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Foto Heiki Vuntus

V rahvusvaheline GLASKEK Viru 
Ralli 2007 toimub 29. ja 30. juunil. 

Rallitrass läbib ka Tapa valda ja 
Tapa linna kell 9–12 hommikul. Meie 
vallas toimub ka üks kiiruskatse, kus 
võistlusautod sõidavad maksimaalse 
võimaliku kiirusega. Selleks trassiks 
on Kõnnu–Pala–Sika–Lehtse mõis. 
Seoses sellega on eelnimetatud tee 
suletud tavaliikluseks laupäeval, 30. 
juunil kell 8.50–11.50. 

Kokku on võistlema oodata li-
gikaudu 100 võistlusautot ja kiirus-
katsele stardivad nad ühe minutilise 
intervalliga. Kuna tegemist on ohtliku 
spordialaga, siis palub korraldaja kõi-
gilt trassi ääres elavatelt inimestelt ja ka 
pealtvaatajatelt-uudistajatelt mõistvat 
suhtumist. Ärge ületage teed, kui 
võistlustrass on juba suletud võistle-
jate jaoks, hoidke kinni koduloomad 
ja ärge jätke lapsi järelvalveta!

Ka pealtvaatajad peavad alluma 
turvameeste korraldustele ja otsi-
ma vaatamiseks ikka ohutu koha. 
Korraldaja vabandab tekkivate eba-
mugavuste pärast ja palub veelkord 
mõistvat suhtumist ja korra tagamist 
võistlustrassil.

Meeldivaid rallielamusi !
Märt Ots

Juba mitmendat aastat tegutseb 
Tapa vallas heategevusprojekt 
“Soe süda”, mille raames vabataht-
likud Angela Olt ja Karl Mäe-
sepp aitavad vähekindlustatud 
perede lastel kooli lõpetamiseks 
rõivaid osta. 

Sel aastal abistasid nad 17 
noort Tapa vallast, kellega koos 
käidi poodides ja osteti noortele 
meelepärased lõpuriided. Tapa 
vallavalitsus toetas heategevuspro-
jekti 15 000 krooniga, ülejäänud 
raha leidsid vabatahtlikud koos 
erinevate firmadega. 

Austatud Angela Olt ja Karl 
Mäesepp! Suur tänu Tapa vallava-
litsuse poolt teile heateo eest.

Need alljärgnevad read on teile 
ning jõudu ja jaksu edaspidiseks.

 Olete nael, mis püsti hoiab maja.
 Olete  tuul, mis kohisemas puudes. 
 Olete soolaks sõbra supipajas, 
 ja teadke, et teid väga-väga on vaja.

Ene Augasmägi, 
sotsiaalnõunik

Aasta lühimad ööd on käes. Kevad 
avab end suvele ja üks aastaaeg saab 
ümber. Pööripäev saabub.

Lõppevat kevadet jäävad kind-
lasti veel paljudeks aastateks mee-
nutama rahutused Tallinnas ja 
sellele järgnenud Kalevipoja kuju 
sodimised ja hauasamba ümberti-
rimine meil siin Tapal.

Elu liigub aga omasoodu edasi ja 
kevade lõppemisega saavad noored 
valla koolides küpsustunnistused, 
mis kinnitab, et nüüdsest otsustavad 
nad ise ja vastutavad juba ise oma 
tulevaste sammude eest.

Aastad ja lennud on erinevad. Lap-
sevanemad ja pedagoogid soovivad, et 
lõpetajad teeksid rohkem tööd ja pin-
gutaksid õppides ja eksamitel. See on 
loomulik. Kogu koolipere peab pingu-
tama parima tulemuse nimel. Kellelegi 
ei meeldi üleriiklikus võrdluses leida 
oma kooli tagumisest poolest.

Jääb loota, et kasulikku teadmist, 
kuidas interneti kaudu autole Ameeri-
kast valuvelgi tellida, osatakse ka muu-
des valdkondades edukalt kasutada.

Paljudele valla lastele ei ole aga 
suvepuhkus veel alanud. Toimuvad 
ettevalmistused järjekordseks noorte 

laulu- ja tantsupeoks. Tapa valla 
esindus Tallinnas saab olema 
erakordselt suur, ligemale 250-liik-
meline. Kindlasti oleme suurima 
osalejate arvuga vald. Juhendajatele 
ja esinejatele ei ole aga need päe-
vad Tallinnas lihtsad. Loodame, 
et kõik sujub ja ilmataat seekord 
peolisi hoiab.

Soovin kõigile koolilõpetajaile 
õigeid valikuid edasiseks ja kindlat 
meelt oma valikute täitmisel. Ilusat 
suve kõigile.

Kuno Rooba,
vallavanem

Lääne-Viru maavalitsus uuendas 
sponsorite abiga neli Lääne-Viru-
maa turismivälikaarti. Kaardid asu-
vad maakonda läbivatel suurematel 
teedel: Tapa vallas Jootme külas 
Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee 
ääres, Viitna parklas ja Padaorus 
Tallinn–Narva maanteel ning Rakke 
valla Olju külas raudtee ülesõidu 
juures Rakvere–Väike-Maarja–Vä-
geva maanteel.

Kaardid koostas AS Regio. Kaar-
did läksid maksa 155 000 krooni, 
sellest Lääne-Viru maavalitsuse 
panus 110 000 krooni. Kaartide 
rahastamist toetasid AS Rakvere 
Lihakombinaat, AS Viru Õlu, AS 
Rakvere Piim, Elion Ettevõtted AS, 
AS Estonian Cell, AS Kunda Nordic 
Tsement, AS Hallik ja Tapa vald.  

„Kümne aasta tagused kaardid 
vajasid uuendamist: andmed on 
vahepeal muutunud, ka ilmastik on 
teinud välikaartide kallal oma töö. 
Teatavasti muutus Tapa vallas ka 
maakonna piir,” ütles maavanem 
Urmas Tamm. 

Maavalitsus tänas sponsoreid 
uuendatud välikaartide avamisega 
Tapa vallas Jootme külas (Pärnu–
Rakvere–Sõmeru maantee ääres) sel 
teisipäeval, kus Lehtse kultuurimaja 
pakkus väikese etteaste. Pärast seda 
pakkus maavalitsus Jäneda Mõisa 
Suurvankris väikese eine. 

 Hilje Pakkanen

Tapa linnapäevad toimuvad 10.–
11.08.2007. Reede õhtul, 10. augustil 
esineb pealaval Tapa kõhutantsijate 
selts Azra. Tantsuks mängib ja laulab 
Jüri Homenja.

Laupäeval algusega kell 8 toimub 
laat. Korraldatakse konkurss “Põh-
ja-Eesti parim supp”.

Tapa linnapäevade raames toi-
mub ka Tapa pasunapäev, kus on 
võimalik kuulata puhkpilliorkestreid 
Tapa linna erinevates paikades.

Lisaks toimub linnatänavatel 
rollerite ja ATV-de kiirendusvõist-
lus (kõik huvitatud on teretulnud; 
registreerida saab tel 529 0785).

Kultuurikojas on avatud käsitöö-
näitus ja Tapa Kunstiklubi maalide 
näitus.

Valgejõe saarel toimuvad ranna-
võrkpalli ja rannamaadluse turniirid, 
lisaks muidki mänge huvilistele.

Pealaval esinevad Tapa valla 
isetegevuslased, Aleksander Jairus 
kitarril ja toimub ka ukraina seltsi 
Orpheus kontsert.

Õhtul mängib tantsuks ansambel 
Mees.

Täpsustatud ja põhjalikum 
info ilmub 4. augustil ilmuvas 
Tapa valla ajalehes Sõnumed.

Indrek Jurtšenko,
vallavalitsuse kultuurispetsialist

8. juunil toimus Rapla maakonnas 
Atla mõisas Awardi programmi 
pidulik lõpetamine. Ka Tapa valla 
noortele oli antud üritusele koos 
oma juhendajatega kutse. Tapa 
vallast oodati kokku kaheksat 
noort, kuid kahjuks õnnestus sel 
päeval kohale minna vaid viiel meie 
noorel. 

Piduliku ürituse avas Toomas 
Ponkin, kes avaldas tunnustust 
Eesti Noorsootöö Keskuses Awar-
di programmi koordinaatorile 
Irma Toodole. Seejärel võtsid sõna 
Soome haridusministeeriumist 
Olly Saarela ning riigikogu liige 
Toomas Veskimägi. Kõik nad olid 
väga rahul, et noored löövad kaasa 
sellises suures noorteprogrammis 
nagu seda on Awardi programm. 
Award-liikumise juhendamine 
on vabatahtlik ning inimene, kes 
sellega tegeleb, peab olema avara 
silmaringiga ning tundma muret 
noorte oleviku ja tuleviku pärast. 
Tapa valla Award-grupi juhendaja 
on Ene Augasmägi, kellesse noored 

on tõeliselt kiindunud ja kelle poole 
nad alati oma murede ja rõõmudega 
pöörduda võivad. 

Sõnavõttude vahele jäid Awardi 
programmi noorte etteasted. Meie Triin 
ja Tanja esitasid tantsu, mis sai muidugi 
tormilise aplausi osaliseks. Nad on pool 
aastat õpetanud tantsu ja liikumist Tapa 
gümnaasiumi 15 õpilasele. Prooviruu-
midega oli küll algul probleeme, kuid 
kultuurikoda võttis nad lahkesti enda 
juurde. Nii toimusidki kaks korda näda-
las õhtuti liikumistreeningud põhikooli 
tütarlastele. 

Tapalt pärit ja Awardi kulla tasan-
di juba läbinud Elo Viilveer ja Sirle 
Trestip rääkisid aga noortele, mida 
andis neile see, et nad osalesid Awardi 
programmis ja miks nad soovitavad 
kõigil noortel, kes tahavad vähegi ak-
tiivsemalt oma vaba aega veeta, antud 
programmist osa võtta. Seda, mida 
nad rääkisid ja kui entusiastlikud nad 
ise sealjuures olid, on raske sõnadesse 
panna, ning samas olid nii mõnelgi 
pisarad silmas, sest need noored on 
nüüdseks ülikooli astunud ning oma 

elu alustanud. 
Vahepeal võtsid sõna ka meie 

lõunanaabrid lätlased, kes rääkisid 
oma rõõmudest ja muredest seoses 
Awardi liikumisega.

Meie tüdrukutele ja ühele noor-
mehele anti üle tunnistused tõen-
damaks, et nad on edukalt läbinud 
programmi pronksi tasandi.  Samas 
anti tänukirjad koos kingitustega ka 
juhendajatele ja abilistele, kes aita-
vad kohapeal viia läbi tegevusi, mis 
programmis ette nähtud.

Üritus lõppes kerge lõunaga 
ning teel Tapale oli noortel juba 
palju erinevaid mõtteid, kuidas 
sügisest edasi minna. 

Siinkohal tänusõnad Tapa kul-
tuurikoja töökale kollektiivile, kes 
andis noortele võimaluse õhtuste 
treeningute läbiviimiseks ja muidu-
gi Ene Augasmägile, kes taas ühe 
toreda grupi noori enda ümber on 
koondanud.

Ave Pappe,
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu
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Kätte on jõudnud ilus juunikuu. 
Kiire ja töine lasteaia-aasta hakkab 
läbi saama ning paljud lapsed on 
juba koju suve nautima jäänud. 
Paljud neist on lapsed, kes sügisel 
alustavad kooliteed. Sinilille laste-
aiast läheb sel aastal kooli 9 last, 
neist 6 Tapa gümnaasiumisse ja 3 
Kadrina keskkooli. 

Lastekaitsepäeval, 1. juunil käisid 
Sinilille lasteaia lapsed koos vane-
mate ja lasteaiatöötajatega ühisel 
reisil Järvamaal Kilplalas ja Karinu 
klaasikojas.

Kilplalas oli tegemisi-vaatami-
si nii lastele kui täiskasvanutele. 
Kõik said osa võtta kepphobuste 
võiduajamisest ja munagolfist. 
Kepphobuste võidusõidus sai las-
test esimese koha Maik Zahharov, 
vanemate ja kasvatajate ühisest 
võidujooksust kepphobustel tuli 
võitjana välja lasteaiaõpetaja Illa 

Õun. Tutvuti kilplaste muistendi 
ja tegemistega, omaette vaatamis-
väärsusteks võis pidada kilplaste 
Nõukoda ja veel ühte kahekordset 
väga tähtsat asutust.

Lõuna paiku pidasid lapsed, 
vanemad ja lasteaiatöötajad ühiselt 
piknikku, samal ajal oli lastel või-
malus ronida puu otsas ja mängida 
mänguväljakul. 

Edasi sõideti Järva-Jaani lähistel 
asuvasse Karinu külasse, täpsemalt 
seal asuvasse klaasikotta. Meister 
Ants Leinbergi juures sai vaadata 
klaasi puhumist, esemete valmimist 
ja vanema rühma Karin sai proo-
vida ise klaasi puhuda. Meistrimees 
rääkis, kuidas klaasi valmistatakse, 
kuidas see saab värvi ja kui kaua 
läheb aega, et klaasist ese päris 
valmis saab.

