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2011/12 õppeaasta edukamad Tapa valla õppurid koos vallavanem Alari Kirdiga (esireas vasakult neljas).
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Sõiduplaani
muudatused
liinidel 16 ja 64
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada,
et alates 27. maist hakkas seni Tapalt
Rakveresse kell 8.05 väljunud buss nr
16 väljuma kell 8.08. Muudatusega
tagatakse reisijate ümberistumine
Tartust kell 8.06 saabuvalt rongilt.
Liin nr 64 Tapa – Aegviidu – Jäneda – Tapa hakkas alates 27. maist
laupäeviti ja pühapäeviti väljuma
Tapalt senise 17.10 asemel kell 16.50
ning Aegviidust senise 17.55 asemel
kell 17.35. Muudatusega tagatakse
ümberistumine Aegviidust kell 17.39
väljuvale elektrirongile.
Liini nr 64 muudatusega seoses
hakkas alates 27. mai 20 minutit
varem väljuma ka laupäeviti ja pühapäeviti kell 16.30 käigus olnud
Rakvere – Tapa buss nr 16, mille
uueks kellaajaks sai kell 16.10. Buss
jõuab Tapale kell 16.50 ning sõidab
edasi Aegviitu liinina nr 64.
Martin Keskküla,
Lääne-Viru Maavalitsus

Rohevahetus
Juba kolmandat kevadet peeti Karkusel rohevahetust, mis oli hea võimalus
oma aeda uusi lilleliike, puid või muid
aiakultuure ja toalilli soetada. Iga aiapidaja teab, kuidas püsililled, mis kord
õhinal laatadelt osteti, aja möödudes
laiutama hakkavad. Suur rõõm oli
nüüd neid teistele jagada ja ise huvitavaid taimi vastu saada.
Et üritust veelgi lõbusamaks muuta,
kutsuti üles osavõtjaid end kaunistama dekoreeritud suvekübarate või
-kaabudega. Vaimukatest ideedest
puudu polnud! Parimaid peakatteid
autasustati šokolaaditahvliga, mis aga
„laadale“ järgnenud kohvilauas ühiselt
nahka pisteti. Möödunud aastal kaasnes hernehirmutiste võistlus. Nalja sai
palju siis ja ka tänavu.
Eevi Lööper

Foto Heiki Vuntus

Rõõmustavat
õppeaastast 2011/12
Kevad 2012 Tapa valla hariduselus arvudes: lasteaia lõpetas 74
sügisel kooliteed alustavat last;
alushariduses on õppureid 356,
põhikoolis 750, gümnaasiumis
144; põhikoolilõpetajaid on 85,
gümnaasiumilõpetajaid 53; maakondlikel ainekonkurssidel oli

edukaid põhikoolist 27 ja gümnaasiumist 12 õpilast; vabariiklikul
tasandil oli edukaid ainetundjaid
põhikoolist 6 ja gümnaasiumist 8
õpilast; Tapa vallast on õppimas
väljaspool üldhariduskooli kutsehariduses 149, rakenduskõrghariduses 102, kõrghariduses 107,
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magistriõppes 54 ja doktoriõppes
1 õppija – kokku 413 õppurit vanuses 16–53 eluaastat. Ülevaadet
õpitavatest erialadest on võimalik
huvilistel lugeda Tapa valla kodulehelt.
Mare Tõnisson,
haridusnõunik

Roosimägi ja Golomb olid
arvamusliidrite lõunal
Tapa vallavolikogu esimees Urmas Roosimägi ja OÜ Golomb
Management omanik, Tapa valla
venekeelse ajalehe Tapaskije Vesti
toimetaja Samuel Golomb said kutse
Lääne-Virumaa arvamusliidrite
lõunale. Juba viis aastat korraldab
arvamusliidrite kokkusaamist ajaleht
Virumaa Teataja ja Euroopa Parlamendi Infobüroo.
Sellel aastal said maakonna arvamusliidrid kokku Vihula mõisas.
Ümarlaua arutlusteemaks ole seekord tööjõu otstarbekas kasutamine.
Urmas Roosimägi oponeeris aktiiv-

selt majandus-ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi esinemisele.
Vaba vestluse ajal endine sõjaväelane,
kindral Roosimägi arutas Kaitseliidu
Viru maleva juhiga kapten Rein
Luhaväljaga Kaitseväe ohvitseride
kvaliteetset ettevalmistust. Räägiti
ka õppuste Kevadtorm teemadel.
Rein Luhaväli oli aastaid Tapal asuva
Suurtukiväe kompanii juhataja.
Arvamusliidrite kokkusaamise
ajal kandis ERR üle otsesaadet, kus
said sõna mitmed maakonna ettevõtjad ja omavalitsusjuhid. Venekeelse
Raadio-4 erisaate administraator

S. Golomb kutsus mikrofoni ette
Europarlamendi liikme Siiri Oviiri,
maavanema Einar Valbaumi, Sõmeru vallavanema Peep Vassiljevi,
ettevõtja Urmas Lahti ja taluliikumise
juhi Ülo Niisukese. Raadio-4 saates
sai sõna ka U. Roosimägi, kes pajatas
investeeringute üle Tapa vallas. Juttu
oli ka Tapa tööstusküla arendamise
raskustest.
Raadiosaate lõpuosas tutvustas S.
Golomb kuulajatele arvamusliidrite
lõuna viieaastalist tava ja korraldustoimkonda.
Jana Kuiv

Muljeid “Seeniori kruiisilt”
29.–31. mail toimus “Seeniori
kruiis” Stockholmi, millest meie saime osa võtta tänu Tapa seeniortoa
juhataja Anu Jonuksi organiseerimisele. Tal õnnestus saada viimased 16
piletit ja nii sai see sõit teoks. Üldse
oli kruiisist osavõtjaid 200. Laev
väljus õhtul, ilm oli ilus. Hommikul
saabusime Stockholmi, kus meid
võtsid vastu kolm noort tütarlast,
kes hoolitsesid meie vabaaja sisustamise eest. Ilmaga ka vedas!
30-ndal sõitis neli bussitäit rah-

vast kohaliku giidi saatel tutvuma
Stockholmi vaatamisväärsustega.
Ekskursioon kestis 3,5 tundi. Väga
suursugune oli Drottningholmi barokkstiilis kuningaloss, kus elab printsess Victoria oma perega, ilus suur
park (üldse on linnas palju rohelust
ja parke, kujusid). Suured ja uhked
on Rüütelkonna hoone, Riigipäeva
hoone, Kuninglik Ooperiteater, väga
huvitav oli jälgida vahtkonna vahetust
Kuningalossi ees.
Siis saime paar tundi omapead tut-

vuda linna arhitektuuriga, kauplustega ja külastada avaturgu. Meie kolm
“kaitseinglit” korjasid meid kokku ja
sadamasse sõitsime metrooga.
Laeval oli mõlemal õhtul suurepärane show Argentiina trupi
esituses: orkester, solistid, tantsijad,
akrobaadid. See oli uhkeim kabaree
programm, mida me üldse oleme
kunagi näinud!
Unustamatu reis, mille eest suur
tänu Anule!

Üks osalejaist Elvira Belials

Tegevust alustas
õpilasmalev
6. juunil alustas tegevust Tapa valla
õpilasmalev, millest sel aastal saab
osa 40 noort vanuses 13–17 eluaastat. Esimene malevavahetus toimub
6.–19.06 ning teine malevavahetus
ajavahemikus 6.–17.08.
Noorte põhilisteks töökohtadeks
on Tapa valla allasutused, keda
täname noortele antud võimaluse
eest – Tapa lasteaiad Pisipõnn ja
Vikerkaar, Tapa kultuurikoda, Tapa
hooldekodu ja Tapa muuseum, kes
olid rõõmsasti nõus maleva lapsi
oma asutusse tööle võtma. Noored
töötavad hommikul kella üheksast
kuni kella üheni. Lisaks on augustikuus esmakordselt kaasatud ka 3–4
eraettevõtet, kellele oleme ette tänulikud noortele võimaluse pakkumisel
(sellest lähemalt augustikuus veebis
ja ajalehes).
Peale tööd on noortele erinevad
huvitegevused: käelisi tegevusi
viivad läbi Kairi Kroon ja Liggi
Rattasepp, foorumteatrit tuleb läbi
viima Nikolai Kunõšin VAT Teatrist, tantsulise õpetuse eest kannab
hoolt Kristin Kurtna ning noorte
seksuaalkasvatusalaseid teadmisi
täiendab Siiri Roosla. Nii nagu ikka
meie laagrites kombeks korraldame ka väljasõite peale mõnusat
tööpäeva ning sel korral külastame
Põhjarannikut, Äntu matkarada ja
lõpuväljasõit tuleb noortele juba
väga armsaks vaba aja veetmise
kohaks saanud Vembu Tembumaale.
Tapa valla õpilasmalevat 2012 rahastab Tapa vallavalitsus, huvitegevusi rahastab MTÜ Tapa Lastekaitse
Ühing ja Euroopa Liidu Leader
programm. Õpilasmalevat ja huvitegevusi viib läbi Tapa Lastekaitse
Ühing projektijuhi ja kasvataja Ave
Pappe eestvedamisel. Kontakt-telefon 5656 9888, ave.pappe@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko
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Tapa vene gümnaasiumis
Tapa vene gümnaasiumis lõpetas sellel aastal 221 õpilast,
neist õppisid väga headele
hinnetele 14, 63 õpilast olid
nelja-viielised.
Maakonna olümpiaadidel
esindasid kooli 26 õpilast
ning vabariiklikul tasandil
esinesid hästi Jevgeni Družkov, Aljona Saveljeva (õpetaja Jelena Loštšina), Anna
Žukova (õpetaja Viktoria
Belitšev). Rahvusvahelisel
vene keele konkursil osalesid Varvara Iljina, Anastasia Frolova, Anneli Maiste
(õpetaja Irina Piksar). Eesti
ajaloost lugude jutustamiseks korraldatud konkursil
„Hea Eesti ajalugu“ žürii
poolt äramärgitud tööde
hulgas olid ka meie kooli
5.a klassi 2 õpilast: Georg
Jakimainen („Tapa raudteejaam“) ja Varvara Iljina
(„Admiral Pitka: inimene ja
laev“) (õpetaja Viktoria Belitšev). Edukalt esineti valla
laste laulukonkursil. 1. koht
– Diana Gukova, Jelizaveta
Bitjutskaja, 2. koht – Elen
Tumanovich, 3. koht - Jekaterina Akimova. Juhendaja
õpetaja Jelena Kõre.
Õppeaasta jooksul toimus palju huvitavaid üritusi, õppekäike, matkasid
ja ekskursioone. Sügist jäävad meenutama ilusates
kirevates värvides huvitavate kompositsioonidega
klassiruumid. Toredasti ja
huvitavalt viis 12. klass läbi
õpetajatepäeva ja „Rebaste
ristimise“ 10. klassi õpilastele. Meeleolukad olid algklasside sügispeod “Kuldne sü-

gis“. Hingedepäev möödus
luulelugemisega „Süütame
küünla“. Tublimad etlejad
olid Maksim Goussarov
– 6.a klass ja Aljona Frolova - 12. klass. Isadepäev
oli perepäev “Täna koos
isaga“. Avatud töötubades
toimetasid agaralt nii ema,
isa kui ka laps. Sportlikud
mängud viidi läbi spordisaalis. Täname aktiivseid isasid
osavõtu eest.
Kadri-mardipäeval tutvustasime rahvakalendri
traditsioone. Mardipäeva
etendus toimus kahel päeval. Esimesel päeval räägiti
oma kooli õpilastele rahvakommetest mardipäeval,
teisel päeval tulid külla valla
koolide õpilased ja õpetajad.
Etenduse valmistasid ette
keelekümbluslassi õpilased
õpetaja Viktoria Belitševi juhendamisel. Jõulunäidendi
algklassidele tõi kingiks 7.a
klass koos õpetaja Marina
Martsinkevitšiga. Näidendiga esineti ka naaberkoolis.
Jaanuaris viisime läbi ülekoolilise kabevõistluse. Turniirist võtsid osa 56 õpilast.
Esimestele kohtadele tulid
Ilja Kosmirak, Egor Sahno
ja Ekaterina Semjonova.
Aineõpetajate Marina
Martsinkevitš, Vadim Martsinkevitš ja Galina Vassiljeva eestvedamisel korraldati
tore sõbranädal, kus tegevused toimusid erinevates
keeltes ning nädal lõpetati
laulude ja luuletustega saksa,
inglise ja prantsuse keeltes.
Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistasime ülekoo-

lilise joonistuskonkursiga.
Esimesele kohale tulid 2.
klass, 5.b klass ja 7.a klass.
Toimus kontsert-aktus,
kus peeti meeles õpetajaid,
kellel tööaastaid koolis 10,
15 või siis juba 20 aastat.
Vastlapäeva viis traditsiooni kohaselt läbi
folklooriring, juhendaja
õpetaja Valentina Pavljuk.
Naljapäeva korraldas 3.
klass koos õpetaja Nataliya
Shelabotinaga.
Õpilasesindus ja huvijuht viisid läbi algklassidele „Lemmikmänguasjade
šou“, „Mini-miss ja misteri“ valimised. Mini-missiks
valiti Eleanora Aništšuk
– 2. klass, misteri tiitli sai
Daniel Starokon - 1. klass.
Emadepäeval toimus
kontsert ja välja oli pandud
õpilastööde näitus.
1. juunil olid külalisteks
Viljandi „Kalevite kange
rahvas“. Viidi läbi elav
ajalootund 5.-8. klasside
õpilastele. Õpilased said
teadmisi viikingiteaegsest
Eestist, mängiti viikingite
võistlusmänge ja toimusid
demonstratsioonesitlused „Pilk muinassõdalaste
ellu“.
Meie kooli õpilased
võtsid osa UNICEFi projektist „Väike Heategu“,
milles osales 35 õpilast.
Parim postkaartite müüja
oli Ekaterina Semjonova.
Samuti osalesime projektis “Suitsuprii klass“ ning
need, kes alustasid pidasid
vastu võiduka lõpuni (5.a,
6.b, 6.c–7.b, 7.a ja 9.a).

