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Vallavalitsus
tutvustab
eksperthinnangut

Tapa linnapäevad toimuvad tänavu
6.–8. augustil Tapa linna erinevais
paigus.
Tänaseks on linnapäevade üldprogramm pea täielikult koos ning
märksõnadeks on tänavu "Turvaline
Tapa vald" ja "Suveõhtu romantika".
Nimelt esmakordselt korraldatakse
tänavu linnapäevade raames turvalisuse päev, kus 7. augustil ajavahemikus kell 13–15 saab näha igapäevase
turvalisuse tagamisega seotuid ettevõtteid. Vajadus selle teema käsitlemise vastu on ammune ning tänavu
esmakordselt turvalisuse komisjoni
eestvedamisel tutvustatakse valla
elanikele seda teemat senisest natukene laiemalt: kutsutud on politsei,
päästeameti, kiirabi, maanteeameti
jpt asutuste esindused.
Tapa linnapäevad leiavad aset kolmel päeval, mille raames korraldatakse kontserte noorematele ja eakatele,
toimub traditsiooniline laat, lastele on
avatud atraktsioonid, toimuvad isetegevuslaste ja noorte muusikute esinemised, on avatud Tapa muuseum uue
näitusega, müüakse Tapa linnaraamatukogu ees vanu raamatuid, toimuvad
sportlikud mängud Valgejõe saarel,
korraldatakse kepikõnnimatk ja matk
Rutka radadel jne.
Peaesinejaks 7. augustil kell 19
pealaval on tänavu tervelt nelja Eestis
tuntud muusiku ühiskontsertprogramm "Suveõhtu romantika", kus
kuulajaile esinevad Tanja Mihhailova,
Lauri Liiv, Alen Veziko ja maestro
Olav Ehala.
Pühapäeval 8. augustil esineb Tapa
kultuurikojas Soome pianist Sinikka
Holma-Peets kontsertprogrammiga
"Armastuse laulud". Kõik kontserdid on Tapa linna sünnipäevalistele
tasuta! 6. ja 7. augusti õhtutel pakuvad
Tapa valla toitlustusettevõtted tantsumuusikaõhtuid.
Täpsem info Tapa linnapäevade
kohta ilmub Tapa valla kodulehel,
plakatitel juulikuus ja 6.08.2010 ilmuvas valla ajalehes "Sõnumed" ning
muudes meediaväljaannetes.
Täpsemat informatsiooni saab
ka telefonil 322 9659 või e-maili teel
aadressil indrek.jurtsenko@tapa.ee.
Indrek Jurtšenko, kultuurispetsialist

Lastekaitsepäeval meisterdas Priit Kiipus koos lastega lindudele pesakaste.
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Tapal tähistati
lastekaitsepäeva
1. juunil tähistame me lastekaitsepäeva. Sellel toredal päeval pöörame tavalisest rohkem tähelepanu
lastele ning tahame neile pakkuda
midagi meeldejäävat ja toredat,
midagi mis paneb nad tõeliselt
rõõmustama.
Tapa Lastekaitse Ühing on
lastekaitsepäeva korraldanud
juba aastaid. Lapsed ootavad seda
päeva väga ning juba hommikul
poole kümnest käidi ümber laste- ja noortekeskuse uudistamas,
kas juba hakkavad need toredad
tegevused, millest kõik koos osa
saaks võtta.
Tegevusi oli sel korral päris
seinast seina ning kõik see oli
lastele muidugi tasuta. Lapsed
said meisterdada endale pärlitest
käevõru või siis värvilistest lõngadest sõbrapaelad. Proovile sai
end panna linnukesele pesakasti
valmistamises ja plakati joonistamises. Need, kes soovisid veidi
sportlikumaid tegevusi teha, said
osaleda erinevates võistlusmängu-

des. Päästeamet ja politsei tutvustasid oma tehnikat ja vastasid laste
arvukatele küsimustele. Muusika
eest kandis hoolt Tapa gümnaasiumi kooliraadio ning elavat muusikat
pakkus tüdrukute ja poiste bänd.
Muidugi ei möödu ühtegi lastekaitsepäeva ilma pannkookide ja
batuudita. Ka sel korral olid need
täitsa olemas ja lapsed said hea
maitsta, lustida ning hüpata nii et
küllalt sai.
Korraldajatele algab aga lastekaitsepäev juba paar kuud varem
sest vaja on ju leida sponsorid, kes
oleksid valmis üritust igakülgselt
toetama. Meie seekordsed sponsorid ja partnerid olid Tapa vald,
Tapa gümnaasium, TG raadiosõlm,
Swedpank, AS Balbiino, AS Hallik,
OÜ Jäneda Mõis, Legola Eesti,
Unicef Eesti, AS Eesti Raudtee,
Humana Eesti, MTÜ Seenior.
Eraisikutena toetas meie toredat
ettevõtmist Herki Kübarsepp ja
Sirje Lilienbach.
On väga suur rõõm, kui meie

üritust on toetamas niipalju lahkeid ettevõteid ja eraisikuid, kuid
samas ei saa ühtegi üritust korraldada kui ei oleks meeskonda kelle
peale sa võid iga ilmaga kindel
olla. Sellel aastal kuulusid meeskonda Tapa vallavalitsusest Ene
Augasmägi ja Jaanika Kirs, Tapa
gümnaasiumist Siiri Klasberg,
lasteaiast Pisipõnn Kairi Kroon
ja Kaili Terask ning Tapa valla
elanikud Merle Kukk, Arnold ja
Angela Pilt. Üritusel oli palju
noori, kes jagasid pannkooke,
õhupalle, mänguasju ja kohupiimapalle ning olid abiks seal, kus
neid parajasti vaja läks. Tegemist
oli Tapa gümnaasiumi aktiivsete
noortega – Kristi Raudla, Sandra
Paulus, Airi Raus, Birgit Kiipus,
Meeli Tuoppi, Mai Kroonmäe,
Reet Reinsalu, Marleen Mesults
ja Margus Oras.
Suur suur aitäh teile kõigile, kes
te tegite selle päeva kõigile ilusaks
ja meeldejäävaks!
Ave Pappe

Kivikandur OÜ on esitanud Keskkonnaameti Viru regioonile taotluse maavara kaevandamise loa
saamiseks Lääne-Virumaal, Tapa
vallas, Kõrveküla külas, Kaasiko
kinnistul. Luba taotletakse Maleva II
kruusakarjääris ehituskruusa ja ehitusliiva kaevandamiseks. Seoses loa
taotlemisega on koostatud Maleva II
kruusakarjääri maavara kaevandamisega kaasnevate keskkonnamõjude
eksperthinnang. Eksperthinnangu
tutvustamiseks toimub avalik koosolek 16. juunil 2010 kell 17 Jäneda
Lossis. Eksperthinnanguga on võimalik tutvuda Tapa Vallavalitsuses
II korrusel tööpäeviti kell 8–16.30
või Tapa valla kodulehel www.tapa.
ee. Lisainformatsiooni saab tel 322
9665 või e-posti aadressil krista.
pukk@tapa.ee.

Krista Pukk,
Tapa vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

Tänavavalgustus
Alates 1. juunist lülitati välja Tapa
vallas tänavavalgustus, väljaarvatud
Tapa linnas Jaama ja Sauna tänava
valgustus ning Pika tänava valgustuse Jaama ja Sauna tänava vaheline
lõik. Tänavavalgustus lülitatakse
tagasi 1. augustil.
Vallavalitsus

Karkuse bussiliin
jääb ära
Alates 1.09.2010 ei välju Tapa vallavalitsuse poolt korraldatud bussiliin
Tapa-Karkuse-Tapa. Samas on
reisijatel võimalus kasutada alates
1.09.2010 Tapa-Karkuse-Tapa
õpilasliini. Juunis väljub buss kaks
korda nädalas esmaspäeval ja neljapäeval. Juulis ja augustis väljub buss
kord nädalas igal neljapäeval.
Tapa-Karkuse 9.15
Karkuse-Tapa 9.30
Tapa-Karkuse 11.30
Karkuse-Tapa 11.45

Jaanus Annus,
Liikluskorralduse spetsialist

„Iga sisaliku tee kivil jätab jälje…“ (K. Ristikivi)
Inimese hing ihkab muutusi ja meel
pelgab rutiini, kuigi uuenduste puudumine ja päevast-päeva korduv
„sama jama“ võib olla mõnusalt
turvaline.
Kuidagi lihtne on samamoodi
edasi minna nagu eile ja täna. Homme oma tundmatusega tundub
hoopiski hirmutavam. Põnevam
ka muidugi – hingevärinal ootame
teinekord selle saabumist, mõnel
teisel päeval jälle annaks ära kõik, et
viibida selles päevas ja selles hetkes.
See põnevuse-ootuste ja väikeste hir-

mude aeg hakkab kätte jõudma. Igasuvine koolilõpuaeg ning sageli suve
kõrghetkeks peetavad jaanituled. Ja
Võidupüha tähistamine. Midagi, mis
on tavaline – isegi rutiinne, aga hea
ja tuttav harjumus. Võib öelda ka,
et teatud vanuses vajaduseks kujunenud harjumus. Vajadus kuuluda
kuhugi, tunda õla kõrval teist õlga,
tajuda, et seal on teine eestlane,
kellele sina ei ole ja kes sinule ei ole
parim toit, vähemalt Võidupühal.
Ma tahan uskuda, et kui riigivõimu
esindajad nii kõrgemal kui ka pisut

madalamal tasandil ei tee mitte midagi, et inimestele meelde tuletada,
et vaja on lipp heisata või meenutada tähtsaid minevikusaavutusi,
siis meie hulgas on väga palju neid,
kes teevad seda ikkagi. Lähevad
ausammaste juurde ja panevad lilli
ning süütavad küünlaid. Lihtsalt
sisemisest vajadusest. Et kodumaa
jaoks tähtsatel päevadel ei koguneta
pühade paikade juurde meenutama
mitte seepärast, et vallavanem või
linnapea ütles või korraldab, et
sinna ei koguneta vaatama, kes

mida ütleb või kui vähe-palju seekord
inimesi oli, vaid seepärast, et see on
igaühe enda soov. Olla seal, koos teistega ja iseenda mõtetega. Eesti rahva
tugev sisemine tahe on andnud meie
jaoks väga palju ilusaid hetki ja väärtuslikku pärandit. Eestlaste sisemine
tahe, mitte ülaltpoolt tulnud käsk oli
see, mis lõi sinimustvalge ja kujundas
lihtsast laulust hümni.
Ma tahan uskuda, et seda eestlasele omast sisemist uhkust, tahet ja
väärikust on ka praegustes põhikooli
ja gümnaasiumilõpetajates. Et nad

usuvad sellesse, et maailma muutmine algab iseendast. See tundub
kohutavalt raske – lihtsam on olla
nagu teised ja jätkata nagu koolieas,
aga lisandunud aastad ning koolitarkus on teid muutnud nagunii. Käes
on eneseotsingute aeg – käes on aeg
leida tee soovide ja eesmärkideni,
kasutades selleks teadmiste ja oskuste täiendamise ning kasutamise
käänulist teed. Otsetee viib sohu,
mitte õnneni.
Alari Kirt,
vallavanem
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Lastekoor käis Lätis
Tapa Valla Lastekoor on koos käinud
juba 4 aastat. Meie esimene välisreis
toimus aga selle aasta kevadel 29.
aprillist 1. maini. See viis meid Lätimaale. Sihtpunktiks oli Tervete vald
Dobele rajoonis päris Lõuna-Lätis.
Olime juba enne kohale jõudmist
kuulnud dirigentide käest, et sealkandis pidid olema ääretult külalislahked
inimesed. Tervete on nimelt ka varem
meie valla inimesi võõrustanud: 2007.
aastal sai lätlaste lahkust tunda Lehtse
kammerkoor.
Alustasime Läti poole veeremist,
vastuvõtjatele kingituseks kaasas äsja
valminud DVD-d meie kevadkontserdist. Nende eest suur tänu Arvo
Sillale. Meie reis algas töökalt, sest
kohe pärast Tervetesse jõudmist pidime kibekiirelt valmistuma esimeseks
kontserdiks. See toimus Augstkalne
koolimajas, mis oli 19. sajandi lõpul
valminud väga kena jõekaldal asuv
mõisakool. Meie esinemist nauditi ja
kiideti ning paluti ka lisalugu. Pärast
kontserti ja suupisteid tegid koolipoisid meile väikese ekskursiooni.
Juba siis tajusime lätlaste lahkust ja
sõbralikkust meie vastu ning seda, et
noormeestest õhkus tõelist uhkust
oma kooli üle.
Järgmisel päeval toimus lähedalasuvas linnakeses Läti taasiseseisvumise tähistamiseks nelja Tervete valla
kooli ühiskontsert, kus meiegi esitasime külalistena mõned laulud. Kontsertidel nägime, kui hästi Läti noored
tantsivad oma rahvatantse, nad ka
tõeliselt nautisid seda. Koorilauludes
lõi välja ka hoopis teine temperament,
mis lisas nende esitusele sära.
Neil päevil külastasime loomulikult tuntud Tervete rahvusparki,
mis hõlmab tervenisti 1200 hektarit.
Suurem osa territooriumist on kaetud
põlise männimetsaga. Eriliseks atraktsiooniks rahvuspargi territooriumil
on päkapiku- ja muinasjutumets.