Tagasiteel koju külastasime 
ühiselt Jäneda aia- ja lillepäevasid. 

Lasteaeda tagasi jõudsime kella 
nelja paiku. 

Osadele lastele oli see viimane 
päev lasteaias, sest osad koo-
lieelikud jäid peale seda päeva 
suvepuhkusele, et koguda jõudu 
väga tähtsaks sündmuseks – koo-
liminekuks. Meie lasteaiast ei ole 
veel kunagi nii palju lapsi korraga 
kooliteele asunud kui sel aastal. 
Head kooliteed teile Sulev, Angela, 
Bogdan, Kairo, Karin, Birgit-
Brenda, Rasmus, Liis, Lisbel, Maik 
ja Carmen. 

Alates sügisest ootame lasteae-
da aga uusi lapsi ning vanematel 
on võimalus teha soovi korral 
avaldus lapse lasteaeda panekuks. 
Infot lasteaia kohta saab lasteaiast 
Sinilill, aadressiga Vahakulmu 2-7, 
Tapa vald ja telefonil 323 9242.

Ilusat päikeselist ja sooja suve! 
Ela Vulla

Traditsiooniks on saanud korraldada 
iga aasta juunikuus Tapa valla erivaja-
dustega laste suvelaager. 

Sel aastal veetsime juba kolmandat 
korda oma laagripäevad Käsmus Laa-
ne pansionis. Fantastilised päikest täis 
ilmad, kaunis loodus ja sisutihedad 
päevad jäävad kindlasti lastele kauaks 
meelde. Eespool sai mainitud, et 
laagrilaste sihtgrupp oli erivajadustega 
lapsed ning igal aastal oleme kaasanud 
ka tavalapsi, et üksteisega harjutaks 
ega oleks tulevikus probleemi selles 
suhtes, nagu peaks maailm kõik ühe-
taoline olema. Erinevused ongi need, 
mis panevad meid teiste seas särama ja 
iga inimhing on säramist väärt! Mõni 
vajab säramiseks ja olemiseks lihtsalt 
tavapärasest rohkem tuge ja seda saab 
pakkuda sõbralik kaaslane, kes iga päev 
su kõrval sammub. Püüdsime meiegi 
oma päevad sisustada, kaaslasteks 
sõbralikkus, teineteisest lugupidamine 
ning üksmeel. 

Koos tegemiste hulka kuulus matk 
Käsmu loodusrajal, kus nii väikesed 
kui suured sammusid vapralt läbi neli 
kilomeetrit. Imetleti loodust ja korjati 
looduslikku materjali, mida erinevates 
kunstilistes tegevustes vaja läks. Ei saa 
öelda, et lapsi loodus ei huvita. Uudis-
tamist oli palju ja oma legendid said 
vanad kännud, kitsad metsarajad, kivid 
ning kõrged puud. Tore, et osatakse 
märgata seda väärtust, mis aina rohkem 
tänapäeva argirutus märkamatuks ki-
pub jääma. Tublid vanemad on nendel 
lastel, sest ju siis ka kodus väärtustatak-
se seda, mille järgi lastel on huvi.

Mäng on väikese inimese töö ja 
mängu pakkusime meiegi. Lastega oli 
võimalus käia Toolse ordulinnuses, kus 
korraldati aardejaht. Tõeliselt põnev oli 
poistel, aga ega tüdrukudki alla jäänud. 
Kõigepealt tervitas meid giid - piraat. 
Toimus tutvumisretk Toolse linnusesse 
– linnuse ajalugu, selle omanikud läbi 
aegade, põnevad Toolse legendid. Kui 
algas aardejaht, siis jagati grupp kaheks 
võistkonnaks, kellest üks sai ordurüütli 
kostüümid ja teine mereröövli riided. 
Valiti pealikud, kellest üks löödi rüütliks 

ja teine vannutati mereröövliks. Kuna 
meil olid lapsed erinevas vanuses, siis 
löödi eraldi kõik rüütliteks ja mererööv-
liteks. Need, kes veidi kõhedust tundsid, 
said julgustust meilt, sest ega siis tõelised 
rüütlid mingid argpüksid olnud. Lõpuks 
saadi linnuse ja selle ümbruse kaardid 
ning asuti varandusejahile. Võistkond, kes 
leiab aarde, võis asuda mereröövlilaevale. 
Kaotanud seltskond pidi aarde kättesaa-
miseks vallutama laeva. Selleks jagati välja 
pehmed mõõgad. Algas lahing. Võitja 
võistkond sai endale aarde, aga kuna ma 
mainisin juba eespool, et laagrireeglite 
hulka kuulus ka sõbralikkus, siis aarde-
kirstutäis komme jagati kõikide osale-
nud vaprate rüütlite vahel ära.

Laagripäevade õhtud olid samuti 
vahvad, sest laste fantaasial ei ole ju pii-
re. Korraldasime karnevali, kus igaüks 
riietas ennast välja mõeldud stsenaariu-
mi järgi. Nii tore oli vaadata, kuidas suu-
red õhinal päris pisikesi aitasid ja koos 
üksmeelselt kava esitasid. Mängisime 
pilli, laulsime, tantsisime ja ma julgen 
väita, et tänulik sära laste silmadest 
annab jõudu uuteks ideedeks.

Üheks märkimisväärsemaks käi-
guks oli see, kui käisime külas Jaaniojal 
Mamsli mängutoas. Väga südamlik pea-
mamsel Jaanika tutvustas lastele oma 
valdusi. Jalutasime muinasjutumetsas, 
kiikusime, meisterdasime ja kostüümide 
toas sai igaüks ennast riietada putukast 
printsessini. Seal oli nii vahva, et isegi 
täiskasvanu, kes tegelikult ju on samuti 
väärt uskuma imesid, lootma nende täi-
tumisele, sai kinnitust, et ei tohi loobuda 
tegemast seda, mida tõeliselt tahetakse. 
Seal, kus on armastust ja unistusi, ei saa 
midagi valesti minna.

Laagripäevad veeresid ruttu nagu 
see elu üldse, aga järele jäid ilusad ela-
mused, mälestused tegemistest ja näh-
tust. Laagrimeeskond koosseisus Ave 
Pappe, Liggi Rattasepp ja allakirjutanu 
tänavad toredaid lapsevanemaid, kes 
oma lapsed meiega seiklema usaldasid 
ja loodame teie kallitele ja tublidele 
silmarõõmudele edaspidigi tegutse-
misrõõmu ja uusi seiklusi pakkuda. 
Kaunist suve!

Kilplalas tegid Sinilille lasteaia lapsed kepphobustel võidajamist.
Foto  Sinilille lasteaia arhiivist

Sinilille lasteaia kevad

Traditsioonid 
jätkuvad

Muidugi täna Tapat raudteepealin-
naks tituleerida oleks kohatu. Ei 
lagunev jaamahoone, sõnnikune 
vedur-muuseum ega kummagi 
depoo tööprofiil (alltöövõtt) anna 
selleks põhjust. 

Aga kõik võib muutuda! Kui ra-
jatakse – Lääne-Euroopa riikide ees-
kujul – munitsipaal- ja eraosalusega 
ning kohalikke võimalusi stimuleeriv 
ja paisutav tööstus-teeninduskomp-
leks. Algul teenuste pakkumiseks 
Eesti siseturul, seejärel ka Euroopa 
ja maailmaturu hõivamiseks.

Seejuures on võimalik (praegu 
veel, kui vaid projekte kirjutada 
oskajaid oleks!) kasutada enam 
kui sadat regionaal- ja kohalikku 
arengut, ettevõtlust, transporti, 
energiamajandust, turismi arenda-
mist jmt toetavat Euroopa Liidu 
strukturaalabimeedet. 

Alustada tuleks... alustada tulnuks 
juba kümmekond aastat tagasi, 
minimaalseid kulutusi nõudnud 
ettevõtmistest. Nagu turismialane 
koolitus, s.t kohalike giidide ette-
valmistamine (edev vahemärkus: 
allakirjutanu, Tapa linnakodanik, 
on osalenud nii Rakvere kui Kunda 
giidide koolitamisel).

Teiseks: siis veel vastuvõetavas 
seisus olnud Nõukogude militaar-
kompleksi saanuks kasutada eks-
klusiivse hotellikompleksina, mille 
juurde kuulunuks atraktiivsed mar-
si-, võimlemis- ja laskeharjutused, 
sõdurisöök, unikaalsed käimlad. 
Muide, Leedus külastab taolist 
muuseum-sõjaväelinnakut 2 miljonit 
turisti aastas. Praegu pole ka hilja 
väljapakutu juurde tagasi pöörduda. 
Ehkki väljaarendamiskulutused on 
nüüd suuremad. 

Nüüd põhiküsimuse juurde. 
Hakatuseks lehitsegem Eesti at-
raktiivsemate suvituspiirkondade 
hotellihindasid.

Pärnu: 800–2700 kr ööpäev; Vil-
jandi: 500–1400 kr ööpäev; Narva: 
800–1100 krooni ööpäev; Tartu: 
700–1600 krooni ööpäev

Kui nüüd leiduks hotellikett, kes 
pakuks 400–500-kroonist (ametiühin-
gute liinis või sotsiaalprojektide raa-
mes veelgi odavamat) majutusteenust 
kõikjal Eestis ja Baltikumis – näiteks 
päev Klooga-Rannas, 3 päeva Pärnus, 
päev Elvas, päev Võrus, 3 päeva Jur-
malas, 3 päeva Palangas loomulikult 
võivad marsruudid ja teeloleku ajad 
varieeruda – oleks rohkearvuline 

klientuur kindlustatud.
Projekti realiseerimiseks on  

mõistagi vaja eriotstarbelisi kõigi 
mugavustega vaguneid, mille ehita-
misele Tapa vagunidepoo järk-jär-
gult võiks üle minna. 5–6-kupeelised 
vagunid. Kupees 2–5 magamiskohta 
(perepuhkus!?), vann, tualettruum, 
külmik, pliit, teler, raadio, kondit-
sioneer, internetiühendus...

Muidugi võiks (ja tulevikus 
peabki!) eksklusiivse turismirongi 
koosseisu kuuluma restoranvagun, 
kauplusvagun, kasiino, mängude-
vagun (male, kabe, doomino, go, 
othello, rendzju, bridž jne) ka va-
gun-lasteaed. 

Alustada tuleks aga saun-vaguni 
projekteerimisest ja käikulaskmi-
sest. 

Milleks? Algkapitali vähesuse 
põhjusel! Tuletame meelde, et 
Euroopa Liit toetab küll kõiki 
võimalikke projekte, ent tõhus 
omafinantseering peab ka olema. 
Ja ühe luksus-eksklusiivse vaguni 
ehituse omahind (vähemalt seni, kui 
ei ole jõutud täiusliku tootmisliini 
väljaehitamiseni) võib küündida 50 
miljoni kroonini.

Meie aga – kapitali akumulatsioo-

Eesti raudteepealinna võimalusi
ni kindlustamiseks ja närvekõditava 
sise- ja välisturismi edendamiseks 
– võime esialgselt nii kodu- kui ka 
välismaistele marsruutidele paisata 
nimetatust 1000 korda odavamad 
(omahind 50 000 krooni) vagunid.

Need vagunid oleksid ühtlasi 
rahvusvahelisele üldsusele määratud 
propaganda- ja teabeallikaks, kuna 
vaguni mõlemad küljed peaksid 
sisaldama teavet 1940. ja 1949. a 
küüditamise kohta. Vagunite sisu: 
kolmekordsed õlgedega kaetud 
puunarid, keset vagunit „buržui-
ka“ teevee soojendamiseks, ühes 
vaguni nurgas (lõivuna kaasaegse-
tele moraalinormidele) käimla. Ühe 
põhu-tärnise sviithotelli päevatariif  
algab 800 kroonist. Drung nach West! 
Berliini! Pariisi! Rooma!

Eelviimane, mida tulevased pro-
jektiarendajad silmas peaksid pi-
dama: tulevastes peatuspaikades 
(olenevalt külastuste sagedusest) 
tuleb kas ehitada, osta või rentida 
statsionaarne peatuskoht.

Viimane: idee hind on 3% loo-
dava munitsipaal- ja erakapitalile 
rajatava ettevõtte aktsiatest.

Enn Koppel, 
ajaloolane

Leinapäeval esines Tapa Jakobi 
kirikus Eesti Rahvusmeeskoor 
Mihhail Gertzi juhatamisel kavaga 
“Ma tänan Sind”.

Üle 200 kuulajale pakuti “pär-
le” eesti kirikumuusika mees-
telauludest. Tegemist oli eesti 
heliloojate teostega. Üks heliloo-
jatest, Aare Kruusimäe on ise ka 
RAM-i laulja. Esitati ka Jänedalt 
pärit helilooja Urmas Sisaski 
loomingut.

Meeldiv oli see, et inimesed 
naeratasid ja tänasid. Loodan, et 
publik sai selle, mille järele ta tuli: 
need “äraseletatud” näod kiriku 
uksel peale kontserti, mõned 
kommentaarid á la võimas andsid 
märku, et inimesed peavad RAM-
ist lugu ja meeskoor on leidnud 
justkui “uue hingamise”.

