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Foto Indrek Jurtšenko

Päevadel esinevad Tapa valla isetege-
vuslased. 8. ja 9. augustil mängivad 
tantsuks ansamblid. 

9. augustil toimuvad laat, näitused 
Tapa kultuurikojas, koertenäitus 
“Tapa krants,” rannamaadlus, ka-
nuuralli, rannavolle (kõik Valgejõe 
saarel), lastele atraktsioonid. 7. au-
gustil esmakordselt kinobussi suvine 
filmifestival “Kinobuss tuleb 2008: 
Eesti Vabariik 90”

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist 

Tänavu oli üheksandatele aia- ja 
lillepäevadele end külastajate ootel 
valmis sättinud 320 eksponenti, 
kolmel päeval külastas üritust hin-
nanguliselt 16 000 inimest.

Aia- ja lillepäevade korraldaja OÜ 
Jäneda Mõis turundus- ja müügijuht 
Aini Sildvee ütles, et võrreldes eel-
miste aastatega oli tänavu külastajaid 
loodetust vähem. 

“Ilmselt poole vähem, põhjuseks 
kattumine laatadega Raplamaal 
Mahtras ja Harjumaal Keilas. Kind-
lasti avaldas mõju ka inimeste ostu-
jõudluse vähenemine kütusehindade 
tõusu tõttu,” selgitas ta. 

Kõige enam huvitas külastajaid 
mõistagi taimemüük, varasemad 
aastad on kinnitanud, et aia- ja 
lillepäevadel on taimede-istikute 
valik suur, müüjad usaldusväärsed 
ja asjatundjad. 

Pärast väikest puhkepausi al-
gab 5–6. juulil toimuva Viru Säru 
hoogne ettevalmistustöö, parki 
oodatakse siis 10 000 inimest. Aini 
Sildvee sõnul töötab Viru Särul ka 
käsitööküla laat. 

Signe Kalberg

30. mail korraldati Tapa kultuurikojas 
Eesti kirjakeele konverents 100 juu-
belikonverents.

Päev algas esimese eesti kirja-
keelekonverentsile pühendatud 
mälestustahvli taasavamisega Tapa 
muusikakooli seinal, millele järg-
nesid Tapa kultuurikojas Eesti 
keeleteadlaste loengud.

Loengud olid huvitavad, meeli-
köitvad ja mõtlemapanevad. 

Konverentsil jäi kõlama mõte: 
me võime tunda uhkust, et nii väi-
kesel rahval, kui seda on eestlased 
on oma riik ja oma keel, kuid on ka 
põhjust nurisemiseks ja peeglisse 
vaatamiseks – kas on igaüks meist 
ise piisavalt hooliv oma emakeele 
ja kirjakeele suhtes?

Interneti ajastu pealetung on 
oma jälje jätnud nii laste kui ka 
täiskasvanute keelekasutusse: loe-
takse vähe raamatuid, eelistatakse 
kiiret ja kokkusurutud infot inter-
netist, mille kvaliteet on tihtilugu 
ebakvaliteetne. Reklaami kasutus 
tänavatel on enam kui küsitav, 
firmad eelistavad nimede panekul 
ingliskeelseid eestikeelsetele jne. 

Siin on mille kallal tööd teha ja mida 
arendada.

Eelkõige kasvab keel meist 
enestest, selle juures peame sihi-
teadlikult ja kannatlikult ise oma 
keele puhtuse eest hoolt kandma, 
et oleks tulevikus meie lapselastelgi 
võimalus rääkida ja kirjutada eesti 
keeles. 

Samas jällegi võivad Tapa valla 
lapsevanemad uhkust tunda, kuna 
nende lapsed vahvalt luuletasid, 
joonistasid ja kirjutasid kirjakee-
lekonverentsi pidustuste raames 
(vastavalt kokkuvõtete tegemised: 
14. märtsil emakeelepäeval Tapa 
linnaraamatukogus, 2. aprillil rah-
vusvahelisel lasteraamatute päeval 
Tapa linnaraamatukogus ja 30. mail 
konverentsipäeval Tapa kultuuri-
kojas) ning andsid põhjust ühest 
sündmusest teha suisa kolm täiesti 
eriilmelist ja huvitavat sündmust.

Siinkohal tänan Lääne-Viru maa-
vanemat Urmas Tamme, Tapa valla-
vanemat Kuno Roobat, konverentsi 
külalistest Ilmar Tomuskit, Urmas 
Sutropit, Jüri Valget, Maia Rõigast, 
Peeter Pälli, Karl-Martin Sinijärve, 

Jan Kausi, Indrek Mesikeppi, 
kõikide Tapa valla koolide direkto-
reid, eesti keele ja kunstiõpetajaid, 
kõikide lasteaedade juhatajaid ja 
kunstiõpetajaid, Tapa muuseumi 
direktorit Harri Allandit, Tapa 
kultuurikoja töökat kollektiivi, 
Lehtse kultuurimaja direktorit 
Leelo Jürimaad, Tapa muusika-
kooli direktorit Ilmar Kaldi, Tapa 
Linna Orkestrit (dir Jüri Tüli), Tapa 
Ehitusest Erki Kübarseppa, ette-
võtteid ROI, EOMAP, Eesti Post, 
Saare Dolomiit Väokivi, Hallik 
Pagarid, MM-Contra jt.

Eriline tänu Tapa linnaraama-
tukogu ja Tapa kirjandusklubi 
vahvatele liikmetele (Kersti Burk, 
Ere Käärma, Margit Lättemägi, 
Mae Mitt ja Marika Rajur) ja Tapa 
vallakunstnik Liina Kaldile, kes 
aitasid korraldada ja andsid väga 
suure panuse selle ilusa ja suure 
kirjakeelepeo kordaminekuks!

Suur tänu teile kõigile !

Indrek Jurtšenko, 
Eesti Kirjakeele Konverents 100
 juubelipidustuste peakorraldaja

Tapa vallas toimuvate sündmus-
te paremaks kajastamises sõlmis 
Tapa vald koostöölepe AS Kalev 
Meedia.

Lepingujärgselt  lubab Tapa vald 
Kalevil uudisteportaalis www.kalev.
ee  ja muudes Kalevi väljaannetes 
tasuta kasutada ja refereerida ajalehte 
Sõnumed/Tapaskije Vesti nii pa-
berkandjal kui ka online uudiseid ja 
Tapa valla veebilehte www.tapa.ee. 

MTÜ Arenduskoja üldkoosolek, 
mis toimub 25. juunil 2008. aastal 
arenduskoja ruumides (Roheline 
19, Tapa), kavatseb kinnitada 
LEADER-tüüpi meetme raames 
kohaliku tegevusgrupi (piirkon-
na moodustab Ambla, Kadrina, 
Kuusalu, Tapa ja Vihula valla 
ning Loksa linna territoorium) 
toetuse  taotluse ning esitada 
selle  Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Ametile.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Tapa linnapäevad 
toimuvad 

7.–9. augustil

Tapa vald sõlmis 
koostöölepe

AS Kalev Meediaga 

Eesti kirjakeele konverents 

Aia- ja lillepäevad 
meelitasid

Aastaid Tapa vallas tegutsenud 
heategevusprojekt “Soe süda”, kelle 
eestvedajateks on Karl Mäesepp ja 
Angela Olt, kes aitasid ka sel aas-
tal vähekindlustatud perede lastel 
kooli lõpetamiseks osta vajalikke 
rõivaid. 

Sel aastal abistasid nad 16 noort 
Tapa vallast, kellega koos käidi 
poodides ja osteti noortele meelepä-
rased lõpuriided. Tapa vallavalitsus 
toetas heategevusprojekti 20 000 
krooniga, ülejäänud raha leidsid 
vabatahtlikud koos erinevate ette-
võtjatega.

Austatud Angela Olt ja Karl 
Mäesepp ning Tapa vallavalitsus, 
suur tänu tehtud heateo eest.

Ene Augasmägi, sotsiaalnõunik

Heategevus-
projekt 

“Soe süda”

Tapa vald korrastab sellel kuul 
Jäneda lossini viiva tee. 

Paljudele eestimaalastele Jäneda 
laadatänavana tuntud tee läbib 
põhjaliku uuenduse. Vana, üle 
kolmekümne aastane asfalt on 
tänaseks freesitud ja ladustatud. 
Hetkel toimub sõidutee äärekivide 
paigaldus. 

Kõik tööd peavad olema lõp-
penud hiljemalt 5. juuliks kui sama 
tänavat mööda liigub selleaastase 
Viru Säru rongkäik. Järgnevateks 
aastateks planeerib vald samale täna-
vale veel kõnniteeosa rajamist.

www.tapa.ee

Jäneda loss 
saab väärika 
juurdepääsu

Meenutuspilt Eesti kirjakeele konverentsilt.

Arenduskoda 
taotleb toetust

Külalised Viimsist 
Kui 2006. aastal Lehtse Käsitöö-
seltsing korraldas ekskursiooni 
eesti ühte suuremasse (15 000 
elanikku) ja rikkamasse valda 
ning võttis osa ka sealsest jõulu-
laadast, siis nüüd käisid sealsed 
eakad vastukülaskäigul meil. 
Eelnevalt olid nad tutvunud 
Jäneda keskusega.

Tutvumist Lehtsega alustasid 
külalised Lehtse koduloomuu-
seumist, kus nad said ülevaate 
Lehtse ajaloost ja praegusest 
elust üldse.

Pidulikul kohtumisel vallamaja 
saalis, kus oli välja pandud ka 
näitus käsitööseltsingu tublide 
naiste töödest, andis ülevaate 
Viimsi pensionäride ühenduse 
tegemistes ja olukorrast nende 
esinaine Viiu Nurmela. Lehtse 
seltsi- ja kultuurielu saavutusi 
tutvustasid kultuurimaja direktor 
Leelo Jürimaa ja eakate klubi Eha-
valgus president Tiiu Kaasik. Kä-
sitööseltsingu tegevusest rääkis 
selle esinaine Evi-Maie Toomla, 
tänu kellele see kohtumine teoks 

sai. Kohtumisel vahetati infot, 
meeneid ja muljeid.

Külalised olid üllatunud meie 
väikese asula inimeste entusias-
mist ja ettevõtlikkusest.

“Pole teil siin väikeses kohas 
viga midagi elada,” nentisid 
nad.

Lõpuks külastati meie raa-
matukogu ja renoveerimisjärgus 
kultuurimaja.

Sõprussidemed jätkuvad!

Jüri Freimann

Teade
Seoses Lehtse mõis - Põrnu tee ja 
Punamäe tee rekonstrueerimisega 
on liiklus nendel teedel kuni 10. 
septembrini häiritud.

    AjAlehe “Sõnumed” 

järgmine number 

ilmub 6. AuguStil
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7. juunil osales Tapa eakate tantsurühm 
Eideratas koos Tapa gümnaasiumi I klassi 
laulu- ja tantsulastega Tallinna Memme-
Taadi päevadel, mis toimusid Rocca al 
Mare Vabaõhumuuseumis. 

Esinemiskutse saatis meile Tallinna 
Haabersti linnaosa sotsiaalkeskus. Sõidu 
Tallinna võimaldas Tapa gümnaasium. 
Päev algas rongkäiguga muuseumi pea-
väravast Külaväljakule. Tore oli marssida 

pikas rongkäigus, kus peale Tallinna rah-
va sammus külaliskoore, -tantsurühmi, 
-laulu- ja -pilliansambleid üle Eesti ning 
ka Leedust.

Kõigi talude õuedel lauldi ja tant-
siti. Haabersti sotsiaalkeskus oli sellel 
päeval Köstriaseme talu pererahvaks ja 
koos kutsutud külalistega siis sellel õuel 
lustitigi. Meie lastele olid kava selgeks 
õpetanud klassijuhataja Elle Kivisoo ja 

laulmisõpetaja Helve Lees, kes ka akor-
dionil saatis. Eideratas esitas omi tantse 
ja siis tantsiti ka koos lastega. 

Jätkus aega ka vabaõhumuuseumiga 
tutvumiseks ja teistel õuedel olevate 
käsitöönäituste ning kõige muu toimuva 
uudistamiseks. 

Oli tore ja muljeterikas päev!

Anne Terk

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu 
kultuurispetsialist Ello Odraks korraldas 
19.–25. mail väga vahva ja õpetliku kul-
tuurireisi maakonna kultuuritegijatele Lää-
ne-Virumaa sõprusmaakond Poolas. Tapa 
vallast käisid Poola kultuurieluga tutvumas 
Lehtse kultuurimaja direktor Leelo Jürimaa 
ja Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko.

