
Tapa valla lasteaedade lapsed ja koolide õpilased osalesid 2016/2017. õppeaastal aktiivselt nii üleriigilistel kui maakondlikel ainekonkurssidel ning -olümpiaadidel. Vallavanem Alari Kirt tunnustas 
edukaid osalejaid ja nende juhendajaid 2. juunil Tapa kultuurikojas.
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Tapal teostatakse käesoleva aasta suvel mitme 
tänava ja kõnnitee ning Kirikupargi rekonstruee-
rimise kaudu linna keskosa ümberkujundamine.

Tegemist on väga suure projektiga, mis täie-
likult muudab linna keskosa ilmet ja on saanud 
rahastuse riiklikest piirkondade konkurentsivõi-
met tugevdatavatest toetusprogrammidest. Selle 
käigus viiakse ellu projektid “Tapa raudteejaama, 
bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste 
igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendami-
ne” ja “Raudteepeatuste ühendamine erinevate 
liikumisviisidega”. Kui rääkida konkreetselt, siis 
ehitatakse ümber Jaama ja Sauna tänavad koos 
Jaama tänava ringristmikuga, samuti Kalmistu 
tänav Pika ja Rohelise tänavate vahel, ehitatakse 
välja Esperanto tänav. Rajatakse kõnniteed Jaama, 
Sauna ja Eha tänavatele, ehitatakse parklad Vaksali 
trahteri kõrvale ja Valve tänavale, ehitatakse ümber 
Pika tänava parkla. Korrastatakse Kirikupark, ehi-
tatakse tänavavalgustus, lahendatakse sademevete 
ärajuhtimine. Korraldatakse ümber bussijaama 
liikluskorraldus. Selle tulemusena parandatakse 
eelkõige jalakäijate, bussi- ja rongireisijate turvalisi 
liikumisvõimalusi ning muudetakse sujuvamaks 
kesklinna liikluskorraldus. 

Käesolevaks ajaks on projekteerimine lõ-
petatud. Läbi on viidud ehitushanked, mille 
tulemusena on mõlema projektiosa elluviijaks 
tuntud tee-ehitusettevõte Lemminkäinen Eesti 
AS. Projekti “Tapa raudteejaama, bussijaama, 
kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liiku-
misvõimaluste väljaarendamine” maksumuseks 
koos käibemaksuga on 1 585 292 eurot ja projekti 
“Raudteepeatuste ühendamine erinevate liiku-
misviisidega” maksumuseks koos käibemaksuga 
on 804 690 eurot. Kokku on seega kahe projekti 

maksumuseks 2 389 982 eurot, millest 1 865 407 
eurot on toetus EL Ühtekuuluvusfondist, 354 575 
eurot Tapa valla omaosalus ja 170 000 eurot siht-
otstarbeline toetus Kaitseministeeriumilt. 

Kaitseministeerium ja Kaitsevägi teadvustavad 
selgelt, et Eesti ja liitlaste relvajõudude kohalolek 
on Tapal igas mõttes märgatavad. Seepärast kin-
nitab Kaitseministeerium kindlalt, et jätkuvalt 
panustatakse rahaliselt Tapa infrastruktuuri ja 
elukeskkonna parendamisse ja ümberkujundamisse 
nüüd ja tulevikus. Ehitustööde omanikujärelevalve 
kulud on 13 375 eurot. 

Ehitustööd kestavad ajavahemikus juuni – 
oktoober 2017. Seoses sellega, et Tapa jaoks on 
tegemist äärmiselt suuremahuliste ehitustöödega, 
sulgevad need vastavalt ehitaja poolt väljatöötatava-
le liikluskorraldusele järgemööda kõnealused täna-
vad. Ajutisest liikluskorraldusest ja reisibusside pea-
tustest anname valla kodulehel teada vahetult enne 
ehitustööde algust. Kõik ehituseaegsed ettetulevad 
liikluskorralduse muudatused edastatakse jooksvalt 
valla kodulehel. Seega peavad Tapa elanikud algava 
suve jooksul arvestama Jaama, Sauna, Kalmistu, 
Valve, Eha (lõigul E.Vilde-1. Mai) tänavate ja 
Ambla mnt osalise sulgemisega ning autojuhid 
peavad valmis olema teatud ebamugavusteks. Tapa 
vallavalitsus palub meie elanikel suhtuda asjasse 
mõistvalt ning mõelda sellele, et suurprojekti tu-
lemusena saame sügiseks kaasaegse ja korrastatud 
linnasüdame. Tapa vallavalitsus väljendab lootust, 
et rekonstrueeritavate tänavate äärde jäävate kin-
nistute omanikud vaatavad kriitilise pilguga üle 
neile kuuluvad hooned, piirdeaiad, haljastud jms 
ning panustavad samuti linna ilusamaks muutmisel. 

Andrus Freienthal,
abivallavanem

Tapa kesklinna 
ümberkujundamine

NB! Kava on esialgne! Rohkem ja täp-
semat infot järgmistes valla ajalehte-
des, valla kodulehel, valla facebookis 
ja plakatitel. Hoidke, end värske 
linnapäeva infoga kursis. Küsi ka infot 
322 9659 või 529 0785, e-maili teel 
indrek.jurtsenko@tapa.ee.

11. 08. 2017 
Kodukohvikud Tapa linnas.
10–4  “Tapa Rongijaama elluärka-
mine” – nostalgiline rännak üheks 
päevaks 80ndatesse (kontserdid, 
tegevused, näitused). Info www.nos-
talgiajaam.ee, tel 5373 7136. 

12.08. 2017
Avatud laste mänguala, kodukohvikud 
ja näitused Tapa linnaraamatukogus, 
Tapa muuseumis ja Tapa kultuuriko-
jas.
8–16  Tapa linnapäeva ja Vorstifesti-
vali laat. Info 551 5976 
8.30–9.15 Tapa Linna Orkestri ära-
tuskontsert veoautolt.  
10–18  Tapa Rahvaralli Tapa, Tamsalu 
ja Kadrina valla teedel, info 554 0500 
10  Tapa 91. linnapäeva ja VII Vorsti-
festivali avamine muusika- ja kunsti-
kooli pargis.
10.30  Näm-Näm Production esitleb: 
Eesti Rahwa Vorstikool.
11  Tapa linna jalgpalliturniir Tapa 
gümnaasiumi staadionil. Info 

Tapa linn 91 ja Tapa VII 
vorstifestivali kava 

528 7800.
11  Tapa vene kooli pargis võist-
lus “Tapa linna ilusaim koer “, info 
5665 5666.
11–12.30 Pealaval muusika- ja 
kunstikooli pargis esinevad Tapa valla 
taidlejad
12.30  Näm-Näm vorstivooru tööde 
hindamiseks esitamine, pimehindamise 
algus. 
12.30  Pealaval muusika- ja kunstikooli 
pargis esinevad Tapa valla taidlejad.
13.30  Vorstigrillimise Eesti MV fantaa-
siavooru võistlustööde esitlemine.
14.30  Pealaval esineb Koit Toome ja 
kitarril Jorma Puusaag, tasuta.
15.30  Konkursi “Kaunis Kodu 2017” 
võitjate autasustamine, Vorstifestivali 
lõpetamine.
16.30  Kanuuralli Valgejõe saarel, info 
5340 4904.
21 (pääsmed ja sissepääs alates kell 
20.00) Muusikakooli pargis kogu linna 
pidu. Tantsuks esineb ansambel Justa-
ment. Õhtut veab DJ Märt Rannamäe. 
Piletid 3 eurot ja 5 eurot. Vihma eest 
kaitsevad telgid! 

13.08.2017 
Kodukohvikud Tapa linnas.
10  Rrannavolle turniir “Tapa linna 
karikas 2017” Valgejõe saarel, info 
5593 0504. 
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Toimetus teatab!

Lp lehelugeja. Juunikuu on hariduselus märgilise tähendusega – tehakse kokkuvõtteid 
mööduvast õppeaastast ning loomulikult on vaja sellest teada anda ka vallaelanikele. 

Käesolevas valla ajalehes ongi põhiosa leheruumist antud Tapa valla  
haridusasutuste kasutusse. Seetõttu muu teave ning artiklid, mis juunikuu ajalehte ei 
mahtunud, ilmuvad kõik järgmises lehenumbris, mis jõuab postkastidesse 4. augustil.

Toimetus vabandab kõigi ees, kelle artikkel seekordsest lehenumbrist välja jäi 
ja loodab mõistvale suhtumisele.

Heiki Vuntus, toimetaja
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Kõik tublid õppijad, kes olid kutsutud vabariigi aatapäeva direktori vastuvõtule tunnustamisele.
Foto Tapa Gümnaasiumi arhiivist

Tapa valla lasteaedade lapsed ja koolide 
õpilased osalesid aktiivselt nii üleriigilistel 
kui maakondlikel ainekonkurssidel ning 
-olümpiaadidel 2016/2017 õppeaastal. 
Teadmisi pandi proovile ja oskusi näidati 
erinevates valdkondades, saavutades väga 
häid tulemusi. 

Vallavanem Alari Kirt tunnustas edukaid 
osalejaid ja nende juhendajaid Tapa kultuu-
rikojas 2. juunil.

Üleriigilistel olümpiaadidel/konkurs-
sidel olid edukad:

Gregor Kirpu, III koht poiste võis-
tulaulmises, õpetaja Maie Kents, lasteaed 
Pisipõnn; 

Tapa gümnaasiumi õpilased: Anders Ka-
ravajev (1.A) I koht loomekonkurssilt “Meie 
liitlased”, mille korraldas Eesti NATO ühing 
koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, 
kaitseministeeriumiga ja NATO peakorteri-
ga, õpetaja Lea Oja; Mattias Kaasik (4.B) 
III koht etluskonkursilt ,,Midrimaa“, õpetaja 
Sirje Pipenberg; FLL Eesti 2017 Põhja-Eesti 
piirkondliku eelvooru võitis Tapa gümnaa-
siumi robootikameeskond TG-Sõdalased: 
Keimo Jürnas, Ville-Morgen Fohs, Karl 
Hendrik Kanna, Maarja Vällmann, Ro-
met Matsiselts ja Helger-Hans Külmallik 
ja III koha linnaläbimise võistlusel saavutasid 
Keimo Jürnas, Ville Morgen Fohs ning 
Karl Hendrik Kanna. Edukate robootika-
meeskondade juhendaja on Villu Varblane; 
Kairi Ojasoo (8.A) saavutas III preemia 
õpilaste teadustööde riiklikul konkursil kee-
mias juhendajateks Tõiv Haljasorg; Marie-
Johanna Kippar (12. kl) võitis peapreemia 
MTÜ Lastekaitseliidu koomiksikonkursil 
“Võrdsete võimaluste Eest(i)!”, õpetaja Eve 
Allsoo;

Tapa vene põhikooli õpilased: Jekaterina 
Viglina (5. kl) saavutas 4.koha II vabariik-
likul vene keele ja kirjanduse konkursil, 
õpetaja Irina Piksar; Nikita Rimitsen (6. kl) 
osales edukalt II vabariiklikul vene keele ja 
kirjanduse konkursil, õpetaja Jelena Loštsina; 
Anastasia Djomina (9.A) saavutas III koha 
Puškini Instituudi üleriigilisel tõlkekonkursil 
ja ergutusauhinna üle-eestilise esseekonkursi 
,,Minu riik” õpetaja Irina Piksar.

Tulemuslikult osalesid lapsed ja 
õpilased Lääne-Viru maakondlikel aine-
konkurssidel ja -olümpiaadidel. 

Lasteaed Vikerkaar: Olesja Skrõpak – 
Virumaa Teataja joonistusvõistlusel parim 
joonistus teemal ,,Elekter minu kodus”, õp 
Tatjana Tšuvpilo ja Angelina Kis parim 
joonistus teemal ,,Naerunäoga hambad”, 
õp Svetlana Družkova.

Lasteaed Pisipõnn: Marten Kornõšev – 
Virumaa Teataja joonistusvõistlusel parim 
joonistus teemal ,,Minu unistuste auto”, 
õpetaja Illa Õun.

Lehtse Kooli õpilased: Kristjan Gunnar 
Jeltsov (3. kl) saavutas II inglise keele etlus-
konkursil, õp Rita Püümann; Krista Kangur 
(7. kl) 5 koht inimeseõpetuse olümpiaadil, 
õp Raili Rooba; Moona Lamus (8. kl) I 
koht võistujoonistamiselt 7.–9. kl arvestu-
ses, õp Eve Allsoo ja III koht kirjanduse 
uurimistööde konkurss töö ,,Ulmeteoste 
võlu”, õp Karin Vuntus; Kristjan Hansen 
(8. kl) matemaatikaolümpiaadil 5.–6. koht, 
õp Maren Liivik.

Tapa vene põhikool: Roland Bujankin 
(6. kl), Alina Daniluškina (7. kl), Viktor 
Skobelev (8. kl), osalesid edukalt inime-
seõpetuse olümpiaadil, õp Raili Rooba; 
Anastasia Djomina (9. kl) matemaati-
kaolümpiaadil õp Anneli Morgenson.

Tapa gümnaasiumi õpilased: 3.A kl 
õpilased Andero Pihlak ja Remo-Marten 
Soorand saavutasid I koha õpioskuste 
ainevõistlusel, õp Tiina Piip; Jaan Francis 
Rattasepp (4.B) I koht inglise keele et-
luskonkursil, õp Rita Püümann; Mattias 
Kaasik (4.B) II koht ettelugemisvõistlusel, 
õp Sirje Pipenberg; 4B õpilased Kertu 
Rebane, Kärt Varblane ja Gretel Sepre 
saavutasid III koha kirjandusmängul ju-
hendajateks õp Sirje Pipenberg kootöös 
linnaraamatukoguga; Ville Morgen Fohs 
(5.B) 4. koht eesti keele olümpiaadil, õp 
Heidi Luik; Miina Matilda Risthein (5.A) 

6.–7. koht eesti keele olümpiaadil, õp Sirje 
Pipenberg; Ville Morgen Fosh, Sabrina 
Karajev, Emma-Jane Kütismaa, Ann-
Elisbeth Sang, Randmar Tuulemäe saa-
vutasid 4. koha õpioskuste ainevõistlusel, õp 
Tiina Piip; Ville Morgen Fosh, Randmar 
Tuulemäe, Kermo Mätlik ja Ardo Raus 
saavutasid 4. koha matemaatikavõistlusel 
NUPUTA; õpetajad Mare Vahtramäe ja 
Kristina Asuküla; Venno Vaigurand (6.B) 
eripreemia võistujoonistamisel, õp Eve 
Allsoo; Laura Himma (7.A) III–IV koht 
inimeseõpetuse olümpiaadil, õp Helve Lees 
ja 5.–6. koht eesti keele ja kirjanduse olüm-
piaadil, õp Heidi Luik; Stellah Saar (7.A) 
5.–6. koht eesti keele ja kirjanduse olüm-
piaadil, õp Heidi Luik; Kairi Ojasoo (8.A) 
I koht füüsikaolümpiaadil õp Ülle Murula, 
III koht keemiaolümpiaadil õp Maris Urve; 
Kairi Ojasoo, Marlen Serbin, Carmen 
Kivistik, Laura Lampe saavutasid I–II 
koha maakondlikul vene keele ainepäeval, 
õpetajad Helve Lees ja Tiina Nugisman; 
Annaliisa Alla (8.B) osales edukalt kirjan-
divõistlusel ,,Kirjutaja 2017”, õpetaja Sirje 
Sell; Joosep Kivisild (9.A) saavutas I–II 
koha inglise keele olümpiaadil õp Sigurd 
Fohs ja III koha kunstiolümpiaadil õp Eve 
Allsoo; Helger-Hans Külmallik (9.B) 
II koht ühiskonnaõpetuse olümpiaadil õp 
Mikk Maasikrand; Ott Kippar (9.A) III koht 
võistujoonistamisel õp Eve Allsoo; Mia-
Marii Tedrekull (9.A) kunstiolümpiaadil 
eripreemia kohapealse loovtöö eest õp Eve 
Allsoo ja 5. koht eesti keele ja kirjanduse 
olümpiaadil õp Karin Vuntus; Betty Abel 
(10. kl) bioloogiaolümpiaadil üldkokkuvõttes 
V koht, 10. kl I koht õp Ragne Oja; kirjan-
duse uurimistööde konkursil saavutasid Airi 
Võsuri (10. kl) II koha, Lisbel Serbin (10. 
kl) III koha, Heli Kukk (11. kl) III koha, 
Tambet Sild (11. kl) III koha, kõikide 
juhendaja õpetaja Katri Lehtsalu; Tambet 
Sild saavutas III koha inglise keele olüm-
piaadil õp Külvi Kivisild; Stefen Sumla 
(11. kl) matemaatikaolümpiaad saavutas 
5. koha, õpetajad Anneli Morgenson ja 
Kristina Asuküla; Oliver Leissoo (12. kl) 
III–IV koht inglise keele olümpiaadil, õp 
Anneli Kaasik; Mariana Žurauskaite (12. 
kl) bioloogiaolümpiaad II koht 12. kl, üld-
kokkuvõttes 4. koht õpetajad Aivi Leimann 
ja Ragne Oja. 