Palju viidi läbi loenguid ja
korraldati tervisenädalaid
nii tüdrukutele kui poistele,
mille tulemusena püüdsime
saada nädala lõpuks rõõmsama kooliõpilase. Üritused
“Ei suitsule“, „Kuidas olla
terve“, „Juurviljade päev“ ja
„Hügieen“ toimusid koostööna kooli medtöötajaga,
sotsiaalpedagoogiga, huvijuhiga ja õpilasesindusega.
Projekti „Kaitse end ja
aita teist“ raames viidi läbi
rida loenguid nii esmaabist,
liiklusohutusest, tule- ja
veeohutusest, politsei tegevusest ja seadustest ning
ellujäämise põhitõdedest.
6.–8. juunini viibisid 6.a
klassi õpilased laagris Läsnal, kus pandi proovile
nende saadud teadmised
ja oskused. 8. juunil osalesid õpilased ööjooksul
Rakveres.
Huviringe töötas koolis
mitmesuguseid, mille seast
said õpilased valida, millises
osaleda. Populaarsemad
ringid koolis olid folklooriring – juhendaja Valentina
Pavljuk, taekwando – tublimad on Aleksandr Ivanov,
Maksim Vassiljuk, Allar Vager, Anastasia Sotška, Anna
Žukova, Aljona Veizer ja
Konstantin Ksjonžik. Populaarne on ka iluvõimlemine, muusikaring ning eesti
keele suhtlusring.
Jätkugu energiat ja tahet
ka edaspidiseks, päikest südamesse ja sära silmadesse.

Ilusat koolivaheaega soovib
Tapa vene gümnaasiumi pedagoogide nimel Helgi Tiitso

Comeniusega
Rumeenias

Poolteist aastat kestnud projekti
viimane välisreis toimus 20.–26.
maini Rumeeniasse.
Reisi ilmestasid pikad lendudevahelised ooteajad, sest otseliini linna nimega Iaşi pole veel
loodud. Sestap saime teha põhjaliku tutvuse Varssavi ja Bukaresti
lennujaamadega. Neist esimene
oli tüüpiline kaasaegne eurolennujaam. Bukaresti lennujaam,
kus tuli veeta osa ööst nii sinna
kui tagasi tulles, oli hoopis midagi
muud. Lennujaam oli täis rohelisi
turvatöötajaid. Tundus, nagu oleks
igal neist veel oma turvatöötaja,
keda jälgida. Valgesse riietatud
koristustööde brigaad muudkui
askeldas öö läbi oma lappide ja
puhastusmasinatega edasi-tagasi.
Rumeenlased armastavad Vivaldit. Tema „Aastaajad” võttis
meid vastu Bukaresti lennujaamas,
saatis meid lennuoote ajal öösel,
iga hommikusöögi ajal hotellis
ja oli viimane, mida kuulsime
Rumeeniast lahkudes lennuväljabussiga lennuki juurde sõites.
Järgmise päeva ennelõunal
jõudsime sihtpunkti Iaşi. Kui
matsuvad põsemusid olid antud,
pakkisime end autodesse ja sõitsime vastu uutele kogemustele.
Lapsed võõrustajate poole TarguFrumosis, õpetajad linna esimesele
projektikokkusaamisele. KirdeRumeenias asuv Iaşi on endine
Moldova piirkonna keskus ja Rumeenia esimese ülikooli asupaik.
Praegugi on linnas rohkelt erinevaid ülikoole. „Ceausescu-aegne”
ehituskultuur on jätnud suured
kolemajad ja viletsa infrastruktuuri,
linna ümber maal on au sees vikat
ja hobune. Kuid on ka mitmeid
uhked ehitisi, eeskätt tohutult suur
kultuuripalee, paljud kirikud ja ka-

tedraalid. Linnatänavail askeldavad
lapskerjused ja sandid ning samas
on abivalmid inimesed, kes sind
heas inglise keeles aidata oskavad.
Projektikohtumise märksõnad olid tohutu külalislahkus ja
imekaunis loodus. Partnerkoolis
Targu-Frumosis võeti külalisi vastu
traditsioonilise soolaleivaga, õpilased olid meisterdanud plakateid,
kaunistusi, kingitusi. Kool ise oli
hubane ja läikis kui prillikivi. Kõigest oli näha, et inimesed on näinud
vaeva ja annavad endast parima, et
sealt maalt lahkutaks vaid heade
mälestustega. Külalisi sõidutati
kohtadesse, kus kohalikud isegi
polnud varem käinud, seda eeskätt
majanduslikel põhjustel.
Siiski polnud see pelgalt lõbureis. Kuna tegemist oli Comeniuse
projekti viimase ühise kokkusaamisega, siis toimusid kokkuvõtvad
ettekanded tehtud töödest, arutati
aruandlusega seonduvat ja viimaseid tegevusi, et projekti ametlik
pool igati korralik saaks. Õpilased
tegid tutvust Rumeenia kooliprogrammiga, käies koos võõrustajatega
erinevates tundides. Võõrkeelset
suhtlemist jagus hommikust õhtuni.
Lõpuüritus oli emotsionaalne ja
pisaraidki voolas. Võõrustajad olid
iga külalisriigi jaoks selgeks õppinud
tuntud laulu või tantsu.
Taaskord oli avardunud maailmapilt, tutvust tehtud erinevate
kultuuridega, saadud uusi kogemusi
ja leitud sõpru teises ilmaotsas.
Varem või hiljem saavad õpilased
aru, millise õnne ja võimalusega nad
koos olid. Ehkki projekt pole veel
päris kaante vahele saanud, annab
see indu ka tulevikus sarnaseid töid
ette võtta. Tänud kõigile, kes projekti õnnestumisele kaasa on aidanud.
Villu Varblane,TG õpetaja

Õppeaastast Tapa gümnaasiumis
Sügisest on saanud jälle kevad
ja läbi on saamas järjekordne
õppeaasta.
Enamusele õpilastest ongi
puhkuse aeg juba käes, kuid 9. ja
12. klasside õpilastel on käimas
pingeline eksamiperiood, mis
lõpeb 21. juunil lõpuaktustega
põhikoolile ja 22. juunil gümnaasiumile. Selle õppeaasta
töö oli väga sisutihe. Õpilased
ja õpetajad on olnud aktiivsed
ja tublid.
Kiituskirjaga lõpetasid: 7.
kl – Joanna Kütt; 8.kl – Marili
Beltšev, Robert Allik; 10. kl –
Maarja Kivisild, Luise Risthein,
Hea õppeedukusega lõpetasid: 7. kl – Grete Adrat, Katrin Kannu, Kristel Külmallik,
Mariana Žuraskaite, Oliver
Tuulemäe, Mark Voronov, Alisa
Jemeljanova, Sander Serbin,
Liliana Shaslova, Anna-Maria
Trotski, Perit Võlli, Sigrit Karm,
Marie-Johanna Kippar, Oliver
Leissoo, Raido Randver, Celica
Sergienko; 8. kl – Arvi Freiberg,
Rasmus Kont, Lauri Kukk,
Marten Kullamägi, Evelin Rahuorg, Enely Teinfeldt, Andreas
Õun, Harri Kramm, Katrin
Lesnõh, Helen Vagen, Marleen
Vainjärv; 10. kl – Robert Kala,
Ruslan Antonov, Getriin Kokk,
Olari Pipenberg, Katre Rang,
Kerli Uue, Uku-Kaarel Vorm,
Mari-Ann Bugri, Karol Kaldjärv; 11. kl – Silvia Bärlin, Merili

Kaasik, Kadi Saluste, Johanna
Vooglaid, Pärja Õun.
Sellel aastal võttis suur hulk
õpilasi osa erinevatest olümpiaadidest nii maakonnas kui
ka vabariigis.
Tublimad maakonnas olid:
bioloogia – Erik Albert 12. kl,
(5. koht); füüsika – Taniel Paju 9.
kl (1. koht), Ruslan Antonov 10.
kl (2. koht), Mihkel Kivisild 12.
kl (6. koht); geograafia – Taniel
Paju 9. kl (2. koht), Andri Nael
9. kl (3. koht); informaatika:
Taniel Paju 9. kl (1. koht), Tanel
Tambik 9. kl (3. koht); inglise
keel – Mihkel Vunk 10. kl (2
koht), Rain Randver 11.kl 6.
koht, Mihkel Kivisild 12. kl (6.
koht); muusika – Pärja Õun
11. kl (3.koht); matemaatika –
Mihkel Kivisild 12. kl (1. koht),
Mai Kroonmäe 12. kl (5.koht),
Uku-Kaarel Vorm 10. kl (6.
koht); tehnoloogiaõpetus – Taniel Paju 9. kl (2. koht); ajalugu
– Taniel Paju 9. kl (5.–6. koht);
saksa keel – Oliver Tuulemäe
7. kl (2.koht); NUPUTA 2012
– Sander Serbin 7. kl (2. koht);
õpilasetlejate konkurss – Maryliis Teinfeldt 11. kl (1. koht);
emakeele olümpiaad vabariigis
„Keel ja arvuti“ – Mai Kroonmäe 12. kl (3. koht).
2011./12. õppeaastal toimus
palju õppetööga seotud üritusi.
Tapa gümnaasiumis toimuvad
igal aastal ainenädalad, kus ter-

ve nädal on õppetööga seotud
erinevaid üritusi: õppereisid,
konkursid, olümpiaadid ja võistlused.
Jaanuaris toimus matemaatikanädal. Sellel nädalal toimus
5.–9. klassidele „Nuputa“ võistlus, 6.–8. klassidele toimus praktiline töö – voltimine ja matemaatiliste kehade valmistamine:
püramiid, prisma, kuup. Samuti
olid nuputamisülesanded kogu
kooli perele. Matemaatikanädal
lõppes kooli olümpiaadivooruga 5.–9. klassidele.
Veebruaris oli nii ajaloonädal kui ka võõrkeelte nädal.
Võõrkeelte nädala teemaks
oli seekord „Rahvusköögid“,
kus olid vene, saksa ja soome
rahvustoidud, muusika ja traditsioonid. Selle nädala raames toimus ka õppetöö õpetajatele, kus
koolitajaks oli TÜ doktorant,
kauaaegne pedagoog ja õpetajate koolitaja Piret Kärtner.
Ajaloo ainenädala raames
selgitati välja parimad ajalootundjad 5.–12. klassini. Toimusid töötoad, kus esinesid Tapa
muuseumi juhataja Tiina Paas
ja Keskkonnaameti töötaja Kerli
Kõue. Töötubades tutvustati
Tapa linna ajalugu ja LääneVirumaa kultuuri- ja looduspärandit. Abituriendid esitasid
päevakohase ettekande Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel.
Märtsis toimus emakeelenä-

dal. Emakeelenädala märksõnadeks valisid eesti keele õpetajad
tänavu „õigekiri“ ja „teater“.
Nende märksõnade all toimusid erinevad üritused. Nimelt
viisid õpetajad tundides läbi
etteütlused ühtlustatud teksti
alusel. 6. klassi õpilased tegid
teatri ühiskülastuse. Tallinnas
vaadati lasteetendust „Varastati oranž jalgratas“. Vanem
koolipere jälgis huvitavat improvisatsioonetendust „Kuidas
ta seda teeb?“ MIKS-teatri
esituses. Kolmandaks nädalat
läbivaks ürituseks oli viktoriin.
Emakeelenädalal sai vaadata ka
Veera Saare juubeliaasta raames
filmi „Ukuaru“.
Veebruaris-märtsis toimus
loovainete nädal. Veebruaris
toimusid vastlapäeva üritused,
mille jooksul toimusid erinevad
teatevõistlused ja vastlasõit.
Sõbrapäevaks tegid õpilased
vahetundides meeneid. Õpilastel oli võimalik punuda ja
meisterdada kaarte.
Aprillis oli loodusainete nädal. Selle nädala raames toimus
õpilastele „Teadmiste jooks“,
kus osalesid 5.–10. klasside õpilased. Igast klassist 5 õpilast, kus
iga võistkonna liige pidi vastama
ühele valdkonna küsimusele
(keemia, füüsika, bioloogia,
geograafia, keskkond). Toimus
ka keraamilise savi vormimine,
millest õpilased võtsid osa suure

innuga. Samuti toimus raagus
puude määramine koolipargis,
kuhu olid kaasatud ka algklassid. Loodusnädala raames viis
Sagadi Looduskool meie koolis
läbi 2 tundi, kus tehti erinevaid
mõõtmisi, nt valgus.
Et koolitunde huvitavamaks
muuta, on õpetajad korraldanud erinevaid õppekäike, -reise
ja kutsunud kooli huvitavaid
inimesi.
Veebruaris käisid 10. klassid
Tallinnas, kus kunstiajaloo tunnid toimusid Tallinna erinevates
kunstisaalides: Tallinna Kunstimuuseumis, Kadrioru muuseumis ja Kumus.Veebruaris
külastas 11. klassi meediakursus
Tallinnas raadiomaja ja telemaja.
Raadiomajas tutvusid õpilased
Eesti suurimate helistuudioruumidega, erinevate raadiojaamade toimetustega. Üks põnevamaid hetki oli raadioteatri
vatitoas, kus valitseb absoluutne
vaikus ja saab salvestada kõige
vaiksemaid helisid. Telemajas
külastati nii „Terevisiooni“ kui
ka AK stuudiot, kus õpilastele
tutvustati saadete valmimist ja
eetrisse saatmise protsessi.
Märtsis oli 10.–12. klassi
õpilastel erakordne võimalus
kohtuda helilooja Erki-Sven
Tüüriga. Pärast helilooja põnevat esitust järgnes arutelu helilooja loomingust ja tegemistest.
Veebruaris toimusid güm-

naasiumis avatud uste päevad,
kus lapsevanematel ja külalistel
oli võimalus külastada tunde,
kohtuda õpetajate, klassijuhatajate, õppejuhtide ja direktoriga.
Kahju, et sel korral oli külastajaid vähe.
Märtsis külastasid 9 õpilast ja
1 õpetaja Preetzi linna, millega
on Tapal sõprussidemed alates
1990. aastast. Märtsis viibisid
Comeniuse projekti raames 3
õpilast ja 2 õpetajat Veneetsias
ning mais 9 õpilast ja 2 õpetajat
Rumeenias.
Tapa gümnaasium osales alates 2011 sügisest Eesti Füüsika
Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ Füüsika
Instituudi ja TÜ Teaduskooli
arendavas programmis. Programmi eesmärk oli pakkuda
õpilastele eksperimentidel ja
laboratoorsetel töödel põhinevaid lisateadmisi nii füüsikas, bioloogias kui ka keemias.
Osalesid õpilased alates 7. kuni
12. klassini. Kõiki õpikodasid
juhendasid Tartu Ülikooli loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Kokku
osales 35 õpilast, kes said ka
tõendi kursuse läbimise kohta.
Tänan õpilasi, õpetajaid ja
lapsevanemaid hea koostöö eest
ja soovin ilusat suve!
Viivi Treier,
TG õppejuht
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Tagasivaade
kooliaastale