Sain kinnitust, et hea kollek-
tiivi heas esituses on klassikaline 
muusika siin, Tapa linnas ja ka 
vallas igati teretulnud. Seda oli hea 
meel tõdeda ning see fakt annab 
kinnitust, et rahva soovil võiks 
teinegi kord kutsuda häid kollek-
tiive, kes viljelevad just klassikalist 
muusikat.

Indrek Jurtšenko 

RAM laulis

Kairi Kroon
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Tapa valla raamatukogutöötajad koos kolleegidega Lääne-Virumaa Keskraamatukogust Jäneda mõisaga 
tutvumas. Foto raamatukogu arhiivist

Raamat võib olla valmis, raama-
tukogu seda olla ei saa – toimub 
pidev areng ja muutumine. Tapa 
valla neljast raamatukogust koos-
nev üksus on koos tegutsenud juba 
üle aasta - Tapa linnaraamatukogu 
keskraamatukogu funktsioonides, 
harukogudeks Jäneda, Lehtse ja 
Saksi raamatukogud.

Koostegemise teeb sujuvaks 
kindel nägemus raamatukogu rollist 
ja arengusuundadest. Nüüd on üht-
seks tegutsemiseks rohkem jõudu ja 
mahtu, ratsionaalsemalt on võimalik 
kasutada raha. Samas nõuavad eri 
paikkonnad pisut erinevat lähene-
mist raamatukogude kujundamisse 
ja raamatute komplekteerimisse 
– oluline ju on, et oleks tagatud 
külastajate erinevad vajadused.

Mis on raamatukogudes selle 
aastaga külastaja jaoks muutunud? 
Kõigepealt muidugi raamatukogude 
ruumid. Lehtse raamatukogu uued 
valgusküllased ruumid pakuvad 
erinevaid võimalusi: lehte lugeda, 
internetis surfata, koju vajalikku 
ja huvitavat kirjandust laenata, eri-
nevaid üritusi ja näitusi külastada. 
Maainimene peab tunnetama, et 
tal on koht, kuhu tulla, kus olla ja 
omakeskis suhelda. 

Ka Saksi raamatukogu töö sai 
ümber korraldatud. Lugejateenin-
duse renoveerimine ja uus sisustus 
andsid juurde avarust ja võimaluse 
raamatufondi paremini eksponeeri-
da ja kasutada. 

Jäneda raamatukogu aga vajab 

juurde lisapinda. On teada, et raa-
matukogule otsitakse uusi ruume 
Jäneda mõisas.

Tapa linnaraamatukogu kõrval-
tiivas alanud interneti ja -infopunkti 
renoveerimine võimaldab laieneda 
ja uueneda internetipunktil, samas 
annab ruumi juurde raamatukogu 
lugemissaalile.

Infotarbija vajaduste rahuldami-
seks on vajalikud infotehnoloogilised 
muudatused, mis annavad raama-
tukogu kasutajaile võimaluse juba 
oma koduarvuti vahendusel otsida 
ja tellida vajalikku kirjandust. Haru-
kogudele tuli selle tarbeks muretseda 
nii tööarvutid kui ka raamatukogu-
programm ning alustada täpset ja 
mahukat kogude elektronkataloogi 
kandmist. Kui Tapa linnaraamatu-
kogu laenutab elektrooniliselt juba 
2004. aastast, siis selle aasta alguses 
jõudis niikaugele Saksi raamatukogu 
ja praegu on selleks valmis ka Jäneda 
raamatukogu. Lehtse raamatukogu 
alustab arvutilaenutusega uuel aastal. 
See kõik tähendab aga seda, et pea 
kogu raamatukogude raamatufond 
on elektronkataloogi kantud ja 
veebi kaudu huvilistele kättesaadav. 
Arvutiteenindust ei maksa peljata 
– arvutid on raamatukogutöötajale 
abiks info kiiremaks leidmiseks ja 
vahendamiseks.

Meie sooviks on ka raamat ko-
gude vahel rohkem ringlema saada. 
Selle tarvis oleme linnaraamatukogu 
kogudest harukogudesse RVL-i 
vahendusel erinevatel teemadel 

raamatuid saatnud, et nii mitme-
kesistada kohapealsete raamatute 
valikut. Samuti on lugejail võimalus 
ajaviitekirjandust kodukoha raama-
tukokku tellida – kord kuus teeb 
valla buss raamaturingi, kus siis 
lisaks uudiskirjandusele ka lugejate 
poolt tellitud raamatuid saame va-
hendada. Raamatud, millel on suu-
rem nõudlus, näiteks õppekirjandus 
ja uudiskirjandus, peavad ringlema 
kiiremini. Siin oleme püüdnud leida 
erinevaid lahendusi nende raama-
tute kiiremaks kogudevaheliseks 
liikumiseks (edasitoimetamiseks). 

Raamatukogu on oma tähendu-
selt infokogu vaid osaliselt. Ta on ka 
kultuuriline ja sotsiaalne keskkond. 
Vaikus. Keskendumine. Süvenemi-
ne. Infovahetus vahetul suhtlemisel. 
Raamatukoguruumid lausa nõua-
vad kohtumiste korraldamist kirja-
nike, kunstnike ja teiste huvitavate 
inimestega. Juba traditsiooniks on 
saanud mitmesuguste raamatu- ja 
kunstinäituste tegemine. Kõike ikka 
selleks, et raamatuvarasid tutvusta-
da ja huvilistele rõõmu pakkuda.

Arengu eelduseks on koostöö 
– hea koostöö omavalitsusega,  
meeskonnatöö raamatukogus ja 
koostöövalmidus sind ümbritsevate 
inimestega.

Soovime, et lugejad aktiivselt 
meie raamatukogusid kasutaksid ja 
oma soovidest julgelt meile teada 
annaksid. 

Ilusat suve!
Kersti Burk, juhataja

Öeldakse, et summa ei olene 
liidetavate järjekorrast. Nii see 
ilmselt ongi. Küll aga on nii mõ-
nelgi puhul summa juures oluline 
liidetavate asukoht ja seisukord. 
See sai nii naljaga pooleks öeldud, 
aga liites Jäneda, Lehtse, Saksi ja 
Tapa raamatukogud, saime kokku 
ühe vägagi eriilmelise tulemuse. 
Arvan, et mingil hetkel olime kõik 
veidi segaduses, ärevuses, ehk veidi 
äraootavadki, sest mine tea, kuidas 
see ühine edasiliikumine välja hak-
kab nägema.

Aga tasapisi oleme üksteist 
tundma õppinud ja seda ikka ühiste 
ettevõtmiste käigus.  Kohe alguses 
tegime n-ö tutvumisringi, käisime 

läbi kõik raamatukogud ja ikka nii, 
et kõik nägid kõike. Nii sai visuaal-
selt selgeks see esmane lähteposit-
sioon, kust edasi liikuda.

 2006. aasta kevadel sai teoks õp-
pereis Tartumaa raamatukogudesse.  
Selliste käikude kasutegurit on raske 
üle hinnata, sest vahetu suhtlemine 
kolleegidega, uudsed ideed või 
tööalased pisinipid – kõik see leiab 
rakendust igapäevatöös.

Ühisseminarid Rakveres, laste-
tööpäev Tapal, erialased õppepäe-
vad Tartus, Tallinnas – elukestev 
õpe, nagu öeldakse. Kõik ikka selle 
nimel, et raamatuid lugejatele pa-
remini vahendada. Seda eesmärki 
teenis ka näituste koostamise kursus 

Viljandis.
Täiesti raputava kogemuse 

andis aga õppereis Rootsi raama-
tukogudesse, kus ka Tapa valla 
raamatukoguhoidjad (Lehtsest, 
Jänedalt ja Tapalt) tänu koduvalla 
lahkele toetusele said osaleda. 
Võrdluses lähinaabritega võib 
öelda, et Eesti raamatukogud on 
täiesti konkurentsivõimelised. 
Rootsis võis aga aimu saada sellest, 
kui tehniliseks ja tehnikapõhiseks 
võib raamatukogu muutuda.

Edeneda, areneda, uueneda 
– kõike seda saab teha, kui on taht-
mist, kui on toetust. Ja koos on igal 
juhul tegusam ja mõjusam.

Ere Käärmaa, juhataja asetäitja

Kas teate, kui palju huvitavat peitub 
selles punase katusega majas ja tema 
harukogudes? Mina tulen siia igal 
hommikul ja leian riiulitelt ikka mi-
dagi põnevat.

Kas teate juba, et kui olete end 
ühes valla raamatukogus lugejaks 
registreerinud, siis saate sama pi-
letiga ka teistest kogudest endale 
huvipakkuvaid raamatuid laenutada? 
„Ratastel“ lugejad võivad ise kohale 
sõita või tellib raamatukoguhoidja 
teile sobiva raamatu teie kodukokku 
ja saate selle sealt kätte.

Aga kuidas ma teada saan, millised 
raamatud raamatukogus on?

Juba paar aastat on raamatu-
kogus kasutusel elektronkataloog 
RIKSWEB. Siseneda saab Tapa Lin-
naraamatukogu kodulehelt http://
www.tapa.lib.ee/ .  Rikswebi and-
mebaas muutub ja täieneb iga päev, 
sest kõik mis seal olemas, on raama-
tukoguhoidjate igapäevase usina töö 
vili. Tutvustan lähemalt, mida sealt 
leida võib. Nimeloendi kaudu saate 
otsida lemmikkirjanike raamatuid 
või märksõnaloendi kaudu raamatuid 
teid huvitaval teemal. Sarnaselt saate 
otsida sarjaloendist, kust leiate kõik 
samasse sarja kuuluvad raamatud.  
Tellitud teavikute alt saab juba tule-
vikku piiluda. Sinna lisanduvad nende 
raamatute kirjed, mida lähiajal raa-
matukokku on oodata. Kes arvutiga 
rohkem Sina peal, kasutab Otsingu 
linki. Kõige rohkem tulemusi saab 

vabasõna otsinguga, mis leiab vasted  
teie poolt esitatud päringule kirje 
kõikidelt väljadelt. Uudiskirjanduses 
kajastuvad raamatukogusse saabunud 
uued raamatud, Perioodika näitab 
kohalejõudnud ajakirju.

Kui teil ei ole kodus arvuti kasu-
tamise võimalust, siis raamatukogus 
ootab Teid mõlemal korrusel lugeja-
arvuti, kus RIKSWEB on avaleheks. 
Ja loomulikult saab alati abi ka raama-
tukoguhoidjalt.

Kui te olete aktiivne arvutikasu-
taja, siis alates 10. klassist väljastab 
raamatukogu RIKSWEBI salasõna. 
Teie raamatukogu veebis võimaldab 
vaadata käesolevaid laenutusi ning 
nende laenutähtaegu, pikendada ise 
ühe korra laenutähtaega, reserveerida 
teile vajaminevaid raamatuid, sirvida 
teie poolt eelnevalt laenutatud teavi-
kute nimekirja. Küsige endale salasõ-
na raamatukoguhoidja käest!

Endiselt on võimalik pikendust 
paluda telefonitsi või e-mailil info@
tapa.lib.ee. Teaviku laenutähtaega 
pikendatakse, kui raamatule ei ole 
tekkinud järjekorda.  

Kui te ei leia meie kogust sobivat 
raamatut, siis on see võimalik ka 
RVLi (raamatukogudevaheline lae-
nutus) vahendusel tellida. Saatekulud 
tasub lugeja. 

Mina lõpetan tööpäeva ja võtan 
jälle pisut tööd koju kaasa ning luge-
jate õnneks ei lõpe see töö otsa!

Raamatusõber Mae Mitt

Raamatukogu on tuhandete raa-
matute kodu. Seda mitmetahulist 
põnevat maailma käivad meie maja 
teisel korrusel LNO-s uudistamas 
nii päris pisikesed kui ka suuremad 
lugejad. Emad-isad, vanavanemad ja 
oma igapäevatöös lastega tegelevad 
inimesed on lastele parimad teejuhid 
raamatute juurde. Rõõmu teeb, et 
noored lapsevanemad külastavad 
oma pisipõnnidega raamatukogu, 
leiavad aega lapsega koos raamatuid 
sirvida, neid ette lugeda  ja pärast 
neid ka koju lugeda võtavad. Nii saab 
alguse lugemishuvi ja laps harjub va-
rakult raamatukogu kasutama. Samas 
leiavad ka täiskasvanud meie juurest  
endale meelepärast ja vajalikku oma 
lugemislauale.

Õpetajad-kasvatajad viivad meilt 
oma tundidesse kaasa raamatuid ja lu-
gemissoovitusi. Omalt poolt anname 
õpetajatele igal sügisel lastekirjanduse 
ülevaateid, viimati oli lektoriks Anne 
Kõrge Eesti Lastekirjanduse Kes-
kusest. Hiljuti rääkis õpetajatele ja 
vanematele õpilastele keeleküsimus-
test haridus- ja teadusministeeriumi 
nõunik Tõnu Tender ja ettekanne 
kandis nimetust “Näita keelt!”

