V Ä I K E - M A A R J A VA L L A

INFOLEHT
Nr 10 (289)

NOVEMBER 2018

Rakke raamatukogu sai
avarad ruumid
Alates 5ndast novembrist on külastajatele taasavatud valla renoveeritud
Rakke raamatukogu uksed. Aleviku
keskosas Faehlmanni tänaval asuvas
hoones on juurdeehituse valmimise
järel võrreldes varasemaga ruumi
märksa rohkem.
Remondi ja juurdeehitusega sai raamatukogu endale suuremad ja mugavamad ruumid, mida on lugejatel meeldiv
külastada. Kaasaegsete töötingimustega paranes tunduvalt ka töökeskkond.
Majas töötab kolm inimest.
Valmis üks suur lugemissaal nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks renoveeriti direktori kabinet ning puhke- ja
töötuba. Toas, kus varasemalt oli las-

„Hakkame ka ise oma uues saalis
kindlasti koolitusi korraldama. Ideid
on, aga ühtegi
konkreetset
plaani muidugi
veel mitte,“ rääkis Rakke raamatukogu direktor
Kadi Keär. „Varem oli meil ka
mälumängusari
„Mälukas“ kümme aastat, mis
inimestele väga
meeldis. Hetkel
ei ole me veel
Kadi Keär (vasakul) juhib Rakke raamatukogu oktoobrist. leidnud kedagi,
Foto Kristel Kitsing
kes selle eestvedada võtaks,“ meenutas Keär.
tele mõeldud lugemistuba, on nüüd
Oktoobri lõpus renoveeritud ruumiraamatukogu saal. Seal on võimalik
desse pääsenud Kadi Keär tunneb uhkorraldada erinevaid teemaõhtuid ning
kust uute avarate ruumide üle. „Mulle
ruume ka välja rentida.

TASUTA

Ole koos meiega: facebook

väga meeldib, et meil on nüüd ruumi ja
tuba on soe ja valge. Me elasime varem
ikka tohutus ruumikitsikuses,“ selgitas
neli aastat Rakke raamatukogus töötanud ja oktoobrist direktorina töötav

Keär.
Keär loodab, et lugejad, kes vahepeal remondi tõttu kaugele asula
serva ei saanud neid külastama tulla,
leiavad tee nende juurde siiski tagasi. „Ei pea vaid
lugema tulema.
Raamatukogus
võib ka niisama
toredasti aega
veeta, infot hankida ja muudki
– oleme lahkelt
nõus abistama,“
sedastas Keär.
Endiselt on
raamatukogu
avatud E, T, K, R
11-18 ja N 8-18.

Raamatukogu sai suuremad ja mugavamad ruumid.
Foto Kristel Kitsing

Väike-Maarjasse rajati
tänapäevane biokatlamaja

Parimaid kaadreid papsist ja lapsest
püüab Liis Niinemets

Teisipäeval, 6ndal novembril avas Adven Eesti AS pidulikult Väike-Maarja
seltsimaja taga paikneva hakkpuidul
töötava tänapäevase biokatlamaja.
Lühikese aja jooksul on tegemist
testimised läbinud ja tööd alustanud
kolmanda omataolisega Eestis.
Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam
on veendunud projekti olulisuses ning
hakkepuidu edus. “Sellised investeeringud toetavad stabiilselt soodsa hinnaga hakkepuidu kasutusele võtmist.
Tegemist on taastuvenergiaga, mis jätab keskkonnale võrreldes fossiilsete
kütustega märgatavalt väiksema jalajälje. Lisaks on hakkpuidu eeliseks see,
et tegemist on kodumaise kütusega,

misõpetaja Margit Randveer.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonTeise auhinnalise koha sai konkurna ja kohaliku valla koostöös toimunud
sil foto „Parim
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mängukaasfotojahi „Paps
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mille
ja laps“ võitis
autoriks Signe
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eest „Lõbusõit
just mõnusa
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huumori pooPubliku
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me harjunud
Olen täpselt issi nägu.
kuulutati Mavanematena
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ri-Ann Kundla
ikka lapsi keetehtud foto „Üle kivide ja kändude...
lama. See foto teeb lausa kadedaks,
aga alati ISSIGA KOOS!“
sest emotsioon, mis kaadrist välja hüpV ä i ke-Maarja
Gümnaasiumi
huvijuht Helina Lükk märkis, et tema valikute aluseks
žürii liikmena
oli
eelkõige
isa roll lapse
elus ja koos
veedetud kvaliteetaeg, kus
leitakse ühised nauditaLõbusõit pakikal. Foto Birgit Ilves
vad tegevusi ja
arvestatakse mõlema poole soovidega.
pab, on võrratu,“ märkis Väike-Maarja
Kolmandaks žürii liikmeks oli Väinaiskodukaitsja, kohaliku lasteaia liiku-

ti samas poolteist kilomeetrit soojusvõrke.
Uue biokütusel töötava katla võimsus on ligi 1 MW. Krõbedate talvekülmade tarvis hoitakse alles ka vanemad
gaasikatlad, mida lastakse käiku vaid
tipukoormuste katmiseks. Olukorras,
kus maagaasi hind on pidevas tõusus,
pakub hakkepuidul töötav katlamaja
Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami
sõnul stabiilsemat ja taskukohasemat
hinda ning ühtlasi paremat teenust.
“Kui oleksime Väike-Maarjas jätkanud
vaid maagaasil sooja tootmist oleks
ühe megavatt-tunni hind ilma käibemaksuta 69,51 eurot. Täna on toasooja hind ilma käibemaksuta 55,12 eurot

Hakkepuidul töötav katlamaja pakub stabiilsemat ja taskukohasemat hinda.
Foto Kristel Kitsing
megavatt-tunni kohta ning tänu hakkemille tootmine annab tööd piirkonna
puidule üleminekule, suudame klientiinimestele.“ Väike-Maarja katlamaja
dele pakkuda sarnast toasooja hinda ka
investeeringu kogumaksumus oli umtulevikus,“ selgitas Heinam.
bes 550 000 eurot. Adveni osalus oli
Keskküttevõrgu varustuskindlus ja
290 000 ning Keskkonnainvesteerinka hindade stabiilsus on selle investeegute keskuse (KIK) toetus ligi 260 000
ringu abil Väike-Maarja alevikus olulieurot, mis tuli Euroopa Liidu ühtekuuselt tõusnud.
luvusfondi toetusskeemist «Efektiivne
soojusenergia tootmine ja ülekanne».
Kristel Kitsing
Uue, moodsal tehnoloogial põhineva
biokatlamaja rajamisele lisaks uuenda-

Väike-Maarja
Valla Infoleht
internetis
www.v-maarja.ee

Kristel Kitsing

ke-Maarja vallavalitsuse kultuurinõunik
Ivika Aman, kes märkis kolmanda koha
saavutanud foto kohta, et tegemist on
klassikalise kesk-kadreeringuga ja positiivse emotsiooniga fotoga. Tema sõnul
oli fotolt näha, et isa ja poja vahel on
hea klapp.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna ja Väike-Maarja vallavalitsuse
poolt korraldatav fotojaht „Paps ja laps“
vältas 25. oktoobrist kuni 4. novembrini. Osaleda võisid
kõik Väike-Maarja
valla elanikud, kes
tundsid, et
isa ja lapse
ühishetked väärivad jäädvustamist.
Parimate tööde
autoreid
tunnustati
PõhjakesParim mängukaaslane. kuse kinkekaartide
Foto Signe Kivivare
ja lisaauhindadega Väike-Maarja Gümnaasiumi
poolt korraldataval isadepäevaüritusel
gümnaasiumi peahoones.
Kristel Kitsing

Uuenenud infotahvleid
kaunistavad
kihelkonnavärvides
triibustikud
Hiljuti paigaldati valla erinevatesse
kohtadesse kuus uut teadetetahvlit.
Mitme tahvli asukoht on varasemaga
võrreldes muutunud.
Väike-Maarja keskosas asub infotahvel nüüd muuseumihoone otsaseina juures, Vaos laste mänguväljaku
juures, Kiltsi infotahvli uus asukoht on

bussijaamas, Triigis ikka endiselt poe
juures, Simunas kahe poe vahele jääval
alal, Rakkes Grossi Toidukaupade poe
kõrval.
Uued infotahvlid on kaunistatud kihelkonna rahvariiete triibumustriga
– Väike-Maarja, Kiltsi, Vao ja Triigi infotahvlitel on näha Väike-Maarja kihelkon-

Foto Ilve Tobreluts
na rahvariiete värvid, Simuna ja Rakke
infotahvlitelt vaatab aga vastu Simuna
kihelkonna rahvariiete triibustik.
Infotahvlid valmistas Egesten Metalliehitus OÜ, paigaldas Pandivere
Ehitus OÜ.
Ilve Tobreluts
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Vallavanema kuu
Oleme käesoleva aastal EV100 tähtpäeva lainel. EV100 korraldustoimkond
on väljastanud mitmetele objektidele
EV100 sündmust tähistava plaadi, mille korraldajad nähtavasse kohta riputavad. Väike-Maarja keskväljakul on see
ajaloolist sündmust tähistav plaadike
Georg Lurichi ausamba istumisala küljes säramas ning loodetavasti kõnetab
aastakümneid nii meid endid kui meie
külalisi. Kui käesoleval aastal 11. novembril ajaratast täpselt 100 aastat
tagurpidi keerata, siis jõuame sündmuseni, mis andis võimaluse meil oma vabariik luua. 11. novembril 1918 lõppes
I maailmasõda. Mõelgem sekundiks: I
maailmasõda viis siit ilmast üle üheksa miljoni sõduri ja seitsme miljoni
tsiviilisiku. Mõelgem veel üks sekund
eelnevale.
Koduvalla tegemistesse ja lühemale
ajaloole pilku heites, siis on möödunud
esimene aasta, kus meie enda elanikud
said otsustada, millised olid just nende jaoks parimad kandidaadid vallavolikogu laua taga. 25.oktoobril möödus
täpselt 1 aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimistest. Valimispäeva
järgselt hakkas nii Väike-Maarja kui ka
Rakke valla elanike käekäigu eest esimesi samme seadma ühine vallavolikogu. Kui mäletate, siis just meie vallas
kulus valmistulemuste väljakuulutamisel kõige rohkem aega. Õnneks asjad
lahenesid ning täna tagasi vaadates
on heameel, et suur osa elanike heakskiidu saanud vallavolikogust jagab
ühiseid mõtteid ja väärtuseid. Koalitsioonileping kirjutati alla valimisliidu
Meie Pandivere, Eesti Keskerakonna,
Isamaaliidu ning Eesti Reformierakonna poolt. See leping on valla kodulehel

kõigile avalikult loetav. Kindlasti ei ole
tänasel päeval võimalik teostada omavalitsuse juhtimist ühe isiku soolona.
See on meeskonnatöö ning selle üheks
oluliseks alusdokumendiks (lisaks seadustele ja koalitsioonilepingule) on
oktoobri vallavolikogu istungil vastu
võetud Väike-Maarja valla arengukava
2019-2027 ja eelarvestrateegia järgnevaks neljaks aastaks. Koostamisse olid
kaasatud kõik ametnikud, volikogu ja
volikogu komisjonide liikmed ning ka
kõik elanikud.
Raske on lahendada kõiki teemasid korraga (ühel aastal), sellepärast
koostatakse täpsem tegevuskava, mis
saab olema järgmise olulise sammu
ehk konkreetse aastaeelarve koostamise aluseks. Tegevuskavas on konkreetsed tegevused ja investeeringud koos
nende maksumuse, läbiviimise ajakava
ja vastutajaga. Kõik see peab toetama
meie omavalitsuse visiooni 2027 aastaks. Panen selle siis kirja, et see püsiks
meil kõigil meeles. Väike-Maarja vald
on vaimu ja väega tegutsev paikkond
– tegus, hooliv ning meeldiva elu- ja
töökeskkonnaga. Lihtne! Kuid milline
on konkreetne tee selleni jõudmiseks
ja millest alustada?
Selleks ongi arengukava jagatud
valdkondadeks (meie valla arengukava
on jagatud seitsmeks erinevaks valdkonnaks) ning igas valdkonnas on just
selle valdkonna arendamiseks olulisemad väljakutsed ja tegevused kokku
lepitud. Kui suurema ümardusena tuua
välja rahalised numbrid 2019 aastal,
siis tulusid kalendriaastas on planeeritud 8,85 ja kulusid 8,58 miljonit eurot.
Ehk investeeringuteks on kasutada 265
000 eurot. Mõistlik on kasutada inves-

November 2018.a.
guid Rakke piirkonnas ja nende teostamultifunktsionaalse kasutuse suurenteeringuteks planeeritud rahasummat
mise ajaraame.
damine. Kavas on kaasata lisarahaserinevates projektides omaosaluseks,
Soovitan tutvuda kaasava eelarve
tust väljastpoolt. Kuid arengukava ei
see loob võimalusi väliste toetuste
võimalustega ning teha just Sinu jaoks
koosne vaid suurtest asjadest. Näiteks
abil vajalikke investeeringuid suurenolulisi ettepanekuid 2019 aastal vauue teemana on kavas hakata toetama
dada. Juhul kui fondidest on võimalik
jaminevate tegevuste rahastamiseks.
meie kortermajade hoovide korrastatoetust saada, siis saab võtta ka laenu,
Neid saab esitada alates 1. detsembrist
mist. Kindlasti esitab oma väljakutseid
et investeerida meie objektidesse, mis
ja vastuvõtmine lõpetatakse 3. jaanuasotsiaalvaldkond, kus paljud korterid
on majanduslikult ebatõhusad või kus
remondivajak on
juba väga suureks
läinud. Kindlasti
on valla teede ja
tänavate olukord,
mis vajab igal
aastal investeeringuid ning selleks ongi kavandatud igal aastal
investeerida nende renoveerimisse ligikaudu 370
000 eurot. Korrastatud hooned võimaldavad erinevaid teenuseid nii
majanduslikult
kui ka osaliselt sisuliselt paremat
teenust pakkuda.
Käesoleval aastal Lindi lõikamine. Vasakult poolt Raul Rebane (Adven Eesti Ida piirkonna tootmisjuht), Raivo Melsas
on näiteks avatud (Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juht), Kristjan Kalda (KIK-i esindaja), Indrek Kesküla.
uued Rakke raaril 2019. Vastav kord (ﬁnantsjuhtimise
vajavad remonti ning nende korrastamatukogu ruumid, ka Väike-Maarja terkord) on valla kodulehel üleval.
misse on lisavahendeid planeeritud,
visekeskuse renoveerimine loonud uusi
Ärgem unustagem mõnusaid traditlisaks suureneb sotsiaalteenuste mitvõimalusi. Simuna rahvamaja remont
sioone ja ka turvalisust. Kui sügisõhmekesisus.
peaks lähiajal valmis saama ning uus
tutel mardi- või kadrisandi kostüüme
Vallaelanike käekäik sõltub oluliselt
soojustus muudab selle hoone enerkannate, ärge ka siis helkurit unustage.
meie piirkonnas tegutsevatest ettevõtgiatõhusamaks. Kui tervisekeskuse ja
Kohtume valla aastapäeval 14. detjatest. Sellel aastal teostas Adven EesSimuna rahvamaja remondi teostamisembril Simunas.
ti AS Väike-Maarjas katlamaja viimise
sesse õnnestus kaasata väliseid toetushakkepuidule ja renoveeriti trassid,
meetmeid, siis Rakke raamatukogu reIndrek Kesküla
mille abil on planeeritud odavamat
monditi meie elanike maksuraha eest.
vallavanem
keskküttehinda. Eelseisval kalendrikuul
Uues arengukavas on 2019 aastaks
kohtume SW Energia esindajatega, et
planeeritud uue Rakke jäätmejaama
arutada soojamajanduse investeerinrajamine, aga ka Rakke kultuurikeskuse

Vallavalitsuse materjalid (17.10; 24.10; 31.10; 07.11 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Määrati Aavere külas MTÜ-le Skamja kuuluva ehitise juurde ostueesõigusega erastatava maa piirid, katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Eesti Lairiba
SA-le mikrotorustikus valguskaabli paigaldamiseks Simuna alevikus Alajaama
1a, Alajaama 2a ja Hirla külas.
- Väljastati ehitusluba AS-le Vireen
õhupuhasti hoone püstitamiseks Ebavere külas Andimäel.
- Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Rastla külas.
- Väljastati ehitusluba puurkaevu
rajamiseks Võivere külla Jõhvika kinnistule.
- Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Hirla külla Ukuaru kinnistule.
- Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Ao külla Külakubja kinnistule.
- Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Pudivere külla Aru kinnistule.
Kasutusload
Väljastati kasutusluba reovee-kanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks Uuemõisa külas.
Väljastati kasutusluba Adven Eesti
AS-le kaugküttetorustiku kasutamiseks
Väike-Maarja alevikus.
Anti luba vallavanem Indrek Kesküla
puhkusele 7-ks kalendripäevaks ajavahemikul 29.10 -04.11.2018
Anti luba OÜ-le Reinpaul Reinpaul
OÜ XVI maastikujooksu korraldamiseks
04.11.2018 Ebavere tervisespordikeskuses ja terviseradadel.
Hanked
kinnitati lumetõrjetööde teostajateks piirkondades nr 1, 8, 9, 10 ja 11
D&A Tehnika OÜ, piirkondades nr 2 ja
3 Ulvi Agro OÜ, piirkondades nr 4, 5 ja
7 Firelli Grupp OÜ, piirkonnas nr 6 OÜ

Avispeamees, piirkondades nr 12 ja 13
OÜ Reinpaul Agro ja piirkonnas nr 14
OÜ Isotalo.
Ametisse kinnitamine
vabastati Kadi Keär Rakke raamatukogu raamatukoguhoidja ametikohalt
30.09.2018 ja viidi üle Rakke raamatukogu direktori ametikohale alates
01.10.2018 kohamääraga 1,0.
Sotsiaaltoetused
Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
eraldamisega valla eelarve vahenditest
kümnele taotlejale kokku summas 1109
eurot.
Ei nõustutud kahele taotlejale sotsiaaltoetuse eraldamisega.
Nõustuti taotlejale kompenseerima
kodu elektritööde maksumus summas
300 eurot.
Sotsiaalteenuse eest tasumine
Nõustuti taotlejale kompenseerima
transporditeenuse kulu summas 29 eurot.
Nõustuti taotlejale kompenseerima
hooldusteenuse kulu summas 506 eurot.
Koduteenuse osutamine
Otsustati määrata ühele isikule ajavahemikul 17.10.2018 kuni 28.02.2019
koduteenus.
Hooldajatoetuse määramine
- Otsustati määrata ühele isikule
hooldaja ja maksta hooldajatoetust
21 eurot kuus alates 01.11.2018 kuni
30.06.2019.
Sotsiaalkorter
- Otsustati eraldada taotlejale
sotsiaalkorter (üldpind 51,1 m2) Väike-Maarja alevikus ja sõlmida üürileping tähtajaga 01.11.2018-31.10.2019.

