tapa raudteejaama 
sõnas ja pildis“ ning ajaloolase 
Küllo Arjakase mahukas uuri-
mus „Eesti raudtee 140“. Lehtse 
koduloomuuseumis saab vaadata 
vastavasisulist näitust ja tutvuda 
nende raamatutega.

Jüri Freimann 

140 aastat raudteed 
Eestis ja Lehtses
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Kevadel ilmus Sõnumetes kok-
kuvõte Tapa gümnaasiumi elust-
olust, arenguteedest ja vajadus-
test vaatega tulevikku. Praeguse 
hetke nõudmised on sellised, mis 
vajavad veelkord selgitusi, arut-
lust ning arenguperspektiivide 
lahtirääkimist. 

Hariduse areng vajab otsustu-
si, mis jätavad Tapa valla haridus-
maastikule kõikide kooliastmete 
esindatuse. Aeg nõuab tegutse-
mist ning vaadet tulevikku. Need, 
kes arvavad, et võivad ühiskonna 
nõuetele vastu astuda, on valel 
teel. Mingil määral meenutab 
praegune segadus aega, kui mingi 
hulk inimesi arvasid mingil ajal ja 
mingi mõtte ajendil, et Tapa linna 
ei ole vaja spordihoonet; et selle 
kasutajaid saab olema ainult väike 
hulk inimesi. Praegune olukord, 
kus spordihoones on tihti võima-
tu vaba hetke leida, näitab, et nad 
arvasid valesti.

Eesti Vabariigi gümnaasiumi 
riiklikus õppekava rakendus-
sätetes on öeldud, et „hilje-
malt 2013. a 1. septembriks on 
gümnaasiumite õpikeskkond 
ja õppekava viidud kooskõlla 
käesoleva määrusega“. Füüsiline 
keskkond Tapa gümnaasiumis 
vastab nendele nõuetele. Kooli 
sisuline töö vajab uusi suundasid 
ja kaasajastamist. Tapa güm-
naasiumi kollektiiv on ligi kahe 
aasta jooksul kooli arenguteede 
otsimisega  tegelenud, selle raa-
mes on toimunud üle 30 erineva 
tegevuse.

Ilmselt ei ole paljudele uudis, 
et õpilaste arv Eestimaal väheneb 
ja paljudes kohtades drastiliselt. 
Paljud maakonnad, linnad ja 
vallad otsivad teid, kuidas koo-
livõrgu korrastamisel jätta ellu 
kõik kooliastmed. Iga nädal tuleb 
teateid järjekordse omavalitsuse 
koolide ümberstruktureerimise 
vajadusest. (Tapa gümnaasium 
alustas tõele näkku vaatamist 
juba paar aastat tagasi.) Tööd 
on tehtud ja arenguteed valitud, 
kuid on vaja need ka realiseerida. 
Paljudes ümbruskonna gümnaa-
siumites on õpilaste vastuvõtt 
10. klassi olnud väga väike (8–18 
õpilast). Tapa gümnaasiumis 
astus 10. klassi sel õppeaastal 40 
õpilast. Kolme haru avamiseks 
oleks hea kui nende õpilaste arv 
oleks vähemalt 50–60. Kust siis 
saada juurde õpilasi? Tuleb teiste 
põhikoolide lõpetajatele näidata 
läbi oma tulemuste, tahtmiste 
ning töö, et Tapa gümnaasium 
on väärt kool. 

Minu, kui koolijuhi, unistus 
on selline, kus paljudes ainetes 
on Tapa gümnaasiumis suurepä-
rased tulemused riigieksamitel, 
tasemetöödes ja olümpiaadidel; 
Tapa gümnaasium on õpilassõb-
ralik, paljusid valikaineid õpetav, 
tänapäevase õpikeskkonnaga 
edumeelne gümnaasium, millel 
on ka eelnevad kooliastmed.

Tapa valla ja siia õppima 
tulevad teiste valdade lapsed on 
väärt parimat haridust Eestimaa 
pinnal. Tapa gümnaasiumil on 
seda potentsiaali, kui õpetajatel, 
õpilastel, lapsevanematel ning 
vallaametnikel jätkuks tahtmist ja 
indu kooli arendamiseks. 

Elmu Koppelmann,
Tapa gümnaasiumi direktor

Direktori 
veerg Üks veerand on märkamatult möö-

da saanud ja aeg laita pilk olnule. 
See sügis oli kooliperele eriline. 

1. septembril ootas meid kõiki 
remondilõhnaline ja täiesti uue 
kuue saanud koolimaja. Sündmuse 
pidulikkust rõhutasime hommi-
kuse tervitusmarsiga läbi linna. 
Kuna sellel päeval avati ametlikult 
ka uus staadion, siis võeti mõõtu 
Tapa vene gümnaasiumi noortega 
jalgpallis. Tegemist oli sõpruskoh-
tumisega, mille väljaku peremehed 
võitsid, hiljem mängiti ka korvpalli, 
kuid siis juba oma kooli võistkon-
dade vahel. Õhtul mängisid kooli 
siseõues Tapa valla noortebändid. 
Uus kooliaasta oli alanud.

Kohe järgmiselt päeval toi-
musid nii matka- kui ka spordi-
päevad, et kooliellu sisse elada. 
2. septembril oli uuel staadionil 
sportlaste nn „kohandatud küm-
nevõistlus“, kuhu ootasime ka 
valla teistest asutustest osalejaid. 
Vaatamata vähesele huvile toimus 
võistlus siiski ja kõik, kes osalesid, 

tegid seda mõnuga.
Oleme alati sügisel teinud sügis-

kompositsioone, kuid sellel aastal 
andsime võimaluse teha ka ehteid, 
mis oleks looduslikust materjalist ja 
sügisest inspireeritud. Igale klassile 
antud oasist saab hiljem kasutada 
ka jõuluseadete tegemiseks klassi.

Rebaste ristimine kulges sel aastal 
lustakalt ja pahandusteta. Ka 10. 
klasside poolt polnud kuulda nuri-
nat. Ehk hakkab aeg ümber saama 
ka „retsimisel“ ning alandamisel, 
asendudes vaimukuse, lõbusate 
mängude jms. Head taset hoidis abi-
tuurium ka õpetajate päeval, pannes 
pedagooge erineval moel proovile.

Enne vaheajale jäämist kuulasi-
me kahel päeval klasside tublimaid 
etlejaid ning tõdesime, et tase on iga 
aastaga läinud paremaks. Viimane 
nädal koolis kulges Comeniuse pro-
jekti raames. Huvitav oli kõigil. Nii 
õpilastel kui õpetajatel, kuid samas 
nõudis külaliste siinolek meilt endilt 
rohkem kui tavaliselt. Tore oli seegi, 
et meie selle aasta ühisüritus playbox 

I veerand Tapa gümnaasiumis

Rumeenia õpilastele näomaske tegemas õpetaja Eve Allsoo töötoas.
Foto  Villu Varblane

projekt “Avastan” ning Comeniuse 
rahvusvaheline projekt, kus Tapa 
gümnaasiumi külastasid õpilased 
ja õpetajad Itaaliast, Hispaaniast, 
Portugalist, Türgist ja Rumeeniast.

Läbivate teemade esiletoomiseks 
toimuvad igal aastal teemanädalad 
ainevaldkondade kaupa. Oluliseks 
peame arvuti ja interneti kasutamise 
aktiviseerimist õppetöös ning õpilaste 
ettevalmistamist uurimistöö kirjutami-
seks. Oktoobris toimus Tapa gümnaa-
siumis ka õpilaste teaduskonverents, 
kus 12. klassi õpilased tutvustasid 
powerpoint-esitlustena oma möödunud 
aastal valminud uurimistöid.

Märkimisväärseks sisemiseks re-
serviks on kolleegidevaheline ko-
gemuste edasiandmine, mis toimub 
suures osas ainesektsioonides. Edas-
tatakse erinevatel kursustel kuuldud 
häid metoodilisi võtteid ja materjale, 
vahetatakse kogemusi, korraldatakse 
ainealaseid üritusi ja vahendatakse 
infot võimalike ainealaste koolituste 
kohta. Kogemuste edasiandmine on 
alati huvitav ja hariv vastastikuse tundi-
de külastamise ja lahtiste tundide näol. 

Läbivate teemade õpetamisel on 
võimalus anda tunde koos mõne tei-
se aineala õpetajaga, oma aine vastu 
huvi äratamiseks saab õpetaja läbi 
viia tunni näiteks õpilastele, kes seda 
ainet varsti õppima hakkavad. Ühtse 
eesmärgi olemasolul saab kogemusi 
vahetada ka kasvõi nn ümarlauas, 
näiteks riigieksamiks ettevalmista-

mise ja klassijuhataja ja aineõpetaja 
koostöö teemal.