Kes algab, peab lõpetama
Nii ka koolis – septembris alustame ja
juunis lõpetame. Ja nii igal õppeaastal.
Igav! Igav? Kaugel sellest! Iga õppeaasta läheb Jäneda Koolis ajalukku
millegi erilise, kordumatu, huvitavaga.
2011/12. õppeaasta pole erandiks –
oma traditsioone hoides püüdsime olla
avatud kõigele uuele ja teha nii mõndagi
vana tegemist teist- või isemoodi.
Tarkusest ei lähe keegi lõhki. Jäneda Kooli 1.–8. klass tegi õppeaasta
tulemustest kokkuvõtteid 4. juunil
pärast seda, kui 9. klass oli õnnelikult
sooritanud lõpueksami eesti keeles ja
kirjanduses. Nad said rahus ja vaikuses
kirjutada, sest nooremad koolikaaslased tegelesid erinevate teadmiste ja
oskuste kogumise ja väljendamisega
impropäeval: noorsoopolitseinik Jaanika Jalast tuletas õpilastele meelde
liiklus- ja avaliku korra reegleid, vigurrajal sai igaüks proovida osavust
jalgrattasõidus; õpetaja Liidia Talve
õpitoas talletati tarkusi metsaohutusest;
õp Kaire Riese juhendamisel talletati
hetki Jäneda maastikest ning koos
näiteringi juhendaja Gilda Lindmaaga
improviseeriti näitekunsti valdkonnas.
Ning siis võis õppeaastale joone alla
tõmmata. Kiita sai igaüks, hästi ja väga
hästi õppinutele (kokku oli neid 42)
ulatas direktor Aivi Must koos tunnistusega ka preemiaraamatu, 9 õpilast sai
lisaks kiituskirja ainult viitele õppimise
eest: Luise Grave (2. kl), Laura Lään,
Õnne-Ly Maask, Martin Mõtlik, Elina
Ries (3. kl), Ragnar Kramm (5. kl), Liisa
Vassiljeva (6. kl), Hanna Jairus (7. kl) ja
Liana Sepamäe (8. kl).
Aga lapsed polnud ainukesed, kes
tunnustussõnu teenisid. Meie ümber
on olnud palju hakkajaid ja abivalmis
inimesi, keda tänada: - hoolekogu, kes
nõu ja jõuga on aidanud teha kooli
arengukava, korraldada igapäevast
tööd, ka uus lipumast sai tänu neile
püsti; - Jäneda Raamatukogu perenaine
Sirje Reinula, kes meie kirjandusalastes

Jäneda Kooli õpilased laagris “Kaitse end ja aita teisi”.

üritustes alati kaasa lööb; - koolibussijuht Heiki, kes alati täpselt kohal ja
valmis sõitma just siis, kui vaja; - meie
maja „taustajõud“ – kokk Silva ja tema
abi Alli, koristajatädi Sirje ja töömees
Haivo; - lapsevanemad, kes on aidanud kooliüritusi läbi viia, sõidutanud
lapsi sinna, kus vaja, hoolitsenud
huvihariduse ja vahetunnis mängimisvõimaluste eest.
Töö õpetab tegijat. Sellele vanasõnale ei vaidle ilmselt vastu mitte ükski
meie kooli õpetajatest. Liitrühmades
ja -klassides õpetamine, uus õppekava ning selle sidumine klassiväliste
üritustega, aineolümpiaadideks ja erinevateks konkurssideks-võistlusteks
ettevalmistamine nõuab palju energiat
ja jõudu, aga pakub samas ka põnevaid väljakutseid ja pisikesi rõõme iga
päev. Kõik õpetajad on teinud oma
tööd südamega ja omad pisikesed või
suured võidud on sellest õppeaastast
ette näidata kõigil.
Söömapüha peab ikka olema. Pärast kiidusõnade ärakuulamist mindi
ühiselt koolilõputorti sööma. Kui
nüüd päris aus olla, siis oli see viimase

Foto Margit Vijar

koolinädala jooksul juba teine suur
tort, sest paar päeva varem maiustasid ka kolm lasteaia lõpetajat – Liisi,
Karmo ja Taaniel – koos teiste põnnide ja emade-isadega ning tähistasid
õppeaasta lõppemist.
Millest rõõm ühele, sellest rõõm
ka teisele. Nüüd võiks suvevaheaja
alanuks kuulutada, aga võta näpust!
6. juuni hommikul startis kooli
võistkond ehk 11 5. ja 6. klassi õpilast
huvijuht Margit Vijari eestvedamisel
laagrisse „Kaitse end ja aita teist“.
Tagasi tuldi väsinutena, aga see-eest
õnnelikena, sest taas saavutas Jäneda
Kool III koha.
Nüüd on kooliruumidesse liikuma jäänud veel 12 lõpuklassi õpilast,
kel on natuke vaja pingutada, et siis
lõpuaktusel, 16. juunil kell 14 saada
kätte põhiharidust tõendav dokument ja öelda „Tehtud!“
Igal pool on hea, aga kodus on
kõige parem. Ilusat ja päikselist
suvevaheaega, puhake ja lõbutsege,
aga ärge unustage ka lugemist! Kohtumiseni 1. septembril kell 10!
Ülle Oru, Jäneda Kooli õppealajuhataja

2011/12 õ-a kokkuvõte
Suvi on koputamas kohe-kohe uksele
ja koolimajas on näha ainult eksamiärevuses lõpuklasside õpilasi. Taas võime
joone alla tõmmata ühele kooliaastale.
Milline ta siis oli? Mida meeldejäävat
on suvepuhkusele kaasa võtta?
Kooliaasta alustamine rõõmsalt
sädistava rongkäiguna on viinud
tõdemuseni, et selline algus äratab
suverammestusest nii õpilased kui
kogu linnarahva, kes teeääri palistades
saab ka osa iga-aastasest algusest. Ka
1. septembri õhtul kooli siseõuest
kostuv mürtsuv muusika on märk suve
lõpu kohta. Sel aastal kuulasime Ott
Leplandi, kelle eelsoojendusena astusid
üles meie oma noortebändid. Juba
septembris kogub kooliaasta „tuure
üles“, sest rebaste ristimine ja sellele
järgnev avadisko on kõigi jaoks alati
oodatud sündmused. Õpetajate päev
oli nelja huvitava tunniga, mille lõpus
kuulasime särava Katrin Karisma laule
ning elasime kaasa meesõpetajate ja
abiturientide vahelisele mõõduvõtmisele nii korv- kui võrkpallis.
Nagu tavaks on saanud, oleme igas
kuus pakkunud võimaluse oma koolis
diskol tantsida. Selle eel on aga ikka
toimunud midagi muud põnevat, kus
aktiivsed õpilased saavad oma nutikust,
loomingulisust ja esinemisvajadust
näidata: on see siis playbox, videoparoodia, moeshow või midagi muud.
Teist aastat järjest lõpetasime kooliaasta
klassidevahelise „Sõnasõja“ üritusega.
Traditsioonilistest üritustest jääb
kindlasti igal aastal eredalt meelde
jõulunäidend, millest on ka omal moel

saanud „linna üritus“, sest enamiku
abiturientide vanemadki istuvad uhkete ja rahuolevate nägudega saalis.
Alatasa tunnen kurbust sellest, et nii
palju vaeva ja ainult kaks etendust
saabki anda. Detsembris naudime alati
ka jõululaule kahel kontserdil, milleks
valmistavad õpilased ette tublid muusikaõpetajad Helve Lees ja Kai Kivi.
Oleme siiani suutnud „elus hoida“
ka isadepäeva üritust, mis on sportlik
õhtupoolik tõsiste ja vähemtõsiste
mängude ja võistlustega, kuid iga
aastaga muutub see järjest raskemaks.
Need õpilased, kelle isad on tee koolimajja leidnud, hakkavad lõpetama või
juba ongi lõpetanud ning uusi tuleb
juurde visalt: kes on Soomes, kes kuskil
mujal tööl. Eks see ole muidugi üldine
probleem, mis otsapidi jõuab ka kooli.
Nimetamist väärib ka sõbranädal,
mille raames toimub iga päev midagi
põnevat ja mille lõpetame reede õhtul
kõigi valla koolide ühisdiskoga.
Eneseharimisvõimalusi on pakkunud huvitavad ainenädalad, samuti
õppeekskursioonid, aga kindlasti ka
kooli ajalehe (TG Express ilmub
korra veerandis) ja raadiosõlme juures
toimetamine. Igas kuus käime korra
gümnaasiumiklassidega ka teatris,
mis on maailmapildi avardamise
seisukohalt väga oluline. Oleme väga
tänulikud, et Vargamäe muuseum ja
Rakvere teater võimaldasid mai lõpus
soodushinnaga osa saada suveetendusest „Vargamäe varjus“. Enamikule oli
see esimeseks suvelavastuseks, mida
nähti, ja kõik olid väga rahul. Ehk leiab
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nii mõnigi sel suvel tee Tapa raudteejaama, kus ka suveetendus toimumas.
Teater tuleb ju lausa „oma õuele“.
Suurimaks väljakutseks oli tänavusel õppeaastal Lääne-Virumaa
abiturientide balli korraldamine.
Arvame, et tulime sellega kenasti
toime, maavanem isiklikultki tänas
meid peoõhtul, kuid väike okas on
hinges ometigi. Rahvast oleks tahtnud sellel üritusel küll rohkem näha.
Kuna kuulsime ka jutte, et „Tapa on
nii kaugel“ ja „Kes küll sinna viitsib
minna!?“, siis tuli paraku leppida
„äärealaks tituleerimisega“. Sellele
vaatamata olime ise rahul ja 11. klass,
kes osales aktiivselt organiseerimisel,
sai hea kogemuse osaliseks, nähes,
kui palju tuleb vaeva näha taolise
ürituse õnnestumiseks.
Kooliaasta lõpus oleme ikka aktiivsematele õpilastele ekskursiooni
võimaldanud. Seekordne reis viis
kaheks päevaks Saaremaale, kus
tuulist ja vihmast ilma trotsides nautisime saareelu.
13.–17. juunini on kooli C-segarühm üle lahe Tampere linnas
Soome-Eesti tantsupeol sõprussilda
loomas ning seejärel ongi aeg lõpetajad koolist teele saata, et majagi saaks
rahu ja vaikust.
Sügisel kohtume aga 3. septembril, et suvesoojusest ja -elamustest
pakatavana marssida piduliku rongkäiguna uuele kooliaastale vastu.
Mõnusat suve meile kõigile!
Sirje Sell,
TG huvijuht

Nüüdseks on tänavuse õppeaasta
tunnid lõppenud. See lõpp algas
viimase kellahelinaga 5. juunil kell
9. Aulasse oli kogunenud 300 1.–6.
klassi särasilmset jõmpsikat. Pidulikumaks muutsid ürituse koolimüts
ja -vorm, mida nooremad õpilased
rõõmuga pidulikel üritustel kannavad – siit saabki alguse meie oma
kooli tunne.
Selleks, et kiita tublisid ja teokaid
õpilasi, kulus sel päeval 1 tund ja
10 minutit. Direktori käepigistuse
ja tunnustussõnade saatel said kiituskirja või kiidukirja 304 õpilast.
Kiidusõnad olid määratud 67 kiituskirjaga klassikursuse lõpetajale:
1. kl – Meriliis Sööt, Sandra Karajev, Jana Katre Ojasoo, Emma-Lis
Tiinast, Madis Valk, Karl Hendrik
Kanna, Markus Nõlvak, Grete Kirpu, Ketlin Laderlich, Kertu Zabukas,
Ariana Arutjunjan, Kristel Metsoja,
Kermo Mätlik, Tormi Viirg, Venno
Vaigurand, Kevin Teinfeldt; 2. kl
– Laura Britt Elbrecht, Laura Himma, Pille-Riin Reinike, Stellah Saar,
Marleen Trestip, Marleen Vaigurand,
Jaan Kärt, Katelyn Pispea, Viivian
Kübarsepp, Eleri Afanasjev, Aigi
Einmaa, Jarek, Makrjakov, Helina
Mikk, Roger Muskat, Birgit Mägi,
Miia Pent, Lenne-Ly Siilivask, Sander Šašlov, Jens Ülesoo; 3. kl – Maksim Krõnin, Markus Lõhmus, Kairi
Ojasoo, Marlen Serbin, Annaliisa
Alla, Lisbeth Torm, Robert Vilms; 4.
kl – Anna Abrosimova, Andero Augasmägi, Krislin Kruus, Agneliis Pilt,
Christopher Tammesoo, Mia-Marii
Tedrekull, Carmen Vaalmets, Eiko
Murro, Meriliis Velpler; 5. kl – Kristiin Gildemann, Milena Konovalova,
Martin Leissoo, Delica-Brigita Palmsalu, Katrin Palmsalu, Lisbel Serbin,
Robert Hiiemaa, Andre Tuul, Marc
Girfanov, Raimond Himma, Airi
Võsuri, Betty Abel, Anna Vorobjova; 6. kl – Stefen Sumla, Keili Kadak,
Marily Nüüd. „4“-dele ja „5“-tele
õppijaid oli nendes klassides 129.
Aplausi saatel võtsid tänukirjad
vastu veel: Raimond Himma – 1.
koht maakondlikul eesti keele olümpiaadil; Tanel Tampik – 3. koht maakondlikul informaatika olümpiaadil;
Keili Kadak – 4. koht maakondlikul
informaatika olümpiaadil; Kairi
Ojasoo, Annaliisa Alla – 4. koht
maakondlikul 3. klasside õpioskuste olümpiaadil; Betty Abel, Kevin
Pispea, Marc Girfanov, Raimond
Himma, Robert Hiiemaa – 3. koht
maakondlikul 5. klasside õpioskuste
olümpiaadil; Helger-Hans Külmallik,
Hulda Fiona Kukk, Eerik Jakimovski- nende jutud loodusnähtustest
avaldati raamatus „Loodus, mis sa
oled? Lapsesuu ja pärimus“; Christopher Tammesoo – meie kooli kõige tublim arvutaja-ekolier üleriigilisel
matemaatikavõistlusel „Känguru“.
Kiidukirjad said ka tublid trenniskäijad, neid oli 108. Rõõmustab see,
et nii paljud lapsed on leidnud endale
sobiva spordiala(kokku 15 erinevat!),
millega tegelda. Eriti aktiivsed aga
löövad kaasa mitmes trennis.
Fakte ja meenutusi lõppenud õppeaasta tegemistest ja saavutustest: 9
huvialaringis osales 197 õpilast; kevadeks valmis CD-plaat 1.–4. klasside omaloominguga; emakeelenädala
üritused; korraldasime oma koolis
maakondliku 3. klasside õpioskuste
olümpiaadi; Väike teaduskonverentsike; Sagadi looduskooli loodusprogramm; Oandu looduskeskuse
programm; Sagadi loodusprogramm