Tervete looduspargis korraldatakse
koolilastele õuetunde, õpitubasid ja
piknikke. Suviti viiakse läbi ekskursioone ning toimuvad muud temaatilised üritused nõidade ja päkapikkude
linnakus. Kõik rõhub müstilisusele
ja looduslähedusele. Päkapikumetsa
väravas oli iseäranis uhke loodusmaja,
mis oli meile ka majutuspaigaks.
Meie lõbus programm kulmineerus õhtul peale teist kontserti.
Sealkandis on tänu metsade temaatilisusele traditsiooniks nõidade pidu.
See toimub looduspargi väljakul, kus
on suured kiiged, vahva labürint ja
muud puidust atraktsioonid. Inimesed käisid ringi kostümeeritult: ka
meie olime endale spetsiaalselt selleks
õhtuks lasknud õmmelda nõiamütsid.
Meie laulsime nõidade laulu ja kutsusime kõik endaga line-tantsu tantsima.
Peoõhtul lasti õhku nii uhke ja seninägematu ilutulestik, et pidime tõdema
Läti masu väga ebaühtlast jaotumist.
Lahkumispäeval täitsime kõikide
korralike Lätimaa reiside traditsiooni,
nimelt hullasime Jurmala veepargis
ja sõime kõhu täis Lido maitsvatest
toitudest.
Meid vastu võtnud inimeste jaoks
peaks tõepoolest pühendama eraldi
peatüki. Niisugune külalislahkus ja
mõnus õhkkond, naeratused ja kõige
vajaliku, veel enamagi olemasolu, seda
ei oleks me siiski osanud ette kujutada. Kui algul olid meie laste ootused
Läti reisist ehk tagasihoidlikumad,
kuna oli eelarvamusi seoses sellega, et
Läti on nii lähedal ja seal on nii palju
käidud. Me pidime aga kõik, nii väiksemad kui suuremad, veenduma, et
see oli meil üks tõeliselt lahe Läti reis!
Suur tänu kõigile meie toetajatele
ja abistajatele ning meie suurepärastele dirigentidele! Eriline tänu õpetaja
Tiiule, ilma kelleta ei oleks seda reisi
toimunud.
Mai-Liis Volmar

Ühises tantsuringis
Tapa eakate rahvatantsurühm Eideratas ja juba kolm aastat koos tantsinud ja esinenud III a klassi õpilased
(õpetaja Elle Kivisoo) tähistasid 29.
aprillil rahvusvahelist tantsupäeva.
Tavaline proov kujunes väga eriliseks – olime kõik esinemisriietes ja
meie tantsud jäädvustas videole kultuurikoja direktor Arvo Silla. Suures
ringis tantsisid memmed ja lapsed
mitu tantsu, aga kõige hoogsam oli
laste esituses päevatants Kaerajaan.
13. mail tähistasime koos III a

klassi lastega emadepäeva. Tantsisime
jälle koos ja kuulasime nende esituses
emadele pühendatud laule ja luuletusi.
Meie jälgisime neid suure heldimusega
ja tõdesime, et rahvatantsupisik on külvatud õigele pinnasele ja järjepidevus
on olemas.
Jõudu ja tantsulusti meie väikestele sõpradele, nende õpetajale ja
väsimatule tantsujuhendajale Aino
Orgmetsale ja muidugi ka Eideratta
memmedele ka!

Tapa vene gümnaasiumi 12. klass koos klassijuhatajaga.

Foto TVG arhiivist

Kooliaasta vene gümnaasiumis
Tänavu lõpetab meie kooli 12. klass
s.o keelekümblusklass. Oli raske,
kuid elus saab meil olema palju
kergem kui eakaaslastel, sest eesti
keelt tuleb õppida, õppida. Oleme
õnnelikud ja tänulikud õpetajatele
ning oma vanematele, kes on meid
toetanud. Nii räägivad abituriendid,
särasilmsed tüdrukud ja poisid.
Aastat jäävad meenutama kooli
juubel „65“ üritused ja kohtumised.
Südameisse jäid helisema mälestustekillud kooliaastatest, mida
meenutati tänutundega. Läbi on
viidud ilusaid kontserte, konkursse,
näitusi ja võistlusi. Paljud õpilased
on esindanud meie kooli olümpiaadidel ja võistlustel nii maakonnas
kui vabariigis. Tagasi on tuldud
medalite ja aukirjadega.
Täname tublisid ringijuhte ning
treenereid. Tublimad ringid: võistluskunstiring Tekwando, peotantsuring, folklooriring ja paljud
teised.
Kool osales „Suitsuprii klasside
võistlustel“ ja heategevusprojektis
„Väike heategu“. Keelekümblejad
osalesid projektis“ Käsikäes looduses“ ja „Minu Eesti“. 1. juunil külastasid nii eesti kui vene kooli lapsed
ühiselt Lõuna-Eestis Pokumaad.
Projektid, mille kirjutasid kooli
keelekümblus õpetajad, osalesid ka

teised Tapa valla koolid.
Maikuu lõpus tänas kooli direktor Henry Kallaste 89 tublit õpilast
tänukirjade ja meenetega, kes olid
tublid õppimises, klassivälises töös,
õpilasomavalitsuse töös või paistsid
silma olümpiaadidel ja võistlustel.
22 õpilast õpib koolis ainult
viitele. 56 õpilast õpib neljadele ja
viitele. Õppeaasta lõppes paljudele
klassidele ekskursioonide ja matkadega. Kogu kooli töökat kollektiivi
ootab ees ühine ekskursioon Läti
vabariiki. Kohtume kooli lõpetamise pidulikel aktustel. 9. klasside
lõpuaktus on 18. juunil kell 16 aulas
ning 12. klassi lõpuaktus on 19.
juunil kell 16 aulas.
Jääb vaid soovida aktiivset puhkust ja päikselist suve. Ükspuha kus
meid suvi kannab, sügis toob meid
jälle tagasi. Kohtumiseni.

Helgi Tiitso,
Tapa vene gümnaasiumi huvijuht

Ja nüüd mu koolitee lõppes ära,
Kas tõesti olengi juba päral?
Ja ometi tahaksin tuttaval teel
Ma ikka edasi kõndida veel.

I. Lember

Südames ja hinges on eriline tunne. On rõõmu ja lahkumise valu.
Soovime kõigile lõpetanutele tuult
tiibadesse, päikselist suve ja edukat

sisseastumist uude kooli.
Puhake ja seadke tulevikusuundi, mõtetes oleme alati teiega.

Tapa vene gümnaasiumi
administratsioon

9. klasside lõpetajad

9A klass: Azanovitš Kristina,
Babakina Oksana, Buntsel Natali,
Inozemtsev William, Litvinova
Liudmila,
Rudõk Robert, Saveljeva Aljona,
Semjonov Vladimir, Sereda Volodymyr, Volf Stanislav ja Žukova
Anna, klassijuhataja – Lea Koitjärv		
9B klass: Aniskin Anatoli, Bitšuk Vladislav, Buš Mark, Bychkov
Alexey, Korobov Marek, Kovaljov
Dmitri, Kuzmitš Vitali ja Razumkov Dmitri, klassijuhataja – Jelena
Loštšina
12. klassi lõpetajad: Bogdanova Karina, Bõkov Andres,
Bõstrova Anastasija, Kallaste Julia,
Keler Dmitri, Kolmõkova Diana,
Koroleva Olga, Koval Jekaterina,
Kravtšuk Aleksandr, Petrovskaja
Kristina, Purovets Tetiana, Sakovitš Anastasija, Samsonova Oksana, Sochka Daryna, Veiherman
Jevgenia, Zapevalova Natalja ja
Šušpanova Anna, klassijuhataja
– Katre Jürgenson		

Elvira Belials

Aitäh tantsumemmedele!
Meriliis Valdlo: Me alustasime
tantsumemmedega tantsimist 1.
klassis. Alguses oli see vaid hobi,
aga pärast hakkasime esinemas
käima ja see side muutus aina tugevamaks. Kõik tantsud mis me
õppisime olid väga toredad.
Andro Mardim: Mulle meeldib
see, et memmed on nii vanad, aga
väga rõõmsad. Aitäh tädi Aino, et
Sa mulle nii palju tantse õpetasid.
Katrin Palmsalu: Memmedega
oli alati väga huvitav reisida. Kõige
rohkem meeldis mulle esineda
Rocca al Mares.
Lustakad memmed on tantsijad,
lustakad memmed on vantsijad,
nad on lõbusad ja tublid.
Soovin teile edu edaspidiseks!
Anete Kristel: Tantsud polnud
alguses kerged, aga pärast olid nii
kerged, et tantsi nii palju kui tahad.

Ma tahaks veel uusi tantse õppida,
sest nii vahva on käia suure rahva
ees esinemas.
Anna-Liis Voogla: Mul oli väga
hea need kolm aastat tantsimas
käia. Ma õppisin tegema koostööd.
Tantsida on tore, rõõmsameelne
peab olema, mitte tõsine. Tahaksin südamest tänada õpetaja Aino
Orgmetsa ja muidugi ka memmesid.
Rainis Kiili: Me oleme kolme
aasta jooksul õppinud palju tantse
ja palju esinenud. Mulle meeldis esinemine Raplas. Minu lemmiktants
on Härjatants.
Anete Luste-Itchev: Oli hea
soe ja rõõmus olla koos Teiega!
Memmed on toredad,
meist väga hoolivad,
kommigi jagavad.
Rõõmus on sellest me kõigi hing,
vot kus meil alles on tantsuring!

Martin Leissoo: Tantsimine on
mulle nagu trenn. See õpetas mulle
väga palju: vanu inimesi austama,
esinemisjulgust, järjekindlust ja
tantsusamme.
Triin Varblane: Ma tahaksin ka
nii kaua tantsida nagu mu ema ja isa.
Mulle meeldib väga, väga tantsida.
Tahan veel üks kord öelda suur,
suur AITÄH!
Milena Konovalova:
Õpetanud palju tantse,
mõelnud on nii palju asju,
aidanud ja kallistanud
meie armsad memmekesed.
Eideratas grupi nimi
meie rõõmsatel memmedel.
Palju häid ja sooje sõnu kõikide
20 tantsulapse ja õpetaja Elle Kivisoo suust juhendaja Aino Orgmetsale ja Eideratta tantsurühmale.
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TAPA GÜMNAASIUMI KOOLILÕPU ERI

Direktori koolilõpumõtted
Üks tark mees on kunagi öelnud,
et ainus asi, mis siin maailmas
ei muutu kunagi, on see, et kõik
muutub.
Tapa gümnaasium muutuste
keerises
Tapa valla hariduselus on palju uut võrreldes viimase korraga
kui sai kirjutatud „Sõnumetesse“ haridusteemaline artikkel.
Tänane elu nõuab kiiret reageerimist ja arukat tegutsemist,
samas peaksid muutused ning
areng olema pidevad ja korrapärased. Paljud, kes arvavad ja on
omadega rahul, võivad homme
avastada, et aeg ning võimalused
on käest lastud.
Tapa gümnaasium on olnud
aastaid kool, kus on eesmärgiks
õpilassõbraliku töökeskkonna loomine ja elukestva õppe
andmine. Kõik ei ole küll õnnestunud nagu on loodetud
aga tahtmine on arengut edasi
viinud. Öeldakse, et tegijal juhtub mõndagi aga vahtijatel mitte
midagi. Selleks, et mõista elu
terviklikumalt, peab süvenema
võrdselt arengu headesse ja halbadesse külgedesse. Tunnistades
probleeme, leiab otsija ja tegija
tihti ka häid lahendusi. Öeldakse, et areng on kvalitatiivselt uus
tasand, millele pürgimiseks tuleb
muutusi teha.
Lapsesõbralikum kool
Ilmselt ei ole lugupeetud lugejale uudis, et 3–-4 aastat tagasi
hakkas EV haridusministeerium
rääkima seda küll koos ajakirjandusega PGS (Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse) valguses
koolide lahutamisest ning osade
gümnaasiumite kaotamisest. Ma
arvan, et Tapa gümnaasium ei
kao kuskile. Pigem võib väita,
et sellised muutused Tapa valla hariduselus ja samuti Tapa
gümnaasiumi elus oleks loonud
paremad tingimused hariduse
kiiremaks arenguks ning positiivseteks muutusteks. Ma olen seda
meelt, et Tapa vald vajab hariduse arengukava, mis annaks suuniseid kuhu, kuidas ja miks meie
valla haridus peaks liikuma. Eesti
hariduse (samuti TG) suurimaid
vigu on see, et tahetakse nn kõige
ilusa varjus, mis on hariduses,
edasi oleskleda. Ehk lihtsamalt
seletatuna – kool ei taha minna
kaasa majanduse, sotsiaalse ja
keskkonna arengu tempoga. Põhiline argument paljudel vanast
kinni hoidvatel kooliinimestel on,
et erinevate Eesti kooliõpilaste
tase rahvusvaheliste uuringute
tulemustest (PISA, TIMS, IEA)
on konkurentsivõimeliste tulemustega. Samas ei ole uuringud
kõikehõlmavad. Ei nähta, et kõiki
Eesti kooli õpilasi nivelleeritakse,
lapse eripärasustega arvestatakse
vähe, õpilase andekust ei arendata vajalikul määral ning kool kui
selline on suures osas õpetajakeskne. Meil (Eestis ja ka TG-s)
lõpetavad kooli küll akadeemiliselt tugevad õpilased (kõrgkooli
esindajad küll vaidlevad sellele
vastu) aga loomingulisus, sisuline oskus õpitut elus kasutada
on arengus tahaplaanile jäänud.
Lihtsamini öeldes – kõik saavad
koolist „kulbiga“ arvestamata
õpilase eripärasusi ning paljus on