Projektitoetuse eraldamine
- Otsustati eraldada Mittetulundusühingu Emumäe Arenduskeskus projektile „Madal seiklusrada Emumäele“
projektitoetust summas 2000 eurot.
- Otsustati eraldada Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi projektile „Simuna päästehoone uste vahetus“ projektitoetust summas 1204,35 eurot.
Hajaasustuse programm
Kinnitati heaks Uuemõisa külas
Paju kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti aruanne. Kinnitati
projekti kogumaksumuseks 2260 eurot,
millest 1514 eurot on toetus ja 746 eurot on projekti omaﬁnantseering.
Kiideti heaks Salla külas Koidu
kinnistule veepuhastusseadmete paigaldamise projekti aruanne. Kinnitati
projekti kogumaksumuseks 996 eurot,
millest 666,65 eurot on toetus ja 329,35
eurot on projekti omaﬁnantseering.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Nõustuti majandus- ja joogivee tarbeks puurkaevu rajamisega Kännuküla
külas.
Nõustuti majandus- ja joogivee tarbeks puurkaevu rajamisega Liigvalla
külas.
Raieluba
Nõustuti Rakke alevikus Ülesoo tn 6
kinnistul hariliku vahtra maha võtmisega.
Nõustuti Rakke alevikus Ülesoo tn
10 kinnistul kolme hariliku kuuse maha
võtmisega.
Nõustuti Rakke akevikus Ülesoo tn 8
kinnistul hariliku vahtra ja hobukastani
maha võtmisega.
Ei nõustutud Simuna alevikus Uus
tn 6 kinnistul kolme arukase maha võtmisega.
Nõustuti Rakke alevikus Simuna tee
6 kinnistul hariliku saare maha võtmi-

sega.
Nõustuti Väike-Maarja alevikus Lõuna tn 8 kinnistul ühe hariliku tamme
maha võtmisega.
Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Georg Lurichi pargis 1 kase, 1 vahtra ja
2 pärna maha võtmisega.
Vallavara üürile andmine
Otsustati anda Hambaravi Riina
Laanemägi OÜ-le üürile Pikk 8 Väike-Maarja alevikus asuvad kaks ruumi
(20,9 m2 ja 5,3 m2) hambaravi teenuse
osutamiseks.
Otsustati anda Perearst Kaja Õunapuu OÜ-le üürile Pikk 8 Väike-Maarja
alevikus asuvad ruumid (kogupind 55
m2) perearsti teenuse osutamiseks.
Otsustati anda Väike-Maarja Tervisekeskus OÜ-le üürile Pikk 8 Väike-Maarja
alevikus asuvad ruumid (kogupind 47,3
m2) perearsti teenuse osutamiseks.
Otsustati anda Perearst Mall Lepiksoo OÜ-le üürile Pikk 8 Väike-Maarja
alevikus asuvad ruumid (kogupind 55
m2) perearsti teenuse osutamiseks.
Otsustati anda koduõendusteenuse
osutajale tasuta kasutada Väike-Maarja alevikus Pikk tn 8 hoones asuv ruum
(kogupind 17,4 m2).
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Väike-Maarja alevikus Tehno tn 4, Tehno
tänav ja Tehno tn 2 kinnistutele.
Korraldatud jäätmevedu
Nõustuti perioodilise liitumisega
korraldatud jäätmeveoga Triigi külas
Saare kinnistul suveperioodil, põhjusel, et kinnistul ei elata aastaringselt.
Huvitegevuse täiendav rahastamine
Otsustati rahastada 2018. aastal valla huvitegevust riigieelarvest ettenäh-

tud täiendava toetuse abil järgnevalt:
Simuna Koolile robootika- ja kunstiringi vahendite soetamiseks 1160 eurot;
Simuna Rahvamajale muusikainstrumendi soetamiseks 2800 eurot; Kiltsi Põhikoolile puutööringi vahendite
soetamiseks 4500 eurot ning judoringi
tegevuskuludeks 1500; Väike-Maarja
Gümnaasiumile robootika-, rahvatantsu- ja muusikaringi vahendite soetamiseks 7690 eurot, loodusringi vahenditeks 1288 eurot ja personalikuludeks
3768 eurot.
Pakkumuse edukaks tunnistamine
Lihtmenetlusega riigihanke „Liigendiga traktori ja lisaseadmete ost“ otsustati tunnistada edukaks pakkujaks
Sami Masinakeskus OÜ.
Lihtmenetlusega riigihankes „Ao ja
Nõmme (Veskijärve) paisjärvede mõju
veekogumile“ otsustati tunnistada
edukaks pakkujaks Eesti Maaülikooli
pakkumus.
Volikogule
Otsustati edastada määruse eelnõu
„Väike-Maarja valla noortevolikogu põhimäärus“ volikogule.
Otsustati edastada määruse eelnõu
„Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära
kehtestamine volikogule.
Otsustati edastada määruse eelnõu
„Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt
kaetava osamäära kehtestamine“ volikogule.
Otsustati edastada määruse eelnõu
„Rakke Raamatukogu põhimäärus“ volikogule.
Infolehe kolleegiumi koosseisu
muutumine
Arvata vallalehe kolleegiumi koosseisust välja Hans Kruusamägi, Reet
Eesmäe, Heili Nõgene, Kristel Kitsing
. Määrata liikmeks: Annika Aasa, Edgar
Tammus, Kristel Lehtme, Kirke Tobreluts.
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Volikogu materjalid
Kokkuvõte 15. oktoobri vallavolikogu
istungil arutatust.
Istungil osales 18 volikogu liiget.
Puudus: Avo Part
Volikogu liige Sven Kesler esitas 2
arupärimist vallavanem Indrek Keskülale. Volikogu esimees Ene Preem tutvustas volikogu liikmetele arupärimiste
sisu.
1. Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise
korra ja töökorra kinnitamine. Ette
kandis Aare Treial.
- Kehtestati Väike-Maarja valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord.
- Tunnistati kehtetuks Väike-Maarja

Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 8
„Väike-Maarja valla üldhariduskoolide
hoolekogude moodustamise kord ja
töökord“.
2. Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine.
Ette kandis Diana Seepter.
- Algatati Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
3. Peremehetu ehitise hõivamine.
Ette kandis Peeter Rahnik.
- Otsustati tuvastada 3-korterilises
korterelamus, aadressiga Nirgi, Varangu küla, asuva korteri nr 2 peremehetus

ja võtta ehitis arvele Väike-Maarja valla
omandina.
4. Väike-Maarja valla ﬁnantsjuhtimise korra kinnitamine. Ette kandsid
Maie Tiits ja Indrek Kesküla.
- Kinnitati Väike-Maarja valla ﬁnantsjuhtimise kord.
5. Väike-Maarja valla arengukava
ja eelarvestrateegia kinnitamine, 2.
lugemine. Ette kandsid Indrek Kesküla
ja Maie Tiits.
- Kinnitati Väike-Maarja valla arengukava 2019-2027 ja eelarvestrateegia
2019-2022.
6. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine. Ette kandis Priit
Kõlu.
- Kinnitati revisjonikomisjoni poolt
teostatud kontrolli tulemused, mille
kohaselt ei leitud kontrolli käigus puudusi.
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Elanike arv Väike-Maarja vallas
2018. aastal
1. oktoobril – 5956
Oktoobrikuus oli saabunuid 23 ja lahkunuid 30.
31. oktoobril – 5956

Kutsume üles head tegema!
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse eestvedamisel kogutakse sel aastal toiduabi Väike-Maarja valla
abivajajatele. Kogumine toimub valla erinevates poodides 7. ja 8. ning 14. ja 15. detsembril. Kogutud toiduabi toimetab vallavalitsus enne jõule abivajajateni.
Märkame ja aitame ligimest!

Igaüks jäägu ikka oma liistude juurde
Juba mitmendat korda arvab vallavanem pahatahtlikult, et Lurichi allfondi liikmed, ka mina, vastutavad kogu
keskväljaku arenduse eest ning seetõttu peaksid olema vaikimisi kõigega
nõus, mis on projekti käigus tehtud
ning ei tohi tehtusse kriitiliselt suhtuda. Tegelesime Lurichi monumendi
kavandiga ja asjaolu, et meile on tutvustatud põgusalt kogu projekti, ei tee
meid kuidagi vastutavaks ülejäänud
osiste elluviimise eest. Vallavanem
selle asemel, et tunnistada tehtud vigu
ja võtta meetmed tarvitusele, juhib tähelepanu probleemidelt kõrvale. Mina
juhtisin tähelepanu lahendustele, mis
seavad oma läbimõtlematuse tõttu
ohtu inimeste ohutuse ja tervise. Näiteks kõrgete betoonpiiretega tiigid või
parkimise korraldamatus Grossi poe
taga. Lisaks veel kaks tähelepanekut.
Õhtusel ajal võiks Lurichi platsil istumisala tuled välja lülitada. Praegune
lahendus on minu arvates valgusreostus, kus monumendi valgustus ei pääse mõjule ja istumisala trügib sellisel
moel liigselt esile. Hiljuti paigaldati

mitmel pool vallas kenad kihelkonnamustrites teabetahvlid. Midagi läks aga
kapitaalselt valesti muuseumi otsa paigaldatud tahvliga, mis varjab osaliselt
muuseumi sildi. Ka ei asetse see hoone
keskel, kui seda silmas peeti.
Arengukava on koalitsiooni nägu
ehk teerull veereb
Arengukava arutelud, kus ma osalesin (Kiltsi, Väike-Maarja, Rakke, Lahu,
Salla) olid üles ehitatud nõnda, vallavanem pidas kõnet ja volikogu esimees oli tema sekretär, kes registreeris
osalejad ja tegi märkmeid. Ma ei kuulnud kordagi volikogu esimeest oma
arvamust avaldamas või seisukohta
väljendamas. Olen ka varem juhtinud
tähelepanu võimu kallutatusele vallas,
kus volikogu on vallavalitsuse käepikendus, mitte vastupidi. Arengukava
aruteludel väljendus see eriti grotesksel kujul. Lisaks osales aruteludel väga
vähe inimesi. Pigem oli väiksemates
kohtades osalus aktiivsem. Näiteks
Väike-Maarjas olin ainuke osaleja. Seega oleks arengukavas igati õigustatud

meetmed, mis võimaldavad enam korraldada volikogu liikmete ja vallajuhtide avalikkusega kohtumisi. Aja jooksul
on selline kultuur välja surnud. Ja süüdi
ei ole selles kindlasti kodanikud. Koalitsioon ei ole ka midagi selleks teinud,
et kodanikuaktiivsus vallas suureneks.
Kõik meie sellealased ettepanekud jäeti valitsejate poolt arengukava eelnõust
välja. Koalitsioon ehk juhtgrupp jättis
välja peaaegu kõik väljastpoolt tulnud
ettepanekud, tuues põhjenduseks asjaolu, et ettepanekute juures ei olnud
konkreetset viidet tuluallikale, millest
ettepanekuga seonduv kulu katta. Lähemalt saab ettepanekutega tutvuda
valla veebilehel. Ei lugenud isegi sõnastus – „kulud kaetakse eelarve tuludest”. Samas kirjutas koalitsioon arengukava eelnõusse täiendavalt 260 000
euro ulatuses endale meelepäraseid
lisainvesteeringuid, mis kaetakse kõik
laenu arvelt. Laenukoormus suureneb
tänu täiendustele 40%-le eelarve tuludest. Nende ettepanekute kuluallikaid
ei olnud vaja ühegi reaga põhjendada.

Mida näitas rahvaküsitlus?
Pika meeldetuletamise peale avalikustati lõpuks küsitluse tulemused.
Kuna küsitluse küsimuste osas puudus
selge metoodika, siis saadi ka vastused
seinast seina. Huvitav oli see, et ujula
lõpuni ehitamine tõusis vastanute seas
jõuliselt esile. Ka arengukava üks muudatusettepanek puudutas ujulat. Tõnu
Hinnosaar tegi igati mõistliku ettepaneku tellida eelprojekt ja tasuvusanalüüs, et asjaga argumenteeritult edasi
minna. Ettepanek lükati loomulikult tagasi. Vallavanem ütles arutelude käigus
kõikide esitatud ettepanekute kohta,
mis puudutasid võimalikke investeeringuid, et vallal raha ei ole ja laenu
ei kavatseta selleks võtta. Küll aga kavatsetakse 1 miljonilise omaosalusega valmis ehitada staadion. Aus oleks
nüüd uuesti algatada debatt õppekeskuse peahoone ja ujula edasise saatuse osas ning kaaluda neid investeeringuid versus staadion. Mõned mõtted,
keda võiks õppekeskusesse majutada.
Lasteaiast võiks valla raamatukogu ja
noortekeskuse ära tuua, samuti selt-

simajast muusikakooli. Muuseumist
tuua ära teise korruse ekspositsioon
õppekeskuse kolmandale korrusele ja
teha sinna nõuka- ja kolhoosiajast koos
esimehe autentselt säilinud kabinetiga
püsiekspositsioon. Lisaks on majas
olemasolev ühiselamu, söögikoht. Ära
mahuks ka loomekeskus. Ja ujulast
saaks veekeskus. Lugesin just uudist, et
meist elanike arvult natuke suuremas
Põhja-Sakala vallas avatakse lähiajal
valla poolt veekeskus. Oma veekeskuse
valmides saaksime paremini pakkuda
ka majutuse ja spordihoone teenust,
sealhulgas treeninglaagriteks ja võistlusteks. Analoogselt tegutseb aastaid
vallaasutusena Kuremaa spordikeskus
– ja saab hakkama! Kõige tähtsam on
tõik, et kõik see toetaks koalitsiooni
ambitsioonikat plaani säilitada senine
elanike arv vallas ning säilitada gümnaasium. Sellest aga lähemalt järgmisel korral.
Sven Kesler

Vastulause ariklile „Igaüks jäägu ikka oma liistude juurde“
Lugupeetud volikogu liikme SK väide,
et Lurichi allfondi liikmed vastutavad
kogu keskväljaku arenduse eest, ei pea
paika. Ma ei ole kunagi pahatahtlikult
pannud Lurichi fondi liikmeid kogu väljaku eest vastutama. Seda saab teistelt
Lurichi halduskogu liikmete käest küsida. Olen rääkinud, et Lurichi halduskogu liikmed on olnud protsessi kaasatud. Olen toonud välja, et istumisala
asukoht on olnud algusest peale paigas
ning SK ei saa teeselda üllatust, et ta
seda ei teadnud. Eks hinnangu kogu
keskväljakule annavad valla elanikud
ning ühe poliitilist kättemaksu ihkava
inimese arvamus ei tähenda veel, et
kõik oleks valesti. OG Elektra taguse
parkimisala teema puudutab ikka ettevõtja omanduses olevat kinnistut ning
see ei ole projektiga seotud. Loomulikult teatud oht jääb tiikidega alati ning
tervet mõistust ja riskide hindamist tu-

leb meil kõigil rakendada, ka maanteed
ületades.
SK märgib, et valguslahendus Lurichi platsil on valgusreostus. Jään selles
osas eriarvamusele. Kindlasti ei loe ma
seda valgusreostuseks. Ilu on vaataja
silmades.
Loo autor kiidab kihelkonnamustrites
teabetahvleid, aga leiab, et muuseumi
otsa paigaldatud tahvel varjab osaliselt
muuseumi sildi. Tänan autorit hea sõna
eest. Teavitan, et muuseumi fassaad
muutub ning muutub ka muuseumi silt.
Arengukava arutelus kasutab loo autor eredat sõnade kasutust, mida pean
sisult ebaviisakaks. Avalik koosolek oligi ülesse ehitatud tutvustusena. Kindlasti toetan volikogu esimehe mõistlikku käitumist. Inimesele, kes alustab
pöördumist: „Mida Sa istud, suu vett
täis,“ ei pea vallavanem või ka volikogu
esimees vastama.