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilased on 
olnud väga edukad mitmetel konkurssidel: 
Pärimusmuusika võistumängimisel saavutas 
Kristina Aurelia Kullang I koha ja Nade-
žda Tšuvpilo I koha, õp Ilmar Kald; Jako 
Kaarel Härm metsasarvel on ,,Parim noor 
instrumentalist 2017“ piirkonnavooru võitja 
ja vabariigis saavutas II koha, Saamuel Skr-
jabin trompetil ja Ariana Arutjunjan flöö-
dil on ,,Parim noor instrumentalist 2017“ 
piirkonnavooru võitjad, õp Heili Liivsalu; 
Kristjan Hansen eufooniumil on ,,Parim 
noor instrumentalist 2017“ piirkonnavooru 
võitja ja vabariigis III koht, õp Jüri Tüli; 
Rahvusvaheline noorte kunstnike konkursil 
,,Loomingu valgus” sai Kadri Vildek lau-
reaadiks ning Eleriin Sahtel III koha, õpe-
taja Liina Kald; Tallinna Keskraamatukogu 
loomingukonkursil “Lugude meri“ saavutas 
Eliisa Maria Sahtel II koha, õp Katrin Lee-
te ja Pille-Riin Reinike sai eripreemia, õp 
Liina Kald; Jõhvi Kontserdimaja ja Rakvere 
Kaurikooli joonistusvõistlusel “Minu bal-
lett” saavutas Karina Tarasenko III koha 
ja Ako Osmar Piht eripreemia, õp Katrin 
Leete ja Ann Elisbeth Sang III koha, õp 
Liina Kald. 

Vallavanema vastuvõtule lisasid muusi-
kalist sära Lehtse Kooli ansambli laulud ja 
plaatpillide ansambel õpetaja Tiiu Tikkerberi 
juhendamisel, lustliku meeleolu tõid lasteaia 
Vikerkaar lapsed ja õpetajad tantsudega 
,,Akvaarium“ ja ,,Mereröövlid“. 

Suurepärased tulemused on saavutatud 
püsivuse ja sihikindlusega, õpilase/lapse, 
kooli/lasteaia ja kodu koostööna. Aitäh kõi-
gile andekatele ja tublidele lastele ja õpilastele 
ning õpetajatele ja lapsevanematele!

Anne Roos,
haridusspetsialist

Tublidus ei tule tööta …

Jäneda Kool 
9. klass: Taisi Altermann, 

Kalju Höövelson, Kaisa Tamme, 
klassijuhataja Malle Teras.

Lehtse Kool
9. klass: Kätlin Aron, Kristjan 

Kangur, Gert Keis, Karina Šušpa-
nova, klassijuhataja Karin Vuntus.

Tapa vene põhikool
9.A klass: Viktoria Alek-

sandrova, Anastasia Avramchuk,  
Aleksander Balabnjov, Anastasia 
Djomina (lõpetab ainult hinne-
tega,,5“), Margarita Kutšinskaja, 
Ruslana Kutšinskaja, Margarita 
Mametova, Darja Potapova, Olga 
Morgunova, Viktor Prodan, Erik 
Selihov, Daniil Sobolev, Jelizaveta 
Jšuvpilo, Jekaterina Žolnerovitš, 
Julia Žolnerovitš, klassijuhataja 
Anneli Morgenson.

9.B klass: Jegor Sahno, Paul 
Skrjabin, Jana Staroverovam, 

Aleksandra Zemskova, klassiju-
hataja Julia Gubanova.

Tapa gümnaasium
9.A klass: Anna Abrosimova, 

Andero Augasmägi, Katarina-
Liina Buš, Diana-Luiza Gorjuško, 
Richard Hallikmaa, Karlis Jusupov, 
Keijo Evard Kask, Ott Kippar, 
Joosep Kivisild, Helena Koppel, 
Krislin Kruus, Kristjan Mahla, 
Kristjan Metsoja, Jete Lisett Nee-
rot, Alo Ostumaa, Jako Parra, 
Laura Peri, Agneliis Pilt, Kaidar 
Püss, Mia-Marii Tedrekull, Liisa 
Tiido, Ivary Volkov, Britt Ülesoo, 
klassijuhataja Ene Kallast.

9.B klass: Luiza Aleksandrova, 
Diana Buš, Rivo Evardi, Anasta-
sia Jakovleva, Carmen Kivistik, 
Valter Klettenberg, Georg Kokk, 
Helger-Hans Külmallik, Laura 
Lampe, Eiko Murro, Kevin Paas, 
Kaspar Palmsalu, Laura Roodvee, 
Markus-Henrich Saariste, Karl 

Markus Sipria, Williarn Skrjabin, 
Aneta Šumljanski, Gelvia Truus, 
Brigitta-Maria Vakaljuk, Anton 
Vissak, klassijuhataja Tiiu Saluste.

95. lend: Grete Adrat, Kadri 
Einmann, Kusti Gulbis, Marleen 
Hindok, Hanna Jairus, Alisa Jemelja-
nova, Kendra Jürnas, Katrin Kannu, 
Sigrit Karm, Alari Kasekamp, Ma-
rie-Johanna Kippar, Kaspar Kirt, 
Hilda-Maria Klettenberg, Ksenia 
Kosmirak, Kristel Külmallik, Joanna 
Kütt, Janne Lamus, Oliver Leissoo, 
Janeriin Lepik, Marjette Maie Münt-
ser, Kristo Novikov, Joosep Perandi, 
Markus Prokuda, Raido Randver, 
Margus Rööpmann, Karl-Martin Se-
pre, Sander Serbin, Celica Sergienko, 
Gerli Soom, Aleksander Šumljanski, 
Mariana Žurauskaite, Marta Tamm, 
Anna-Maria Trotski, Oliver Tuule-
mäe, Laura-Liisa Vaigurand, Anna 
Vlassova, Mark Voronov, Perit Võlli, 
Ales-Ravek Õunapuu, klassijuhataja 
Anneli Kaasik. 

Koolilõpupäev on üks väga pidulik sündmus elus. Sel päeval  
meenutatakse olnut ja vaadatakse lootusrikkalt tulevikku.

Olge julged ja ettevõtlikud!
Seadke eesmärgid ja tegutsege nende saavutamise nimel!

Hoolige kaasteelistest!
Palju õnne koolilõpetajatele, lastevanematele ja õpetajatele!

Tapa vallavalitsus

Tapa valla haridusasutustel toimus 
õppeaasta II poolaastal mitmeid 
ühiseid ettevõtmisi.

Digitaristu arendamine
Valmis sai Tapa valla koolide 

digivaldkonna arengukava 2020. 
aastani. Arengukava koosneb koo-
lide ja koolipidaja digiraportitest. 
Raporti koostamine oli mahukas 
ettevõtmine: hinnati hetkeolukor-
da ja planeeriti tulevikutegevused 
õpikäsituse, õppekorralduse ja 
digivahendite kasutamine kohta. 

Ühise töö tulemusena valmis 
põhjalik arengukava, mille Ha-
riduse Innovatsiooni Sihtasutus 
tunnistas korrektseks ja põhja-
likuks. Koolid said digitaristu 
kaasajastamiseks ligi 22 000 eurot.

Lasteaedade spordipäev 
Tapa valla lasteaedade spordi-

päev toimus Tapa gümnaasiumi 
staadionil 19. mail. Kui nädal enne 
üritust sadas laia lund, siis spordi-
päeval tervitas soe kevadpäike 82 
väikest sportlast. Osalejaid tervi-
tasid Taps ja Tapa gümnaasiumi 
õppejuht Aile Kippar. Virgutus ja 
soojendus tehtud, algas lustimine 

erinevatel täpsust ja osavust nõud-
vatel aladel. Pallivise toimus mitut 
erinevat moodi, täpsust harjutati 
nii vigurkõndi tehes kui jalgpalli 
lüües, harjutati kaugushüpet, hu-
larõnga keerutamist ja tore oli ka 
mänguväljakul hullata. Kõik osa-
lejaid said auhinnaks spordipäeva 
medali. Aitäh lasteaedade ja Tapa 
gümnaasiumi kollektiividele abi 
eest päeva organiseerimisel!

Linnaorienteerumine ja 
õuesõppimine Jänedal

Teistmoodi koolipäev oli 6.–8. 
klasside õpilastele 1. juunil. 6. ja 
7. klasside õpilased panid end 
proovile linnaorienteerumisel Ta-
pal ja 8. klasside õpilased osalesid 
õuesõppel Jänedal. Päeva eesmär-
giks oli koolidevahelise koostöö 
ja õpilastevahelise suhtlemise 
arendamine. 

Linnaorienteerumise algul 
moodustati meeskonnad, kuhu 
kuulusid õpilased erinevatest koo-
lidest. Oluline oli teha koostööd, 
üksteisega arvestades lahendati 
mitmesuguseid teadmisi ja osavust 
nõudvaid ülesandeid. Läbida tuli 15 

kontrollpunkti, millest kuues tuli 
lahendada lisaülesandeid. Põnevad 
kontrollpunktid olid Männikumäel, 
kus sai tutvuda discgolfi põhimõ-
tetega; kultuurikojas tuli olla leidlik 
foto lavastamisel; linnastaadionil, 
tuletõrje hoovil ja muusikakooli 
juures oli kasuks osavus; lahendada 
tuli ristsõna Eesti linnade ja sõna-
rägastikku Tapa valla asulate kohta.

8. klassid tegutsesid Jänedal, 
kus QR-koodi mänguga õpiti 
tundma Jänedat. Nutiseadme 
abil saadi teadmisi paiga ajaloost. 
Paljud osalejad tunnistasid ürituse 
lõppedes, et oli põnev ja väga hästi 
organiseeritud ettevõtmine. 

Päeva kokkuvõttes arvasid nii 
linnaorienteerumisel kui õues-
õppel osalejad, et tasub korrata 
tuleval aastal.

Ühised ettevõtmised saavad 
teoks tänu meeskonnatööle. Hea 
meel on, et sõna peab ja tähtaeg 
loeb. Tänan kõikide ettevõtmiste 
organiseerijaid, eestvedajaid, kaa-
saaitajaid ja osalejaid!

Kosutavat suvepuhkust!
Anne Roos

Tegutseme üheskoos
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„Aastad ei ole vennad“ võib koolielus 
öelda. Kui üle-eelmisel õppeaastal 
alustasime mitmete kooliarendusmõ-
tetega ning eelmine aasta oli ideede 
käivitamise aasta, siis käesolevat 
õppeaastat võib nimetada käimalük-
kamise aastaks. Paljud uued ideed said 
juurde vormingu ja tegevuse, mitmed 
uuenduslikud mõtted lükati käima 
ning õppeprotsessi tegevustihedus 
suurenes oluliselt.

Õppeaasta oli kiire, intensiivne ja 
võib öelda, et ka väsitav. Allkirjuta-
tud peatükid näitavad, kui palju sai 
tehtud, kuid samas võib öelda või 
isegi tuhka endale pähe raputada, 
et küllaga asju saab ning peab veel 
paremini tegema. Kõik see eelnevalt 
kirjutatu annab kokkuvõtva hinnan-
gu tehtule, kuid eesmärgiks on siiski 
õpiprotsessi kaasajastamine. Oluline 
oli õpiprotsessis läbi koostöö suure-
ma sünergia tekitamine ning sellise 
õpikeskkonna loomine, kus õpetaja 
ja õpilane tahavad koos nii õppida kui 
areneda. Selliste suurte ülesannete la-
hendamine ei ole kerge ning tegevusi, 
et positiivseid muutusi esile kutsuda, 
tuleb teha arvukalt. Targad inimesed 
on kunagi öelnud, et kõige raskem 
on muuta inimese mõtlemist. Sellel 
õppeaastal oleme arendanud mitmeid 
erinevaid valdkondi ning nendes ka 
edu saavutanud.

Oleme kolleegidega mitmetes 
Eestimaa koolides parimaid näiteid 
vaatamas ja kuulamas käinud ning ise 
tutvustanud mitmele nii kodumaa kui 
välismaa kolleegile omi õpiprotsessi 
lahendusi. Märkida tuleb ka seda, et 
mitmed riiklikud institutsioonid on 
meie pingutusi tähele pannud ning 
meid ka eeskujuks toonud. Üks suur-
suur teema, mis võiks kõlada tulevikus 
haridusvaldkonna tegemistes rohkem, 
on lõimingud: ainetevahelised, rah-
vuste vahelised, projektid koolielu 
mitmekesistamiseks jne. Peame suut-
ma luua Tapa gümnaasiumile sellise 
omanäolise õppekava, mis toetab 
lõimitud õpiprotsessi.

Kindlasti peame tänama sellel 
õppeaastal paljusid kolleege, kes on 
tulnud uute mõtete ja tööga kaasa 
ning kooli arengut toetanud. Samuti 
ei saa kuidagi lapsevanema osa kooli 
tegemistes alahinnata. Huvitav ja in-
nustav on kuulata, saada teada ja näha 
oma silmadega, et õpilased tahavad 
kaasajastatud õpiprotsessis osaleda. 
Usume, et Tapa gümnaasium on 
oma õpikäsitluse arendamisega õigel 
teel ning areneb sarnaselt järgmiselgi 
õppeaastal.

Õppetööst ja selle  
tulemuslikkusest

Tapa gümnaasiumi põhieesmärk 
on olla kaasaegne ja avatud õppija-
keskne kool. Meie kooli missiooniks 
on tagada õppija arengu igakülgne 
toetamine ennast ja teisi väärtustavaks 
kodanikuks kasvamisel muutuvas 
maailmas. Soovime pakkuda õpilasele 
tema võimetest ja annetest lähtuvat 
haridust luues selleks kooli võimalusi 
arvestavalt võimalikult head tingi-
mused.

Õppija toetamine läbi tugisüstee-
mide töö on toonud meie koolile tun-
tust nii maakonnas kui ka väljaspool 
meie maakonna piire. Saame uhkust 
tunda, et meil on alates 2016/2017 
õppeaastast olemas kõik tugispetsia-
listid: psühholoog, sotsiaalpedagoog, 
logopeed ja eripedagoog-õppenõus-
taja. Meil on väga hea koostöö Ra-
jaleidjakeskuse, noorsoopolitsei ja 
valla spetsialistidega. Oleme püüdnud 
tagada kõikidele abivajajatele nende 
võimetest lähtuva õppevormi. Olgu 

selleks õpiraskustega õpilaste klass, 
väikeklass, üks-ühele õpe, indivi-
duaalne õppekava üksikutes ainetes, 
logopeediline abi, eesti keele tugiõpe 
või õpe lihtsustatud õppekava järgi 
– iga õpilase puhul oleme kooli või-
malustest lähtuvalt püüdnud leida just 
talle sobivaima ja parima lahenduse. 
Eraldi tooksime siin välja meie kooli 
nende õpilaste toetamise, kelle kodu-
ne keel ei ole emakeelena eesti keel. 
Oleme juba neljandat aastat pakkunud 
neile õpilastele eesti keele tugiõpet 
ja võimaldanud seadusest lähtuvalt 
sooritada neil eesti keel teise keelena 
lõpueksam. Eksamite tulemused on 
olnud igal aastal väga kõrgel tasemel 
nii maakonna kui ka riigi keskmise 
tulemusega võrreldes.