Sõit oli pikk, kuid huvitav ja õpetlik. 
Kui sõidupäevad välja jätta, siis õnnes-
tus viie päeva jooksul tutvuda nii Poola 
pealinna Warssavi, aga eelkõige Poznani 
vojevoodkonna Konini maakonna valdade 
kultuurieluga. Tihedalt koostatud päeva-
programmid andsid väga hea ülevaate ja 
võimaluse näha kultuurtegevuse toimimist 
nii rikkamates kui ka vaesemates valdades. 
Nägime värskelt valminud kultuurimajasid, 
aga ka viletsates oludes kultuurikantse, kus 
olmetingimustest hoolimata käis vilgas 
tegevus.

Poola on väga religioosne maa, üle 
90% elanikkonnast on katoliiklased. Kui 
Eestis olevad kirikud on enamuses ehitatud 
rohkem kui sada aastat tagasi, siis Poolas 
ehitatakse pidevalt kirikuid juurde. Arhi-
tektuuriliselt on nad väga kaasaaegsed ja 
huvitavad (sarnane stilistika Eestis nt Vana 
Narva mnt oleva Metodisti kirikuga). Poola 
põllusaadusi (õunad, kartulid jms) on meil 
juba poelettidelt tuttavad, kuid seda, et ena-
mik põllumaast on inimeste endi käes (loe: 
eraisikud), teavad vähesed. Eestiga võrrel-
des on Poolas inimeste suhe riiki positiivne, 
kuna kolmetasandiline omavalitsussüsteem 
annab rahvale optimaalse võimaluse oma 
hääl maksvusele panna. Samas, et pea 40 
miljoni elanikuga riiki paremini hallata, on 
selline süsteem optimaalne.

Kultuuri hinnatakse kõrgelt, ühistege-
vust on palju ning väga tihti on just reli-
gioon see, mis annab inimestele väga hea 

võimaluse midagi koos teha. See on väga 
oluline inimesi ühendav lüli, mille pinnalt 
on võimalik kultuurilisi ja muid tegevusi 
teha. Kõrvaltvaatajana oli seda hea tõdeda, 
kuna sattusime täpselt sellisel ajal, kus üle 
kogu riigi toimusid suured religioossed pi-
dustused, mille raames korraldati ka muid 
üritusi, lähtuvalt pidustuste temaatikast, 
kusjuures iga omavalitsus tegi seda veel 
isemoodi huvitavalt.

Kultuurikorraldus on Eestis süstema-
tiseeritum kui Poolas. Eestis saab tublide 
MTÜ-dega nö mägesid paigast nihutada, 
Poolas käib endiselt otsetoetuste küsimine. 
Ka eelarveliste küsimuste kohta saime 
aeg-ajalt kummastavaid vastuseid, samas 
omavalitsused toetavad Poolas kultuuri 
heldekäeliselt. Üldriiklik suhtumine kul-
tuuri on Poolas igati soosiv.

Kultuurikollektiividest hakkas silma 
erinevate rahvamuusikaansamblite roh-
kus, kus sünteesiti ka rahvalikke lugusid 
kaasaaegsemas laadis. Kohtusime Rych-
vali vallas väga head puhkpilliorkestrit , 
keda võiks meile võimaluse korral külla 
kutsuda.

Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Oi laari-laari-la! Oi laari-laari 
la! Nõnda laulsid Koh-
vilähkri lustipeol ühend-
koorid. 

See tore laulu- ja tantsu-
pidu peeti 8. juunil Hiiumaa 
ainsas linnas Kärdlas. Pidu 
oli punktiks kolme päeva 
vältel kestnud pidustustele. 
Hommik algas kurvameel-
selt – viimane päev siin 
ilusal saarel. „Hiiumaale 
jääb lahkudes paljudel siia 
süda“ ütles kohalik Lilleke, 
kellega olime tuttavaks 
saanud. Ta sõnad vastasid 
tõele. Teades, et täna on 
viimane päev Hiiumaal 
võtsime sellest päevast 
kõike, mida võtta sai. 

Kooride proov algas 
varakult – kl 10.20. Proovis 
lauldud laulud (“Ta lendab 
mesipuu poole,” “Ilmapuu 
lävel,” “Isamaa hiilgaval 
pinnaalla paistab,” “Loo-
tus”) tulid kenasti välja nii 
ka kontserdil. Kontserdil, 
mis oli pühendatud Kärdla 
linna 70. sünnipäevale oli 
esinejaid siit ja sealt, nii 
Hiiumaalt kui ka mandrilt. 
Kingitusi Kärdlale ka sei-
nast seina – pangalaenust 
regilaul,  “Oige ja vasem-
ba” tants, orkestri esituses 
„Kungla rahvasm,“ Pipide 
mereröövli tants jms. Paa-
ritunnine sünnipäevakont-
sert lendas linnutiivul ja 
meie reis hakkas ka otsi 
kokku tõmbama. 

Enne praamile minekut 
käisime veel vererohke 
minevikuga mõisa juures. 
Mõisakülastus jäi sellele 
päevale, kuna eelmises te-
gusas päevas polnud selle 
jaoks ruumi. 

Mida me tegime? Kus 
käisime? Sellel päeval ehk 
7. juunil oli meil kavas 
Hiiumaa ümber üks tiir 
teha ja vahepeal ka tore-
dale bussijuhile puhkust 
anda ning vaatamisväärsusi 
vaadata. 

Päeva alustasime Kuk-
ka kivi külastusega. Selle 
suure kivi ümber tegime ka 
laululaste keti. Meie koori 
ümbermõõt on 42,9 meet-
rit. Soera talumuuseumis 
uurisime vanade Eestlaste 
tegemisi. Nägime vanaaeg-
seid asju (näiteks pesuma-
sinat), kuulasime hiiu kee-
les juttu, saime tuttavaks 
väga toreda kohalikuga 
Õiega ehk Lillekesega. Õie 
kiindus selle vähese ajaga 
meisse ja ka meie temasse. 
Ta polnud varem kohanud 
nii viisakat ja toredat selts-
konda. Eriti hämmingus 
oli ta, kui laulupoiss Teno 
tuppa astudes mütsi maha 
võttis. See võttis tal rõõmust 
jalad nõrgaks. 

Toreda ajaveetmise eest 
tänasime Lillekest laulu ja 
väikeste meenetega ning 
põrutasime edasi, sest päev 
oli lühike, kuid ilusaid koh-
ti palju. Nende seas Reigi 
Jeesuse kirik mille ehituse-
ga saadi lõpule aastal 1802. 
Mõisahärra von Ungern-

Stenberg pühendas selle 
oma poja mälestuseks. Käi-
sime ka Tornimäel Kõpu 
tuletornis, mis asub 102 
meetrit üle merepinna, aga 
majakas ise on 36 meetrit 
kõrge. Torni otsa minek ja 
allatulek võttis palju ener-
giat, seetõttu pidasime väi-
kese pikniku energiavarude 
täitmiseks. Meisterdasime 
ka kohalikust materjalist 
Ristimäele risti oma soo-
viga. Uskumus on, et risti 
sinna maha jättes saad oma 
eluteele hoopis õnne. 

Bussis loksumine võt-
tis kohati nii uniseks, et 
kõrvad ei suutnud enam 
giidi juttu kuulata. Ma ei 
tea, mida teised tegid, kuid 
mina üritasin küll mitte 
magama jääda, üritasin 
nagu käsn nii palju uut ja 
huvitavat sisse imeda kui 
vähegi võimalik. Meil oli 
väga tore giid. Ta rääkis 
huvitavaid legende ja tut-
vustas hiidlaste kombeid.

Kui õhtuks Eesti kõige 
väiksemale maakonnale sai 
tiir peale tehtud, läksime 
uudistama Miljonimängu, 
sama, mis telekast näida-
takse, kuid see oli mõeldud 
lastele. Isegi saatejuht oli 
sama – Hannes Võrno. 
Meie koorist oli ka osa-
võtjaid, kuid loosiõnne 
ning nobedaid näppe oli 
ainult ühel. 

Laululaps Epp suutis 
vastata 14-le küsimusele 
õigesti, vastates valesti vaid 
miljoni krooni küsimu-
sele. Ega päriselt polnud 
mängus nii suured rahad, 
eelmise mängu võitis üks 
tütarlaps, viies endaga kaa-
sa 5000-kroonise reisitšeki 
ning selle aastase Eesti 
Eurovisiooni esindanud 
laulu plaadi. Epp aga sai 
kilekotitäie komme ja Leto 
Sveti plaadi, mida on Eestis 
ainult 50. 

Selline oli meie päev, kuid 
ega eelnev päevgi sündmus-
te ja tegude vaesem polnud. 
6. juuni algas eriti varakult, 
paljud olid maganud ainult 
3-4 tundi. Kooli eest oli 
väljasõit hommikul kell viis. 
Mitu tundi bussi ja praamiga 
sõites, leidsime end lõuna 
ajal rongkäigul, mis avas 
kolme päevase pidustuse. 

Kuna meie esinemiskor-
rani oli jäänud paar tundi, 
veetsime need meres su-
peldes, päästeameti tööga 
tutvudes, taimi määrates, 
batuudil hüpates või kõrg-
seiklusrajal ronides. Mina 
proovisin üldiselt kõik ära, 
kuid erilist närvikõdi pakkus 
loetelust viimane, päris vin-
ge oli. Oma laulud laulsime 
ilusti ära, kahju, et kuulajaid 
nappis. Paar viperust ela-
sime ka üle, näiteks Luise 
ei saanud oma laulugi laul-
dud, mingisugune jama oli 
plaadiga.

Kokkuvõttes kõikidele 
reis meeldis ja ehk lähme 
sinna ka järgmine aasta. 

Maryliis Teinfeldt

Rocca al Mare Köstrialuse talu tantsumurul esinesid koosTapa valla eakad ja noored. Foto  Villu Varblane

Laulukoori reis 
Hiiumaale

Memme-taadi päeval 
Rocca al Mares

Muljeid Poola kultuurireisist

Poolas tehtud ühispildil on vasakult teine Indrek Jurtšenko ja paremalt esimene 
Leelo Jürimaa. Foto  Indrek Jurtšenko erakogust

    kohtume 
moe jAAnitulel

23. juunil kell 19! 

Tantsuks mängib ansambel WHB
Õnneloos, võistlused lastele 

ja peredele (võrkpall, 
köievedu jm),

pannkoogijooks, 
sangpomm (reg lõpeb 21.15)

Üllatused!
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Foto  Lehtse põhikooli arhiivist

Koolis alustas sügisel 
õppetööd 55 õpilast, kevadel 
oli õpilasi nimekirjas 58. 

Kiituskirjaga lõpetas klas-
si 5 õpilast, hinnetega neli 
ja viis koguni 24 õpilast. 
Kokku teeb see 29, mis on 
pool meie õpilaste arvust. 
Suur tänu lastele, nende 
vanematele ning kõigile õpe-
tajatele. Vaatamata sellele, 
et õpilasi on meie koolis 
väheks jäänud, püüti aktiiv-
selt ja jõudumööda osale-
da olümpiaadidel ja teistel 
õpilasvõistlustel oma maa-
konnas ning vallas, osaleti 
erinevate projektide töös, 
hoiti au sees oma vana kooli 
traditsioone. 

Õppeaasta algas rohkete 
spordiüritustega. Septembris 
käisid algklasside õpilased 
Rakveres kergejõustikupäe-
val. Tervisepäeval matkasid 
kõik õpilased ja õpetajad 
Neerutis. Kooli ümbruses 
viidi läbi maastikumäng, mil-
lest võtsid samuti osa peaaegu 
kõik õpilased. Juba seits-
mendat korda toimus endise 
kauaaegse kehalise kasvatuse 
õpetaja Totti Kasekampi 
nimeline mälestusvõistlus 
kuulitõukes, kus osales õpi-
lasi ka Tapa gümnaasiumist. 
Täiskasvanute arvestuses 
olid väljas nii õpetajad kui 
kooli vilistlased. Soovijad 
said külastada kooliruumides 
vastavateemalist näitust ning 
tutvuda T. Kasekampi sport-
like saavutustega. 

Novembris käidi maakon-
nas teiste koolidega jõudu 
katsumas rahvastepallivõist-
lustel ning korvpallivõistlu-
sel. Kevadel võtsid lapsed 
osa Tapa koolis toimunud 
rahvastepallivõistlusest ning 
Jäneda Jüriöö Jooksust. Meie 
spordielu hoidis aktiivsena 
õpetaja Raili Rooba. Aitäh 
talle selle eest.

Kogu koolipere oli kuni 
jõuludeni hõivatud õpetaja 
Tiiu Tikkerberi eestvedamisel 
muusikalise näidendi „Lu-

mehaldjas” lavastusega, kos-
tüümide ja dekoratsioonide 
valmistamisega. Sõnalist osa 
aitas õpetada ja seada õpetaja 
Karin Vuntus, tantsud tegi 
selgeks õpetaja Maren Liivik. 
Etendus kooli jõulupeol läks 
väga hästi ning seda käidi 
esitamas ka Tapa gümnaa-
siumi nooremate klasside 
õpilastele. 