Hea suhtluse valla ja kodanike vahel
tagavad täiesti uued kommunikatsioonikanalid, arvutid ja nutiseadmed on
jõudnud paljudesse kodudesse. Koduleht, sotsiaalmeedia, igasse kodusse
jõudev valla infoleht on muutused, mis
iseloomustavad tänaseid võimalusi.
Lisaks on kõik elanikud vallamajas teretulnud ning ametnikud annavad vajalikku nõu.
Finantsosakonnas töötanuna on
minu seisukoht, et valla eelarve ei ole
„kummist“. Kõik uued tegevused, mis
nõuavad lisaraha, peavad olema konkreetse tuluga kaetud või tuleb kuludest
midagi ära jätta. Väide, et teeme uue
kulu suurusega X ja selle kulu katmiseks kasutame eelarve üldisi tulusid,
saab kasutada eeldusel, et meil peaks
eelarves jääma raha kogu aeg üle. SK
ei ole tõenäoliselt meie värsket arengukava läbi lugenud, sest väide, et ühe

miljonilise omaosalusega ehitatakse
valmis staadion, on täiesti vale fakt.
Arengukavaga kursis olev volikogu liige
teab täpselt, et staadioni ehitus on planeeritud omaosalusega 300 000 eurot.
Lisaks on tänases arengukavas toodud
välja tegevus, et kõikide kasutusest väljas või osalises kasutuses olevate hoonetega tegeletakse 2019 aastal ja lepitakse kokku edasine tegevuskava.
Oleme selles suhtes rikas vald, et
meil on oma muuseum ja niivõrd väärikal kujul. Paljudel valdadel ei ole üldse
või on ainult muuseumi tuba. Oleme
muuseumi tähtsaks pidanud ning seda
hoidnud. Mille arvelt me laiendame
muuseumi õppekeskuse III korrusele ja
kui suur on seal käijate hulk? Kas tõmbame koomale haridus- või sotsiaalvaldkonda? Või hoopis teede hooldust?
Kui me raamatukogu ja noortekeskuse
lasteaiast või seltsimajast muusika-

kooli ära toome, mis me siis sealsete
ruumidega teeme? Anname rendile.
Miks me ei võiks siis juba õppekeskuse
ruume välja rentida?
Vaatame siis korra ka sisusse meie
ujula võrdlemisel Kuremaaga. Jõgeva
valla eelarve 17,2 miljonit, Väike-Maarja vallal 8,6 miljonit. Kuremaa ujula lähedal asub Jõgeva linn, kus ei ole oma
ujulat. Väike-Maarjast on 30 minuti
kaugusel Tamsalu, Kadrina, Rakvere ja
Vinni ujulad. Ujulat tahame me kõik,
kui see oleks võimalik selliselt, et keegi
teine kannab püsikulud. Oleme ise vastutajad ning ujula ülalpidamine peab
tulema millegi arvelt või siis tuleb suurendada elanike maksukoormust.
Indrek Kesküla
vallavanem

Vastulause artiklile “Igaüks jäägu ikka oma liistude juurde”
Oktoobri lõpus võisime erinevatest
meediaväljaannetest lugeda riigihalduse ministri Janek Mäggi ja riigiametnike
šokeerivast kohtumisest kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks aktivistidega, kellest üks kogu kohtumise jooksul
ministri ja ametnike peale lihtsalt karjus. Lugedes värvikaid kirjeldusi sellest
“kohtumisest”, tuli mulle endale elavalt
meelde peale eelmise aasta detsembris toimunud volikogu istungit kohtumine nelja Väike-Maarja vallavolikogu
opositsionääriga. Ka see kohtumine
möödus valdavalt ühe volikogu liikme

karjumise saatel. Kui minister Mäggi
kirjeldas, kuidas agressiivse käitumisega aktivist üle laua tema poole kummardus ja kähiseva häälega karjudes
oma küsimustele vastuseid nõudis,
siis ka mina saan sarnast käitumist kirjeldada. Minu ütlemise peale, et meil
pole mõtet kohtumist jätkata, kui üks
asjaosaline suudab ainult karjudes suhelda, kummardus karjuja üle laua ähvardavas poosis minu poole ja teatas:
“Sa pole kuulnudki, kuidas ma karjun.
Tahad ma näitan sulle, kuidas ma tegelikult karjun?”. Neil kahel kirjeldatud

kohtumisel on aga üks oluline vahe.
Kui ministri ja aktivistide kohtumise
tunnistajateks olid ministeeriumi töötajad, siis minu ja opositsionääride kohtumisel juhtunu kohta on tunnistajateks
ainult need samad neli “kõva meest”.
Miks ma kirjeldan kõike seda, millel ei ole justkui esmapilgul midagi
pistmist kõrvaloleva kirjutisega? Aga
sellepärast, et tegelikult jääb enamikel
vallakodanikel väga palju erinevaid situatsioone nö kaadri taha, need ei ole
näha ja kuulda. Eespool kirjeldatud
kohtumisest ei tehta otseülekannet,

mida kõik soovijad saaksid vaadata.
Enamikule jäävad kuulmata ka solvavad repliigid hariduskomisjoni liikmete või vallalehe toimetuse kolleegiumi
liikmete aadressil. Ja nii nagu ma ei
pidanud vajalikuks Väike-Maarjas toimunud arengukava avalikul arutelul
vastata (loe: reageerida) Sven Kesleri
küsimusele: “Mis sa seal istud, suu vett
täis?”, nii ei pea ma ka vajalikuks raisata oma aega kõrvalolevale kirjutisele vastulause kirjutamisega. Neid, kes
sellise agressiivse, solvava ja matsliku
käitumise heaks kiidavad, on alati, nii

nagu ka neid, kes vaatamata vastulausete kirjutamisele usuvad endiselt “vol”-ide kirjutajat.
Tänan toimetuse kolleegiumit, kes
otsustasid vallavanemale ja volikogu
esimehele vastulause kirjutamiseks
võimaluse anda ning loodan, et enamik
vallalehe lugejaid teevad vahet, mis on
õige ja mis on vale.
Ene Preem
volikogu esimees
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1944. aasta suviste Eesti kaitselahingute ajal
oli Triigis lennuväli
1944. aasta augustis, Eesti kaitselahingute ajal, paiknes lühemat aega Triigi
mõisa väljadel lennuväli. Lennuvälja
asukoht oli Triigist Pudiverre mineva tee ääres, jäädes teest paremale
(ida-läänesuunaline maandumisrada
oli teega enam-vähem risti). Väljal oli
ka kaks küüni, mis käesolevaks ajaks
on juba lagunenud. Lennuväli paik-

nutee näiteks Tartu alla lühem kui Jõhvist. 11. öölahingulennugrupi staap ja
kaks esimest lennusalka olid juba juuni
keskpaigast alates kasutanud Rahkla
lennuvälja.
Triigist lennati mõlemas suunas: nii
Narva kui ka Tartu rindele. Triigis viibides majutati lendurid esimesel korral
Pudivere mõisa, teisel korral jäädi aga

nes küünide ja neist lõuna poole jääva
metsatuka vahel ning idapoolset küüni,
kuhu viis Pudivere teega paralleelselt
kulgev põllutee (mida nüüdseks on
tublisti pikendatud) kasutati komandopunktina. Seda lennuvälja kasutas 11.
(Eesti) öölahingulennugrupi 3. lennusalk. Lennusalk saabus Triiki augusti
keskpaiku Jõhvi (Tammiku) lennuväljalt, viibis siin paar päeva ja suunati
siis tagasi Jõhvi, kust aga mõne päeva
möödudes uuesti tagasi tuldi (milleks
selline edasi-tagasi seiklemine vajalik
oli, on siiani kõrgemate staapide saladuseks jäänud).
Üldiselt oli lennusalga Jõhvist Triiki
ümberpaiknemise põhjuseks asjaolu,
et pärast Sinimägede lahingute lõppemist kandus sõjategevuse raskuspunkt
üle Lõuna-Eestisse ja Triigist oli len-

Triigi mõisa. Lennuüksuse maapealne
koosseis paigutati aga ümbruskonna
taludesse.
Meile, kunagistele 3. lennusalga lenduritele, on Triigi meelde jäänud meeldiva kohana. Kohalike elanike huvi lennuüksuse tegevuse vastu oli suur. Kohe
esmakordsel saabumisel oli lennuväli
juba kaugelt hästi näha, sest maandumisrada palistas suur inimeste hulk,
kelle hulgast eriti naised oma eredavärvilistes riietes välja paistsid, nii et raja
tähistust ei olnud vajagi. Niigi oli selge,
kus lennuväli paikneb. Nagu nimetuski
ütleb, oli öölahingulennugrupi ülesandeks öine vastase järelveoteede ja väeosade kogunemiskohtade pommitamine. Seda teostati vastavalt kõrgematest
staapidest saadud käskudele.
Tavaliselt toimus asi nii, et õhtul,

kui oli lennuilm ja oli teada, et lahingulennukäsk on saabunud, koguneti
komandopunkti juurde, kuhu enamasti
tuli ka hulgaliselt kohalikke uudishimulikke. Komandopunktiks, nagu eespool
öeldud, oli suur küün, mis nüüdseks on
juba lagunenud. Enamasti läks kohe
ka tantsuks lahti. Tantsisid lendurid,
sest tehniline koosseis valmistas lennukeid lennuks ette. Pärast üksuse
ülema kapten Ürgsoo saabumist tehti
vaheaeg, lendurid kogunesid küüni, kus
neile anti lennukäsk. Seejärel sõitsid
lendurid lennuvälja ümber paiknevate
lennukite juurde ja startisid peagi lahingulennule. Komandopunkti juurde
tulid nüüd aga tehnilise koosseisu mehed ja tants jätkus, kuni lennukid tagasi
saabusid. See toimus tunni-pooleteise
pärast. Siis võttis tehniline personal
lennukid vastu, lendurid kandsid komandopunktis lendude tulemuse ette
ja tantsisid seejärel jälle seni, kuni lennukid uuesti lahinguvalmis, st tangitud
ja pommidega varustatud olid. Siis
järgnes uus lahingulend ja motoristide tantsuvoor. Nii kestis see tavaliselt
hommikuni.
Triigist lahkus lennuüksus augusti
lõpul ja baseerus ümber Türi lähedal
paiknenud Kärevere lennuväljale. Kuidas öölahingulendurite tegutsemine
tol ajal välja nägi, on kirjas H. Arro raamatus „Eesti lendurid lahingute tules”
3. tr, JMR, Tallinn, 2001.
Hendrik Arro
Kunagine 11. öölahingulennugrupi
3. lennusalga lendur
***
Hendrik Arro (25. juuli 1925 - 26.
september 2017) oli eesti tehnikateadlane. Teise maailmasõja ajal õppis ta
Liepaja Lennukoolis ja oli seejärel sõjaväelendur eestlastest koosnevas lennuüksuses Saksa sõjaväes.

Vabadussõja aegseid lugusid
NOPPEID Asael Truupõllu võistlustööst Eesti Rahva Muuseumi etnograaﬁlise materjali kogumise võistlusele
1993. aastal – Voldemar Raklese elulugu, II osa: Tallinna Kunsti-Tööstuskool 1915-1919
Eluloo teine osa kirjeldab Raklese
õpinguid kunstikoolis. Nimetatud periood on sündmusterohke oma viie erineva riigikorraga, Esimese Maailmasõjaga ning kunstikooli enda esmakordse
avamisega. Materjal on põhiliselt esitatud Voldemar Raklese päeviku ja kirjavahetuse vormis.
(Algus 2017. aasta veebruarikuu infolehes)
27. detsember 1918
Kõik esimese rühma mehed läksid
maapäeva kaitsma, kartes enamlaste
peatõstmist. Kella 4 ajal kästi valmis
olla ja kella 7 paiku käis käsk – uulitsale. Ärevus. Uulitsa otsast kuuldusid
paugud, mis omakorda ärevust sünnitasid. Poisid asusid kahes ahelas üle
uulitsa, kuid oli ka neid, kes redusse
pugesid. Ohvitser puudus, puudus igasugune korraldus. Olin enne külmavereline, naerdes nagu nalja peale, kuid
kui juba paugud kuuldusid, hakkas see
külmaverelisus langema. Katsusin uulitsale kõhuli lasta – jalg ei lasknud,
põlvili ka ei saanud, muud kui pugesin
ukse nurga varju. Kust parajal juhtumisel püsti oleks võinud lasta. Pea tuli
ohvitser, siis oli korraldus ja poiste argus kadunud. Jagati igaühele 60 padrunit. Kuid kella 9 paiku oli ärevus juba
mööda, ilma, et punaseid näha oleks
saanud.
Katkeid kirjavahetusest (koolikaaslane Peeter S., II junkrute rood, III

rühm)
Tallinnas, 2. veebruaril 1919
Viimaks ometi saime patrullist lahti.
31. jaanuari õhtul kell 6 kaotati junkrute
patrull, asemele asusid kaitseliitlased.
Loodame nüüd rohkem vaba aega, ehk
küll kuuldavasti õppust tublisti rohkem
tuleb, isegi õhtul. Pealegi asume nüüd
mitte enam Beljajevis, vaid Pagaris. 1.
veebruaril kolisime sisse, Beljajevisse
jäid järele nõgised laed ja täkitud põrandad.
Tallinnas, 16. veebruaril 1919
Oleme juba Pagarist üle kolinud
Toompeale. Meie rühm asub parun
Manteuffeli rokokoo stiilis majas – saalis, kus Peeter Suur Rootsiga sõjarahu
olla teinud. Jaanuarikuu palga oleme
juba kätte saanud, 120 rubla.
Kaupi käest olen ka kirju saanud.
Viiraltilt sain viimase kirja Valgast.
***
Nii võitlesid minu koolivennad Vabadussõja rinnetel. Mina aga elasin
Kodilas – maal. Mul oli raske täita sõduri kohustusi linnas. Jalg tegi haiget ja
segas õppusi. Hakkasin viimaks arstlikku komisjoni nõudma, sest mis sõdur
see kipsi seotud kange jalaga on. Pidin
asjasse selgust saama. Ambulants asus
siis vanas patareis. Seal võttis mind
vastu üks mees. Oli see arst või velsker
– ei tea. Läbivaatuse tulemusena sain
sõjaväest hoopis vabaks.
***
Soomusrongil, 20. märtsil 1919
Aadress: Tegev sõjavägi, soomusrong nr 2, II rood
Kohal.
Esimene lahing löödud.
Surnuid 2, haavatuid ka mõni.

Küla jäi meie kätte, enamlased põgenesid.
Elu ja meeleolu keskmiselt kena, nägin Viiraltit.
Siiamaale olen viies lahingus käinud, kõik pealetungimised. Kaks löödi
tagasi, esimese ja kolm viimast võitsime. Viimases lahingus eile tegime peale ägeda lahingu ja hurraa kolm küla ja
Orava mõisa poole päevaga tühjaks.
Kuulid vingusid üle pea, üks selga
lõi ja kasuka ning osa padruni vööst
ära purustas. Ronisin teiste juurest ära,
selg valutas, arvasin, et haavatud olen,
aga kui suuremat muud midagi ei sündind, läksin teistega edasi.
Palju on meie poisse selles lahingus
langenud ja haavatud. Ja kui kuu aja pärast vahetuse peale hakatakse mõtlema, ei ole enam kedagi, keda vahetada.
Meie 38 on ainult pooled võitluse võimelised veel. Eile langes kolm meest
meie seast ja üks on haavatud.
Punased võitlevad ägedalt, pealegi
on neil nüüd palju suuremad jõud. Orava mõisas oli 86. Kütipolk. Sealtsamast
sain mälestuseks postkaarte ja Reigo
paberit, oligi see mul otsas.
Poisid kogusivad tublisti soomust.
Huvitav oleks neid lahingus langenuid
skitseerida, nende näo jume on kahvatu, sugugi mitte inimese oma, kes harilikult sureb.
Esimest korda lahingut nähes, kui
kanti surnut, märkasin ma kohe ta
nägu, mis oli veel hingetu ja vereta.
Õudne oli seda vaadata ja ühtlasi hale.
Ei kujutanud ma kunagi ette seda surnute välimust, nende nägude ilmet ja
seda üleüldist lahinguvälja pilti.