Tapa gümnaasiumis rakendub 
2010/2011 õppeaastast uus põhi-
kooli ja gümnaasiumi riiklik õppe-
kava 1., 4., 7. ja 10. klassides. Güm-
naasiumiosas võimaldatakse õpilastel 
valida reaal- ja humanitaarharu vahel. 
Uuenenud õppekavade rakendamise 
toetamiseks viiakse läbi täienduskoo-
litusi õpetajatele.

Seoses uute riiklike õppekavade-
ga töötab Tapa gümnaasium välja 
uue kooli õppekava ja ainekavad. 
Vältimaks sagedasest õpetajate 

vahetamisest tingitud võimalikku 
lünkade tekkimist õppeaines, tuleb 
ainetes, kus õpetajate leidmisega on 
suurimad raskused, töötada ainekava 
välja nii detailselt, et igal uuel õpeta-
jal oleks lihtne seda järgida ja seega 
tagada lastele aine omandamine 
maksimaalse kvaliteediga. 

Üheks võimaluseks on tase-
merühmade loomine, mis tagab 
efektiivse töö andekate lastega ja 
võimaldab õpetada ka tavaõpilasi 
neile parima ainekava alusel ja sobi-
vaimate meetoditega. 

Ursula Palts, Külvi Kivisild

20. oktoobril laenutas vallavanem Alari Kirt gümnaasiumi raamtukogus 
õpilastele raamatuid. Foto  TG arhiivist

Metoodilise töö koordinaatoritena 
näeme Tapa gümnaasiumi eeskätt 
pidevalt areneva koolina, kus tehak-
se kõik selleks, et igal lapsel oleks 
sobivad võimalused õppimiseks ja 
arenemiseks. 

Selleks, et õpilasel oleks koolis 
hea õppida, peab koolis olema oma 
tööst ja ainest rõõmu tundva õppiva 
õpetaja eeskuju. Positiivne eeskuju ja 
sõbralik, õppimist ja isiksuse arengut 
toetav õhkkond loob innustava töö- 
ja õpikeskkonna, mis tagab parimad 
tulemused. Selleks aitab kaasa õpetajat 
mitmekülgselt toetav ja hariv metoo-
diline töö, mille arendamiseks oleme 
tänaseks kaardistanud ja kavandanud 
mitmed tegevused.

Enesetäiendamise valdkonnas 
toimuvad õpetajatele mitmed kooli-
tused nii koolisiseselt (koolitaja tuleb 
kooli) kui väljaspool kooli: mitmete 
haridusorganisatsioonide ainealased 
ja metoodilised koolitused. Mitmed 
õpetajad õpivad ka kraadiõppes. Tapa 
gümnaasiumis korraldatakse metoodi-
kapäevi, kus õpetajad saavad tutvus-
tada oma koostatud õppematerjale ja 
metoodilisi vahendeid.

Samal ajal oleme avatud: õpe-
tajad osalevad ainealaliitudes ja -lis-
tides, maakondlikus sektsioonitöös 
ning omavad ja loovad kontakte 
teiste Eesti koolidega, samuti kooli-
dega väljaspool Eestit. Heaks näiteks 
on siin käesoleval sügisel toimunud 
Tapa valla koolide algklasside ühine 

Tapa gümnaasium – 
pidevalt arenev töö- ja õpikeskkond

leidis suurt vastukaja külaliste hul-
gas. Enamik neist nentis, et taolisi 
üritusi, nagu diskotki, nende maal 
koolides ei toimu.

I veerand on küll minevikuks 

saanud, aga kolm tegusat veel ees. 
Nüüd hakkame ootama jõuluval-
gust…

Sirje Sell,
Tapa gümnaasiumi huvijuht

18.–23. oktoober võõrustasime 
12-liikmelist õpilasdelegatsiooni 
sõpruslinnast Preetzist Saksamaalt. 
Juba 20 aastat on Tapa ja Preetz 
olnud sõpruslinnad. Regulaarne õpi-
lasvahetus on kestnud juba 7 aastat. 
Õpilased, vanuses 11–18 a, käivad 
Preetzis Theodor-Heussi reaalkoolis 
ja Friedrich-Shilleri gümnaasiumis. 

Kõik õpilased peale ühe olid 
Eestis esimest korda. Õpilased ela-
sid peredes, meie poolt võõrustasid 
külalisi Kadi Tommula, Reet Rosar, 
Katrin Kaasik, Aune Tammar, 

Mariaana Ilves, Laura Linnasmäe, 
Merili Kaasik, Taniel Paju ning Me-
ree-Marleen Ruzitš. Esimesel õhtul 
ja esimestel päevadel oli pabin suur 
– kas ma tulen ikka toime?

Mida siis arvasid meie õpilased?
Kadi: „Sakslased olid väga rõõm-

sad ja täis energiat. Rääkisin saksa 
ja inglise keeles. Nad lubasid meile 
suvel külla tulla.“ 

Merili ja Katrin: „Neile maitsesid 
meie eesti toidud, eriti meeldis ko-
hupiim, mida nad ka kaasa ostsid. 
Neile meeldis väga meie playbox, neil 

selliseid üritusi ei korraldata.“
Mariaana : „Meeldis lõpuõhtu, 

kus me koos lausime ja mängisime.“
Reet: „Saime teineteisest üllata-

valt hästi aru. Ei osanud arvata, et 
see nädal nii ruttu möödus.“

Laura: „Sain väga hea keeleprak-
tika. Enne äraminekut ütles, et ta 
tahab järgmisel aastal tagasi tulla.“

Meree-Marleen: „Eestlased on 
laulurahvas, aga lõpuõhtul pidime 
tunnistama sakslastele allajäämist. 
Neil oli väga palju lihtsaid ja huvi-
tavaid seltskonnalaule, mida nad ka 

meile õpetasid.“
Selle nädala jooksul näitasime 

neile meie kooli, Lahemaad, Sagadi 
mõisa, Rakvere linna. Tutvustasime 
erinevaid Tapa valla asutusi – Tapa 
vallavalitsust, Tapa Jakobi kiri-
kut, Kirde Kaitseringkond ja Tapa 
Päästekomandot. Ärasõidupäeval 
tutvusid sakslased Tallinna vaata-
misväärsustega. 23. oktoobril lah-
kusime mõtetega, et varsti kohtume 
jälle. Meid oodatakse külla järgmisel 
õppeaastal.

Tiiu Saluste

Sakslased käisid külas
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Tapa gümnaasium võtab esimest 
aastat osa rahvusvahelisest Co-
meniuse õppekasvatustöö-aren-
duslikust projektist „Immediate 
Surroundings“ – „Lähiümbrus’’. 

Kaks aastat kestva projekti 
raames külastatakse kõiki part-
nerkoole ning keskendutakse ko-
halikele keskkonnaprobleemidele. 
Kuna projekti koordinaator on 
Tapa gümnaasium, siis avakoh-
tumine toimuski meil. Esimese 
projektikohtumise eesmärk oli 
kavandada edasisi plaane, välja 
töötada logo ja kooskõlastada 
mobiilsused (projektipõhised 
lähetused).

Tapal oli külas kaks Itaalia 
kooli, Hispaania, Türgi, Rumee-
nia ja Portugali koolid. 19. kuni 
21. oktoobrini olid välisõpilased 
Tapa perede võõrustada, kokku 
14 õpilast, nende õpetajad elasid 
Õnnela Külalistemajas.

Külalised hakkasid saabuma 
juba 15. oktoobril ja viimastele 
saabujatele, itaallastele, sõitis 
õpetaja Nikola lennujaama vastu 
18. oktoobri hilisõhtul. 

Esmaspäeval olid Tallinnas  
tegevused organiseeritud kahes 
grupis. Üks grupp sõitis jalgratas-
tega pealinna erinevates renovee-
ritud ja renoveerimata piirkonda-

des ning samal ajal tutvusid teised 
Tallinna vanalinnaga. Külalised 
olid vapustatud ekskursioonist 
Patarei vanglasse ja neile tundus 
uskumatu, et viimased vangid 
elasid seal aastal 2004.

19. oktoobri hommikul oli 
koolipere ärevuses. Rahvariietes 
algklassiõpilased andsid külalistele 
üle rahvuslipud ning treppe täitsid 
uudistajate salgad. Hommikul toi-
mus esimene kahetunnine tutvus-
tav koosolek õpetajatele, millele hil-
jem järgnes pidulik koosviibimine 
saalis, kus iga külaliskool tutvustas 
enda maad ning kooli. Päeva teisel 
poolel käisime vanas Lehtse mõi-
sakoolis ja vastrenoveeritud Albu 
põhikoolis. Need koolid olid nagu 
ühe mündi kaks poolt ja näitasid 
hoonete looduslähedase renovee-
rimise võimalusi Eestis. 