Teine poolaasta algas Eesti 
Vabariigi 90. aastapäevale pü-
hendatud üritustega. Vaadati 
videofilmi „Minu Eestimaa”, 
toimus viktoriin teemal „Mu 
kodu on Eesti”, isamaaliste 
luuletuste lugemise võistlus, 
näitus „Eesti Vabariik 90” 
ning kontsert-aktus „Minu 
kodu”. EV 90 raames korral-
dati Lääne-Virumaal regilau-
lude kogumine „Viru regi”. 
Seoses sellega toimus 6.–9. 
kl õpilastele koolisisene re-
gilaulude kirjutamise eelvoor. 
Valik 9. kl õpilaste ning õpe-
tajate K. Vuntuse ja T. Tik-
kerberi regilauludest põimiti 
suurde „Viru regisse”. 

Koolis toimus veebruaris 
5.–9. kl õpilastele arvutivik-
toriin Interneti võimaluste 
paremaks tutvustamiseks, 
kasutamiseks ning arvuti-
ringis õpitu kinnistamiseks. 
Sõbrapäeva tähistati kõige 
sõbralikumate õpilaste vali-
misega ning ööpeoga. 

Tõelise naistepäevaüllatu-
se tegid kooli naisperele poi-
sid infojuht Viljar Pipenbergi 
juhendamisel. Hommikul 
kinkisid poisid kõigile tüdru-
kutele ning õpetajate lilleõie 
ja päeva keskel toimus ülla-
tuskontsert. Kontserdi tipuks 
oli kikilipsudes ja pintsakutes 
poiste poolt tantsuliigutuste 
saatel ettekantud laul „Kiki-
lips”, mis läks kordamisele. 
See oli tõeliselt meeli ülendav 
ning südameid soojendav. 
Osalesid kõik poisid. Aitäh 
teile! 

Jaanuarist märtsini toi-
mus koolisisene kirjandi-
võistlus „Eesti Vabariik 90”, 

mille paremad tööd saadeti 
Tapa valda. Vallas toimu-
sid mitmed üritused „Eesti 
kirjakeele konverents 100“ 
tähistamiseks. Neist kõigist 
võtsid osa ja said auhinnalisi 
kohti ka meie kooli õpilased. 
Osaleti luulevõistlusel „Kodu 
oleme me ise” (juhendajad 
õp K. Vuntus, õp H. Sam-
melselg), joonistusvõistlusel 
„Joonistan kodu” (juhendaja 
õp E. Allsoo) ning kirjandi-
võistlusel (juhendaja õp K. 
Vuntus). 

Märtsis külastas meie koo-
li Sagadi looduskooli mets-
abuss. Lapsed said teadmisi 
looduse ja metsa kohta neljas 
erinevas töögrupis. Mitmen-
dat aastat on õpetaja Ingrit 
Mägi juhendamisel osa võe-
tud RMK Internetipõhisest 
metsaviktoriinist. 

Osaleti mitmete projekti-
de töös: 9. kl integratsioo-
niprojektis „Minu ri ik”; 
1.–5. kl päästeteemalises 
projektis „Lapsed koman-
dos”; 7.–8. kl Lastekaitse 
Liidu projektis „Kiusami-
se ja vägivalla ennetamine 
koolis”. „Teeme ära 2008” 
prügikoristuskampaaniale 
registreerus meie koolist 
ü le  kahekümne õpi lase. 
Tänu nei le ja  üle jäänud 
kooli õpilastele-õpetajatele 
sai puhtamaks meie kooli 
ümbrus ning likvideeriti 
prahihunnik jõeäärse metsa 
alt. 7. kl võttis osa suitsuprii 
klassi võistlusest. 6. kl kü-
lastas Tapa vene kooli, kus 
neile tutvustati töötubades 
erinevate tegevuste kaudu 
vene kultuuri lugu. Meie 
lastele meeldis üritus väga. 
Traditsiooniks on saanud 
osavõtt rahvusvahelisest 
matemaat ikavõ i s t luses t 
Känguru. Tänavu murd-
sid nuputamisülesannete 
kallal pead 15 õpilast 4.–9. 
klassini.

Tublid olid meie 3.–4. kl 
õpilased, kes esindasid kooli 
Lääne-Viru koolide liiklus-

viktoriinil. 
Osaleti Vigurvända liik-

lusteemalisel võistlusel Tapa 
piirkonnas, kus meie lastel 
läks väga hästi. Liikluse alal 
juhendas õpilasi algklassiõpe-
taja Aime Mikson. 

Kõigi nende rohkete tege-
miste kõrval jõuti osaleda ka 
aineolümpiaadidel maakon-
nas. Suur tänu neile lastele, 
kes nägid vaeva olümpiaadi-
deks valmistudes, ning õpe-
tajatele, kes neid juhendasid. 
Osa võeti muusikaõpetuse, 
emakeele-, bioloogia- ja 3. 
klasside õpioskuste olüm-
piaadist õpetajate T. Tikker-
beri, K. Vuntuse, I. Mägi ja 
A. Miksoni juhendamisel. 
Eriti suurt rõõmu pakkus 
meile sellel õppeaastal 6. 
kl õpilane Teno Kongi, kes 
võitis muusikaõpetuse olüm-
piaadil Lääne-Virumaa piir-
konnavoorus 1. koha ning 
esindas maakonda üleriigilisel 
olümpiaadil, kus teda tunnus-
tati pronksdiplomiga. Teno 
esindas meie kooli hästi ka 
bioloogiaolümpiaadil piir-
konnavoorus, kus sai 4. koha. 
Lisaks eelnevale sai Teno 2. 
koha I üleriigilisel pärimus-
muusikute võistumängimi-
sel (mängis rahvakandlel). 
„Laulukarussell 2008“ Lää-
ne-Virumaa voorus võitis 
ta 13–15-aastaste laste va-
nusegrupis 1. koha ning sai 
õiguse esineda septembris 
televisioonis (laulujuhendaja 
I. Jurtšenko). 

Muusikat on meie koolis 
aastaid tasemel tehtud ning 
selle eest oleme tänulikud 
õpetaja Tiiu Tikkerberile, 
kes lisaks muusikaõpetusele 
teeb ka huvijuhi tööd. Tema 
eestvedamiseta ei toimu koolis 
ühtegi suuremat üritust. Täna-
vu oli lastel võimalus osaleda 
kuue erineva muusikaringi 
töös. Aktiivselt tegutsesid 
Tapa-Lehtse lastekoor ja 
mudilaskoor, kes laulsid mõ-
lemad ennast I kategoorias-
se. Mudilaskoor osales IV 

On läbi saanud Jäneda põhi-
kooli 23. õppeaasta ja aeg teha 
kokkuvõtteid: mõelda sellele, 
mis olnud, ja seada sihid uueks 
õppeaastaks.

Jäneda põhikoolile on lõp-
pev õppeaasta olnud edukas. 
Meil on olnud palju õnnestu-
misi, edukaid ettevõtmisi ja 
kordaläinud projekte, aga alus-
tan tähtsamast: meie koolis õpi-
takse hästi. Kevadel lõpetasid 
kooliaasta ainult heade ja väga 
heade hinnetega 40 õpilast. 
Nüüd on lõpetamas ka meie 
kooli 19. lend (klassijuhataja 
K. Toomingas), 12 noormeest 
ja 2 neidu, kes on tublid, sport-
likud, sõbralikud, asjalikud, 
isikupärased. Kogu koolipere 
soovib neile tuult tiibadesse, 
jaksu unistamiseks ning nende 
unistuste elluviimiseks.

Mureküsimuseks on ol-
nud mõnede kolmanda astme 
õpilaste koolikohustuse mit-
tetätmine. Pidev side lapse-
vanematega on mitmel juhul 

seda lahendada aidanud, aga 
kui koostöö ei toimi, siis ka 
probleemid ei kao. Loodame 
järgmisel õppeaastal asjade käi-
gu paranemisele. Eesmärgiks 
seame kooli ja kodu koostöö 
tõhustamise, otsime ka abiks 
sotsiaalpedagoogi. Parandus- 
ja tugiõpe on juba käivitunud 
ja selle tulemusi on õpitule-
mustes märgata. 

Õpitut on kasutatud ai-
nepäevadel, -olümpiaadidel, 
konkurssidel: osaleti tublilt 
informaatika (3. koht Iris 
Reinula, õp. K. Toomingas) 
ja matemaatikaolümpiaadidel, 
Känguru viktoriinil; mängiti 
saalihokit (1. koht maakonnas, 
õp T. Salm), rahvastepalli (3. 
koht maakonnas, õp T. Salm), 
edukas oli osavõtt valla laulu-, 
joonistus- ja kirjutamiskon-
kurssidest (õp M. Ainz, õp A. 
Luik, õp M. Raunmägi, õp T. 
Salm, õp E. Kaukvere ). Ka 
oma koolisiseste üritustega 
püüdsime toetada õppetööd: 

Möödas on tegus ja huvitav õppeaasta Lehtse põhikoolis

Jäneda koolipere tegemistest

Lehtse põhikoolis lõpetab 9. klassi 10 õpilast: Anni Evard, 
Joonas Hallikas, Sander Hallikas, Kätlin Kalev, Kirsika Lää-
nemägi, Kristjan Pukk, Imbi Soosalu, Airi Talussaare, Reio 
Vaarmets, Joonas Vuntus.

Foto  Jäneda põhikooli arhiivist

Jäneda põhikooli 9. kl õppisid Carol Kalavus, Janar Kell, San-
der Kuzmin. Sten Kõiv, Janne Lepik, Johannes Must, Henrik 
Mägi, Silver Nork, Mihkel Paloson, Rasmus Persitski, Martin 
Peterson, Mart Rõngelep, Raimo Sasmin ja Tenno-Raul Taimur 
ning klassijuhataja oli õp Kadri Toomingas. 

toimusid emakeele (M. Ainz, 
M. Teras) – ja kunstinädal, õp-
pekäigud kodukohta, Rakverre 
ja Tallinna. Paljud õpilased 
võtsid aktiivselt osa vabariik-
likest kirjutamis- ja joonista-
miskonkurssidest, kus saavutati 
ka erinevaid preemiaid. Meie 
toredad huviüritused (tänu 
klassijuhatajatele) on hoidnud 
tuju üleval ja meele ärksa, spor-
dipoisid ja -tüdrukud on käinud 
paljudel võistlustel. Väga tublilt 
on võistelnud ka meie saalihoki 
võistkonnad (õp T. Salm). 
Esimestel mainädalatel sai 
näha meie õpilaste näputööd 
ja joonistustöid. Huvitegevu-
sest saab ülevaate ja pilte näha 
meie kodulehelt, huvitegevuse 
blogist.

Õppeaasta märksõnaks on 
olnud arvutiõpetuse edene-
mine ja arvutite kasutamine 
koolitöös. Nii õpilased kui 
õpetajad kasutavad arvutit iga-
päevaselt, töötab e-päevik ning 
meie kooli kohta saab leida ja 

üleriigilisel mudilaskooride 
konkurss-festivalil, kus B-
kategoorias saavutati II koht. 
Tapa Laululinnu võistlusel 
osales viis õpilast. Lehtse 
kooli laulu- ja muusikalapsed 
koos Lehtse lasteaia lastega 
andsid kevadel ühise südam-
liku emadepäevakontserdi. 

Traditsiooniks on saanud, 
et kooliaasta lõpeb keva-
del õppeekskursioonidega. 
Algklasside õpilased käisid 
Tallinna vanalinna ja sel-
le ajalooga tutvumas ning 
Energia keskuses. Vanemad 
klassid nautisid kaks päeva 
Kihnu saare loodust, sealsete 
inimeste külalislahkust ja tut-
vusid saare ajalooga. 

Aasta läbi saime lastele 
pakkuda logopeedilist abi, 
töötas parandusõpperühm 
ning aktiivselt tegutses pi-
kapäevarühm. KENK-iga 
koostöös käis õpilasi ja nende 
vanemaid nõustamas psüh-
holoog-karjäärinõustaja. Ke-
vadel läbisid kõikide klasside 
õpilased esmaabikoolituse.

Oma tegemisi-toimeta-
misi oleme kajastanud kooli 
koduleheküljel www.leht-
sekool.ee ning soovi korral 
on kõik saanud ennast Leh-

tse koolis toimuvaga kursis 
hoida. 

Möödas  on 9 .  k lass i 
õpilaste viimased eksamid. 
Tänavu lõpetab meie kooli 
kümme õpihimulist noort. 
Kuus nendest käisid sisseast-
umiskatsetel Tapa gümnaa-
siumis ning viis nendest olid 
oma punktidega esimese ka-
heteistkümne hulgas. Peame 
seda väga heaks tulemuseks, 
mis näitab meie väikese kooli 
head taset ning on kiituseks 
kõigile õpetajatele.

Augustis tähistame Leht-
ses järjepideva hariduse and-
mise 145. aastapäeva, kuhu 
ootame kõiki vilistlasi, endisi 
ja praegusi õpetajaid-tööta-
jaid ning kõiki neid inimesi, 
kes tunnevad seotust Lehtse 
kooliga. 