Lastekirjanduse paremaks tutvus-
tamiseks korraldame lasteüritusi. Las-
te lugemishuvi ergutamiseks mõeldud 
raamatutunde pakume ise välja ja ar-
vestame õpetajate soove. Igal sügisel 
mängime esimeste klasside õpilastega 
raamatumängu, mille käigus õpivad 
lapsed tundma raamatukogu kasu-
tamise võimalusi. Jõuluhommikud 

raamatukogus on mõeldud selleks, et 
pakkuda lastele selles kiires maailmas 
ja tohutus jõulumelus ühte rahulikku, 
enesesse vaatamise hommikut koos 
raamatutega.

Tapa Gümnaasiumi algklasside 
laste ja õpetajatega on alati olnud 
lausa rõõm koos üritusi teha ja koos 
tegutseda. Sel kevadel rändasid lapsed 
koos jänes Felixi ja teatrinukk Anni-
ga ümber maailma. Tegevust jätkus 
nii koolis kui raamatukogus. Laste 
kirjutatud kirjad maailma erinevatest 
paikadest rändavad suvel meie valla 
raamatukogudesse.

Lähtume oma lastetöös paljuski 
näitustest, mis meie maja pidevalt 
kaunistavad, olgu need siis kunsti-, 
käsitöö-, foto- või õpilastööde näi-
tused. 

Näiteks meie oma kandi kirjanik 
Veiko Belials üllatas raamatukogu 
külastajaid oma fotonäitusega “Liht-
sate asjade ilu”. Meeldejääval kohtu-
misel lugesid õpilased tema luulet 
ja kirjanik kõneles oma erinevatest 
tegevusvaldkondadest. 

Lasteüritustel tutvuvad lapsed 
uute raamatutega ja kohtuvad vanade 
tuttavatega, saavad kuulata erinevate 
autorite sõnakasutust ja iseennast 
väljendada. Püüame lastes uudishimu 
ja huvi tekitada. On raamatuid, mida 
kätte võttes ja lugedes tunned, et neid 
kohe peab lastele tutvustama. Raama-
tud ise ju lausa tahavad riiulist välja 
ja ootavad oma lugejaid. Muuseas, ka 
suvel on lahe lugeda!

Margit Lättemägi

AASTA TApA vALLA rAAmATukoguDE ELuS

Neljast raamatukogust sai üks

millal te viimati 
raamatukogus käisite?

raamat tahab 
riiulist välja

võtmesõnaks on koostöö

Kõik need on vaid killud meie igapäevatööst. 
Saamaks aimu raamatukogu tegemistest, olge uudishimulikud 

ja vaadake meie kodulehte (www.tapa.lib.ee)
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Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka,
kes noorelt tarkust kogund truult,
see sobib varsti suurte hulka.
On ühed alles läve hakul,
kuid teised väljalennupakul .

Koolidel on lõpupidude aeg. 
Need, kellel on vaja veel edaspidi 
tarkust koguda, on saanud suve-
vaheajale. Koolilõpetajatel on aeg 
hüvasti jätta oma armsaks saanud 
kooliga ning seada samme edasi-
seks eluks ning õpinguteks. Leht-
se põhikoolis said laupäeval oma 
lõputunnistuse pidulikult kätte 8 
õpilast. Sügisel ootame 1. klassi 
tarkust koguma viit õpilast.

Lõppeval õppeaastal õppis 
meie koolis 58 last. Kevadel 
lõpetasid neist klassi kiitusega 
8: Tambet Sild, Jaanika Kaldoja, 
Janne Lamus, Karl Kirt, Kristjan 
Kurg, Erki Tõnuri, Katti Sunde-
jeva ja Marily Peetvere. Hindele 
”4” ja ”5” õppis 18 õpilast. See-
ga lõpetas klassi heade ja väga 
heade hinnetega ligi 45% meie 
õpilastest. Kiitus ja tänu lastele 
ning nende vanematele, kes on 
sellised tublid lapsed kasvatanud 
ning meie õpetajate hoolde usal-
danud.

Õppeaasta jooksul esindasid 
meie õpilased kooli mitmetel 
õpilasüritustel ning olümpiaa-
didel. Aitäh nendele õpilastele 
ja juhendajatele õpetajatele, kes 
võtsid osa aineolümpiaadidest: 
Anni Evard, Aune Evard, Elina 
Born (õp Karin Vuntus), Sandra 
Paulus (õp Ingrit Mägi). Sellel 
aastal ei saavutatud küll kohti 
esimese kolme hulgas, kuid nagu 
öeldakese, ei ole tähtis mitte 
võit, vaid osavõtt. Õpioskuste 
olümpiaadil käisid 5. kl õpilased 
Anette-Clarissa Juht, Mirjam 
Korbe, Marily Peetvere, Sander 
Kents ja Tarmo Lilienthal (õp 
Karin Vuntus) ning 3. klassi õpi-
lased Karl Kirt ja Kristjan Kurg 
(õp Hiie Sammelselg). Õpetaja 
Ingrit Mägi juhendamisel võt-
sid 4. – 9. klasside õpilased osa 
üleriigilisest RMK metsavikto-
riinist. Tublimad olid 5., 8. ja 9. 
klassi õpilased. Traditsiooniks on 
saanud osavõtt rahvusvahelisest 
matemaatikavõistlusest ”Kängu-
ru”, kus häid tulemusi näitasid 
8. kl õpilased Joonas Hallikas ja 
Sander Hallikas (õp Maren Lii-
vik). 9. klassi õpilane Reili Roos 
tõsteti esile Sonda põhikoolis 
toimunud luulevõistlusel (õp Ka-
rin Vuntus). Jätkuvalt on tublilt 
esinenud õpetaja Tiiu Tikkerberi 
juhendamisel meie laululapsed. 
Maikuus toimus Rakveres kate-
gooriatesse laulmine, kus meie 
mudilaskoor ja lastekoor pälvisid 
mõlemad I kategooria ning ees 
ootab neid lapsi osalemine noor-
te laulupeol ”Ilmapuu”. Õpetaja 
Tiiu eestvedamisel olid meie laste 
joonistused väljas näitusel ”Joo-
nistame muusikat”, mis toimus 
Kunda ühisgümnaasiumis. Osa-
leti maakonna õpilastööde näi-
tusel ”Õuepuu”, kus märgiti ära 

järgmite laste tööd: Gerry Pross, 
Jaan-Herman Juht, Erki Tõnuri, 
Anni Evard, Tarmo Lilienthal 
ja Mattis-Toomas Metsalo ning 
1.-2. klassi ühistöö ”Tibud”. 
Lapsi juhendasid õpetajad Aime 
Mikson, Hiie Sammelselg, Ene 
Kallast ja Tiina Evardi. Tehti ka 
sporti. Septembris toimus spordi-
päev, kus osalesid kõik meie kooli 
õpilased. Sellele järgnes Totti 
Kasekampi 7. mälestusvõistlus 
kuulitõukes. Mälestusvõistlusest 
võttis osa 7 meie kooli ja 24 Tapa 
gümnaasiumi õpilast. Kaasa lõid 
kooli vilistlased, õpetajad ning 
teised täiskasvanud. 5. klassi 
lapsed käisid koos õpetaja Tiina 
Evardiga Lääne-Virumaa põhi-
koolide rahvastepallivõistlusel, 
kus jäädi 6. kohale. Kuna lapsi 
on vähe, siis oleme iga väikse-
magi saavutuse üle rõõmsad 
ja uhked ning tänulikud neile, 
kes tahavad ka väljapool kooli 
toimuvatel üritustel osaleda ning 
kooli esindada. 

Täname Lehtse Talunike Seltsi 
ja selle esindajat Piret Pihelit, 
kes on sponsoreerinud meie 
koolisisest matemaatikakonkurssi 
”Mata-Kroon”. Konkursi kokku-
võtteid teeme poolaastate kaupa 
ning sellel õppeaastal sai preemia 
omanikuks mõlemal korral 9. 
klassi õpilane Krista Tõnuri. 
Toreda üllatuse tegid meie kooli 
naisperele poisid, korraldades 
naistepäeval vahva kontserdi, 
mis sai Tapa vallavalitsuse poolt 
tunnustuse ning tiitli ”Aasta 
tegu/meeskond” meie koolis. 
Sõbrapäeval valisime oma kooli-
pere hulgast kõige sõbralikumad 
lapsed. Koolikaaslaste arvates 
olid nendeks 1. – 4. klassini Katti 
Sundejeva ja Tambet Sild ning 
5.–9. klassini Kirsika Läänemä-
gi ja Artur Sundejev. Kevadel 
müüsid lapsed heategevuslikul 
eesmärgil juba 9. aastat järjest 
kevadlilli. Agarad lillemüüjad olid 
sellel aastal Kati Lilienthal, Imbi 
Soosalu ja Anette-Clarissa Juht. 

Lisaks eespool nimetatule 
toimus koolis aasta jooksul väga 
palju muid huvitavaid üritusi. 
Kellel huvi, siis saab nendest 
osa meie kooli koduleheküljel 
oleva pildigalerii kaudu aadressil 
http://tapa.ee/lehtsekool  . 

Kuna üks kooliaasta on jälle 
läbi saamas, siis tänan kõiki 
õpilasi, nende vanemaid, õpe-
tajaid, kooli teisi töötajaid, meie 
toredat bussijuhti Tiit Orupõldu, 
hoolekogu, vallavalitsust ja voli-
koguliikmeid ning teisi toetajaid 
- aitajaid, kes meisse igati mõist-
valt ja kannatlikult on suhtunud. 
Tänu teile on meie kool just 
selline, nagu ta täna on.

Meie kooli uksed on ikka 
avatud ning ootame oma kooli-
perre juurde kõiki neid lapsi, kes 
tahavad õppida väikeses koolis 
keset rohelust ja linnulaulu, ee-
mal suurtest kivimajadest ning 
teetolmust. 

Päikselist ja kosutavat suve-
aega kõigile!

Merike Kärmas, 
õppealajuhataja  

9.a 
Triin Aimla, Aldo Alapert, Evelin 

Anni, Gelika Hvatov, Merily Karavajev, 
Siim Kelner, Alina Kruglova, Hen-
rik-Rainer Lehtsalu, Lilit Liige, Jaan 
Lillesalu, Rainer Lättemägi, Marianne 
Moon, Kertu Neerot, Jauno Oja, Kirke 
Padu, Madis Pennonen, Anet Rumberg, 
Roman Rumjantsev, Tõnis Saarmets, 
Janar Sild, Siim Suurküla, Anni Voolaid, 
Margus Õun, kl-juh Katri Lehtsalu

Tapa vene gümnaasiumi 12. klass - Elza Azizjan, Mihhail Gussev, Mihhail Jefimov, Anatoli Kravtšuk, Melnikova 
Svetlana, Mihhaljova Valeria, Viktoria Mihhaljova, Ira Pavljuk, Irina  Pavlova, Jelena Rimitsen, Nadezhda Ivan 
Rudich, Suhharev, Olga  Zagorajeva. 

kokkuvõtvalt 
lõppevast 

õppeaastast 
Lehtse põhikoolis

Tapa gümnaasiumi 12.a klass - Aleksander Berjozkin, Mariann Gorjajev, Maibi Hiiemaa, Külli Kala, Hedy Kruusmaa, 
Maris Laos, Kalver Laumets, Priit Lilleleht, Lii Mahlberg, Mikk Mäe, Triin Mägi, Joonas Oja, Kaupo Puhasmets, Atse 
Rosenberg, Kriss Räni, Kätlin Saavan, Kristiina Timošina, Heigo Tinno, Siret Tuula, Hanna-Liisa Udeküll, Kaspar 
Uusnurm, Arpo Vainola, Age Valting, kl-juh Maija Rebane.

9.b
Sigrit Abel, Ringo Heidmets, 

Marko Ivainen, Bert Kallas, Riho 
Kambura, Anti Lanno, Julia Lega-
tavitšute, Margus Oras, Liia Ostra, 
Liisi Paas, Marek Paas, Gerli Pent, 
Ilona Peterson, Mario Pikki, Kätlin 
Sinik, Katarina Soo, Ave Tammar, 
Ergo Tiits, Teele Tuoppi, Kauri 
Valdmann, Jaana Liina Viktor, kl- 
juh Ene Kruuk

9.c
Siret Abrams, Tiina Abrams, 

Siiri Andre, Marge Anni, Merlin 
Bunar, Elis Juhanson, Sten Jõgi, Liis 
Kitsing, Virge Kübarsepp, Hegle 
Lepanurm, Rait Nõmmik, Viljar 
Pärtel, Karel Rosental, Liina Saia, 
Martin Seliste, Ksenia Tamm, Signe 
Tommula, Ranno Udeküll, Arles 
Umbaed, Martin Vissak, Tõnis Väli, 
kl-juh Mare Neps

Tapa gümnaasiumi 12.b klass - Märten Ainz, Inara Filippova, Kalmer Kallis, Tiina Kaukvere, Mait Kiigemägi, Rando 
Kramm, Julia Krasnova, Getter Lindau, Ingrid Lööper, Oksana Mametova, Merit Mitt, Imre Neidek, Edith Nigumann, 
Reelika Oravas, Teet Roosimägi, Maarja Soomann, Jelena Sorokina, Kaia Talve, Maiu Valk, Heleri Vallimägi, Veiko 
Virk, kl-juh Ursula Palts.