HUNTS 2018 – humanitaarteadused
kui üks teadusharudest
Kui rääkida teadusest, siis suur hulk
inimesi mõtleb kohe keemia- või bioloogiasarnasele ainele. Väga vähestele meenuks, et ka humanitaarained
moodustavad omaette teaduse – humanitaarteaduse. Selleks, et teadvustada humanitaarainete vajalikkust ning
pöörata neile rohkem tähelepanu, toimus 28. septembril 2018 Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis Eesti esimene
Humanitaarainete Õpilaskonverents –
HUNTS 2018.
Kui me 28. septembri hommikul
kirjandusmuuseumi poole kõndisime,
tundus, et võib-olla ikka poleks pidanud tulema humanitaaraineid toetama. Suure tõenäosusega tulenes selline mõtteviis vihmasest ilmast ning
eelarvamustest, mis meil enne konverentsile minekut olid. Parema meelega
oleksime olnud koos klassikaaslastega
koolipingis ja õppinud. Sisenedes konverentsisaali, kohtasime aga hoopis
teistsugust atmosfääri, mis meid kohe
kaasa haaras: esinejad olid ootusärevuses, teadlased kuulamisvalmis ning
kuulajad põnevil. See tõstis ka meie
tuju sellel vihmasel hommikul, olime
järgnevaks valmis ning väga uudishimulikud.
Konverentsi alustati tänusõnade ja
tervitustega, omalt poolt avaldas tänu
ka kirjandusmuuseumi direktor Urmas
Sutrop. Tema kõne oli väga mõtlemapanev, sest oma jutus tõi ta välja tõsiasja, et paljud andekad noored valivad
humanitaarteaduste asemel hoopiski
millegi tasuvama või kindlamat tulevikku, perspektiivsemat töökohta lubava
eriala, näiteks infotehnoloogia ehk IT.
Noored, kes võiksid olla humanitaarteadustes tulevased professorid või
teadlased, otsustavad valida midagi
muud ning liituda ülejäänud “halli massiga”. Need sõnad panid tõesti

mõtlema selle peale, kui palju meil on
tegelikult reaalteadustega tegelevaid
inimesi, samal ajal kui humanitaarteadustega tegelevaid isikuid on üpriski
vähe.
Konverentsile oli esinema kutsutud
õpilasi üle Eesti, tutvustati humanitaarvaldkonnas läbi viidud uurimusi.
Üritus oli jaotatud sektsioonideks (nt
muusika, teatri ja ﬁlmi, eesti keele sektsioon). Igale teemaplokile järgnes diskussioon, mille käigus arutleti kuuldud
teemadel. Teadjamad inimesed andsid
esitajatele ka asjakohast nõu ning tagasisidet.
Meie meelest oli sündmuse ülesehitus väga mõistlik, sest nii said esinejad koheselt tagasisidet ning kuulajad
koos teadlastega arutada äsja kuuldu
üle. Konverentsilt saime väga palju
uusi teadmisi alates libahundi mütoloogiast ning lõpetades muusikariistade ehituse ja mänguviisidega. Samuti
saime teada palju uut ja põnevat meie
emakeele kohta. Kirjandusmuuseumist
lahkusime õnnelike ja rahulolevatena,
sest humanitaaria kui teadusharu tähtsus leidis konverentsiga kinnitust. Jääme ootama, mida toob järgmine Eesti
Humanitaarteaduste Õpilaskonverents
– kindlasti soovime osaleda ka tuleval
aastal!
Väike-Maarja gümnasistid Eliis Mätas ja Ege-Ly Petermann

Foto: erm.ee

Oktoober tõi Väike-Maarja
gümnaasiumile mitu võitu
Kuu alguses osalesid Väike-Maarja gümnaasiumi noored kunstnikud
iga-aastasel maakondlikul joonistusvõistlusel, mis sel korral leidis aset
Kadrinas. Pilte tuli joonistada teemal
„Ilu päästab maailma“ ning tänavu
naeratas võiduõnn Angelina Altile, kes
saavutas õpetaja Eda Errase juhendamisel kolmanda koha.
Ka sport on noortel südames. Tubli
sporditüdruk Maria Liis Alt sai septembris oma vanuseklassis Eesti meisriks duatlonis. Võidu nimel tuli pingutada 1,25km pikkusel jooksu, 5,2km
pikkusel jalgrattasõidu ja jälle 1,25km
pikkusel jooksu distantsil. Mari Liis ise
arvab, et võitu soodustas mitu tegurit:
enne võistluse algust tuleb teha kiirendusi ja keskenduda. „Minu saladus on
minna rajale täiega ja kõige lõpuks tunda sellest ka naudingut,“ sõnas sportlane motiveeritult. Oktoobris võidutses
sporditüdruk aga taas, saavutades Eesti karikavõistlustel murdmaajooksus
esimese koha.
Infotehnoloogia huviline ja Väike-Maarja gümnaasiumi abiturient
Mark Vainomaa osales Londonis kahepäevasel European Cyber Security
Challenge võistlusel, kus meeskondlikult saavutati seitsmes koht. Rahvus-

vahelisel võistlusel osalenud 17 riigi
esindajad pandi proovile nii tehnilistes
oskustes, strateegias, ärilises mõtlemises, kui ka esinemisoskuses.
Esinemisoskust väljendas osavalt ka
4. klassi õpilane Kert-Kristjan Kask,
kes saavutas Lääne-Virumaa ettelugemisvõistluse eelvoorus “Kus hundist räägitakse” esimese koha. Ühtlasi
esindas Kert-Kristjan juhendaja Liidia
Arumäe instrueerimisel Väike-Maarja
gümnaasiumit ka vabariiklikul ﬁnaalvõistlusel.
Lisaks tublile ettelugejale vallutas rahvusvaheliselt lavalaudu aga
Annalisa Kesküla. Kreekas 18. korda
toimunud kultuuri-, moe- ja talendifestivalil “Little Miss & Little Mister
United World” saavutas Annalisa talendikategoorias esikoha, osalejaid oli
festivalil kokku 47. Ühtlasi pälvis neiu
sotsiaalprojekti “Diary of Good Deeds”
peapreemia. Võistlusel oli Annalisa
inspiratsiooniallikaks Eesti mets ja
loodus.
Kirke Tobreluts
Väike-Maarja gümnaasiumi abiturient

Ööpiku Agro OÜ
võtab rendile põllu- ja rohumaid.
Sobivad ka väikesed maatükid.
Lisainfo:
oopikuagro@gmail.com
või tel 5557 0903, Carl

November 2018.a.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Vallas asus tööle uus meediaspetsialist
Esmaspäevast, 29. oktoobrist töötab
Väike-Maarja vallas meediaspetsialistina Kristel Kitsing.
Kristel on pärit Tartumaalt, üle kümne aasta aga juba Väike-Maarja valla
kodanik. Ta on õppinud meedia õppesuunaga Lähte Ühisgümnaasiumis ja
jätkanud erialaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Üle kümne aasta on ta töötanud
reklaami valdkonnas meediaagentuu-

Kristel Kitsing. Foto erakogu

ris, enne Väike-Maarja vallavalitsusse
tööle asumist pidas ta Lääne-Viru maavalitsuses avalike suhete peaspetsialisti ametit.
Valla elanikud tunnevad Kristelit
eeskätt aktiivse naiskodukaitsja, ürituste korraldaja ja fotograaﬁna. Tema
sulest on ilmunud arvukalt artikleid.
Lisaks koduvalla ürituste korraldamisele on ta panustanud aastaid Eesti Öö-

Kiltsi kooli
kummitused
Kas kummitused on olemas? Kas uskuda või mitte? Pimedal sügisesel
ajal on see teema põnev igal juhul!
Kiltsi lossi kohta on rahvasuus liikvel
erinevaid legende ja muistendeid.
Maaliline loss oma paksude kivimüüride ja suure pargiga on mõisakoolis õppivatele lastele inspiratsiooniallikaks ka tänapäeval. Enamus lastest
räägib, ja üsna usutavalt, et koolis on
kummitused – mine võta kinni, kas tõepoolest on, või soovitakse, et oleks…
Küll on nähtud valget daami ja tema
punast koera kõndimas nii pargis kui
mõisamajas, teda on nähtud nuttes
istumas hukkunud koera mälestuskivil. Teatakse, et koristaja, kes on õhtul
üksi majas, on tundnud, et keegi hingab kuklasse ja lambid kustuvad iseenesest. Mõisas on nähtud ka musta
mantliga meest ja mõnikord väikest
poissi jooksmas...Koolis ööbimise ajal
on suisa kõik näinud valget daami pargis kõndimas ja nii on öise ürituse ajal
jube minna üksi näiteks hambaid pesema, ikka kutsutakse igaks juhuks mõni
sõber kaasa, sest mine tea… siiski on
hiljem selgunud, et hoopis kellegi ema
oli kehastunud valgeks daamiks…
Siis teatakse veel, et Kiltsi lossis
elanud valge daam kummitab sellepärast, et ta otsustas keelatud armastuse
pärast elust lahkuda ja on sellepärast
igavesti Kiltsi lossiga seotud. Arvatakse

jooksu õnnestumisse ja vedanud Põhjakeskuses mitmeid suurüritusi.
Kristel jääb hea seisma valla kodulehe info aktuaalsuse eest ja hakkab
toimetama valla infolehte. Ta panustab
ka valla ürituste õnnestumisse ning
koordineerib koostööd sõprusvaldade
jt välisriikide esindajatega.
Kristeli sõnul jätkub vallalehe väljaandmine ikka vanas headuses. „Vaieldamatult jääb vallaleht tulevikuski kohalike tööde-tegemiste kajastajaks ja
on valla nägu. Samas püüame aga oma
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ajalehte ka huvitavamaks muuta, seda
eelkõige mõne uue ideega ja teie kõigi panusega,” märkis Kitsing ja kutsus
kõiki koostööle.
Väike-Maarja meediaspetsialisti kohale laekus 11 kandideerimisavaldust,
vestlusvooru pääses edasi neli. Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla
sõnul rääkis Kristel Kitsingu kasuks just
tema varasem töökogemus, mille hulka
kuulus muuhulgas suhtlus maavalitsuse välispartneritega.

Oktoobrikuu tegemised Simuna ja
Väike-Maarja noortekeskuses

Kiltsi kool. Foto Ain Liiva
veel, et kuulus Haapsalu valge daam on
hoopis Kiltsist laenatud.
Teatakse igasuguseid lugusid nii
luukambri kui ka allika kohta. Pargis
asuv võtmekujuline allikas tekkinud
sellest, et edev harakas, kes läikivaid
asju armastas, varastas läbi lahtise
akna mõisaproua laekast kuldvõtme,
kuid ei suutnud seda noka vahel hoida
ja pillas maha, millest tekkiski võtmekujuline allikas, selline oli üks allika
saamiselugu. Allikas on pargis tõepoolest võtmekujuline ja kui tänavu
kevadel part sinna pesa tegi, siis koolis
otsustati, et keegi ei tohi pardiperet segada ja valvati üksmeelselt, et kõik munad ikka väljahaudutud saaks, õuesõppetundides käidi ikka piilumas ja üle
lugemas, kas kõik munad alles on.
Aga allikast on ka teisi legende, näiteks arvatakse, et sealt kaevati välja
kulla- ja rahapada ja nii sinna auku allikas tekkiski. On muistend ka tänaseks
suletud luukambri ehk surmakambri
tekkimisest, küll on see seotud paksu
kokaga, kes mõisahärrat tappa tahtis,
kuid läbi põranda kukkus ja surma sai
ja nii sinna surmakamber tekkiski või

Kas koristada käte või peaga?

on tekkimislugu seotud toimunud lahingutega.
Kiltsi mõisa ees kasvas suur tamm,
mida nimetati ka pühaks tammeks. Tänaseks on kooli õues kasvanud iidne
tamm kahjuks oma aja ära elanud ja
maha võetud, aga selle tüvest olevat
jaaniõhtul suisa sula kulda voolanud,
pidi vaid tüvele kolm korda koputama
ja õigeid võlusõnu teadma, aga paraku
on võlusõnad ammu unustatud – sama
saatus tabab kahjuks ka rahvajutte –
nad unustatakse.
Kirjanduse tundides saab siiski kasutada ka juttude võluväge – rahvajutte, muistendeid, muinasjutte ja naljandeid lugeda, neid jutustada ja ka kirja
panna. Õnneks on Kiltsi koolis aastate
jooksul kogutud õpilaste kirjutatud
muistendeid mõisa ja pargi tekkimislugudest ja neid saab kasutada erinevates tundides ja ka giidiõppetundides.
Ja õpilastel on võimalus elustada lossielanikud ja ennemuistsed ajad oma
fantaasialugudes.
Ada Väät
Kiltsi põhikooli emakeeleõpetaja

Ja palju muud. Imestamist jätkus
igasse hetke: see on nii lihtne ja loogiline, miks me siis seni kõike teisiti olevälja:
Valla vabaühenduste esindajad omanme teinud. Käidi välja mõte, et selline
• Me ei korista ju kätega vaid peaga.
dasid 3. novembril Triigi külaseltsi ruukoristamise baaskoolitus on vajalik nii
• Enne diagnoosi, siis ravi, ehk kõimes uusi oskusi koristusvaldkonnas.
tüdrukutele kui poistele ja peaks kindgepealt tee kindlaks mustuse liik ja alTänapäevastest meetodite, vahendite
lasti olema põhikooli kodundustundiles siis asu seda hävitama.
ja võimalustega tegi osalejad tuttavaks
de osaks. Iseendale soovisid osalejad
• Helge põrandapesu on inspireeriv
OÜ Puhastusekspert juhataja Helge Alt.
peagi jätkukoolitust.
nii tõhususe kui tantsulisuse poolest ja
Suur osa kohalolnutest on oma
Koristuskoolituse korraldamist toetas Väituleb kindlasti järele proovida.
esimesed koristuskogemused saanud
ke-Maarja vald.
• Kindlasti katsetan nõude pesemist
nõukaajal, mil võimutsesid hari, ämber
Kotli Maja kutsub:
ja vanadest dressi• Anu Kotli, Anu
pükstest pesulapp.
Raua ja Kotomi
Moppidest, mikHayashi käsitöörokiust, kummist
raamatu „Musterpõrandapühkijaloomad“ esitlus
test ja teistest täMaarjakellukese
napäevastest taradvendikohvikus
vikutest ei teatud
2.detsembril kell
midagi. Ometi on
15 Väike-Maarja
midagi, mida tolseltsimajas.
lest ajast ka praeAasta
tagasi
gu õppida.
näituse „Võta näTeadlaste abiga
pust!“ lõpetamisel
on jõutud arusaalubasime, et JaaHelge Alt näitab, kuidas nõudepesuharjaga koputades
misele, et kõikvõipanis ilmunud raavaibalt kohviplekki välja võtta. Foto Kadri Kopso
malikke kemikaale
mat Eesti kindakiršvammi asemel harjaga, et kasutada
kasutatakse praegu kordades rohkem,
jamustrilistest käpikloomadest saab
kuumemat vett ja vähem pesuvahendit.
kui tegelikult vaja. Pealegi telereklaatõlgitud eesti keelde ja jõuab varsti
• Vähendan igasuguste pihustatamide survel sageli ka valesti, nii et neist
ka kohalike käsitööhuvilisteni. Nüüd
vate ainete kasutamist, sest võrdlus, et
mingit kasu pole. Koolituse põhirõhk
on see aeg käes. Esitlusel saab endale
üks koristuskord pihustades võrdub 20
oligi keemiavabal koristusel, kuid
soetada nii trükisooja raamatu kui sosigareti suitsetamisega, oli väga hirmumeenutasime ka põhitõdesid aluste ja
bivat käsitöölõnga. Kohal on autor Anu
tav.
hapete toime kohta. Tähtsaim oli aga
Kotli ja Saara kirjastuse esindajad.
• Koputamismeetodil plekieemalkindlasti mõttemalli muutus: puhtus
dus tekstiilidelt, mis nägi välja nagu
saab tekkida ainult siis kui mustus va• Disainikoolitused Maris Lindoja
hookus-pookus, tuleb kindlasti kasutuhetab kohta, seega peab koristamise
juhendamisel 12. ja 19.jaanuaril Väisele võtta.
käigus lapp vm koristusvahend muske-Maarja raamatukogus.
• Erineva niiskusastmega põrandtaks saama. Tõhus koristamine annab
alappide töövõime võrdlus oli muljettohutu aja kokkuhoiu.
Kadri Kopso
avaldav ja õpetlik.
Päeva kokkuvõtteks tõid õppurid

1. oktoobril avasime hooaja Simunas ja nüüd
on võimalik nii
Simuna kui ka
Väike-Maarja
noortel
lõbusalt aega veeta
noortekeskuses.
Noored saavad
mängida lauatennist, piljardit, lauajalgpalli
ning
mitmeid
teisi lauamänge,
kasutada
audiovisuaalseid
vahendeid, katsetada
toiduvalmistamist ja
meisterdada.
16. oktoobril
olid meie piirkonna
noored
oodatud workshopile Kadrinas.
Workshopis said
noored osaleda
seinaronimise, stencil´i, virtuaalreaalsuse, räppimise ja mustkunsti töötoas.
Räppimise töötoas sai igaüks olla kui
räppar, kes laulis mõned read linti ja
nii valmis kõikide noorte osalusel üks
tore räpilaul. Mustkunsti töötoas aga
avaldas mustkunstnik nii mõnegi triki
tagamaad. Õhtu lõpuks toimus tõeline
mustkunstišõu ja räpparid laulsid mõned tuntud lood. Oli väga tore, lõbus ja
hariv wörkshop!
Vaheajal
pakkus
baasjaamVäike-Maarja
noortekeskuses
virtuaalreaalsuse elamust. Noored said
sukelduda
virtuaalmaailma
ja kogesid midagi erakordset,
müstilist
ning
uskumatut. Nii
mõnigi noor ei
tahtnud virtuaalmaailmast reaalsusesse
tagasi
tullagi.
Ka
Simuna
noortekeskuses
toimus vaheajal
midagi väga põnevat. Nimelt tuli meile külla psühhobuss ja piltlikult öeldes
sai panna ajule käed külge. Uuriti kui
lihtne on aju reaalsustaju petta, kui
keeruline on uute tajuelamustega kohaneda ja kui erinevalt võivad inimesed
maailma tajuda.
Oleme alustanud ka mitmete huvi-

Tänu
Radu on käidud ja tanumaid tallatud, hetki on olnud nii nukraid kui
vallatuid. Aastad aina on tulnud ja
läinud, nõnda on aeg oma käimisi
käinud.
Rõõm ei või asuda meie hinge,
õnn ei saa meie omaks, kui me ise
ei oska olla rõõmsameelsed ja teotahtelised.