Tänan Tapa vallavalitsust 
mõistva suhtumise ja abi eest 
ning kõiki, kellega aasta jook-
sul sai koostööd tehtud. Suur 
tänu headele kolleegidele 
ja abipersonalile, kes aasta 
jooksul tegid kõik selleks, et 
koolielu laabuks. 

Päikeselist ja kosutavat 
suvepuhkust kõigile!

Merike Kärmas, 
direktor 

küsida infot internetist: www.
janedakool.ee. Kõik õpetajad 
on läbinud arvutialasele täiend-
koolituse. Õpetaja Tiia Salm 
saavutas auhinnalise koha oma 
virtuaalse õpiprojektiga Tiigri-
hüppe vastaval konkursil. Ak-
tiivselt kasutatakse Miksikese 
keskkonda, võetakse osa seal 
toimuvatest viktoriinidest ja 
on-kontidest (koostajateks ka 
õp T. Salm ja E. Kaukvere).

Oma õpetajaks saamise 
magistriõpingud lõpetas täna-
vu muusikaõpetaja Arvo Luik, 
mentorkoolituse läbisid Tiia 
Salm ja Eha Kaukvere. Palju 
õnne neile!

Nüüd on aeg puhata ja 
jõudu koguda uueks õppeaas-
taks. Soovime ilusat suve ja 
täname meeldiva koostöö eest 
kõiki meie toredaid tegemisi 
toetanud õpilaste vanemaid, 
hoolekogu, Tapa vallavalit-
sust, OÜ Jäneda Mõisa, meie 
bussijuhti Heiki Kruusmad, 
meie majanaabreid Jäneda 

lasteaeda, väga hea toidu eest 
meie köögipersonali. Täname 
abi eest Pärle Põltsami ja Tiit 
Orupõldu.

Suur aitäh teile kõigile! 

Tegusate kohtumisteni 1. 
septembril Jäneda koolis!

Aivi Must,
Jäneda põhikooli direktor
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Tapa gümnaasiumi 12. A kl:
Kristin Bugri, Lii Bärlin, Julia Dun, Mirjam Freimann, Ingrit Glück, Sulev Hallikas, Sergei Ivanisenko, Jaanika 
Jalast, Liisa Kalavus, Marianne Kangur, Kärt Kivilo, Liisa Kivisild, Kadri Laines, Triinu Latik, Maarja-Liis Lättemä-
gi, Kairit Lööper, Aleksandr  Melnikov, Märt Mitt, Katrin Nigumann, Karin Ojasoo, Enely Pilt, Ain Roosimägi, 
Garri-Kerto Rägastik, Silvia Saks, Merje Seliste, Reigo Tamm, Kätlin Tingas ja Anna-Liisa Väli.
Klassijuhataja Tiina Nugisman

Tapa gümnaasiumi 9. A kl:
Hado Alapert, Aliise Andre, Maksim Derevjanski, Kristen Eigi, Maris Iila, 
Aleksandr Kiljušik, Alina Kruglova, Kristel Kübarsepp, Ragnar Kütt, Aave-
Liis Nael, Anni Neidek, Pirjo Paist, Kätlin Randla, Teili Sarapuu, Roman 
Sviridov ja Krista Trestip. Klassijuhataja Villu Varblane

30. mai oligi viimane koolipäev ja 
algas väiksemate koolilaste ooda-
tuim aeg – suvevaheaeg. Kooliaasta 
oli pikk ja väsitav, kuid tagasi mõel-
des oli selles ikkagi rõõmsaid hetki 
rohkem kui muret.

Milline siis oli lõppenud õp-
peaasta Tapa gümnaasiumi alg-
klassides? Kõige tähtsam tegevus 
on loomulikult õppimine. Kiitus-
kirjaga lõpetasid klassi järgmised 
õpilased:

2.A klass – Sepo-Martin Elb, 
Rutt Kivisild, Neeli Lehtpuu, Sa-
rah-Sandra Põder, Katriin Põrk, 
Stefen Sumla ja Kermo Uue;

2.B klass – Keili Kadak, Heli 
Kukk, Carolin Meos, Richard 
Mäesalu, Anti Olesk, Eliine Porval, 

Algklasside kevad Tapa gümnaasiumis
Annabel Reinula, Toomas Risthein, 
Kaisa Rooba, Kevin Sikka, Marian-
ne Tali, Kelly Vildek ja Johannes 
Vooglaid;

2.C klass – Greete Lepanurm, 
Marily Nüüd, Maarja Pennonen, 
Sander Roosimägi, Sten Roosimägi, 
Tanel Tampik, Reio Tedrekull ja 
Sander Tomson; 

3.A klass  – Katrin Kannu, 
Kristel Külmallik, Mariana Žu-
rauskaite, Oliver Tuulemäe ja Rene 
Alliksaar; 

3.B klass – Joanna Kütt, Sander 
Serbin ja Anna-Maria Trotski; 

3.C klass – Celica Sergienko, 
Liliana-Mariana Nõmmik, Raido 
Randver ja Oliver Leissoo; 

4.A klass – Rasmus Kont, Lauri 

Kukk, Kristopher Alex Kuningas, 
Melanie Mardin ja Enely Teinfeldt; 

4.B klass – Robert Allik, San-
der-Sven Annula, Marili Belitšev, 
Katrin Lesnõh, Mattias Nõlvak,  
Sten Saariste, Taavi Tuoppi ja He-
len Vagen. 

“Neljadele” ja “viitele” õppisid:
 2.A klass – Mark Aleksejev, Erki 

Roots ja Joan-Taaniel Ševtsov;
 2.B klass – Riin Kuiva ja Erika 

Netšajeva;
 2.C klass – Viljar Bežuglov, 

Elisabeth Haksalu, Kairit Kookla, 
Auli Kristmann, Evelin Lillepea, 
Jane Reinvart, Greeta Staal, Siivo-
Sandre Tänavots, Kristo Vabamägi 
ja Triin Vendla;

 3.A klass - Meriliis Meier, Mar-

Tapa gümnaasiumi 9.B kl:
Helena Gulbis, Risto Kala, Kadi Kalamees, Ly Kleen, Sirle-Inga Kuldväli, 
Merili Laansalu, Kairi Laht, Siim Maasing , Mihkel Ojasoo, EdgarRohtla, 
Tanel Terner, Tracey Tint, Kätlin Trestip, Katrin Tõrukene ja Teili Vaigurand. 
Klassijuhataja Eve Kasekamp

Tapa gümnaasiumi 9.C kl:
Liisa Allsoo, Kristiina Kari, Kelli Kiipus, Kristi Kovalenko, Siim Kroonmäe, 
Kristjan Kruus, Grete Lanno, Alex Liivamäe, Ilona Lillepea, Anni Lomp, 
Kristo Lööper, Kaidy Muhel, Merit Müller, Juks Ojaperv, Katrin Ojavere, 
Liisi Olesk, Danil Petrov, Mirjam Pikki, Kristi Raudlepp, Alina Roditšenko, 
Siimo Tänavots, Andres Vaher, Janar Vahter, Maila Valdre, Rainer Viilveer, 
Taima Vaigurand ja Lars-Peeter Viks. Klassijuhataja Mare Vahtramäe

Tapa gümnaasiumi 12. B kl:
Merje Aesma, Jaanika Eisan, Volodja Erdei, Aira Evard, Kadri Innos, Tatjana Kookla, Risto Kütt, Kadi Neidek, 
Elly Pruul, Merli Reisenbuk, Margus Sepamäe, Hannes Kestav, Siiri Tiis, Keter Tõrukene, Rait Vagula, Anni 
Vainola ja Marleen Vissak. 
Klassijuhataja Lea Koitjärv

gus Rööpmann, Laura-Liisa Vaigu-
rand, Mark Voronov, Kevin Allsoo, 
Kadi Haavistu, Robert Kammer ja 
Daniil Krasnov;

 3.B klass – Alisa Jemeljanova, 
Kristo Novikov, Tervin Vinter, 
Evelin Trusova, Kadri Einmann, 
Marjette-Maie Müntser, Sigrit 
Karm, Karl-Martin Sepre, Sven 
Pikkoja ja Liliana Šašlova;

 3.C klass –Krista Roosimägi, 
Jane Kaldoja, Ana Bunazoi, Hilda-
Maria Klettenberg, Hanna-Liina 
Vaigurand, Aleksander Šumljans-
ki, Marie-Johanna Kippar, Karl 
Kalev Volter, Mia Rüü ja Romet 
Vaikmets;

 4.A klass – Arvi Freiberg, Mar-
ten Kullamägi, Katrina Loemaa, 

Kadi Kustavson, Evelin Rahuorg, 
Cetrin Saaremets, Taise Sipria, Mart 
Timm, Rasmus Vasemägi, Peeter 
Vettik ja Andreas Õun;

4.B klass  – Martin Adam-
son, Karin Bimberg, Vidrik Buš, 
Kristjan Halg, Marek Palmsalu, 
Ailar Puhasmets, Gert Trofimov, 
Marleen Vainjärv, Heidi Veinberg 
ja Kristi Vooglaid.

Üritusi mahtus õppeaastasse 
palju. Iga ettevõtmine õpetas ja 
kasvatas midagi, andis juurde tar-
kusi ja küllap nii mõnigi püüdlik 
õppur tunnetas, et suudab olla 
veelgi tublim ja parem.

Palju tegemisi on saanud meile 
traditsiooniks ja lugejatele juba 
tuttavad: Jätkub lk 5
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Mis siis meie koolis on muu-
tunud? 

Palju võib kuulda eesti 
keelt nii tundides kui ka 
väljaspool tunde. Lapsed ja 
nende vanemad on leppinud 
keelekümblusega. Õpetajad 
täiendavad end pidevalt kee-
lekümbluse koolitustel. Ka 
õpetaja peab õppima, sest 
aeg ja nõudmised muutuvad 
nii kiiresti. Keelekümblusele 
eraldatud rahadega on palju 
ära tehtud just keelekümb-
lusklasside arendamiseks ja 
klasside sisustamiseks kaas-
aegsete töövahenditega. 

Käiakse ekskursioonidel 
mööda Eestimaad ja viiakse 
läbi koolitusi. Lisaks tundi-
dele viiakse koolis läbi palju 
üritusi eesti keeles. Tutvusta-
takse kultuuri ja traditsioone. 
Ega vene keeltki pole unus-
tatud, koolis töötab väga 
tublilt folklooriring, mis 
põhineb ainult vene rah-
vuskultuuri tutvustamisele. 
Keelekümblusklassides tut-
vutakse paralleelselt nii eesti 
kui vene kultuuripärandit.

Mis jäi sellel õppeaastal 
meelde? 

Kindlasti üritused, mis 
olid pühendatud Eesti Va-
bariigi 90. sünniaastapäe-
vale. Selle raames viidi läbi 
konkursse, näitusi, kontserte 
ja rida kohtumisi. Osaleti 
maakondlikel ja vabariiklikel 
konkurssidel ja näitustel. 
Toodi koju palju märkimis-
väärseid kohti. Eriline koht 
koolis oli tervistedendavatel 
üritustel. Kool algas sügisel 
ühise matkapäevaga “Reipalt 
koolipinki,” millele järgnesid 
tegevused projektis “Kõik, 
tervise heaks.” 

Osaleti ülevabariigilises 
võistluses “Suitsuprii klass,” 
kus võistluse lõpetasid kõik 
viis klassi – 6.a, 7., 9.a, 10. 
ja 11. klass. UNICEFI pro-
jekt “Väike heategu,” tegi 
heateo 56 põhikooli õpilast. 
Hea on tunda laste kasva-
vat huvi, anda ka endast 
väike panus – teha midagi 
head. Õpetajad ja õpilased 

osalesid interneti projektis 
“Nadežda,” mis arendas ja 
oli väga huvitav. Paljud tublid 
õpilased on toonud koolile 
au ja kuulsust kooliväliselt, 
saades aukirju, medaleid nii 
maadluses, tantsus, laulu-
konkursil, võistlustel. Sai-
me endale uue sõpruskooli 
Minskis. Kooli külastasid 
riigikogulane Kristina Oju-
land, Europarlamendiliige 
Marianne Mikko ja Tallinna 
Ringkonnakohtu kohtunik 
Igor Amann. Need kohtu-
mised pakkusid õpilastele ja 
töötajatele suurt huvi.