lõpetajad ka sarnase mõtlemisega – Ah, mis nüüd mina, küll
keegi teine teeb või julgeb, kõik
on ju juba paigas. Tekib tunne,
et toodetakse masstoodangut,
kooli põhiline ülesanne oleks
nagu kõikide noorte sarnaseks
tegemine. Arvestades eestlaste
väikest rahvaarvu peaks kool
olema hoopis eripärade väljatooja. Sellega ka selle sama
väikese rahva eluolu rikastaja.
Alles mõned kuud tagasi võeti
vastu uus EV riiklik õppekava, kus
on kirjeldatud, kuidas sisuliselt
peaks välja nägema Eesti haridus
2013. a septembri alguseks. Siis on
aeg, mil iga kool peab olema valmis rakendama uut õppekava, mis
toob välja ka piirkonna tugevused
ning eripärad. Ei ole ju uudis, et
õpilaste arv väheneb meie riigis
kiiresti ja eelnev kirjutatu näitab,
et kool vajab muutusi.
Uus õppekava Tapa gümnaasiumis
TG-s on kooli uue õppekavaga
tööd tehtud alates 2009. a märtsist (alustati enne kui vabariiklik
õppekava projekt avalikustati.) Ei
saa kuidagi öelda, et need aasta ja
paar kuud on olnud kerged. Palju
on vaieldud, otsitud oma teed,
leitud lahendusi ning oldud peadjalad täis töid ja tegemisi. Pean
mainima, et suur hulk kolleege on
aru saanud, et aeg vajab muutusi
– säilitades koolis vana, hea ja positiivse, tuues juurde uusi mõtteid
ning ideid kooliellu ja õppimisse.
Riiklik õppekava on küllaltki täpselt ära reglementeerinud kursuste
kaupa, mida õpilane peab õppima
aga on jäetud koolile ka vabaduse
arvestades õpilase, kogukonna ja
õpetajate tahtmiste ja võimalustega. Tapa kool on leidnud sisemisi
ressursse, et muuta õpitav rohkem
elukesksemaks ning õpilastele
vastuvõetavamaks. Paljud koolid
ei ole õppekava arendamisega veel
alustanud, kuid varem või hiljem
on nad sunnitud seda tegema.
Meil on kondikava valmis, millele
võib juurde panna veel mitmeid
erinevaid valikainete kursusi,
arvestades õpilaste vajadusi ning
kooli võimalusi. Kõike ei saa küll
kohe, ent 2–3 aastaga on õpilastel,
eriti gümnasistidel valikuvõimalused tunduvalt avaramad. Selge
on, et tehtud töö peab saama tegudega kaetud lähematel aastatel.
Kõik see muutuste virr-varr saab
olema mitte lisakoormuse vaid
valikute arvelt.
Valikained Tapa gümnaasiumis
TG-s on võimalik õppida
juba praegu võõrkeeltest inglise,
saksa, vene, soome ja hispaania
keelt. Koolis on õpetatud aastaid
majandusõpetust, uurimistööde aluseid, sõjalise algõpetust,
autoõpetust, sekretär-asjaajaja
kutset, eelkutseõpet . Majandusõpetuse tahaks viia kõikidesse
nelja kooliastmesse, sekretäri
kutse saajatest tahaks edaspidi
välja koolitada juhiabid, eelkutse
õpetusest tahaks rakendusharu
luua, mis lisaks erinevate erialade
tutvustusele oleks haaratud praktikapoolega. Sõjaline algõpetus
on olnud aastaid TG õppekavas,
nüüd on ta rohkem seotud Tapal
baseeruvate väeosadega. Kui

enne oli 11. kl õpilastel kohustus
klassi lõpetamiseks uurimistöö
teha ning kaitsta siis nüüd peab
lisaks sellele õppima ka uurimistööde aluseid.
Aastaid on toimunud koolis
arvutiõpetus, lisaks ka CISCO
akadeemia. Tapa gümnaasiumi
arvutipargis on üle 100 arvuti.
Tahame alustada mitmete
uute ainetega, millele on juba
oma ainekavagi tehtud. Veel –
meediaõpetusega, tehnilise joonestamise alustega, kultuuriloo,
tehnoloogia, kunsti ja kehalise
kasvatuse valikainetega.
Riiklikus õppekavas on mitmeid läbivaid teemasid, millele
peab kooli õppekava tähelepanu
pöörama. Nagu näiteks elukestev
õpe, karjääri planeerimine, keskkonnaalased teemad, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, mitmed
erinevad kultuuriteemad, teabekeskkond, tehnoloogia, tervishoid, väärtused ning kõlbelisus.
Need nn läbivad teemad peavad
olema haaratud mitmete erinevate
ainete poolt. Samas annab riiklik
õppekava ka võimaluse valikainetega haarata samu teemasid.
Kool saab omama kolme
haru – humanitaar, reaal ja rakendusharu. Kui projektipõhiselt
(projekt on esitatud) saame vahendeid juurde, siis keskendume
keskkonnahariduse andmisele.
Sellel aastal on TG mitu projekti
kirjutanud ning on taotletud lisavahendeid koolielu rikastamiseks
ning lisavõimaluste loomiseks.
Tapa valla heaolu on meie
endi kätes
Proovime selle nn kooli õppekava-ühepajatoidu lähiaastatel nii üles ehitada, et arvestame
maksimaalselt õpilaste valikutega ning kooli võimalustega.
Osa valikaineid saavad olema
õpilastele kohustuslikud. Igal juhul saavad nn põhiained olema
kooli õppekavas, mitmes põhiaines saab olema süvendatud õpe.
Tapa gümnaasiumi kollektiivil on ees veel palju tööd. Loodame ka õpilaste, hoolekogu,
KOV-i ja kogukonna toetusele.
Arusaadav on, et muutused
tekitavad vastuseisu, aga edasi
liikuma peab, muidu võib jääda
ühiskonna arengu rataste vahele.
Olen korduvalt öelnud ning
lõpetuseks mainin veel. Tapa
valla areng on kinni meie endi
peades, kui hakkame mõtlema
nii, et siin s.t Tapa vallas on hea
elada ja õppida, kui peame endast lugu, siis hakkab ka eluolu
kiiremini paranema.
Lõpetuseks lisaksin meie kooli 4.b klassi õpilase Stefen Sumla
luuletuse „Unistuste kool“
Unistuste kool on suur ja lai,
õpilased tunnis väga paid.
Ei nad vahetunnis jookse ega kisa,
siin magustoidule antakse lisa.
Õpikuid seal pole vaja,
arvutist leiab, mis vaja.
Kui ei oska, õpetaja aitab,
oled tubli – pead sul paitab.
Soovin kogu Tapa gümnaasiumi kooliperele, lastevanematele ning vallaelanikele
kosutavat päikesepaistelist suve!
Tapa Gümnaasiumi direktor
Elmu Koppelmann

Gümnaasiumi algklasside õpilased.

Foto TG arhiivist

Algklasside õppeaasta
2009/2010
Taas on läbi saanud järjekordne õppeaasta. Möödus ta imeruttu nii nagu eelmisedki, märkamatult sai sügisest kevad,
kuid ometi jääb ta meelde kui eriline ja
omanäoline.
Kas või nende talviste mõõtmatute
lumekuhjade ja otsatu valguse tõttu. See
oli vast alles tõeline talv! Või hoopis
igapäevaste remondimeeste toksimiste
ja toimetamiste tõttu klasside akende
taga, sest tahame ju kõik õppida ilusas
koolimajas? Tore ju!
Usun aga, et kõige sügavama mälestuse meie mällu jätab see, mida head ja
kasulikku oleme teinud me ise siin koolimajas, mis näitab meie õpilaste tublidust.
2009/2010. õppeaastal õppis Tapa
gümnaasiumi algklassides 214 õpilast,
klassikomplekte oli 11.
Kiituskirjaga lõpetas 66 õpilast, „4“dele ja „5“-tele õppis 57 õpilast.
Kiituskirjaga autasustatud:
2.a klass (õp L. Oja)
Anna Abrosimova, Andero Augasmägi, Diana-Luiza Gorjuško, Karlis
Jusupov, Ott Kippar, Krislin Kruus,
Kristjan Mahla, Jete-Lisett Neerot, Alo
Ostumaa, Laura Peri, Agneliis Pilt, Christopher Tammesoo, Mia-Marii Tedrekull,
Carmen Vaalmets ja Britt Ülesoo
2.b klassi (õp M. Truu)
Georg Kokk, Kaspar Palmsalu, Laura
Roodvee, Eiko Murro, Birgita-Maria
Vakaljuk, Helger-Hans Külmallik, Aneta
Šumljanski ja Meriliis Velpler
3.a klass (õp E. Kivisoo)
Robert Hiiemaa, Martin Leissoo,
Milena Konovalova, Anete Luste Itchev,
Katrin Palmsalu, Delica Brigita Palmsalu,
Kristiin Gildemann, Lisbel Serbin,
3.b klass (õp P. Kangas)
Raimond Himma, Marc Girfanov,
Ranet Nüüd, Airi Võsuri, Birgit-Brenda
Panov, Angela Blum, Vahur Oolup ja
Siim Puulmann
3.c klass (õp E. Paju)
Betty Abel, Maiken Hermsalu, Kerttu
Liis Kornilova, Kert Kähari, Sten Liiva,
Marek Oras, Kevin Pispea, Brigita Sooaru ja Anna Vorobjova
4.a klass (õp R. Ring)
Rutt Kivisild, Neeli Lehtpuu, Erki Malva, Stefen Sumla ja Joan-Taaniel Ševtsov

4.b klass (õp E. Tamm)
Keili Kadak, Carolin Meos, Eliine
Porval, Toomas Risthein, Kaisa Rooba,
Kelly Vildek ja Johannes Vooglaid
4.c klass ( õp T. Tammar)
Viljar Bezuglov, Elisabeth Haksalu,
Marily Nüüd, Tanel Tampik, Sander
Tomson ja Kristo Vabamägi
Iga õppeaasta kevadel proovivad tublimad õpilased 1.–4. klassini jõudu koolisisestes ainealastes olümpiaadides eesti
keelest ja matemaatikast. (tulemustega
saate tutvuda kooli koduleheküljel www.
tapagymnaasium.ee)
Lisaks õppimisele toimub koolis aga
väga palju muudki, mis on vajalik iga lapse arenemiseks, kasvamiseks ja isiksuseks
kujunemisel. Õpilased saavad osaleda
väga mitmesugustel vabariiklikel ja maakondlikel konkurssidel ja võistlustel. Oli
meiegi kooli õpilaste tööde hulgas auhinnalisi kohti ja tunnustust pälvinud töid.
Palju klassiväliseid üritusi toimus õppeaasta temaatiliste kuude raames, milleks
olid: loodusekuu, kaunite kunstide kuu,
eesti keele kuu ja matemaatikakuu.
Tunniväliselt said õpilased vastavalt
oma soovidele tegutseda huviala- ja
aineringides.
Klassijuhatajad on korraldanud oma
õpilastele hulgaliselt õppeekskursioone,
-käike, teatrite ühiskülastusi, klassiõhtuid,
matku, ettevõtmisi koos lastevanematega.
Kõik eelpool loetletu ja ka see osa
tööst, mis sellesse artiklisse ei mahu,
teenivad eesmärki, et toetada ja arendada
õpilasi nii kollektiivselt kui ka individuaalselt, et panna lapsi armastama õppimist,
kaasata lastevanemaid, sest ainult heatahtlikus koostöös ja pingutustes saavutame
enese ja oma lastega rahulolutunde.
Tänan kõiki tublisid ja teotahtelisi
õpilasi, entusiastlikke ja elurõõmsaid
juhendajaid-õpetajaid!
Küllap igaühel on kaasa võtta suvesse killuke rõõmu, rohkesti rahulolu,
mõistlikke mõtteid ja lennukaid unistusi.
Päikest, naeratusi ja häid mõtteid ning
kaaslasi!
Tiina Piip,
algklasside õppealajuhataja