Andekate toetamine 
Alates sellest õppeaastast on käi-

vitunud meil ka andeka ja õppimisele 
motiveeritud õpilase toetamine. And-
sime võimaluse õpilastel osa aineõp-
pest läbida individuaalse õppekava 
alusel väikerühmades. Väikerühmade 
töös osales ja seeläbi toetatud õpilasi 
oli sel õppeaastal 67. Osad neist osale-
sid ka mitme erineva aine väikerühma 
tunnis. Nende rühmade töö üks ees-
märke õpilase süvendatult õpetamise 
ja arendamise kõrval on ka õpilaste 
ettevalmistamine ainevõistlusteks. Sel-
le õppeaasta maakondlikest aineolüm-
piaadidest võttis osa 75 õpilast. Nende 
seast 18 õpilast saavutas koha esimese 
kuue seas. Enamik neist õpilastest olid 
kutsutud ka vallavanema vastuvõtule. 
Maakondlike voorude võitjate seast 
valitakse osalejad ka riiklikku vooru. 
Riiklikus voorus ühiskonnaõpetusest 
esindas tublilt meie kooli ja maakonda 
Helger-Hans Külmallik. 

Lisaks aineolümpiaadidele osalesid 
meie õpilased edukalt ka teistel erine-
vatel ainevõistlustel. Õpilaste teadus-
tööde riiklikul konkursil saavutas meie 
kooli õpilane juba teist aastat järjest 
auhinnalise koha keemia valdkonnas. 
Kui eelmisel aastal sai II preemia 
Brigitta-Maria Vakaljuk, siis sel aastal 
saavutas III preemia Kairi Ojasoo. 
Mõlemad õpilased viisid oma prak-
tilised uuringud läbi Tartu Ülikooli 
keemialaboris ja nende praktikumide 
juhendaja oli Tõiv Haljasorg. Ajaloo 
ja ühiskonnaõpetuse valdkonna tun-
nustuse oma uurimistöö eest pälvisid 
Helger-Hans Külmallik ja Richard 
Mäesalu, kelle juhendajateks olid Mikk 
Maasikrand ja Lea Koitjärv. Kunsti 
valdkonnas osalesid meie õpilased 
väga edukalt erinevatel konkurssidel

Väikerühmade tunni ja individuaal-
se õppekavaga toetatud õppele lisaks 
võimaldab kool õpilastel osaleda TÜ 
Teaduskooli, TlÜ Õpilasakadeemia 
jt ülikoolide kooliõpilastele suunatud 
kursustel. Ülikoolide juures läbivii-
davad kursused toetavad õpilaste 
igapäevast õppetööd, valmistavad neid 
ette kõrgkooliks ja annavad võimaluse 
valikaine läbimiseks väljaspool kooli-
tundi. Sel õppeaastal õppis teaduskoo-
li kursustel 9 õpilast, neist üks lõpetas 
kaks kursust. 

Õppimine kogemusest ja oma 
ala spetsialistidelt

Selle õppeaasta läbivaks märksõ-
naks meie koolis oli KOOSTÖÖ. 
Koostöö igas mõttes ja igal tasandil. 
Ühiselt valla haridusasutustega said 
läbi viidud koolituspäevad kõikidele 
haridusasutustele: sügisene klassiõpe-
tajate, tugispetsialistide ja lasteaednike 
koolituspäev Jänedal, äkkrünnaku 
koolitus TG-s, uimastiennetuse koo-
litus Tapa VPK-s ,1. juuni ühisüritu-
sed 6.–8. klassidele ja valla viktoriin. 

Koolil on väga hea õppealane koostöö 
Tapa Linnaraamatukogu, Kaitseväe 1. 
Jalaväebrigaadi ja Lääne-Viru Raken-
duskõrgkooliga. Meie majandusõppe 
raames teevad õpetajad koostööd ette-
võtetega nii oma vallast kui kaugemalt. 

Meie õpilastel oli sel õppeaastal 
võimalik tundides kohtuda väga erine-
vate inimestega: näiteks inglise keele 
ja ühiskonnaõpetuse tundides toimus 
kohtumine meie kaitseväe NATO 
toetusgrupi esindajatega USA-st ja 
meie liitlasvägede esindajatega; eesti 
keele ja ajaloo lõiminguid tutvustas 
teadlane Janno Zõbin ja kirjanikutööst 
rääkis kirjanik Indrek Hargla; ühis-
konnaõpetuse tunni raames toimusid 
kohtumised Marina Kaljuranna, 1. 
Jalaväebrigaadi esindaja major Pikneri, 
Yana Toomi ja Lea Pulleritsiga, lisaks 
kohtumised Euroopa asjade komisjoni 
ja Pagulasabikeskuse esindajatega; 
muusikalisi elamusi pakkusid Gerli 
Padar, Alen Veziko, toimus pärimus-
muusikakontsert, kus esinesid Taavet 
Niller, Tõnis Kirsipu ja Martin Müller. 
„Tagasi kooli“ programmi raames 
toimusid väga huvitavad kohtumised 
Laura Kuldkepiga (Tradehouse OÜ 
tegevjuht), perearst Lembi Polderi-
ga, Kirjastus Kuldnööbike omaniku 
Pamela Maraniga, vanglateenistusest 
kooli vilistlase Sander Anniga jt väga 
huvitavate inimestega.

Õppetöös tublid 2016/2017 
õppeaastal

Tapa gümnaasiumis õppis sel õppe-
aastal 521 õpilast ja tänaseks on kõik 
õpilased oma selle aasta töö teinud 
ning enamus neist naudib teenitult 
suvepuhkust, et uuel õppeaastal uue ja 
värske hooga taas tarkust taga nõuda. 
Väga heade hinnete ja kiituskirjaga 
lõpetasid põhikooli üleminekuklassi: 

2.A klassist Aris Roditšenko, Ma-
tilda Jane Trummar, Toomas Joosua 
Kivisild, Randel Solnik, Johannes 
Talbach, Eliisa Maria Sahtel, Kert 
Pragi, Mia Mariitta Teinonen, Liisa 
Jusupov, Karl Rosental ja Lisette Unt; 
2.B klassist Danel Filippov, Hendrik 
Himma, Keimo Kari, Mihkel Kuu-
sik, Laivi Milvaste, Lilian Pilt, Silver 
Prants, Kristlin Ruiso ja Taavi Viirg; 
3.A klassist Iti Gulbis, Risto Kari, 
Kamilla Kärt, Lisete Mätlik, Ander 
Nugisman, Andero Pihlak, Remo-
Marten Soorand ja Valter Võsuri; 
3.B klassist Emma Afanasjev, Saskia 
Ilisson, Laura Jaanis, Laura-Liisa Kald, 
Karl-Eerik Leht, Lisandra Oserov, 
Armand Panksepp, Grete-Liis Pärtli 
ja Rasmus Sulev; 4.B klassist Eliise-
Anett Eevardi, Mattias Kaasik, Gre-
teliis Kokk, Jaan Francis Rattasepp, 
Kertu Rebane, Gretel Sepre, Liisbet 
Tina ja Kärt Varblane; 5.A klassist 
Miina-Matilda Risthein ja Ann-Elisbe-
th Sang; 5.B klassist Emili Afanasjev, 
Ville Morgen Fohs, Sabrina Karajev 
ja Lisette Lõõnik; 6.A klassist Karl 
Hendrik Kanna, Sandra Karajev ja 
Jana Katre Ojasoo; 6.b klassist Kermo 
Mätlik ja Venno Vaigurand; 7.A klas-
sist Laura Himma; 7.B klassist Eleri 
Afanasjev ja Jens Ülesoo; 8.A klassist 
Kairi Ojasoo, Laura Leppik ja Marlen 
Serbin; 8.B klassist Lisbeth Kallas.

Gümnaasiumiklassidest väärivad 
tunnustust hea õppeedukuse eest 1. 
aasta õpilased Betty Abel, Kristiin 
Gildemann, Marc Girfanov, Varvara 
Iljina, Lisbel Serbin ja Anna-Liis 
Voogla; 2. aasta õpilased Keili Ka-
dak, Heli Kukk, Viktoria Martsinke-
vitš, Jana Prutenskaja, Stefen Sumla 
ja Kelly Vildek. 

Põhikooli 9. klassi lõpetab „4“ ja 
„5“-ga TG-s sel õppeaastal: 

9.A klass: Anna Abrosimova, 

2016/17 õppeaasta Tapa gümnaasiumis
Richard Hallikmaa, Karlis Jusupov, 
Keijo Evard Kask, Ott Kippar, Joosep 
Kivisild, Krislin Kruus, Jete Lisett 
Neerot, Laura Peri, Angeliis Pilt, Mia-
Marii Tedrekull ja Britt Ülesoo. Klas-
sijuhataja on Ene Kallast. 9.B klass: 
Luiza Aleksandrova, Diana Buš, Rivo 
Evardi, Anastasia Jakovleva, Carmen 
Kivistik, Valter Klettenberg, Georg 
Kokk, Helger-Hans Külmallik, Laura 
Lampe, Eiko Murro, Kevin Paas, Kas-
par Palmsalu, Laura Roodvee, Markus-
Heinrich Saariste, Karl Markus Sipria, 
William Skrjabin, Aneta Šumljanski, 
Gelvia Truus, Brigitta-Maria Vakaljuk 
ja Anton Vissak. Klassijuhataja on Tiiu 
Saluste.

Tapa gümnaasiumi lõpetab sel 
kevadel 95. lend 39 noore elluastu-
jaga. Neist „4“ ja „5“-ga lõpetavad: 
Hanna Jairus, Marie-Johanna Kippar, 
Ksenia Kosmirak, Kristel Külmallik, 
Janeriin Lepik, Raido Randver, Sander 
Serbin ja Oliver Tuulemäe. Lennu 
klassijuhataja on Anneli Kaasik.

Et võimaldada parimat…
Juba mitmendat aastat viime koolis 

läbi erinevaid uuringuid, mis on osa 
kooli sisehindamisest ning ühtlasi 
aitab uuringute tulemuste annalüüsi-
mine toetada õpilaste arenguteed ja 
samas toetab ka kooli arendusprot-
sessi planeerimist. 

Iga-aastaselt küsime 8.–12. klassi 
õpilastelt tagasisidet aineõpetajate 
tööle ja uurime nende rahulolu koo-
liga. Antud uuringute tulemuste üld-
koondist saavad sügiseti ülevaate nii 
õpilased kui töötajad, samuti tutvus-
tatakse tulemusi ka hoolekogule. Uu-
ringu tulemuste põhjal saab paremini 
planeerida õpiprotsessi ja õppetööd 
toetavaid tegevusi ning keskkondi.

2011/12. õppeaastast alates on läbi 
viidud uuringut 3.–11. klassi õpilaste 
õpimotivatsiooni, kooliga rahulolu 
ja sotisaalse enesetõhususe kohta. 
Uuring sisaldab ka klassijuhataja 
analüüsi. Uuring võimaldab võrrelda 
erinevaid aastaid samade klasside lõi-
kes ja poisid-tüdrukud eraldi. Uuringu 
tulemused ja analüüs näitavad ära, mis 
vanuseastmetes milliste probleemide 
ja kitsaskohtadega on vaja tegelda 
õpetajatel, tugispetsialistidel või juht-
konnal. 

Iga õppeaasta lõpul analüüsivad 
õpetajad oma tööd ning saavad sa-
muti hinnata oma rahulolu kooliga: 
töökeskkond, õppetöö planeerimine, 
kolleegide vahelised suhted ja juhti-
mine. Nii nagu õpilaste hinnangud 
ja ettepanekud on aluseks õppetöö 
ja koolielu planeerimisel, arvestame 
ka õpetajate tagasisidet tuleviku pla-
neerimisel.

Märkame ja tunnustame
Oleme aasta-aastalt juurutanud 

põhimõtet „märka ja tunnusta oma 
kolleegi või kaasõpilast“. Paar aastat 
tagasi töötasid õpilased-õpetajad 
välja „Hea õpetaja“, „Hea õpilase“ 
ja „Hea tunni“ tunnused. Sel õp-
peaastal esimest korda kuulutasime 
välja konkursi, kus kõigil oli võimalik 
esitada „Hea õpetaja“, „Hea õpilase“ 
ja „Hea teo“ kandidaate. 2017. aasta 
alguses kogunes koolipere aulasse, 
kus kuulutati välja laureaadid: „Hea 
õpetaja 2016“ oli Anneli Morgenson, 
„Hea õpilane 2016“ oli Marie-Johan-
na Kippar ning „Hea tegu 2016“ oli 
õpetaja Eve Allsoo juhitud projekt 
„Tour de Art“.

Õppeaasta lõpul juunis tunnustati 
nii õpilasi kui töötajaid. Töötajate 
tunnustamiseks said põhjendatud 
ettepanekuid teha kõik töötajad. 8. 
juunil toimunud tunnustamisüritusel 

jagati tänukirju ja lilli vastavalt kol-
leegide tunnustamisettepanekutele ja 
Tapa gümnaasiumi tunnustamiskor-
rale – tunnustatud said ka õpetajad, 
kelle juhendatud õpilased saavutasid 
konkurssidel ja olümpiaadidel häid 
tulemusi. Siinkohal tuleks märkida, 
et maakonna ainetundjate aupäeval 
tunnustas Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kool Tapa gümnaasiumit, kes kasvatas 
maakondlike gümnaasiumi õpilaste 
olümpiaadidel ainukese koolina nii 
auhindade saajate absoluutarvu kui 
ka suhtarvu. Tunnustusega kaasneb 
Lääne-Viru Rakendukõrgkooli poolt 
korraldatav koolitus meie töötajatele 
meile sobival teemal.

Õppetööd toetavad projektid 
Tapa gümnaasium sai 2016/17. õp-

peaastal rahastuse mitmele projektile, 
mis toetasid õpiprotsessi ja olid seotud 
erinevate õppeainetega. 

Keskkonna Investeeringute Kes-
kus rahastas ennekõike loodusaineid 
toetavat projekti „Koostöös looduse 
kaitseks!“, mille raames iga klass sai 
käia ainekavaga seotud õppekäigul. 
Projekti lõpus toimus ka looduskait-
senädal, mille raames erinevas vanuses 
õpilased jagasid läbitud õppekäikudel 
saadud teadmisi üksteisele ning güm-
naasiumiastme õpilased käisid tunde 
läbi viimas Tapa valla lasteaedades. 
Looduskaitsenädala lõpus koristasid 
õpilased oma kodulinna.

Haridus- ja Teadusministeeriumi 
rahastas lõiminguprojekti „Tour de 
Art“. Projekt oli suunatud vene ja eesti 
keelt kõnelevate noorte koostööle läbi 
huvitavate tegevuste, mis olid seotud 
erinevate õppeainetega (ühiskonna-
õpetus, ajalugu, kunstiõpetus, majan-
dusõpe jne). Projekti partnerkooliks 
oli Kunda ühisgümnaasium – kahe 
kooli õpilased said osa neljast järjes-
tikusest tegusast päevast ning projekti 
lõpetas nn „Tour de Art“ 24 h Tapa 
gümnaasiumis.

Mitmed aastad on Kaitseministee-
rium toetanud riigikaitseõpetuse läbi 
viimist Tapa gümnaasiumi gümnasis-
tidele. Eelpool nimetatud toetus on 
võimaldanud läbi viia riigikaitseõpe-
tust vastavalt ainekavale, kuid tänu 
heale koostööle 1. jalaväebrigaadiga 
on meie õpilastele saanud osaks ka 
praktiline õpe, mida organiseerib rii-
gikaitseõpetaja Margus Oras.

Kevadel kirjutasime taotluse EV 
100 raames toimuvale projektikonkur-
sile „Igal lapsel oma pill!“. Tänaseks 
on teada, et meie taotlus rahastati, 
mille tulemusena saavad Tapa güm-
naasiumi muusikahuvilised õpilased 
harjutada elektrikitarril, trummikomp-
lektil ja digiklaveril ning lisaks saame 
soetada ka basskitarri võimendi.