Kooli motoks oli sellel 
õppeaastal “Edukas õppi-
mine on võti tulevikku.“ 
Maikuus toimus tublidele 
õppijatele, aktivistidele ja 
sportlastele igaastane kooli 
direktori Henry Kallaste vas-
tuvõtt. Mõningad väljavõtted 
tunnustamisest. Ainult viitele 
õppijad: Jekaterina Znobišt-
ševa, Kristina Rõnkevitš, De-
nis Rudenas, Diana Tjušina, 
Viktoria Martsinkevitš, Jana 
Prutenskaja, Maxim Goussa-
rov, Karina Sohhor, Katarina 
Gannošina, Anastasia Frolo-
va, Ksenia Bitjutskaja, Lolita 
Bagojan, Aljona Saveljeva, 
Evgenia Lupan, Julia Mart-
sinkevitš, Maria Rudich, Yulia 
Akhvinaynen. 

Hindele “4” ja “5” õppi-
jaid on palju. Vabariiklikul 
ja maakondlikul aineolüm-
piaadidel olid edukad Julia 
Martsinkevitš – matemaati-
kas 2. koht, Evgenia Lupan 
– matemaatikas 4. koht, Yulia 
Chebotareva – matemaatika 
4. koht, Jevgenia Veiherman 
– vabariiklikul, vene keel 13. 
koht, Maria Rudich ja Olesja 
Dmitrijeva – matemaatikas 
7.–8. koht maakonnas.

Ülekoolilisel võistlusel 
“Aktiivne klass” võitjad:

1. koht – 3. klass (kl juh 
Nataliya Shelabotina), 5. 
klass(kl juh Julia Gubano-
va), 11. klass (kl juh Marina 
Martsinkevitš),

2. koht – 2a ja 4 klass, (kl 
juh-d Monika Läänemägi ja 

• Üle-algklassilised aine-
olümpiaadid eesti keelest ja 
matemaatikast

 Eesti keele olümpiaad
1. klass – 1. Betty Abel, 1. Rai-

mond Hiiemaa, 2. Robert Hiiemaa, 
3. Delica Brigita Palmsalu, 4. Airi 
Võsuri, 5. Vahur Oolup, 6. Angela 
Blum

2. klass – 1. Toomas Risthein, 
2. Kevin Sikka, 3. Keili Kadak, 3. 
Rutt Kivisild, 4. Marily Nüüd, 5. 
Maarja Pennonen, 6. Elisabeth 
Haksalu

3. klass – 1. Jane Kaldoja, 2. 
Anna-Maria Trotski, 3. Oliver 
Leissoo, 4. Rene Alliksaar, 5. 
Sander Serbin, 6. Marie-Johanna 
Kippar

4. klass – 1. Lauri Kukk, 2. 
Marili Belišev, 3. Kristopher Alex 
Kuningas, 4. Taavi Tuoppi, 5. 
Sander-Sven Annula, 6. Melanie 
Mardin

Matemaatika olümpiaad
1. klass – 1. Robert Hiiemaa, 

2. Vahur Oolup, 3. Airi Võsuri, 
3. Raimond Himma, 3. Angela 
Blum, 4. Martin Leissoo, 5. 
Maiken Hermsalu, 5. Betty 
Abel, 6. Kevin Pispea;

2. klass – 1. Sander Tomson, 
2. Johannes Vooglaid, 3. Kevin 
Sikka, 4. Toomas Risthein, 5. 
Tanel Tampik, 6. Sepo-Martin 
Elb, 6. Marily Nüüd;

3. klass – 1. Kusti Gulbis, 1. 
Raido Randver, 2. Rene Allik-
saar, 3. Tervin Vinter, 4. Kristel 
Külmallik, 4. Ana Bunazoi, 5. 
Sander Serbin, 5. Daniil Kras-
nov, 6. Oliver Tuulemäe;

4. klass – 1. Lauri Kukk, 2. 
Sten Saariste, 3. Vidrik Buš, 4. 
Marili Belitšev, 5. Martin Adam-
son, 6. Rasmus Kont.

• Osalemine iga-aastasel J. 
Kunderi Seltsi omaloomingu-
võistlusel – seekord oli see juba 
15. aasta. Siinjuures tuleb kiita 
lapsi, kes olid kutsutud oma 
heade kirjatööde eest autasus-
tamisele: Anna-Liis Voogla (1. 
A), Mariliis Valdlo (1. A, õp E. 
Kivisoo), Martin Leissoo (1. B), 
Kristiin Gildemann (1. A), Erki 
Malva (2. A), Neeli Lehtpuu (2. 
A), Kermo Uue (2. A).

• Väga hästi esinesid vaba-
riiklikul “Känguru” peastarvu-
tamisvõistlusel – Lauri Kukk 
(4. A, 96. koht), René Alliksaar 
(3. A, 254. koht). Selles vanuse-
rühmas oli võistlejaid 3953.

• Lõime kaasa heatege-
vuskampaaniates: UNICEF-i 
postkaartide müümine, ke-
vadlillede müük ja invaühingu 
liikme R. Karu tehtud lepatrii-
nude müük.

• Väga oodatud ja osavõ-
turohked olid ajakirja “Loo-
made maailm” toimetaja T. 
Prantstibeli loengud: Linnud; 
Ämblikud; Roomajad. Ürituse 
tegid eriliseks kaasa toodud 
elusad isendid.

• Sel õppeaastal pöörasi-
me rohkem tähelepanu uuele 
õppevormile – õuesõppele. 
Õpetajad korraldasid palju 
ainealaseid õppekäike ja õp-
petunde õues. Lõppes see mai-
kuus Aegviidu Looduskooli 
poolt korraldatud matka- ja 
õppepäevaga Tsitres kõigile 
algklassidele. Siinkohal tänu 
Tapa vallavalitsusele, kes ta-
sustas ürituse transpordikulud. 
Päev looduses oli tore, teadmi-
siandev ja ettevõtmist väärt.

• Tragid olid meie poisid 
maakondlikul liiklusviktoriinil, 
kus saavutati 23 võistkonna 
hulgast 4.–6. koht. Need tublid 
poisid olid Andreas Õun, Rai-
do Randver, Oliver Tuulemäe 
ja Taavi Tuoppi.

• Oli ka temaatilisi üritusi, 
mille raames toimetati nädal 
või rohkemgi.

Märtsis oli sisustatud õpilas-
te tegemistega emekeelenädal, 
mis lõppes 13. märtsil ühise 
eesti keele tunniga aulas.

Jõuluootusaeg ja jõulunädal 
sisaldasid väga huvitavaid ja 
toredaid meisterdamistunde. 
Jõulukuu tippsündmuseks 
sai “Väike jõululaadake”, kus 
lapsed müüsid omavalmistatud 
kvaliteetseid kaupu.

• Kuna 4. klasside õpilased 
on juba “suured”, siis on neile 
ka vaja teadmisi ja nõuandeid 
igapäevaelu varjutavatest ohtu-

Aeg tõmmata 
õppeaastale joon alla

Tapa vene gümnaasiumi 12. klass – Yulia Chebotareva, Olesja Dmitrijeva, Karina Fjodorova, 
Roman Gavrilov, Jekaterina Leonova, Tatjana Petunina, Natalja Rakovitš, Alina Snežko,       
Jelena Zagorajeva, Viktoria Žuravskaja ja Deniss Võsar. Klassijuhataja – Anneli Morgenson

Jelena Malovskaja), 6a klass 
(kl juh Jelena Jakovleva), 
10 klass (kl juh Katre Jür-
genson),

3. koht – 2b klass (kl 
juh Valentyna Tenytska), 
6b klass (kl juh Alevtina 
Vassiljeva), 9a klass (kl juh 
Viktoria Belitšev).

Ega õpetajadki kiitusest 
ilma jäänud.

Julia Gubanova ja Anneli 
Morgenson – matemaatika 
olümpiaadide ettevalmis-
tuse ja saavutatud kohtade 
eest maakonnas.

Jelena Loštšina – vene 
keele olümpiaadi etteval-
mistuse ja saavutatud koha 
eest vabariigis.

Katre Jürgenson, Vikto-
ria Belitšev, Jana Januško, 
Monika Läänemägi – Eesti 
kirjakeele konverentsi 100 
kirjandusvõistluse etteval-
mistuse ja osaluse eest.

Marina Martsinkevitš 
– tubli ettevalmistuse ja 
osaluse eest sõpruskoolis 
Minskis.

Valeri Susi – aktiivse 
organisatoorse töö eest ja 
saavutatud kohtade eest 
õpilasvõistlustel liikluses ja 
tuletõrjes.

Nataliya Shelabotina ja 
Valentina Pavljuk – tub-
limad ringijuhid koolis ja 
näitlikel väljapanekutel saa-
vutatud kohtade eest kuns-
tiõpetuses.

Jelena Kõre – saavutatud 
kohtade eest laulukonkursil 
Tapa vallas.

Õppeaasta oli huvitav 
ja pingeline. Koolivaheajal 
ootab õpilasi töö- ja puh-
kelaager, osa õpilasi võtab 
osa UNICEFI laagrist ja 
augustikuus sõidavad maa-
kondlikule terviselaagrisse 
Võsul. Jääb vaid soovida 
kõigile, sära silmadesse, pu-
hake aktiivselt ja kohtume 
sügisel, täis energiat. Suvi 
annab selleks palju võima-
lusi, võimalused tuleb endil 
ise üles otsida.

Helgi Tiitso, Tapa vene  
gümnaasiumi huvijuht 

Tapa vene gümnaasiumi 9.A 
klass – Viktoria Anisimova, 
Vladimir Gavrilov, German 
Gavzijev, Dmitri Gorjuško, 
Tatjana Kalinitšenko, Snežana 
Kokareva, Denis Koval, Evge-
nia Lupan, Valeri Malovski, 
Sergii Marchenko, Kirill Palt-
šonok, Jana Petrova, Alek-
sandr Sagalajev, Marina She-
labotina, Jevgeni Simatšov, 
Aleksandr Smirnov, Valentina 
Zeljonaja, Kristina Tamm ja 
Karina Tjušina.
Klassijuhataja – Viktoria Be-
litšev

Tapa vene gümnaasiumi 9.B 
klass – Sergei Aniskin, Alek-
sander Ankipov, Viktor Doro-
fejev, Alla Hussainova, Diana 
Iljina, Aleksei Karmanov, Kris-
tina Kolmõkova, Maria Korot-
jajeva, Maxim Kuranov, Artur 
Razgudaev, German Sopin, 
Tatjana Süda, Maksim Šatalov 
ja Anastasija Tihhomirova.
Klassijuhataja – Valentina 
Ozerova

det. Kummalegi klassile toimus 
6 tundi loenguid teemadel “Sõl-
tuvus tubakast, narkootikumi-
dest, alkoholist.” Oodatuks ja 
huvitavaks tegi selle asjaolu, et 
esines tõeline lektor Gunnar 
Kotiesen Rakverest.

• Väga arendavad, sisukad 
ja ülimalt lapsesõbralikud on 
üritused, mida igal aastal korral-
dab meile Tapa linnaraamatu-
kogu lasteosakonna kollektiiv.

Nimetagem kohtumist P. 
Mildebergiga, jõuluhommi-
kuid 1. klasside õpilastele, A. 
Lindgreni 100. sünniaastapäeva 
üritused jne. Tänu teile meie 
heaks tehtu eest!

• 1. A klass tegi meeldivat 
koostööd Tapa valla eakate rah-
vatantsurühmaga. Olid mitmed 
koosesinemised, koos osaleti ka 
Rocca al Mares memme-taadi 
päevadel.

• Traditsiooniline meeleolu-
kas õhtupoolik esinemiste ja 
maiustustelauaga toimus kooli 
aulas Tapa valla vanuritele ja 
Invaühingu liikmetele.

• Aktiivselt osaleti “Eesti 
keelekonverents 100” raames 
välja kuulutatud luuletuste 
kirjutamise ja joonistuste kon-
kurssidel, lauluvõistlusel Kul-
tuurikojas jne.

Nüüd veidi kokkuvõtvaid 
arve algklassides toimunu koh-
ta: toimus 33 lastevanemate 
koosolekut, 52 ühisüritust 
koos lastevanematega,  32 
teatrikülastust, 79 õuesõppe-
tundi-päeva ja 50 klassiõhtut.

Loetelu võiks jätkata, see 
on vaid osake möödunust. Et 
see kõik sai toimuda, tähendab 
– meil on väga teotahtelised 
ja tublid lapsed ning muidugi 
õpetajad, kes on elurõõmsateks 
eestvedajateks ja juhendaja-
teks.

Soovin kogu algklasside pe-
rele ikka toredaid kordamine-
kuid, positiivseid inimesi endi 
ümber, naeratust igasse päeva, 
päikest ja rõõmu kõikidesse 
tegemistesse!