Tapa gümnaasiumi 9. klasside lõpetajad
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Juunis algas suvepuhkus 216 Tapa 
gümnaasiumi algklassiõpilasel.

Traditsiooniliselt lõppes õp-
peaasta aktusega aulas, kus tun-
nustasime ja kiitsime tublimaid. 
Kiituskiri või koolipoolne kiidukiri 
ulatati 122 õpilasele.

Väga hea õppimise ja eesku-
juliku käitumise eest autasustati 
kiituskirjaga järgmisi õpilasi:

2.a – Renee Alliksaar, Katrin 
Kannu, Kristel Külmallik, Oliver 
Tuulemäe, Mark Voronov

2.b klass – Mariette- Maie 
Müntser, Sander Serbin, Joanna 
Kütt

2.c klass – Celica Sergienko, 
Marie- Johanna Kippar, Jane 
Kaldoja, Oliver Leissoo, Raido 
Randver

3.a klass – Grete Laats, Lauri 
Kukk, Melanie Mardim, Eneli 
Teinfeldt, Kristopher Alex Ku-
ningas

3.b klass – Marili Belitšev, Mat-
tias Nõlvak, Helen Vagen

4.a klass – Katrin Kaasik, Artur 
Luste Itchev, Angelika Lööper, 
Kätlin Palmsalu, Priit Pikkoja, Cä-
rolin Saaremets, Kert Kustavson, 
Kristo Vätson

4.b klass – Mariaana Ilves, 
Taniel Paju, Andres Alla, Silvester 
Müür, Andri Nael, Kirill Gorš-
kov

4.c klass – Karl Kesküll, Kärolin 
Kullamägi, Meree Marleen Ruzitš, 
Kristo Roosimägi, Liisa Tali

„4“- le ja „5“- le õppisid järg-
mised õpilased:

2.a klass – Grete Adrat, Kadi 
Haavistu, Daniil Krasnov, Meriliis 
Meier, Valentiina Penkina, Margus 
Rööpman, Mariana Žurauskaite, 
Laura-Liisa Vaigurand

2.b klass – Kadri Einmann, 
Alisa Jemeljanova, Sigrit Karm, 
Kristo Novikov, Sven Pikkoja, 
Karl-Martin Sepre, Liliana Šašlova, 
Anna-Maria Trotski, Evelin Truso-
va, Tervin Vinter, Kusti Gulbis.

2.c klass – Ana Bunazoi, Hilda 
Maria Klettenberg, Liliana Ma-
riana Nõmmik, Annabel Piksar, 
Krista Roosimägi, Mia Rüü, Alek-
sander Šumljanski, Hanna Liina 
Vaigurand, Karl Kevin Volter 
3.a klass – Peeter Vettik, Rasmus 
Kont, Marten, Kullamägi, Kadi 
Kustavson, Taise Sipria, Rasmus 
Vasemägi, Mart Timm, Andreas 
Õun, Arvi Freiberg

3.b klass – Martin Adamson, 
Robert Allik, Sander-Sven Annula, 
Karin Bimberg, Kristjan Halg, Ka-
trin Lesnõh, Marek Palmsalu, Ailar 
Puhasmets, Gert Trofimov, Taavi 
Tuoppi, Marleen Vainjärv, Heidi 
Veinberg, Kristi Vooglaid

4.a klass – Marite Blankin, Tuuli 
Ivainen, Karina Ivanisenko, Birgit 
Kiipus, Marek Lepanurm, Marleen 
Martin, Andreas Reinula, Karl-Ro-
bert Sepping, Sigre Sumla, Margus 
Tipner, Rain Varblane

4.b klass – Anti Arulepp, Madli 
Koppelmann, Kristian Külmallik, 
Kuldar Kütt, Joonatan Leppik, 
Maris Nüüd, Elli Soosaar

4.c klass – Aleksander Buš, Ma-
ria Laisarv, Aleksander Mihhailov, 
Egle Naarits, Jelena Penkina, Ülo 
Põder, Signe Rüntü

Klassijuhatajad tänasid kooli 
tänukirjaga lapsevanemaid, kes 
on kaasa aidanud oma lapse klassi 
ettevõtmiste ja ürituste läbiviimi-
sel, heatahtliku suhtumise eest 
õpetajasse ja koolisse, tubli lapse 
kasvatamise eest.

Olemegi sellel õppeaastal lõpusirgel. 
Koolimaja on jäänud vaikseks ning 
tühjaks. Ringi liiguvad eksamipala-
vikus 9-ndate ja 12. klassi õpilased. 
Peagi jõuavad kätte koolilõpu peod, 
kellele kurvalt, kellele rõõmsalt. Koo-
list lahkuda on raske, sest see maja 
on olnud 12 aastat teiseks koduks. 
Käes lõputunnistused ja lillesülemid, 
lahkuvad õpilased koolimajast. 

Koolimaja aga elab oma elu edasi. 
Alustatakse remonti, muretsetakse 
uus mööbel, et algaval õppeaastal 
oleks õpilastel mugav ja hubane. 
Koolil pole aega mõelda suvepuh-
kusele, vana koolimaja valmistub 
uueks õppeaastaks.

Meie aga mõtleme möödunud 
õppeaastale, arutleme, mis läks hästi 
ja mis halvasti. Teeme kokkuvõtteid 
töödest, tegemisest, täname õpilasi 
ja õpetajaid tehtud tegude eest.

Õppeaasta jooksul on toimunud 
palju huvitavat. Ära võiks märkida 
konkursse “Sügisvärvides klassi-
aken”, jõulukaunistuste konkurss 
“Kool kauniks”, joonistus- ja luu-
lekonkursid hingedepäeval ja ema-
keelepäeval. 

Põnev oli koos isadega läbi viidud 
spordipäev. Tublidele issidele suur 
tänu aktiivse osavõtu eest.

Toimus traditsiooniline viktorii-
nisari gümnaasiumiklassidele, kus 
võitjaks osutus 10. klass.

Toimusid Rammumees 2007 vali-
mised. Menukalt möödus Mini-Missi 
ja Misteri valimised. Tegemist oli kena-
de, tublide ja andekate kandidaatidega. 
Mini-Missiks valiti 1.b klassi õpilane 
Jekaterina Akimova. Mini-Misteriks 
valiti 1.a klassi õpilane Aleksandr 
Frolov. 

Emadepäeva kontsert läks täis-
saalile, kohale olid tulnud paljude 
laste emad ja vanaemad. Avatud oli 
õpilastööde näitus. Õues koolimaja 
pargis toimus lemmikloomapäev koos 
elavate loomadega. Lapsed tutvustasid 
lemmikloomi ja demonstreerisid ka 
nende võimeid. Esinesid õpilased 
tsirkuseprogrammiga ja külla tulid 
Tapa erikooli poisid, kes esitasid 
püramiide.

Lastekaitsepäeval tegime asfaldi 
joonistusi ja vaatasime koos saalis 
multifilme. Lõpuks toimus direktori 
vastuvõtt 135 tublile, aktiivsele ja 
hea õppeedukusega õpilasele. Diplo-
mid, tänukirjad, preemiad, auhinnad 
ja direktor Henry Kallaste soe ja 
tugev käepigistus tõid laste nägudele 
naeratuse.

Kooli moto oli sellel aastal “Õpi-
lane koolis rõõmus, siis on ka tema 
õppevõime suurem”.

Kool on osalenud vabariiklikul 
“Suitsuprii klassi” võistlusel. Koolis 
võitsid selle 9.a ja 12. klass. Korral-
dasime ka suitsuvabu nädalaid, “Ei 
suitsule”. Tänu nendele nädalatele 
suutsid paljud end distsiplineerida ja 
öelda suitsule ei. Osalesime projek-
tis “Väike Heategu”, kus müüsime 
UNICEF-i kaarte. Projekt “Sportlik 
ja kultuuriline koolivaheaeg” andis 
meile võimaluse külastada “Tõe ja 
õiguse” radasid. Projekt oli mõeldud 
keelekümblusklassidele kirjandus-
nädalal. Tervist edendavate projek-
tidega püüame tähelepanu suunata 
õpilase tervisele ja õigele toitumisele 
koolis. Loenguid on peetud õpilastele, 
õpetajatele ja lapsevanematele erineva-
tel teemadel: “Lapsed – peavalu või 
rõõm”, “Õpime üheskoos”, “Psüh-
holoogilised rollimängud” jne.

Korraldatud on ekskursioone 
tublidele aktivistidele, tublidele õp-
petöös, olümpiaadide ja konkursside 
võitjatele.

Vabariiklikul joonistuste konkur-
sil sai 2. koha Ingrid Petrovski (juh 
õp Natalia Šelabotina).

Maakonna olümpiaadidel ma-
temaatikas olid tublimad: Alexey 
Buchkov 6. klassist – 5. koht (õp An-
neli Morgenson), Julia Martsinkevitš 
10. klassist – 6. koht (õp Julia Guba-
nova), Olesja Dmitrijeva 11. klassist 
– 7. koht (õp Anneli Morgenson), 
Jekaterina Leonova 11. klassist – 8. 
koht (õp Anneli Morgenson), Na-
dezhda Rudich 12. klassist – 6. koht 
(õpetaja Julia Gubanova).

Direktor Henry Kallaste tänas 
tänukirjade ja karikatega klasside-
vahelises võitluses 2006/2007. õa 
alljärgnevaid klasse (koolil on oma 
raha “Henriki” ja vastavalt saadud 
punktidele toimub ka arvestus):

I koht 1.b klass – klassijuh Va-
lentyna Tenytska; I koht 5. klass- 
klassijuh Jelena Jakovleva; I koht 
10. klass – klassijuh Marina Mart-
sinkevitš; II koht 4. klass – klassijuh 
Valentyna Pavliuk; II koht 6. a klass 
– klassijuh Monika Läänemägi; II 
koht 9. a klass – klassijuh Katre 
Jürgenson; III koht 3. klass – klas-
sijuh Jelena Malovskaja; III koht 7.a 
klass – klassijuh Galina Vassiljeva; 
III koht 11. klass – klassijuh Anneli 
Morgenson.

Kõik ülejäänud klassid olid ka 
tublid, kuid punktide arvestuses jäid 
nimekirja lõpupoole.

Tänati õpetajaid ja ringijuhte. 
Tublimad klassijuhatajad 2006/2007. 
õa olid Marina Martsinkevitš ja Va-
lentyna Tenytska. 

Tublimad ringijuhid: Natalia 
Šelabotina, Jaan Viktor, Jelena 
Kõre. Julia Gubanova ja Anneli 
Morgenson olid tublimad olümpiaa-
dide ettevalmistamisel ja saavutatud 
kohtade eest. Valentyna Pavliuk 
– vene traditsioonide taaselustaja, 
aktiivne ürituste korraldaja. Natalja 
Jevdokimova – aktiivne organisaator 
sõpruskooliga Moskvast. Anatoli 
Butšenkov – treener, saavutatud 
kohtade eest võrkpallis.

Aleksei Alteberg – treener, saavu-
tatud kohtade eest jalgpallis. Vladi-
mir Voronov – treener, saavutatud 
kohtade eest rahvastepallis. Jelena 
Loštšina – esseede konkurss, osale-
miste eest kodanikupäeval.

Eve Allsoo – näitlikud väljapane-
kud, saavutatud kohtade eest maa-
konnas ja vabariiklikul näitusel.

Tänati aktiivsuse ja koostöö eest 
järgnevaid õpetajaid: Jelena Jakov-
leva, Monika Läänemägi, Alevtina 
Vassiljeva, Jelena Malovskaja, Jana 
Januško, Valeri Susi.

Tänati õpetajaid keelekümbluse 
arendamise eest koolis: Raili Rooba, 
Eve Allsoo, Eve Kasekamp, Lea Koit-
järv, Ulrika Palts, Kaida Trujevtseva, 
Viktoria Belitšev, Monika Läänemägi, 
Katre Jürgenson, Jana Januško, Jelena 
Jakovleva, Anneli Morgenson, Valeri 
Susi ja Galina Vassiljeva.

Huvitavat tegevust jätkus aasta 
läbi, kõike lihtsalt kirja panna pole 
võimalik. 
Kui vahel paljud asjad näisid tüütud,
siis tundub nüüd, et aeg on tänada
Oi koolikell, kui rõõmsalt täna
sa tunni lõpul tilised!
Ja ära karda meie pärast,
me sügisel ei hiline!

Ilusaid päikselisi suvepäevi, pu-
hake mõnuga ja tundke rõõmu igast 
päevast. 

Helgi Tiitso, 
Tapa vene gümnaasiumi huvijuht 

meie kool

Algas suvevaheaeg

Jäneda põhikooli 18. lennu lõpetajad 16. juunil 2007. Ees vasakult: Liina Lööper, Kristi Lööper, Merit Kalavus, 
õp Maie Ainz. Taga vasakult: Liina Luidalep, Ketter Kruusma, Rita Kreevan, Maret Must, Jaano Lepik. 