9. märtsil kuulutas Euroopa Par-
lamendi infobüroo välja Euroscola 
konkursi gümnaasiumi ja kutse-
õppeasutuste õpilastele. Konkursil 
osalemiseks tuli õpilastel korraldada 
oma koolis Euroopa päeva üritus 
ajavahemikus 1.–12. mai 2017. Õpe-
taja Mikk Maasikranna juhtimisel ja 
õpilaste kaasabil planeeriti Euroopa 
nädal Tapa gümnaasiumis. Konkursist 
võttis osa 26 kooli üle Eesti, millede 
seast valiti välja 5 kooli, kes saavad 
võimaluse osaleda sügisel

Strasbourgis Euroopa Parlamendi 
noorteprogrammis Euroscola – nende 
viie hulgas on ka Tapa gümnaasiumi 
õpilasgrupp.

2017/18. õppeaastaks on planeeri-
tud nii mõnigi projekt, millele ootame 
vastuseid – loodame parimat!

Elmu Koppelmann, TG direktor
Aile Kippar, TG õppejuht

Agnes Jürjo, TG personali- ja projektijuht
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22.–25. mail viis Tapa vene põhikool 
läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi 
poolt rahastuse saanud haridusliku 
lõimumise projekti. Projektis osalesid 
meie kooli 5. klassi õpilased koos Tapa 
gümnaasiumi 5. b klassi õpilastega. 

Projekti eesmärgiks oli:
1) arendada õpilaste oskust märgata 

ümbritseva keskkonna mitmekesisust 
– loodust, kultuuri majandust ja ini-
mest kui üht tervikut,

2) osata hinnata ja säästa puhast 
loodust, kuulata ja jälgida seda,

3) kasvatada armastust kodumaa vastu.
Esimesel päeval sõbrunesid lapsed 

Tapa vene põhikoolis, kus olid erine-
vad tutvumismängud ja orienteerumi-
ne. Sellele järgnesid töötoad, mis olid 
pühendatud Valgejõele. Õpilased osa-
lesid neljas õpitoas: „Vabaaja veetmise 
võimalused Valgejõe ääres“, „Valgejõe 
kalad“, „Vesiveskid Valgejõel“ ja „Al-
likad – miks me peame neid hoidma“.

Teisel päeval tutvustasid õpilased 
eelmisel päeval tehtud plakateid ning 
alustasid oma e-raamatute koostamist 
tahvelarvutites. Seejärel läksime Por-
kunisse, kust algab Valgejõgi! Käisime 
Porkuni Paemuuseumis, kus õpilased 
läbisid õppeprogrammi „Aardelaegas 
Eesti maapõuest“ ja töötoas said õpila-
sed ise teha paekivist külmkapimagneti. 

Kolmandal päeval sõitsime Jääaja 
Keskusesse, kus õpilased jagunesid 
kahte gruppi – ühed osalesid õppe-
programmis „Kuidas tekkis kelgumä-
gi“ ja teised „Järv elukeskkonnana“. 

Neljanda päeva hommikul sõitsime 
Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusesse, 
kus õpilased läbisid maastikuseikluse. 
Õpilased said tulepulgaga lõket süüdata, 
vibu lasta, orienteeruda metsas ja lahen-
dada põnevaid ülesandeid ning mängida 
Disc-golfi. Peale kosutavat lõunasööki 
lõpetasid õpilased oma e-raamatud ning 
tegid kokkuvõtteid projektist. 

Projektis osalenud lapsed said 
võimaluse tutvuda ja sõbruneda teise 
kooli õpilastega, näha Eestimaad ja 
külastada kohti, kuhu niisama ei sattu. 
Vahva oli vaadata, kuidas lapsed leid-
sid nende päevade jooksul viisi, kuidas 
suhelda – eesti ja vene keeles, kuid ka 
käed ja jalad tuli mõnikord appi võtta! 

Loodame, et uuel õppeaastal meie 
koostöö jätkub!

Projekti viisid läbi Tapa vene põ-
hikoolist Natalja Roditšenko, Raili 
Rooba, Triin Liukonen, Jana Januško 
ja Alevtina Vassiljeva ning Tapa güm-
naasiumist Mare Vahtramäe, Rita Joor 
ja Malle Truu.

Uute kohtumisteni!
Triin Liukonen

Projekt „Neli päeva“

2016/17. õa õppis Tapa vene põhi-
koolis 153 õpilast. Poisse oli 87 ja 
tüdrukuid 66. 

6. juunil toimus pidulik koolilõpuak-
tus 1.– 8. klassi õpilastele, kus tunnistus 
ja kiituskiri anti kätte kooli parimatele 
õppijatele. Kiituskirjaga lõpetajaid on 
meie koolis 22 ja neljade-viitega lõpe-
tajaid 47. Tublidest õpilastest ja nende 
klassijuhatajatest sai mälestuseks ka pilt 
jäädvustatud. Kaksteist õpilast peavad 
aga veel pingutama ja lisatööd tegema. 
Loodame, et ka nemad lõpetavad 
täiendava töö ja saavad suvepuhkust 
nautida. Tunnustati ka olümpiaadidest, 
konkurssidest ja aktiivselt ringitööst 
osavõtjaid kiidu- ja tänukirjadega ning 
õpetajaid ja kooli personali tänati aasta 
tubli ning hea töö eest. 

9. klassidel on praegu eksamipe-
riood. Kaks eksamit on seljataga ja 
kolmas veel ees. Hoiame kõik neile 
pöialt ja soovime viimaseks eksamiks 
„ни пуха ни пера“ (kivi kotti). Põhi-
kooli lõpuaktus oli 16. juunil kell 17 
kooli aulas.

Meie lapsed on esindanud Tapa 
vene põhikooli vabariiklikel ja maa-
kondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel 
- rahvusvaheline vene keele olümpiaad 
«Знатоки русского языка» (Vene 
keele tundjad), II vene keele ja kirjan-
duse vabariiklik konkurss, vene keele 
festival, vabariiklik tõlkijate konkurss 
«Почтовые лошади просвещения» 
(Hariduse postihobused).

Laste- ja noorte kultuuriaasta raa-
mes Kodanikuhariduse programmi 
MINU RIIK poolt Eesti Vabariigi 
99. aastapäevaks väljakuulutatud 
XV esseekonkursi “Minu kodu on 
Eestimaa ” (“Эстония – мой дом 
родной”), maakonna matemaati-
kaolümpiaad, matemaatikavõistlus 
Känguru, Pranglimise Eesti MV 

eelvõistlus, Inglise keele olümpiaad, 
inglise keele etluskonkurss 3.- 5. klas-
sidele, 6. klasside inglise keele päev, 
inimeseõpetuse-, keemia-, kunstio-
lümpiaad, maakondlik 1. ja 2. klasside 
looduspäev, linnuviktoriin Lääne-Vi-
rumaa kuuendate klasside õpilastele 
“Eesti linnud”, luulekonkursil “Ellen 
Niiduga Midrimaal”.

Esimest korda andsime oma pa-
nuse ka heategevusse öökullide meis-
terdamise näol. Tänu meie ja teiste 
heategijate abiga koguti ligi 4 000 eurot 
ning saadi aidata kolme diabeedilast!

Õpilased said käia õppekäikudel 
nii talvel kui ka kevadel, osaledes 
Aegviidu ja Oandu Looduskeskuse 
programmides “Hundiretk”, “Vahe-
tuvad aastaloomad! Mängime mäkra 
ja oleme kitsekari!”, „Tuli metsas“, 
„Mets – apteek ja toidusahver“.

Ühiskülastusi teatrisse eestikeelse-
tele etendustele oli planeeritud kaks 
– 5.–8. klasside õpilastele, kes vaatasid 
Tallinna Lasteteatri jõululavastust 
„Mardileib“ ning kevadel sõitsid 1.- 
4. klassi õpilased Tartusse, et vaadata 
Urmas Sisaski lastemuusikali „Sööbik 
ja Pisik“.

Aprillikuu teisel nädalal toimus 
koolis lõimitud aine- ja keeleõppe 
nädal, mille raames toimusid aineõpe-
tajate lahtised tunnid ja kus tekkis idee 
läbi viia matemaatika metoodikapäev 
teemal „Ettevalmistus põhikooli 
matemaatikaeksamiks“, läbiviijaks A. 
Morgenson ja mis leidis aset 19. mail 
ning külalisteks valla koolide mate-
maatikaõpetajad.

Sel õppeaastal on koolil olnud 
palju edukaid ettevõtmisi ja huvitavaid 
projektipäevi. Juba septembrikuus 
toimus projekt „ Lugeda on vahva“, 
mis kirjutatud Irina Piksare ja 5. klassi 
õpilaste poolt ja sai läbi viidud koos 

Lehtse kooli õpilastega. 
Osalesime A. H. Tammsaare muu-

seumiprojektis, mis leidis aset nii Albu 
koolis kui ka Tapa vene põhikoolis ja 
kandev osa oli meie kooli folklooririn-
gil õpetaja V. Pavljuki juhendamisel.

Õpetajad I. Piksar ja N. Roditšenko 
organiseerisid ja viisid läbi sotsiaalse, 
ei vägivallale suunatud projekti 5.–9.
klassi õpilastel «Наша школа – это 
мы» („Meie kool – need oleme meie“)

Õpetajad I. Piksar ja N. Roditšenko 
koos 9. klassiga organiseerisid ja viisid 
läbi projekti 1.–4. klassi õpilastele, mis 
oli pühendatud maapäevale «День 
Земли».

Loovtood kaheksandas klassis 
kaitses aprilli lõpus kaheksa õpilast. 
Neljane rühm õpilasi kaitses oma 
loovtööd teemal „Путешествие в 
море книг“ (Reisimine raamatute me-
res), mille käigus viidi läbi kirjanduslik 
võistlusmäng 4.–7. klassi õpilastele, 
juhendajaks J. Loštsina.

Mai lõpus toimus Haridus- ja tea-
dusministeeriumi haridusliku lõimu-
mise neljapäevane projekt, kus osalesid 
meie kooli ja Tapa gümnaasiumi 5. b 
klassi õpilased. Eestvedajad ja läbivii-
jad õpetajad olid N. Roditšenko, R. 
Rooba ja T. Liukonen.

Õpetaja I. Piksare ja 5. klassi noorte 
ühisprojekt «Вместе интересно!» 
(Koos on huvitav!), mis leidis aset juuni 
alguses Karepal koos Sõmeru põhikooli 
õpilastega, mis on suunatud heategevu-
sele ja jätkub järgmisel õppeaastal.

See on ülevaatlik kokkuvõte Tapa 
vene põhikooli õppe- ja kasvatusli-
kust tegevusest. Aitäh kõigile tegusa 
koostöö eest! Soovin kõikidele kaunist 
suve, toredat puhkust ja nagu alati – 
kohtume septembris!

Maija Rebane,
Tapa vene põhikooli õppealajuhataja 

Projekti “Koos on huvitav” tegevused toimusid Karepal. Foto  Tapa vene põhikooli arhiivist

2016/17 õppeaasta 
Tapa vene põhikoolis

Juba neljandat korda on Tapa vene 
põhikool saanud rahalist toetust 
SA Archimedeselt. Projekt „Koos 
on huvitav“ toimus Karepal 1.–5. 
juunini, kus osalesid 25 õpilast Tapa 
VPK ja Sõmeru Koolist, juhendajad 
olid Irina Piksar ja Tatjana Sõtšova.

Kuidas jõudsime selle projektini?
Kui arutlesime teema üle, siis ilm-

nes, et tähtis on suhtlemine nendega, 
kes on meie kõrval, muidu võõrdu-
me, eemaldume üksteisest. Eesmär-
giks saigi vene- ja eestikeelsete laste 
ühised kokkusaamised, uute tutvuste 

loomine, suhtlemine teise kultuuri 
esindajatega, oskus planeerida oma 
ajaveetmist, arendada ühiskondlikku 
aktiivsust ja vastutustunnet.

Kõigi viie päeva tegevused olid 
suunatud suhtlemisele, et õpilased 
usuksid iseendasse ja mõistaksid, 
milliseks kujuneb nende tulevik, 
sõltub neist endast. Koos veedetud 
aja jooksul õppisid poisid-tüdrukud 
mõistma, et suhtlemine on väärtus, 
mida kahjuks kõik ei mõista.

Selleks et muuta maailma, tuleb 
alustada iseendast, suhtumisest ümb-

ritsevasse. Esimesel kohtumisel toimus 
arvamuste kohvik, kus arutleti teemal 
„Inimesed ja loomad“. Jõuti tõde-
museni, et loomad vajavad inimeste 
sõprust ja heaperemehelikku suhtu-
mist. Õpilased otsustasid külastasid 
loomade varjupaika ja valmistasid 15 
magamiskohta koertele. See töö jätkub. 

Viie päeva jooksul elasid kahe koo-
li õpilased Karepal, tegid koos tööd, 
mängisid ja suhtlesid. Emotsioonid, 
järelkaja ja huvi veel kokku saada on 
kõige parem hinnang koosoldud ajale.

Irina Piksar, projektijuht

Noortekohtumised „Koos on huvitav!“

Kõlanud on viimased koolikellad ja 
läbi viidud viimase koolipäeva pidu-
lik aktus. Paljudele õpilastele oli see 
rõõmupäev, kätte saada tunnistused 
ja kiituskirjad tubli töö eest õppeaasta 
jooksul. Koolimaja jääb vaikseks, liiku-
mas võib ainult näha lõpuklasside õpi-
lasi, sest nendel kestab eksamiperiood.

Õpetajad ja ringijuhid teevad töö-
dest kokkuvõtteid ja seavad uusi tu-
levikuplaane järgmiseks õppeaastaks.

See aasta oli laste- ja noorte kul-
tuuriaasta (sisukam, ideede rohkem ja 
põnevam). Aasta tunnuslause „Mina 
ka”, märksõna – koostegutsemine. 
Meiegi koolis toimus õppeaasta jook-
sul edukaid ettevõtmisi ja huvitavaid 
klassiväliseid tegevusi.

Meeldejäävamad üritused: sügis-
pidu ilusate omatehtud kübaratega, 
kadri- ja mardipäeva tähistamine koos 
Jäneda Kooli õpilastega, vastlatrall 
folklooriringi ja A. H. Tammsaare 
Majamuuseumi töötajatega, draama-
ringi etendused eesti keeles, külalis-
teks naaberkoolid ja lasteaed. Ilus oli 
kevadpühade üritus „Muna-munake”, 
emadepäeva kontsert, lemmiklooma-
päev, neljanda klassi lõpupidu ja viima-
ne koolikell 9. klassidele. Isadepäeva 
tähistasime Tapa Väljaõppekeskuses.

Palju on korraldatud projektipäevi 
nii oma koolis kui ka naaberkoolidega 
koostöös. Kooli on külastanud esine-
mistega Tapa Muusikakool, Viljandi 
Pärimusmuusika Keskus. Sõpradeks 
on jäänud meie koolile teater Tuule-
veski ja Ilmarine.

Võtsime osa KEAT projektist ja 
ülevabariigilisest konkursist „Suitsup-

rii klass” 5., 7.A., 9.A klassid lõpetasid 
võistluse edukalt. Algklassid võtsid 
osa Päästeameti projektist „Tean 
tulest”.

Koolis töötab 12 huviringi, ju-
hendajateks kooli tublid õpetajad. 
Õpilasesindus on aktiivne ja toetab 
tegevusega õppetegevust, õpilased 
viisid läbi palju üritusi, näitasid üles 
omaalgatust. „Päkapikkude jõulut-
rall„ koos jõulukohviku ja loteriiga, 
sõbrapäeval talendikonkurss „Mina 
ka”, naljapäeva tähistamine, kus toi-
mus klassidevaheline jalgpalliturniir. 
Õpilasesindus kontrollis helkurite 
olemasolu ja enne söömist kätepesu. 
Õpilasesindus osales aktiivselt õppe-
päevadel ja koolitustel maakonnas, 
viimasena toimus foorumlaud, projekt 
„Salliv kool” Rakvere põhikoolis.

Klassivälised üritused, projektid, 
õppekäigud, aitavad kaasa ja juhivad 
tähelepanu positiivse ja õpilassõbrali-
ku koolikeskkonna loomisele, toimus 
ümarlaud, teemaks „Koolikultuur ja 
distsipliin”. Õppeaasta lõpetas tublide 
ja aktiivsete õpilaste õppeekskursioon, 
preemiareis Jõgevamaale.