ringidega. Korra nädalas käib
Väike-Maarjas
külas Elis ja
valmistab koos
noortega
hõrgutavaid roogasid. Oleme juba
valmistanud
maitsvat kohupiima-õunakooki
ja
tomatikastmega spagette,
mis
noortele
niiväga meeldisid, et retsept
on läinud juba
kordusmeisterdamisele.
Ka
Simunas katsetame huvitavaid
retsepte.
Mõnusa toiduelamuse pakkusid
õlis küpsetatud
kohupiimapontšikud. Kokkamisringides ootame
ka noorte poolt põnevate retseptide
väljapakkumist.
Oktoobrist alates toimub ka loovuse aredamine koos Maryga. Huviringi
alustasime kollaaži loomisega, mis
pakkus noortele palju põnevust. Järgmisel korral tegime portselanimaalingut ja viimane kord sai kaunistatud
küünlaid. Pime aeg on ju käes ja on mõnus õhtul soojas toas teed juua tassist,
mis on loovusringis kaunilt maalitud ja
kaunist küünlavalgust nautida.
Oleme mõtteid mõlgutanud ka tulevikuideede koha pealt ning soovime
noortega minna
seinaronimise huviringi,
mis workshopis
noortele
väga
meeldis.
Samuti
tahame korraldada
noortekeskuses
jõulukuul
öö
noortekas. Kahtlemata ootame
noortepoolseid
vahvaid ideid ja
ettepanekuid, et sisustada vaba aega
neile põnevust pakkuvate väljasõitude,
külaliste ja huvitegevusega. Ootame
noori noortekeskusesse, sest siin on
mõnus ja turvaline koos olla.
Liselle Tombak

Elus peab oskama imesid ihata,
rõõme tunda ja raskusi kanda,
nutta, armastada ja vihata,
petta saada ja andeks anda.
Südamlikud
tänud
Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlaskogule ja Väike-Maarja gümnaasiumile suure tunnustuse – Hariduse raudvara – eest!
Kuldset sügist!
Aino Lukman
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Väike-Maarja Seltsimaja juhib
Terje Kümnik
Väike-Maarja seltsimaja etteotsa asus 12. novembrist seni Omniva
kohalikus teeninduspunktis töötanud Terje
Kümnik.
Kümnik on sündinud
aastal 1979 Saaremaal
ja õppinud turundust.
Kooliajal on ta laulnud
tütarlaste ansamblis ja
osalenud näiteringis. Juhiabi töö on teda proovile pannud ka ürituste
korraldamises.
Kahe lapse ema on pea 15 aastat
elanud Tallinnas ja viis viimast aastat
nautinud elu abikaasa sünni- ja kodukohas Väike-Maarja vallas.
Uus juhataja loodab oma tegevusest
jätku Väike-Maarja aktiivsele kultuurielule. „Loodan ikka värske pilguga uusi

ja häid ideid endaga kaasa tuua ja neid teostada,”
rääkis Kümnik oma teisel
tööpäeval. „Hetkel olen
küll tehatahtmist täis ja
see koht on minu jaoks nii
väljakutsuv,” lisas ta.
Hobidest
rääkides
märkis Kümnik, et naudib
väga kino ja teatrikülastusi ning armastab teha ka
sporti. „Teatris meeldivad
mulle muusikalid ja komöödiad, kinos võin kõike
vaadata, aga mitte õudukaid,” loetles Kümnik ning kiitis Draamateatri etendusi.
Uue seltsimaja juhataja hobideks on
ka jalgrattasport, aeroobika ja ujumine.
Kristel Kitsing

Väike-Maarja gümnaasium 145
Kooli juubeliaasta puhul oli terve oktoobri teine nädal täis põnevaid ettevõtmisi kooli õpilastele ning laupäeval
lõpetati sünnipäevanädal traditsiooniliselt vilistlaste kokkutulekuga.
Kooliperel on kombeks joosta igal
aastal aastapäevajooksu ning seda ka
tänavu – 145m. Klassidevaheline võist-

muse.
Sünnipäevanädal lõpetati õpilastele piduliku aktusega seltsimajas, kus
lisaks tordile ja morsile pakuti kontsertelamust Birgit Sarrapi ning Mihkel
Mattiseni musitseerimise näol. Kooliperele oli lühikontsert vaieldamatult
suureks ja positiivseks üllatuseks, sest
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Rakke noortekeskuse tegemised
Noortekeskus on rõõmsat siginat, saginat täis. Kes mängib lauatennist, kes
piljardit, kes surfab nutitelefonis, kes
mängib arvuti- ja lauamänge või õhuhokit. Igaüks teeb just seda, mis talle
kõige rohkem meeldib. Nii on see igapäevaselt, kui organiseeritud sündmust
ei toimu.
12. oktoobril oli meil koolitus „Minu
oskused, minu tugevused ja kuidas ma
saan neid oma elus kasutada“, mille viis
läbi noortekoolitaja Eli Sukles. Koolitus toimus programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
19. oktoobril toimus piljarditurniir.
Oli põnevust ja pinget ning esimene ja
teine koht said võrdselt punkte, otsustavaks sai omavaheline mäng. Täpselt
samamoodi oli ka kolmanda ja neljanda kohaga. Paremad olid siis sel korral:
I koht Ronald- Hoss Rückenberg, II koht
Jan Siim, III koht Karel Siim ja napilt
neljas Jane Oja, kes oli ka ainus neiu,

kes osales.
24. oktoobril oli väljasõit Türi- Allikule, Veskisillale bowlingut mängima.
Seal on väike hubane bowlingusaal
nelja rajaga ja broneerides kõik, on
noortel hea oma mänguoskusi tuttavas
seltskonnas lihvida. Huvi selle vastu on
alati suur ja nii ka sel korral. Oli tore
väljasõit tublide noortega.
26. oktoobril toimus teeõhtu-ümarlaud. Sel korral oli kokkamist rohkem,
sest valmistasime kartulisalatit. Tüdrukud olid hakkimises, tükeldamises päris osavad ja Ülle juhendamisel valmis
maitsev salat.
1. novembril oli väljasõit Tallinnasse
TV3 stuudiosse saate „Tunnen sind läbi
ja lõhki“ salvestusele. Huvilisi oli ka
sel korral palju ja 20 kohta täitus vaid
tunniga. Tagasisidena kuulsin vaid positiivset ja huviga oodatakse järgmisi
võimalusi. Siinkohal kiidusõnad kõigile
noortele, kes väljasõitudel on käinud ja
korrektselt käitunud.

Riik toetab huvitegevust 200 000 euroga
Usun, tähistus „HT/HH täiendav rahastamine“ on valla asutuste juhtidele, õpetajatele ja juhendajatele tuttav.
Tõlgin: HT on huvitegevus, HH huviharidus. Käesoleval aastal on sellest raha
eest ostetud näiteks muusikainstrumente, tehnoloogia-, robootika-, kunsti-, spordivahendeid, mudeliautosid,
korraldatud laagreid, käidud võistlemas Euroopas ja Ameerikas, makstud
juhendajatele töötasu. Käivitunud on
näiteks tantsu- ja robootikaringid Simunas, draamaring gümnaasiumis,
pool tosinat huviringi Kiltsi koolis,
täiendav ring mudelihallis, Simunast
ja lähiümbrusest toob buss noori Väike-Maarjasse ja Ebaverre treeningutele.
Järgmisel aastal toetab riik omavalitsusi 14,3 miljoni euroga, millest
esialgse arvutuse järgi umbes 200 000
eurot saab Väike-Maarja vald.
Toetuse kasutamiseks 2019. aastal
tuleb koostada uus huvitegevuse ja

huvihariduse kava. See peab andma
ülevaate huvitegevuse võimalustest ja
esitama tegevused kitsaskohtade lahendamiseks.
Vallavalitsus ootab taotlusi vahendite või teenuste ostmiseks, laagrite,
võistluste korraldamiseks, transpordikulude, osalustasude katmiseks jms
(loetelu on näitlik). Taotlusi saavad
esitada kõik vallas tegutsevad huvitegevuse juhendajad, seda korraldavad
MTÜ-d, asutused ja ka lapsevanemad.
Oodatud on taotlused sotsiaalsete ja
muude erivajadustega noorte kaasamiseks huvitegevusse.
Toetust kättesaadavuse suurendamiseks saavad taotleda vallas elavate
7. – 19. aastaste noorte esindajatena
lapsevanemad või laste juhendajad, kui
soovitakse nt osalemistasude, vahendite- ja transpordikulu kompenseerimist.
Toetust eraldatakse, kui sissetulek pereliikme kohta on väiksem kui 300 eurot.

2. novembril toimus järjekordne
mäluralli. Tund, kuhu mahtus nuputamist, pinget, palju uusi teadmisi, nalja
ja naerugi, möödus kiirelt. Kolmanda
koha välja selgitamiseks oli vaja lisaküsimust, sest kohtadel III-V oli võrdselt punkte. Paremad olid sel korral: I
koht Maris Pohlak, Andris Siim, II koht
Saamuel Ausmees, III koht Keidi Soo,
Karmel Karro. Vaid ühe punkti kaugusele kolmandast kohast jäid IV-V kohta
jagama jäänud Kristo Veelmaa, StenEric Eikkinen ja Marten Suvorov, Alex
Madisson.
Igal neljapäeval kell 16.30 on kuni
aasta lõpuni väljasõit Vinni ujulasse
ja seda võimalust noored ka usinalt
kasutavad. Igal kolmapäeval kell 17.00
toimub väsimatu Mary juhendamisel
kunstiring, kus on võimalus oma loovust arendada ja palju põnevaid oskusi
omandada.
Ikka rõõmsate kohtumisteni noortekeskuses!
Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke noortekeskus
Koolituskulude katmiseks saavad
taotluse esitada kõik vallas tegutsevad
huvitegevuse juhendajad, asutuste juhid, MTÜ-d.
Taotluse saab esitada vabas vormis,
selles peab sisalduma:
• kuidas toetuse saamine täidab
eesmärki – muuta huvitegevuses ja –
hariduses osalemine 7.-19.-aastatele
noortele kättesaadavamaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalemisvõimalusi;
• milleks ja kuidas toetust kasutatakse (sihtgrupp, tegevuse sisu ja ajavahemik);
• toetuse vajaduse põhjendus;
• toetuse suurus, tuues eraldi välja
erinevad kululiigid ja arvutuskäigu;
• andmeid taotleja ja toetuse kasutaja kohta.
Taotlused 2019. aastaks tuleb saata 6. detsembriks meiliaadressile aare@v-maarja.ee.
Aare Treial
haridusnõunik

Simuna naisteklubi kohtus Valdur Mikitaga
Sünnipäevaaktusel tõid igavese koolitule lavale Angelina Alt ja Mihkel Ilves.
Foto Ly Ipsberg
noori aina haaranud kaasalaulmine ja
lus kulmineerus 3.A, 4.B, 7.A, 8. ja 12.
uhked lõpuovatsioonid kinnitasid õpiklassi võiduga, kuid tugeva konkurentsi
laste rahulolu.
eest väärivad aplausi kõik osavõtjad.
Laupäeva õhtuks oli gümnaasiumi
Järgmisel aastal veel kiiremini ja juba
peamaja tavapärasest rohkem edvista146m.
mist ja jutuvadinat täis. Vilistlased olid
Sünnipäevanädala raames pakkusid
kokku tulnud, endised klassi- ja koolitavapärasele koolitunnile vaheldust vikaaslased üles leitud. Kuid enne pikelistlastunnid, kus ainetundi viisid läbi
mat muljetamist
kooli
endised
toimus seltsiõpilased: Gerda
majas
pidulik
Palmits, Rauno
aktus, millesse
Kuusemets, Jörpanustasid nii
gen Kivila, Jovilistlased kui ka
hannes Richard
kooli praegused
Sepping, Thoõpilased. Ühtmas Tammus ja
lasi ei tulnud
Mark Liivalaid.
lennud
kokku
Vilistlaste saamitte
üksnes
vutused ja lood
häid aegu meeoma elust panutama,
vaid
nid nii mõnegi
üheskoos
panoore rohkem
nustati ka kooli
tuleviku peale
huvitegevusse,
mõtlema.
kinkides kooli
Esimesed
raamatukogule
sammud edukokku lausa 134
kama tuleviku
raamatut, tänu
jaoks tegid peoSimuna kooli kingitus Väike-Maarja
millele on raanädala raames
gümnaasiumile. Foto: Ly Ipsberg
maturiiulid peaka viiendikud,
majas veelgi värvikamad. Väike-Maarja
kes neljal järjestikusel päeval korraldagümnaasium tänab kõiki vilistlasi.
sid kooli sööklas kohvikut. Pakuti erinevaid suupisteid alates viineripirukatest
Kirke Tobreluts
lõpetades juustupulkadega. Menüüst
Väike-Maarja gümnaasiumi abituei puudunud ka tervislik smuuti. Noorient
red õppurid said õpetaja Anneli Küti
juhendamisel esimese ettevõtluskoge-

9. novembri õhtul, mõnusal sombusel
mardilaupäeval, toimus kohtumine
Valdur Mikitaga. Veendusime, et Mikita on kirjanik, kes valdab kirjutamise,
kõnelemise ja “Kukeseene kuulamise
kunsti”.
Naisteklubi kohvikusse kogunenud kirjandushuvilised juhiti osavalt
eesti inimese, keele ja kultuuri, maa
ja metsa, esivenemate ja kliimamuutuste, tehaste ja raudteede, tervise ja
uskumuste paeluvasse maailma. Lai
valdkond, mis ometi tihedalt seotud.
Kõlama jäid mõtted, et kas hetk, milles
praegu elame on hea ja läheb edaspidi
veelgi paremaks (või siis mitte). Oleme
tervemad, rikkamad ja õnnelikumad kui
kunagi varem (täidisõieliste sirelisortide võidukäik peaks ju ka rohkem sireliõieõnne tähendama?) või hoopis vastupidi. Oleme olnud kiired vahetajad.
Me vahetame välja oma lemmikloomad
eksootilisemate vastu, vanad taluaia
taimed koduaedades euroopa aretiste vastu, oma keele ja kultuuri... Kas
eestlaste (metsasõltlaste) mets jääb
kestma?! Mets, meie immuunsüsteemi
turgutaja. (Teadlased on tõestanud, et

ühe metsaskäigu ravivrahustavtoniseeriv mõju kestab kuni kaks nädalat.) Ja
nagu muuseas vastas kirjanik ka täiesti
juhuslikult küsimusele, mille üle olin
juba mõnda aega juurelnud. Nimelt
tahab Eesti riik teada MTÜ tegelikke
kasusaajaid. Juhatuse liikmena olen
küll kogenud päris suurt vastutust ja
isikliku aja ning ressursi panustamist,
aga kasu? ....Ja siis ütleb Mikita lihtsa
lause “Inimene saab kasu sellest, mida
ta kõige meelsamini teeb”. Kõik sõltub

vaatenurgast.
Õhtu lõpul said kõik soovijad soetada 2017. aastal ilmunud raamatu «Kukeseene kuulamise kunst» koos kirjaniku autogrammiga. Valmimas on ka uus
teos „Eesti looduse manifest“.
Üritus sai teoks tänu kohaliku
omaalgatuse programmile.
MTÜ Simuna Naisteklubi
Mary Tammet

Otsid rõõmu? Meie saame Sind aidata
Tantsurühm Kuremarjad ootab Sind
seeniortantse tantsima. Seeniortants
on loodud vanemaealistele, kes ihkavad liikumist ka rahvaste muusika järgi.
Oleme tantsinud nii rumbat, sambat,
tangot, foksi, jenkat jne Väike-Maarja
seltsimajas (toona rahvamaja nimega),

algas see 2005ndast aastast.
Meie rühma mahub veel palju rõõmsameelseid liikmeid. Tule kasvõi uudishimu pärast. Ära jäta ennast ja meid ka
rõõmust ilma. Tule! Palun! Igal kolmapäeval kell 13.00 Väike-Maarja seltsimajas.