11. juuni 2010
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5.-12. kl-de kooliaasta
2009/2010. õppeaasta on mööda
saamas. Tapa gümnaasiumis õpib
626 tüdrukut ja poissi, kaugõppes 58
noort ning õpetajaid on 58. Aasta on
olnud tegus ja töine. Meie õpilased
on olnud edukad nii olümpiaadidel
kui ka konkurssidel. Auhinnalisi
(1.–3.) kohti maakondlikelt konkurssidelt toodi 18 ja 4.–6. kohani 22.
Hea meel ja uhke tunne on kõikide
õpilaste üle, neid oli 78, kes esindasid
oma kooli maakondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel.
Õppetöö mitmekesistamiseks
korraldasid ainesektsioonid ainenädalaid.
Vene keele nädala raames esinesid
õpilased venekeelsete laulude ja luuletustega. Gümnaasiumi klassides
vaadati vene muinasjutu järgi tehtud
filmi „Lugu tsaar Saltaanist“ ja hiljem toimus arutelu. Toimus koolisisene vene keele olümpiaad teemal
„Vene muusika ja muusikud.“
Inglise keele nädalal toimus luuletuste lugemine, inglise keelt kõnelevate maade kohta plakatite koostamine
ja esitlus, loeng Miriam Mc Ilfatrickilt,
kohtumine SKYPEi teel meie endise
õpetaja Kevin Hoganiga.
1. veerandi lõpus 23. oktoobril
toimus projektipäev „Tagasi kooli“, mille raames käisid õpilastele
esinemas Arnold Pilt, Tarmo Paju,
Renzo Rajaste, Taavi Saar, Toomas
Malva, Tanel Saar, Marius Kupper, Mati Jõgi, Urmas Roosimägi,
Toomas Kukk. 22. detsembril oli
kunsti- ja kultuuripäev, kus aitasid
peale oma kooli õpetajate sisustada
tunde külalised Mae Mitt, Maire
Ilves, Ain Aasa, Kai Rohumäe, Gediminas Jürjo, Piret Mildeberg, Heiki
Vilep, Contra, Arvi Mägin, Neeme
Kuningas, Monica Lauri, Georgi
Särekanno, Hans H.Luik, Ketlin
Priilinn, Katre Jürgenson, Sander
Lastovets. Suur aitäh!
Kaunite kunstide nädalal oli karaoke, spordivõistlused, -viktoriin,
kunstipäev (maalimine, erinevad
tehnikad). Külla oli kutsutud tekstiilikunstnik Kärt Ojavee, kes rääkis
oma tööst ja näitas tuleviku huvitavaid tekstiile. Vahetundide ajal õppisid soovijad viltimist. Nädal lõppes
tortide valmistamisega ja ühispeoga
aulas, kus tunnustati tublimaid ja
söödi koos torti. Selle nädala raames käisid 9.b klassi tüdrukud Villa
Therezas lauakombeid ja -katmist
õppimas. 30. mail toimus perepäev

algklassi lastele ja nende vanematele.
Kaunite kunstide ainesektsiooni
õpetajate poolt suur tänu Marika
Talile, kes andis igale klassile küpsetatud tordipõhja, mille lapsed oma
loominguga maitsvalt kaunistasid.
8. märtsil algas humanitaarainete
nädal luuletustega tüdrukust, emast ja
naisest. Sellele järgnes ettelugemisepäev ja plakatite joonistamine teemal
„Minu juturaamat 2009/2010.“ Kolmapäeval oli 11. klasside projektide
esitlus „Tapa valla vaatamisväärsused.“ Neljapäeval oli teatripäev 1.-5.
klassidele „Vinni Puhh“ ja luuleetendus „Naaber“ Rakvere linna noorte
näitetrupilt ning vaadati filmi Artur
Alliksaarest. Reedel anti auhinnad
parematele esinejatele ning 7.–12.
klassi õpilased esitasid luulepõimiku
„Aastaajad“. Selle nädala raames said
kõik tutvuda ka õpetajate lapsepõlve
lemmikraamatutega.
Loodus- ja reaalainete nädalal
toimusid bioloogia-, geograafia-,
füüsika- ja matemaatikaviktoriinid,
keemias tehti söövitamistehnikas
pilte, AHHAA korraldas keemiaetenduse, mis meeldis lastele väga.
Samal nädalal lahendati SUDOKUsid ning Kristi Kislenko pidas
huvitava loengu matemaatikast ja
selle integratsioonist teiste ainetega.
Sellel õppeaastal lõpetab 9. klassi
55 õpilast ja 12. klassi 41 õpilast.
9. klassi lõpupidu on 19. juunil
kell 16 ning 12. klassi lõpupidu 20.
juunil kell 14.

Koolilapse eraelu!
Homsest peale on püstprismad
põhjata, pindalata.
Näivad suurte poiste kismad
naljakad, mis salata.
Paistab klassijuhataja
noorem, lahkem, ilusam.
Rääkida tal pole vaja mis on tonn,
mis kilogramm.
Homsest peale saavad
puhkust susisevad häälikud.
Konutavad põsed, lohkus kapis
kooli seelikud.
Suvemuljeid korjab mälu,
keha päikesest end laeb.
Koolilapse eraelu
algab koolivaheaeg.
(luuletused,score.ee/Suvi/2)
Soovin kaunist päikeselist suve!

Õppealajuhataja Naima Sild

Õpilased tutvuvad kondiitriametiga.

Foto TG arhiivist

Suve ootuses…
Suvi kutsub õue, koolimaja on
imelikult kitsaks ja umbseks jäänud
– üks õppeaasta on taas lõppemas.
Mida meeldivat siis sellest alles
jääb?
On olnud üks kummaline ja pidevalt takistusi ette veeretav aasta,
oma pitseri sellele on jätnud eeskätt
remont koolimajas ja selle ümber.
Kooliaasta algus andis võimaluse
mõne päeva võrra suvepuhkust
pikendada, sest maja me kasutada ei saanud. Nii pidime otsima
õppetööle alternatiive, et need
päevad ka harivad ning kasulikud
oleksid. Esimese nädala jooksul
tegime nii mõndagi: käisime Rakveres üle-eestilisel koolirahu väljakuulutamisel, kus meie maskott
Tapsi andis tõelise staari mõõdu
välja; järgmisel kahel päeval tegime
sporti ja matkasime; viimane päev
oli õppeekskursioonideks (mõned
klassid külastasid Tapa erinevaid
asutusi, mõned väljaõppekeskust,
gümnaasiumiõpilased veetsid mõnusa päeva Rakvere linnuses).
Septembri teisest nädalast saime
juba majja ning toimusid mõned
traditsioonilised üritused, magu
rebaste ristimine ja gümnaasiumi
laager Karepal, ka õpetajate päeva
tähistasime tavapäraselt oktoobri
alguses. Vaatamata koolimajas toi-

muvale remondile toimus sel õppeaastal palju vahvaid üritusi: etlejate
konkursid, playbox, paroodiaõhtu,
jõulupeod, jõululaulukontserdid,
jõuluoksjon- ja plakatite joonistamine, päkapikupäev. Sel aastal
saime jaanuaris ka lumelinna ehitada, meie moeshow`l oli vahvaid
kollektsioone, mõned neist väga
leidlikud ning üsna heal tasemel
teostatud, sõbranädalal toimusid
igal päeval erinevad tegevused.
Vastlapäeva tähistasime sel aastal
hoopis klassidevahelise teatesuusatamise ja muude lõbusate
teatevõistlustega koolimaja juures,
sest mäele minnes kipub „kadu“
olema liiga suur. Uudsena katsetasime sel aastal ka videoparoodiate
tegemist, sellele üritusele kutsusime ka teised valla koolid. Ühised
peod annavad teada teiste koolide
tegemiste kohta üht-teist ning samuti võimaluse noortel omavahel
suhelda ja tantsida. Selliseid üritusi
tahame kindlasti jätkata ka järgmisel aastal. Seda pidu ilmestasid ka
imemaitsvad vastlakuklid, millega
Hagar meid lahkelt kostitas. Suured
tänud! Nagu ikka laulsime-tantsisime Eesti Vabariigi sünnipäeval,
korraldasime vahva tantsushow,
naistepäeval pidasime meeles suuremaid ja väiksemaid „tüdrukuid“,

saatsime tutipäeval eksamitele
vastu oma abituriendid, pidasime
kontserdiga meeles emasid, rassisime 3 päeva Vooremaal roheliste
rattaretkel ning nüüd lõpusirgele
jõudnuna ootavad ees koolilõpuaktused. Meeldejäävad on olnud ka
kõik ainenädalad, kus igaüks leidis
endale meelepärast tegevust. Meie
aktiivsemad õpilased osalesid ka
huvitavas ja arendavas projektis
„Tuleviku Tapa“. Ka teatris oleme
sel õppeaastal päris palju käinud –
7 korda pole ühe väikelinna kooli
kohta just vähe. Loodan, et seegi on
olnud silmaringi ning mõttemaailma avardav, nagu kevadine preemiareiski Mahtra maile ja Haapsallu.
Nii võimegi vaatamata mitmetel
raskustele rahulolevalt nentida, et
õppeaasta 2009/2010 on olnud
rikastav, vahvaid üritusi ja tegemisi
pakkuv. Küll tahaksime loota, et
järgmine õppeaasta vastremonditud koolimajas tuleks veelgi parem.
Et see nii olekski, selleks peame aga
energiat koguma merevees sulistades, päikest endasse ammutades,
matkaradu tallates, reisides, lugedes
ja kõike muud toredat tehes.
Kogu kooliperele ning vallarahvale mõnusat suve soovides
huvijuht Sirje Sell

9. klasside õpilaste gümnaasiumisse tuleku komplekstesti
tulemuste seletuskiri
Gümnaasiumi astumise komplekstesti kohta on viimasel ajal olnud
mitmeid küsimusi. Selleks, et nendele küsimustele vastuseid anda ning
pingeid selle testi tulemuste pärast
maha võtta pean õigeks vastata
mõnele testiga seotud küsimusele.
Tapa gümnaasiumile on vähemalt viimased 10 aastat olnud 10.
klassi vastuvõtutingimused. Need
on selleks, et kool suudaks valida
vastava teadmiste, ettevalmistuse ja
õppimissooviga õpilasi 10. klassi.
5-6 aastat tagasi lisasime vastuvõtutingimustele veel testi, mis koosneb
5 erineva õppeaine küsimustikust.
Testi küsimused koostavad Tapa
gümnaasiumi vastava aine õpetajad.
Miks nii? See on sellepärast, et eri-

nevate koolide hinnetel on erinev
kaal. Ehk lahtiräägituna – leidsime,
et mitmete teiste koolide õpilaste
teadmised ei vastanud nendele pandud tunnistusehinnetele.
Seega leidsime, et peame 10.
klassi vastuvõtu konkursi õiglasemaks lahendamiseks tegema nn
komplekstesti, mis annaks õpilaste
teadmistest lisaks lõputunnistuse
hinnetele parema ülevaate ning
võrdsustaks kõikide Tapa gümnaasiumi 10. klassi astuda soovijate
vastuvõtutingimused.
Tapa gümnaasiumi 10. klassi
vastuvõtuks on loodud nn pingereasüsteem, millel on 3 osa, (kokku
on võimalik saada maksimaalselt
15 punkti):

9. klassi lõputunnistuse keskmine
hinne (max 5);
9. klassi lõpueksamite keskmine
hinne (max 5);
Komplekstesti tulemus mis on
samuti viidud 5-pallisüsteemi. Selle
tulemus ei ole hinne. (max 5 palli).
Räägin komplekstesti hindamise
süsteemi lahti. Test koosneb viiest
osast – ajalugu, matemaatika, eesti
keel, inglise keel ja bioloogia. Iga
osa eest on õpilasel võimalus saada
maksimaalselt 1 pall ehk 20 punkti,
seega kokku 5 palli ehk 100 punkti.
Seega kui õpilane on saanud aines:
1 palli, on ta saanud 4 punkti;
2 palli, on ta saanud 8 punkti;
3 palli, on ta saanud 12 punkti;
4 palli, on ta saanud 16 punkti;