On jäänud mõned nädalad täis te-
guderohkeid päevi, püüame olla pisut 
teistsugused, natuke paremad, rahuli-
kumad. Hoiame pöialt ja elame kaasa 
9. klasside lõpueksamitele ja kohtume 
nendega 16. juunil kell 17 koolimaja 
aulas pidulikul aktusel.

Rõõmurohket suve õpilastele, 
päikselisi päevi ja rahulikku äraolemist 
kolleegidele.

Huvijuht Helgi Tiitso
 

Meie kool – 
Tapa vene põhikool

Lehtse uue keskusehoone sisehoovis ja kultuurimaja ees
26. augustil 2017. a 

SUUR SUVELÕPUPIDU KÕIGILE – pidupäev perega
Tegevuste algus kell 16.

* Uue keskuse pidulik avamine
* Kontserdid

* Tantsuks ansamblid
* Tegevused lastele

* Heategevuslik loterii
* Puhvet

NB! jälgige reklaami! Ootame huvitavaid pakkumisi! Info 521 8398;
info@lehtsekultuurimaja.ee.
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Meie kooli 95. lend lõpetab veel vanas 
Pruuna mõisahoones. Uus õppeaasta 
algab Lehtse alevikus kooli jaoks reno-
veeritud majas. Ajalukku jäävad aegade 
jooksul armsaks saanud mõisakooliga 
seotud traditsioonid, samuti akna taga 
õõtsuvad iidsed tammed, vilkad ora-

vad pargipuudel, talvel soojad ahjud, 
koolitee üle Soodla jõe silla. See on 
tõsilugu, et ühe lõpueksami ajal palus 
õpilane luba aken kinni panna – linnud 
laulavad nii valjult, et ei saa mõelda. 

Edu ja häid valikuid meie koolilõ-
petajatele!

jäähalli. Muuseumis oli huvitav tutvu-
da Maa ehituse ja tekkega ning meie 
metsade ja loomadega. Loomulikult 
käis pealinna külastamise juurde ka 
jalutuskäik vanalinnas. Päeva lõpetasime 
uisutamisega jäähallis. Vastlapäev erines 
samuti tavapärasest. Sel aastal võtsime 
kelgutamise asemel ette jalgsimatka 
Lehtse Rabasaare karjääri, kus uisuta-
sime ning grillisime. 

Mõlemad liitklassid osalesid ka sel 
aastal aktiivselt küünlaümbriste ning 
patareide kogumisel. 3.–4.klass võttis 
osa „Kõige linnusõbralikum klass 
2017“ konkursist ning kasvatasid aed-
herneid Räpina Aianduskooli Sõpru-
setera projekti kaudu. Läbi õppeaasta 
toimus ka liiklusring, kus 3. klassi 
õpilased said selgeks liikluseeskirjad 
ning õppeaasta lõpus juhiload. 

2016/17 õppeaasta oli meeleolu-
kas, kus õppimine ning lõbutsemine 
käis käsikäes. 

Kristlin Läänemägi

Viimane lend

Lehtse kooli algklasside 
tegus aasta

Pruuna mõisaga tulid hüvasti jätma ka kooli endised ja praegused õpetajad.
Foto  Rene Viljat

20. mail toimus Pruuna mõisas, ligi 
sada aastat koolimajana Lehtse ümb-
ruse lastele haridust ja haritust jaganud 
auväärses hoones, hüvastijätupidu 
Pruuna kooliga. Septembris alustab 
Lehtse Kool juba alevikus, uues mul-
tifunktsionaalses hoones. 

Kohale olid tulnud need, kes tundsid 
enda seotust Pruuna kooliga – endised 
õpilased ja õpetajad, koolis ametis olnud, 
kokku ligi kolmsada inimest.

Päevakohase ettekande kooli elust 
tegi praegune koolijuht Merike Kär-
mas. Oma mälestusi kokkutulnuile 
jagas õpetaja ja direktorina töötanud 
(1964–2006) Viive Linnjärv. Kooli 
asutamisest Pruuna ja üldisest ajaloost 
rääkis Lehtse Kooli „raudvaraks“ 
(1952–2015) hüütud Helle Koitjärv.

Aegade meenutusi luuleridadena 
kandis ette viimase Pruuna kooli lennu 
(98) lõpetav Kätlin Aron. Vahepalasid 
pidulikul aktusel kõnelejaile ja teistele 

esinejaile mängis kapell Emad ja Po-
jad, laulsid kooli vilistlastest Lehtse 
kammerkoori liikmed.

Kõrgetasemelist külakosti ja pidu-
likkust jagasid meie oma kooli kas-
vandikud, Estonia teatri ooperisolist 
Kadri Kipper ja eurolaulja Elina Born. 

Vilistlaste sõnavõttudest oli emot-
sionaalsem Pruuna kooli 1951. aastal 
lõpetanud endine üleilma tuntud est-
raadivõimleja Sergei Fatkini oma, kes 
tänas seda maja, seda aurat ja olukordi, 
mis teda suurele eluteele juhtisid. See 
oli 83. aastase mehe tänu Pruuna 
mõisas tegutsemise lõpetanud koolile 
ja majale. Sergei Fatkin oli Eesti NSV 
teeneline kunstnik juba 1969. aastast.

Järgmisel aastal ilmub ka raamat 
ühe väärika maakooli ligi saja aastasest 
tegutsemisest, pealkirjaga „Lehtse 
Kool Pruuna mõisas 1919–2017“

Jüri Freimann,
Pruuna koolipoiss aastatel 1952–1959

Sügisel alustas Lehtse koolipere nüüd 
lõpusirgele jõudvat õppeaastat tead-
misega, et see on meie viimane aasta 
vanas, aegade jooksul armsaks saanud 
Pruuna mõisas.

Koolirahvas on siin Pruuna mõisas 
toimetanud selle õppeaastaga kokku 
98 aastat. Tore oleks olnud koos 
Eesti Vabariigiga tähistada 100 aasta 
täitumist, aga … On tulnud aeg jätta 
selle majaga hüvasti, sest järgmiseks 
õppeaastaks kolib kool ringi Lehtse 
keskusesse, endise kolhoosi kontori 
renoveeritud ruumidesse. Ühise ka-
tuse alla saame lasteaiaga, mis kuulub 
2009. aastast kooli koosseisu ja on 
aastaid Lehtse korterelamus ruumi-
puuduses vaevelnud. Oleme rahul ja 
tänulikud, et valla poolt on seni koolile 
roheline tuli antud ning me saame 
jätkata 9-klassilise koolina. 

Kooli pika ajaloo meenutuseks 
Pruuna mõisas ning erinevate aegade 
iseloomustamiseks toon allpool välja 
mõned arvud ja nimed.

Esimesed klassid kolisid mõisa 
1919. aasta sügisel. Kool hakkas kand-
ma Lehtse Algkooli nime. Kokku on 
koolil nende aastate jooksul olnud 8 eri-
nevat nimevarianti. Lehtse Kool oleme 
2009. aastast, kui ühinesime lasteaiaga.

Koolijuhte on läbi aegade olnud 
kokku 12. Esimene koolijuht oli Aliide 
Rosin aastatel 1919–1922. Peale teda 
juhtis kooli 19 aastat (1922–1941) 
Arnold Roosvaldt-Raigna. Keerulis-
tel aastatel 1941–1958 jõudis kooli 
juhtida viis direktorit. 1958. aastal 
asus koolijuhiks legendaarne direktor 
Endel Sidron, kes juhtis kooli kuni 
1994. aastani, kokku 36 aastat. Temalt 
võttis juhtimise üle juba taasiseseisvu-
nud Eestis, varem Endli kõrval pikka 
aega õppealajuhatajana töötanud 
Viive Linnjärv, kes tegi seda tööd 
2006. aastani. Viive Linnjärv töötas 
erinevatel ametikohtadel selles koolis 
kokku 42 aastat. 

Meie kooli üheks põhiväärtuseks 
läbi erinevate aegade on olnud õpe-
tajad, kes olenemata riigikorrast on 
teinud oma tööd kohusetruult ja sü-
damega. Koolis pikka aega töötanud 
õpetajad: Helle Koitjärv – 63; Maret 
Pihel – 37; Anette Urbus, Alevtina 
Kütt – 35; Urve Renter – 34; Karin 
Vuntus – 33; Totti Kasekamp, Rita 
Püümann – 30 aastast. Karin Vuntus 
ja Rita Püümann töötavad koolis ka 
täna ning lisaks neile töötavad veel neli 
õpetajat ja direktor, kellel on tööaas-
taid 20 ja rohkem: Monika Läänemägi 
23, Tiiu Tikkerber ja Ingrit Mägi 22, 
Maren Liivik 21 ja Merike Kärmas 
20 aastat.

Mõned õpilaste, õpetajate ja kooli-

lõpetajate arvud:
1950/51 – õpilasi 183, õpetajaid 9
1966/67 – õpilasi 204, õpetajaid 

12, lõpetajaid 14
1996/97 – õpilasi 150, õpetajaid 

18, lõpetajaid 13
2002/03 – õpilasi 109, õpetajaid 

17, lõpetajaid 13
2003/04 – õpilasi 96, õpetajaid 17, 

lõpetajaid 18
2007/08 – õpilasi 58, õpetajaid 16 

(ametikohti 7,5), lõpetajaid 10
2015/16 – õpilasi 50, õpetajaid 16 

(ametikohti 6,6), lõpetajaid 7 
Kiitusega on kooli lõpetanud alates 

1955. aastast kuni tänaseni 27 õpilast.
Sellel õppeaastal oli koolis 42 last, 

18 õpetajat (ametikohti 6,1), lasteaias 
22 last ja 5 õpetajat (ametikohti 3,75). 
Kooli lõpetajaid on neli. 

Tänan ja kiidan 8. klassi õpilasi 
Moona Lamust ja Karl-Herman Udu, 
kes võtsid sügisel oma südameasjaks 
jäädvustada video kujul või fotodena 
kõik see, mis meil viimasel aastal 
koolis toimub. Valminud on mahukas 
materjal meie viimase aasta tegemis-
test. Aprillis tegi meie kauaaegne aja-
looõpetaja Helle Koitjärv veel viimase 
ringkäigu mööda mõisamaja ning 
jutustas huvilistele selle maja pikast ja 
väärikast ajaloost. 

20. mail pidasime lahkumispidu 
koos vilistlaste, endiste töötajate ja 
sõpradega, kes maja veel näha tahtsid 
ning sellega hüvasti jätta soovisid. 
Registreeritud külalisi sai kokku 215, 
neile võib juurde arvestada veel kuni 
kolmkümmend inimest, kes lihtsalt 
korraks läbi astusid või pargi all 
kooliaega meenutasid, ning ka meie 
praegused õpetajad. Tiiu Tikkerberi 
poolt kokku pandud kontsert, kus 
esinesid meie praegused õpilased ja 
vilistlased, oli väga südamlik. Peetud 
kõned ja sõnavõtud olid soojad, tulvil 
mälestusi ja meenutusi. Nagu kooli-
pidudel ikka, sai õhtul ka tantsujalga 
keerutada, seekord ansambel OK 
muusika saatel. Tänan kõiki kontser-
dil osalenud vilistlasi, kes ei pidanud 
paljuks tulla viimast korda oma koolile 
ja kaaslastele laulma, ootamata selle 
eest erilist tasu või tänu. Tänan kõiki 
külalisi, kes meie vana maja vastu huvi 
tundsid ja meile häid soove uude majja 
kaasa jagasid. Eriline tänu kogu meie 
kooliperele: õpilastele, õpetajatele ja 
teenindavale personalile, kes nägid 
vaeva lahkumispeo ettevalmistamise 
ja läbiviimisega. Nende hulgas olid 
suurema vaeva nägijad õpetaja Tiiu 
Tikkerber ja majandusjuhataja Tiina 
Talvik. Pildid peost on üleval meie 
kooli koduleheküljel. 

Senised 98 aastat kooli ajalugu 

Pruuna mõisas on plaanis koondada 
raamatukaante vahele. Raamatu valmi-
mist toimetavad meie kooli vilistlased 
Katri Lehtsalu ja Rene Viljat ning 
materjale aitavad koguda ja on muud 
moodi abiks veel paljud meie kooli 
vilistlased ja töötajad. Peoõhtul korral-
dasime raamatu ilmumise toetuseks ka 
korjanduse. Suur tänu kõigile senistele 
toetajatele. Toetusi ootame jätkuvalt 
ka edaspidi. Sellekohane info on meie 
kooli koduleheküljel www.lehtsekool.
ee ja Facebookis. Vilistlastelt, endistelt 
õpetajatelt ja töötajatelt ootame mee-
nutusi ja mälestuskilde kooli kohta. 
2018. aastal tähistame Lehtse hari-
duselu 155. aastapäeva ja loodetavasti 
on selleks ajaks valminud ka raamat.

6. juunil jätsid kooliga Pruuna 
mõisas hüvasti praegused õpilased. 
Toimusid viimast korda klassijuhataja 
tund ja pidulik kogunemine saalis. 
Kohal oli kooli vilistlane Sergei Fat-
kin, kes lastele erinevaid trikke näitas 
ja õhupallidest asjakesi meisterdas. 
Viimane koolipäev lõppes ühise tor-
disöömisega.

Järgmisel õppeaastal, juba uutes 
ruumides, on oodata laste arvu suure-
nemist nii koolis kui lasteaias. Hea on 
tõdeda, et meil on jälle paikseid noori 
peresid ja lisandub järelkasvu. 

Uutes kooliruumides jääme kind-
lasti puudust tundma sellest ürgsest 
loodusest, mis meid seni Pruuna mõi-
sas ümbritsenud on. Avarusest, mõisa-
hoones valitsevast erilisest õhkkonnast, 
oma kooli vaimust ja teatavast vabadu-
sest. Siia maha jääb kõik see, mis meil 
on õppekavas ja traditsioonides seotud 
mõisaga, pargiga, ümbritseva loodus-
keskkonnaga, mis on seni olnud meie 
peamised väärtused. Ajalooks saab 
kooli sümboolika ja oma kooli laul, 
mida saame veel 9. klassile lõpuõhtul 
laulda. Samas on hea mõelda, et ka 
meie oleme oluline osa selle vana mõisa 
pikast ja väärikast ajaloost.

Elu ei seisa paigal, vaid on pidevas 
muutumises ja põnev on alustada 
midagi uut. Kergema südamega lubab 
meilt siit lahkuda teadmine, et mõis 
saab uued omanikud ning pargi ilu, 
rahu ja vaikust hakkavad nautima 
eluõhtule jõudnud inimesed. Loodan, 
et mõisa uued omanikud lubavad meil 
ka tulevikus pargis jalutada, mõisamaja 
imetleda ja nostalgitseda. Mälestused 
jäävad alles meile kõigile. Pikka iga 
sulle, Pruuna mõis!

Tänan kõiki kolleege, lapsi, õpilasi, 
lapsevanemaid ning vallarahvast, kes 
sellel muutlikul aastal on meile toeks 
ja abiks olnud. Soovin kosutavat ja 
päikselist suve meile kõigile! 

Direktor Merike Kärmas

Lehtse koolist Pruuna mõisas

Hüvastijätt Pruuna kooliga

Karin Vuntus

Lehtse Kooli algklassid on koos 
õpetajate Kristlin Läänemägi ja Hiie 
Sammelseljaga sel õppeaastal mitmeid 
huvitavaid ettevõtmisi läbi viinud. 