Rühmajuht ilmatuma suure tantsutahtega, ikka hea asja eest, mitte paha vastu. Mis
sest, et kaua elanud.
PS! Aitäh Sulle Anneli K.
Ilme Sein
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Meestepäev
Ilmselt on vähe neid, kes ei tea, millal
on naistepäev. Aga kui paljud oskavad
koheselt öelda, kuna on meestepäev?
Lubage teatada (meenutada), et rahvusvaheline meestepäev on 19. novembril ja selle päeva tähendus on
enam-vähem sama, mis naistepäevalgi.
Umbes kuu aega tagasi hakkasin mõtlema, et võiks ka meestele pühendatud päeva puhul midagi kirjutada. Aga
mida? Ja siis turgatas mulle pähe mõte
tõsiasjast, et meie emakeeles on käibel
tohutult nimetusi (ametid, hüüdnimed,

väljendid, kujundid jne), mis lõppevad
liitega -mees. Alustades esimehest, asjamehest ja vägimehest kuni peigmehe, härrasmehe ja naljameheni välja.
Kirjutasin üles nii palju -mees lõpuga
nimetusi kui pähe tuli, sain kokku 108.
Esitasin endale väljakutse proovida
võimalikult paljude „-meestega“ midagi
lõbusat läbi luuleridade riimida. 108-st
sõnast kasutasin ära 85 ja nii sündiski
humoorikas vormis „Lugu meestest
ehk meestelugu“. Riime koostades
proovisin maksimaalselt säilitada tea-

Lugu meestest ehk meestelugu…
Janar Rückenberg (12. oktoober 2018)
Ka rekkamees võib olla seltsimees
ja sõjamees isegi kalamees.
Aga ärimees ei pruugi olla lipsumees,
sest napsumees pole ju alati löömamees.
Mis sellest, et külamees, aga ikkagi kirjamees
ja kes ütles, et pillimees ei või olla spordimees?
Mu õemees on nupumees, sest koolis oli viiemees,
ta klassivend on elumees ja omajagu naistemees.
“Kes siin käis, kas müügimees?” uuris ärritunult väimees.
“Ei, see oli postimees!” vastas varmalt kälimees.
“Pea nüüd hoogu asjamees!” hüüdis eemalt metsamees,
“meil on siin üks täitsamees, kes pädevam kui muidumees!”
Lugupeetud põllumees, kas teate, kus on tantsumees
ja puudu on ka rallimees, kes enne oli vutimees.
Vanaisa oli osav trikimees, see-eest kõva töömees,
külas tuntud ka kui torumees, vahest kooli näärimees.
Meie ühistu esimees, kui endine meremees,
vist olnud ka pritsumees on täna tuntud tsiklimees.
Ma olen küll vanamees, kuid uskuge mind noormees,
mind leidnud pole vikatimees, sest olen pikalt olnud jalamees.

tavat loogilisust, seda nii riimuvate ridade mõttelist seost kui keelelist grammatikat silmas pidades. Sügavamat
terviklikku sisu ja mõtet sellest loomepuhangust siiski otsida ei tasu, kuivõrd
lihtsalt nautigem vahvat sõnadega
žongleerimist. Iseäranis koomiliselt kõlab lookene siis, kui see kõva häälega
ilmekalt läbi (ette) lugeda.
Janar Rückenberg

“Täna olen peomees, sest esineb ju Meie Mees”,
nii teatas uhkelt peremees, kes ükskord oli tüürimees.
“See nägus peigmees on sinu naise eksmees,”
nentis armas isamees, kel üldse puudus abimees.
Palus abi härrasmees: “Pidage see näpumees,”
siis tegutseski turvamees, kes vahetuse varumees.
Teadis väita kojamees kui vene kroonu reamees,
et tänapäeva riigimees on väga osav kõnemees.
Kuulge teie jutumees, omaarust naljamees,
arvate, et talumees ei tohi olla käemees?
“Tehke nalja vembumees, olete ju pullimees,”
lausus vana naabrimees, kui tuppa astus rahvamees.
Hinnatud saemees on kõva suitsumees,
möllab metsas kui raudmees, mis sellest, et ise poissmees.
Teadis tõde teadjamees, et ratsarikas rahamees
on ühel päeval võimumees ja kokkuvõttes võidumees.
Vanakooli rokimees ei ole enam laulumees,
kunagine möllumees on täna ontlik abielumees.
Teatas tähtsalt telemees: “Ole valmis väikemees,
kohe algab “Nukitsamees” ja pärast tuleb jõulumees!”
Oled tavaline linnamees või Võrust pärit maamees,
väärid tiitlit supermees, sest oled eesti oma mees.

Lugupeetud mehed, head meestepäeva!

Maadlusuudiseid

26.-28. oktoober osalesime Rakveres toimunud Euroopa Sumo Meistrivõistlustel. Võistlustules olid õpilased vanuseni kuni 14 aastat, kadetid
kuni 16 a ja juuniorid kuni 18 a. Meie
klubist lunastas endale osavõtu nendel võistlustel neli sportlast.

3. koht - Eva-Maria Raudsepp
2. koht meeskondlikult
5. koht - Kristjan Jaago

Saavutasime järgnevad kohad:
Õpilaste vanuserühm
3. koht - Anu-Liis Raudsepp

Lembit Kalter
Maadlustreener

Sangpommispordi uudiseid
Maailmameistri võistlused sangpommispordis toimusid 10.-15. oktoobril
Läti Vabariigis Daugavpilsis. Osales 30
riiki, kõige kaugemad Austraalia, Kanada, USA, Lõuna-Korea.

Väino Stoltsen Väike-Maarja RSK-st
võitis pronksmedali pika tsükli tõukamises, kehakaalus kuni 85 kg (vanuseklassis 65-69 a.).
Ennu Aoveer Väike-Maarja RSK-st

Väike-Maarja (Ivar Lass, Roomet
Sepping, Jüri Vilimaa)
LX (Aivar Liivalaid, Valdis Oja, Ain
Kõiv)
Jane (Jane Kool, Indrek Aksel, Raul
Joosing)
Klaabu (Richard Veelaid, Timo Seppern, Henrik Villem Sepping)
Vivo Perlei (Rivo Tähiste, Priit Aja,
Rainer Teidla)
Küsimused koosats võistkond E2D.
Järgmine voor toimub 26. novembril algusega 18.00 Väike-Maarja
Muuseumis. Sarjaga liitumiseks pole
kunagi liiga hilja. Vaja on vaid kolme
asja: tahtmist, kolmeliikmelist võist-

Simuna koolimajas toimusid 17.-19.
oktoobrini leiutamispäevad. Leiutajateks olid alates lasteaialastest kuni 7.
klassi õpilaste ja õpetajateni. Kokku oli
toimetamas peaaegu 50 leiutajat.
Leiutamispäeva eesmärk oli luua
lahendusi koolis olevatele probleemidele: varastamine, kiusamine, libedad
trepid ja põrandad, koridorides jooksmine, nutisõltuvus, õppetöö ajal koolimajast teatamata lahkumine. Probleemid püstitas leiutamispäeva üks korraldajatest, Liivika Harjo, mõeldes koolis
igapäevaselt ettetulevatele probleemidele ja viimastel aastatel õpilastega
juhtunud õnnetustele.
Peaaegu kõikidele probleemidele
leiti lahendused:
• jalanõude alla kleebitavad mittelibisevad tallad;
• abimees kõikide ettetulevate probleemide lahendamiseks;
• valverobot, mille ülesanne on valvata korda koolimajas;
• mitu erinevat lahendust leiti rahakoti, koolikoti või telefoni varastamisele. Näiteks kottides olevad andurid
annavad omaniku kellale või telefonile
märku, kui kotti võetakse või turvataskud, mis on riide külge õmmeldud;
• koolikoridoris paiknev valvekaamera, mis töötab nagu kiiruskaamera
pildistades korrarikkujaid;
• turvakapp hinnaliste esemete
hoidmiseks, mis töötab sõrmejäljetuvastajaga;
• lennumasin, millega saad ära lennata, kui tekib oht;
• nutivaba ala silt, mis tõmbab ennast lae alla, kui seda hakatakse seina
pealt maha rebima;
• nutivaba ala siltide rull, mis töötab
WC paberirulli põhimõttel, et kui ühe
tõmbad ära, siis tuleb uus asemele.
Üksteist meeskonda tutvustas oma
leiutist lühikese ettekandega, millele järgnesid vaatajate küsimused, mis
olid asjalikud, mõtlemapanevad ja
huvitavad. Näiteks taheti teada, mis
saab siis, kui lennumasinal lennu ajal

päikeseenergia otsa saab või mis saab
siis, kui turvakapi sõrmejäljeandur katki läheb.
Uurisime leiutajate käest, kuidas
leiutiste peale tuldi, kas leiutamispäev
meeldis ja kas sellist ettevõtmist võiks
ka tulevikus korraldada. Direktor Kaja
tuli mõttele leiutada nutivaba ala silt,
mis tõmbab ennast lae alla, sest koguaeg võtavad õpilased koridoridest sildid ära ja neid juurde trükkida on tülikas. Leiutamispäeva võiks tema arvates
veel korraldada, sest see oli väga vahva.
Neljanda klassi õpilase Sireti arvates
võiks samuti selliseid üritusi veel olla,
sest talle meeldis teha oma meeskonnaga tööd. Õpetaja Triinu arvates võiks
ka selliseid üritusi veel korraldada, sest
see paneb lapsi iseseisvalt mõtlema ja
tegutsema. Näiteks oma 1. klassi õpilasi ta leiutamisel aitama ei pidanud, nad
said ise hakkama.
Leiutatud asjade vajalikkusest rääkisid meile 1. klassi õpilane Hendri ja
5. klassi Mattias. Nende arvates võiks
turvakapp meil koolis päriselt olla, sest
seal saaks telefoni turvaliselt hoida.
Mattiase arvates on eriti huvitav leiutatud turvakapi lahenduse juures sõrmejäljetuvastaja.
Leiutamispäev õpetas meile endile,
et igale probleemile on alati lahendus
või isegi mitu lahendust ning probleeme on kergem lahendada meeskonnas.
3. klassi õpilaste Liselle, Maili, Merili, Meriti, Mattiase, Caroliina, Martti
ja Joosepi mõtted ja kogutud arvamused kirjutas üles klassijuhataja Liivika
Harjo

Leiutamispäevaga tähistati Simuna Koolis
rahvusvahelist programmeerimisnädalat Code
Week, mille ühe osana kutsuti sellel aastal
LEGO Education Maker Faire ehk isetegijate
ja leiutajate sündmust korraldama.

Väike-Maarja vallavalitsus kinkis valla suurtele peredele (kolm ja
enam last peres) ja puuetega lastega peredele jõuludeks kinkekaardi
(40 euro väärtuses).
Kinkekaardi saab kätte 10.12.18-31.01.19:
vallamajast (Pikk tn 7, Väike-Maarja, kabinet 102, lastekaitsespetÕpilaste arvestuses III koha saavutanud Anu-Liis Raudsepp (esiplaanil)
koos treeneriga. Foto erakogu
saavutas kaks neljandat kohta (vanuseklassis75-79 a.) Pika tsükli tõukamises ja sangpommi kahevõistluses (rebimine ja lühike tõukamine).

Väike-Maarja mälumängusari 2018/2019
1. voor
Jane (Jane Kool, Indrek Aksel, Andri
Part)
E2D (Merike Tammus, Edgar Tammus, Andres Seepõld)
LX (Aivar Liivalaid, Valdis Oja, Ain
Kõiv)
AUR (Rene Kruusimaa, Andres Aksel)
Vivo Perlei (Rivo Tähiste, Priit Aja,
Rainer Teidla)
Klaabu (Richard Veelaid, Timo Seppern, Henrik Villem Sepping)
Küsimused koostas Väike-Maarja
võistkond
2. voor

Simuna koolis toimetasid
noored leiutajad

Info valla suurte perede ja
puuetega laste vanematele

Kadettide vanuserühm
5. koht - Eva-Maria Raudsepp
5. koht - Jonete Visnapu
Juuniorid
5. koht - Eva-Maria Raudsep
3. koht - Jonete Visnapuu
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konda ja tunnikest vaba aega.
Võistkondlik mälumäng kolmeliikmelistele võistkondadele toimub kord
kuus, enamasti kuu viimasel esmaspäeval, kokku seitse vooru. Küsimused
koostatakse eelmise hooaja paremustabeli järgi.
Mälumängud leiavad aset Väike-Maarja muuseumis, algus 18.00
26. nov Valla MV mälumäng III voor
28. jaan Valla MV mälumäng IV voor
26. veeb Valla MV mälumäng V voor
25. märts Valla MV mälumäng VI voor
29. aprill Valla MV mälumäng VII voor
Finaal
Jane Kool

sialist Tiia Kaselo, tel 329 5762);
- Rakke teeninduspunktist (Simuna tee 10, Rakke, teabespetsialist Piret Lükk, tel 326 0870 ja 510 3267).

Maria Liis Alt võitis murdmaajooksus Eesti karikavõistlused
Laupäeval, 13. oktoobril Jõulumäel
toimunud Eesti murdmaajooksu karikavõistlused võitis täiskasvanute
arvestuses meestest Olavi Allase ja
naistest Kelly Nevolihhin.
Klubide arvestuses läks esikoht SK
Lindonile 316 punktiga Sparta Spordiseltsi (302 punkti) ja KJK Kalev-Sillamäe ees (278 punkti).
U14 vanuses oli tüdrukutest 1 km
pikkusel rajal kiireim Maria Liis Alt (KJK
Vike) tulemusega 3.22. Teine oli sama
aja saanud Merili Tiik (Pärnu Kaelvi
KJK) ning kolmas Christa-Liza Schuster
(SK Lindon) 3.24-ga.

Maria Liis Alt. Foto erakogu
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Tunnustame 2018. aasta sporditähti
Valla parima sportlase kandidaadiks
võib olla isik, kes on sündinud, töötab,
elab või õpib üldhariduskoolis VäikeMaarja vallas, kuulub mõnesse valla
spordiklubisse.
Kandidaate saab esitada 31. detsembrini e-posti aadressil:
spordikeskus@v-maarja.ee
Ettepanekuid aasta parimate kohta võivad konkursile esitada kõik valla
füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult koos
kandidaadi nime, sünniaja, 2018. aasta
jooksul saavutatud sportlike tulemuste
(võib lisada viidetena) ja esitaja kontaktandmetega. Lisaks palume esitada
fotofail, mis võimaldaks vajadusel paberfoto trükkida (koos pildi autoriga,
võib lisada viidetena). Võimalusel esitada kandidaadi kontaktid.
Võimalusel palume esitada ka põhjendus kandidaadi esitamiseks, mida
kasutatakse parimate sportlaste autasustamisel.
Aasta parima tiitli eesmärk on väärtustada sporti ja avaldada tunnustust
isikutele, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
paikkonna sporditegevusele järgmistes
kategooriates:
- Aasta sportlik neiu (vanus kuni

19 a, k.a)
- Aasta sportlik noormees (vanus
kuni 19 a, k.a)
- Aasta naissportlane
- Aasta meessportlane
- Aasta sportlik veteran (50+)
- Aasta sportlik perekond(vähemalt ühe lapsevanema ja vähemalt
ühe alla 18a lapse sportlik tegevus)
- Aasta võistkond
- Aasta treener/juhendaja
- Aasta spordisõber (edukaim harrastaja või spordiedendaja)
Nominentide nimekiri avaldatakse
valla jaanuarikuu infolehes, valla kodulehel ja Väike-Maarja spordihoone
Facebooki lehel.
Esitatud andmete põhjal teeb Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi liikmetest moodustatud komisjon (RSK)
kokkuvõtted hiljemalt 31. jaanuar 2018.
Parimateks valituid autasustatakse
Väike-Maarja valla Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud pidulikul
aktusel meenega ja nime kandmisega
Spordiaasta tegijate raamatusse.
Nominente tänatakse tänukirja ja
valla meenega.
Olgem agarad aktiivsemaid sporditegijaid märkama ja andkem neist
teada!

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.
Avaldame kaastunnet omastele kalli

Leili Allikalti
surma puhul.
Väike-Maarja Seltsimaja kollektiiv

Jää hüvasti, Juta Haasma!
13.07.1932-31.10.2018
Sinu ajast sai ajatu tee,
aga mälestus alles jääb hinge –
meie päevades helendab see,
heites ühele tõele valgust:
tehtud hea jääb alati heaks.
Leinas lohutus usume algust,
mullast sünnid kord meelespeaks.
/V. Osila/
31. oktoobril lahkus meie seast ootamatult Juta Haasma.
Väike-Maarjas – nii kolhoosis kui
vallavalitsuses – pikka aega arhitektina töötanud laialdaste kunsti- ja kultuurihuvidega Juta Haasma oli väga
paljude siinse paikkonna rikkuste rajamise ja kujundamise juures.
Oma sügava ilu- ja kunstimeelega aitas ta luua tänast Väike-Maarjat. Tema kätt ja silma on aimata ja

tunda mitmel pool – Väike-Maarja
aleviku avaliku ruumi kujundamine, hoonete välisilme ja haljastuse
harmoonilise koosmõju loomine,
Väike-Maarja muuseumi rajamises
osalemine paikkonna rikkaliku kultuuriloo talletamiseks ning siinse
kunstiväärtuste kogu täiendamine.
Juta valutas südant meie kunstija kultuuriväärtuste säilimise ja säilitamise pärast. Ta soovis kogu südamest, et see rikkalik pagas oleks ka
tulevikus osa Väike-Maarjast.
Juta Haasma jääb meie mälestustesse väga aktiivse ja tegusana, alati delikaatse käitumise ja sõbraliku
suhtumisega.
Väike-Maarja vallavalitsus

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Ella Uuspõld
Aino Midt
Lembit Solba
Juta Haasma
Einar Kaare
Heldi Reitel

18.06.1934 – 15.10.2018
25.01.2937 – 26.10.2018
30.12. 1932 – 31.10.2018
13.07.1932 – 31.10.2018
30.12.1956 – 07.10.2018
08.04.1939 – 14.10.2018
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“Nublust Nabiks” ﬁnaaletapp Rakke Koolis…
Laupäeval, 3. novembril 2018 kogunes
Rakke Kooli võimlasse umbes 150 inimest, et maha pidada vabamaadluse
seeriavõistluse “Nublust Nabiks” ﬁnaaletapp. Esimene “Nublust Nabiks”
võistlus toimus meie koolis 2013. aastal, seega saabusid noormaadlejad
Rakkesse mõõtu võtma juba 6. korda.
Kokku osales 102 noorsportlast üle

vabariigi, nende hulgas viis maadlejat
Lätist. Rakke Koolist oli võistlustules
10 õpilast, kellest neljal õnnestus saavutada medalikoht. Kolmandad kohad
saavutasid Ken-Martti King (kehakaalus -38 kg), Karmo Karro (kehakaalus
-44 kg) ja Reno Laht (kehakaalus -68
kg). Tüdrukutest võitles välja 3. koha
Karmel Karro (kehakaalus -46 kg).