Viimane peatus oli Vargamäel, 
kus külalistele tutvustati Eesti 
talutüüpi ja A. H. Tammsaare 
majamuuseumi. Imetlesime kahe-
kümne viie kroonist vaadet ning 
’’nautisime’’ Eesti väga külma ja 
tuulist ilma. 

Kolmapäeva vihmasel vara-
hommikul viis tee meid looduses-
se. Meie eesmärgiks oli tutvustada 
matkaga Viru rabasse Eesti ainu-
laadset loodust ning külastada Sa-

gadi mõisa, kus oli organiseeritud 
ka õpituba. Käsmu küla lugu aitas 
mõista eestlaste ajalugu, visadust, 
head maitset renoveerimisel ja 
isamaa-armastust. 

Viimasel projektipäeval pandi 
põhirõhk külaliskoolide lülitami-
seks Comeniuse „Immediate Sur-
roundings“ blogisse http://greenco-
menius.blogspot.com/ ning pro-
jekti logo valimisse. Sellel ajal kui 
õpetajad tegelesid arvutiklassis 
blogimisega, osalesid õpilased 
väga põnevates õpitubades. Enne 
meeleolukat banketti ja hüvastijätte 
said väliskülalised osa võtta Tapa 
gümnaasiumi klassidevahelisest 
võistlusest, kus kooliõpilased laulu 
ja tantsuga imiteerisid tuntud hitte. 
Niisugust lahedat ja vahetut pidu 
ei olnud ühegi kooli õpilased ega 
õpetajad varem näinud. 

Kokkuvõtteks saab öelda, et 
need päevad olid väga tegude- ja 
sündmusterohked ning mis kõige 
olulisem, me viisime väikese Ees-
ti sammukese lähemale viiest Eu-
roopa riigist saabunud õpilastele.

Suur tänu Nicolo Perošile, 
kõigile kolleegidele, külalisi ma-
jutanud peredele ja meie spon-
sorile AS Hallik projektipäevade 
korraldamise eest.

Aivi Leimann ja Rita Püümann

Üle Eesti on koolidele käesolev õppe-
aasta töö- ja uuendusterohke. 

Hariduspoliitilised muutused ei 
hõlma mitte ainult üldharidust, vaid ka 
kutse- ja kõrgharidust. Üldhariduskoo-
lides on selle õppeaasta märksõnadeks 
PGS ja e-kool. Igapäevase, traditsioo-
nilise koolitöö kõrval tegeletakse uue 
põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 
(PGS) ja koolisiseste regulatsioonide 
(arengukava, kodukord jm) vastavusse 
viimisega, uue e-kooli rakendamise ja 
sellest tulenevate muutuste lahendami-
sega. Seoses õpilaste arvu vähenemisega 
mõjutab turumajanduslik konkurents 
Eesti hariduselu teravamalt kui kunagi 
varem ja tingib tegutsemise põhimõtted.

Muudatustega põhikooli ja gümnaa-
siumiseaduses ja riiklikus õppekavas 
(RÕK) kaasnevad mitmed uuendused 
õppeprotsessis. Mõned näited: RÕKi 
alusel muutuvad õppeainete ainekavad 
nii sisult kui mahult, endise nelja läbiva 
teema asemel on nüüd kaheksa jm. Seo-
ses eelnevaga on koolide juhtkondadel, 
ainesektsioonidel ja õpetajatel täita mit-
med ülesandeid, et viia kooli dokumen-
tatsioon kooskõlla nii PGSi kui RÕKiga. 
Õpilastel suureneb võimalus ise planee-
rida oma õppetööd, teha valikuid seoses 
õppeharudega ja valikainetega, sellega 
kaasneb ka suurem vastutus. 

Sellest õppeaastast rakendusid  Tapa 
gümnaasiumis reaal- ja humanitaarõp-
pesuund IV kooliastmes. Kui esialgu ei 
olegi suuri erinevusi tunnijaotusplaanis 
märgata, siis kolme kooliaasta jooksul 
on muutused nähtavad. Õppesuundade 
väljatöötamisel tuleb arvestada gümnaa-
siumi riikliku õppekava  nõuetega. RÕK 
§ 11 lõige 6 ütleb, et õppesuunad peavad 
erinema vähemalt kaheksa valikkursuse 
raames. Seejuures käsitledes nii aine-
valdkonna valikkursusi kui ka kohustus-
likke ja õpilase poolt valitud valikaineid. 
Arvestades RÕK tunnijaotusplaani on 
ainesisesed valikkursused ja valikained 
olnud Tapa Gümnaasiumi õppekavas 
juba aastaid. Seoses uue õppekava 
rakendumisega toimub olemasoleva 
kaasajastamine ja parendamine. 

PGS (2010) § 7 lõige 1sätestab 
/…/ Gümnaasiumi pidamisel tuleb 
täiendavalt tagada võimekus pakkuda 
lisaks kohustuslikele õppeainetele ka 
valikõppeaineid ja kujundada valikõp-
peainetest vähemalt kolm õppesuunda 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas sä-
testatud nõuete kohaselt. /…/ Kolme 
õppesuuna väljatöötamisega gümnaa-

siumi kooliastmes oleme tegelenud 
alates 2009 a märtsist. Töö käigus on 
õpetajad uuendanud, parendanud ja 
süstematiseerinud  ainekavasid. Tehtud 
töö tulemusel on võimalik alates käes-
olevast õppeaastast saada teadmisi ja 
oskusi filosoofiast, majandusest ja mee-
diaõpetusest. Meie kooli eesmärgiks ja 
eripäraks on, et valikaineid ei õpetata 
mitte ainult IV kooliastmes, vaid ka 
noorematele õpilastele. Arvutiõpetuse 
ja majandusõpetuse  algteadmisi on 
võimalik omandada ka alg- ja põhikooli 
õpilastel. 

Käesoleva õppeaasta oluline üles-
anne on kolmanda so rakendussuuna 
väljatöötamine. Rakendussuuna väl-
jatöötamisel keskendume oma kooli 
materiaaltehnilisele baasile, selle või-
malikult mitmekülgsele kasutamisele. 
Rakendussuund peaks olema alternatiiv 
eelkutseõppele. Oluline on kogukonna 
kaasamine, eelkõige koostöö arenda-
mine linna ja valla ettevõtetega. Hetkel 
tegeleme tööd koordineeriva mees-
konna moodustamisega ja õppesuuna 
põhimõtete väljatöötamisega. Edaspi-
disteks ülesanneteks on õppekava ja 
tunnikavade koostamine, mis on väga 
töömahukad protsessid. Tuleb läbi 
töötada suur hulk erialast kirjandust ja 
mõelda mitmetele arenguvariantidele. 
Töö tulemusel peaks gümnaasiumi osas 
järgmisest õppeaastast (2011/2012) 
toimima kolm õppesuunda. 

Kooli arenguprotsessidesse on 
kaasatud mitmeid partnereid, näiteks 
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Järva-
maa Kutsehariduskeskus, J.Tõnissoni 
Instituudi Kodanikuhariduse keskus, 
Haridus- ja Teadusministeeriumi jt. 
Seda just metoodilise  töö valdkonnas.  
Partnerid on nõustanud õppekavade 
väljatöötamist ja õppetegevuse paren-
damist ning viinud läbi täienduskoolitu-
si. Mitmed andekad ja tegusad gümnaa-
siumiõpilased õpivad TÜ teaduskooli ja 
TLÜ õpilasakadeemia kursustel.

Tapa gümnaasiumi õpilased, olge 
usinad kasutama võimalusi, mida kool 
pakub. Õppimine on mitmepoolne 
protsess. Aidake kaasa, et õppida ja 
õpetada oleks vastastikku huvitav. 

Tänu õpetajate tehtud tööle ja jät-
kuvale metoodilisele tegevusele ning 
hoolekogu ettepanekutele ja toetusele, 
avarduvad, kaasajastuvad õppimisvõi-
malused meie koolis.     

Õpime, mõtleme, mõistame!
Anne Roos     

Rahvusvaheline projekti-
kohtumine Tapa gümnaasiumis

Mis tehtud, 
mis teoksil …

18.–22. oktoobril toimus juba mitmen-
dat aastat üleriigiline programm „Tagasi 
kooli!“, mis on Vabariigi Presidendi 
ja sihtasutuse Noored Kooli algatus, 
mille eesmärk on tugevdada Eesti koo-
lide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. 
“Tagasi kooli” nädalal kutsutakse 
koolidesse üle Eesti tundi andma 
ja kogemusi jagama külalisõpeta-
jaid – tegusaid kodanikke, lapse-
vanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja ka 
neid, kellel ei ole konkreetse kooliga 
veel vahetut suhet, ent kes soovivad 
seda luua.