Septembris toimus traditsiooni-
line spordipäev Tapa gümnaasiumi 
staadionil. Õpilased said klasside kaupa 
erinevaid spordialasid läbi teha ning 
päev lõppes ühistantsuga. Tapa valla 
algklassid said novembris veel kokku, et 
maha pidada ühine tantsupäev. Varasü-
gisesse mahtusid ka sügise alguse pidu 
ning pannkoogivõistlus. Sel õppeaastal 
tähistasime isadepäeva tavapärasest 
teisiti. Kutsusime isad kaasa Tapa 1. 
Jalaväebrigaadi linnakusse, kus saime 
tutvuda nii meie kui ka liitlasvägede teh-
nikaga. Samuti oli üritus koostöös Leht-
se Vabatahtliku Päästega, kus nii lapsed 
kui isad said kätt proovida päästealase 
tehnikaga. Jõulupeo puhuks aga etenda-
sime koolirahvale näidendi „Tagurpidi 
Siile“. Ühise ettevõtmisena külastasime 
Tallinnas Loodusmuuseumi ning Jeti 

Lehtse koolis on sport ja liikumine 
popp. Suure entusiasmiga võetakse 
osa erinevatest kooli sisestest kui ka 
väljaspool kooli toimuvatest spor-
diüritustest ja võistlustest. Teeme 
tihedat koostööd nii oma valla koo-
lidega kui ka Kadrina keskkooliga. 
Traditsiooniks on saanud Spordi-
nädala raames Kadrina keskkooli 
orienteerumispäevast osavõtt ning 
Tapa kooli algklasside spordipäeval 
osalemine. Alati oleme kohal olnud 
Jäneda Jüripäeva jooksul, kus oleme 
suurematel koolidel võitmise ikka 
keeruliseks teinud ja koostöös Jäne-
da kooliga on võimalik moodustada 
isegi jalgpallimeeskond vallasiseseks 
turniiriks. Maakondlikel suusa- ja 

jooksuvõistlustel paistavad silma Mikk 
Keis, Denis Gita ja Helena Volmre. 
Tapal toimunud Sinilille jooksul olid 
parimate seas meie kooli õpilased Gert 
Keis ja Moona Lamus, kes oma vanu-
seklassis saavutasid vastavalt 2. ja 3. 
koha. Koolisisesel 7-võistlusel (kavas 
on nii jõudu, osavust, koordinatsiooni 
kui ka täpsust vajavad spordialad) on 
konkurents tihe ja parimate vahel on 
vahed väikesed. Sel aastal olid 1.–3. 
kooliastme tugevamad Airi Ilves ja 
Kristjan Gunnar Jeltsov. 4.–6. klassis 
Kadri Paulus ja poistest jagasid esikoh-
ta Denis Gita ja Sten Piir. 7.–9. klassis 
osutusid parimateks Moona Lamus ja 
Karl Herman Udu.

Raili Rooba

Lehtse kool - 
väike aga aktiivne
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Lehtse lasteaed asutati 1993. 
a. Vajadus lasteaia kohtadele 
oli juba pikka aega jutu-
teemaks olnud. Muutused 
ühiskonnas soosisid suur-
majandite kaotamist ning 
ka Lehtses moodustati osa-
ühing, millega kaasnesid 
paratamatult teatud ameti-
kohtade koondamised.

Siis tuligi mõte ise midagi 
luua. Lapsi Lehtses oli ja 
neid veeti bussiga Aravete 
lastepäevakodusse. Kokku 
saades Tiiu Hiiemaa ja Irina 
Kivisooga, kellel olid samuti 
väikesed lapsed, tekkiski 
mõte luua Lehtsesse väike 
lasteaed. Oma ideedega 
pöördusime Lehtse valla-
valitsuse poole. Meid toe-
tati igati – eraldati korterid, 
kus oma jõududega tegime 
remondi. Mööblit saime 
mitmelt poolt. Narid saime 
Lehtse koolist, kus magasid 
kunagi 0-klassi lapsed, osa 
inventari tõime Turbatöös-
tuse lasteaiast. 

Lasteaia avamine toimus 
12. juulil 1993. Alustasime 
ühe rühmaga, kus oli 13 
last. Kuna laste arv Lehtses 
kasvas, saime juurde teise 
kolmetoalise korteri ja jät-
kasime tööd kahe rühmaga. 

2003.a. saime tunnustuse 
Järva Maavalitsuse Riikliku 
Järelevalve poolt.

Aastate jooksul on meil 
tööl olnud tublid inimesed: 
Tiiu Hiiemaa, Irina Kivisoo, 
Hele Kitsing, Tiiu Kitsing, 
Liia-Maia Vikat, Helda Saa-
me, Irja Roodla.

Suur suur aitäh Kau-
po Tõrukesele ja Evi Maie 
Toomlale (meie lasteaia ris-
tiemale), kes meid igati toe-
tasid ja aitasid. 

Paljud praegused lapse-
vanemad on meie lasteaia 
kasvandikud. Hetkel on las-
teaias 22 last. Ruumipuudus 
on olnud aastaid üks suur 
probleem. Täname Lehtse 
kultuurimaja, kelle lahke pe-
rerahvas on meid sinna alati 
vastu võtnud ja oma ruume 
kasutada andnud.

Oleme siin väikeses kor-
termaja lasteaias sõbralikult 
külg külje kõrval andnud 
lastele alusharidust juba 24 
aastat.

Täname lapsevanemaid, 
kes on meisse mõistvalt 
suhtunud ja igati toetanud.

2009. aastal viidi Lehtse 
lasteaed ühise juhtimise alla 
Lehtse põhikooliga ja sellest 
ajast kanname ühist nime 
Lehtse Kool. 2017. aasta 
sügiseks kolime ringi uutesse 
avaratesse ruumidesse ühise 
katuse alla kooli ja kultuuri-
majaga.

Anne Kivisoo

2016.–17. õppeaasta lõpetasid 
väga heade õpitulemustega: 
Martin Mõtlik (8. kl), Luise Gra-
ve (7. kl), Johanna Rahuoja (7. 
kl), Joonas Tamme (6. kl), Liisi 
Grave (5. kl), Karmel-Kendra 
Roball (4. kl), Robert Sillandi 
(3. kl), Kristina Veetamm (3. kl), 

Jäneda kooli tublid õppijad
Laura Nurk (2. kl), Heily Jürman 
(1. kl) ja Harri Saareoks (1. kl).

Head ja väga head õpi-
tulemused olid tunnistusel: 
1.klass –  Laurete Lainevee, 
Kristin Meltsar ja Vahur Ries; 
2. klass – Ann Andrisette Alg-
peus, Cassandra Leisson, Mirdo 

Ellermaa, Mehis Ries; 3. klass –  
Johann Grave, Marcus Jürman, 
Ken-Martti Vijar; 4. klass – 
Emma Ubaleht, Marthin-Maino 
Vinter; 5. klass – Karmo Mõtlik; 
6. klass – Jessica Leisson, Älis 
Maasik, Liisa Perandi, Marilee 
Pihlak; 7. klass – Sandor Keller; 

Läinud õppeaastal õppisime uut 
paljudel erinevatel õppekäikudel, 
kohtusime ja tutvusime erinevate 
elualade inimestega, tegime koos-
tööd erinevates projektides – tegime 
oma koolielu huvitavaks ja erineva-
maks tavalises koolitunnis või -klas-
sis toimuvast. Nüüd siis täpsemalt!

Õppekäik on niisugune koolist 
lähemale või kaugemale väljasõit, 
mille käigus õpime, kogeme midagi 
uut, vahel kordame ja kinnistame 
juba õpitut. Sel õppeaastal külas-
tasime: Tartu Keskkonnahariduse 
Keskust, Tartu Põllumajandusmuu-
seumi, Kurgja Talumuuseumi, Ugala 
Teatrit Viljandis, Tallinna NUKU 
Teatrit, NUKU Muuseumi, Eesti 
Tervishoiu Muuseumi, Tallinna 
Loomaaeda, Eesti Kunstimuu-
seumi KUMU, Jäätisemuuseumi, 
RMK Viimsi looduskeskust, Aeg-
viidu RMK looduskeskust, Rakvere 
Teatrit, Eesti Kunstimuuseumi 
Niguliste kirikut, Zoo seiklusparki, 
Eesti Ringhäälingumuuseumi Türil, 
Sisekaitseakadeemia Politsei- ja pii-
rivalvekolledžit Paikusel, Valgeranna 
Seiklusparki, Audru Kooli, Vene 
Talu muuseumi, Järvakandi Klaasi-
muuseumi, Kuimetsa karstikoopaid, 
Tori Põrgut ja Aravete Külamuuseu-
mi. Kutse- ja karjääriõppe eesmärgil 
said vanemad klassid tutvuda Kanal 
2 tööga, Telia esindusega (juhendas 
vilistlane Taavi Talve) ning Pos-
timehe toimetusega (vastu võttis 
vilistlane Tiina Kaukvere).

Igal pool on meid meeldivalt ja 
külalislahkelt vastu võetud. Aitäh! Ja 
muidugi ei sõidaks me nii palju ja nii 
kaugele, kui poleks supersõbralikke 
Tapa Bussi ja Tiit Orupõldu! 

Õpetaja Tiia Salm lisab: „Sellest 
õppeaastast jäävad meelde väljasõi-
dud-õppekäigud. Nii palju pole me 
vist ammu kooliseinte vahelt väljas 
olnud. Alates sügisest kaasasime 
ka lasteaia koolieelikud 1. klassi 
ettevõtmistesse - koos käisime nii 
RMK looduspäevadel kui teatris. 
Tore oli ka meie ühine koolitund, 
kus 1. klass õpetas lasteaialastele 
programmeerimist!“

Oleme osalenud erinevates pro-
jektides ja teinud koostööd paljude 
sõpradega.

Kaitse end ja aita teist projekt 
(KEAT), mille raames toimusid 
6. klassi õpilastele aastaringselt 
erinevad koolitused: kooliõde ja 
klassijuhataja õpetasid esmaabi, 
liiklusalast infot jagas liiklusringi ju-
handaja, tule- ja veeohutuskoolitust 
viis läbi Päästeametist Aron Jaanis, 
sõltuvusainetest ja seadusandlusest 
rääkis lastele noorsoopolitseinik, 
ellujäämisõpetuse põhitõdesid tut-
vustas Viru Malevast Meelis Kütt. 
Koolitused lõppesid KEAT laag-
riga, mis toimus Kohtla-Nõmme 
kaevandus-pargi muuseumi ter-
ritooriumil. Laagris panid lapsed 
proovile oma teadmised ja füüsise, 
sest palju ülesandeid oli osavuse ja 
kiiruse peale.

Ühised ettevõtmised JAAA-
AA koolidega (Jäneda, Aravete, 
Albu, Ambla, Ahula, Aegviidu): 
suusavõistlus Kõrvemaa Matka- ja 
Suusakeskuses, algklasside spordi-
võistlused Aravetel, Jäneda jüripäe-

vajooks ja õpilasesinduste liikmete 
kahepäevane koolitus Järvamaa 
Kutsehariduskeskuses. 

Lehtse lasteaed on meie kõige 
väiksemate sõber. Juba mõnda aega 
on traditsiooniks, et Lehtse laste-
aialapsed käivad sügisel ja kevadel 
Jänedal looduses matkamas ja män-
gimas ja Jäneda lapsed on kutsutud 
Lehtsesse peole sõbrapäeva ning 
kadripäeva tähistama. 

Lehtse kultuurimaja – oleme osa 
saanud toredatest teatrietendustest 
ja nautinud laulmist Tapa valla 
muusikapäevadel.

Eesti Kaitseväe sõdurid, kes käi-
sid koolis ja tutvustasin vanematele 
noortele sõjaväelase elu ja varustust, 
said meie suuremate koolilastega 
headeks sõpradeks. Algklassid ja 
koolieelikud seevastu olid kutsutud 
Tapale tutvuma sõjaväetehnikaga ja 
sõdurite elu-oluga.

Jäneda raamatukogu hea hing 
Sirje Reinula on üks meie suuri-
maid koostööpartnereid. Meie 
kõik rühmad ja klassid on käinud 
Jäneda raamatukogus tundides. 
Sirje Reinulal on iga kord midagi 
uut ja põnevat pakkuda. Tema 
kutsel oleme saanud tutvuda päris 
ehtsate kirjanikega, tänavu Juhani 
Püttsepaga. Sel aastal olime küla-
listeks raamatukogu meeleolukal 
sünnipäevapeol, sest Jäneda raama-
tukogu sai 95. aastaseks.

VAT Teater. Koolis käis näitleja 
ja projektijuht Rahel Otsa tegemas 
inspiratsiooniteemalist töötuba, 
kus kõigil õpilastel oli võimalus 
mängida erinevaid inspireerivaid 
draamamänge.

Tapa Muusikakool üllatas nagu 
igal kevadel uute ja põnevate ette-
astetega tutvustamaks seda, mida 
nemad hästi oskavad. Reklaamist 
on kasu olnud: Jäneda Koolist käib 
Muusikakoolis lisaharidust nõuta-
mas 7 õpilast.

Tapa valla koolide ühisüritused 
on pakkunud põnevust ja kaasa-
elamisrõõmu: algklasside mõnus 
tantsupäev Tapa gümnaasiumis, 
lasteaedade spordipäev maikuus, 
6.–7. klasside orienteerumisvõistlus 
Tapal, 8. klasside õuesõppepäev 
Jänedal. 

Rakvere Politseimuuseumi vap-
rad töötajad külastasid Jäneda Kooli 
ja harisid meid mitme tunni jooksul 
põneva ja seiklusliku tegevusega.

Meile on alati olnud oodatud 
koolid, kes tahavad ennast tutvusta-
da lõpuklassidele. Sel aastal on seda 
teinud Järva-Jaani gümnaasium, 
Noarootsi gümnaasium, Väike-
Maarja gümnaasium, Rakvere 
Ametikool.

Tapa vene põhikoolis osalesid 6. 
klassi õpilased eesti rahvakultuuri-
kombeid tutvustaval üritusel. Meie 
tutvustasime kadripäeva tavasid ja 
võõrustajad mardipäeva omasid.

Vilistlased on sel õppeaastal 
kooliuksest sagedasti sisse astunud. 
Hea meel on, kui endised õpilased 
tulevad ja jagavad noorematele oma 
elukogemusi. Sel aastal kohtusime 
Tõnis Kaukvere, Eliisa Lesta, 
Annika Tamme, Taavi Talve, Tiina 
Kaukverega. Sõpradeks on ka 
teatrid, kes maalastele teatrietendusi 

käivad mängimas: Eesti Lasteteater, 
Nipitiri, Ervin Lillepea Pereteater. 

Huvijuhi jaoks on hea koos-
tööpartner õpilasesindus. Õpila-
sesindusse kuulusid sel õppeaastal 
Martin Mõtlik (president), Grete 
Oja (sekretär), Joonas Tamme (ase-
president), Kaisa Tamme, Sandor 
Keller, Älis Maask, Karmo Mõtlik. 
President ise ütleb nii: „Sel aastal 
tuli vastu võtta palju otsuseid, mis 
puudutasid koolielu. Tuli uurida 
läbi palju dokumente, kuid meil ei 
olnud ühegi asjaga probleemi. Uuel 
aastal uue hooga!“

Kes ikka koolielu paremaks ja 
huvitavamaks teeb kui mitte meie 
ise. Nüüd siis mõnedest suurema-
test üritustest ja ettevõtmistest, 
mis on koolimajas aset leidnud sel 
õppeaastal.