„Ilves ja tema elu“; loodusretked
Altjale – rannaelu-olu; spordiööd
koolimajas; muusikakooli kontsert;
linnaraamatukogu sünnipäev; temaatilised üritused „Rahvuslikud
mustrid“; projektitund „Tutvun,
maitsen … ja sööngi“; maakondlik
luulevõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal“ – 3.koht Eleri Afanasjevile;
55 õpilasele kiidukirjad UNICEF-ilt
heategevuse eest; väike jõululaadake;
Grete Kirpu 2. preemia õpilasleiutajate riiklikult konkursilt; viktoriin
„Minu Eestimaa“; mardipäevaüritus
Tapa vene gümnaasiumis jne.
Traditsiooniliselt toimusid ka sel
õppeaastal 1.–4.klassidele ainealased
koolisisesed olümpiaadid matemaatikast ja eesti keelest. Parimad
eesti keele tundjad: 1. kl – Kermo
Mätlik, Jana Katre Ojasoo, Sandra
Karajev, Ketlin Laderlich, Meriliis
Sööt, Grete Kirpu; 2. kl – Pille-Riin
Reinike, Eleri Afanasjev, Marleen
Vaigurand, Miia Pent, Eleriin Sahtel,
Laura Himma, Katelyn Pispea; 3.
kl – Kairi Ojasoo, Marlen Serbin,
Karina Terts, Lisbeth Torm, Annaliisa Alla, Maarja Vällmann; 4. kl
– Mia-Marii Tedrekull, Helger-Hans
Külmallik, Alo Ostumaa, Aneta
Šumljanski, Agneliis Pilt, Christopher Tammesoo.
Parimad nuputajad ja matemaatikas orienteerujad: 1. kl – Jana
Katre Ojasoo, Sandra Karajev,
Kermo Mätlik, Tormi Viirg, Kevin
Teinfeldt, Karl Hendrik Kanna;
2. kl – Miia Pent, Eleri Afanasjev,
Laura Himma, Pille-Riin Reinike,
Edgar Einmann, Marleen Vaigurand, Marleen Trestip; 3. kl – Lisbeth Torm, Kairi Ojasoo, Annaliisa
Alla, Marlen Serbin, Alver Lillepea,
Markus Lõhmus; 4. kl – Mia-Marii
Tedrekull, Agneliis Pilt, Christopher
Tammesoo, Kaspar Palmsalu, Aneta
Šumljanski, Karlis Jusupov.
Kõrvuti väga hea õppimisega
tähtsustame me õpilaste käitumist
kollektiivis, suhtumist ja suhtlemist,
oskust iseseisvalt mõelda, teha õigeid valikuid. Tunneme heameelt,
kui kodu ja kooli koostööna lapse
väärtushinnangud ikka enam ja
enam kinnistuvad õigele alusele,
arusaamale.
Tehes koos klassijuhatajatega
kokkuvõtteid tööaastast, tuli neilt
ilusaid mõtteid, rohkesti on meenutustes rõõmsaid hetki. Siinkohal
tahaksin tuua erilisemaid ka lugejatele: rõõmurohked ettevõtmised koos
peredega; palju rõõme, nalja ja naeru
mahtus meie klassi; lapsed märkavad
ja hoolivad; meie silmad säravad;
klass on üksmeelne ja aktiivne;
tarkust koguvad retked loodusesse,
aulas esinenud näitetrupi sõnad:
teie lapsed on super kamp, siin on
toredad lapsed ja tublid õpetajad,
ainult Tapa koolis kohtame nii head
vastuvõttu; meie lapsed oskavad
käituda, kuulata, vajadusel vestelda
– nendega võib rahulikult ja julgelt
minna õppekäikudele, teatrisse jm;
meil on palju teotahtelisi lapsi.
Pikk kooliaasta on parajalt väsitav, isegi kurnav, aga kevadel on
seda rohkem rõõmu, kui saame
rääkida nii paljudest toredatest
lastest ja ettevõtmistest nendega.
Tänusõnad õpetajatele, toetavatele
lastevanematele!
Õpilased, kui te sügisel puhanuna
tagasi tulete, siis võite kindlad olla –
meie, õpetajad, juba ootame!
Tiina Piip,
TG
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Tapa linna
86. sünnipäeva programm
Neljapäeval, 21. juunil
Kl 19.30 esietendub Tapa raudteejaamas “Viirastuste vaksal”. Lavastas
Gerda Kordemets, mängivad Elina
Reinold ja Helena Merzin.
Reedel, 22. juunil
Kl 19 Tapa muusikakooli pargis
Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni
kontsert. Kontsert on kõigile tasuta!
Kl 21 Tapa raudteejaamas etendus
“Viirastuste vaksal”. Piletid Piletilevis
ja enne etendust kohapeal 12 ja 15 €.
Kl 22 ZIK-ZAK esitleb “Tapa
linnapäev 86 disko”, pääse 2 €.
Täpsem info www.zikzak.ee.

Kodukokad võistlema!
4. augustil toimuval Tapa II Vorstifestivalil leiab aset ka KODUKOKKADE VÕISTLUS. MTÜ Arenduskoja piirkonnas käivitus 2011. a
rahvusvaheline toiduprojekt ,,Loving
local values- Kohalikud tooted ja toitnende väärtustamine.’’ Toiduprojektis
on tähtsal kohal tervislik toitumine,
kohaliku tooraine kasutamine toiduvalmistamisel nii kodus, lasteaias
ja koolis kui ka toitlustusettevõtetes.
Kuna meie toitumisharjumised saavad
alguse kodust, kutsumegi hobikokki
meie Kodukokkade võistlusele jagama
oma retsepte ja kogemusi teistega ning
julgustama koduse toidu valmistamisel
kasutama rohkem kodumaiseid toiduaineid ja tooteid.
Võistluse eesmärk on propageerida
koduse ja tervisliku toidu valmistamist
kohalikust toorainest. Suvel grillime
palju ning tervise seisukohalt on tähtis
süüa sinna juurde ka palju juur- ja puuvilju. Seetõttu otsustasimegi võistlusel
keskenduda erinevate salatite valmis-

tamise tutvustamisele. Võistlejatel
tuleb valmistada kaks toitu – tervislik
salat grillroa juurde kohalikust juur- ja
köögiviljast ning magustoit kohalikest
puuviljadest või marjadest. Mõlemat
toitu võib soovi korral valmistada
ka grillil. Toitude juures on retseptid.
Sellel võistlusel saab ka publik maitsta
valminud toite ja lisaks žürii auhinnale
antakse välja auhind publiku lemmiktoidu valmistanud kodukokale.
Retseptid pannakse üles arenduskoja
kodulehel olevasse kokaraamatusse.
Kodukokkade võistlusele ootame osalema Ambla, Tapa, Kadrina,
Vihula, Kuusalu valla ja Loksa linna
hobikokki. Arenduskoja kodulehel
www.arenduskoda.ee “Kohalik toit”
leiate infot toiduprojekti kohta ja saate
tutvuda võistlusjuhendiga.
Info ja registreerimine: Gilda Lindmaa tel 530 2155; gilda.lindmaa@
gmail.com. Võistlusele saab registreerida ennast kuni 15. juulini.
Gilda Lindmaa

Linnapäevade
jalgpalli juhend
Tapa linnapäeval 23. juunil toimub
Tapa linna karikavõistlus jalgpallis
EESMÄRK
Populariseerida jalgpalli ja anda Tapa
ning lähiümbruse jalgpallihuvilistele
võimalus võistelda võimetekohases
konkurentsis.
II KORRALDAMINE
Võistluste korraldaja on SK Tapa,
Allan Vinter (528 7800) ja Elmu Koppelmann (5626 7181).
III AEG JA KOHT
Võistlused toimuvad 23. juunil kell 11
Tapa gümnaasiumi staadionil. Registreerimine samas kuni kell 10.55.
IV OSAVÕTJAD

Osa võivad võtta kõik soovijad, klubid,
asutused või lihtsalt sõpruskonnad.
Kui sul pole kellega mängida tule ikka
kohale, arvame, et leiad kohapealt.
Võistkonna suurus 10 mängijat, väljakul 6+1 mängijat.
V LÄBIVIIMISE KORD
Võistlussüsteem selgub pärast registreerimist, mänguaeg 2x10 min.
VI AUTASUSTAMINE
Võitjaid võistkondi autasustatakse
karika ja muu nänniga.
VII ÜLDISELT
Osavõtumaks 15 € võistkond.

Allan Vinter, tel 528 7800,
spordiklubi@tapa.ee

Liikluse ajutine muutmine
Seoses Tapa linnapäevade korraldamisega on ajutiselt suletud
1. Mai pst (Pika tänava ja Kooli tänava vaheline lõik) ja
Kooli tänava (1 Mai pst ja Kevade tänava vaheline lõik).
Tänavad on ajutiselt suletud 23.06.2012 kell 7. – 16.
Liiklust reguleeritakse ajutiste liiklusmärkidega.
Jaanus Annus

Laupäeval, 23. juunil
Kl 8–16 laat (laadainfot saab tel
529 0785 ja 23. juunil ka 506 1361),
näitused, laste mängumaa ja kodukohvikud.
Kl 9.30 Võidupüha tähistamine
pärgade asetamisega Tapa linna
vanal ja uuel kalmistul, teenistust
peab EELK Tapa Jakobi koguduse
õpetaja Reet Eru.
Kl 10 Tapa linnapäevade jalgpalliturniir gümnaasiumi staadionil (kõik võivad osa võtta, küsi üle tel 528 7800).
Kl 10.30 Rongkäik läbi linna.
Kl 11–14 Tapa valla taidlejate kontsert
„Ühes väikeses Eestimaa linnas“
muusikakooli pargis pealaval.
Kl 14 Tapa linna ilusaima krantsi
valimine Tapa vene gümnaasiumi
taga muruplatsil.
Kl 14–15.30 Võistlused lastele muusikakooli pargis. Info tel 322 0061
või 5559 5461.
Kl 16 Kanuuralli Valgejõe saarel
Kl 20 “Suure Suve Sõnajala Simman” Tapa Valgejõe saarel. Pääsmed kohapeal 3 € õpilastele ja
eakatele ning 4 € täiskasvanutele,
lastele kuni 120 cm tasuta. Jaanipäeva mängud lastele ja täiskasvanute-

le. Esineb ansambel Kolm Soovi,
peaesineja ansambel Apelsin.
Kl 21.45 Jaanitule süütamise tseremoonia
Kl 22 ZIK-ZAK esitleb “Tapa linnapäev 86 disko”, pääse 2 €. Täpsem
info www.zikzak.ee.
Pühapäeval, 24. juunil
Kl 10 Tapa linna karikavõistlused rannavolles Valgejõe saarel (kõik võivad
osa võtta, küsi üle tel 5593 0504).

Tapa linnapäevi toetavad ja korraldavad Tapa vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp,
Lehtse Talunike Selts, Põhjakeskus,
Tapa kultuurikoda, Tapa muuseum,
FIE Margo Novikov ning paljud tublid
vabatahtlikud vallakodanikud. Tapa
linna 86. sünnipäeva programmi koostasid Alari Kirt, Reigo Tamm, Ilmar
Kald, Indrek Jurtšenko ja Heili Pihlak.

Tapa vallavalitsus

Tapa linnapäevade laadainfo
Tapa linnapäevade kesksemal päeval,
23. juunil, korraldatakse traditsiooniline laat. Vastavalt Tapa vallavolikogu
määrusele 26.04.2012 nr 65 Müügipileti hinna kehtestamine, on kehtestatud müügiplatside hinnad müüjatele
ja ka toitlustajatele. Uue korra ja laada
müügihindadega on võimalik tutvuda
Tapa valla kodulehelt dokumendiregistrist või otse sellelt lingilt: /atp/
index.php?id=10406&op=doc_
details&dok_id=81926&asutus_
id=1.
Laadale eelnevat registreerimist

ei toimu ning müüjad paigutatakse
23. juunil alates kella 5.30-st kuni
8-ni oma kohtadele jooksvas järjekorras. Küll aga suurte pindade
soovijad palume eelnevalt endast
teada anda, nagu ka kõik elektrisoovijad kuni 18. juuni 2012 e-maili
teel: koit.kuusk@tapa.ee. Tapa
valla kodulehel laadainfo uudise all
aadressil http://tapa.ee/index.ph
p?page=107&action=article&arti
cle_id=1389 on ka joonis, millelt
saate vaadata müügiplatsi ja elektrikilpide paiknemist. Põhiline ja ka

peaaegu ainuke võimalus on elektrit
saada Tapa linna keskväljaku kilbist,
kaablirullid ja pikendusjuhtmed palume endal kaasa võtta, toitlustajad
saavad kasutada ka muusikakooli
taguse pargi elektrikilpi.
Laadal 23. juunil on kohapeal
kaks inimest, kellega saab kohapeal
suhelda: Indrek Jurtšenko, 529 0785
ja Piret Pihel, 506 1361.
Täisinfo Tapa linnapäevade programmi kohta ilmub ajalehtedes ja
veebides, Tapa valla veebis, plakatitel jne.

“Rosaariumi” kuues hooaeg
Sellel suvel algab kontserdisarjal kuues
hooaeg. Esimene kontsert toimub
5. augustil kell 19, kus esineb Liisi
Koikson, Marti Tärn ja Christian Harrysson ning teine kontsert toimub 25.
augustil kell 19, kus esineb Jaan Sööt
ja Ann Kuut. Kontserdid toimuvad
Jäneda mõisa roosiaias või halva ilma
korral Jäneda Pulli Tallis. Pilet maksab
7 € ja sooduspilet 5 €. Pileteid saab
osta enne kontserti kohapealt.
Aastal 2007 toimus Jänedal edukalt
esimene Rosaariumi kontsert, kus
esinesid Urmas Sisask, Lehtse kammerkoor ja Virumaa noorteorkester.
Järgmisel suvel muutsin “Rosaariumi”
kontserdisarjaks, mille mõte on tuua
meie kodukohta andekaid ja tunnustatuid muusikuid ning anda noortele
muusikutele võimalus teha koostööd
kogenud esinejatega.