Tapa gümnaasium osales prog-
rammis teist korda. Sellised nädalad 
on toimunud ja toimuvad ka teistel 
veerandilõppudel – neid korraldavad 
ainesektsioonid iseseisvalt. Sel aastal 
seadsime eesmärgiks „Tagasi kooli!“ 
programmi raames kutsuda tunde 

andma inimesi tehnika valdkonnast 
(poistele) ja iluteeninduse, käsitöö alalt 
(tüdrukutele). Tundidest said osa kõik 
vanuseastmed. 

Tehnikaalseid tunde andsid: Ar-
nold Pilt – laevandus, Avo Seidelberg 
– fotograafia, Ahti Valdmets – rii-
gikaitse, Hanno Velt – motosport, 
Kaido Reinvelt – füüsika, Juko-Mart 
Kõlar – heli- ja videotehnika, muusika 
eksport.

Tüdrukutele andsid tunde: Sirje 
Jäetma – juukselõikuse mood, Leili 
Marts – iluteenindus, Merle Kukk – 
pärlitest ehted. 

Algklasside õpilastele käis rääkimas 
madudest ja neid ka näitamas Toomas 
Pranstibel.

Suured tänud kõigile külalisõpeta-
jatele!

Agnes Jürjo

 Käesoleva õppeaasta algus oli 
meie kooliperele nii eriline, et 
küllap esimese veerandiga pole 1. 
septembri emotsioonid jõudnud 
veel hääbuda. Selles sügises oli 
palju kordumatut: kogu koolipere 
ühtne ja sõbralik 1. septembri 
rongkäik läbi linna; vastrenoveeri-
tud koolimaja pidulik avamine lindi 
läbilõikamisega; uhkelt remonditud 
koolimaja oma klassiruumidega; 
esimesed kehalise kasvatuse tunnid 
unistuste staadionil …

Tundub enesestmõistetava-
na, et sellise välise “klantsiga” 
käib kokku kooli põhitegevuste 
– õpetamise ja õppimise – kvali-
teedi tõus, tahtmine teha senisest 
kõike paremini, väärtustada meile 
kasutada antud hüvesid. Järg-
nevalt teen tagasivaate õppetöö 
tulemustele sügisveerandil. Kuna 
valdav osa kooliaastast on veel 
ees, siis tulemusi arukalt analüüsi-
des ja olukordi põhjendades saab 
kõike paremusele suunata , püüda 
tehtud vigu parandada.

Algklassides õpib 2010/2011. 
õ-a 197 õpilast. 1. klassides õpib 41 
õpilast, nemad numbrilisi hindeid ei 
saa, nende õpitulemusi hinnatakse 
sõnaliste hinnangutega. 

2.–4. klassi õpilaste õppeedu-
kus oli 100%. “5”-le ning “4”ja 
“5”-le õppijaid oli 108 õpilast, s.o 
55% õpilaste üldarvust.

Ainult “5” olid tunnistusel 
järgmistel õpilastel:

2.a klass – Kairi Ojasoo, 
Marlen Serbin, Maksim Krõnin ; 
“4” ja “5” 8 õpilasel;

2.b klass – Carmen Kukk; “4” 
ja “5” 3 õpilasel;

2.c klass – Annaliisa Alla, 
Jako-Kaarel Härm, Ragnar Roo-
ba, Fred Markus Rüü, Lisbeth 
Torm, Robert Vilms; “4” ja “5” 
11 õpilasel;

3.a klass – Andero Augasmä-

gi, Ott Kippar, Joosep Kivisild, 
Kristjan Mahla, Agneliis Pilt, Ch-
ristopher Tammesoo, Mia-Marii 
Tedrekull, Carmen Vaalmets, Britt 
Ülesoo; “4” ja “5” 12 õpilasel;

3.b klass – Helger Hans Kül-
mallik, Eiko Murro, Kaspar Palm-
salu, Aneta Šumljanski, Brigitta-
Maria Vakaljuk, Meriliis Velpler; 
“4”ja “5” 5 õpilasel;

4.a klass – Kristiin Gilde-
mann, Robert Hiiemaa, Milena 
Konovalova, Lisbel Serbin; “4” ja 
“5” 13 õpilasel;

4.b klass – Angela Blum, Airi 
Võsuri, Birgit-Brenda Panov, 
Liis Mariliin Nõmmik, Raimond 
Himma, Marc Girfanov; “4” ja 
“5” 7 õpilasel;

4.c klass – Betty Abel, Anna 
Vorobjova, Kevin Pispea; “4” ja 
“5” 10 õpilasel.

5.–9. klassini on koolis 284 
õpilast.

Nende klasside õppeedukus on 
83 %. “5”ning “4” ja “5” õppijaid 
oli 90, s.o 32 % õpilaste arvust.

Ainult “5” olid tunnistusel:
5.b klass – Keili Kadak, Too-

mas Risthein, Eliine Porval;
5.c klass – Sander Tomson;
6.b klass – Joanna Kütt.
“4”ja “5”tele õppijaid klassides 

arvuliselt: 5.a klass – 6 õpilast; 5.b 
klass – 12 õpilast; 5.c klass – 11 
õpilast; 6.a klass – 4 õpilast; 6.b 
klass – 6 õpilast, 6.c klass – 9 
õpilast; 7.a klass – 3 õpilast; 7. 
b klass – 5 õpilast; 8.a klass – 4 
õpilast; 8.b klass – 3 õpilast; 8. 
c klass – 4 õpilast; 9.a klass – 6 
õpilast; 9.b klass – 5 õpilast; 9.c 
klass – 4 õpilast.

Üks vaieldamatu põhjus, miks 
tekivad õpiraskused, töötulemu-
sed hinnete näol ei ole tulemusli-
kud, on õpilaste kergekäeline või 
koguni põhjuseta puudumine. 
Minnakse ära üksikutest tundi-

dest või saab vanemate teadmata 
koguni kooli mitte tullagi. Valdav 
osa õpilastest väärib aga kiitust: 
128 õpilast meie koolis pole 1. 
veerandil puudunud ühtki koo-
litundi, arusaadavad on ka paari-
päevased haigusest põhjustatud 
puudumised. 

Kiire elutempo, suured muu-
tused ühiskonnas mõjutavad ka 
õpilasi. Kodused pinged, prob-
leemid jõuavad ka kooli. Kool ei 
saa ravida kodu tekitatud haavu, 
aga saab panna lapse end õpikesk-
konnas hästi tundma ja parimas 
võimalikus suunas arenema. 

Seepärast rakendasime sü-
gisel koolis tööle 1.–6. klasside 
õpilastele pikapäevarühmad, mis 
on mõeldud õpilaste abistami-
seks- rühmad neile, kellel raskusi 
rahuldavate õpitulemuste saavu-
tamisega, kui ka rühmad neile, 
kes võiksid rohkem teadmisi 
omandada, et oma võimeid veelgi 
enam arendada.

Koolis on välja kujundatud 
õpilasi abistav tugisüsteem, mille 
tegevus on suunatud nii õpilaste 
õppetööga seonduvate kui ka 
sotsiaalsete probleemide lahen-
damiseks. Laste abistamisel õp-
petöös on väga oluline ja tähtis 
koht kodul ja vanematel, kõige 
tulemuslikum on see aga siis, 
kui lapsest hoolivad koostöös nii 
lapsevanemad kui õpetajad.

Uus veerand on alanud. Eelmi-
se veerandi tulemused on andnud 
piisavalt ajendeid analüüsimiseks, 
aruteludeks. Usume, et kogu 
koolipere leiab endas piisavalt 
ressursse, et saada üle kitsas-
kohtadest ja puudustest, viia ellu 
vajalikke uuendusi ja muudatusi. 
Need on head nii õpilastele kui 
õpetajatele, kuid need ei lähe ellu 
üleöö.

Tiina Piip, õppealajuhataja

 Tulemustest 1. õppeveerandil

„Tagasi kooli!“ 
Tapa gümnaasiumis
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Kana muneb nokast ja lehm lüpsab 
suust – tuntud rahvatarkus. Ikka ja 
jälle on lugeda ja kuulda lugu, kus 
tänu toitumisharjumuste muutmisele 
on saadud jagu raskest haigusest. 

Üha enam on lastega peresid, kes 
on teadlikud e-ainete kahjulikkusest 
ja poes uurivad enne kauba ostmist 
toiduaine koostist. Loodustoodete 
poed ei kurda ostjate vähesuse 
üle. 16. oktoobri telesaates „ Sõi-
da maale“ räägiti kõrvitsa suurest 
toiteväärtusest ja Põltsamaa Felixi 
laiast kaubavalikust. Kahjuks läheb 
suurem osa toodangust välismaale 
(ka koolidesse). Meie koolisööklate 
huvi on aga väga väike. Kas me saame 
koolilõuna muuta kasulikumaks ja 
tervislikumaks? Hea tahtmise juures 
saame kindlasti ka puhvetis müüdavat 
parendada. 