Lehtse põhikooli lõpetasid sel aastal Kirle Kamardin, Hans Kurvits, Kati Lilienthal, Mattis-Toomas Metsalo, 
Rauno Priiman, Indrek Raja, Reili Roos ja Krista Tõnuri (klassijuhataja õp Tiiu Tikkerber).

Foto  Kadri Toomingas

Foto  Merike Kärmas

Järgneb lk 6Järg lk 6
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Järgnevad majanduslike hu-
vide deklaratsioonid esitasid 
ametiisikud korruptsioonivas-
tase seaduse § 14 lõike 5 alusel 
vallavolikogu poolt määratud 
komisjonile. Deklaratsioonid 
avaldatakse seaduse § 15 lõike 
3 alusel seaduse lisana kinni-
tatud ametiisiku majanduslike 
huvide deklaratsiooni vormi 
järgi: 

I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi; 2. 

Isikukood [Ei kuulu avaldami-
sele]; 3. Ametikoht; 4. Asutus 
(tööandja); 5. Ametipalgaaste 
ja ametipalk [Avaldatakse 
koos asutusest makstavate 
lisatasudega]. 

II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kin-

nistusraamatusse kandmiseni 
ka ehitised ja nende osad, 
deklareeritakse ka pooleliole-
vad ehitused, ühis- ja kaas-
omandiks oleva vara puhul 
näidatakse ametiisiku osa 
selles): otstarve, asukoha maa-
kond, vald, linn, kinnistus-
piirkond, kinnistu number 
[Asukoha aadressi näitamata]; 
7. Registrisse kantud autod, 
vee- ja õhusõidukid: sõiduki 
liik, mark, väljalaske aasta; 8. 
Aktsiad, osad ja muud väärt-
paberid: emitent, liik, kogus, 
nimiväärtus, koguväärtus; 9. 
Pangaarved (pank, arve liik ja 
nende arv). 

III. Andmed varaliste 
kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja 
teistele eraõiguslikele isiku-
tele, kui võla suurus ületab 
eelmise kuue kuu ametipalga 
või 50 000 krooni, kui ame-
tikohal ametipalka ei maksta: 
võlausaldaja, võlajääk dekla-
reerimise ajal; 11. Muud va-
ralised kohustused, mille suu-
rus ületab deklareerimise ajal 
eelmise kuue kuu ametipalga 
või 50 000 krooni, kui ame-
tikohal ametipalka ei maksta 
(liisingud, käenduslepingud, 
hüpoteegid jms). 

IV. Andmed muude tu-
lude kohta

12. Muud regulaarsed tulud 
(palk ja lisatasud põhitööko-
hal, kui ametiisikul puudub 
ametipalk, näidates nende 
suuruse; kompensatsioonid, 
sh nõukogudest saadavad 
hüvitised, nimetades nõukogu 
ja näidates hüvitise suuruse; 
intressid; pensionid; töövõ-
tust 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 korruptsiooni-
vastase seaduse § 14 lõikele 4 
esitavad vallavolikogu esimees 
Aleksander Sile, vallavanem 
Kuno Rooba ja vallavolikogu 
liige, Ambla vallavanem, Alari 
Kirt deklaratsioonid sisemi-
nistrile ning nende deklarat-
sioonid avalikustatakse Riigi 
Teataja Lisas. 

1. Marina Annus, 3. valla-
volikogu liige, sotsiaalkomisjo-
ni esimees, 4. Tapa vallavoliko-

gu, 5. 1500 krooni, 6. Kinnistu 
Tapa linnas, nr 1233431, 7.-, 
8.-, 9. Hansapank, sularaha-
konto, 10. -, 11.- ;12. palk AS 
Eesti Raudtee; 

1. Svetlana Družkova, 
3. vallavolikogu liige, 4. Tapa 
vallavolikogu, 5. 1000 kroo-
ni, 6. Abikaasade ühisvara 
korteriomand Tapa linnas, nr 
3483331, 7.-, 8. -, 9. Hansapank, 
arveldusarve, 10. -, 11.- ;

12. palk Tapa lasteaed Vi-
kerkaar, lastetoetus; 

1. Leelo Jürimaa, 3. val-
lavolikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1500 krooni, 
6. Kinnistud Tapa vallas, nr 
1682536 ja nr 249436, 7.-, 8. 
-, 9. Hansapank arveldusarve, 
SEB Ühispank arveldusarve, 
10. -, 11.-, 12. palk Lehtse kul-
tuurimaja, Lehtse lasteaed; 

1. Viivi Kallis, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 krooni, 
6. ühisomandis korter Tapa 
vallas, nr 2528931, 7.-, 8. -, 9. 
Hansapank arveldusarve, SEB 
Ühispank arveldusarve, 10. -, 
11.- ; palk OÜ Saksi Mets;

1. Toomas Kaukvere, 3. 
vallavolikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 krooni, 6. 
kinnistamisel maatulundusmaa 
üksuse nimi “VOORE“ Jäneda 
külas Tapa vallas, ühepereela-
mu Tapa vallas, katastritunnus 
40001:002.0033, kuur, katast-
ritunnus 40001:002:0034; 7. 
sõiduauto TOYOTA-CO-
ROLLA XLI 1996, 8. Hansa 
Pensionifond K2, 5220.94 
osakut, 69 960.60 krooni 9. 
Hansapank arvelduskonto, 
Hansapank kogumispensioni 
konto, 10. -, 11.-, 12. palk 
Maamajanduse Infokeskus, 
AS Eesti Vanglatööstus;

1. Elmu Koppelmann, 
3. vallavolikogu liige, 4. Tapa 
vallavolikogu, 5. 1000 krooni, 
6. kinnistu Tapa linnas, nr 
546531, 7.sõiduauto Citroen 
C3, 2002 8.-, 9. Hansapank lih-
tarve, SEB Ühispank lihtarve, 
10. -, 11.-, 12. palk Tapa güm-
naasiumi direktor, Spordiklubi 
Tapa stipendium; 

1. Katrin Kuusik, 3. val-
lavolikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 krooni, 
6. korteriomand Tapa linnas 
(1/2 kaasomandist), maatu-
lundusmaa Peipsiääre vallas, 
nr 2535 (1/2 kaasomandist), 
Uue Reinu kinnistu nr 11429 
Jõgevamaal (1/2 kaasoman-
dist) , 7.-, 8. AS Tapa Haigla, 
8 aktsiat, 120 000 krooni, Tal-
link Grupp, 250 aktsiat, 5125 
krooni, OÜ Tapa PAK, 13 
osakut, 13 000 krooni, 9. Han-
sapank arvelduskonto, SEB 
Ühispank väärtpaberikonto, 
Nordea pank arvelduskonto 
10. Hansapank, laenuleping, 
112 000 krooni 11.- ; 12. töö-
tasu OÜ Tapa PAK, AS Tapa 
Haigla, OÜ Quintiles Estonia, 
Astra Zeneca; 

1. Andres Mandre, 3. 
vallavolikogu liige, 4. Tapa 
vallavolikogu, 5. 1500 krooni, 
6. kinnistu Tapa vallas, nr 
71601:006:0120, 7.-, 8.Han-
sa Ida-Euroopa Aktsiafond, 
Hansapank 242 A-osakut, 
68 234,32 krooni, 9. Hansa-
pank hoiuarve, SEB Ühispank 
hoiuarve, Sampo pank hoiuar-
ve, SEB Ühispank väärtpaberi 
arve, Sampopank väärtpaberi 

arve, 10. -, 11. SEB Ühislii-
sing, sõiduauto kasutusliising, 
25.05.2005- 10.05.2010; 12. 
vanaduspension, FIE Andres 
Mandre Service;

1. Riina Niibo, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa valla-
volikogu, 5. 1000 krooni, 6. 
korteriomand Tapa vallas, nr 
1730236, 7.- 8.-, 9. Hansapank 
arvelduskonto, 10. -, 11.-; 12. 
perearsti töötasu;

1. Raivo Okk, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa valla-
volikogu, 5. 1500 krooni, 6. 
korteriomand Tapa vallas, nr 
4120531; 7. Transit 150L VAN 
Avestark, VAZ-31512, Toyota 
Carina E 8.-, 9. Hansapank, 2 
arveldusarvet, 10. Hansapank, 
17 000 krooni, 11.-; 12. FIE, 
AS Agrimatco Eesti;

1. Arvi Palmsalu, 3. val-
lavolikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 krooni, 6. 
korter Tapa vallas, nr 38124, 
7.sõiduauto Ford Mondeo 
1994, 8.-, 9. -, 10. -, 11.-, 
12.OÜ Tapa Elamu töötasu;

1. Mart Peedo, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 krooni, 
6. kinnistu Tartu vallas, nr 
112404 (1/2 kaasomandist) ja 
korteriomand Tapa linnas, nr 
1561431, 7.-, 8. -, 9. lihtarve 
Hansapank 10. -, 11.-, 12. 
palk Tapa Perearstikeskus OÜ, 
pension, palk Tapa Haigla AS, 
maaomandi rent;

1. Piret Pihel, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1500 krooni, 
6. kinnistud Tapa vallas, nr 
583836, 945436, 1660936, 
3883831, 7.-, 8.-,9.Hansapank 
arveldusarve, SEB Ühispank 
arveldusarve, 10. SEB Ühis-
pank Eesti, 875 000 krooni, 
HansaLiising 84 000 krooni, 
11.- , 12-;

1. Mart Pihlak, 3. vallavo-
likogu liige, 4. Tapa vallavoli-
kogu, 5. 1000 krooni, 6. kin-
nistu Tapa vallas, nr 629231, 
garaažiboks Tapa linnas, 7. 
Audi A6 2003, 8.-, 9. Hansa-
pank arvelduskonto, tähtajali-
ne arve, investeerimishoius 2, 
SEB Ühispank arvelduskonto, 
10. -, 11.-, 12. pension, AS 
Tapa Vesi nõukogu;

1. Kalju Soomeri, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa vallavo-
likogu, 5. 1000 krooni, 6.kin-
nistu Tapa vallas, nr 3895531, 
7. Suzuki Carry 1982, sõidu-
auto VW-PASSAT 1991, 8.-, 
9. Hansapank arveldusarve, 
10. -, 11.-, 12. pension;

1. Lilli Strõnadko 3. val-
lavolikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 krooni, 
6.kinnistu Tapa linnas, nr 
280831, 7.-, 8.-, 9. SEB Ühis-
pank jooksevarve, 10. -, 11.-, 
12. pension;

1. Vjatšeslav Suvorov, 3. 
vallavolikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1500 krooni, 6. 
Autogaraaz Tapa linnas (1/2 
ühisomandist), elamumaa Tapa 
linnas (1/2 ühisomandist), 
korter Tapa linnas, kinnistu nr 
2713131(1/2 ühisomandist), 
7.Sõiduauto Opel-Omega 
1987, sõiduauto Opel-Omega 
1997, 8.-, 9. Hansapank lihtar-
ve, SEB Ühispank lihtarve, 
10. -, 11.-; 12. palk AS Eesti 
Raudtee, AS Tapa Vesi juhatu-
se liikme tasu, palk Lääne-Viru 
maavalitsus, palk Tapa valla-
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valitsus, Sisekaitseakadeemia 
töövõtulepingu tasu;

1. Tatjana Tamm, 3. val-
lavolikogu liige, 4. Tapa valla-
volikogu, 5. 1000 krooni, 6. ½ 
osa elamumaast Tapa linnas, 
kinnistu nr 909631, 7.-, 8. 
TANYV OÜ, osakud, 50%, 
20 000 krooni; 9. Hansapank 
arveldusarve, Hansapank kre-
diidikaart, 10. Hansapank, 
209 606 krooni, 11.-; 12. töö-
tasu TANYV OÜ, KÜ Pikk 
Kask, KÜ Lembitu 16;

1. Kalle Valdlo, 3. valla-
volikogu liige, 4. Tapa val-
lavolikogu, 5. 1000 kroo-
ni, 6. kinnistud Tapa vallas 
nr 108931, nr 109131, 1/3 
kinnistut Kadrina vallas nr 
2804531, kinnistu Tapa vallas 
nr 407431; 7. -, 8. Tapa Mill 
OÜ, 5% osa, nimiväärtus 2000 
krooni, 9. arveldusarve Hansa-
pank, arveldusarve SEB Ühis-
pank, 10. -, 11. Hansa Liising: 
sõiduauto Mazda 3, sõiduauto 
Ford Focus, 12. Tapa Mill OÜ 
juhatuse liikme tasu;

1. Marju Bugri, 3. vallava-
litsuse liige, 4. Tapa vallavalit-
sus, 5. 2690 krooni, 6. korte-
riomand Tapa vallas, kinnistu 
nr 3796031, garaažiboks Tapa 
vallas, 7.-, 8.-, 9. SEB Ühis-
pank jooksevarve, 10. -, 11.-, 
12. Palk Tapa linnaraamatuko-
gu, toitjakaotuspension;