5 palli, on ta saanud 20 punkti.
Kui õpilane on saanud komplekstestis kokku:
1 palli, on ta saanud 20 punkti;
2 palli, on ta saanud 40 punkti;
3 palli, on ta saanud 60 punkti;
4 palli, on ta saanud 80 punkti;
5 palli, on ta saanud 100 punkti.
Selle aasta parim tulemus oli 4,6
palli ehk siis 92 punkti. See on väga
hea tulemus komplekstesti kohta.
54 testi sooritanud õpilase keskmine
oli 2,54 palli ehk siis arvestatuna
100 punkti süsteemis 50 punkti.
Tuletan meelde, et Eesti Vabariigis
on riigieksamite mõõdikuks samuti
100 punkti süsteem ning eksami
sooritanuks loetakse 20 punktiga.
Kui arvestada, et nendest 54 õpila-

sest võtame me tavaliselt vastu 2/3
ehk siis ligi 40 õpilast ja vaadates
nende keskmist siis see on 3,1 palli
ehk siis 62 punkti.
Lõpetuseks. Mõned aastad tagasi
vaidlesin ühe Tallinna nn eliitkooli
direktoriga teemal, kumma kooli õpetajad teevad paremat tööd. Tema kool
võtab vastu keskmiselt iga 6. õpilase
, seega on valik kordades suurem kui
meie koolis. Samal aastal oli meie 30
inglise keele eksamit teinud õpilasest
5 õpilasel riigieksami tulemuse keskmine 87 punkti. Tallinna koolis oli
sama eksami keskmine veidi üle 80
punkti. Kerkib küsimus – kumb kool
on teinud paremat tööd?
Tapa gümnaasiumi direktor
Elmu Koppelmann
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Koolisport õppeaastal 2009/2010
Kergejõustik
Kooliaasta algas traditsiooniliste spordipäevadega linnastaadionil, kus olid
kavas pendelteatejooks, rahvastepall,
köievedu, jalgpall ning spordiviktoriin. Septembris toimusid Rakveres
Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku
karikavõistlused, kus meie kooli poiste
võistkond saavutas I koha. Algklasside
kergejõustikuvõistlustel saavutasid
meie kooli õpilased III koha. 6.–9. kl
jalgpalli esivõistlustel saavutasid meie
kooli poisid I koha. Oktoobris said
Tapa gümnaasiumi poisid Rakveres
peetud 6. –9. kl poiste EKSL-i jalgpalli
meistrivõistlustel rahvaliiga finaalturniiril II koha. Novembris osalesid
meie kooli õpilased Rakveres LääneVirumaa 5. kl rahvastepallivõistlustel
(poisid VII–IX ja tüdrukud V koht).
Lisaks toimusid ka koolisisesed algklasside rahvastepallivõistlused. Detsembris toimusid koolis päkapikkude
teatevõistlused. Veebruaris osalesid
meie kooli õpilased Lääne-Viru koolide saalijalgpalli esivõistlustel (6.–9.
kl VIII koht, 10.–12. kl II koht) ning
spordimälumängu „Bumerang“ maakondlikus voorus saadi IV koht.
Veebruaris toimusid veel nii koolisisesed kui ka Lääne-Viru algklasside
suusavõistlused. Vastlapäeva tähistasid
algklassid Männikumäel ning 5. –12. kl
õpilastele korraldati teatesuusavõistlused kooli pargis. Märtsis toimusid
koolis korvpalli vabavisete võistlused,
spordiviktoriin „Vancouver 2010“
ning rõnga keerutamise võistlus. Märtsis olid meie lapsed tublid DUMLE
rahvastepallivõistlustel, kus nii poisid
kui tüdrukud saavutasid kokkuvõttes
IV koha. Aprillis Jänedal toimunud jüripäeva jooksust võttis osa 4 meie kooli
võistkonda. Maikuus toimus 18 kohas
üle Eesti suur heategevuslik teatejooks,
kus osalesid 5.–9. kl noored. Meie
kool oli esindatud 45 õpilasega. Mais
võtsid meie õpilased osa Lääne-Viru
gümnaasiumite ja keskkoolide kergejõustiku neljavõistlustest. Saalijalgpalli
Lääne-Virumaa 1.–5. kl esivõistlustel
saavutas Tapa gümnaasium III koha.
Mai alguses lõppes Virumaa koolide
3.–4. klasside õpilastele korraldatud
pallimänguliiga „Võrgud sahisema“,
kus superfinaalis krooniti võitjaks meie
kooli võistkond. Kooliaasta lõpetasid
võidukalt meie kergejõustiklased, kes
Lääne-Virumaa noorte kergejõustikus
meistrivõistlustel gümnaasiumide,
keskkoolide arvestuses saavutasid II
koha, samadel võistlustel tõid nii tüd-

Lumerohke talv pakkus suusarõõme.

rukud kui poisid I koha „Väike-Rootsi” teatejooksus ning poisid saavutasid
II koha 4*100m teatejooksus. Samuti
olid võidukad meie kooli poisid, kes
saavutasid Lääne-Virumaa jalgpallivõistlustel C-vanuseklassis I koha ning
A-vanuseklassis III koha.
Rita Joor

Käsipall
Tapa gümnaasium käsipalluritel
on olnud edukas ja võistlusterohke aasta, lisaks Eestile käidi suvel
võistlemas ka Rootsis 13.–16. juunil
2009. a Stockholmis Eken cupil ning
1.–5. juuli 2009. a Rootsis Göteborgis
Partille Cupil. Lisaks rahuvsvahelistele võistlustele toimus 15.–21. juulil
traditsiooniline käsipalli suvelaager
Peipsi ääres, millest võttis osa 53 last.
Auhinnalisi kohti saavutati käsipalli meistri- ning karikavõistlustel.
Samuti olid tublid meie väikesed
käsipallurid, kes osalesid IX Mesikäpa minikäsipalli turniiridel.
Mare Neps

Rohkem infot võistluste tulemuste
ning osalejate kohta leiate kooli koduleheküljelt www.tapagymnaasium.ee .

Foto TG arhiivist

Maadlus
Lõppeval õppeaastal tõusid tulemuste poolest TG õppuritest esile
kolm maadlejat.
Parimana Rainer Viilveer, kes tuli
kahekordseks Eesti meistriks, täiskasvanute ja juunioride seas. Eesti
koondist esindas Rainer Põhjamaade
juunioride meistrivõistlustel ja EestiSoome maavõistlusel.
Lisbeth Vinter tuli Eesti kadettide
meistriks, juunioride seas sai hõbeda
ja täiskasvanute hulgas pronksi. Kuulus Eesti koondisesse Põhjamaade
kadettide meistrivõistlustel.
Aleksis Kattai tuli Eesti kadettide
meistriks ja sai vabamaadluses samas
vanuseklassis hõbeda.
Muudelt vabariiklikelt turniiridelt
ja sumovõistlustelt tõid medaleid
Arvi Freiberg, Robert Allik, Ülo
Põder, Kaspar Aupaju, Kert Kähari,
Artur Morgenson, Fred-Markus Rüü,
Olavi Laisarv, Joan Taaniel Ševtsov, Camilla Ševtsova, Allan-Devid
Ševtsov, Kaur Kivilo, Kairo Kivilo,
Vahur Oolup, Robin Klasberg, Britt
Ülesoo, Marily Nüüd, Greeta Staal ja
Annabel Piksar.
Allan Vinter

Valikained
Tapa gümnaasiumis
Kool on pidevalt arenev keskkond. Selleks, et Tapa gümnaasium oleks kaasaegne ja konkurentsi võimeline kool peab
toimuma pidev ja mitmekülgne
arendustegevus. Häid mõtteid
kooli arendamiseks on andnud
õpetajate ja kogukonna mõttetalgud, osalemine erinevates projektikonkurssides ja üleriigilistes
töörühmades.
Uue põhikooli ja gümnaasiumi
õppekava järgi, mis on kohustuslik kõigile üldhariduskoolidele
alates 2013. a, peavad koolid
võimaldama õpilastele soovi
korral mitmeid valikaineid. Nendeks on usundiõpetus, riigikaitse,
majandus- ja ettevõtlusõpe ja uurimistöö alused. Koolil on õigus
määrata õppesuuna sees kohustuslikud valikkursused. Meie koolis on kohustuslikud valikkursused
määratud, arvestades õpilaste
edaspidiste õpingute vajadusi,
tuginedes kutse- ja kõrgkoolide
õppekavadele. Tapa gümnaasiumis pakutavate valikainete väljatöötamisel on arvestatud riikliku
õppekava alusväärtusi, õppe- ja
kasvatuseesmärke, erinevaid ainevaldkondi ja läbivaid teemasid.
Miks on valikaineid vaja?
Kindlasti toetavad valikained
õpilastel põhiainete õppimist,
aitavad kaasa silmaringi avardamisele ning kutsesuunitluse ja
karjääriplaneerimisele, annavad
erinevaid uusi osaoskusi. Viimasel ajal on meedia vahendanud
erinevate isikute ja institutsioonide seiskohti, et kooliharidus
on liiga teaduslik ja õpikukeskne
ning õpilaste praktiliste teadmiste- oskuste arendamine on jäänud
teisejärguliseks. Valikained aitavad muuta õpetöö elukesksemaks
ja praktilisemaks.
2009. a kevadel korraldati
ülekooliline küsitlus Tapa gümnaasiumi õpilaste seas, millest
selgusid nii õppeainete kui huvihariduse eelistused. Küsitlusest selgus, et X- XII klasside
õpilased on huvitatud eelkõige
arvutiõpetuse, autoõpetuse, majandusõpetuse, meediaõpetuse,
psühholoogia, sekretäriõppe,
uurimistööde aluste ja mitmete
keelte õppimisest.
Juba aastaid on Tapa gümnaa-

siumi õpilastel võimalik saada
teadmisi arvutiõpetusest, autoõpetusest, psühholoogiast ja
sekretäriõppest, kus neid on
juhendanud-õpetanud oma ala
professionaalid Villu Varblane,
Neeme Külmallik, Marika Eiskop,
Lea Oja. Arvan, et paljud õpilased ei kujuta ette lõpetada kool,
läbimata autoõpetust või sekretäriõpet. Viimane on kindlasti
Tapa gümnaasiumi eripära ja on
aidanud paljudel kursuse lõpetanutel leida omale töökoht. Olulisi
majandusõppe algteadmisi on
jaganud õpetajad Malle Truu, Elle
Kivisoo ja Riina Ring. Sel õppeaastal lisandus XI klassi õpilastele
uurimistööde aluste tsükliõpe, mis
järgmisel õppeaastal toimub põhjalikumalt, keskendudes rohkem
praktilistele harjutustele.
Sellel õppeaastal on õpetajad
teinud väga tänuväärset ja pingelist tööd olemasolevate valikainete ainekavade parendamiseks
ja uute välja töötamiseks. Välja
on töötatud majandusõpetuse
ainekava, mis läbib kõiki nelja
kooliastet. Valminud on meediaõpetuse ainekava kolme kursuse
ulatuses, hõlmates nii teooriat
kui meediumite praktilist poolt.
Soovijatel on võimalik saada
teadmisi kultuuriloost. Parendatud on uurimistööde aluste,
arvutiõpetuse ja sekretäriõppe
ainekavasid. Tegevust jätkub …
Selleks on vaja olnud põhjalikult
lugeda erialakirjandust ja olla
kursis seadusandlusega. Suhelda
on tulnud erinevate valdkondade
spetsialistidega, kaasates neid
abiks meie kooli arendavasse tööprotsessi. Oleme koostööd teinud
Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli,
Järvamaa Kutsehariduskeskuse,
J.Tõnissoni Instituudi, Kodanikuhariduse keskuse, Haridus- ja
Teadusministeeriumiga ja teistega. Soovime tihendada edaspidi
koostööd meie valla asutuste ja
ettevõtetega, et kaasata neid valikainete õppeprotsessi. Suur tänu
koostöö eest kõigile õpetajatele,
kes on protsessile kaasa aidanud.
Jätkuvat koostööd ja mõistmist meile kõigile!
Anne Roos
(valikainete ainesektsioon)

Kaugeõppeosakonna õpitulemused
Tapa gümnaasiumi kaugõppe osakonna 9. tegevusaasta on kohe-kohe
lõppemas. Oli eriline kooliaasta
mitmes mõttes:
Esimese koolinädala jooksul tuli
juurde erakordselt palju uusi õppijaid, mitte ainult Tapa vallast, vaid
ka kaugemalt.
Andsime taas suurema kohustuse võtmise võimaluse õppijale
endale. Grupitunnid toimusid vaid
ühel päeval nädalas. Kõigil oli võimalus õpetajatega kokku leppida
individuaaltundide osas. Tõsiselt
õppimisse suhtujad seda ka usinasti
tegid. Arvestused toimusid väljaspool grupitunde.
Palju on meil õppijate hulgas
noori lapsevanemaid ja lapseootel
emasid.