Juba traditsiooniliselt algab 
kooliaasta õppeperiood 2. sep-
tembril õuesõppepäevaga „Reipalt 
koolipinki“. Mihklipäeval toimub 
Jäneda Koolis 9. klassi nn. kat-
sumine. See tähendab, et 8. klass 
paneb üheksandikud koolipäeva 
jooksul proovile, et nad tõestaksid 
oma valmisolekut olema kooli 
kõige vanemad. Omavalitsus-
päev – nimetame seda nii, sest 
5. oktoobril õpetavad tundides 
9. klassi õpilased. Nemad saavad 
proovida õpetajaks olemist, õpe-
tajad seevastu istuvad koolipinki ja 
täidavad erinevaid õpiülesandeid. 
30. kunstinädal – võib öelda, et see 
on meie kooli kõige eripärasem ja 
vanem traditsioon. Muinsuskaitse-
päeval tutvustas Georg Särekanno 
Jäneda kultuuriloolisi paiku ja 
hooneid, toimus fotojaht. Meil 
käis külas Mall Tamm, kes algatas 
ja vedas algusaastatel kunstinädalat. 
Ta viis läbi sama kunstitegevuse, 
mis toimus ka 30 aastat tagasi. 
Meie laste jaoks oli see täiesti 
uudne lahendus värvide ja mõtete 
maalimisel. Kooli vilistlase Eliisa 
juhendamisel toimus töötuba, kus 
vanema astme õpilased said kujun-
dada toa maketi. 9. klassil on aga 
kunstinädalal traditsiooniliselt üks 
eriline õpetaja - meie lapsevanem ja 
kohalik kunstnik Harald Grave. Sel 
korral maalisid õpilased suure pildi, 
mille peal kujutasid iseennast veidi 
koomilisemas ja intrigeerivamas 
võtmes kui tavaliselt. Kunstinä-
dala lõpetas spordikunstipäev, kus 
päeva alguses toimus käesurumis-
võistlus (korraldas Karl-Markus 
Vijar loovtööna) ning seejärel 10. 
Jäneda jüripäevajooks. Osalesid 
Lehtse Kooli, Tapa gümnaasiumi, 
Tapa vene põhikooli, Aegviidu 
Kooli, Aravete keskkooli, Amb-
la Põhikool-Lasteaia ja Jäneda 
Kooli võistkonnad. Isadepäevale 
pühendatud pereüritusel panime 
issid kokkama ja pidupäevaks torti 
valmistama. Loomulikult ei puudu-
nud ka väike esinemiskava ja ring-
mängud noorematega. Madrilaada 
korraldas Martin Mõtlik oma III 
kooliastme loovtööna. Madrilaat 
on kadripäeva ja kardipäeva vahe-
line laat, sellest eriline nimigi. Seal 
oli võimalus müüa ja osta isetehtud 
küpsetisi ja esemeid. Õpetaja Liidia 
Talve, kes Martinit juhendas, kiitis 

Jäneda koolis on õppetöö mitmekülgne!
ühistegemist 6. klass õpilastega: 
„Kaunistasime omatehtud pipar-
kooke ja üks õpilastest ütles, et see 
oli esimene kord tema jaoks sellist 
asja teha. Seega on teadmiste and-
mise kõrval väga oluline võimalus 
teha midagi ise!“

Jõuluaeg oli Jäneda Koolis 
toimetusterohke: toimusid hea-
tegevuslikud jõulukohvikud Tartu 
Ülikooli Kliinikumi Lastefondile 
ning kevadekskursiooni tarbeks 
raha kogumiseks. Jõulupidu oli 
sel aastal telesaatena, mis kandis 
nime Jõulustuudio. Iga klass 
filmis saate, mida ühiselt jõu-
lupeol vaatasime, lisaks olid ka 
otsestuudios etteasted. Jõuluaja 
viimasel koolipäeval külastame 
oma küla asutusi, kus laulame ja 
loeme jõulusalme, viime midagi 
omatehtut ja soovime ilusaid jõu-
le. Peale seda ootab meid koolis 
pidulik jõululõuna, kus istume 
kogu kooliperega, naudime kena 
jõulumuusikat, jagame kinke ja 
tunnistusi.

Vabariigi aastapäeva tähistasi-
me sel aastal veidi teisiti. Vanema-
te klasside õpilaste ettevõtmisel 
ja osalemisel viisime läbi oma 
Eestimaa-teemalise mängu „Me 
armastame Eestit“, mis osutus 
päris lõbusaks ja informatiivseks 
nii osalejatele kui vaatajatele.

8. klassi kolme tüdruku – Lau-
ra, Elina ja Õnne-ly korraldatud 
orienteerumispäev oli tõeliselt 
tõsine ettevõtmine, kus proovile 
pandi kiirus, leidlikkus ja vastupi-
davus. Uskumatu, aga õpetajadki 
suutsid ühe tunni jooksul terve 
küla läbi joosta ja kontrollpunktid 
üles leida!

Kui lisada siia veel tegevused 
huviringides, mida Jäneda Koolis 
on hulgi, siis võib ette kujutada, 
et Jäneda Kooli lastel ja õpilastel 
igav küll ei tohiks olla. Ka õpe-
tajatele on huviringide juhenda-
mine vaheldust pakkuv tegevus. 
Õpetaja Anne Grave kirjutab: 
„Juba viiendat korda etendas 
saksa keele ring näidendi. Korda 
nädalas üheks tunniks kokkusaav 
10-liikmeline keelehuviliste grupp 
tõi 10. mail lavale saksa muinasju-
tukogujate Grimmide loo „Hans 
ja Grete“. Näidendit ilmestasid 
osaliselt saksakeelsed laulud, 
mille kuulajateni toomisel olid 
abiks lapsevanemad Jane Vaarik 
ja Rene Leisson.“ Õpetaja Tõnu 
Salm lisab: „Meeldib, et jätkuvalt 
on piisavalt palju spordipoisse 
ja –tüdrukuid, kel jagub tahtmist 
käia trennis ja seada endale kõr-
gemaid eesmärke. Alati on ka 
eeskujusid: Jäneda Koolist on 
sirgunud noormehi, kes kuuluvad 
Eesti juunioride või täiskasvanute 
koondisesse ning esindavad meie 
riiki maailmameistrivõistlustel.“

Lõpetame 2. klassi õpilase 
Cassandra Leissoni sõnadega: 
„Õpetajad on head! Tunnid ja 
üritused on lahedad!“

Kohtumiseni uuel õppeaastal 
nagu ikka – 1. septembril kell 10!

Artikli panid kokku
Jäneda Kooli huvijuht  Margit Vijar 

ja direktor Ülle Oru

Lehtse Kooli lasteaia laste 
õppeaasta on möödunud 
mängides, õppides uut ja 
korrates vana. Oktoobri 
alguses toimus ohutusprog-
ramm „Tulest targem“, kus 
Tapa Päästekomando käis 
lastele rääkimas tuleohutu-
sest. Kohapeal oli ka pääs-
teauto, mida väikesed huvi-
lised said lähemalt vaadata 
ja uurida.

Isadepäeva nädalal kü-
lastati koos isadega Tapa 1. 
Jalaväebrigaadi linnakut, kus 
nägime erinevat sõjatehni-
kat. Nädal lõppes meelde-
jääva isadepäeva üritusega 
koos Lehtse Vabatahtliku 
Pääste meeskonnaga. 

Detsembri keskel käisid 
lapsed Lehtse kultuurimajas 
vaatamas Kehra Nuku eten-
dust „Kolm soovi“ ning kuu 
lõppes toreda jõulupeoga.

Uuel aastal võtsime osa 
häirekeskuse pildikonkursist 
„Lumest ja lumele“. Lund 
kahjuks seekord nappis, 
seega kasutasime loovalt 
rühmaruumi.

Väga tore päev oli sõbra-
päev, kui külla tulid taaskord 
meie väikesed sõbrad Jäneda 
Kooli lasteaiast. Koos män-
giti erinevaid mänge, lauldi 
ja tantsiti üksteisele. Kõhu-
täiteks oli maitsev kringel, 
kommid ja puuviljad. Vast-
lapäeval oli ilmataat meile 
niipalju lund jätnud, et saime 
oma pikad liud kelgumäel 

kenasti ära lasta ning muidu-
gi ei puudunud ka maitsvad 
vastlakuklid. Aprillis käisime 
kultuurimajas vaatamas A. 
Kitsbergi etendust „Kolm 
suurt soovi“ ning võtsime 
osa meisterdamisüritusest 
„Muna nii ja muna naa“.

Mai möödus ki iresti 
koos paljude põnevate üri-
tustega. Kuu alguses kü-
lastasid lasteaia suuremat 
rühma Tapa gümnaasiu-
mi õpilased ja õpetaja, kes 
rääkisid Eesti puudest ja 
puidust tehtavatest asjadest. 
Järgmiseks käisime Jänedal 
matkamas koos Jäneda 
lasteaia lastega. Tutvusime 
s e a l s e  L i p u m ä e g a , 
pumpasime kaevust vett ja 
mängisime Kalijärve ääres. 
Emadepäeva pidu toimus 
sel aastal Lehtse Koolis 
Pruuna mõisas koos kooli-
perega. Osalesime Tapa valla 
lasteaedade spordipäeval, 
kus kõik said oma oskused 
ja võimed proovile panna 
kaugushüppes, hularõnga 
keerutamises, jalgpallis jne.

Maikuu lõppes tradit-
siooniliste kevadpäevadega 
ja lasteaia lõpupeoga, kus 
seekord saadeti esimesse 
klassi kuus vahvat ja tubli 
tulevast koolilast – Tanel, 
Anneli, Andreas, Jürgen, 
Greete ja Kert. Põnevat 
kooliteed teile uues kooli-
majas!

Kristel Soomeri

Lasteaias möödus 
aasta mängides ja 

õppides

Lehtse lasteaiast 
aastatel 1993–2017 8. klass – Christopher Lään, 

Laura Lään, Õnne-Ly Maask, 
Grete Oja, Kaur Kristof  Ots, 
Elina Ries, Karl-Markus Vijar.

Jäneda Kooli lõpetavad 
Taisi Altermann, Kalju Höö-
velson ja Kaisa Tamme. 



Robootilised digivahendid 
õppevahendina lasteaias
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Eelkooliealise lapse põhitegevus on 
mäng. Selle kaudu omandab laps eluks 
vajaminevaid oskusi. Suurt tähtsust 
omavad lapse jaoks mängudes män-
guasjad. Nad on lapsele abiks täis-
kasvanu maailmaga tutvumisel. 2016. 
aastal lasteaias lastele korraldatud 
rahuloluküsitluse tulemustest selgus, 
et Pisipõnni lasteaia laste meelsaimaks 
tegevuseks lasteaias on mängimine. 
Küsitlustulemustest selgus ka see, et 
lastele meeldib mängida nii toas, kui 
õues. Toas meeldib lastele eriti mängi-
da lauamänge ning lemmik lauamän-
gude nimistusse kuuluvad pusled ja 
legod. Väga meelsasti mängivad lapsed 
ka kodu- ja nukumänge ning autodega 
liiklusmänge. Vähem meeldib lastele 
mängida liikumismänge. Küll aga 
kuuluvad laste eelistatumate tegevuste 
hulka lasteaias veel joonistamine, voo-

Üks toimekas õppeaasta on jällegi selja 
taha jäänud ning aeg heita pilk tehtule. 
Toimetades ja tegutsedes läheb aeg 
kiiresti. Peab tõdema, et nii suured kui 
väikesed Pisipõnnid on jõudnud sellel 
õppeaastal nii mõndagi toredat korda 
saata. Osaletud on mitmetes erineva-
tes projektides ja joonistusvõistlustel. 
Lastel on olnud võimalus joonistada 
väga erinevatel teemadel, alustades 
avarast kosmosest ja lõpetades meie 
oma vahva Virumaaga. 

Robotex2016 poolt korraldatud 
joonistusvõistlusest oleme osa võtnud 
juba mitu aastat. Sellel aastal joonista-
sid lapsed teemal „Robotite argipäev“. 
OÜ Devar Kids ja Creatice Space kuu-
lutasid välja kaks joonistuskonkurssi: 
„Kosmos“ ja „Eestimaa on minu 
kodu“. Eriti fantaasiaküllased kunsti-
teosed said kosmose avarustest. Joo-
nistuskonkursil „Mina märkan“, mida 
on AS Postimees Grupp ja Virumaa 
Teataja juba korduvalt korraldanud, 
pälvis Sinilille rühma poisi Marten 
Kornõševi töö nii uhke tunnustuse, et 
pilt pandi kaunistama Virumaa Teataja 
2017. aasta kalendri märtsikuud. Kui 
eelmisel õppeaastal korraldas Viru 
Instituut Virumaa kultuuriloo töö-
lehtede konkursi, siis selle õppeaastal 
vajas töölehtede kogumik sobivat kaa-
nepilti. Nii otsustasid Muumi rühma 
lapsed joonistusvõistlusest osa võtta ja 
üks tehtud piltidest vääris ära märki-
mist. Mööda ei tahaks minna ka Häi-
rekeskuse üleskutsest “112 lumest või 
lumele”, kus Õnneseene rühm pälvis 
tunnustuse looduslikest materjalidest 
kauapüsiva 112 ehitamise eest. 

Koolieelikutel avanes võimalus 

limine, kleepimine ja meisterdamine. 
Mänguasjad on ajas muutunud. 

Muutunud on nii mänguasjade mater-
jalid kui ka väljanägemine. Me võime 
rääkida mänguasjadest, mida valmis-
tame ise erinevatest materjalides, aga 
ka mänguasjadest, mida on tänapäeval 
võimalus soetada väga erineval moel.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
kuulutas märtsikuus välja Proge Tiigri 
seadmete taotlusvooru, kus oli võimalik 
haridusasutusel taotleda toetust mikro-
kontroller arendusplaatide, robootika 
komplektide ja nende riistvaraliste lisade 
soetamiseks. Meie lasteaia poolt esitatud 
taotluse eesmärgiks oli soetada lastele 
kaasaegseid ning huvitavaid õppe- ja 
mänguvahendeid, millega on võimalik 
muuta kogu õppekasvatus lasteaias 
sisukamaks, kaasaegsemaks, lapsekesk-
semaks. HITSA tagasisidest selgus, et 

osaleda kahes projektipõhises õppes: 
Ida-Eesti Päästekeskuse ohutusõppe 
projektis „Tulest targem“ ja Sagadi loo-
duskooli projektis „Lotte võlupliiats“. 
Mõlemad projektõppepäevad andsid 
lastele nii uusi tarkusi kui kinnitust juba 
olemasolevatele teadmistele. 

Pisipõnnid on ka väga teatrilembe-
sed. Lasteaeda külastasid kord kuus 
erinevad lasteteatrid, pakkudes oma 
lõbusate ja õpetlike lugudega lastele 
toredaid teatrielamusi. Ka Pisipõn-
nid ise said korduvalt näitlejaametit 
proovida ja nii emmedele-issidele kui 
teistele rühmadele esineda. Eriti meel-
dejäävaks osutusid aga lapsi kaks oma-
pärast teatrisündmust. 21. aprillil käisid 
koolieelsed rühmad Rakvere Rohuaia 
lasteaias vaatamas Lääne-Virumaa 
lasteaedade muusikaõpetajate etendust 
„Kapteni kadunud naer“. Kapteni 
naeru leidsid muusikaõpetajad küll ise 
üles, aga aardekirst tuli igal lasteaial 
endal Rohuaia õuealalt üles otsida. 19. 
mail külastas meie lasteaeda Teatripisik, 
kes projekti „Teater lasteaeda“ raames 
esitas loo „Pudeli-Pille seiklused“, 
mis lisaks õpetlikkusele pakkus laste 
jaoks tavapärasest teistsugust elamust 
- flöödimuusikat, värsiridu ja muidugi 
ka põnevust. 

Ka laulmises on Pisipõnnid sellel 
õppeaastal hakkajad olnud. 6-aasta-
ne Gregor Kirpu laulis ennast meie 
muusikaõpetaja Maie Kentsi lauluga 
“Kodumasinad” Eesti Meestelaulu 
Seltsi poolt korraldatud poiste-solistide 
võistulaulmisel vabariiklikus poolfinaa-
lis kõige nooremas vanuserühmas III 
kohale. Siinkohal suured tänusõnad 
ka muusikaõpetaja Maie Kentsile, kes 

Proge Tiigri taotlusvooru esitati 400 
taotlust, millest 168 said positiivse 
vastuse. Suure osa, ehk 85 % digiõp-
pevahendite hinnast sihtfinantseerib 
HITSA, vaid 15 % kuulub tasustamisele 
lasteaia eelarvest.

Nüüdseks on meil lasteaias ole-
mas Eestis populaarsuse saavutanud 
õppevahendid Bee-Bot, tähematt 
Jänku Jussiga ja Mesimummu algajate 
komplekt, millega on võimalik lahen-
dada erinevaid lõbusaid ülesandeid. 
Robootilised digivahendid õppeva-
hendina lasteaias vajavad tulevikus 
laiemat tutvustamist nii pedagoogide 
kui ka lastevanemate seas. 

Esimesed mängud uute män-
guvahenditega on laste poolt juba 
mängitud, põnev oli!

Tea Välk, 
lasteaia Pisipõnn direktor 

Gregorile toeks ja abiks oli. Muusi-
kaõpetaja üllatas meid aga veelgi, kui 
ilmnes, et Meero Muusiku heliloomin-
gu konkursil pälvis Maie Kents oma 
lauluga „Remondimees“ eripreemia. 