1. Teet Koitjärv, 3. valla-
valitsuse liige, 4. Tapa vallava-
litsus, 5. aste 80, palk 16 800 
krooni, 6. korteriomand Tapa 
linnas, nr 1239731, korte-
riomand Kadrina vallas, nr 
2533431, elamumaa Järve-
Jaani vallas, nr 2381036; 7. 
sõiduauto Moskvitsh 2140 
1979, 8. Sampo Pank pen-
sionifond, 2649,41 osakut, 
40986,37 krooni, Hansapank 
pensionifond, 312,93 osakut, 
5178,99 krooni, 9. Hansapank 
2 arveldusarvet, Nordea Pank 
2 arveldusarvet, 10. -, 11.-, 
12.AS Tapa Vesi, nõukogu 
esimehe tasu;

1. Tõnu Lepik, 3. vallavalit-
suse liige, 4. Tapa vallavalitsus, 
5. 2690 krooni, 6. kinnistud 
Tapa vallas, nr 40001:003:0091, 
n r  40001 :003 :0092 ,  n r 
4 0 0 0 1 : 0 0 3 : 0 0 9 3 ,  n r 
40001:003:0177, 7. sõiduauto 
Mitsubishi Lancer 1988, sõidu-
auto Volkswagen Passat 1993, 
sõiduauto Volkswagen Univer-
saal 1993, veoauto GAZ-51A 
1968, traktor T-25A3 1990, 
traktor MTZ-82L 1987, 8.-, 9. 
arveldusarve Hansapank, 10.-, 
11. kinnistu 4390 hüpoteek 
Eesti Vabariigi kasuks, kinnistu 
3959931 hüpoteek Eesti Vaba-
riigi kasuks, 12. ettevõtlustulu 
talumajapidamisest;

1. Alar Teras, 3. vallavalit-
suse liige, 4. Tapa vallavalitsus, 
5. palgaaste 70, ametipalk 
14 700 krooni, 6. kinnistu 
Tapa linnas, nr 631631, kor-
teriomand Tapa linnas, nr 
1548231 7.- 8. SEB Ühispanga 
Elukindlustus progressiivne 
pensionifond, 4253,59 osakut, 
42535,90 krooni, 9. Nordea 
Pank arvelduskonto, SEB 
Ühispank arvelduskonto, SEB 
Ühispank kaardikonto, SEB 
Ühispank kasutushoius, 10. -, 
11.- ; 12. arvelduskontode ja 
hoiuste intressid, tasu pärand-
vara valitsemise eest.

Tänavused Tapa 
vene gümnaasiumi 
lõpetajad

9.a klass
Andres Bõkov, Anastasi-

ja Bõstrova, Dmitri Keler, 
Diana Kolmõkova, Olga 
Koroleva, Jekaterina Koval, 
Aleksandr Kravtšuk, 

Viktoria Krõlova, Jekate-
rina Ossiitšuk, Kristina Pet-
rovskaja, Porošina, Nadežda 
Tetiana Purovets, Anastasija 
Sakovitš, Oksana Samsono-
va, Oleksandr Sereda, Soch-
ka Šušpanova, Anna Daryna 
Natalja, Zapevalova Jevgenia 
Veiherman 

meie kool ...
Algus lk 5

Ja kuigi palju lilli, harrast juttu
ning uhke lõpukleit või ülikond,
ei saa me targaks siiski nõnda 
ruttu,
kui elluastujatelt ootaks ühis-
kond.

(Eerik-Niiles Kross)

9.b klass
Aleksandr Basmanov, 

Olga Frolova, Aleksandra 
Gorelova, Jevgenija Go-
relova, Jekaterina Hrabro-
va, Jekaterina Kapitono-
va, Aleksandr Karmanov, 
Sergey Kukushkin, Igor 
Pavlov, Vladislav Rjabinin, 
Artem Shabashov, Valeria 
Umbjärv  
9.c klass

Marina Artemjeva, Niko-
lai Bonin, Viktoria Karta-
ševa, Nadežda Ossiitšuk, 
Nikolai Ossiitšuk, Pjotr 
Ossiitšuk, Sergii Romaniuk
9.d klass

Aleksandre Denistchuk, 
Dmitri Jaritševski, Jevgeni 
Kiritšenko, Anastasia Lõ-
martšuk, Vladimir Semjo-
nov, Mihhail Sool, Aleksei 
Žukov   
 

Soovime lõpetajatele hel-
get tulevikku, abiturientidele 
kõrget ja püsivat lendu.

Tapa vene gümnaasiumi 
administratsioon

Väga hästi lõpetasid 5.-8. 
klassini järgmised tüdrukud-
poisid: Kerli Uue, Ruslan 
Antonov, Maarja Kivisild, 
Uku-Kaarel Vorm, Getriin 
Kokk, Veiki Ojaperv, Kaari 
Aupaju, Olari Pipenberg, 
Luise Risthein, Mai-Liis Vol-
mar, Mari-Ann Bugri, Margit 
Freimann, Annika Kari, 
Katre Rang, Marju Jõearu, 
Silvia Bärlin, Kadi Saluste, 
Maryliis Teinfeldt, Johanna 
Vooglaid, Pärja Õun, Mai 
Kroonmäe, Mihkel Kivisild, 
Kristina Sikka.

9. klassi tublimad olid 
Lilit Liige, Anet Rumberg, 

Margus Õun, Sigrit Abel, 
Julia Legatavitšute, Kätlin 
Sinik, Ave Tammar, Siiri 
Andre, Liis Kitsing, Liina 
Saia, Arles Umbaed, Tõnis 
Väli.

Kuldmedaliga lõpetab 
Tapa gümnaasiumi Maarja 
Soomann.

Suur tänu teile, emad-
isad, meie kõigi poolt!

Päikselisi suvepäevi ja 
kosutavat suverõõmu kõi-
gile!

Kaunist suve kõigile!

Tiina Piip, 
Naima Sild

Algas suvevaheaeg...
Algus lk 5
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Euroopa Noored on Euroopa Liidu 
haridusprogramm, mille eesmärgiks 
on toetada noorte omaalgatuslikke 
ja ühiskonna arengule suunatud 
tegevusi, arendada rahvusvahelist 
koostööd, toetada õppimisvõimalusi 
ja kogemuste omandamist väljaspool 
formaalset haridussüsteemi. Samuti 
peetakse oluliseks tõsta noorte tead-
likkust Euroopa mitmekesisusest 
- erinevast kultuuridest, rahvastest, 
tõekspidamistest jne, ning juhitakse 
tähelepanu ühiskonnas valitsevatele 
probleemidele.

Programmi Euroopa Noored 
võimalused jagunevad viie ala-
programmi vahel. Alaprogramm 
2 on Euroopa Vabatahtlik Teenistus 
(EVS) mille raames on 18-30-aas-
tastel noortel võimalus 2-12 kuuks 
minna vabatahtlikku teenistusse 
mõnda teise Euroopa (või Euroopa 
naabruspiirkonna) riiki. See on hea 
võimalus nendele noortele, kes soo-
vivad pärast gümnaasiumi lõpetamist 
jõuda endas selgusele, mida edasi 
teha või lihtsalt võtta aeg maha enne 
ülikooli sisseastumist. 

Vabatahtliku teenistuse projektid 
toimuvad erinevates valdkonda-
des alates tööst laste ja noortega, 
lõpetades keskkonnakaitsealase 
tegevusega. Igal vabatahtlikul on 
koos oma saatva organisatsiooniga 
võimalik ise välja valida just talle 
huvipakkuvaimana näiv tegevusvald-
kond ja vastuvõttev projekt.

Vabatahtlik projekt toimib kolme 
partneri koostöös: • saatev organi-

satsioon, kes kannab hoolt vaba-
tahtliku igakülgse ettevalmistuse ja 
teenistuse vältel täiendava toetuse 
pakkumise eest; • vabatahtlik, 
kelleks võib olla iga 18-30-aas-
tane noor, kes on motiveeritud 
panustama saatva ja vastuvõtva 
organisatsiooni tegevusse; • vas-
tuvõttev organisatsioon, kes 
hoolitseb vabatahtlikule igapäeva-
se tegevuse ja toetuse pakkumise 
eest kogu vabatahtliku teenistuse 
vältel.

13.-17. juunil toimus Norras, 
Selbustrand`is rahvusvaheline 
seminar saatvatele- ja vastuvõt-
vatele organisatsioonidele, kus 
keskenduti vabatahtliku teenistuse 
üldistele ideedele, jagati kogemusi 
erinevate organisatsioonide ja 
vabatahtlikega ning sõlmiti uusi 
kontakte. Oluline rõhuasetus oli 
vabatahtliku mentori või tugiisiku 
rollil EVS`i projektis. Mentoriks 
on isik, kes toetab vabatahtlikku 
kogu tema teenistuse jooksul. 
Osalejaid oli üheksast erinevast 
riigist kokku 21. 

Tapa linn on olnud vastuvõt-
vaks organisatsiooniks juba alates 
2004. aastast ning hetkel teeb 
oma teenistust meie linnas juba 
seitsmes vabatahtlik. Tapa linn on 
omalt poolt andnud noortele või-
maluse õppida läbi elukogemuste 
ning vastu saanud palju huvitavaid 
ideid ja tegevusi sotsiaal- ja noor-
tevaldkonnas.

Ilona Alla,  vabatahtlike mentor

Foto  erakogust

Suvi on puhkuse aeg ning pidusid 
ei saa pidamata jätta. Paljud sellised 
peod toimuvad aga linnast väljas 
või paikades, kuhu peab kindlasti 
autoga sõitma. On juba selge, et 
mitmete ürituste juurde kuulub ka 
alkohol ja nii juhtubki, et just suvel 
tuleb sagedamini ette olukordi, 
kus pärast vägijookide pruukimist 
autorooli istutakse. Ka statistika 
näitab selliste juhtumite suuremat 
esinemist puhkuseperioodidel, nii 
tabati näiteks ühel nädalavahetusel, 
2. ja 3. juunil lausa 18 joobeseisun-
dis autot juhtinud isikut.

Põhjuseid, miks inimene otsus-
tab joobeseisundis autot juhtida, 
on erinevaid. Mõnikord on nen-
deks sõprade provokatsioonid, 
teinekord uljus ja oma võimete 
ülehindamine, kuid enamasti on 
sellised otsused tingitud ettevaa-
tamatusest või planeerimata tege-
vusest. Oma tegevust annab aga 
alati korraldada ja seda peaks enne 
alkoholi tarbimist kindlasti tegema. 
Seejuures tuleks meeles pidada 
mõningaid lihtsaid soovitusi, et 
pidu õnnestuks ega lõppeks kellegi 
jaoks traagiliselt.

Planeerimisele, kuidas pidudelt 
koju saada, peaks pühendama 
sama palju aega kui peo enese pla-
neerimisele. Kui on teada, et tuleb 
autoga tagasi sõita, on mõistlik 
omavahel kokku leppida, kes jääb 
kaineks juhiks ning hoolitseb ohutu 
sõidu eest. Vajaduse korral võib ka 
hiljem mujalt mõne sõbra appi kut-
suda. Kindlasti tuleb veenduda, et 
rooli taha on lubatud usaldusväär-
ne isik, kes kord antud lubadust  
ka peab ning alkoholi üritusel ei 
tarvita. Siinkohal panen südamele, 
et sellel isikul peaks kindlasti olema 

ka juhtimisõigus.
Alati on olemas võimalus kasuta-

da ühistransporti või taksoteenust. 
Kindlasti on linnade bussipeatustes 
kirjas busside sõidugraafikud, neid 
leiab muudestki infokanalitest nagu 
internet või  ajalehed. Sõiduplaane 
võib juba varem uurida ning sel-
geks teha, mis kell ja kuhu bussid 
sõidavad ning siis sobival ajal õiges 
peatuses olla.

Juhul, kui keegi ei soovi jääda 
kaineks autojuhiks ning seltskonnas 
on kõik isikud joobes, peaks uurima, 
kas peopaigas on ööbimisvõimalus. 
Seal võib siis vastavalt vajadusele 
piisavalt kaua kuni täieliku kainene-
miseni aega veeta. Kui palju kulub 
aega, et täielikult kaineks saada, 
oleneb joobe astmest ja inimeste 
füsioloogilisest eripärast. Väikese 
soovitusena tasuks meeles pidada, 
et näiteks üks 0,5 l pudel õlut on 
võrdne 80grammi viinaga ja antud 
alkoholikoguse hävitab organism 5 
tunni jooksul.

Politsei teeb omalt poolt kõik, et 
Eesti teedel oleks liiklemine turvali-
ne. Liiklusõnnetuste analüüs alates 
2004. aastast näitas, et üheks põh-
juseks on lubatud kiiruse ületamine 
ja teiseks turvavarustuse mitteka-
sutamine. Juhin erilist tähelepanu 
sellele, et ka tagaistmel on turvavöö 
kinnitamine kohustuslik!

Tuletan ka jalgratturitele, moo-
torratturitele ja motorollerite juh-
tidele meelde, et enne sõidu alusta-
mist tuleb pähe panna kiiver.