2008. aasta suvel esinesid esimesel
kontserdil Tõnis Mägi, Mikk Dede
ja Rakvere kammerkoor Solare Elo
Forseli juhatamisel, teisel kontserdil
esinesid Chalice ja segakoor Suisapäisa Kuldar Schützi juhatamisel ja suve
lõpetas Kait Tamra ning Nuku- ja
Noorsooteatri segakoor Kaire Vilgatsi juhatamisel.
Järgmisel suve esimesel kontserdil esinesid Olav Ehala ja Hanna-Liina Võsa, teisel Riho Sibul,
Mirjam Dede ja Tõrva Laulustuudio
neidudekoor Maie Kala juhatamisel. Kolmandal kontserdil esinesid Jaak Johanson ja Virumaa
Poistekoor Elo Forseli juhatamisel
ning Virumaa Noorte Meeskoor
Andrus Siimoni juhatamisel.
2010. aasta suvel esinesid esimesel kontserdil Rein Rannap ja Ott

Lepland, teisel Bonzo ja vokaalansambel Estonian Voices, koosseisus
Kadri Voorand, Mikk Dede, Ott Kask,
Mirjam Dede ja Ott Kartau. Suve
lõpetas ja kontserdisarja kümnendal
kontserdil esinesid Hedvig Hanson,
Andre Maaker ja Tamsalu neidude
ansambel Kadri Kase juhatamisel.
Eelmisel aastal toimus suvel kaks
kontserti. Esimesel kontserdil esinesid
Hendrik Sal-Saller ja Martin Jürman
ning teisel Lauri Saatpalu ja Peeter
Rebane.
Kutsun ka sellel aastal kõiki kuulama ja nautima neid kontserte! Kui
mõni kultuurist hooliv inimene või
asutus tahab seda kontserdisarja kuidagi toetada või lisainfot saada, siis
kirjutage e-mailil: reigo.tamm@tapa.
ee. Kohtume Rosaariumis!
Reigo Tamm, kontserdisarja korraldaja
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Tapa vallavalitsus kutsub kõiki
Tapa II vorstifestivalile
Kutsume kõiki vallakodanikke,
sõpru, tuttavaid, naabreid ning
teisi huvilisi Eestis toimuvatele
Eesti meistrivõistlustele vorstigrillimises!
Pange oma meeskond kokku
ja registreeruge, võistkondade
kohtade arv võistlusel on piiratud, võistlema pääseb kuni
15 võistkonda! Olge nobedad
ja pange oma võistkond kirja,
praegu on registreerunud viis
võistkonda, kiirustage! Täpsemat infot Eesti II MV vorstigrillimises kohta saab vorst.
grillfest.ee.
Otsekontakt võistlusel osalemiseks: Eesti Grilliliit, grilliliit@
grilfest.ee ja tel 504 3000. Informatsiooni vorstifestivali kohta
saate küsida tel 5559 5461, heili.
pihlak@kultuurikoda.ee. Festivali müügiplatside kohta saab
infot: 551 5976, 325 5078 ja erkki@vorstifestival.ee.
Tapa II Vorstifestivali ajakava
4. augustil 2012 Tapa muusikakooli pargis:
9.45 - Rahvakogunemine ja
vorstiteemalised kihutuskõned
Tapa linna keskväljakul

10.00 - Tapa sõpruslinna Akaa
(Soome) lapitöömeistrite ja
harrastuskunstnike näituste avamine Tapa linnaraamatukogus.
Näitused linnaraamatukogus
ja kultuurikojas avatud 30. augustini.
10.30 - Näm -Näm esitleb: Eesti
Rahwa Vorstikool - rahvalik
vorstikool ja degustatsioon
11.00 - Eesti Meistrivõistlused
Vorstigrillimises osalevate võistkondade tutvustus
11.00 - Tapa linnaraamatukogu hoovil avatud taimetrüki
töötuba
12.00 - Kodukokkade võistluse
algus
13.00 - Tapa Vorstifestivali
ühislaulmine
14.00 - Fantaasiavooru hindamise algus avaliku hindamisena
võistlusplatsidel
15.30 - Tapa Vorstifestivali kontsert ansambliga REGATT
17.00 - Võistluste võitjate autasustamine ja lõpukõned
20.00 - Vaksali Trahteris vorstifestivali jätkupidu ansambliga
DEJAVU, tasuta
22.00 - ZIK-ZAKis vorstifes-

tivali jätkupidu, DJ-de paraad,
2 eurot
Lisainfor matsioon: www.
vorstifestival.ee, http://vorst.
grillfest.ee, www.tapa.ee. Registreeru ja veeda pühapäev pere ja
sõprade keskel! Vorstigrillimiseni!
Tapa II Vorstifestivali korraldavad ja toetavad: Tapa vallavalitsus, Eesti Grilliliit, Näm-Näm
production, www.kokaraamat.
ee, OÜ Veerev Konn, Põhjakeskus, Vaksali Trahter, Lehtse
Talunike Selts, Segers Eesti OÜ,
Lääne-Virumaa Omavalitsuste
Liit ja Print24.
Tulles Tapa Vorstifestivalile,
leiate tegevust terveks päevaks
ja seda kogu perele! Peatse
kohtumiseni ja vorstigrillimiseni
Tapal linnas muusikakooli pargis 4. augustil!
Indrek Jurtšenko,
kultuurispetsialist,
Tapa Vorstifestivali PR, reklaam tel
322 9659,
indrek.jurtsenko@tapa.ee
ning ajavahemikus 11. juuni – 29.
juuli +372 529 0785,
indrek.jurtshenko.001@mail.ee.

Tapa linnaraamatukogus
näeb telekunstnik Tiina Alveri
tööde näitust
Tapa linnaraamatukogu esimesel korrusel on avatud
näitus “Tiina Alver – ühe
telekunstniku tegemised läbi
kolmekümne ühe aasta”.
Eesti Televisiooni tuntud
saadete kujundusi meelde
tuletav väljapanek toob huvilisteni 80ndad, 90ndad ja
jõuab välja praegusesse aega.
Telekunstnik Tiina Alveri
tööde nimistusse mahub palju: telesaated “Noortestuudio
pärastlõuna” (1986–87), “Vigla show” (1988), “Öö TV”
(1989–92), “Carte Blanche”
(1992–98), “Seitse vaprat”
(1994–99), “Klaver põõsas”
(1996–2001), “Friik” (1996–
99), “Reisile sinuga” (1996–
2001), “Teletaip” (2008), “Erisaade” (2009–2010) jpt. Veel
on Tiina Alver kujundanud
mitmeid telelavastusi väikestele ja suurtele vaatajatele,
on teinud kujundusi lisaks
ETV-le ka teistele Eesti telekanalitele ja tegutsenud kunstnikuna kirjastustes Ilo ja Tea.
ETV on määranud Alverile
kunstniku preemia aastatel
1987 ja 1993. Eesti Kunstnike

Liidu liige on ta aastast 1995.
Eesti Kunstnike Liidu president Jaan Elken tunnistas
telemajas näituse avamisel, et
talle on Alveri tööde esitlus üllatav: “Ma ei teadnud, et kõikide
tädi Ruthi saadete juures on alati
Tiina Alver olnud, ja ei teadnud,
et ta nii pikalt on Eesti Televisioonis tööl olnud,” ütles Elken.
“Filmis ja vahest ka teles on nii,
et kui sa ei märka muusikat ega
keskkonda ehk kunstniku tööd,
siis on helilooja või kunstniku
töö väga hea olnud. Professionaal peaks seda kõike kindlasti
märkama. Me elame kunstnike
kujundatud maailmas. On hea,
et telekunstniku roll on toodud
varjust välja”.
Teleprodutsendi ja režissööri
Raivo Suviste sõnul on Alveri
teene vaatajaile kujunduste suur
realistlikkus: “Tiinal oli lavastuses „Salu Juhan ja ta sõbrad“
klassiruum stuudios kujundatud
nõnda, nagu stseenid oleks salvestatud päris koolis. Ka muude
tööde puhul on Tiinal oskus
luua ruumi elu, pildis ei paista
lavastatud olemine – kujundused koosnevad pisiasjadest,

emotsioonist, tunnetest. Nagu
inimesed toimetaksid tegelikult seal igapäevaselt. Tiina on
väga paindlik, ta tuleb lavastaja
mõttega kaasa, arvestab kaameratööga, võttekohtadega,
arvestab operaatori, lavastajaga. Ja inimesena on ta ääretult
sümpaatne”.
Režissöör-lavastaja Vilja
Nyholm-Palmi arvates iseloomustab Alverit piiritu andekus
ja hea maitse: “Need omadused
ei lubanud talle kunagi libastumisi, mida tolle aja teljel ikka
aeg-ajalt ette tuli. Kui lavastuse
puhul andsin märksõnad tegelaste kui ka situatsioonide ning
interjööri iseloomustamiseks,
siis võisin kindel olla, et sain
alati veel parema kui oodata
oskasin – 120 protsenti ja hea
tuju peale selle.”
Näituse on koostanud Tiina
Alver koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.
Kunstnik Tiina Alveri näitus jääb avatuks 27. juulini.
Külastajad on oodatud E–R
kell 11–18.
ERR

Pisipõnni lõpetajad
Aegade lookleval rajal
laps kõnnib tillukest teed,
isalt sai isamaa kaasa,
emalt on emakeel…
Jääbki veel soovida teile
rõõmsat ja avarat kooliteed!
Päikesjänkud
Laura Milvaste, Meelis-Asse
Põder, Ville Morgen Fohs,
Randmar Tuulemäe, Aleksandr
Alteberg, Kadri Vildek, Keimo

Jürnas, Virgo Vähk, Denis
Kalinitšenko-Lõsenko, Lisette
Lõõnik, Grete Trofimov, Keitlin Tomentšuk, Egert Einmaa,
Emili Afanasjev, Liselle Saluste

Jenni Vorontsov, Veiko Prosso,
Aliisa Raidma. Sabrina Karajev,
Triin Teras, Ksenia Potapova,
Markus Valdmann, Kristina
Dobrodejeva

Mesimummid
Martin Prokuda, Pathrik Saar,
Reno Panov, Vanessa Trestip,
Olga Alteberg, Henri Klein,
Richard Tamm, Martin Urbas,
Kevin Kask, Niina Vorobjova,

Sinilill
Ann-Elisabeth Lausmaa, Meriliis Lillepea, Jens-Jasper
Tölpus, Glen Vainjärv, Kaimar
Kudre
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Tapa muusikakool
tähistas 55. sünnipäeva
18. ja 19. mail tähistas Tapa muusikakool
oma 55. sünnipäeva. Esimesel päeval anti
kontsert lapsevanematele ja linnarahvale
ning teisel päeval vilistlastele ja kutsutud
külalistele. Mitmekesiselt üles ehitatud kontsert, kus klassikalise muusika kõrval kõlas ka
pärimus- ja rockmuusika, sai kiitust paljudelt
külalistelt. Lisaks soolonumbritele, oli kavas
hulganisti ansamblimängu, mis andis võimaluse enamusel õpilastest esineda. Kahju, et
paljud lapsevanemad ei pidanud vajalikuks
oma võsukestele kaasa elama tulla.
Sel aastal lõpetas muusikakooli juba
51. lend ning kooli lõpetas 550 õpilane.
See näitab meie kooli vajalikkust kohaliku
huvihariduse maastikul ja kultuurielus kaasarääkimisel.
Erinevalt paljudest eelmistest lendudest,
kus lõpetajad tavaliselt 15–20, oli tänavu
lõpetajaid vaid viis – Liisa Tali (flööt) lõpetas
kiituskirjaga, Meree Marleen Ruzitš (klaver),
Cärolin Saaremets, Katarina Gannošina

(klaver) ja Andreas Õun (trompet).
Tänavuse sünnipäevaaasta lõpetasime 24.
mail kontserdiga Jänedal mõisas. Meeleolukal
kontserdil jagasime kiituskirju parimatele
õpilastele. Hea õppeedukuse eest said kiituskirjad Laura Himma, Artur Morgenson,
Aabel Sheshenko, Moona Lamus, Romet
Matsiselts, Jelizaveta Tšuvpilo, Ariana
Arutjunjan, Delica Brigita Palmsalu, Rutt
Kivisild, Elina Ries, Käty Vildek, Õnne-Ly
Maask, Jako-Kaarel Härm, Kristjan Hansen,
Helga-Mai Kivisild, Taavet Maask, Janne
Lamus, Karl Kirt, Artur Luste-Itchev, Anna
Abrosimova, Luiza Aleksandrova, Carmen
Kivistik, Miia Pent, Stellah Saar, Aliza Jemeljanova, Olga Djomina, Carmen Vaalmets,
Sander Rosenberg ja Nadja Tšuvpilo.
Tänan kõiki, kes aitasid tänavust õppeaastat pisut pidulikumaks muuta ning kõiki, kes
olid abiks sünnipäevapidustuste läbiviimisel.
Ilmar Kald,
Tapa muusikakooli direktor