Peale erinevate täiendus-, pro-
jekt- ja majasiseste koolituste osalesid 
õpetajad ühisel projektipõhisel info-
päeval „Võrdsed võimalused väikelaste 
vanematele elukestvaks õppeks“. See 
infopäev andis õpetajatele kokkuvõt-
liku ülevaate Eesti haridusmaastiku 
alusdokumendist „Elukestva õppe 
strateegia 2020“, mille üheks stratee-
giliseks eesmärgiks on tagada kõigile 
inimestele võrdsed võimalused elu-
kestvaks õppeks. Teavitustegevuse 
põhiliseks eesmärgiks oli mõtlema 
panna, et kogukonnas sh lasteaias, 
oskaksime märgata ka lastevanemate 
seas madala haridustasemega inimesi, 
et julgustada neid edasi õppima. See ei 
ole küll otseses seoses alusharidusega, 
kuid siiski oluliseks teadmiseks kõigile 
neile, kes tegelevad igapäevaselt pare-
ma, targema ja harituma homse nimel.

Iga õppeaasta on omanäoline. 
Lõppenud õppeaasta näost peegeldub 
vastu rõõmsameelsust, uudishimu-
likku õpi- ja avastamisrõõmu ning 
tegutsemislusti, aga kindlasti ei puudu 
sealt ka väsimuse noote. Kuna käes on 
suvepuhkuste aeg, siis tegelikult on ju 
hea lõpetada õppeaasta teadmisega, et 
sügisel on ootamas jälle uued, huvita-
vad ja pealehakkamist vajavad tööd ja 
tegemised! Seniks aga soovin kõigile 
ilusat, sooja ja aktiivset suve!

Leevi Ivainen,
lasteaia Pisipõnn õppealajuhataja

Pisipõnnide tegemised

ARELO OÜ
Müüme kohaletoimetamise võimalusega:  

sõelutud mulda, liiva, purukruusa, killustikku, freesasfalti.
Kalluri (multilift), kopplaaduri, frontaallaaduri, greideri jm  

rasketehnika teenuse osutamine.
Info tel 5636 0462, e-mail areloinfo@gmail.com.

- Reisijate vedu (15+1k ja 50k)
- Kaubavedu (külmik)
- Kaevetööd (mini ekskavaator)
- Puksiirabi

Hindu tasub uurida.  Tel +372 5650 0368.
E-mail primatecapital@gmail.com. Koduleht primatecapital.com

PRIMATE CAPITAL OÜ

Pädevusega  
ELEKTRIK

teostab kõiki elektritöid.  
Tel 5341 9510,

e-mail  
lepikuelektritööd@gmail.com.

ELEKTRITÖÖD    
PROJEKTEERIMINE

KONTROLLMÕÕTMISED
ELEKTRIPAIGALDISTE KÄIT    

KONSULTATSIOON
Võtame tööle tisleri. 

Tel 5565 8919, amblapuit@gmail.com, Ambla Pikk tn 6.

Akende, uste ja 
muude puidutoodete valmistamine

 tellimuse peale.

Leia meid ka FB-st 
www.facebook.com/tapapizzakiosk/

PITSADE 
 ETTETELLIMINE 

telefonil 5866 9095.

Vaadates tagasi sellele õppeaastale, 
võib tõdeda, et aasta oli sündmuste-
rohke ja edukas. Toimus palju suure-
päraseid üritusi, avasime kahesuunalise 
keelekümbluse rühma, pidasime las-
teaia juubelit, kohtusime kolleegidega 
nii meie vallast ja maakonnast, kui ka 
teistest eesti linnadest ja osalesime 
KIK-i projektis ning saime palju uusi 
ja huvitavaid kogemusi.

Üheks selle aasta tähtsamaks sünd-
museks võib pidada keelekümblus-
rühma avamist 1. septembril 2016. 
Selle rühma vastu on sellel õppeaastal 
päris palju huvi tuntud. Oleme mee-
leldi kõigile huvilistele oma teadmisi ja 
kogemusi jaganud.

Koostöös haridusspetsialistiga kor-
raldasime 11. aprillil 2017 kogemuste 
vahetamiseks kahesuunalise keele-
kümbluse kogemuskoolituse „Kahe-
suunaline keelekümblus lasteaias“. 
Koos meie lasteaia õpetajate, õpetaja 
abi ja juhtkonnaga osales koolitusel ka 
Tartu, Tallinna ja Pärnu lasteaedade 
õpetajad, haridusspetsialistid Tapalt 
ja Pärnust ning keelekümblus koor-
dinaatorid keelekümbluskeskusest SA 
Innove. Meid ühendab mitmeaastane 
koostöö, huvitavad õppepäevad, suve-
koolid, paljud meist osalesid õppereisil 
Ameerikas, kus kogemusi jagasid Min-
nesota Ülikooli professorid. 

Seekord saime kõik kokku, et jagada 
kogemusi tulemustest, saavutustest, 
ning rääkida probleemidest ja mis 
kõige tähtsam teha tulevikuplaane.

Õppepäeva ühe osana tutvustasime 
külalistele lasteaeda, õppevahendeid ja 
õpikeskkonda, mille eest saime palju 
kiidusõnu. Külalised suhtlesid laste ja 
õpetajatega ning vaatasi kahte lahtist 
tegevust. Ühe tegevuse viis õpetaja 
Rita läbi eesti keeles ja teise õpetaja 
Elena vene keeles. Tegevuste süžeed 
olid lastele huvipakkuvad, mängulised 
ja kaasahaaravad ning äratasid lastes 
positiivseid emotsioone, õpetajate 
meisterlikkus ärgitas lapsi suhtlema ja 

tegutsema. Oli näha, kui palju on lap-
sed selle lühikese aja jooksul õppinud, 
ning kui vabalt ja loomulikult suhtuvad 
nad teise keelde. Ka kolleegide tagasi-
side oli positiivne, nad hindasid laste 
heatahtlikkust, sõbralikkust, nende 
oskust ja julgust võõrastega kontakti 
luua ning vestelda. 

Vestluse käigus arutlesime teemal 
„Vaba mäng kahesuunalises keele-
kümbluse rühmas“ ja leppisime kokku 
järgmised sammud meie koostöö 
arendamiseks. Järgmise sarnase õppe-
päeva plaanime läbi viia Pärnus, selle 
aasta sügisel.

Osalemist KIK-i projektis „Laste-
aed Vikerkaar väärtustab loodust ja 
loodust säästvat käitumist“ ei tahaks 
ka mainimata jätta. Sellest projektist 
said kõige rohkem kasu Vikerkaare 
kooliminejad. Lapsed osalesid neljal 
õppekäigul Aegviidus, Nelijärvel ja 
kahel korral Palmses, kus läbiti kolm 
erinevat loodusõppeprogrammi „Met-
sarahva sügisesed toimetused“, „Mets 
kui apteek. Söödavad ja mürgised 
taimed“ ja Sipelgas Ferda vähendab 
prügi“. Lapsed said palju teadmisi 
meid ümbritsevast loodusest, ilmast, 
loodust hoidvast käitumisest, jäät-
mete sorteerimise ja taas- ning kor-
duskasutamise põhimõtetest. Kuigi 
õppekäigud toimusid eesti keeles 
olid nad sedavõrd hästi ja huvitavalt 
läbi viidud, et ka vene õppekeelega 
rühmade lapsed tundsid ennast vabalt 
ja boonusena said praktiseerida oma 
eesti keele oskusi ja mõistmist. Laie-
nes laste maailmavaade, sotsiaalsed 
oskused, teineteisega arvestamise, 
koostöö ja suhtlemisoskused. Need 
kõik on nii vajalikud oskused tulevas-
tele koolilastele.

Kurbusega südames ja uhkusega 
rinnus saadame nad kooli ja soovime 
kõigile kosutavat suvepuhkust ja koo-
lilastele huvitavat koolielu.

Lasteaia Vikerkaar õppealajuhataja Svetla-
na Družkova ja direktor Lii Jairus

Vikerkaare all

KoERTE jA KASSIDE VAKTSINEERIMINE

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu toimub:
Reedel, 30. juunil kell 17.30 Lehtse raamatukogu ees oleval  

parkimisplatsil ja kell 18.30 Tapal Pika ja Hommiku pst nurgal  
oleval parkimisplatsil.

Koerte tasuliseks vaktsineerimiseks kompleksvaktsiiniga saab  
registreeruda 19–23. juunil . Kaasa võtta olemasolev  

vaktsineerimiskaart või lemmikloomapass. 
Info tel 565 5677.

Loomaarsti vastuvõtt ja koduvisiidid 
Visiidiaja või koduvisiitide kokku leppimiseks helistada  

tel 510 5973 või kirjutada aegviiduloomakliinik@gmail.com.
Ants Raava,  loomaarst

Lahtiolekuajad: 
P–R 11–21 ja L 10–21

Kutsume Teid avama kodukohvikuid!

30. juunil Tapa linna keskväljakul kell 18–22 linnakohvikud.
heili.pihlak@kultuurikoda.ee või telefonil 5559 5461. 

11.–13. augustil Tapa linna linnapäevadel kodukohvikud.
Registreerimine: hiljemalt 21. juuliks 2017

heili.pihlak@kultuurikoda.ee või telefonil 5559 5461.



TAPA  VALLA  AJALEHTLK 8 26. juuni 2017

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: sonumed@arenduskoda.ee, heiki@arenduskoda.ee
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208

Küljendaja Liina Kald – tel 322 3005, 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.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Viktoria Stronfelile 

PojA 
traagilise kaotuse puhul.

 
Kolleegid Kinnisvarateenindusest

Iga lahkumine on raske, 
 Iga teelesaatmine kurb…

 Avaldame siirast kaastunnet  
 armsale Melody`le emaga
 KALLI VENNA jA PojA
 ootamatu kaotuse puhul.

Trönderikodu lapsehoiu pere ja lapsevanemad

Kallis Anu, oleme sel raskel hetkel Sinuga.

Avaldame kaastunnet venna 
TooMAS SooPÕLD 

kaotuse puhul.

Sinu Kõrvelilled

    

        

Kalda Arendus OÜ
Rendib, müüb ja ostab Tapa linnas 1-, 2- ja 3-toalisi 

kortereid. Valmistame kortereid vastavalt kliendi 
soovile. Info tel 5627 0804, veikoryy@gmail.com.

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas seisukorras 
korterid ja majad. Aitan Teid kinnisvara  ostmisel 

– müümisel - üürimisel.  Tehingute kiire ja korrektne 
vormistamine. Abi kolimisel. 

Kinnisvaraalane konsultatsioon tasuta.
Täpsem info: tel. 511 0478, Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@nordproperty.com

Nomiaska OÜ 
teostab järgnevaid töid:

- välis vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus
- santehnilised tööd siseruumides (ka boile-
rite puhastus, nõudepesu- ja pesumasinate 
paigaldus);
- vannitubade renoveerimine ja ehitamine 
tervikuna;
- erinevaid ehitustöid.

Tel 508 2716, e-mail info@nomiaska.eu.

- kivisüsi
- küttepuud võrgus
- küttepuud  

konteineris
- kuuseklotsid   
  võrgus
- turbabrikett
- puitbrikett 
  (kandiline, ümar)
- liiv, killustik, muld
- saematerjal
- transport

Takom Transport OÜ

Õuna 15, tel 322 0028, 5693 0613.
AVATUD E–R  8–16.30

Väljaspool tööaega kokkuleppel.

Tapa küttelaos müügil

Tapa Ehitus OÜ  
teostab soodsalt järgmisi töid:

 
 

Tel 5343 7995, e-post info@tapaehitus.eu

- Korteriühistutele tehnilise  
   konsultandi teenus
- Korteriühistute renoveerimine,     
   remont
- Katuse ehitamine, remont
- Aedade ehitamine
- Puit ja kiviterrasside ehitamine
- Vundamentide ehitamine,  
   soojustamine
- Akende ja uste vahetamine
- Omaniku järelevalve teostamine

- Saunade ehitamine
- Elumajade ehitamine
- Ärihoonete ehitamine
- Eramajade ehitamine
- Seinte ehitamine,  
   soojustamine
-Vee- ja kanalisat- 
   sioonitööd
-Viimistlustööd

FIE Uno Lees treimis- ja freesimistööd 
Paide mnt 7B, Tapa (endine autobaasi hoone).  

Tel 5664 9956.

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. 
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Koorem 6 rm. 

Tel 5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

oÜ ESTEST PR ostab metsa- ja  
põllumaad.  Tel 504 5215, 514 5215.

RAM Builder OÜ
 Teostab järgmisi töid:

Meil on kogemust üle 10 aasta.
Paide mnt 7c, Tapa. Tel 5598 3983.
E-mail: rambuilder.leht@gmail.com

•	Üldehituslikud	tööd,	
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine,  
pottsepatööd jne
•	Kivi-	ja	puitfassaadid

•	Viil-	ja	lamekatused
•	Akende	ja	uste	
müük ning paigaldus
•	Santehnilised	tööd
•	Elektritööd

OÜ Pikter Grupp müüb kvaliteetset  
küttepuud pikkus alates 25–60 cm, lepp,  

sanglepp, kask, okaspuu. Hind alates 29 €/rm,  
koos transpordiga. Tel 504 3246.

Müüa lõhutud küttepuud pikkus vastavalt soovile. 
Koorem alates 5 rm. Tel 505 2239.

Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp), alates  
18 €/rm, koos transpordiga. Tel 504 5632.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask, 

saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3m küttepuid. 
3. Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet),  

turbabriketti ja kivisütt.
4. Transport.

Telefon 501 3862.

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes (lepp, 
sanglepp, kask, saar, okaspuu). Tel 504 5632.

 PRO PLEKITÖÖD OÜ
teostab järgmisi töid:

- Katuste ehitus, - Vihmaveesüsteemide paigaldus, - Plekksepatööd
- Katuste ja puitfassaadide soojustamine ja renoveerimine

 Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepatöid
(katuseluugid, korstnamütsid, ventilatsiooni läbiviigud,  
erimõõdulised veeplekid jne). Kui soovid plekk-katust,  

siis küsi otse plekkseppadelt. Info: tel 5556 0167  
pro.plekitood@gmail.com, www.proplekitood.ee.

Autokäpp OÜ
•	Autoremont	ja	hooldus	•	Varuosade	tellimine	

•	Summutite	remont
kalleivainen@hot.ee, tel 5650 3420. Väike 17, Tapa

Müüa kuiva ehituspuitu. Sobib kütteks!
Müüme transpordi hinnaga.

Niikaua kuni kaupa jätkub!!! Info: 5348 3288.

K&S Torutööd oÜ teostab:
•	Vee-	ja	kanalisatsioonitrasside	ehitus	(sise-	ja	
välistrassid)
•	Küttesüsteemide	ehitus
•	Reoveepaakide	ja	septikute	müük	ning	paigaldus
•	Sanseadmete	paigaldus
•	Teemantpuurimine

Tel +372 5565 6506.

KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUS: Seoses uue  
toitlustuskompleksi avamisega pakume tööd

KoKKADELE ja KoKA ABIDELE
Info: värbamiskeskus Igor Novitski. Tel: 717 0823.  

E-post: igor.novitski@kra.ee, www.vk.kra.ee

Müüa aiamaa 800 m2, kommunikatsioonid lähedal, 
vesi, õunapuud, marjapõõsad. Tel 5458 6030.

Müüa Audi 40 (diisel), Volvo S40V40 (bensiin), 
Volkswagen Golf luukpära valge (bensiin-gaas). 

Garaažid	Tapal.	Hind	kokkuleppel.	 
Info tel 5363 9060, perenaine.

SKP Invest OÜ ostab metsamaad, raieõigust ja põl-
lumaad. Aus tehing, õiglane hind ja kohene tasumine. 
Tel 508 0065. info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee

Täname südamest kõiki lähedasi, sugulasi ja sõpru, kes olid 
toeks raskel hetkel meie kalli isa Ailar Kullamägi lahkumisel viima-

sele teekonnale ja rohkete lilledega tema kalmu kaunistasite.
Suur tänu ka Aivar Müür Matusebüroole.

Poeg Rainer ja tütar Kärolin

Valmistan metallist aedu, piirdeid, väravaid,  
varikatuseid, reklaamtulpasid, rattahoidjaid,  
kalmistupinke, muid metallist esemeid ja  

konstruktsioone (prügimajad, 
 kannelpuurid, tõkkepuud jpm).

Kuum- ja külmtsinkimise võimalus.  
Samas metalli ja lehtvõrgu müük.

Info tel 5621 1330.

Müüa soodsalt klaver RIGA. Tel 511 0478