Päikeselist suve!
Tiina Piip, TG õppealajuhataja 

Algklasside kevad...
Algus lk 4
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04.06.2008
• Määrati hooldaja puudega isikule. 
Lõpetati hooldajaks määramine seo-
ses hooldaja elukoha muutusega;
• otsustati eraldada lasteaia söö-
gisoodustust kolmele lapsele ja 
toetada ühe õpilase kutseõppeasu-
tuses toitlustamist; maksti täien-
davat sotsiaaltoetust kogusummas 
14 245 krooni; toimetulekutoetuse 
jääkidest eraldati toetusteks kokku 
76 624 krooni; otsustati maksta 
korteriühistule puudega inimese 
toetatud töö teenuse osutamise 
eest toetust kogusummas 28 000 
krooni perioodil 1. juuni kuni 31. 
detsember 2008; jäeti rahuldamata 
kolme isiku taotlus sotsiaaltoetuse 
saamiseks;
• MTÜ-le Spordiklubi Tapa eral-
dati toetust kogusummas 14 600 
kr Tapa valla laste Rootsis toimuva 
Eken Cupil ja Taanis toimuva 
rahvusvahelise käsipalliturniiril 
osalemise omaosaluse tasumiseks;
• väljastati ehitusluba Lehtse mõis 
- Põrnu tee ja Punamäe tee rekonst-
rueerimiseks;
• moodustati valla liikluskorraldu-
se komisjon;
• väljastati ehitusluba kauban-
duskeskuse rekonstrueerimiseks 
(AS-le OG Elektra Jaama 1 Tapa 
linn) ja teine ehitusluba üksikela-
mu ehitamiseks Jäneda küla Tapa 
vallas;
• tunnistati Jäneda põhikooli 
katuse remonttöödeks esitatud 
edukaks pakkumuseks OÜ Oto 
Ehitus poolt esitatud pakkumus;
• võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks ja 
korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitunuks lugemise kohta – kokku 
4 korraldust;
• anti Tapa vene gümnaasiumile 
nõusolek kahe esimese klassi 
avamiseks;
• nõustuti Tapa linnas Tööstuse 
tn 1 asuva maaüksuse ostuees-
õigusega erastamisega ehitise 
omanikule;
• nõustuti Tõõrakõrve külas 
Tapa vallas asuva 13,14 ha suu-
ruse vaba põllumajandusmaa 
kasutusvaldusesse andmisega ning 
õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamisega Patika külas Tapa 
vallas;
• OÜ-le RAUFARM anti üheks 
aastaks üürile osa Tapa vallale 
kuuluvast korterist aadressil Am-
bulatooriumi maja Jäneda küla Tapa 
vald;
• võeti vastu pärandvara; otsustati 
maha kanda vallavara;

10.06.2008
• kooskõlastati lasteaia Pisipõnn 
personali koosseis;
• kinnitati Jäneda lossi katuse 
kandekonstruktsiooni ekspert-
hinnangu ja katuse restaureeri-
mistööde põhiprojekti edukaks 
pakkumuseks OÜ ZOROASTER 
poolt esitatud pakkumus;
• Tapa vene gümnaasiumi katuse 
remondi edukaks pakkumiseks 
kinnitati OÜ Oto Ehitus poolt 
esitatud pakkumus;
• tunnistati hanke “Toitlustamis-
teenuse osutamine Tapa güm-
naasiumis ja Tapa vene gümnaa-
siumis” edukaks pakkumuseks 
Virumaa Suurköök OÜ poolt 
esitatud pakkumus;
• väljastati kolm ehitusluba ja 
kolm kasutusluba;
• MTÜ-le Tapa Vabatahtlike 
Tugikeskus eraldati 16 500 krooni 
vabatahtlike töölaagri korraldami-
seks;
• OÜ-le Tapa Perearstikeskus 
eraldati 37 536 krooni 6. klassi 
tütarlaste vaktsineerimiseks pap-
piloomviiruse (HPV) poolt põh-
justatud emakakaelavähi vastu (II 
süst);
• ühele isikule eraldati sotsiaalkor-
ter;
• toimetulekujääkidest maksti 
täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku 
50 000 krooni;
• eraldati 1900 krooni Tapa güm-
naasiumi ja Tapa muusikakooli 
õpilaste osalemistasu maksmiseks 
XV Noorte puhkpillimängijate su-
vekoolis Põltsamaa muusikakoolis 
ajavahemikul 20.07.–25.07.2008 
ja 5000 krooni 05.–06.07.2008 
Jänedal toimuva XI rahvusvaheli-
se folkloorifestivali VIRU SÄRU 
korralduskuludeks;
• tunnustati Tapa gümnaasiumi 
ja Lehtse põhikooli mudilaskoori 
lauljaid (34 last) ning nende ju-
hendajaid õpetaja Tiiu Tikkerberi 
ja õpetaja Kai Kivi IV vabariiklikul 
mudilaskooride konkurss-festivalil 
B-kategoorias (üldhariduslike 
koolide arvestuses) II koha saa-
vutamise eest ja premeeriti neid 
tervistava õppereisiga 5000 (viis 
tuhat) krooni ulatuses;
• keelduti loa andmisest ilutules-
tiku korraldamiseks Jäneda külas 
Jäneda Mõisa territooriumil;
• võeti vastu korraldused loa 
andmise kohta jäätmemahuti 
harvemaks tühjendamiseks ja 
korraldatud jäätmeveoga mittelii-
tunuks lugemise kohta – kokku 14 
korraldust.

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Järgnevad majanduslike huvide 
deklaratsioonid esitasid ametiisikud 
korruptsioonivastase seaduse § 14 
lõike 5 alusel vallavolikogu poolt 
määratud komisjonile. Deklarat-
sioonid avaldatakse seaduse § 15 
lõike 3 alusel seaduse lisana kinnita-
tud ametiisiku majanduslike huvide 
deklaratsiooni vormi järgi: 
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldami-
sele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalgaaste ja ametipalk. 
[Avaldatakse koos asutusest maks-
tavate lisatasudega] 
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraa-
matusse kandmiseni ka ehitised 
ja nende osad, deklareeritakse ka 
pooleliolevad ehitused, ühis- ja 
kaasomandiks oleva vara puhul näi-
datakse ametiisiku osa selles): ots-
tarve, asukoha maakond, vald, linn, 
kinnistuspiirkond, kinnistu number. 
[Asukoha aadressi näitamata]
7 .  R e g i s t r i s s e  k a n t u d  a u -
tod, vee- ja õhusõidukid: sõi-
duki liik, mark, väljalaske aasta. 
8. Aktsiad, osad ja muud väärt-
p a b e r i d :  e m i t e n t ,  l i i k ,  k o -
gus, nimiväärtus, koguväärtus. 
9. Pangaarved (pank, arve liik ja 
nende arv). 
III. Andmed varaliste kohustus-
te kohta
10. Võlad pankadele ja teistele era-
õiguslikele isikutele, kui võla suurus 
ületab eelmise kuue kuu ametipalga 
või 50 000 krooni, kui ametikohal 
ametipalka ei maksta: võlausal-
daja, võlajääk deklareerimise ajal. 
11. Muud varalised kohustused, 
mille suurus ületab deklareerimise 
ajal eelmise kuue kuu ametipalga 
või 50 000 krooni, kui ametiko-
hal ametipalka ei maksta (liisin-
gud, käenduslepingud, hüpoteegid 
jms). 
IV. Andmed muude tulude koh-
ta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja 
lisatasud põhitöökohal, kui ameti-
isikul puudub ametipalk, näidates 
nende suuruse; kompensatsioonid, 
sh nõukogudest saadavad hüvitised, 
nimetades nõukogu ja näidates hü-
vitise suuruse; intressid; pensionid; 
töövõtust ning teadus- ja õppetööst 
saadavad tasud; autoritasud; muud 
tulud või tuluallikad, näidates ära, 
mis liiki tuludega on tegemist). 
[Tulu suurust näitamata] 
V. Andmed maksustatava tulu ja 
dividenditulu kohta 
[Ei kuulu avaldamisele] 
VI. Andmed abikaasa, vanemate 
ja laste kohta 
[Ei kuulu avaldamisele] 
Vastavalt korruptsioonivastase 
seaduse § 14 lõikele 4 esitavad val-
lavolikogu esimees Aleksander Sile, 
vallavanem Kuno Rooba ja vallavo-
likogu liige, Ambla vallavanem Alari 
Kirt deklaratsioonid siseministrile 
ning nende deklaratsioonid avali-
kustatakse Riigi Teataja Lisas. 

1. Marina Annus, 3. vallavolikogu 
liige, sotsiaalkomisjoni esimees, 4. 
Tapa vallavolikogu, 5. 1500 krooni, 
6. Kinnistu Tapa linnas, nr 1233431, 
7.  sõiduauto VOLKSWAGEN 
JETTA 1988, AUDI A4 AVANT, 8. 
-, 9. Hansapank, sularahakonto, 10. 
-, 11. - ;12. palk AS Eesti Raudtee, 
Lääne-Viru Maavalitsus; 
1. Svetlana Družkova, 3. vallavo-

likogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1000 krooni, 6. Abikaasade ühis-
vara korteriomand  Tapa linnas, nr 
3483331, 7. -, 8. -, 9. Hansapank, ar-
veldusarve, 10. -, 11. -; 12.palk Tapa 
lasteaed Vikerkaar, lastetoetus; 
1. Leelo Jürimaa, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1500 
krooni, 6. Kinnistud  Tapa vallas, 
nr 2494, nr 16825, 7. Abikaasade 
ühisvara sõiduauto KIA Pride 273 
KMC 1998, 8. -, 9. Hansapank 
arveldusarve, SEB Ühispank arvel-
dusarve, 10. -, 11. -, 12. palk Lehtse 
kultuurimaja, Lehtse lasteaed; 
1. Viivi Kallis,  3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1000 
krooni, 6. ühisomandis korter Tapa 
vallas, nr 2528931, elamu Saksi kü-
las 7. -, 8. -, 9. Hansapank arveldus-
arve, SEB Ühispank arveldusarve, 
10. -, 11. - ; palk OÜ Saksi Mets, 
Lääne-Viru maavalitsus;
1. Toomas Kaukvere, 3. vallavo-
likogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1000 krooni, 6. maatulundusmaa  
üksuse nimi “VOORE“ Jäneda 
külas Tapa vallas 4389531, ühepe-
reelamu  Tapa vallas, katastritunnus 
40001:002.0033, kuur, katastritun-
nus 40001:002:0034; 7. sõiduauto 
TOYOTA-COROLLA XLI 1996, 
8. Hansa Pensionifond K2, III sam-
ba kindlustusleping PSP-2, 9. Han-
sapank arvelduskonto, Hansapank 
kogumispensioni konto, 10. -, 11. -, 
12. palk Maamajanduse Infokeskus, 
AS Eesti Vanglatööstus;
1. Elmu Koppelmann, 3. vallavo-
likogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1000 krooni, 6. kinnistu Tapa 
linnas, nr 546531, 7. sõiduauto 
Citroen C3, 2002 8. -, 9. Hansapank 
lihtarve, SEB Ühispank lihtarve,  
10. -, 11. -, 12. palk Tapa gümnaa-
sium, AS Viru Press; 
1. Katrin Kuusik, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1000 krooni, 6. korteriomand 
Tapa linnas (1/2 kaasomandist), 
maatulundusmaa Peipsiääre vallas, 
nr 2535 (1/2 kaasomandist), 7. -, 8. 
AS Tapa Haigla, 8 aktsiat, 120 000 
krooni, Tallink Grupp, 250 aktsiat, 
5125 krooni, OÜ Tapa PAK, 13 
osakut, 13 000 krooni, 9. Hansa-
pank arvelduskonto, SEB Ühispank 
väärtpaberikonto, Nordea pank 
arvelduskonto 10. Hansapank, 
laenuleping, 112 000 krooni 11. 
- ; 12. töötasu OÜ Tapa PAK, AS 
Tapa Haigla; 
1. Andres Mandre, 3. vallavoliko-
gu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1995.-krooni, 6. kinnistu Tapa val-
las, nr 71601:006:0120, 7.-, 8.Hansa 
Ida-Euroopa Aktsiafond, Hansa-
pank 242 A-osakut, 68234,32 kroo-
ni, 9. Hansapank hoiuarve, SEB 
Ühispank hoiuarve, Sampo pank 
hoiuarve, SEB Ühispank väärtpa-
beri arve, Sampopank väärtpaberi 
arve, 10. -, 11. SEB Ühisliising, sõi-
duauto kasutusliising, 25.05.2005- 
10.05.2010; 12. vanaduspension, 
FIE Andres Mandre Service;
1. Riina Niibo, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1000 
krooni, 6.korteriomand Tapa vallas, 
nr 1730236, 7. - 8. -, 9. Hansapank 
arvelduskonto, 10. -, 11. -; 12. pe-
rearsti töötasu;
1. Raivo Okk, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1995 krooni, 6. korteriomand Tapa 
vallas, nr 4120531, elamumaa kin-
nistu nr 1172636; 7. UAZ-31512 
1990, Toyota Carina E  1996, 8. -, 
9. Hansapank, 2 arveldusarvet, 10. 
Hansapank, 15490,18 EUR, 11. -; 