Tubli ja energiline 12. klass püüdis igati koolielu huvitavamaks ning
meeldejäävamaks muuta ja korraldas
10. klassi õpilastele „rebaste ristimise”, õpetajate päeva puhul andsid
nad ise tunde, jõulupeo korraldamise
initsiatiiv tuli samuti neilt.
Viis 11. klassi õpilast tegid sel
õppeaastal väga põhjalikud ja huvitavad uurimistööd ning kaitsesid
oma tööd vaid headele ja väga heale
hindele.
Õpetajad on kiitnud eelkõige 12.
klassi õpilasi, sest nad on tõsiselt
suhtunud endavõetud kohustusse
ja tahavad saavutada parimaid tulemusi. Eriti kohusetundlikud olid nad
teisel poolaastal. Neil on peaaegu
kõigil pere ja lapsed. Nad ei puudu
tundidest, on algatusvõimelised,

hea omavahelise läbisaamisega,
sõbralikud ja huumorit armastavad.
Lõpetajate klassijuhataja on Eevi
Koppelmann. Loodame, et kõigil 9
õppijal ka riigieksamid õnnestuvad
ja neile ulatatakse pidulikul aktusel
gümnaasiumi lõputunnistus.
11. klassi juhataja Tiina Nugismani sõnul väärivad kiitust tubli
noor ema Hegle Lepanurm, kes
endale pisikese beebi kõrvalt ei tee
õppimise osas mingit hinnaalandust.
Ta on leidnud aega väga põhjaliku uurimistöö tegemiseks ja käib
tundides hoolsalt ja Gaidi Gansen
ning Anu Velpler, kes on ka väga
kohusetundlikud ja tublid õpilased.
10. klassi juhataja Helve Lees
annab teada, et 10. klassis õpib kõige
rohkem noormehi. Selles klassis on

iga-aastane „ränne” kõige suurem,
ehk kõige rohkem jäetakse õpingud
pooleli mõnes muus koolis ja tullakse tagasi oma kodugümnaasiumisse
või loobutakse üldse edasistest õpingutest. Palju puudutakse ja seetõttu
on õigeaegselt sooritamata hulk arvestusi . Klassijuhataja kiidab Arvo
Püvi, kes on kohusetundlik ja suhtub
oma õppimisse suure tõsidusega.
9. klassis on olukord nukker.
Puudutakse palju, arvestused on
tegemata. Ju siis ikka on mõnel
töökohal uksed avatud ka põhihariduseta inimestele? Hea tahtmise
ja tõsise kättevõtmise korral jõuab
ehk lõpetajate ridadesse 4 õppijat.
8. klassi õpilastel on kevadeks aga
jõuvarud nii otsa saanud, et koos
lume sulamisega on kuhugi „voola-

nud” ka nemad. Kahju, et tahet nii
lühikeseks ajaks jätkus!
Veel kestab õppeaasta ja veel on
ees paljudel arvestuste sooritamine,
9. klassi õpilastel lõpueksamid.
Soovime kõigile, kes veel pingutama peavad, rahulikku närvi ja
mõelge rahulikult. Tuletage hoolega
meelde kõik ja andke endast parim!
Neile, kellel klass lõpetatud kosutavat puhkust, et sügisel uue jõuga
suudaksite õpinguid jätkata !
Head kolleegid! Tänan meeldiva
koostöö eest! Koguge suvest uut
jõudu, et uuel õppeaastal suudaksite veelgi rohkem innustada noori
õppima, pingutama, ennast ületama.
Tapa gümnaasiumi
kaugõppe osakonna
õppealajuhataja Malle Truu
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Tapa vallavalitsus võtab teenistusse
				
HEAKORRASPETSIALISTI
kelle peamisteks tööülesanneteks on:
· valla heakorraalase tegevuse korraldamine;
· heakorraalaste projektide ettevalmistamine;
· heakorraalaste õigusaktide täitmise järelevalve;
· haljastuse ja heakorra arendamine.
nõuded kandidaadile:
· erialaline kõrgharidus (võib olla omandamisel);
· meeskonnas töötamise oskus;
· hea suhtlemis- väljendus- ja esinemisoskus;
· kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
· autojuhilubade olemasolu.
kasuks tuleb:
· maastikuarhitekti eriala omamine;
· ametile vastav töökogemus.
Omalt poolt pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd,
võimalusi enesearenguks ja täiendkoolituseks.
CV ja sooviavalduse palume esitada 21. juuniks 2010 Tapa
vallavalitsusele aadressil Lääne-Virumaa,
Tapa, 45106, Pikk 15. Lisainfo www.tapa.ee, telefonil
322 9656 või e-postiga vallavalitsus@tapa.ee .

Tapa vallavalitsus
algatas 1. juuni 2010. a
korraldusega nr 410 detailplaneeringu
koostamise Loode tn 30 (79101:017:0004)
kinnistule Tapa linnas. Planeeritava ala ligikaudne pindala
on 2,2 ha. Tapa linna üldplaneeringu kohaselt on antud alale
planeeritud tootmisettevõtete maa
(Tapa linnavolikogu 09.11.1995.a otsus nr 71).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on leida lahendus
autoremondi töökoja, kontorihoone ja puhkemaja ehitamiseks: määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude asukohad,
juurdepääs, lahendatakse haljastus ja liikluskorraldus.
Imbi Mets, 322 9684, imbi.mets@tapa.ee

Tapa vallavalitsus annab teada:
21. ja 22. juunil kell 10–16 jagavad sotsiaalkomisjoni liikmed
Tapa kultuurikoja juures makarone Tapa linna, Moe ja Karkuse
piirkonna töötutele ja vähekindlustatud lastega peredele.
NB! Kaasa palutakse võtta isikut ja töötust tõendav dokument.
Vastavasisuline informatsioon Lehtse ja Jäneda piirkonna
töötutele ja vähekindlustatud peredele ilmub
valla teeninduspunktide teadetetahvlitel.
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda
sotsiaalnõunik Ene Augasmägi poole telefonil 325 8691.

Tapa vallavalitsus annab teada:
27. juuni sõidavad tasuta
bussid surnuaiapühadele
alljärgnevalt:

4. juulil 2010 sõidavad
tasuta bussid surnuaiapühadele alljärgnevalt:

Maaring Kadrinasse
kl 9.00 Näo bussipeatus
kl 9.05 Karkuse bussipeatus
kl 9.15 Metsa bussipeatus
kl 9.20 Vahakulmu bussipeatus
kl 9.25 Saksi bussipeatus
kl 9.30 Moe teeninduspunkti
eest
Kadrinast tagasi kokkuleppel

kl 10.20 Imastu koolkodu
parkla
kl 10.25 Moe teeninduspunkti
eest
kl 10.30 Vahakulmu
bussipeatus
kl 10.35 Saksi bussipeatus
kl 10.40 Metsa bussipeatus
kl 10.45 Karkuse bussipeatus
kl 10.50 Näo bussipeatus
kl 10.55 Autobaasi peatus
kl 10.57 Kesklinn
kl 11.15 Lehtse bussipeatus
kl 11.20 Jootme bussipeatus

Linnaring Kadrinasse
kl 10.00 Autobaasi peatus
kl 10.02 Õhtu pst bussipeatus
kl 10.33 Kesklinn
kl 10.05 Kasekese poe eest
kl 10.10 Imastu koolkodu
parkla
Kadrinast tagasi kokkuleppel

Täiendava informatsiooni
saamiseks pöörduda
sotsiaalnõunik Ene Augasmägi
poole telefonil 325 8691.

LUGEJA KIRI

Paradoks
Tapa Politseijaoskonna uksel on teade - kui uks on suletud,
helistage lillepoe küljes olevalt taksofonilt numbril 110.
Lillepoe küljes aga juba tükk aega taksofoni ei ole.
Mis see on kas ringkäendus inimese vastu?
Olukorrast taksofonidega on vallavalitsus teadlik.
Vallakodanik

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
11.05.2010
- Otsustati maksta täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku summas 5050
krooni;
- Jäeti rahuldamata kaks taotlust
sotsiaaltoetuse taotlemisel;
- Eraldati sotsiaalkorter aadressil
Ehituse 7-8 Tapa linn;
- Pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid;
- Tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 27. aprilli 2010 korraldus
nr 315 „Sotsiaalkorteri eraldamine“;
- Muudeti Tapa vallavalitsuse
29. aprilli 2009 korralduse nr 323
„Sotsiaaltoetuse määramise komisjoni moodustamine“ p 2 ja Tapa
vallavalitsuse 15. veebruari 2010
korralduse nr 141 p 1 asendades
sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseisus liikme Elle Ollini
vallavalitsuse toimetulekuspetsialist
Anne Klettenbergiga;
- Eraldati Tapa Laste- ja Noortekodu juhatajale Ene Mumm 450
(nelisada viiskümmend) krooni,
Tapa vallavalitsuse eestkostel oleva
lapsele passi vormistamise eest;
- Otsustati MTÜ-le Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda 19 000
krooni (a 1000 krooni) 19 Tapa valla
laste kooli lõpuriiete ostmiseks läbi
heategevusprojekti „Soe süda“;
- Otsustati maksta FIE-le Tiit
Pihlak kokku summas 6995.50
krooni Tapa valla raske või sügava
puudega lastele transporditeenuse
osutamise eest;
- Muudeti Tapa vallavalitsuse 15.
veebruar 2010 korralduse nr 136
„Hooldus- ja põetustoetuse maksmine“ p 2;
- Määrata projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti
koostamiseks Kase kinnistule Läpi
külas Tapa vallas;
- Määrati projekteerimistingimused olemasoleva kuuri asemele uue
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Koidu tn 31 kinnistule Tapa
linnas Tapa vallas;
Määrati projekteerimistingimused
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Põldmäe kinnistule Tõõrakõrve
külas Tapa vallas;
- Pikendati Facio Ehituse AS-ga
Tapa gümnaasiumi rekonstrueerimiseks sõlmitud töövõtulepingut nr
7.-2.2/227 kuni 18.06.2010;
- Anti välja neli korraldust jäätmemahuti harvemaks tühjendamise
kohta;
- Tunnistati kehtetuks Tapa vallavalitsuse 13. aprill 2010 korraldus nr
287 “Korteriomandi vastuvõtmine
kingitusena“;
- Anti rendile Aktsiaseltsile Eesti
Post mitteeluruumid aadressil Rägavere tee 19 Lehtse alevik Tapa vald
kuni viieks aastaks ajavahemikus
01.06.2010 kuni 01.06.2015;
- Anti üürile alates 1. maist 2010
kuni 31. augustini 2010 Tapa vallale
kuuluv korteriomand asukohaga
Roheline 16-25, Tapa linn;
- Lähetati vallavanem Alari Kirt
15.–24. 05. 2010 MTÜ Arenduskoda
poolt korraldatud LEADER- tegevusgrupi õppe- ja kogemusvahetusreisile Austria Vabariiki;
- Anda avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le VASK Plekikiisu

EMV veoautokrossis IV etapi korraldamiseks Tapa autokrossirajal,
Tapa linn Karja tänav, 29. mail 2010
kell 9–20.
18.05.2010
- Pikendati sotsiaalkorterite üürilepinguid aadressidel Uus 18-2, Uus
14-7, Uus 18-4 Tapa linn;
- Volitati Tapa vallavalitsuse
lastekaitsespetsialist Jaanika Kirsi
vormistama Virumaa Pensioniameti
Rakvere osakonnas Tapa linna lapsele peretoetust;
- Otsustati teha Virumaa Pensioniameti Rakvere osakonnale ettepanek peatada peretoetuse maksmine
lapse eest tema emale ja jätkata peretoetuse maksmist lapse tegelikule
kasvatajale ja hooldajale vanaemale;
- Otsustati korraldada avatud
hankemenetlusega riigihange “Tapa
valla õpilasliinid 2010-2012” ja moodustati komisjon;
- Anti nõusolek MTÜ-le Sääsküla
Huviklubi Tapa linnas Pikal tänaval
liikluskorralduse ajutiseks muudatuseks vastavalt EVS 613:2001 kehtivale
korrale 22.05.2010 kella 6-st kuni kella
22-ni;
- Anti üürile Tapa vallale kuuluvad korteriomandid asukohaga
Roheline 20a-13, Tapa linn ning Pikk
tn 37-6, Tapa linn.
25.05.2010
- Tunnistati Tapa valla teede ja
tänavate tolmutõrje tööde teostamiseks edukaks pakkumuseks
AS-i Virumaa Teed poolt esitatud
pakkumus;
- Muudeti liikluskorraldust Tapa
vallas alates 07.06.2010 1 piirates
liiklust Läpi-Jäneda teel ning rajades
Tapa linnas Kooli tänavale jalakäijate ülekäigurada kultuurikoja pargi
jalgteest kuni Kooli pargi jalgteeni
liiklusmärkidega „Ülekäigurada“;
- Anti massiürituse korraldamise luba MTÜ-le Tapa Lastekaitse
Ühing Tapa Linnas Kooli tn 24 maja
ees ja õuealal Lastekaitsepäevale
pühendatud ürituse korraldamiseks
1. juunil 2010 kell 13–16.
- Anti nõusolek MTÜ-le Tapa
Lastekaitse Ühing Lastekaitsepäeva
ürituse korraldamisel Tapa linnas
Kooli tänaval (Kevade tänava ja
Õhtu pst vaheline lõik) tänava ajutiseks sulgemiseks ajavahemikul 01.
06. 2010 kella 13-st kuni 16-ni;
- Anti MTÜ-le Loometöö tasuta
kasutada ruumid Tapa vallale kuuluvas hoones Jäneda Lossis Jäneda
külas Tapa vallas tähtajaga kuni
31.12.2011;
- Kehtestati Jäneda Kooli ruumide rendimäärad;
- Kiideti heaks AS Tapa Vesi ja
OÜ Tapa Elamu ühinemisleping,
mis on sõlmitud Rakvere notar Irma
Rahnu büroos 17.05. 2010.va;
- Kinnitati Tapa valla 2010.a
lisaeelarve tulude laekumine tegevusalade ja majandusliku sisu järgi
ja kulude jaotus tegevusalade ja
majandusliku sisu järgi.
01.06.2010
- Kinnitada Osaühing Tapa Elamu ja AS Tapa Vesi 2009. aasta
majandusaasta aruanded;