Tunnustus kõikidele võistlejatele, õnnitlused medalistidele, tänud abilistele
ja treener Jaak Tammikule, kelle juhendamisel Rakke noormaadlejad tegutsevad!
Janar Rückenberg

Rakke etapp 2018

Õnnitleme
noorimaid
vallakodanikke
Kaks pisikest kätt
pea püüdmas on
päikest,
pea algamas teed
kaks jalga nii väikest …

Ken Joosep Uukivi – 14. oktoobril
Aaron Tälli – 22. oktoobril
Aron Tälli – 22. oktoobril
Janely Söderholm – 23. oktoobril
Gereli Lainevee – 23. oktoobril
Christian Marcus Uueni
– 28. oktoobril
Olge rõõmsad,
terved ja tublid!

MÜÜA
kõigi mugavustega

2-toaline korter
Rakke alevikus.
Info: telefonil 526 7669

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel: 504 5215,
514 5215,
info@est-land.ee

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

Detsember
95 Georgi Laar – 2. detsember
94 Valve Kümnik – 25. detsembril
93 Aili Leemets – 17. detsembril
91 Erika Alatsei – 20. detsembril
91 Heino Sein – 30. detsembril
90 Tatjana Kutuzova – 5. detsembril
90 Juta Laht – 10. detsembril
90 Leida Kalvik – 14. detsembril
89 Benita-Vilhelmine Põldmaa
– 3. detsembril
89 Zinovi Stets – 14. detsembril
89 Gustava Vettik – 29. detsembril
86 Elen-Loreida Harend
– 18. detsembril
86 Viktor Abassov – 20. detsembril
85 Borja Lehtla – 17. detsembril
84 Maimu Kalda – 8. detsembril
84 Ilmar Laane – 12. detsembril
84 Ida Haikonen – 16. detsembril
84 Piia Ever – 18. detsembril
83 Elvi Nazimova – 1. detsembril
83 Otto Sikmann – 3. detsembril
83 Nikolai Nekljudov – 19. detsembril

82 Maimu Külanurk – 3. detsembril
82 Virve Salu – 23. detsembril
81 Aime Karu – 1. detsembril
81 Elvira Kirpu – 5. detsembril
81 Helgi Suve – 7. detsembril
81 Kaarli Nurkma – 19. detsembril
80 Eivi Ojasoo – 3. detsembril
80 Pärtel Uuspõld – 7. detsembril
80 Peeter Nuudi – 18. detsembril
80 Heino Ojasalu – 19. detsembri
80 Viive Beil – 19. detsembril
80 Vassili Jegorov – 19. detsembril
80 Silvi Vahimets – 20. detsembril
75 Kalle Selberg – 5. detsembril
75 Mart Roosipuu – 21. detsembril
70 Heldur Paas – 2. detsembril
70 Mati Sass – 6. detsembril
70 Ain Jonuks – 8. detsembril
70 Vello Talver – 20. detsembril
70 Lonja Meidla – 22. detsembril
70 Kalju Steinberg – 23. detsembril
70 Maret Põime – 28. detsembril
70 Ülle Orupõld – 29. detsember

Soovime õnne ja tugevat ter vist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad Väike-Maarjas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke
vastu Väike-Maarja vallamajas (II korrusel, suures nõupidamiste ruumis) üle nädala neljapäeviti kell 10-12.
Vastuvõtupäevad:
• 29. november
• 13. detsember
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine,
raied, erametsaomanikele makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.
Kuni kolmetunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik
maksma (v.a transpordikulud, juhul, kui on vaja käia metsas).
Tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.
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Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

Pearaamat OÜ

taaskasutuskeskus

Raamatupidamisteenus
ettevõtetele ja korteriühistutele.

Tamsalu mnt 1
on avatud laupäeviti
kell 10-13.

Algdokumentide korrastamisest

Info: tel 5656 4959 (Tiia)

majandusaasta aruande koostamiseni.

Tel: 5190 1120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu
Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi
12. detsembril alates 10.00

TALUTURG

VÄIKE-MAARJA
HOOLDEKODUS

R, L 10-15
Väike-Maarja bussijaamas

Etteregistreerimine
tel: 5656 4959, 501 6825

Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.

Info: tel 526 0283
Äntu Mõis OÜ

RENDIB
Väike-Maarja vallas

põllumaid.
Kontakt: tel 523 0732;
e-post lauri@antumois.ee

Väike-Maarja Hooldekodu

Korteriühistute
haldusteenus.

(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad, • mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. detsembril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna spordihoones (I korrusel, osavalla ruumis)
saab tellitud tooted kätte 11. detsembril kell 13.00

Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee

Rakkes, Simuna tee 10

saab tellitud tooted kätte 11. detsembril kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

Lastega pere soovib üürida
Rakkes või Väike-Maarjas

2- või 3-toalist korterit
orienteeruvalt kaheks aastaks.

Info: tel 5684 1668
Tel: 5646 2737

Näitus «Mida Juku õpib, seda Juhan teab»
Alles see oli, kui Väike-Maarjas kihelkonnakool avati ning
lähemalt ja kaugemalt tulnud
lastele haridust jagama hakati.
Aastate jooksul on nii mõndagi
muutunud – kihelkonnakoolist
sai gümnaasium, siis keskkool ja
siis jälle gümnaasium. Igal etapil
on olnud oma nägu. Väike-Maar-

ja Muuseum on võtnud ette ja
teinud näituse “Mida Juku õpib,
seda Juhan teab”. Näitus pakub
huvilistele võimaluse liikuda ajas
28-75 aastat tagasi Väike-Maarja
Keskkooli aega. Tule näitusele
ning avasta midagi uut või meenuta möödunud vana.
Kohtume muuseumis E-R kel-

la 10-17. Näitus jääb avatuks 5.
aprillini 2019. aastal.
Väike-Maarja Muuseum tänab
näituse valmimisele kaasaaitamise eest SA Virumaa Muuseumid ja Maire Veiti.
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Sündmuste kalender
23. novembril kell 16.00 meeskonnakoolitus Rakke noortekeskuses.
Noortekoolitaja Eli Sukles. Info: Taimi
Talpas-Taltsepp tel 329 1108
23. novembril kell 19.00 X Väike-Maarja Muusikafestivali avakontsert
Pille Lille Muusikute Fondi (PLMF)
muusikutelt Väike-Maarja seltsimajas.
Esinevad: Sigrid Kuulmann (viiul), Andreas Lend (tšello) ja Olga Kulikova (klaver). Info: Marju Metsman, tel 526 3831
24. novembril kell 19.00 Rakke
naisrühma 25. sünnipäeva pidu Rakke
kultuurikeskuses. Info: Rene Põllumaa,
tel 5569 2792
24. novembril kell 10.00 Eesti meistrivõistluste 2. etapp VMRC
Raceway Väike-Maarja mudelihallis.
Info: Bruno Vaher, tel 501 1508
24. novembril kell 15.00 Väike-Maarja seltsimajas teaterietendus
“HOMO ERECTUS“. Esitab Väike-Maarja seltsimaja näitering, juhendaja Erik
Ruus. AVATUD KOVIK! Pilet 5€ja sooduspilet 3€. Info seltsimaja, tel 326
1837, 5302 4437
24. novembril kell 22.00 Väike-Maarja muuseumis GÜNTER KITS
“Helivarjud-Videvikudroonid” /Elektroakustiline ambient/. Info: Marju Metsman, tel 526 3831

26. novembril kell 18.00 Väike-Maarja Muuseumis Väike-Maarja
valla MV mälumängus III voor
26. novembril kell 20.00 Väike-Maarja Seltsimajas kino „Elu hammasratastel“. Info seltsimaja, tel 326
1837, 5302 4437
28. novembril muusikafestivali koolikontserdid Kiltsi lossis ja Väike-Maarja seltsimajas.
Vaskpilliansambel BRASSICAL. Info:
Marju Metsman, tel 526 3831

November 2018.a.
sertettekanne. /õhtu jätkub muusikakohvikuga/. Info: Marju Metsman, tel
526 3831
2.detsembril 1. advendi jõuluküünalde süütamine Väike-Maarja vallas.
Esineb Rakke naiskoor. Kell 16.00 Rakkes, kell 17.00 Simunas, kell 18.00 Väike-Maarjas.
3. detsembril Rakke noortekeskuses ruumide kaunistamine jõuludeks.
Info tel. 3291108
6. detsembril kell 18:00 Marko Pomerantsi raamatu “Minu ministeeriumid” esitlus Väike-Maarja raamatukogus

28. novembril kell 18.00 Väike-Maarja Seltsimajas Väike-Maarja
Muusikakooli jõulukontsert „Jõuluootus“. Info Vallo Taar telefon: 326 1177,
503 1910

7. detsembril kell 18.00 Väike-Maarja Seltsimajas Viljandi Laste-ja
Noorteteater Reky jõuluetendus “Jõuluvanaks saamise saladus“ Tasuta. Jõulukingitus Väike-Maarja valla peredele.
Info seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437

30. novembril kell 17.00 teeõhtu-ümarlaud Rakke noortekeskuses.
Info: Taimi Talpas-Taltsepp, tel 329 1108

8. detsembril kell 10-15.00 jõululaat Rakke kultuurikeskuses. Info
Rene Põllumaa tel. 55692792

30. novembril kell 19.00 Väike-Maarja seltsimajas EESTI RAHVUSMEESKOOR, dirigent Mikk Üleoja,
kaastegevad Celia Roose, Tuule Kann,
Robert Jürjendal. Info: Marju Metsman,
tel 526 3831

8. detsembril kell 10:00 Eesti meistrivõistluste 3.etapp VMRC
Raceway Väike-Maarja mudelihallis.
Info: Bruno Vaher, tel 501 1508

1.detsembril kell 19.00 Väike-Maarja seltsimajas EESTI MUUSIKA- ja TEATRIAKADEEMIA OOPERISTUUDIO. G. B. Pergolesi koomilise
ooperi “Teenijanna-käskijanna” kont-

9. detsembril kell. 14.30 lastele
animaﬁlm “Muumid ja talvine imedemaa” Rakke kultuurikeskuses. Pileti
hind: 3.- ja 2.- (soodus). Perepilet 5.9. detsembril kell 16.00 linastub
uhiuus Eesti 100 raames valminud ko-

Elektrilevi hakkab rajama kiiret internetivõrku
Alates 2019. aastast plaanib Elektrilevi üle Eesti rajada kiire internetivõrgu ja järgmise viie aasta jooksul
tuua see ligi 200 000 kodusse, kus
täna puudub kvaliteetne internet.
Selleks, et oma plaane täpsemini
koostada ja et kiire internet tuua nende
inimesteni, kes seda kõige rohkem va-

javad, koguvad nad sooviavaldusi, mis
aitaksid võrgu rajamise plaane teha.
Peamiselt kogutakse sooviavaldusi interneti teel aadressil https://www.
elektrilevi.ee/kiireinternet.
Et avaldusi saaksid esitada ka need,
kellel puudub ligipääs internetti, on
võimalus esitada avaldusi pabervormi

teel Elektrilevi esindustes.
Täiendavalt on võimalus esitada
sooviavaldus Väike-Maarja vallavalitsuses sekretäri juures.
Sooviavaldusi saab esitada kuni 31.
detsembrini.

November tõi raamatukokku taas noorte kunsti
EV100 projektga „Kunst raamatukokku” liitus Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane Kristel Kortin. Tema
must-valgeid suuremõõdulisi pliiatsijoonistusi saab uudistada ka veel uue
aasta hakul.
Isikunäitusega väljatulemist peab
Kristel heaks kogemuseks: „Kui õpetaja
(Eda Erras – toim) rääkis sellest projektist, olin kohe nõus. See on jälle midagi
uut – inimesed näevad ja kellel rohkem
huvi, teeb juttu. Saan oma töid näidata. Mul tegelikult on juba varem olnud
näitusi.”
Samad tööd olid sama projekti raa-

mes üleval ka Rakveres Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus. Seal tuli esimene
tagasiside juba näituse ülespanekul kui
mööduvad noored tundsid ära tegelase
autori teoselt ja see avastajates elevust
tekitas.
Kunstist rääkides jõudis Kristel ise
aga äratundmiseni, et tema anne ilmselt kusagil geenides peitub, sest ka
tema tädi joonistab. „Samas on see nii
enda väljendamine kui väljaelamine.
Või noh järelemõtlemise aeg, kui näiteks tõesti on halb tuju,” arutles autor.
Peale pere on teda toetamas ka sõbrad
ja klassikaaslased. Neist on Kristel pal-

ju portreesid teinud. „Portreedest aitab
küll. Võibolla tahaksin veel proovida
graaﬁkat graaﬁkalaual. Olen õppinud
ka Rakveres Athena kunstikoolis, seal
sain arendada maalimisoskust ja veidi
kompositsiooni tunnetust, aga näitustelt sain alati häid mõtteid,” rääkis noor
kunstnik.
Kristel julgustab inimesi tulema
oma näitust vaatama, sest lisaks silmailule pakub see kõige argise kõrval
võimalust ise pildile nii sisse kui kaasa
elada.
Kristel Lehtme

Novembrikuu mõtteid
Tants on rõõm
Tants on lust
Tants on elu
Tants on kunst
Detsembris 2018 Väike-Maarja seltsimaja 106 aastapäeva. Kes teab, kui palju on siin veel kultuuri või kultuuritust?
Ühtehoidmist või?
Aga seltsimaja on olnud maja, kuhu
me aegade jooksul oleme kogunenud,
kõik suured ja väikesed olevused, erinevates kooslustes, erinevate valdkondade põhjal, et siin nagu puhta sinise
veesilma ääres istuda, puhata, tegutseda, ennast kosutada (nii olen varemgi
kirjutanud). Ehitatud on see maja tänu
Põllumeeste Seltsile.
Iga maja juht, ükskõik, mis ametinime ta on kandnud, toob ikka midagi
uut. Ei tea, mille järgi on nad valitud?

Alates 1962-st aastast mäletan seitset
juhti ja lisaks ühte kohusetäitjat. Midagi on meeles igaühest . Mäletan kultuurijuhtide paari, kes võttis aega olude ja
inimestega tutvumiseks, minevikuradade uurimiseks (alates 1982).
Aeg oli tegus. Just sellel ajal loodi
ka pensionäride tantsurühm (1990 a).
Meie tantsurühm „Kuremarjad“ oleme
nende järglased. Ma ei tea, mida soovivad teiste rühmade liikmed uuelt juhatajalt. Eks nendelgi on meenutada
mitmeid aegu.
Tantsijad, nende tegevusest on jälgi 1955. aastast ja veidi varem. 19581969ni õpetas rahvatantsijaid Maie
Orav. Temaga saime tantsud selgeks,
jalad kergeks, meeled rõõmsaks, headeks sõpradeks pikaks ajaks. Ka seeniorid tantsisid rahvatantsu.
Ene-Riina Ruubel 1990-1995, Ilme

Sein 1997st, 2005st tulid seeniortantsud. Marju Metsmani algatusel ja arvutitundjate – tantsijate jõul ja nõul
on kroonika read seatud arvutisse
Väike-Maarja muuseumis trükkimise
ootusesse. Tubli Marju Metsman uuris
tantsu jälgi ja nihutas tantsurühmade
tegutsemise algust Väike-Maarjas ja
Kiltsis ning Eipris varasemale ajale,
saades + 26 aastat.
Ehk suudaks teha esimese sammu, kõigi uute najal ja konkreetsema.
Võib-olla saaks kokku kõik seltsimaja
taidlejad ja uus juhataja. Midagi on
meil juba ju õpitud…
Igati tere tulemast seltsimajja!
Tantsurühma Kuremarjad juht ja
kroonika kirjutaja
Ilme Sein

gupere seiklusﬁlm “Eia jõulud Tondikakul” Rakke kultuurikeskuses. Pileti hind
5.- (täishind) ja 3,50 (soodushind).
Suuremad pered 5.- (perepilet).

noorte bändi jõulukontsert lastevanematele. Juhendaja Taavi Taar. Info seltsimaja tel 326 1837, 5302 4437.

9. detsembril kell 10:00 Simuna
Perepäev 2018 Simuna rahvamajas.

17. detsembril kell 09:00 jõuluﬁlm
“Eia jõulud Tondikakul” Simuna rahvamajas.