Lastekaitsepäev
1. juunil toimus Tapa kultuurikoja ees
ja sees traditsiooniline lastekaitsepäev.
Päeva õnnestumise eest kandsid hoolt sel
aastal Lastekaitse Liidu noortekogu koos
Tapa Lastekaitse Ühingu, kultuurikoja ja
vallavalitsusega.
Lastekaitse Liidu noortekogult tuli
väga vahvaid mõtteid ning ideid, millest
siis valiti, mis lastekaitsepäeval meie valla
lastele ja noortele palju meelehead pakkus.
Tegutsesid erinevad meisterdamise
töötoad, batuutidel sai hüpata ja möllata,
hobusega ratsutada. Oma tehnikat tutvustasid päästeamet, politsei ning Kirde Kaitseringkonna sõdurid. Esinemiskunsti jagasid kohalikud neiud ansamblist Kivamees,
Kadrina valla noormees esinejanimega
Culpas, Põltsamaa poisid Black Night,
Rauno Pella jne. Päeva üllatusesinejaks oli
üks noorte lemmikutest Taavi Peterson.
Toimus loterii, kus Aqva Hotels OÜ
pani välja kaks peaauhinda, milleks oli
4-tunnine perepilet Rakvere Aqva Spaas.
VAT Teatrilt oli peredele teatrikülastus
kinkekaardid ning Lastekaitse Liit oli
pannud välja hulgaliselt lohutusauhindu
(seljakotid, T-särgid jne).Eriline tänu Viru
Batuudid OÜle, kes toetas samuti meie
lastekaitsepäeva üritust.
Kui eelmisel aastal peale lastekaitsepäeva
jäi selline mulje, et tullakse ainult saama
ja võtma, aga mitte osalema ja nautima
tegemisrõõme, siis sel aastal jäi hinge jällegi üks valulikkust tulvil tõsiasi. Lapsed ei
oska kahjuks käituda. Ei arvestata endast
noorematega ja pisematega, trampides ja
lükates nad igal pool kõrvale, kus vähegi
võimalik. Kui midagi pakutakse, ei osata
tänada ega tunta viisakusreegleid, et ära
kraba nii, et taskud rebenevad vaid vaata,
et sulle pihku mahub üks asi, siis jääb su
kõrval seisvale sõbrale ka midagi ja võib
olla ka sellele kaaslasele, kes eemalt tulemas.
Vahvad sõdurpoisid tutvustasid lastele oma
toimetamisi. Lapsed ja noored olid põnevil
ning uuriti ja küsiti elukutse kohta. Järsku
tuli kamp poisikesi ka kargasid sõdurpoisile
selga rippuma nagu ahvipoisid. Noormees
oli õnneks muskleid treeninud, kuid ehmatus ja kohkumine valdasid ta näoilmet siiski.
Kontsert toimus kultuurikoja suures
saalis. Ilus puhas saal, esinejad kontserdiks
vaeva näinud ja publikuks lapsed ning noored igas vanuses. Pidevalt joostakse uksest
välja ja sisse, saalis räägitakse kõva häälega
juttu ning krabistatakse komme ja muud

paremat. Kommipaberid loomulikult loobitakse enda kõrvale lähimasse kaugusesse
ja lahe veel, kui mõni kommipaberikuulike
keset kontserdimelu mõnele lähedal istuvale sõbrale vastu pead virutatud saab. Üks
lapsevanem, kes koos lapsega mõnda aega
kontserti kuulas, saatis last selle lühikese aja
jooksul mitu korda saalist välja „piiluma“ et
ega kusagil midagi ei jagata. Lõpuks Peale
kontserdi lõppu oli kultuurikoja saal nagu
prügimägi. Olen vana kasvatuskooli saanud
inimene ja ei ole vist uuemate kontserdikülastusreeglitega päris hästi kursis, aga ma
ei usu ka, et need reeglid ajavooluga nii
palju muutunud on, et sedasi käibki. Miks
tehakse nii?
Ehk oleks võimalik edaspidi koostöös
kodudega (loomulikult ei käi see kõigi
kohta) korraldada nii, et mitte 1. juuni ei
oleks see ainuke päev aastas, kus käitumisreeglitest lapsi informeeritakse ürituse
korraldajate poolt, vaid need päevad
oleksid kõik ülejäänud aastas. 1. juuni aga
oleks üks eeskujulik mängu, -rõõmu- ja
trallipäev, kus laps tuleb ning näitab lisaks
mängimisoskusele ka seda, kuidas ta käituda oskab, näitab, kuidas ta on tänulik,
kui midagi pakutakse. Näitab, kuidas ta
oskab hinnata nende tegijate püüdmisi,
kes tahavad sellel päeval lastele rõõmu
pakkuda. Laps on ju kodu peegel. Miks aina
rohkem peegleid meil nii määrdunud ja teistele näitamiseks ebakõlbulikud on….Ja oh
imestust, needsamad lapsed saavad ju ühel
hetkel suureks ning hakkavad omakorda
ilmaasju korraldama. Loodame, et tuleviku
ilmaruumi kujundajate väärtushinnangute
tunnuslauluks ei oleks järgmiste sõnadega
lugu: „Ilm on hukas jah ilm on hukas, hirm
käib ringi igas metsatukas. Sain tappa Tapal,
mind peksti Pukas…“
Siiski jääb häbitunde kõrvale hinge
rõõmustama ka rahulolutunnet, sest kõik
ei ole sugugi sellised. Aitäh vanematele, kes
on oma lapse viisakaks kasvatanud. Tänu
teile on hinges veel pisikene soov midagi
korraldada ning rõõmu pakkuda.
Oma lapse väärtushinnangute alusmüüri
ladujateks on vanemad isikliku eeskuju ning
elutervete käitumisviisidega. Loodame, et
järgmisel aastal kohtume lastekaitse päeval
ja päike on palju säravam, lapsed on palju
viisakamad ja tegijad saavad energiat uuteks
ning huvitavateks ettevõtmisteks koos meie
ja teie lastega! Aitäh korraldajatele!
Kairi Kroon

4. augustil toimub Lokuta küla VI kokkutulek
Mardi talu õuel algusega kell 18.
Info Sirje Võsa saksi@tapa.lib.ee, http://lokutakyla.blogspot.com/"
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Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord
Tapa valla elanikke tunnustatakse
alates 10. juunist 2012 aukodaniku, teenetemärgi, aastategija
nimetuse andmise ja tänukirjaga.
Uue seadusaktiga saate tutvuda
täpsemalt: www.tapa.ee /VALLA
JUHTIMINE/ VASTUVÕETUD
ÕIGUSAKTID /Tapa valla tunnustamisavalduste andmise kord.
Tunnustamisavalduste andmise
korra muudatuse vajaduse tingis paljuski aastategija nimetuse
andmisega seonduv, kuid sisulisi
muudatusi tehti ka aukodaniku ja
teenetemärgi andmise osas. Aastategija komisjoni asemel hakkab
tegudest parimaid välja valima
eelarve- ja arengukomisjon, kes
sügiseks töötab välja vastavad hindamiskriteeriumid.
Koos uue määruse kehtestamisega muutus põhimõtteliselt
aastategija tunnustamise osas tunnustamise sisuline käsitlus, milles
valdkondlikud kategooriad asendusid teopõhise tunnustamisega kahes
erinevas kategoorias: isiku tegu ja
organisatsiooni tegu. Tunnustust
jagatakse aastategija nimetuse saajate puhul olenemata valdkonnast
ühele, erandjuhul kahele isikule
või organisatsioonile. See muudatus tagab võrdväärse aluse igale
elanikule saada tunnustatud ja seda
nüüd olenemata valdkonnast, lisaks
jätkub elanike tunnustamine nn
kolmandas ehk elutöö kategoorias.
Aukodanike ja aastategija kandidaate saavad esitada kõik füüsilised
ja juriidilised isikud ehk inimene,
kellel selleks soovi, teenetemärgi
kandidaate saavad esitada aga ainult
volikogu liige, vallavalitsuse liige ja
vallavanem.
Aukodaniku nimetuse saaja saab
edaspidi lisaks auväärsele nimetusele ja meenetele ka aumärgi, mille
kujundas koos teenetemärgiga Tapa

vallakunstnik Liina Kald. Aukodaniku nimetust antakse edaspidi
välja ka postuumselt. Teenetemägi
saamise osas sisulisi muudatusi
küll ei tehtud, kuid nii aukodaniku
nimetuse ja teenetemärgi saajate
osas premeeritakse elanikke lisaks eelpoolnimetatule hinnalise
meenega, siis elutöö kategooria
laureaat saab rahalise preemia.
Aukodanik(ud) võidakse valida
elanike seast ja tunnustada vaid
kord iga nelja aasta jooksul, teenetemärke jagatakse ja aastategijad
tunnustatakse kord aastas Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud
üritusel.
Augustis töötab Tapa vallavalitsus välja uue aastategija blanketi,
mis tuleb edaspidi täidetuna saata
posti või e-maili teel ja seda nii
aukodanike, teenetemärgi ja aastategija kandidaatide osas hiljemalt
1. detsembriks 2012 Pikk 15, Tapa
45106 või vallavalitsus@tapa.ee.
Sellekohast täpsemat teavet jagame alates augusti/septembrikuust
nii valla veebis kui ajalehtedes.
Uue tunnustamiskorra väljatöötamisel aitasid kaasa Tapa
vallavalituse liikmed ja ametnikud, kõik volikogu komisjonid
eesotsas kultuurikomisjoniga, kes
võttis teema südameasjaks juba
pea poolteist aastat tagasi. Suur
tänu tehtud töö ja abi eest kõigile
osapooltele veelkord!
Austatud Tapa valla elanikud!
Kutsume teid ülesse üksteise tegemisi märkama, olge julged üksteist kiitma ühe hea sõna, sõbraliku
õlalepatsutamise või mõne vahva
kingituse abil. Kasutage agaralt ka
uut Tapa valla tunnustamiskorda,
mis annab teile hea võimaluse väga
tublide Tapa valla elanike väärikaks
tunnustamiseks.
Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Tapa vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
Korteriomandi aadressil Jootme
keskus 2-8, Jootme küla, Tapa vald
(3-toaline korter üldpinnaga 51,20
m², katastritunnus 40002:002:0351).
Korteriomandi alghinnaks on 300
eurot, tagatisraha 30 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomandi aadressil Pikk tn
23-30, Tapa linn, Tapa vald (2-toaline
korter üldpinnaga 38,5 m², katastritunnus 79101:011:0001). Korteriomandi alghinnaks on 1 800 eurot,
tagatisraha 200 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Korteriomandi aadressil Lembitu pst 15-23, Tapa linn, Tapa

vald (1-toaline korter üldpinnaga 26,7 m², katastritunnus
79101:010:0870). Korteriomandi
alghinnaks on 2 200 eurot, tagatisraha 220 eurot ja enampakkumisest osavõtutasu 25 eurot.
Pakkumised esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga „Korter“
Tapa vallavalitsuse aadressil Pikk
tn 15, 45106, Tapa linn, Tapa vald,
Lääne-Virumaa hiljemalt 21. juuni
2012 kell 15.00.
Täpsem info Tapa vallavalitsuse
kodulehel www.tapa.ee rubriigis
„valla juhtimine/varade müük” või
telefonil 5816 7712 (Timo Tiisler).

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
31.05.2012
- Määrati katastriüksustele sihtotstarbed;
- võeti vastu Tapa vallas Tapa
linnas Pikk tn 33, Pikk tn 33a ja
Pikk tn 35 kinnistutel ja lähialal
koostatud detailplaneering;
- kinnitati Tapa valla konsolideeritud 2011. aasta majandusuaasta
aruanne;
- volitati Tapa valla haridusasutuste atesteerimiskomisjonidesse
õppeasutuse pidaja esindajad;
- otsustati teha Aegviidu vallale

ja Ambla vallale ettepanek algatada haldusterritoriaalse korralduse
muutmine läbi liitumismenetluse;
- kinnitati Tapa valla 2012. aasta
teine lisaeelarve;
- muudeti Tapa vallavolikogu
16.04.2009 määrust nr 111 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas” ning lisati
„§ 14¹. Matusetoetus”;
- matusetoetuse määraks kinnitati 65 eurot;
- võeti vastu Tapa valla tunnustusavalduste andmise kord.

Ametiisikute majanduslike huvide
deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike
5 alusel vallavolikogu poolt määratud
komisjonile. Deklaratsioonid avaldatakse seaduse § 15 lõike 3 alusel
seaduse lisana kinnitatud ametiisiku
majanduslike huvide deklaratsiooni
vormi järgi:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalgaaste ja ametipalk. [Avaldatakse koos asutusest makstavate
lisatasudega]
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende
osad, deklareeritakse ka pooleliolevad
ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva
vara puhul näidatakse ametiisiku osa
selles): otstarve, asukoha maakond,
vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu
number. [Asukoha aadressi näitamata]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja
õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus,
koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende
arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus
ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni, kui ametikohal ametipalka ei
maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms).
IV. Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja
lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul
puudub ametipalk, näidates nende
suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse;
intressid; pensionid; töövõtust ning
teadus- ja õppetööst saadavad tasud;
autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega
on tegemist). [Tulu suurust näitamata]
V. Andmed maksustatava tulu ja
dividenditulu kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate
ja laste kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
[Deklaratsiooni täitmise kuupäev]
Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikele 4 esitavad vallavolikogu
esimees Urmas Roosimägi, vallavolikogu liige Kuno Rooba, vallavanem
Alari Kirt ja abivallavanem Andrus
Freienthal deklaratsioonid siseministrile ning nende deklaratsioonid
avalikustatakse Riigi Teatajas.
1. Maksim Butšenkov, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 €, 6. ei ole, 7. sõiduauto VOLVO
V40 2003, 8. ei ole, 9. Swedbank arveldusarve, 10. ei ole, 11. ei ole; 12. Tallinna linnakantselei, Tapa vallavalitsus,
Spordiklubi STEV MTÜ; (09.04.2012)
1. Leelo Jürimaa, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 €, 6. elamumaa Lääne-Viru
Tapa vald nr 2494, maatulundusmaa
Lääne-Viru Tapa vald nr 16825, 7.
Abikaasade ühisomand sõiduauto
KIA Pride 1998, sõiduauto OPEL
„Omega“ 2000, 8. ei ole, 9. Swedbank
arvelduskonto 1, SEB arvelduskonto