Peale igapäevase liiklusjärelvalve 
teostamise  jälgime, kuidas täidetak-
se rikkujatele määratud karistusi. 
Pean tõdema, et on küllaltki palju 
inimesi, kes ei tasu õigeaegselt 
määratud trahvi ning nende suhtes 

alustatakse täitemenetlust. Kuigi 
täitemenetluses saavutatakse tihti 
kohtutäituri ja võlgniku vahel 
kokkulepe trahvi ositi maksmise 
osas, ei suuda siiski viimased tihti 
sellest kinni pidada. Samuti ei ole 
rikkujal sissetulekut või vara, millele 
sissenõue pöörata. Sellest tulenevalt 
on Ida Politseiprefektuur esitanud 
selliste isikute kohta 25 taotlust 
rahatrahvi asendamiseks arestiga. 
Vastavad kohtuistungid peaksid 
toimuma lähiajal ning 600-kroonine 
trahvisumma asendatakse ööpäeva-
se arestiga. Enamikul isikutest, kelle 
suhtes taotlus esitati, olid tasumata 
trahvisummad 15 000–18 000 
krooni suurused.

Samuti hakkame lisakaristusena 
kasutama juhtimisõiguse peatamist 
ehk juhiloa äravõtmist ajavahemi-
kus ühest kuust kuni poole aastani 
ning joobeseisundis juhtimise eest 
kuni üheksa kuuni.

Tarmo Nurm, 
Ida Politseiprefektuuri 

korrakaitseosakonna politseidirektor

6. juuni 2007 

• Tunnistati hanke „Kino helitehni-
ka soetamine“ edukaks pakkumiseks 
Music Center OÜ poolt esitatud 
pakkumine 460 254.49 krooni.
• Tunnistati riigihanke „Tapa valla 
õpilasliinide teenindamine“ edukaks 
pakkumiseks Tapa Autobussipark 
OÜ poolt esitatud pakkumine Tapa 
ja Jäneda õpilasliinide osas ja Lehtse 
Buss Tiit Orupõld poolt esitatud 
pakkumine Lehtse õpilasliinide 
osas.
• Määrati korteriomandi seadmine 
Tapa vallas Lehtse alevikus Keskuse 
1 katastriüksuse suurus ja maksus-
tamishind.
• Määrati AS-i Starman sideka-
nalisatsiooni ja jaotuskappide 
koha-aadressid (Tapa vald, Tapa 
linn, Õuna 3a, Roheline 20b ja 
Roheline 2a) ja väljastati ehituseks 
ehitusload.
• Väljastati OÜ-le Kokopelli ehitus-
luba 8 korteriga elamu rekonstruee-
rimiseks Tapa linn 1. Mai pst 12.
• Reservfondist eraldati kolmele 
õpilasele rahaline kingitus.
• Määrati projekteerimistingimused 
elamu projekteerimiseks kinnistule 
Ambla mnt 14.

13. juuni 2007 

• Ühe inimesega sõlmitakse kodu-
teenuse osutamise leping.
• Ühele inimesele keelduti hooldaja 
määramisest kuna hooldaja määra-
mise võib asendada koduhooldus-
teenusega.
• Hanke „Jäneda kooli elektripai-
galdise renoveerimine „ parimaks 
pakkumiseks tunnistati OÜ Särts 
poolt esitatud pakkumine.
• Tunnistati riigihankele „Investee-
rimislaen“ edukaks pakkumiseks AS 
SEB Eesti Ühispank poolt esitatud 
pakkumine.
• Määrati Tapa vallas Läste külas 
asuva Kurge katastriüksuse uueks 
nimeks Kurge 2.
• Kinnitati Tapa vallas Imastu külas 
Imastu 11 hoone teenindamiseks 
vajaliku maa suurus ja maksusta-
mishind.
• Korterite Keskuse 9-2, Lehtse 
alevik ja Uus 12-2 Tapa linn suu-
line enampakkumine tunnistati 
nurjunuks kuna ei laekunud ühtegi 
avaldust.
• Reservfondist eraldati 2000 krooni 
18. juulil 2007 Tapa Jakobi Kirikus 
toimuva Koit Toome kontserdi 
“Allikas” korraldamiseks.

vALLAvALITSuSE ISTuNgID

14. juuni 2007

• Kinnitati Tapa vene gümnaasiumi 
ja Tapa valla põhimäärused.
• Muudeti määrust „Tapa valla 2007. 
aasta eelarve kinnitamine“.
• Katastriüksustele kinnitati siht-
otstarbed.
• Otsustati osaleda MTÜ-s Lääne-
Viru Jäätmekeskus.
• Otsustati võtta rahaline kohustus 
summas 1 782 913 krooni Simens 
Financial Services AB Eesti fi-

liaali ees Tapa linna Pargi tänava 
tänavavalgustuse ja Kooli ning 
Kultuurikoja pargi pargivalgustuse 
elektripaigaldiste finantseerimiseks 
(lepingu vorm – liising, lepingu 
periood – 60 kuud).
• Otsustati müüa suulise enampak-
kumise korras Tapa vallale kuuluv 
kinnistu Ambla mnt 11 Tapa linn ja 
Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuse 
masuudihoidla.
• Muudeti vallavalitsuse struktuuri 
ja teenistujate koosseisu.

vALLAvoLIkogu ISTuNgID

Õnnetuse hoiab ära ettevalmistus

Euroopa vabatahtlik 
teenistus

Aastat nelikümmend tagasi oli Tapa 
raudteejaam, tolleaegse nimega 
vaksal Tapa tähtsaim punkt. Rongid 
tulid, rongid läksid, mõnigi viis kiire 
kirja vaksalisse. Postivagunil oli külje 
peal pilu, sealt kiri sisse ja paari tunni 
pärast oli Tallinnas.

Vaksalis oli restoran, puhvet, ajale-
hekiosk, veel üks kiosk toiduainetega, 
juuksur, arstirohtude müügilett, kabi-
netid vaksaliülemale ja jaamaülemale, 
miilitsapunkt ja arestikamber, kus alla-
kirjutanul oli võimalus viibida rahvusva-
helisest kaklusest osavõtmise pärast. 

Oli mitu piletikassat, koledat lõginat 
tegi plekist sõiduplaan, mis nupule 
vajutamisel päästis valla plekitükid 
sinna maalitud kellaaegadega, oli hulk 
hoiukappe, plekist suur veenõu kuhu 
oli ketiga kinnitatud kruus, hilisemal 
ajal oli telefongi.

Restorani juurde kuulus õhtuti 
riietehoid. Päeval töötas restoran 
sööklana, kusjuures eraldi oli puhvet 
jookide ja juurdekuuluvaga. Viimasest 
tahaksingi rääkida. Nimelt oli puhve-
tipidajaks Amblast pärit Urve, kena 
näitsik, kes käis tööl bussiga. Kord 
oli tal sööklajuhataja Poska Milviga 
arusaamatus. Üks mõtles, et teine 

lukustab vaksali tagaukse, teine mõtles 
samamoodi, nii jäetigi uks lahti. 

Öösel tiirutas ümber vaksali kee-
gi sõbralikust idavennasvabariigist, 
avastas hämmastusega, et tagauks 
lahti. Astus sisse – limonaadi, konjakit, 
viina kõik riiulid täis, ja ei ühtegi hinge! 
Justkui ilus unenägu. Noh, Vanka või 
Petka, jumal teab mis ta nimi oli, aega 
ei viitnud, toppis omal kõik võimalikud 
kohad pudeleid täis ning lasi jalga.

Veidi aja pärast tegi ringkäiku samas 
majas resideeriv miilits vaatas puhveti-
uksest tulevad värsked lubjavildijäljed. 
Noh, väikene jälitamine ning suller 
võeti kinni. 

Asi oleks justkui tühine pisivargus, 
kuid tõeline üllatus alles tuleb. Nimelt 
idanaaber ei osanud loomulikult 
tšuhnaade keelt, kahmis valge viina 
sorokovkasid omast arust, kuid tege-
likkuses olid need kõik VÄRSKA vee 
pudelid, konjakid jättis puutumata. 

Kui siis oleks olnud juba Värskas 
turumajandus, milline reklaam, inimene 
läheb vangimajja istuma Värska vee var-
guse eest! Lool on muidugi oma moraal 
– õppige keeli, läheb ehk vaja kunagi!

Endel Pajula, 
Ambla

värska viis vangimajja

Loomade 
vaktsi-

neerimine
Reedel, 6. juulil 2007 kell 16–17 
toimub Hommiku tänava par-
kimisplatsil koerte ja kasside 
vaktsineerimine marutaudi vastu. 
Koerte ja kasside vaktsineerimi-
seks kompleksvaktsiiniga regist-
reeruda telefoni teel 3. juuliks.  
I n f o  t e l e f o n i l  5 6 5 6  9 8 6 9  
Volitatud vet-arst Piret Virk. 

Loomaomanikud! Loomatau-
ditõrje tööde läbiviimine Saksi 
piirkonnas toimub: 

Esmaspäeval, 25. juunil  
Saiakopli kl 9; Saiakopliküla kl 10;  
N õ m m k ü l a  k l  1 1 ;  K a r k u -
se kl 12; Näo kl 13; Piilu kl 14.  
Kontroll neljapäeval, 28. juunil  
E s m a s p ä e v a l ,  2 .  j u u l i l  
Saksi kl 9; Pariisi kl 9.30; Kiku kl 10; 
Salda kl 10.30; Männiku kl 11; Lok-
su kl 12; Imastu kl 13.30; Moe kl 14  
Kontroll neljapäeval, 5. juulil. 

Tuberkuliniseerimisele kuu-
luvad veised alates kuuendast 
elunädalast (v.a nuumpullid).  
Veiste uurimine leukoosile ja 
brutselloosile toimub piimast.  
Koerte ja kasside vaktsineerimine 
marutaudi vastu toimub 28. juunil ja 
5. juulil vastavalt ülaltoodud ajakavale.  
Koerte ja kasside vaktsinee-
r i m i s ek s  ko mp l ek sva k t s i i -
niga registreeruda telefoni teel.  
Info telefonil 5656 9869. 

Piret Virk, 
volitatud vet-arst 
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OÜ Puusõber müüb aasta läbi 
KÜTTEPUID 

lõhutud ja sobivas mõõdus. 
Kogused täpsed ja mõõdetavad, 

puud koormasse laotud. 
Firmal on pikaajaline küttepuude 

tootmise kogemus. 
Tel 5660 7450

TEATED - KUULUTUSED - TEATED

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

Eesti XVI talupäevad
 toimuvad 

28.–29.07.2007 Jänedal.
Täpsem info www.janedaturism.ee

Vabandus!
Vabandame Tapa valla ajalehes 

nr 9/309, 28.04.2007. a
ilmunud artikils 

“Vallateede investeeringud 2007” 
eksituse pärast. 

Küüni tänava asemel 
toimuvad pindamisetööd Hiie tänaval.

Volitatud veterinaararst Maie Kommusaar 
(Lehtse piirkond) on puhkusel 2.–15.juulil
2007. Asendab Piret Virk (tel 5656 9869)

Alates 
25. juunist kuni 27. juulini 

puhkavad kõikide 
teeninduspunktide vallasekretäri abid 
ja nende vastuvõttu sel ajavahemikul 

ei toimu.
 

2. juulil ei toimu maakorraldaja vastuvõttu 
Lehtse teeninduspunktis. 

Maakorraldaja järgmine vastuvõtuaeg 
Lehtse teeninduspunktis on 6. augustil. 

Moe teeninduspunkti sotsiaaltöötaja 
puhkab 2.–15 juuli, 23. juuli kuni 

12. august ja 
21. –30. august. 

Palume sel ajal pöörduda vallamajja 
aadressil Pikk 15, Tapa linn, 

sotsiaalküsimustes Roheline 19, Tapa linn. 

Tapa vallavalitsus

Tapa muuseumis avatud 
Tapa käsitööringi suvenäitus

SEEnIOrITUbA 
annab teada: 

uriinipidamatusega inimeste nõustamine 
ja toodetega 

(mähkmed, nahahooldusvahendid) 
tutvumine ja tellimine toimub seenioritoas 

suveperioodil järgnevalt: 
6. juulil ja 3. augustil 2007.

OÜ Multivarius müüb tooreid ja kuivi 
küttepuid. 

Transpordi võimalus. Kuulutus ei aegu. 
Tel 501 3862.

OÜ Kadrina Sport võtab tööle 
UJUlA ADMInISTrAATOrI 

ja 
KOrISTAJA. 
Tel 508 9922.

Ostan valikuliselt 
vene-aegset fototehnikat 

(fotoaparaadid, objektiivid, filtrid jm). 
Kontakt: mobiil 5389 5283, 

e-post kamarajurakas@hot.ee

Summuteid ja katalüsaatoreid tootev ettevõte 
võtab tööle

MÜÜGISEKrETÄrI
SEADISTAJA
KEEVITAJA

MEHAAnIKU

CV saatmise võimalused:
e-posti aadressil info@universal.ee, 

faksil 32 95 887, aadressil Leina 14 45109 Tapa 
või tulla kohapeale.

Info telefonil 329 5860

rEGISTrEErIME SOOVIJAID
Eesti keele algtaseme kursusele ja

 Inglise keele kesktaseme II osa kursusele 
(The New Cambridge English Course 3). 
Algus gruppide täitumisel septembris. 

Info ja registreerimine Tapal Roheline 19 või 
telefonil 325 8690.

roheline 19, Tapa