12. FIE, invaliidsuspension;
1. Arvi Palmsalu, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300 
krooni, 6. korter Tapa vallas, nr 
38124, 7.sõiduauto Ford Mondeo 
1997, 8. -, 9. Hansapank arveldus-
konto, 10. -, 11. -, 12.OÜ Tapa 
Elamu töötasu;
1. Mart Peedo, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300 
krooni, 6. kinnistu Tartu vallas, nr 
112404 (1/2 kaasomandist) ja kor-
teriomand Tapa linnas, nr 15614, 
1-boksiline garaaž garaažiühistus 
“Valgejõe” reg.nr 80113445,  7. 
-, 8. Tallinna Kaubamaja aktsiad, 
Investeerimishoius Venemaa Akt-
siafond – 2000 EUR, 9. lihtarve 
Hansapank 10. -, 11. -, 12. palk 
Tapa Perearstikeskus OÜ, pension, 
palk Tapa Haigla AS;
1. Piret Pihel, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1950 
krooni, 6. kinnistud Tapa vallas 
nr 5838, 9454, 1660936, 3883831, 
7.-, 8. -,9. Hansapank arveldusar-
ve, SEB Ühispank arveldusarve, 
Sampo pank arveldusarve, 10. SEB 
Ühispank Eesti, 875 000 krooni, 
Hansa Liising 532 350 krooni, 
Järva maavalitsus 38 000 krooni, 
11. -, 12 -;
1. Mart Pihlak, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1000 
krooni, 6. kinnistu Tapa vallas, nr 
629231, garaažiboks Tapa linnas, 
reg nr 1743131, ½ korterioman-
dist Tapa vallas nr 2364731, 7. 
Audi A6 2003, 8. -, 9. Hansapank 
arvelduskonto, tähtajaline arve, 3 
investeerimishoiust, SEB Ühispank 
arvelduskonto, investeerimishoius, 
Sampo Pank tähtajaline hoius, 10. 
-, 11. -, 12.  pension, AS Tapa Vesi 
nõukogu;
1. Kalju Soomeri, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1300 
krooni, 6. -, 7. Suzuki Carry 1988, 
sõiduauto VW-PASSAT 1991, 8. -, 
9. Hansapank arveldusarve, 10. -, 
11. -, 12. pension, FIE, Tapa valla-
valitsus töövõtulepingu tasu;
1. Lilli Strõnadko 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 
5. 1000 krooni, 6. kinnistu Tapa 
linnas, nr 280831, garaažiboks nr 
19 ühistus Jaguar,  7. -, 8. -, 9. SEB 
Ühispank jooksevarve, 10. -, 11. -, 
12. pension;
1. Vjatšeslav Suvorov, 3. vallavoli-
kogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 
1500.- krooni, 6. Autogaraaž Tapa 
linnas (1/2 ühisomandist), elamu-
maa Tapa linnas (1/2 ühisoman-
dist), korter Tapa linnas, kinnistu 
nr 2713131(1/2 ühisomandist), 7. 
Sõiduauto Opel- Omega 1984, sõi-
duauto Opel-Omega 1994, 8. -, 9. 
Hansapank lihtarve, SEB Ühispank 
lihtarve, 10. -, 11. -; 12. palk AS 
Eesti Raudtee, AS Tapa Vesi juha-
tuse liikme tasu, palk Lääne-Viru 
maavalitsus, palk Tapa vallavalitsus, 
AS Tapa Vesi juhatuse liikme tasu, 
Sisekaitseakadeemia töövõtulepin-
gu tasu, Eesti Haigekassa;
1. Tatjana Tamm, 3.v allavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1500 
krooni, 6. ½ osa elamumaast Tapa 
linnas, kinnistu nr 909631, 7. -, 8. 
TANYV OÜ, osakud, 50%, 20000 
krooni; 9. Hansapank 2 arveldus-
arvet,  Hansapank krediidikaart, 
10. Hansapank, 194620,07 krooni, 
11. -; 12. töötasu TANYV OÜ, 
KÜ Pikk Kask, KÜ Õhtu 30, Eesti 
Haigekassa;
1. Kalle Valdlo, 3. vallavolikogu 
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1000 

Ametiisikute majanduslike 
huvide deklaratsioonid

12.06.2008
• võeti vastu järgmised määru-
sed:
1. “Tapa vallavolikogu 13. det-
sember 2007 määruse nr 79 “Tapa 
muusikakooli põhimäärus“ muut-
mine;”
2. “Tapa muusikakooli õppetasu 
kinnitamine;”
3. “Tapa valla munitsipaalharidus-
asutustes tööd alustavate spetsia-
listide toetamise tingimused ja 
kord.”
• võeti vastu järgmised otsused:
1. “Vallavara võõrandamine ot-
sustuskorras;”
2. “Katastriüksustele sihtotstarbe 
määramine;”
3. “Nõusoleku andmine Tapa 
linna veemajandusprojekti kaas-
rahastamises osalemiseks;”

4. “Nõusoleku andmine riigihan-
ke korraldamiseks.”
• Kuulati MTÜ Arenduskoja 
LEADER programmi strateegia 
tutvustust;
• Toimus järgmiste volikogu 
määruste eelnõude esimene luge-
mine:
1. “Tapa valla avaliku korra eeski-
ri;”
2. “Tapa valla eelarvest kultuuri-
ühingutele, seltsingutele ja noor-
teühingutele tegevustoetuse and-
mise kord;”
3. “Tapa valla eelarvest eraõigus-
likele spordiklubidele toetuste 
andmise kord.”
• Kultuurikomisjoni esimees 
andis ülevaate MTÜ MaRaLeA 
pöördumisest kultuurikomisjoni 
poole. 

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
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Kodanik küsib: Kas Tapa Haigla 
tenniseväljaku taha on rajatud 
uus avalik prügila? 

Kirjale kaasa pandud pildel käib 
keskpäevane prügivedu. Kahjuks 
polnud toimumise hetkel vallavalit-
suses kohal keskkonna ametnikku 
ja numbrilt 110 soovitati tööhoos 
kodanik nägijatel endil patrulli tu-
lekuni kinni pidada. Et tegemist 
polnud enam Tapa Haigla krundi, 
vaid linna maaga, siis me seda teha 
ei saanud.

Aga foto räägib enda eest. Kam-
paania „Teeme ära“ raames kõlas 
raadiost, et Tapa ümbrusse ei jätku 
prügikoristajaid, aga ladustajaid 
see-eest piisavalt. Häbiväärt lugu, et 
Tapa elanike laga peavad koristama 
Rakvere Teatri näitlejad! 

Valvas Linnakodanik

Nii lauldakse vanas rahvalau-
lus.

Kus tänapäeval näeb veel 
isamaa ilu ja au hoidmist? Põi-
gates jalutuskäigul Tapa vanale 
kalmistule tekib üllatusesegane 
masendus. Vabadussõjas lange-
nute hauasamba ümbrus, kuhu 
möödunud aastal lõpuks kevadel 
lilled istutati (need küll suvel 
kastmata ja hooldamata jättes) 
on jälle rohtunud, inimkäsi pole 
seda korrastavalt puutunud, 
kuigi istutushooaeg sel kevadel 
on käes, möödaski. Kuigi meil 

on praegu käsil Eesti Vabariigi 
juubeliaasta, mida oleme koos-
viibimiste ja pidukõnedegagi 
tähistanud (unustades seejuures 
küll meenutada neid, kes selle 
nimel oma elu anda paljuks ei 
pidanud).

Niisiis oli möödunud aasta kõrg-
hetk, mälu ajutine taastumine? Kas 
edasi järgneb ainult lohakus, vargus, 
minnalaskmine? On üldteada, et 
Tapa vallas pole seltsi või organi-
satsiooni, kes hauasamba ümbruse 
korrastamise oma kohuseks oleks 
võtnud. Selle hoolduse organiseeri-

mine ei tohiks selles olukorras üle 
jõu käia valla kaunis ja rohkearvu-
lisele ametnikeperele. 

Kas tõesti nähakse ainult raha 
(unustades seejuures rahva raha 
sisaldava rahakoti lähemale lauanur-
gale, kust vargal on enam kui mõnus 
see kaasa võtta)? Kes minevikku ei 
mäleta, elab tulevikuta – see targa 
mehe ütlus on elureegel.

Kas oleme jõudnud olukorda, 
kus tuleviku puudumine üha 
ilmsemaks muutub?

Vallakodanik

Selle aasta Jäneda aia- ja lillepäevad 
on möödas ning politsei tegi kok-
kuvõtteid üritusel toimunud kor-
rarikkumistest. Nagu ka eelnevatel 
aastatel nii ka sellel aastal tegid ilma 
alkoholijoobes kodanikud.

Näitena võib tuua juhtumi, kus 
turvamehed pidasid reede õhtul 
kinni ühe meesterahva, kelle juurest 
leiti plastikust tüdruku kuju. Kuigi 
meesterahvas väitis, et oli selle kuju 
ostnud, kutsus turvamees siiski po-
litsei, sest oli alust arvata, et mehel 
puuduvad rahalised vahendid sel-
lise kuju soetamiseks. Politsei fik-
seeris mehe andmed ja lubas mehel 
oma teed minna. Tol hetkel puudus 
politseil teave kuju varguse kohta. 
Hiljem selguski, et laadal varastati 
osaühingule Skulptuurikoda kuu-
lunud purskkaevu üks osa, milleks 
oli ühel jalal seisev tüdruku kuju. 
35-aastane Kaido kuulati varguses 
kahtlustatavana üle ja kuju tagastati 
osaühingule.

Jäneda Musta Täku talli ees lõ-
huti ära ühes telgis kokkupandav 
metallist laud, mille väärtuseks 
hindas omanik 500 krooni. Teisel 
telgil väänati lausa raamistiku 
torud ära, millega rikuti telk ja 
tekitati omanikule kahju 1000 
krooni. Nende juhtumite kohta 
alustas politsei väärteomenetlused. 
Politsei palub abi teo toimepannud 
isikute väljaselgitamiseks kõikidelt 
kodanikelt, kes nägid või kuulsid 
midagi vandaalitsemistest.

Reede õhtul näitasid mõned 
mees- ja naiskodanikud oma väge 
ja võimu Jäneda mõisa lähistel. 
Politseile teatati kahest kaklusest, 
millest ühes kakluses kannatanu 
osapool on esitanud ka  avalduse. 
Uurimaks kakluse asjaolusid alus-
tati kriminaalmenetlus. 

Lillelaada õhtuste ürituste ajal 
kontrollis politsei sõidukijuhtide 
kainust. Nii tabati Jäneda kandist 
viis alkoholijoobes juhti, kahel juhil 

oli alkoholi tarvitamise tunnused, 
ühel juhil puudus juhiluba, üks 
mopeedijuht ei kasutanud kiivrit 
ning lisaks oli ta ka veel alkoholi 
tarbinud.

Politseile jäi alkoholi tarbi-
misega vahele kuus alaealist, üks 
alaealine omas tubakatoodet. 
Kõigile seaduserikkujatele vor-
mistati väärteomaterjalid.

Politseile möödusid Jänedal 
toimunud aia- ja l i l lepäevad 
töiselt ning osad probleemid va-
javad veel lahendamist. Loodan 
väga, et kodanikud, kelle peotuju 
võis olla häiritud vandaalitsejate 
ja poksi harrastavate isikute tege-
vusest, annavad politseile teavet 
korrarikkujate kohta telefonidel 
337 2159, 110 või meiliaadressil 
joel.alla@ida.pol.ee.

Joel Alla,
Tapa konstaablijaoskonna 

komissar

Isamaa ilu hoieldes...

Politsei Jäneda lillepäevadest

Tööst, tööst ja veel kord tööst, see 
ongi kogu tarkus. 

A. H. Tammsaare

Annan siinkohal pisikese üle-
vaate Tapa gümnaasiumi kaug-
õppe osakonna tööst. Kas me 
oleme õnnelikud ja oma saatu-
sega rahul?

Õppeaasta  2007/2008 tõi 
endaga kaasa kaugõppijatele 
mõningaid muutusi õppimisvõi-
maluste osas. Nimelt toimusid 
grupitunnid ainult ühel päeval 
nädalas, sest kevadine prognoos 
ei lubanud eeldada seesugust 
õppijate arvu, kes sügisel siiski 
oma sooviavaldused meile tõid. 
Õppeaastat soovis alustada 38 
õppijat. Aasta jooksul on olnud 
äraminejaid ja juurdetuli jaid. 
Praeguseks on nimekir jas 35 
õppijat. Neist lõputunnistuseni 
pürgi ja id on põhikool is  nel i 
– Kairit Kalamees, Anu Kraav, 
Klen Mäll  ja Si im Saks ning 
gümnaasiumis kuus – Si lver 
Kautlenbach, Elari Koppel, Heli 
Küpar, Toomas Roots, Roger 
Šmoilov ja Annely Valdmann. 

Lisaks  g r upi tundide le  o l i 
õppijatel võimalus saada indi-
viduaalset juhendamist õpetaja 
poolt. . Seda kasutasid need, 
kellel oli tõsine soov õppida, 
eriti eksamite eel. 