4. klassi majandusõppe laste 
soovid:

- tahaks puhvetist osta juurvilju 
ja puuvilju;

- päevad väga pikad (treeningud 
ja ringid), puhvet suletakse liiga vara;

- karbiga võiks osta puhvetist sa-
latit ja seda siis peale treeningut süüa, 
sest kodus ka ei ole soe toit ootel;

- võileib oleks väga hea, eriti ka-
sulik idudega;

- kaanega topsis tahaks osta sooja 
jooki (teed, kakaod, kiselli);

- ootame väga talutoodete müü-
gikohta;

- ahjusoe leib on parim, ka küüs-
lauguleivad,

- nii tahaks koduseid küpsetisi;
- talupiima tooted: maapiim, jo-

gurt, juustutooted;
- tahaks moosi, meeleiba ja -saia;
- sojatooted on head;
- kõik kuivatatud marjad ja puuvil-

jalõigud on parem kui närimiskumm.
Tervislik ja maitsev toit aitab meil 

paremini õppida. Aidake meid!
 

Majandusõppe lapsed ja 
õp Elle Kivisoo

Alates jaanuarist 2010 kehtima ha-
kanud uue gümnaasiumiseaduse 
kohaselt on uurimistöö gümnaasiumis 
õppija kohustuslik õppekava osa. Tapa 
gümnaasiumi 11. klassi õpilased on 
teinud uurimistöid alates 2005.–2006. 
õppeaastast. Seega omavad meie koo-
lis juba viie lennu õpilased teadmisi, 
kuidas teaduslikku uurimistööd läbi 
viia, vormistada ja kaitsta. 

Et ühtlustada tööde taset ja 
suurendada õpilaste valmisolekut 
uurimistööga tegelemiseks, on 
2009.–2010. õppeaastast alates kooli 
õppekavas uus aine: uurimistööde 
alused. Sellest õppeaastast on uuri-
mistööde aluste aine üles ehitatud 
35-tunnilise kursusena, mis sisaldab 
loenguid, seminare, rühmatöid, ise-
seisvat tööd, individuaalseid konsul-
tatsioone ja rohket õpetajatepoolset 
tagasisidet. Aine on integreeritud ar-
vutiõpetuse tundidega, kus õpitakse 
vormistamise aluseid. Uurimistööde 
aluste aine lõpeb uurimistöö esitami-
sega ja komisjoni ees kaitsmisega. 

Huvitavamatest töödest on kaasõ-
pilased, õpetajad ja külalised saanud 
ülevaate kahel õpilaste teaduskonve-
rentsil. Esimene neist toimus 2006. 
aasta kevadel. Sellel õppeaastal ot-

sustasime konverentsi läbi viia kaks 
korda: eelmisel õppeaastal valminud 
uurimistöid esitleda sügisel ja sellel 
õppeaastal valmivate parimate tööde 
esitluse kevadel 2011. Nii toimuski 
20. oktoobril gümnaasiumi aulas 
õpilaste 2. teaduskonverents, kus 
esinesid abituriendid. Kuigi eelmisel 
õppeaastal valminud uurimistöödest 
olid enam esiletoomist väärt 11 õpi-
lase tööd, mahtus konverentsikavva 
6 esitlust. Valikul lähtuti teemade 
mitmekesisest esindatusest, aga ka 
esineja valmisolekust esinemispin-
gega toime tulla. Ehkki esitlused olid 
üles ehitatud akadeemilises võtmes, 
oli kõikides ettekannetes läbivalt 
tajutav õpilase siiras huvi oma teema 
vastu, mis muutis esitluse elavaks ja 
huviga jälgitavaks. Hea õpilase ja ju-
hendaja vaheline koostöö on kindlasti 
üks eduka uurimistöö alus, seetõttu 
märgiti ära ja tänati ka õpetajaid-ju-
hendajaid. Kokkuvõtvalt võib öelda, 
et õpilaste 2. teaduskonverents läks 
hästi korda. Korraldajad loodavad, et 
eriti kasulik oli kuuldu praegustele 11. 
klassi õppuritele, kelle uurimistööde-
ga saab tutvuda kevadel toimuval 3. 
teaduskonverentsil.
  Marika Eiskop

Õpilasuurimused 
gümnaasiumis

15.–16. oktoobril toimus Tapa 
gümnaasiumis Raamatukogu-ÖÖ, 
kus osales 34 neljanda klassi õpilast. 
Lapsed tulid õhtul kella kaheksaks 
ja nende päralt oli koolimaja 3. 
korrus. Kuigi ööbimiseks oli ka üks 
klassiruum, tahtsid enamus lapsi 
magada raamatukogus. Kohe sisse 
tulles pakiti võimlamattidele lahti 
magamiskotid ja padjad.

Esimese tunni Raamatukogu-
Ööst sisustasid külalised Tapa 
linnaraamatukogust. Tädi Margit 
tutvustas uusi raamatuid, misjärel 
toimus vanasõnade mõistatamine 
käpiknukkude abil. Siis rääkisid tädi 
Ere ja Margit PowerPointi abil poola 
öömuinasjutu nukkudega, mille 
olid teinud 4.a klassi õpilased. Peale 
seda loeti muinasjuttu hiirekesest ja 
ööhäältest.

Kuna eelnevalt oli öeldud, et 
üritustes osalemine on võimalus, 
mitte kohustus, kasutasid Linnako-
gu poolt pakutud võimalust need 
lapsed, kes seda tõesti tahtsid. Tei-
sed kasutasid samal ajal võimalust 
lugeda riiulite vahel või lustida õh-
tuse koolimaja kolmandal korrusel.

Kella kümneks olid juba kõigil 
kõhud tühjad ning kolmanda kor-
ruse koridori oli kaetud pikk toidu-
laud. Toit oli kooli poolt. Öösöögi 
lõpus pandi kokku seltskonnad 
järgmiseks tegevuseks, milleks oli 

Raamaturiiuli-Ralli. Võistkonnad 
pandi kokku järjestlugemise teel, 
mitte klasside või sõbrasuhete järgi. 
Iga võistkond sai kaardi, mille järgi 
tuli raamatukogu riiulitelt otsida 
üks raamat. Selle raamatu vahelt 
saadi vihje järgmisele raamatule ja 
nii edasi. Viimase raamatu vahel oli 
mälumäng-ristsõna, mille küsi-
mused puudutasid tuntud lasteraa-
matuid – nende autoreid ja tegelasi. 
Lahendamisel võis kasutada kõiki 
raamatukogus leiduvaid raamatuid. 

Kas sina näiteks mäletad, mis 
nimi oli Muhvi koeral või Pipi ahvil, 
kus elas Karlsson või Vahtramäe 
Emil või kes on Lotte-raamatute 
illustraator?

Laste innukus raamatute otsimi-
sel oli sõnulseletamatu. Joosti nii, 
et higimull otsa ees. Kuna eelnevalt 
oli öeldud, et raamatud tuleb sa-
mamoodi tagasi panna, ei olnudki 
hilisem segadus nii suur, kui oleks 
võinud arvata. Peale seda joonistas 
iga seltskond plakati lemmikraama-
tu-teemal ja kuna anti vabad käed, 
kas tehakse koostööd või saab iga 
laps paberile oma nurga, tulid ka 
plakatid erinevad ja omanäolised 
nii sisu kui vormi poolest.

Õhtu edenedes jäid mängud ja 
tegevused vaiksemaks. Õpetajad 
lugesid lastele õhtujuttu. Iga õpe-
taja võttis ühe raamatu, tutvustas 

lühidalt selle sisu ja läks oma nurka 
lugema. Lapsed võisid valida, millist 
raamatut nad kuulata tahavad. Raa-
matud, mida loeti, olid: “Mowgli”, 
“Agu Sihvka annab aru”, “Andke 
tuld, Tosmanid!” ja “Ülemnuuskur 
Osvald”.

Pärast seda pandi peale öökino, 
milleks oli alguses Karlssoni-multi-
filmid ja hiljem “Röövlirahnu Mar-
tin”. Kes filmi vaadata ei tahtnud, 
võis mängida lauamänge, joonistada 
või lugeda. Lugeda võis küll igal ajal 
ja igal pool. Hämmastaval kombel 
seda võimalust isegi kasutati.

Kuigi öörahu kuulutati välja kell 
1 öösel, jäädi lõpuks päris magama 
kuskil kella 3-ks. Hommikul kell 7 oli 
jälle laud kaetud. Pakuti pannkooke, 
mille oli valmistanud käsitööõpetaja 
Ene. Aitäh! Mõned eriti tublid käsi-
palli-tüdrukud läksid hommikul veel 
võistlustele!

Selline oli see Raamatukogu-
ÖÖÖÖ, millega korraldajad küll 
igati rahule jäid. Loodetavasti jäid 
rahule ka õpilased, õpetajad ja 
külalised.

Suur aitäh Margitile ja Erele ning 
õpetajatele Ellele, Pilvile ja Riinale. 
Professionaalidega on ikka väga hea 
koostööd teha! 