- Otsustati maksta FIE-le Tiit
Pihlak kokku summas 7293.50 kr
Tapa valla puudega lastele transporditeenuse osutamise eest;
- Ühele lapsele eraldati lasteaia
söögisoodustust;
- Eraldati hooldus- ja põetustoetust;
- Pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut aadressil Moe 3-8 Moe
Tapa vald;
- Otsustati maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku summas 17 730 kr;
- Jäeti rahuldamata kaks avaldust
sotsiaaltoetuse taotlemiseks;
- Antiavaliku ürituse korraldamise
luba Tapa vallavalitsusele Suure Suve
Sõnajala Simmani korraldamiseks
Tapa Valgejõe saarel 22.–23. juunil
2010;
- Anti massiürituse korraldamise
luba Tapa EKB Kogudusele Tapa
linnas kirikupargis Jakobi kiriku ja
kultuurimaja vahelisel alal kontsertjumalateenistuse korraldamiseks 10.
juunil 2010;
- Anti avaliku ürituse korraldamise luba Tapa vallavalitsusele
kontsertsarja “Rosaarium” korraldamiseks Jäneda lossi Rosaariumis,
ebasobiva ilma korral Jäneda Maamajanduse Infokeskuse suures saalis,
11. juunil, 30. juulil, 28. augustil 2010
aastal;
- Anti nõusolek Rosaarium ürituste korraldamisega seoses Lossi tee
ajutiseks sulgemiseks ajavahemikul
11.06.2010, 30.07.2010 ja 28.08.2010;
- Võeti vastu 10 korraldust maa tagastamise tähtaja pikendamise kohta;
- Võeti vastu korraldus vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmise kohta;
- Nõustuti Tapa vallas Tapa
linnas asuva Kuusiku tn 2 maaüksuse ostueesõigusega erastamisega
ehitise omanikule;
- Anti välja korraldus loa andmise kohta jäätmemahuti harvemaks
tühjendamiseks;
- Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine asukohaga
Tapa linn Loode tänav 30 kinnistul
eesmärgiga rajada autoremondi töökoda, kontori hoone ja puhkemaja;
- Otsustati jätta algatamata Leina
tn 11 detailplaneering Tapa linnas;
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
laiendamiseks Jakobi tn 3 kinnistule
Tapa linnas Tapa vallas;
- Väljastati ehitusluba Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektrivarustuse ehitamiseks Küüniotsa,
Miku, Tõnikse, Uustalu I, Tiigi,
Saueaugu, Mäerahva, Otsa ja jätkuvalt riigiomandis oleva maa maaüksustel Karkuse külas Tapa vallas;
- Karkuse küla seltsingule eraldati 3000 krooni projektitoetust
Karkuse küla kokkutuleku korraldamiseks;
- Muudeti Tapa kultuurikoja
direktori lepingut;
- Otsustati müüa Tapa vallale
kuuluv korteriomand aadressiga
Lääne-Virumaa, Tapa vald, Patika
küla, Aru, korter nr. 2;
- Eraldati Tapa valla reservfondist 1600 krooni Keity Meierile
traieli võistluslitsentsi, kindlustuse
ja stardimaksude tasumiseks osalemiseks Euroopa meistrivõistlustel.

VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
08.04.2010
Võeti vastu määrus ”Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel”;
Kehtestati Pikk tn 33 ja kauplusehoone teenindamisega seotud maaala detailplaneering;

Määrati katastriüksustele sihtotstarbed;
Võeti vastu otsus maade munitsipaalomandisse taotlemise kohta;
Anti nõusolek Tapa vallavalitsusele viia läbi hange Tapa gümnaasiumi direktorile auto kasutusrendile

võtmiseks;
Otsustati garanteerida Keskkonna
hädaolukordadeks valmisoleku parandamise meetme Tapa valla poolt
esitatud projekti Ökokool Lääne-Viru
ja Järvamaa piirkonnale omafinantseering summas 800 495 krooni.

11. juuni 2010
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Muusikakool lõpetas 53. õppeaasta
Tapa muusikakoolil jäi selja
taha juba 53 kooliaasta. Tänavune aasta oli paljudele
õpilastele ja õpetajatele ehk
töömahukam kui mõni eelmine, sest andsime kokku pea 20
kontserti eri paigus. Sel aastal
sai lõputunnistuse 9 õpilast:
Anett Lanno, Kärolin Kullamägi, Katrin Kaasik, Kätlin
Palmsalu, Elisabet Buš, Tiiu
Saame, Sandra Paulus, Evelin
Orusaar ja Liisi Olesk. Muusikakooli lõpetajate koguarv
läheneb aga juba 550-le.
Kiitusega lõpetasid tänavuse õppeaasta Taavet Maask,

Delica Brigita Palmsalu, Märt
Mändla, Sigre Sumla, Artur
Luste-Itchev, Karl Kirt, Rutt
Skrjabina, Diana Tjušina,
Alisa Jemeljanova, Olga Djomina, Marc Grifanov, Milena
Konovalova, Anete LusteItchev, Angeliis Pilt, Carmen Vaalmets, Rutt Kivisild,
Mai-Liis Volmar, Viktoria
Martsinkevitš, Kristi-Maria
Vijar, Janne Lamus, Anastasia
Djomina, Britt Ülesoo ja Jete
Lisett Neerot. Kiidan ka kõiki
teisi õpilasi ja õpetajaid.
Kallid lapsevanemad! Me
ootame teid palju sagedamini

enda kontsertidele oma võsukestele kaasa elama! Meil oli
väga kurb, kui suurepäraselt
ettevalmistatud kevadkontserti kogunes kuulama vaid napilt
pool kultuurikoja saalitäit inimesi, kellest omakorda poole
moodustasid esinejad.
Koolis õpib hetkel 108
õpilast. Kui igal õpilasel oleks
vähemalt üks vanematest
tulnud, oleks pilt palju rõõmsam olnud. Loodan väga, et
puudujatel oli mõjuv põhjus
ning et olete koduste tööde
tegemisel oma lastele igati
toeks. Kuna tegemist on ik-

kagi kooliga, siis me eeldame,
et kodus toimub ka regulaarne
pilli harjutamine. Vastasel
juhul peaks lapsevanem kaaluma, kas laps on ikkagi antud
huvitegevusest huvitatud.
Tänavu laekus muusikakooli sisseastumiseks peaaegu
40 avaldust. Vastu saame aga
võtta u 15 last. Ruumikitsikus
ning õpetajate suur koormus
seavad siin omad piirid.
Soovin kõigile kena suve ja
kui meelde tuleb, siis harjutage ikka pilli ka!

Ilmar Kald,
muusikakooli direktor

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]
Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikele 4
esitavad vallavolikogu esimees
Urmas Roosimägi, vallavanem
Alari Kirt, vallavolikogu liige
(hetkel volitused peatatud),
Saku vallavanem, Kuno Rooba
deklaratsioonid siseministrile
ning nende deklaratsioonid avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.
1. Maksim Butšenkov,
3. vallavolikogu liige, 4. Tapa
vallavolikogu, 5. 900 kr, 6. -,
7. sõiduauto VOLVO V40
2003, 8.Swedbank Pensionifond K3 Segafond 21 512.68
kr, 9. Swedbank arveldusarve
1, SEB pank arveldusarve 1,
Sampo pank arveldusarve 1,
10. Swedbank, õppelaen jääk
54 263.61 kr, 11.- ;12. tasu
ujumise algõpetuselt Kundas,
Spordiklubi STEV stipendium, Kunda spordikeskuse
juhataja palk;
1. Leelo Jürimaa, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 900 kr, 6. elamumaa
L-Virumaa Tapa vald nr 2494,
maatulundusmaa L-Virumaa
Tapa vald nr 16825, 7. Abikaasade ühisomand sõiduauto
KIA Pride 273 KMC 1998,
8. Swedbank pensionifond
K2 460 nimiväärtus 12.48 koguväärtsu 5741.26, Swedbank
pensionifond K3 2540.142
nimiväärtus 14.27 koguväärtus 36250.62, Sampo pension
50, 359, nimiväärtus 16.42
koguväärtus 5894.17 9. Swedbank arvelduskonto 2, Swedbank krediidiarve 1, 10. -, 11.-,
12. palk Lehtse kultuurimaja,
Lehtse Kool;
1. Ilmar Kald, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. elamu
Lääne-Virumaa Tapa linn, nr
4986, 7.-, 8. -, 9. Swedbank
arvelduskonto 1, Swedbank
krediit 1, SEB arvelduskonto
1, SEB krediit 1, 10. SEB
eluasemelaen 243 515 kr, 11.
auto SEAT ALTEA XL 2008
liising, 12. palk Tapa muusikakool, isikliku sõiduauto
kompensatsioon;
1. Viivi Kallis, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. korteri
ühisomand Lääne- Virumaa

Tapa vald, nr 2528931, elamu
ühisomand Lääne- Virumaa
Tapa vald Saksi külas 7.-, 8. -,
9. Swedbank arvelduskonto 1,
SEB arvelduskonto 1, 10. -, 11.
käendusleping SEB; 12. töötasu OÜ Saksi Mets, Lääne-Viru
Maavalitsus, KÜ Vahakulmu 1
sõiduauto kompensatsioon;
1. Toomas K aukvere,
3.vallavolikogu liige, 4. Tapa
vallavolikogu, 5. 900 kr, 6.
maatulundusmaa Lääne-Virumaa Tapa vald nr 4389531;
7. sõiduauto TOYOTA-COROLLA 1,4XLi 1996, 8. OÜ
Casa Consulting, osa 600,
nimiväärtus 100 kr, koguväärtus 60000 kr; Swedbank
Pensionifond K2 136392,66
EEK, V+ Swedbank Pensionikindlustus 38 674,60 kr, Swedbank Fondifond 100 E-osak,
48 538,88 kr, 9. Swedbank
arvelduskonto, Swedbank
väärtpaberikonto, Swedbank
tähtajalised hoiused, 10. -,
11.hüpoteek Eesti Vagariigi
kasuks summas 22 8712,00
kr, 12. palk Maamajanduse
Infokeskus, palk ja lisatasu AS
Eesti Vanglatööstus;
1. Elmu Koppelmann,
3.vallavolikogu liige, 4. Tapa
vallavolikogu, 5. 900 kr, 6.
kinnistu Tapa linn, nr 546531,
7.sõiduauto Citroen C3, 2002,
Toyota Corolla, 8.-, 9. Swedbank arveldusarve 1, SEB
arveldusarve 2, 10. -, 11.-, 12.
palk Tapa gümnaasium;
1. Katrin Kuusik, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 900 kr, 6. korteriomand Tapa linnas kinnistu
nr 2713431, maatulundusmaa
Peipsiääre vallas, nr 2535 (1/2
kaasomandist), 7.-, 8. AS Tapa
Haigla, 8 aktsiat, nimiväärtus 15 000 kr, koguväärtus
120 000 kr, Tallink Grupp,
250 aktsiat, nimiväärtus 10.80,
koguväärtus 2700 kr, OÜ Tapa
Perearstikeskus, 13 osakut,
nimiväärtus 1000 kr, koguväärtus 13 000 kr, Hansa Pensionfond K3, 9. Swedbank
arvelduskonto 1, SEB väärtpaberikonto 1, Nordea Pank
arvelduskonto 1, Sampo Pank
arvelduskonto 1, 10. -; 11.- ;
12. töötasu OÜ Tapa Perearstikeskus, töötasu AS Tapa
Haigla; töötasu Soomes Länsi
Kotka Terveysasema;
1. Neeme Külmallik, 3.
vallavolikogu liige, 4. Tapa
vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. elamumaa Tapa linn, nr 818731,

nr 3502631, maatulundusmaa Kadrina vald, nr 637331,
nr 1509531, nr 1510931, 7.
sõiduauto MZMA 1950, sõiduauto Volkswagen 1996,
mootorratas Dnepr 1972, 8.
Tapa Autokool OÜ 1 osa,
nimiväärtus 240 000, koguväärtus 240 000 kr, 9. SEB
arveldusarve 1, Nordea arveldusarve 1, Nordea reservhoius
1, 10. -, 11. Nordea Finance
Estonia sõiduauto Mazda 3
kasutusrent, SEB õppelaenu
käendus 75 000 kr; 12. töötasu
Tapa gümnaasium, töötasu
Tapa Autokool;
1. Mart Lees, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 900 kr, 6. maatulundus- ja elamumaa Lääne- Viru
Tapa vald Kuru nr 3900031,
maatulundusmaa Lääne-Viru
Tapa vald Räsna nr 3918831,
7. sõiduauto VOLVO S-40
1996, 8. OÜ LEMAR-LM
40 nimiväärtus 1000, koguväärtus 40 000 kr, OÜ Arme
Turvas 35, nimiväärtus 1000,
koguväärtus 35 000 kr, Lehtse
Masinaühistu 10, nimiväärtus
1000, koguväärtus 10 000 kr,
9. SEB arvelduskonto 1, 10. -,
11.-; 12. töötasu;
1. Andres Mandre, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 900 kr, 6. kinnistu
Tapa vald Lääne-Virumaa
45002, nr 71601:006:0120, 7.-,
8. Swedbank Pensionifond K3
osakud 1570.146, nimiväärtus
12.00, koguväärtus 188 842.69,
SEB pank PRG Pensionifond
osakud 368.115, nimiväärtus
11.54, koguväärtus 4248.42
9. Swedbank hoiuarve 1, SEB
pank hoiuarve 1, Sampo pank
hoiuarve 1, Swedbank väärtpaberiarve 1, SEB Ühispank
väärtpaberiarve 1, Sampopank
väärtpaberiarve 1, 10. -, 11.
SEB Ühisliising, sõiduauto
OPEL ASTRA 2007 kasutusliising; 12. vanaduspension,
FIE Andres Mandre Service
käive;
1. Aivi Must, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. elamumaa
Lääne-Viru Tapa vald, katastriüksus nr 40001:002:0016,
40001:002;0017; 7. -, 8. II
samba pensionifond 5150.106,
nimiväärtus 14,37, koguväärtus 74 001,36; III samba
kindlustus 208.9120, nimiväärtus 91.8143, koguväärtus 19181.11, 9. Swedbank,
arvelduskonto 1, Swedbank,