1, 10. ei ole, 11. ei ole, 12. Lehtse
kultuurimaja direktori töötasu, Lehtse
Kool lasteaia muusikaõpetaja töötasu,
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupi liikme tasu; (27.04.2012)
1. Ilmar Kald, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28
€, 6. elamu Lääne-Virumaa Tapa linn,
nr 4986, 7. auto FORD ESCORT
1984, 8. ei ole, 9. Swedbank konto 1,
SEB konto 1, SEB krediit 1, 10. SEB
eluasemelaen 13480.-, SEB autoliising
8707.-, 11. ei ole, 12. Tapa vallavalitsus:
Tapa muusikakooli direktori palk,
lisatasu pedagoogiliste tundide eest,
volikogu komisjoni esimehe töötasu,
isikliku sõiduauto kompensatsioon;
isikliku mobiiltelefoni kompensatsioon (25.04.2012)
1. Viivi Kallis, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28 €,
6. korteri ühisomand Lääne- Virumaa
Tapa vald nr 2528931 elamumaa,
ühisvara kinnistu Lääne-Virumaa Tapa
vald Kallise 71601:003:0068 maatulundusmaa; 7. ei ole, 8. SEB Progressiivne
Pensionifond 1114,85 osakut, 1022,42
€, 9. Swedbank arvelduskonto 1, SEB
arvelduskonto 1, 10. ei ole, 11. ei ole;
12. Viljandi maavalitsus töötasu, Tapa
vallavalitsus liikmetasu, OÜ Saksi Mets
töötasu; (28.04.2012)
1. Elmu Koppelmann, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 €, 6. elamumaa Lääne-Viru Tapa
linn, kinnistu nr 546531, 7. Toyota
Corolla 2005, 8. ei ole, 9. Swedbank
arveldusarve 1, SEB arveldusarve 2,
10. ei ole, 11. ei ole, 12. Tapa vallavalitsus, Tapa vallavolikogu, Tartu Ülikool,
Sihtasutus Kultuurileht; (24.04.2012)
1. Katrin Kuusik, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 €, 6. korteriomand Tapa linnas
kinnistu nr 2713431, metsatulundusmaa Peipsiääre vallas, nr 2535
(1/2 kaasomandist), 7. ei ole, 8. AS
Tapa Haigla 8 aktsiat nimiväärtus
958.67 koguväärtus 7669.40 €, Tallink
Grupp 250 aktsiat nimiväärtus 0.623
koguväärtus 155.75 €, OÜ Tapa Perearstikeskus 17 osakut nimiväärtus
63.91 koguväärtus 1086.50 €, Hansa
pensionfond K3 nimiväärtus 0.97337
koguväärtus 5488.87 €, kohustuslik
pensionifond Sampo Pension 50,
nimiväärtus 1.05131 koguväärtus
2410.72 €; 9. Swedbank arvelduskonto
1, SEB väärtpaberikonto 1, Nordea
Pank arvelduskonto 1, Sampo Pank
arvelduskonto 1; 10. ei ole; 11. ei ole ;
12. volikogu liikme hüvitis, OÜ Tapa
Perearstikeskus töötasu, AS Tapa
Haigla töötasu; (22.03.2012)
1. Neeme Külmallik, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
86,28 €, 6. elamumaa Lääne-Viru Tapa
linn, nr 818731, nr 3502631, maatulundusmaa Lääne-Viru Kadrina vald,
nr 637331, nr 1509531, nr 1510931,
7. sõiduauto Moskvitš MZMA 1950,
sõiduauto Mazda3 2008, mootorratas
Dnepr 1972, 8. Tapa Autokool OÜ
1 osa, nimiväärtus 240000 EEK,
koguväärtus 240000 EEK, 9. SEB
arveldusarve 1, Nordea arveldusarve
1, Nordea reservhoius 1, 10. ei ole,
11. SEB õppelaenu käendused 3765
€ ja 619 €, investeerimislaenu käendus
70000 €; 12. Tapa gümnaasium palk,
Tapa Autokool palk; (30.04.2012)
1. Mart Lees, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 45.44 €,
6. maatulundusmaa Lääne-Viru Tapa
vald nr 926036, elamu Lääne-Viru
Tapa vald nr 985536, maatulundusmaa
Lääne-Viru Tapa vald nr 3900031,
maatulundusmaa Lääne-Viru Tapa
vald nr 3918831, 7. sõiduauto VOLVO S40 1996, HTV HSUN 800 2011;
8. OÜ LEMAR-LM 1 nimiväärtus

2556.- €, koguväärtus 2556.- €, Lehtse
Masinaühistu 1, nimiväärtus 639.- €,
koguväärtus 639.- €; 9. SEB lihtarve
1; 10. ei ole, 11. hüpoteek; 12. töötasu
Tapa vallavalitsus, töötasu OÜ LemarLM, FIE Mart Lees tulu; (27.04.2012)
1. Andres Mandre, 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52 €,
6. kinnistu Tapa vald Lääne-Virumaa
nr 45002, nr 71601:006:0120, 7. ei ole,
8. ei ole; 9. Swedbank hoiuarve 1, SEB
pank hoiuarve 1 , Swedbank väärtpaberiarve 1, SEB pank väärtpaberiarve
1, 10. ei ole, 11. SEB Ühisliising,
sõiduauto OPEL ASTRA 2007 kasutusliising; 12. Pension, FIE Andres
Mandre Service; (17.04.2012)
1. Aivi Must, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28
€, 6. korter Lääne-Viru Tapa vald,
katastriüksus nr 40001:002:0016,
40001:002;0017; 7. ei ole, 8. II samba
pensionifond 6397.861 nimiväärtus
0.95781 € koguväärtus 6127.94 €; III
samba kindlustus Swedbank Fondifond 100 206.4493 nimiväärtus 9.0070
€ koguväärtus 1859.49 €, JB – €ope
Bond Fund C 0.3566 nimiväärtus
368.3900€ koguväärtus 131.38 €; 9.
Swedbank, arvelduskonto 1, Swedbank, krediidikonto 1, 10. ei ole, 11.
; 12. töötasu Aegviidu Vallavalitsus,
Sihtasutus Archimedes, Rakke Vallavalitsus, Koigi Vallavalitsus, RoosnaAlliku Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus,
Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikool; (26.04.2012)
1. Mart Pihlak, 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52
€, 6. maatulundusmaa Tapa vald nr
629231, garaažiboks Tapa linn, reg
nr 1743131, ½ korteriomandist Tapa
linn nr 2364731; 7. Audi A6 2003,
8.ei ole, 9. Swedbank arvelduskonto
1, SEBpank arvelduskonto 1, Sampo
Pank arvelduskonto 1, BIGpank 5
tähtajalist hoiust; 10. ei ole, 11. ei ole,
12. pension, Tapa vallavalitsus, Jaan
Puhasmets rent; (21.03.2012)
1. Aleksander Sile, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 €, 6. elamu Lääne-Viru Tapa
linn 79101:006:0570, korteriomand
Tartu kinnistu nr 13813, 7. matkaauto
MB-316 Rimor 2005, 8. Termoring
Grupp OÜ 1 osa, 6391 €; 9. Swedbank arveldusarve 1, 10. ei ole, 11. ei
ole; 12. Termoring Grupp OÜ palk;
(27.04.2012)
1. Kalju Soomeri, 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 75.74 €,
6. ei ole, 7. sõiduauto VW PASSAT
1991, 8. ei ole, 9. Swedbank arveldusarve 1, 10. ei ole, 11. ei ole, 12. pension,
töötasu; (29.03.2012)
1. Lilli Strõnadko 3.vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 86,28 €,
6. kinnistu Tapa, nr 2808, garaaž Tapa
80008323, 7. ei oma, 8. ei oma, 9. SEB
jooksev arve 1, 10. ei ole, 11. ei ole, 12.
pension; (25.04.2012)
1. Vjatšeslav Suvorov, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 57.52 €, 6. Autogaraaž Tapa linnas (1/2 ühisomandist), elamumaa
Lääne-Viru kinnistu nr 812931 (1/2
ühisomandist), korter Lääne-Viru,
kinnistu nr 2713131 (1/2 ühisomandist), 7. Sõiduauto Opel Omega 1994
(1/2), sõiduauto Ford Focus 2006
(1/2) 8. LHV Pensionifond S 7247.63,
9. Swedbank lihtarve 1, krediitarve 1,
SEB pank lihtarve 1, 10. ei ole, 11. ei
ole; 12. palk AS EVR Intra, juhtumisvõi kontrolliorgani liikme tasud: Tapa
vallavalitus, AS Tapa Vesi, Korteriühistu Turu 14; (07.03.2012)
1. Rein Tali, 3. vallavolikogu
liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 57,52
€, 6. Tapa linn korter kinnistu nr
1547431, Rakvere linn korter kin-

15. juuni 2012
nistu nr 3027831, Moe küla korter
kinnistu nr 3811531, Tapa linn
elamu kinnistu nr 4002731, Moe
küla elamu kinnistu nr 3301631,
Tamsalu vald elamu kinnistu nr
4193031, Tamsalu vald tulundusmaa kinnistu nr 4193032, Tamsalu
vald korter kinnistu nr 1476431;
7. Nissan Almera 2001; 8. Tapa
Autobussipark OÜ 1 osak 12782
€, Arelo OÜ 1 osak 5247 €; SEB
pensionifond 2419 osakut 0.92 €,
koguväärtus 2225 €; 9. Swedbank
arvelduskonto 1, 10. ei ole, 11. ei
ole; 12. ei ole; (30.04.2012)
1. Reigo Tamm, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 86,28 €, 6. ei ole, 7. ei ole, 8.
Swedbank pensionifondi II samba
osakud, kogus 661.052, osaku hind
0.96527 €, turuväärtus 638.09 €;
9. Swedbank arvelduskonto 1, 10.
Swedbank, õppelaen 3834.6989 €,
11. ei ole; 12. Teater Vanemuine
palk, Tallinna Kristiine gümnaasium
näiteringi juhendaja ja huvijuhi tasu,
Tapa vallavalitsuse projektijuhi palk;
(30.04.2012)
1. Tatjana Tamm, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5.
57.52 €, 6. elamumaa Lääne-Virumaa, Tapa, kinnistu nr 909631, 7. ei
ole, 8. TANYV OÜ osakud, 50%,

TAPA VALLA AJALEHT
1278 €; 9. Swedbank 2 arvelduskontot, 1 krediidikonto, 10. Swedbank AS, 7025,38 €, 11. hüpoteek
31955.82 €; 12. töötasu TANYV
OÜ, KÜ Pikk Kask; (18.04.2012)
1. Tea Välk, 3. vallavolikogu liige,
4. Tapa vallavolikogu, 5. 57.52 €, 6.
korteriomand Lääne- Viru Rakvere
kinnistu nr 2427831, elamumaa
Lääne-Viru Kadrina kinnistu nr
1084631 7. sõiduauto Toyota Yaris
2001, 8. Hansapensionifond K2
– 3024.22 € ja K3 – 2259.05 €; 9.
Swedbank arvelduskonto 1, 10. ei
ole , 11. ei ole; 12. AS ATLEX rent,
Eesti Haigekassa hüvitis, töövõtu-,
käsundus- või muu lepingu alusel
makstud tasu: Tallinna Ülikool,
Sauga vallavalitsus, SA Archimedes,
Aseri vallavalitsus; Tapa vallavalitsus palk, haigushüvitis, juhtumis ja
kontrollorgani töö eest; (12.03.2012)
1. Mati Kanarik, 3. vallavalitsuse
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. aste
80, ametipalk 1182.37 €, 6. väikeelamumaa Rakvere linn Lääne- Viru
15213, elamumaa Tallinn 162836; 7.
ei ole; 8. OÜ Aileeneker osa 1 nimiväärtus 10000, koguväärtus 10000;
9. AS Swedbank arveldusarve 1,
AS Swedbank laenuarve 1, AS SEB
pank arveldusarve 1; 10. ei ole; 11.
ei ole; 12. AS Tapa Vesi nõukogu

liikme tasu; (05.04.2012)
1. Aare Palmsalu, 3. vallavalitsuse liige, 4. Tapa vallavalitsus,
5. 255,64 €, 6. elamumaa Tapa
linn, Lääne-Viru, 2997831, 7. ei
ole, 8. SEB pensionifond 3704,66,
nimiväärtus 0.9201, koguväärtus
3408,77; OÜ Georam osa 1, 1280,
1280; OÜ Suurmaa Grupp osa 1,
850, 850; OÜ WireGuru osa 1,
1022, 1022; 9. SEB arvelduskonto 1,
SEB kogumispensionikonto 1, SEB
krediitkonto 1, Swedbank arvelduskonto 1, Swedbank krediitkonto
1, Swedbank laenukonto 1; 10. ei
ole; 11. SEB hüpoteek 42246 €, 12.
OÜ Georam töötasu, vallavalitsuse
liikme tasu (16.04.2012);
1. Piret Pihel, 3. vallavalitsuse
liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 255.64
€, 6. kinnistud Lääne-Virumaa Tapa
vald: Tapa linn korteriomand kinnistu nr 2715631, elamumaa kinnistud
nr 583836, 945436, maatulundusmaa kinnistud 1660936, 3883831,
4713731, 7. kaubik FORD TRANSIT 2005, 8. ei ole, 9. Swedbank
arveldusarve 2, SEB arveldusarve
1, Sampo pank arveldusarve 2; 10.
SEB laen 20700 €, Sampo Pank laen
9010 €; 11. AS Swedbank Liising
6045 €, Järva maavalitsus maa hüpoteek 2085 €; 12. palk; (10.04.2012)

Tapa vallas on mitmeksine
kultuurisuvi
2012. aasta suvi tuleb Tapa vallas
kultuurivaldkonnas mitmekesine.
Jälgige Tapa valla veebist jooksvalt
kuukalendrit, kust saab värskeimat
infot. Lisaks saab kogu aasta tegemistest infot kuukalendri alt olevast rubriigist “Ürituste kalender,
Tapa valla ja maakonna suuremate
sündmuste koondkalender 2012“.
• 21. 06 kell 19.30 esietendub
Tapa raudteejaamas lavastus
“Viirastuste vaksal”. Autor José
Sanchis Sinisterra, lavastaja
Gerda Kordemets, kunstnik
Ervin Õunapuu. Mängivad
vabakutselised näitlejad Elina
Reinold ja Helena Merzin.
Etendused toimuvad veel 22.06
kell 21, 28.–30.06, 4.–7.07,
10.–14.07 kell 19.30 ning 8.07
kell 15. Täpsem info www.
raaam.ee ja www.tapa.ee.
• 22.–23.06 Tapa linna 86. sünnipäev
• 22. 06 kell 19 Muusikakooli
pargis Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni tasuta kontsert
• 22. 06 kell 19 Moe simmann
• 22. 06 kell 19 Karkuse simmann
• 23. 06 kell 20 Valgejõe saarel
“Suure Suve Sõnajala Simman”
(peaesineja ansambel Apelsin)
• 23. 06 kell 19 Lehtses perepidu
“Jaanipäev kolhoosi moodi”