Seda, kas ka järgmisel aastal 
kooli raamatukogus ööbida saab, 
näitab aeg.

20. oktoobril toimus Tapa 
gümnaasiumis raamatukogunä-
dala raames ettevõtmine „Tun-
tud inimene raamatukogus“, 
kus lastele laenutasid raamatuid 
vallavanem Alari Kirt ja kooli-
juht Elmu Koppelmann.

Selline üritus toimub juba 
mitmendat aastat ja on laste 
hulgas üsna populaarne. Ega 
siis iga päev saa laenutada 
juturaamatut vallavanema või 
koolidirektori käest.

Tapa gümnaasiumi tegemis-
test saab lisaks lugeda www.
tapagymnaasium.ee

Tapa gümnaasiumis on kehtestatud 
koolikorrareeglid, mis on täitmiseks 
kohustuslikud kõigile, kes siin majas 
õpivad ja töötavad. Õpilased ja õpe-
tajad teavad korrapidamissüsteemi, 
mis on kehtestatud kooli kodukorras 
ning kuulub täitmisele.

Sellel õppeaastal oleme suuremat 
tähelepanu pööranud üldkorrapida-
misele. Igal koolipäeval on üks 9.–
12. klassi õpilane peakorrapidaja, kes 
täidab oma tööülesandeid ja vastutab 
kooli üldkorra eest oma korrapida-
mise päeval. Peakorrapidaja- õpilane 
jälgib koolis toimuvat tundide ajal 
ja vahetundides. Vajadusel teeb 
oma tööaruandesse märkmeid. 
Ta fikseerib õpilased – hilinejad ja 
usutleb hilinemise põhjusi. Küsitleb 
õpilasi, kes mingil põhjusel tundide 
ajal liiguvad koolimajas ja leiab 
probleemile lahenduse. Peakor-
rapidaja-õpilane võtab esimesena 
vastu kooli külastavad inimesed ja 

suhtleb nendega viisakalt. Kontrollib 
oma klassi korrapidajate (õpilaste) 
tegevust vahetunnis objektidel, kes 
on eelnevalt klassijuhataja poolt 
määratud oma klassi korrapidamise 
nädalaks. Koolipäeva lõpus teeb 
peakorrapidaja kirjaliku kokkuvõtte 
oma korrapidamise päevast. 

Klasside korrapidamine toimub 
klassiruumis igapäevaselt. Tahvli 
puhastamine, prahi koristamine, 
laudade- toolide asetamine õigesse 
kohta, põranda pühkimine, akende 
sulgemine ja prügikasti tühjendamine 
– need on väga tähtsad ülesanded, 
mida peab hoolega täitma. 

Meeldiv on koostööd teha õpeta-
jate ja õpilastega, kes ise aitavad kaasa 
kooli arengule korrapidamise vald-
konnas. Hea on tõdeda, et õpilased 
on ise tublid korranõudjad, täitjad ja 
uuenduste elluviijad.

Lea Oja,
korrapidamise eest vastutav õpetaja

Gümnaasiumi raamatukogus oli raamatukogu-ÖÖ üritusel 34 neljanda klassi õpilast.

Foto  TG arhiivist

Raamatukogu-ÖÖ

“Tuntud 
inimene 
raamatu-
kogus”

Algklasside majandusõpe

2010.–2011. õppeaastal avati Tapa 
gümnaasiumi kaugõppeosakonnas 4 
klassi: 8.–9. liitklass ja gümnaasiumi 
astme 10., 11., ja 12. klass. Kokku 
õpib osakonnas 1. nov 2010. a 
seisuga 52 õpilast. Õpetajaid on 12. 
Tavapärane tundidega koolipäev on 
esmaspäeviti, lisaks sellele soorita-
vad õpilased kokkulepitud päevadel 
arvestusi ning neil on ka võimalus 
saada õpetajalt individuaalkonsul-
tatsioone. 

Juba mitu aastat on poolelijäänud 
õpinguid jätkata soovijate arv pide-
valt kasvanud. Samas peab paraku 
tunnistama, et päris lõpusirgele 
jõuavad vaid need, kel tahe ja jõud, 
aga vahel vajadused ja võimalused, 
on kõige suuremad. Nii nagu enami-
kes sarnase õppevormiga koolides, 

Tapa gümnaasiumi 
kaugõppeosakond

on ka meie koolis kaugõppe osakon-
nas üsna suur väljalangevus. 

Uue põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduse järgselt peavad ka kaugõp-
pijad kolme aasta pärast sooritama 
kolme kohustusliku lõpueksamina 
eesti keele, võõrkeele ja matemaatika 
eksami. Matemaatika ja võõrkeel 
(enamasti inglise keel) on väga sageli 
meie õppuritele kõige raskemateks 
aineteks ja riigieksamiteks on seni 
neid lõpetajate poolt väga harva 
valitud. Seega peame kooli ja valla 
esindajatega põhjalikult kaaluma, kas 
ja millistel võimalustel on kaugõppe 
osakonna tööd tulevikus võimalik 
jätkata, et tagada töö eesmärk – 
gümnaasiumihariduse saamine.

Marika Eiskop, 
kaugõppe osakonna juhataja

Kord ja korrapidamine
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rekonstrueerimiseks;
Riigihanke „Tapa valla teede ja 

tänavate talihooldus 01.11.2010– 
30.04.2013“ hankemenetlusest 
kõrvaldati Tapa Autobussipark OÜ 
ning Kalle Adrat FIE;

Otsustati mitte kvalifitseerida rii-
gihanke „Tapa valla teede ja tänavate 
talihooldus 01.11.2010–30.04.2013“ 
hankemenetlusel Puhastustarvik 
OÜ, FIE Liia Metsmaa ja Lehtse 
Masinaühistu kuna pakkujate tehni-
line ja kutsealune pädevus ei vasta 
hanketeates esitatud kvalifitseerimi-
se tingimustele. Täitmata on nõuded 
tehnika osas;

Otsustati lugeda avatud han-
kemenetlusega riigihange “Tapa 
valla teede ja tänavate talihooldus 
01.11.2010–30.04.2013” lõppenuks;

Otsustati tunnistada Tapa linna 
peatänavate talihoolduse edukaks 
pakkumuseks AS Virumaa Teed 
poolt esitatud pakkumus;

Anti välja korraldus katastriük-
suste lähiaadressi määramise kohta;

Otsustati mitte anda nõusolekut 
OÜ Peritex Auto-le jäätmeloa väl-
jastamiseks;

Kinnitati lasteaia Pisipõnn ja 
Vikerkaar hoolekogu;

Kinnitati Tapa muuseumi juhata-
ja ametikohale Tiina Paas alates 01. 
oktoobrist 2010;

Anti välja korraldus põhivarade 
bilansist välja kandmise kohta;

Pikendati munitsipaalkorteri nr 5, 
Tähe kontorimaja üürilepingut kuni 
30. detsembrini 2011.

21.10.2010
Muudeti Tapa vallas seoses aad-

ressandmete korrastamise vajadu-
sega katastriüksuste lähiaadressid;

Määrati Tapa vallas Tapa linnas 
Lai tn 6 asuva katastriüksuse uueks 
sihtotstarbeks tootmismaa;

Algatati detailplaneeringu koos-
tamine Valgejõe puiestee 13 kinnis-
tul Tapa linnas;

Tapa vallavalitsus korraldas ava-
tud hankemenetlusega riigihanke 
„Tapa valla teede ja tänavate tali-
hooldus 01.11.2010–30.04.2013“. 
Edukaks pakkumusteks kinnitati:

Piirkondades I ja II (Tapa linna 
lõunapoolne osa) ning piirkonnas 
V (Karkuse piirkond) FIE Kalle 
Adrat´i poolt esitatud pakkumus;

Piirkonnas III (Tapa linna põhja-
poolne osa), piirkonnas VI (Jootme, 
Kuru, Linnape, Räsna, Rägavere) ja 
piirkonnas IX (Lehtse alevik, Läste, 
Tõõrakõrve) OÜ Tapa Autobussi-
park poolt esitatud pakkumus;

Piirkonnas IV (Moe piirkond) 
OÜ Everok Ehitus poolt esitatud 
pakkumus;

Piirkonnas VIII (Jäneda piir-
kond) Lehtse Masinaühistu poolt 
esitatud pakkumus;

Piirkonnas VII (Patika ja Oja-
küla) FIE Heiki Kruusma poolt 
esitatud pakkumus.