krediidikonto 1, 10. -, 11.
Sõiduauto Ford Focus liising;
12. töötasu Jäneda Kool, Tapa
gümnaasium, Järva-Jaani vallast, Tallinna Haridusamet,
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Tallinna Ülikool;
1. Mart Pihlak, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 900 kr, 6. kinnistu nr 629231 Tapa vald,
garaažiboks Tapa linn, reg nr
1743131, ½ korteriomandist
nr 2364731 Tapa vald Tapa
linn, 7. Audi A6 2003, 8.-, 9.
Swedbank arvelduskonto 1,
tähtajaline hoius 1, SEBpank
arvelduskonto 1, Sampo Pank
3 tähtajalist hoiust, BIGpank
2 tähtajalist hoiust; 10. -, 11.-,
12. pension, AS Tapa Vesi
nõukogu liikme tasu;
1. Aleksander Sile, 3.
vallavolikogu liige, 4. Tapa
vallavolikogu, 5. 900 kr, 6.
elamu L-Virumaa Tapa Viru
79101:006:0570, korter Tartumaa, Tartu, kinnistu nr
13813, 7. Sõiduauto Toyota
Carina 1998, 8. Termoring
Grupp OÜ 1 osa, nimiväärtus
100 000, koguväärtus 100 000;
9. Swedbank arveldusarve 1,
10. -, 11.-; 12. palk OÜ termoring Grupp OÜ;
1. Kalju Soomeri, 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1500 kr, 6.-, 7.
Suzuki Carry 1982, sõiduauto
VW-PASSAT 1992, 8.-, 9.
Swedbank arveldusarve 1, 10.
-, 11.-, 12. pension, töötasu;
1. Lilli Strõnadko 3.vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. kinnistu
Tapa linn, nr 2808, hooneühistu Jagur Tapa 80008323,
7.-, 8.-, 9. SEB jooksev arveldusarve 1, investeerimishoius
2, 10. -, 11.-, 12. pension, KÜ
EHA 15 juhatuse liikme tasu;
1. Vjatšeslav Suvorov, 3.
vallavolikogu liige, 4. Tapa
vallavolikogu, 5. 900 kr, 6.
Autogaraaž Tapa linnas (1/2
ühisomandist), elamumaa Tapa
linnas (1/2 ühisomandist),
korter Tapa linnas, kinnistu nr
2713131(1/2 ühisomandist),
7. Sõiduauto Opel-Omega
1994, 8.-, 9. Swedbank lihtarve
1, SEB pank lihtarve 1, 10. -,
11.-; 12. palk AS EVR Intra,
AS Tapa Vesi juhatuse liikme
tasu, Korteriühistu Turu 14
juhatuse liikme tasu ja palk;
1. Reigo Tamm, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. -, 7.-,

8. Swedpank pensionifondi
osakud, kogus 282956, osaku
hind 143 369 kr, turuväärtus
405 671 kr; 9. Swedbank arvelduskonto 1, 10. Swedbank,
õppelaen 60 000 kr, 11.-; 12.
Tallinna Kristiine gümnaasium
näiteringi juhendaja tasu;
1. Tatjana Tamm, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu, 5. 1350 kr, 6. elamumaa
Lääne-Virumaa, Tapa linn,
kinnistu nr 909631, 7.-, 8.
TANYV OÜ osakud, 50%, nimiväärtus 20000, koguväärtus
20000 kr; 9. Swedbank 2 arvelduskontot, 1 krediidikonto, 10.
Swedbank, 152 637.27 kr, 11.
hüpoteek Swedbank 250 000
kr; 12. töötasu TANYV OÜ,
KÜ Pikk Kask, Eesti Haigekassa töövõim. hüvitis;
1. Tea Välk, 3. vallavolikogu liige, 4. Tapa vallavolikogu,
5. 900 kr, 6. elumaja LääneVirumaa, Kadrina, katastriüksuse nr 27304:001:0040, 7.
sõiduauto Toyota Yaris 2001,
8. Hansapensionifond K247318.96 ja K3- 26742.99; 9.
Swedbank arvelduskonto 1,
10. - , 11.-; 12. Tapa lasteaed
Pisipõnn juhtimise eest tasu,
lepingulised tööd (teadus- ja
õppetöö), Eesti Haigekass;
1. Aare Palmsalu, 3. vallavalitsuse liige, 4. Tapa vallavalitsus, 5. 4000 kr, 6. elamumaa Lääne-Virumaa, Tapa
vald, Tapa linn, Lääne-Viru,
2997831, 7. sõiduauto Ford
Scorpio 1987, 8. SEB pensionifond 3141.568, nimiväärtus
14.096, koguväärtus 44 283.54
,9. SEB arvelduskonto 1, SEB
kogumispensionikonto 1, SEB
krediitkonto 1, Swedbank arvelduskonto 1, Swedbank krediitkonto 1, Swedbank väärtpaberikonto 1, 10. Swedbank
41 316 kr, 11. SEB hüpoteek
kinnistule, 12. OÜ Georam
töötasu;
1. Piret Pihel, 3. vallavalitsuse liige, 4. Tapa vallavalitsus,
5. 4000 kr, 6. kinnistud Lääne-Virumaa Tapa vald: Tapa
linn korteriomand kinnistu
nr 2715631, elamumaa kinnistu nr 583836, põllumaad
kinnistud 945436, 1660936,
3883831, 4713731, 7. kaubik
FORD 2005, 8.-, 9. Swedbank arveldusarve, SEB pank
arveldusarve, Sampo pank
arveldusarve, 10. SEB, 610 113
kr, Swedbank 250 308 kr, 11. -,
12. palk, juhtumis- ja kontrollorgani tasu;
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TEATED - KUULUTUSED - TEATED
Tapal 1. Mai pst 12 anda üürile lühemaks
või pikemaks ajaks 1- ja 2-toalised korterid
ning 3-toaline korter.
Tel 503 4972, info@ko.ee , www.ko.ee.

Tapa gümnaasiumi direktor võtab
				
10. klassi õpilasi vastu
21., 22., ja 25. juunil kell 9–12.

KUHU MINNA?
TAPA KULTUURIKOJAS

Müüa Tapa linnas ja vallas erinevas suuruses ja
seisukorras 1–4-toalised korterid ning majad.
Hinnad korteritel alates 55 000 kr.
Täpsem info: mob 5110 478 või 322 0106,
e-post: urmas.saarmets@pindi.ee
Urmas Saarmets, Pindi Kinnisvara
Aitan Teid kinnisvara ostmisel ja müümisel,
kinnisvara-alane konsultatsioon tasuta.

T, 15.06 kell 20 Film „Raudmees 2”. Seiklus-action-ulme. See
on järg 2008. aasta kassahitile, mille aluseks Marveli
kirjastuse legendaarne koomiksikangelane. Alla
12-aastastele mittesoovitav. Pääse 40 kr
P, 08.08 kell 15 Tapa linnapäevade raames klaverikontsert
„Armastuse laulud.”
Pianist Soomest – Sinikka Holma-Peets.
Kavas: Albenitz, Corelli, Chopin, Rahmaninov, Sibelius.
Kontsert on kõigile tasuta.
E, 30.08 kell 10.30 Doonoripäev

Arelo OÜ teostab järgmisi töid:

NB! Kultuurikoja fuajees Tapa Kunstiklubi maalide kevadnäitus.
Keldrikorruse saalis kunstnik Sergey Razqudaevi personaalnäitus.

·
·
·
·
·

välis- ja sisetrassid
pinnasetööd
haljastus
kõnnitee kivide paigaldamine
lammutustööd
arelo@laigo.eu

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, kuiv okaspuu).
Mõõdud vastavalt tellija soovile.
Samas müüme ka 3-meetrist leppa
koos transpordiga Tapale 240 kr/m3.
Info telefonil 524 1249

Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkudes.
Lepp – 25 kr, sanglepp – 28 kr ja kask – 30 kr.
Info telefonil 504 5632.

OÜ MULTI VARIUS
1. Müüa lõhutud küttepuid (lepp, sanglepp,
kask, okaspuu) mõõdud vastavalt tellija soovile.
2. Müüa 3-m küttepuud
3. Müüa puitbriketti, graanulit, turbabriketti ja
kivisütt
4. Transport
5. Hinnad 240 kr m3
Telefon 501 3862

Metallitööd
Valmistame aedu, piirdeid, väravaid ja
varikatuseid vastavalt kliendi soovile ja
kavandile. Teostame ka erinevaid metalli- ja
keevitustöid.
Info tel 5800 0284

Takom VM OÜ
1. Liiva, killustiku, purustatud kruusa ja
sõelmete müük.
2. Saematerjali (lauad, prussid) müük.
3. Sõiduauto rehvide müük, remont ja vahetus.
4. Küttepuude, turba, puitbriketi ja
kivisöe müük.
Takom VM OÜ, Õuna 15, tel 322 0028.

Koerte ja kasside vaktsineerimine
				
Neljapäeval, 17. juunil kell 18–19 toimub Ta-

pal (Pika ja Hommiku pst nurga parkimisplatsil) koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu. Võimalik vaktsineerida koeri
ka kompleksvaktsiiniga.
Info telefonil 5656 9869.
Volitatud veterinaararst Piret Virk

Kosmeetik, pediküür
Uus sügavpuhastus hooldus,
õpilastele soodustus.
Uus ultraheli näopuhastus. Müügil kinkekaart.
Vajalik eelregistreerimine tel 5656 6052.
Pikk 29, Tapa (II korrus)

23. juunil Moe pargis jaanisimman!
Tantsuks mängib Kolm Soovi!
Soojenduseks rokib muusikakooli bänd!
Võistlused algavad kell 20.15
M – sangpomm N – hantli hoidmine
Võistkondlikud mängud - munaloopimine,
kelgusõit, köievedu
Kõige pisematele täpsusvisked!
Palun ole kindlasti varem kohal, kui tahad
osaleda! Jaanituli süüdatakse ~ 21.30.
Saab süüa, saab juua!
Kui tunned, et tahad jaanisimmanit toetada,
võta palun ühendust 5566 5266 Tiina

Infot kultuurikojas toimuva kohta saab meie kodulehelt
www.kultuurikoda.ee ja www.kultuuri.net

Suvised ekskursioonid
20. juunil Põhja-Eesti Pankrannik - giid Anne Kurepalu
Kalvi-Purtse-Saka-Ontika-Valaste-Kuremäe
9. juuli Ida-Virumaa vaatamisväärsused - giid Anne Kurepalu
Sillamäe,Sinimäed,Narva,Narva-Jõesuu
31. juuli – 1.august 2-päevane Lõuna-Eesti - giid Jüri Tüli
16. juuli kultuurilooline Tartu - giid Jüri Tüli
Jalgsi ja ratastel (bussiga) kiirpilk Emajõe-Ateena südalinna
ning eriilmelistesse linnaosadesse. Võimalus osa saada hoogu
koguvatest Hansapäevadest.
15. august vaatamisväärne Vooremaa - giid Jüri Tüli
Rakvere – Väike-Maarja - Simuna – Sadala – Torma – Kääpa –
Elistvere – Saadjärve – Äksi – Raigastvere – Luua – Palamuse –
Laiuse – Kassinurme – Rakvere – Tapa.
21. august Peipsi-ääre - giid Anne Kurepalu
Avinurme-Mustvee-Alatskivi-Kolkja-Muuga
19. september Lahemaa lääneosa - giid Anne Kurepalu
Juminda poolsaar,Muuksi kant,Viinistu-Loksa,Nõmmeveski ja
Vasaristi juga
Info sõitude ja hindade kohta: Tapa Buss Pikk 10 8–12
Tel 322 0019, 565 09619 (helistada võib igal Teile sobival ajal)
Registreerumisega alustada kohe,tasumine kõikidele sõitudele
sõidueelsel nädalal.

24. juulil toimub Aravete Vabaajakeskus
kardikompleksis
endise Aravete KETE
töötajate kokkutulek
Kontaktid: Helve Matkamäe,
tel 383 2390, 508 6532;
e- mail: helve9@hot.ee;
Harri Lepamets, tel 383 2446; 518 5111;
e- mail: harri.lepamets@mail.ee
Registreeruda saab ülekandega või
sularahas eelpool nimetatud kontaktisikutele. Osavõtutasu kuni 15. juunini 2010 on
100 krooni, hilisemal tasumisel 150 krooni.
Registreerumine: Swedbank Harri Lepamets
221049460338, selgitus: Kokkutulek 2010,
nimi või nimed, kelle eest makstakse.
Näituse tarbeks on oodatud KETE-ga
seonduvad fotod, esemed vms. Eelnevalt
kontakteeruda tel 5648 4081 Virge Põhjala
või 505 5768 Kuido Karjust
Kogunemine ja registreerimine
24.07.2010 kell 9.30–10.30

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