Kaugõpe ongi selline õppi-
mise vorm, kus põhiosa tööst 
tehakse iseseisvalt ja grupitund 
on selleks, et õpetaja saaks vas-
tata õppimise käigus tekkinud 
küsimustele,  anda juhtnööre 
edasise “portsu” omandamiseks. 
Selgelt on 1 tund matemaatikat 
või eesti keelt ( mõnda ainet 
veelgi vähem) nädalas liiga vähe, 
et ainult koolis põhjalikult mi-
dagi selgeks saaks. 

Kooli poolt vaadatuna näe-
me me ideaalset kaugõppijat 
sellisena, kes osaleb kõigis gru-
pitundides 

( ainult 1 päev nädalas! – töö-
andjad ju võimaldavad se l le 
ühe päeva, perekohustused ju 
ka saab üheks õhtupoolikuks 
nädalas  heade abi l i s te  õ lu le 
veeretada), küsib, tal on alati 
kodused tööd õigeaegselt teh-
tud, ta lepib õpetajatega kokku 
individuaaltundide osas selliselt 
nagu see just temale sobib ja 
tuleb alati kohale või helistab 
olukorra muutumisel, suhtleb 
vahepeal interneti teel õpetaja-

tega, annab grupijuhile teada, 
kui on haigestunud või muudel 
põhjustel peab puuduma. 

Ja  se l l i se id  õppi ja id  mei l 
õnneks mõned on. Nendega on 
rõõm ja õnn koos töötada. 

Et uuel õppeaastal segadust 
vähem oleks ja õppijate vastu-
tus suureneks, otsustas kaug-
õppe õppenõukogu kehtestada 
2008/2009. õppeaastast korra, 
kus eelmise õppeaasta võlgne-
vuste likvideerimiseks on aega 
üks kuu. Septembrikuu jooksul 
tuleb võlad likvideerida. Kui 
seda ei suudeta teha, siis kor-
dab õpilane klassi uuesti. Uuel 
õppeaastal jäävad grupitundide 
arvud samaks. Lisan veelkord 
– kes tunneb, et vajab rohkem 
aega õpetajaga koosõppimiseks, 
see võimalus on olemas indi-
viduaaltunni näol. Tuleb vaid 
tahta, kokku leppida ja kohale 
tulla. 

Edasiseks soovin, et valikute 
tegemisel oleksid ikka soovid 
ja võimalused tasakaalus. Jät-
kugu õppida soovijatel tarkust 
teadvustada endale, kas ikka on 
võimeid ja tahtmist õpingute 
j ä t k ami seks  gümnaas iumi s. 
Võib-o l l a  o leks  mõis t l ikum 
kutset õppima asuda. 

Jõudke suve jooksul selgusele 
oma huvides,  kalduvustes ja 
loomupärastes eeldustes. Tapa 
Gümnaasium on valmis abista-
ma teid teie valikute tegemisel 
ja edasisel õppijateel.

Avaldusi õppimaasumiseks 
võib esitada kooli kantseleisse 
21. augustist kuni 1. septembrini 
. Vajalikud dokumendid: põhikooli 
lõputunnistus või klassitunnistus, 
pilt, arstitõend, isikutunnistus. 
Avaldus-ankeet tuleb täita koha-
peal.

Heade le  ko l l eeg ide le ,  d i -
rektorile, õppijatele ja nende 
peredele soovin, et elu iialgi ei 
seiskuks!

Olgu teie elus palju etteai-
mamatuid rõõme – küllakutset, 
kingitust, võõra naeratust.

Olgu teil uute mõtete õnne, 
põhjuste põnevust, rõõmu ja 
rahulolu nii olnust kui olevast.

Olge õnnelikud ja seda igaüks 
omal moel!

Päikselist suve ja kohtumise-
ni uuel õppeaastal.

Malle Truu,
kaugõppe õppealajuhataja

Millest oleneb 
inimese 

saatus ja õnn?

liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 4000 
krooni, 6. kinnistud Tapa vallas, 
nr 4390, nr 3959931, 7. sõiduauto 
Volkswagen Passat 1993, sõiduau-
to Volkswagen Universaal 1994, 
veoauto GAZ-51A 1968, traktor 
T-25A3 1990, traktor MTZ-82L 
1987, 8. -, 9. arveldusarve Han-
sapank, 10. -, 11. kinnistu 4390 
hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks, 
kinnistu 3959931 hüpoteek Eesti 
Vabariigi kasuks, 12. ettevõtlustulu 
talumajapidamisest;
1. Alar Teras, vallavalitsuse liige, 

4. Tapa vallavalitsus, 5. palgaaste 
80, ametipalk 18 500 krooni, 6. 
kinnistu Tapa linnas, nr 631631, 
korteriomand Tapa linnas, nr 
1548231 7.- 8. SEB Ühispan-
ga Elukindlustus progressiivne 
pensionifond, 5048,067 osakut, 
50480,67 krooni, 9. Nordea Pank 
arvelduskonto, SEB Pank arvel-
duskonto, SEB Pank kaardikonto, 
SEB Pank kasutushoius, Hansapank 
arvelduskonto, 10. -, 11. - ; 12. arvel-
duskontode ja hoiuste intressid, tasu 
pärandvara valitsemise eest.

krooni, 6. kinnistud Tapa vallas 
nr 108931, nr 109131, 1/3 kin-
nistut Kadrina vallas nr 2804531, 
kinnistu Tapa vallas nr 407431; 7. 
-, 8. Tapa Mill OÜ, 5% osa, ni-
miväärtus 2000 krooni, Pension 
Hansa K2, Pensionifond Hansa 
V3, 9. arveldusarve Hansapank, 
arveldusarve SEB Ühispank, 10. 
-, 11. Hansa Liising: sõiduauto 
Mazda 3 v a 2006, sõiduauto 
Ford Focus v a 2006, 12. Tapa 
Mill OÜ juhatuse liikme tasu;

Loodame, et prügiladustaja tunneb end fotol ära ning südametunnistuse 
ärgates läheb ning koristab tenniseväljaku tagant prahi ära.

Foto H. Olesk

LUGEJA KIRI

1. Marju Bugri, 3. vallavalitsu-
se liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 
2690 krooni, 6. korteriomand 
Tapa vallas, kinnistu nr 3796031, 
garaažiboks Tapa vallas, 7. -, 8. 
SEB Konservatiivne Pensioni-
fond osakud, 9. SEB Ühispank 
arvelduskonto, 10. -, 11. -, 12. 
Palk Saksi raamatukoguhoidjana, 
toitjakaotuspension;
1. Teet Koitjärv, 3. vallavalitsuse 
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. aste 
91, palk 22 000 krooni, 6. korte-
riomand Tapa linnas, nr 1239731, 

elamumaa Järve-Jaani vallas, nr 
2381036; 7. sõiduauto Moskvitsh 
2140 1979, 8. Sampo Pank pensio-
nifond, 2649,410 osakut, 26494,10 
krooni, Hansapank pensionifond, 
1177,348 osakut, 11773,48 krooni, 
9. Hansapank 2 arveldusarvet, 1 
väärtpaberikonto, Nordea Pank 2 
arveldusarvet, SEB Pank 1 arvel-
dusarve, 10. -, 11. SEB Liising auto 
kasutusrent, tasumata osamaksed: 
180 772, 60 kr , 12. AS Tapa Vesi, 
Nõukogu esimehe tasu;
1. Tõnu Lepik, 3. vallavalitsuse 

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Algus lk 6
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED

tapa valla ajaleht Sõnumed - Roheline tn 19, Arenduskoda
Üldinfo – tel 325 8690, faks 325 8695.
Ajalehte saab lugeda – tapa.ee/arenduskoda/ajaleht,
e-post: arenduskoda@tapa.ee, heiki@tapa.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub kaks korda kuus. 
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ning lühendada.
et hoida ära arusaamatusi peab lehematerjal 
olema toimetuses hiljemalt lehe ilmumise 
nädala esmaspäeval kell 16. 

1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja 
    sõelmete müük. 
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük. 
3. 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.

Soovin üürida väiksemat 2-toalist korterit 
võib olla ka ahjuküttega, sõjaväe linnakut 
mitte pakkuda. Kontakt telefon 53 584 719

rASeduSkriiSi nõuStAmine tAPAl
(juunis-juulis)

25. juunil kl 10–14
9. juulil kl 15–18 ja 23. juulil kl 10–14

Registreerumine
Leie Klaar tel 5552 2596
Kaidi Ilvik tel 5552 2597

Valve 30, MTÜ Jeeriko maja II korrus
www.rasedus.ee, nõustamine on tasuta

PuuetegA lASte SuvelAAger

Tapa vallavalitsus koos MTÜ Tapa Lastekaitse 
Ühinguga korraldavad 4.–7. augustini Käsmus 

Tapa valla puuetega lastele suvelaagri.
Laagris toimuvad: kunstilised tegevused,

meelelahutusprogramm, matkad.

Laagrisse saab registreerida kuni 30. juunini 
Tapa vallavalitsuse sotsiaalosakonnas  

sotsiaalnõuniku juures, 
aadressil Tapal Roheline 19, e-mail teel: ene.

augasmagi@tapa.ee või 
telefoni teel 325 8691. Kohtade arv on piiratud.

oÜ Puusõber müüb aasta läbikÜttePuid
lõhutud ja sobivas mõõdus. Kogused täpsed ja

mõõdetavad, puud koormasse laotud. 
Ostame küttepuupalki, kasvavat metsa, 
metsamaad ja raieõigust. Tel 5301 8893

oÜ multivarius müüb tooreid ja kuivi kütte-
puid transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 

Tel 501 3862

müüa Hollandi kvaliteetset preemium klassi
kassi- ja koeratoitu Franks Pro Cold ja kassidele 

liiva. Hinnad väga soodsad. Tel 5552 6583

küünetehnik pakub 
kunstküünte paigaldamine teenust 
geelküüned – 250 kr, hooldus – 150 kr 

pediküür – 150 kr, maniküür FRENCH-geeliga – 300 kr
info tel 5816 1611 (vene keeles),

e-mail nailmeister@hot.ee (eesti keeles)

Oh Lehtse kool sa, 
oh Lehtse kool sa!
Me mängude, 
tööde ja nooruse 
maa.
Oh Pruuna mõis 
sa, oh Pruuna 
mõis sa!
Me tõesti sind 
iialgi ei unusta...

lehtSe Põhikool tähiStAb 
lehtSeS järjePidevA hAriduSe AndmiSe

 145. AAStAPäevA 
reedel, 22. augustil 

Kavas:
kell 15 – REGISTREERIMINE, kooliruumide ja näituste külastamine, 
  viibimine kooli pargis, videofilmide vaatamine
kell 17 – kooli vilistlaste KONTSERT, tervitused jms, pildistamine
kell 20 – pidu ansambli KURVAD SILMAD saatel, avatud puhvet 

Osavõtutasu 100 kr, pensionärid 60 kr
Tasu saab üle kanda Ühispanga a/a nr 10010251658016, maksta 
sularahas Lehtse kooli alates 18. augustist või peole registreeri-

misel koha peal.

Hea Lehtse kooli vilistlane! Võta kaasa koolikaaslane, rõõmus 
meel ja hea tuju ning tule oma kooli külastama! Oodatud on 

kõik endised õpetajad ja teised inimesed, kes tunnevad seotust 
Lehtse kooliga. 

AS tapa haiglas 
avatud hambaravi kabinet: 

T, N  kell 8.30–17, töötab kaks arsti
E, K, R kell 9–17, töötab üks arst

Võib pöörduda ka valutava hambaga, 
soovitav ette helistada telefonil 325 8826.
Kui registreeritud ajal pole võimalik tulla, 
siis tuleb teiste patsientide huvides sellest 
tingimata eelnevalt võimalikult varakult 

teatada. 

Armas Siiri! 
me soovime Sulle 

palju õnne ja et Su 
soovid täituksid. 

ole tubli, virk ja kraps, 
meie sünnipäevalaps. 

Armastame Sind!

 Soovivad:
 Angelika perega, ema, isa, 

Muki ja Džonni.

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

Sõidukite tehnoÜlevAAtuSPunkt
E–R 9–18, lõuna 12–13. L, P suletud

Tel 387 4008,510 7698, Margus Vellama

tulge kokkutulekule!
5 . juulil kell 13 toimub tapa külas piknik

Kõik, kes mäletavad veel seda 
hävinenud küla ja väikeses külakoolis 

õppimist! Olete oodatud!
Vigula Vilma

Aeg annab kõik meil tagasi, 
ei emasüdant iialgi 

Avaldame kaastunnet jana Paulusele 
perega ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema surma puhul.
 

Majaelanikud, Maie ja Laine

Tapa linnaraamatukogu vajab 
alates 16. juulist koriStAjAt