• 23. 06 toimub Tapal laat, atraktsioonid lastele, isetegevuslaste
esinemised, kontserdid, kanuuralli, jalgpalliturniir, rannavolle
turniir. Info Indrek Jurtšenko
322 9659, e-mailil indrek.jurtsenko@tapa.ee või www.tapa.
ee (uudised, kalender, bänner).
• 11.07 kell 19.30 Jäneda Pulli
Tallis esietendub “Tahame luua
näitemängu, mis muudaks maailma”. Lavastaja on Marco Layera (Tsiili), kunstnik Keili Retter.
Mängivad vabakutselised näitlejad Margus Prangel, Nero Urke,
Marilyn Jurman, Leino Rei ja
Jüri Tiidus. Etendused toimuvad
veel 12.–14.07, 19.–20.07 (kell
19.30), 21.–22.07 ja 25.–26.07
(kell 16), 1.–3.08 (kell 19.30) ja
4.–5.08 (kell 16). Täpsem info
www.raaam.ee jawww.tapa.ee
• 28.–29. 07 Jänedal Eesti Talupäevad, üle-eestiline suvesaaduste laat, näitused, simmanid,
taidlejate kontserdid, info Enno
Must 505 4495, e-mailil enno@
janedaturism.ee, www.janedaturism.ee.
• 4.08 Tapa vorstifestival II, Eesti
II meistrivõistlused grillimises
– vorstimängud, kodukokkade
konkurss, laat, atraktsioonid
lastele, kontserdid, peaesineja
ansambel REGATT, kogupereüritus on tasuta. Info Heili
Pihlak 322 0061 ja heili.pih-

Detailplaneering
Tapa vallavolikogu 31. mai 2012 otsusega nr 136 võeti vastu Pikk tn 33,
Pikk tn 33a, Pikk tn 35 kinnistute ja
lähiala detailplaneering Tapa linnas.
Planeeritava ala suurus on 6550 m².
Planeeringu ülesandeks on kruntide
Pikk tn 33, Pikk tn 33a ja Pikk tn 35
liitmine, ehitusõiguse määramine,
hoonestusalade määramine, liikluskorralduse määramine, haljastuse
ja heakorrastuse määramine ning

tehnovõrkude ja rajatiste asukoha
määramine. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek muuta Pikk tn
35 katastriüksuse maakasutuse juhtfunktsiooni ja sellest tulenevalt ka
Tapa linna üldplaneeringut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 25. juunist kuni 23.
juulini 2012 igal tööpäeval Tapa
vallavalitsuse II korrusel Pikk tn 15,
Tapa linn, Tapa vald.

lak@kultuurikoda.ee, Indrek
Jurtšenko 322 9659 ja indrek.
jurtsenko@tapa.ee ningwww.
tapa.ee, www.vorstifestival.ee.
• 5.08 kell 19 Rosaariumi VI
hooaja I kontsert, esinevad
Liisi Koikson ning Marti Tärn
ja Christian Harrysson. Täpsemat infot saab jooksvalt www.
tapa.ee, reigo.tamm@tapa.ee ja
5558 3254
• 18.08 kell 16 Lehtse kultuurimaja lähiümbruses Eesti
Vabariigi taasiseseisvumisele
pühendatud kogupereüritus
”Pidupäev perega”, info Leelo
Jürimaa 521 8398, e-mailil leelo.
jyrimaa@lehtsekultuurimaja.ee.
• 25.08 kell 19 Rosaariumi VI
hooaja II kontsert, esinevad
Jaan Sööt ja Anna Nuut. Täpsemat infot saab jooksvalt www.
tapa.ee, reigo.tamm@tapa.ee ja
5558 3254.
• 3.09 kell 8.30 õppeaasta pidulik
avamine Tapa linna keskväljakul
ja õpilaste rongkäik
• 3.09 kell 19 Tapa gümnaasiumi
hoovis “Kooli alguse pidu”, kus
esinevad Tapa valla noorteansamblid, Tapa gümnaasiumi
DJ-d, peaesinejaks on Tanel
Padar ja THE SUN. Kõik on
kutsutud!
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23. juuni kell 18
Perepidu “Jaanipäev kolhoosi moodi”
Lehtse-Mõisa karjalautade kompleksis murumängud,
jõukatsumised, tants ansambel UBA saatel, lõke, puhvet,
vaba lava soovijaile jpm. Nõuka-aegse tehnika näitus.
Kolhoosi traktorite osavussõidu võistlus kell 18 – põnev
vaatemäng! Piduline tunneb end hästi lüpsja-talitajana,
traktorist-mehhanisaatorina, brigadir- agronoomina või lausa
esimehena! Riietu stiilselt – kostüümidele konkurss ja hinnaalandus! Allameetrised tasuta, muud tegelased maksavad:
“kolhoosnik” 2€ ja tavakodanik 3€.

Uute vee- ja
kanalisatsioonisüsteemidega liitumine
Käsiloleva Tapa valla Veemajandusprojekti käigus rajatakse uued joogivee- ja reovee ärajuhtimise süsteemid
vallakeskuses, Lehtses ja Jänedal. Kui
Lehtse ja Jäneda veeprojekt on alustamisjärgus, siis vallakeskuse ehitustööd
peaksid septembris valmis saama. Samas, tänavatealused torustikud ei saa
valmis mitte korraga, vaid järk-järgult.
Tapa mitmes piirkonnas on need juba
valmis ning ootavad liitujaid.
Seoses sellega tuletame kinnistuomanikele järjekordselt meelde, et
veesüsteemidega liituda soovijatel on
aeg alustada dokumentide kordaajamist. Tapa vallas kehtiva Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni eeskirjaga saab
tutvuda järgmisel internetiaadressil:
http://www.tapavesi.ee/et/dokumendid/doc_download/2-tapavalla-uehisveevaergi-ja-kanalisatsiooni-eeskiri-tapa-vallavolikogu14092006a-maeaerus-34
Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemidega saab liituda tasuta ühe
aasta jooksul, arvestades süsteemide
üleandmisest Tapa Vesi AS-le; seega
üldjoontes 2013.a. lõpuni. Suure
tõenäosusega rakendatakse seejärel
liitumistasu, mille suurus töötatakse
välja AS Tapa Vesi poolt ning kooskõlastatakse EV Konkurentsiametiga.
Keelatud on igasugune omavoliline veesüsteemidega liitumine, kogu
tegevus tuleb kooskõlastada AS-ga

Tapa Vesi.
Liituda saab avalduse alusel ja AS
Tapa Vesi nõusolekul pärast seda,
kui on täidetud liitumistingimustes
ettenähtud nõuded. Omavoliliselt liitunuid maksustatakse avastamise korral
vastavalt kehtivatele normatiivaktidele.
Ka senistel Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK) kasutajatel
tuleb AS-is Tapa Vesi oma lepingud
üle vaadata. Eesmärgiks on, et kõik
kinnistud oleksid ühendatud Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemidega
ning samal ajal ei oleks ebaseaduslikke
(lepinguteta) vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijaid. AS Tapa Vesi kontrollib
kõikide majapidamiste veesüsteemid ja
veemõõtjad üle!
Kinnistuomanikud, kes plaanivad
alustada töid ÜVK-ga liitumiseks, on
kohustatud esimese käiguna minema
Tapa Vesi AS kontorisse. Tapa Vesi
AS väljastab ÜVK-ga liitumiseks
tehnilised tingimused. Samuti saab
kinnistuomanik Tapa Vesi AS-ist
informatsiooni selle kohta, kas tal on
vaja täiendavaid kooskõlastusi teiste
kommunikatsioonide valdajatelt
(näit. Eesti Energia, Elion jt). Lisaks
eelöeldule annab Tapa Vesi AS kinnistuomanikule teavet ka selle kohta,
missuguses tehnilises valmiduses on
konkreetse tänava veesüsteemid.
Andrus Freienthal, abivallavanem,
Tapa Vesi AS nõukogu esimees

Matusetoetus
Tapa vallavolikogu 31.05.2012 määrusega nr 67 on lisatud Tapa vallas
makstavate sotsiaaltoetuste nimistusse matusetoetus.
Toetust makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks matuse
korraldajale.
Matusetoetust võib taotleda lahkunuga suguluses või muus seoses

olnud isik lahkunu eest, kes oli elanike registri järgi Tapa valla kodanik.
Toetuse saamiseks esitab toetust
saama õigustatud isik vallavalitsusele
vormikohase kirjaliku avalduse.
Matusetoetuse suurus on 65
eurot. Määrust rakendatakse alates
1. juunist 2012

Sirje Salura

Pangabuss peatub:
Tamsalu kultuurimaja juures
kell 9.00–10.30

II ja III kvartalis
18. juuni, 3., 17. ja 31. juuli
14. ja 28. august
4. ja 18. september

Jäneda mõisa juures
kell 9.00–10.00
Ambla kultuurimaja juures
kell 13.00–14.00

III kvartalis
13. juuli, 10. august
14. september

Aegviidu koolimaja juures
kell 13.00–14.00

II ja III kvartalis
19. juuni, 11. ja 25. juuli
8. ja 22. august
12. ja 26. september

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid
erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee.
Lisainfot pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Müüa 3-toal korter Tapa kesklinnas, 3/3, 57 m2.
Nurgatuba, soojustatud, päikesepoolne.
KÜ, kelder, keskküte. Köögis töökorras ahi-pliit.
WC ja vann on eraldatud, kõrged laed.
Info 5837 9390 või 5558 5968.
Müüa Tapa ja Tamsalu linnas ja vallas erinevas
suuruses ja seisukorras
1–4-toalised korterid ning majad.
Hinnad korteritel alates 850 eurot.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara
Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel,
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

PRIMATE CAPITAL OÜ
Reisijate vedu väikebussiga 15+1 kohta
Eestis ja vabariigist väljas.
Kaubavedu 18 euro mõõdus alust.
Hinnad soodsad! Küsi lisa!
Telef +372 5699 7000
E post: primatecapital@gmail.com

MTÜ Tapa AIDSi Ennetus- ja Narkonõustamiskeskus, asukohaga Valve 30,
Tapal ootab vanu ja uusi kliente!
Oleme avatud T 9–14, N 13–16, R 9–13
TASUTA – süstlavahetus, nõustamine, rasedustestid, kondoomid, soe jook ja kerge eine!
Lisainfo telefonil 5334 1185, 324 0891 või
tapa.ennetuskeskus@gmail.com

AS Hoolekandeteenused kuulutab välja
				
konkursi

TEGEVUSJUHENDAJATE
leidmiseks loodavasse Tapa Kodusse
Tapa Kodu asub Tapa linnas Lääne-Virumaal,
kus alates augustist osutame kuues peremajas erihoolekande teenust psüühilise erivajadusega inimestele ning vajame uusi töötajaid.
Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega kliendiga toetades tema
igapäevaelu, arendades tema oskuseid ja
tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine
kogukonda ja ühiskonda laiemalt.
Täpsem info ja kandideerimistingimused
CV-onlines ja kodulehel www.hoolekanne.ee

NB! Tapa valla ajalehe Sõnumed
				
uus e-maili aadress on

sonumed@arenduskoda.ee.
Edaspidi palume kogu ajalehte puudutav info
saata sellele e-mailile.

Tapa lasteaed Pisipõnn
kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja
ametikoha täitmiseks.
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud
kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri
26.08.2002 määrus nr 65).
Avaldus, CV, haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata e-postile
lasteaed@pisiponn.ee või tuua Tapa
lasteaeda Pisipõnn, aadressil Tapa,
Nooruse 11, hiljemalt 26. juuniks 2012.
Õpetaja konkurss toimub 28. juunil, algusega
kell 15.30 Tapa lasteaia Pisipõnn saalis.

Rauker OÜ

teostab järgnevaid töid:

KORREKT EHITUSE OÜ
*ehituskonsultatsioonid
*omanikujärelevalve
*eksperthinnangud

Reoveemahutite ja septikute müük ning
paigaldus (koos imbväljakutega)
vee ja kanalisatsiooni välis- ja sisetrassid
mob +372 5691 2330
email: rauker.oy@eesti.ee

mati.mitt@mail.ee, tel 5625 2935
Müüa küttepuid.
Lisaks teostame valgustusraiet, väljavedu ja
puulõhkumisteenust.
Telefon: +372 5595 2991
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes
(lepp, sanglepp, kask, saar, okaspuu).
Tel 504 5632

OÜ MULTI VARIUS

1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp, kask,
saar, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2.Müüa 3m küttepuud
3.Müüa puitbriketti, küttegraanulit (bellet), turbabriketti ja kivisüsi
4.Transport
Telefon 501 3862

Takom Transport OÜ
1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.

4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.

5. Palkide ost.

Takom Transport OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Valmistame hauakive- ja plaate.
Teostame ka kalmistutöid: lisame puuduvad
nimed, puhastame, värvime, paigaldame ka
hauaääriseid jne.
Kontakt: Ants Tedrekull 511 4835,
antstedrekull@gmail.com,
Nikolai Sereda 5672 7134.

Tapa Ehitus OÜ

teostab soodsalt järgmiseid töid:
- Haljastustööd
Ehitustööd
- Aedade ehitamine
Remonditööd
- Kivi ja puitterrassid
Viimistlustööd
Omaniku järelvalve - Talvel katustelt lume
koristamine
Torutööd

Telefon 5343 7995. e-post tapaehitus@hot.ee

OÜ LEPIKU AUTO

Ambla mnt. 2B,TAPA
· autoremonditööd
· klaaside müük/paigaldus
· kahjukäsitlus, juhtumite vormistamine ja
edastamine kõikidele kindlustustele.
· treileri rent/teenus
· alumiiniumkeevitus
E–R 8–12, 13–17. Tel 505 8683
lepiku.auto@mail.ee

Kohalik ehitusega tegelev ettevõte

RAM Builder OÜ
teostab järgmisi töid:
Üldehituslikud tööd, sise- ja välisviimistlus,
plaatimine, pottsepatööd jne
Soojustamistööd – katusealused, seinad,
vundamendid
Viil- ja lamekatused, lisatarvikud müükpaigaldus
Erinevate plekkliistude ja liiteplekkide tootmine ja paigaldus
Akende ja uste müük ja paigaldus
Santehnilised tööd – kaevetööd, välistrassid ja sisetööd
Fassaaditööd
Elektritööd
Samas on võimalik meilt tellida soodsate hindadega ehitusmaterjale koos transpordiga.
Õuna 15, Tapa
Tel 5598 3983, 5806 7240

Matuseteenused 24 h - Aivar Müür
Uus matusebüroo avatud aadressil
Tapa, Pikk 7. Tel: 5647 7432 või 327 7139
Hinnad soodsad!!!

Avaldame sügavat kaastunnet Sirjele pojaga
kalli ema ja vanaema
Maria surma puhul.
Merike perega

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
Toimetaja Heiki Vuntus – tel 325 8696, mobiil 5648 5208
Küljendaja Liina Kald – tel 322 9673, mobiil 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 3600. Leht ilmub üks kord kuus.
Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19 E–R kell 9–16.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.