Tapa vallavalitsuse 14.09.2010 
korraldusega nr 605 alustati lihtme-
netlusega hanget Üleviste 9 asunud 
hoone lammutusjääkide purus-
tamiseks. Edukaks pakkumuseks 
tunnistati Aspen Grupp OÜ poolt 
esitatud pakkumus;

Määrati projekteerimistingimu-
sed Tapa vee ja kanalisatsioonisüs-
teemi 1. piirkonna ehitusprojekti 
koostamiseks Tapa linnas Tapa 
vallas;

Kooskõlastati puurkaevu raja-
mise asukoht Kuusiku kinnistul 
Vahakulmu külas Tapa vallas;

Kooskõlastati puurkaevu rajami-
se asukoht Rätsepa kinnistul Loksu 
külas Tapa vallas;

Kooskõlastati puurkaevu raja-
mise asukoht Saarevälja kinnistul 
Patika külas Tapa vallas;

Anti välja korraldus korraldatud 
jäätmeveoga mitteliitunuks luge-
mise kohta;

Tapa valla 2010. a reservfondist 
eraldati 96 000 krooni Tapa linnas 
Üleviste 9 asunud hoone ehitusjäät-
mete purustamise katteks, 15 000 
krooni EELK Tapa Jakobi kogu-
dusele ning 25 000 krooni Jäneda 
Kooli eelarvesse;

Otsustati esitada Tapa vallavalit-
suse esindajana MTÜ Spordiklubi 
Tapa juhatuse liikme kandidaadiks 
abivallavanem Herki Kübarsepp. 

Tapa vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 
korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tapa valla veopiirkonnas 

alates 01.02.2011 viieks aastaks.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid: 
segaolmejäätmed (jäätmekood 200301).

Ainuõigusega piiritletud veopiirkonnaks on terve Tapa valla haldusterritoorium.

Pakkuja kvalifitseerimise tingimused:
Pakkuja peab:

- olema seaduse kohaselt registreeritud äriregistris;
- olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
- omama vähemalt kolmeaastast kogemust olmejäätmete veol majandus- ja kutsetegevusena, 
kusjuures vähemalt ühe lepinguga peab olema antud ainuõigus korraldatud jäätmeveoks; 
- omama kehtivat jäätmeluba olmejäätmete veoks;
- omama ainuõiguse teostamiseks vajalikku tehnikat, mille väljelaskeaasta ei või olla varasem kui 2000;
- omama elektroonilise kliendiandmebaasi haldamise kogemust ning selleks vajaminevat arvuti 
riist- ja tarkvara (arvutitarkvara M-expert 3.0 või sellega ühilduv tarkvara).
Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse § 38 lõige 1 punktides 1-3 sätestatud asjaolusid.  

Pakkujal peab olema:
- võimalik müüa või rentida jäätmevaldajatele piisavas koguses jäätmemahuteid;
- korraldatud jäätmeveole üleminekuks teostatavate tööde kava, milles on muuhulgas kirjeldatud 
jäätmevaldajate teavitamise ning jäätmekäitluslepingute õigeaegse sõlmimisega seotud tege-
vused ja ajagraafik ning jäätmemahutite paigaldamise ja väljavahetamise ajagraafik.

Pakkumise tagatis on 25 000 krooni. 
Pakkumine ja kõik sellele lisatud dokumendid tuleb koostada kirjalikult, eesti keeles ning 

allkirjastatult selleks õigust omava isiku poolt.
Pakkumiskutse dokumente väljastatakse elektrooniliselt kirjaliku avalduse alusel 3 tööpäeva jooksul 

peale avalduse saamist. Elektrooniliselt saabunud avaldus peab olema allkirjastatud digitaalselt.

Pakkumised esitada Tapa vallavalitsusele aadressil Pikk 15, Tapa linn, Lääne-Virumaa hiljemalt 
30. november 2010 kell 10.

Täiendav teave: Krista Pukk tel 322 9665, Ene Orgusaar tel 322 9675

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
KUHU  MINNA?

TAPA  KULTUURIKOJAS
14.10.2010

Kahele puudega inimesele mää-
rati hooldajad ja hooldajatoetus 
ning kahe inimesega lõpetati puu-
dega inimese hooldaja määramine 
ja toetuse maksmine;

Kahe inimesega sõlmiti kodu-
teenuse osutamise leping;

Otsustati esitada Viru Maakoh-
tule avaldus piiratud teovõimega 
täisealisele isikule eestkoste sead-
miseks;

Otsustati maksta FIE-le Tiit 
Pihlak kokku 6026.50 krooni Tapa 
valla raske või sügava puudega 
lastele transporditeenuse osuta-
mise eest;

Pikendati sotsiaalkorteri üüri-
lepingut aadressil Uus 16-7 Tapa 
linn;

Ühele puudega lapsele määrati 
hooldaja;

Võeti vastu kaks korraldus va-
nemahüvitise maksmise jätkamise 
kohta;

Väljastati ehitusluba Maxima 
Eesti OÜ-le Tapa linnas Pikk tä-
nava nr 7910062, Linda tänava nr 
7910046 ning Pikk tänava ja Õhtu 
pst nr 7910093 ristmiku rekonst-
rueerimiseks;

Väljastati kir jalik nõusolek 
KÜ-le Reiki 8-korterilise elamu 
keldriakende osaliseks kinni ehita-
miseks ja hoone sokli remondiks 
Pikk tn 26 kinnistul Tapa linnas 
Tapa vallas;

Määrati projekteerimistingimu-
sed olemasoleva tootmishoone 
ümberehitamiseks ehitusprojekti 
koostamiseks Taara pst 1 kinnistul 
Tapa linnas Tapa vallas;

Määrati projekteerimisnõu-
ded Tapa linna Pärna tänava nr 
7910064 ja Kabala tänava nr 
7910017 rekonstrueerimise pro-
jekti koostamiseks;

Anti nõusolek Tapa linnas Lin-
da tänava, Pikk tänava ja Rohelise 
tänava vahelisel lõigul ajutiseks 
sulgemiseks seoses Linda tänava 
rekonstrueerimisega ajavahemikul 
14.10.2010 kuni 31.10.2010;

Sõlmiti Lemminkäinen Eesti 
AS-ga leping Linda tänava lõigu 

20. nov kell 19  Vana Baskini Teater  „Üllatuskülaline”. Richard 
Harrise (Inglismaa) komöödia kahes vaatuses. Piletid125 
kr ja 150 kr

23. nov  kell 16.30  Tähetund. Tartu Observatooriumi noorte 
teaduritega uuritakse, mida tähistaevas näha võib. 

 Väike filmiprogramm taevakehadest, tähistaeva vaatlused 
teleskoobiga kultuurikoja pargis. Programm on algklassi 
õpilastele, aga avatud ka kõigile vanematele huvilistele. 
Tasuta

23. nov kell 20 Õudusfilm „Saatan”. Alla 12. aastastele 
 keelatud! Pilet 40 kr
25. nov kell 13 Eakate Mardi-Kadritrall. Osavõtt soovitavalt 

kostüümides. Muusikat teeb külaliskapell Aegviidust. Kaasa 
võtta suupisted ja rõõmus meel!

26.–27. nov Tapal ja Lehtses Tapa valla muusikapäevad 
 „Ma hoian need viisid südames”. Sedakorda pühendatud 

juubilaridele  Olav Ehala, Veljo Tormis, Urmas Sisask, 
 Arvo Pärt, Artur Rinne ja Urmas Lattikas
26. nov kell 18 Tapa valla muusikapäevade esimene  kontsert 

Esinevad Tapa valla laste laulukollektiivid. Külalisena astub 
kontserdil üles Virumaa Poistekoor. Tasuta

28. nov kell 12 Tapa kirikus esimese advendipäeva kontsert 
vanamuusikaansamblilt Rondellus

Päikeseloojangul kell 15.15  tõrvikutega protsessioon kirikust 
keskväljakule. Jõulurahu väljakuulutamine

12. dets kell 12  Jõulutuba lastele ja peredele 
 Mõnusat ühistegevust, esinemisi ja  meisterdamist. 
 Täpsem info kultuurikoja kodulehel ja kuulutustel!
18. dets kell 14  Tapa Linna Orkestri jõulukontsert 
 Külalisesinejad Türilt
19. dets kell 14  Tapa valla lastekoori jõulukontsert
20. dets kell 14  Jõulukontsert eakatele. Esinevad Boris 
 Lehtlaan ja Henn Rebane. Pilet eakatele 25 krooni, 
 tavapilet 50 krooni 
27. dets kell 10.30–15 Doonoripäev
31. dets kell 22  Aastalõpupidu. Hea tantsumuusika ja 
 meelelahutusprogramm! Lauad ettetellimisega. 
Täpsem info kultuurikoja kodulehel ja kuulutustel!

LEHTSE KULTUURIMAJAS

20. nov kl 20 – Novembriõhtu – peoõhtu kõigile! 
  * Külaliseks mustlastantsu trupp ZAHIRA Tallinnast 
  * Tantsuks ans Kolm Soovi
  * Põnevuse mõttes võid soovi korral riietuda mustlasepäraselt!
   Registreerimine laudadesse 19. nov-ni, siis pääse: 75 kr 
   (peoõhtul kallim!) Info: 383 3350, 521 8398, 
   info@lehtsekultuurimaja.ee
21. nov kl 12 – Lehtse külakilb 2. mäng
Jätkub IX hooaeg. Osamaks täisk 20 kr
21. nov kl 15 – Aeroobika trenn: Esimene kokkusaamine, 
 igas vanuses inimestele, tasuline.
22. nov kl 13 – Ehavalguse tegelused: Valmistame kalmu- ja 

jõuluseadeid. Kaasa võtta oksi, kuivi või kunstlilli, küünlaid, 
ehteid, kaunistusi jms. Aluseks tühi plastmasskarp. 

 Kaasa töövahendid. Oaasis saadaval kohapeal. 
27. nov kl 17.00 – Tapa valla 4. muusikapäevad “Ma hoian 

need viisid südames” II kontsert ja lõpetamine 
 * Seekordsed muusikapäevad on pühendatud juubilaridest 
 heliloojatele-muusikutele: A.Pärt, V.Tormis, O.Ehala, 

U.Sisask, U.Lattikas, A.Rinne. 
 * Esinevad Tapa valla täiskasvanute taidlusringid. 
 * Tublide isetegevuslaste tänamine 
 * Buss publikule väljub Tapa Keskväljakult k.16.30 ja 
 siirdub Tapale tagasi peale kontserti. Üritus tasuta
29. nov kl 13 – Ehavalguse tegelused: Mälutreening, liikumi-

ne, advendijututuba
5. dets kl 10–15.30 – 3. Pärlitöö päev
Tulla võib kogu selle aja jooksul *Pärlid ja tamiil müügil 
 kohapeal – valik väga suur! *Võta kaasa: käärid, 
 peenikesed õmblusnõelad, raha pärlite ostmiseks, 
 endale midagi näksimiseks ja terav silm 
 *Juhendaja: Irina Tarassova. Osamaks täisk 40 kr, õpil 20 kr.
5. dets kl 12 – Lehtse 4. pinksi pühapäev
 Jätkub IX hooaeg. Eraldi algajad, kelle mängud algavad 
 kl 11. Täiskasvanuil osamaks 20 kr 
6. dets kl 13 – Ehavalguse tegelused: mälutreening, liikumine
11. dets kl 11–14 – Lehtse jõululaadake
 kl 12 – Advendikontsert. Müügil trikotaaž, käsitöö, ehted, 

mitmesugune jõulunänn kinkimiseks. Lehtse Kooli laste 
heategevusmüük. Müügi soovi korral võta ühendust 

 kultuurimajaga 
17. dets kl 16 – Tasuta jõuluetendus väikelastele – Kehra 

nuku esituses 
19. dets kl 12 – Lehtse külakilb 3. mäng. Jätkub IX hooaeg. 

Osamaks 20 kr 
 



    

 

TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 19. november 2010

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

Tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee,
e-post: arenduskoda@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
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. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus. 
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja 
    kivisöe müük. 
5. Palkide ost. 

Takom VM OÜ

Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Võtame tasuta vastu elanikelt ja asutustelt 
akusid, kodust (väike) tehnikat, elektroonikat, 
telefone, laadijaid, mänguasju, raamatuid jpm. 

Seisukord pole oluline. Kuulutus ei aegu. 5399 1657

T-Salong Tapal, aadressil Jaama 4 pakub tööd 
KÜÜNE- JA RIPSMETEHNIKULE.

Eeldame:
- erialale vastavat haridust;

- head klienditeeninduse oskust;
- ausust ja kohusetundlikkust.

Pakume:
- meeldivaid töötingimusi;

- toredaid kolleege;
- vastavalt soovile täis- või osakoormust

Soovituslik on oma klientuuri olemasolu.
Täpsem info: 53 303 368 või tiina@jtl.ee

Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks 
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid 

ning 3-toaline korter. 
Tel 503 4972, info@ko.ee, www.ko.ee

Müüa väga heas töökorras solaarium DENFORM 
SAFARI 3105 PROF + digitaimer L.D.E ja  Philipsi 
solaarium poolele kehale. Võimalik ka ruumi edasi 

rentida koos sisustusega. Asukoht soodne, 
hind kokkuleppel. Info telefonil 5698 7535

Uus autovaruosade kauplus Tapal!
Leina 11, Bussipargi juures, Lehtse tee ääres

Avatud E–R kell 9–18, L kell 10–17
Kvaliteetkaup soodsalt!

Samas ka klaaside toonimine.

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte 
RAM Builder OÜ teostab järgmisi töid:

Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd jne

- Soojustamistööd - katusealused, seinad, 
vundamendid

- Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müük-
paigaldus

- Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide 
tootmine ja paigaldus

- Akende ja uste müük ja paigaldus
- Santehnilised tööd – kaevetööd, välis-
    trassid ja sisetööd
- Fassaaditööd
- Elektritööd 

Samas on võimalik meilt tellida 
soodsate hindadega ehitusmaterjale 

koos transpordiga.

Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, 
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud 
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja 
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3

Telefon 501 3862

OÜ MULTI VARIUS

OÜ  LEPIKU  AUTO
Ambla mnt. 2B,TAPA

· autoremonditööd
· klaaside müük / paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
      edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus

E - R 8-12  13-17
50 58 683, lepiku.autoαmail.ee

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja 
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad. 

Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106, 

e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
 Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara

Aitan teid kinnisvara ostmisel ja müümisel, 
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

Müüa talumaja üldpind 100m2, Kadrina vallas 
Vaiatu külas. Vajab remonti, maad 0,8 ha. 

Hind 150 000 krooni, võimalik osta ka kõrvalolev 
elamumaa 0,8 ha hind 60 000 krooni. 

Tel 5569 0241 või 5358 5737

Müüa odavalt töökorras vana veneaegne 
käsiõmblusmasin “PM3” 53991657

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes. 
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr. 

Info telefonil 504 5632

Müüa kartulit Printsess ja Folva.
Tel 523 2401

Müüa 2-toaline korter, Tapa, Hommiku 2, teine 
korrus, heas seisukorras, pakettaknad. Otse 

omanikult. Hind 130 000 krooni. Tel 5690 2215

Matuseteenused 24h
 Aivar Müür

Uus matusebüroo avatud aadressil Tapa Pikk 7
Tel. 5647 7432 või 327 7139

Hinnad soodsad!!!

Ivar Sipria, tlf  5567 7790, 
meil: info@kullatibu.ee, 

koduleht: www.kullatibu.ee

Kosmeetik 
* ultraheli näopuhastus

* sügavpuhastus hooldus
* näohooldused ja -massaaž

* kulmude modelleerimine ja värvimine

Pediküür
 depilatsioon

Müügil kinkekaarte. 
Vajalik eelregistreerimine tel 5656 6052

Pikk 29, Tapa /2 korrusel/

Kaotatud prillid (oktoobri lõpus) 
Grossi kaupluses või Säästumarketis. 

Helistada 3271 565 või 5348 6262. Vaevatasu

Evilla lõngad, heided, villad taas Tapa turul, valik 
ka Aade lõngasid ja heideid. Lisaks mütse, käpikuid 
jm. Müügipäevad 26. nov ja 10. dets kl 9–13. Villa-

vahetusest ette teatada tel 5647 9102, Rene.

Anda üürile 2 toaline remonditud ja möbleeritud 
korter Tapal. Tel 5591 2503.

Anda pikemaks ajaks üürile maja Tapal, 
kesklinna läheduses, vaiksel tänaval. Tel 528 0853

Kullassepatööd. 
Valmistamine, parandus, 

hooldus, kuldamine, 
graveering

 Lugupeetud vallakodanikud!
Selle aasta sügisel eelarveliste vahendite nappuse tõttu ei toimu 

vallavalitsuse poolt organiseeritud lehtede vedu. Sellega seoses 
palume korjata tänavalt ära lehehunnikud ja prügikotid!

Koit Kuusk, Tapa vallavalitsus heakorraspetsialist

Tapa valla puuetega laste jõuluüritus

Tapa vallavalitsus korraldab oma valla puuetega lastele tasuta 
jõuluürituse Tallinnasse. Laste jõuluetendus ”Jõulutsirkus” toi-
mub Saku Suurhallis 20. detsembril algusega kell 18, väljasõit 

Tapa Keskväljakult kell 16. 
Alla 10-aastaste laste vanematel kohustus osaleda jõuluüri-
tusel koos lapsega. Eelregistreerimine kuni 13. detsembrini 

2010 (kohtade arv piiratud) lastekaitsespetsialisti juures Tapa 
vallavalitsuse sotsiaalosakonnas Roheline 19, Tapa või emailil 

jaanika.kirs@tapa.ee. 

Jaanika Kirs, lastekaitsespetsialist
tel 5645 9886, 325 8694