11. detsembril kell 11.00 koduste
laste jõulupidu Väike-Maarja Seltsimajas Väike-Maarja,Triigi,Vao ja Kiltsi piirkonna peredele. Info seltsimaja tel 326
1837, 5302 4437

17. detsembril kell 16.30 Väike-Maarja valla MV laskmise 1. etapp
– lamades laskmine Väike-Maarja spordihoones. Info: Jaanus Raidlo,tel: 527
3846

13. detsembril kell 11.00 Rakke
piirkonna koduste laste Jõulupidu Rakke lasteaias “Leevike”. Info Rene Põllumaa tel. 55692792

18. detsembril kell 11.00 Simuna
piirkonna koduste laste jõulupidu Simuna rahvamajas

13. detsembril kell 13.00 Väike-Maarja valla eakate jõulupidu Väike-Maarja Seltsimajas. Tantsuks mängib Uno Kaupmees. Bussid toovad ja
viivad. Busside väljumised: Simuna
12.00 Triigi 12.10 Kiltsi 12.30 Kiltsi mõis
12.35 Tagasi 16.30
14. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja vald 27 Simuna rahvamajas.
Kontsert! Info tel 5646 4093
14. detsembril Rakke noortekeskuses virtuaalne seiklus noortele. Võimalus kogeda virtuaal reaalsust. Info tel.
3291108
16. detsembril kell 11.00 Rakke
kultuurikeskuses Eakate Jõululõuna.
Väikese tervituskontserdiga astuvad
üles pisikesed ja natuke suuremad
Päkapikud. Külaliseks Voldemar Kuslap. Oma tulekust ja transpordisoovist
anna palun teada tel. 55692792
16. detsembril on Väike-Maarja
Seltsimajas Väike-Maarja Seltsimaja

20. detsembril kell 18.00 Simuna
Kooli jõulupidu Simuna rahvamajas
21. detsembril Rakke noortekeskuses Mäluralli. Info tel. 3291108
22. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja Seltsimajas Väike-Maarja
Seltsimaja sünnipäev. Info seltsimaja
tel 326 1837, 5302 4437
24.detsembril kell 14.00 jõuluõhtu
Kontsert – Jumalateenistus Ao Kabelis.
Info Rene Põllumaa tel. 55692792
28. detsembril kell 20.00 Rakke
Kultuurikeskuses
AASTALÕPUPIDU.
Õhtujuht Meelis Sarv. Tantsuks ansambel Singapur Tantsutrupp Dancing
Dream. Üllatused. Info ja laudade broneerimine tel. 55692792. Pääs peole
novembris 10.- eurot, detsembris 12.eurot, samal päeval 15.- eurot. Info
Rene Põllumaa tel. 55692792
28. detsembril Rakke noortekeskuses jõulupidu Rakke noortekeskuses.
Info te. 3291108
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X Väike-Maarja Muusikafestival – 23. novembrist 1. detsembrini 2018
X Väike-Maarja Muusikafestival –
Üllatab ja ühendab 23. novembrist 1. detsembrini 2018
Tänavune, 23. novembrist 1. detsembrini
toimuv X Väike-Maarja Muusikafestival
üllatab ühendades endas seitset eriilmelist kontserti. 2009. aastal alguse saanud
Väike-Maarja Muusikafestival kutsuti ellu
Väike-Maarjast pärit tenor Vello Jürna auks.
Läbi aastate on festivali põhijooneks olnud
klassikaline muusika – ooperiaariad, ansambli- ja koorimuusika. Festivali kavas on
olnud Väike-Maarja Muusikakooli õpilaste
kontsert ning esinenud on ka paikkonnast
pärit muusikud. Väike-Maarja Muusikafestival sobib Väike-Maarjasse. Meil on väga
hea akustikaga saalid, mis festivali kuulajatele on toonud kontserdielamuse ning
muusikutele pakkunud esinemiselamuse.
Kontserdid on tasuta ja vaba sissepääsuga, et võimalikult paljud inimesed saaksid ka maapiirkonnas osa suurepärasest
professionaalsest muusikast.
Reedel, 23. novembil kell 19.00
avab Väike-Maarja Seltsimajas festivali
Pille Lille Muusikute Fond (PLMF), kelle muusikud Sigrid Kuulmann (viiul),
Andreas Lend (tšello) ja Olga Kulikova
(klaver) pakuvad meeldiva klassikalise
ansamblikava.
Laupäev, 24. november kell 22.00
toob Väike-Maarja muuseumisfestivalile üllatusmomendi. Günter Kits loob
muusikat stiilis elektroakustiline ambient pealkirja all „Helivarjud-Videvikudroonid”.
Kolmapäev, 28. november on
vaskpilliansambli Brassical koolikontsertide päralt. Tänavu toimuvad need
kell 11.50 Kiltsi lossis ja kell 13.00 Väike-Maarja Seltsimajas.
Kolmapäeva, 28. novembri õhtul
kell 18.00 algab Väike-Maarja Seltsimajas Väike-Maarja Muusikakooli õpilaste advendikontsert.
Reedel, 30. novembril kell 19.00
on ajaloolises Väike-Maarja Seltsimajas
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul
Eesti Rahvusmeeskoori kontsert, dirigent Mikk Üleoja, ning kaastegevad Celia Roose, Tuule Kann, Robert Jürjendal.
Rahvusmeeskoori kontserdil on festivaliga teinegi oluline seos. Omaaegses Riiklikus Akadeemilises Meeskooris on laulnud ka Vello Jürna, kuhu tollaaegne õpetaja Raimond Alango ta laulma kutsus.
Laupäev, 1. detsember kell 19.00
astub Väike-Maarja Seltsimajas üles
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudio G.B.Pergolesi koomilise
ooperi “Teenijanna-käskijanna” kontsertettekandega. Õhtu jätkub muusikakohvikuga Väike-Maarja Seltsimajas.
Väike-Maarja Seltsimajas on üleval
ka festivalinäitused: “O sole mio” Vello
Jürna lauljateest ning Paula Brehmi tutvustav näitus “Sest ilmaneitsist ilusast”.
X Väike-Maarja Muusikafestivali
kava hoiab koos Väike-Maarja Muusikaselts, info tel 526 3831. Festivalikontserdid toimuvad sel aastal eraannetajate, Väike-Maarja Muusikaseltsi,
Väike-Maarja valla ja VIROLi toel. Kohtumiseni juba 23. novembril kell 19.00
festivali avakontserdil!
Marju Metsman

X Väike-Maarja Muusikafestival
Üllatab ja ühendab EV100
* 23.11-02.12.2018
• Reede, 23. november kell
19.00
Väike-Maarja seltsimajas
FESTIVALI AVAKONTSERT Pille Lille Muusikute Fondi (PLMF)
muusikutelt:
Sigrid Kuulmann (viiul), Andreas Lend (tšello) ja Olga Kulikova

REGIRAM
Eesti Rahvusmeeskoor
regilaulumaailmast sõnumeid toomas.

FESTIVALIST LÄHEMALT:
https://sites.google.com/site/
muusikafestival/
Facebookis:
Väike-Maarja Muusikafestival

GÜNTER KITS: Muusikale ei paneks üldse vanusegruppi
X Väike-Maarja Muusikafestivali teine kontsert leiab aset 24. novembril
kell 22.00 Väike-Maarja muuseumis.
Õigupoolest võiks küsida, kas pealkirja „Helivarjud - Videvikudroonid“
all peidab end ikkagi kontsert või
peaks esituse kuidagi teisiti liigitama. Günter Kits seletab lähemalt,
mida kontserdi pealkiri endas koos
hoiab.
Kuidas Sa sellesse helivärvide
maailma jõudsid?
Ambient muusika tegemiseni jõudsin alles hiljuti. Pärast küllaltki pikka
pillimängu pausi otsustasin ühel 2016.
aasta suvepäeval, et pärast tööpäeva
lõppu lähen bussiga linna, ostan endale kitarri. Läksin Rakvere Stanfordi ja
ostsin sealt kõige soodsama, kuid seeeest väga hea kõlaga kitarri.
2016. aasta lõpupoole tehti mulle
ettepanek esineda Väike-Maarja Seltsimaja 104. sünnipäevapeol. Kuna
polnud pea 8 aastat esinenud, siis oli
tarvis kuskil koos tehnikaga proovi
teha. Sõber Timo Kalter tegi ettepaneku, et võiksin käia proove tegemas Väike-Maarja bändikas. Seal sain ka tutta-

(klaver)
• Laupäev, 24. november kell
22.00
Väike-Maarja muuseumis
GÜNTER KITS “Helivarjud-Videvikudroonid”
/Elektroakustiline ambient/
• Kolmapäev, 28. november
Koolikontserdid Kiltsi lossis ja
Väike-Maarja seltsimajas

vaks teiste Väike-Maarja bändipoiste
Gustav ja Silver Aasumetsaga ning Taavi Taariga. Bändikas oli pille rohkem,
sain proovida teiste elektrikitarre.
Ma olin varem mõelnud, et see ambient muusika on äge, aga sellist stardimomenti ei olnud veel tulnud. 2017.
aasta kevadel ostsin lõpuks elektrikitarri ja esimese effektipedaali. Seejärel
hakkasid pedaalid kogunema ... Aasta
lõpuks oli juba selline kompott koos, et
sain juba tõsisemalt ambient muusikat
teha.
Mis Sind selles muusikastiilis paelub?
Mulle meeldib see, et palast on
võimalik välja kuulata mitut erinevat
lugu. Ta on mõnus ja rahulik, ei ole kiiret kuhugi, selline kulgemise muusika.
Põhirõhk on pandud just toonile ja atmosfäärile, mitte kindlale struktuurile
ja rütmile nagu harilikult muusikas tavaks. Samuti käivad sinna alla ka igasugu loodushääled ja keskkonnaga seotud hääled (tänavamüra, lobisemised,
kriuksuvad trepilauad jms).
On Sul keegi eeskuju ...

vaskpilliansambel BRASSICAL
• Kolmapäev, 28. november kell
18.00
Väike-Maarja seltsimajas
VÄIKE-MAARJA MUUSIKAKOOLI õpilaste kontsert
• Reede, 30. november kell
19.00
Väike-Maarja seltsimajas
EESTI RAHVUSMEESKOOR, di-

Elektroonililises ja progerokk muusikas on lapsest peale olnud Sven
Grünberg. See, kuidas tal on kõik helid
täpselt õige koha peal, on minu jaoks
uskumatu. „Hukkunud Alpinisti hotelli“
muusika näiteks. Minu pala „Inspektor
Glebsky mõistatus“on mõjutatud Sven
Grünbergi loomingust.
Kas Sinu kontserdile tulija peaks
midagi ette teadma või ennast kuidagi ette valmistama?
See ei ole tavapärane kontsert, et istud pingsalt toolil ja kuulad. Saad rahulikult ka lebos olla. Võib ka jalutada ja
vaadata muuseumis näitust. Ambient
ei ole kontserdimuusika, vaid atmosfääri muusika.
Aitäh! Kohtumiseni 24. novembril
Väike-Maarja muuseumis!
Kuula Günter Kitse muusikat lähemalt:
FB leht: https://www.facebook.
com/helivarjud/
Soundcloud: https://soundcloud.
com/helivarjud
Youtube kanal: http://tinyurl.com/
helivarjud

rigent Mikk Üleoja
kaastegevad Celia Roose, Tuule
Kann, Robert Jürjendal
• Laupäev, 1. detsember kell
19.00
Väike-Maarja seltsimajas
EESTI MUUSIKA- ja TEATRIAKADEEMIA OOPERISTUUDIO
G. B. Pergolesi koomilise ooperi
“Teenijanna-käskijanna” kontsertettekanne

30. novembril kohtub publikuga Väike-Maarja Seltsimajas Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja) ning
ansambel koosseisus Celia Roose (laul,
torupill, lõõts), Tuule Kann (kandled,
laul) ja Robert Jürjendal (kitarr, elektroonika).
Laul, mis vajab laulmist, on regilaul.
Iidsetesse tekstidesse kätketud sõnumid kõnetavad ka tänapäeva inimesi.
Käesoleval ajal meile aktuaalsed teemad on juba ammu meie esivanemate suuläbi välja lauldud. Ja tuleb seda
taas teha. Rahvusmeeskoor kannab
regilaulu ilu ja võlu publiku ette. Meeshäälte sõnumit rikastavad ja seavad
muusikalistesse mustritesse ansambli
ambient’likud kõlad kandlelt, kitarrilt ja
elektroonikalt.
Sel hooajal oma 74. sünnipäeva tähistava Eesti Rahvusmeeskoori asutas
Eesti koorimuusika suurkuju, dirigent
ja helilooja Gustav Ernesaks. Algselt
a cappella-teoseid esitanud meeskoor
on tänaseks kasvanud kogu maailmas
tuntud professionaalseks kollektiiviks,
mille tegevuses on tähelepanuväärne
osa suurvormide ettekannetel.
Eesti Rahvusmeeskoor on oma pika
ajaloo jooksul andnud üle 7000 kontserdi kõikjal Eestis, endise Nõukogude
Liidu suuremates keskustes ning mitmel pool Euroopas, Iisraelis, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hiinas, Singapuris ja Jaapanis.
Mikk Üleoja on lõpetanud 1997.
aastal Eesti Muusikaakadeemia prof
Ants Üleoja dirigeerimisklassis ja kaitsnud samas 2004. aastal muusikamagistrikraadi (juhendaja prof Toomas Siitan).
Hooajast 2011/2012 on Mikk Üleoja
Eesti Rahvusmeeskoori kunstiline juht
ja peadirigent.

Festivali lõpetab
lühiooper
Festivali lõppkontsert toimub laupäeval, 1. detsembril. Kõlab Giovanni
Battista Pergolesi koomilise lühiooperi „TEENIJA-KÄSKIJANNA” („La serva
padrona”) kontsertesitus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperistuudiolt.
Etenduse muusikalise osa esitab
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
varajase muusika keskuse barokkansambel Meelis Orgse ja Imbi Tarumi
juhendamisel koosseisus: Tiina Mäe
ja Meelis Orgse (barokkviiul), Michael
Sagulin (barokkvioola), Johanna Randvere (barokktšello), Piibe Maria Talen
(klavessiin)
Kõigest 26-aastaseks elanud Itaalia
barokkhelilooja, viiuldaja ja organisti
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
koomiline lühiooper “Teenija-käskijanna” (“La serva padrona”) nägi esimest
korda lavavalgust 5. septembril 1733.
Ooper esitatakse eesti keeles ja kestab 45 minutit.

/õhtu jätkub muusikakohvikuga/
Väike-Maarja seltsimajas on
üleval festivalinäitused Vello Jürna
lauljateest “O sole mio” ning Paula
Brehmist “Sest ilmaneitsist ilusast”
Kava hoiab koos Väike-Maarja
Muusikaselts.
Info: Marju Metsman,
tel 526 3831
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Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu suvisest ekskursioonist Viljandimaale
Igal aastal on L-Virumaa Pensionäride Ühing korraldanud vähemalt ühe
ekskursiooni Eestimaa kaunitesse
paikadesse. Eelmisel aastal käisime
Tartus ja üle-eelmisel aastal Pärnumaal. Tänavusel sõidul oli plaanis
külastada Võhma küünlavabrikut,
Olustvere mõisa ja Viljandi Pärimusmuusika Aita ja teisi linna vaatamisväärsusi.
28. juunil kogunesime etteantud
ajaks V-Maarjasse. Giid
Margit Diits oli ka eelmistel aastatel reisijuhiks. Maarjast välja sõites alustas ta kohe juttu
Ebavere mäest ja sellega seotud muistenditest
ning terve tunni vältel
jagus vaatamisväärsusi
igas kohas. Umbes tunnise sõidu järel olimegi
jõudnud Võhmasse endise lihakombinaadi ja
nüüd siis küünlavabriku
territooriumile.
Võhma küünlavabrik pakub
tööd u 20-le inimesele.
Vabrikut juhatab Šveitsist pärit Peter Wüthrich, kes on ära õppinud
eesti keele (elukaaslane
eestlanna). Esmalt tutvustas ta vabriku ajalugu ja rääkis, kuidas tema isa
oli rääkinud Eestist, mis oli kunagi riik,
aga enam (Vene aja lõpus) ei ole. Tekkis huvi Eestit külastada. Nii juhtuski,
et pärast mitmeid reise ja Eesti inimestega tutvumist tekkis siia Šveitsi ﬁrma
ﬁliaal. Mõne aja pärast aga pankrot ja
lõpuks ostis ise selle küünlavabriku ﬁliaali, millel on praegu nimeks „Eesti

dite valmistamist, küünalde värvimist
ja esitasime küsimusi, milledele saime
asjalikke ja väga humoorikaid vastuseid. Õues peahoone kõrvale oli ehitatud „jäneste farm“ (väike maja, mille
alla eri tõugu küülikud olid teinud koopaid ja maiustasid rikkaliku toidulaua
taga.
Järgmine väga huvitav külastuspaik
oli Olustvere mõis, mis asutati 1932. a
(nagu Tartu ülikoolgi) – Rootsi ajal läbi

Olustvere mõisa pargis. Foto Jüri Kalvet
aegade on see üks kõige täisuslikumalt
säilinud tervik, olles unikaalne oma
inglise tüüpi härrastemaja ja ligi 30-st
hoonest ja rajatisest koosneva mõisakompleksiga. Kohalik huvijuht (õpetaja) rääkis mõisavalitseja ja selle paigaga seotud inimestest. 1913. a. ehitatud
viljakuivati oli Balti maade kõige paremini mehhaniseeritud ettevõte. Endistes mõisahoonetes on tänapäeval mit-

Võhma küünlavabriku juhataja Peter Wüthrich. Foto Juri Kalvet

valgus“.
Eesti keele omapärast ja selle õppimisest, käänetest, häälikutest ning
võrdlust itaalia keelega ning keelte
võistlusest (oletatavast) rääkis šveitslane väga humoorika loo. Itaallaselt
küsitakse pimeda aja nime. Vastus on
noce. Aga kuidas on selle eesti keelne
nimetus? Eestlane vastab: „Öö…“. Hästi pikalt seda ö-d venitades. Naerame!
Kas niisugust keeli võrdlevat võistlust
kunagi toimus või on see ilus (eestlaste jaoks) luulu(e). Vanemad inimesed
mäletavad kindlasti (itaalia keel olevat
saavutanud 1. koha, 2. koha eesti keel.
Pärast küünalde tootmisega tutvumist pakkus juhataja ka meile võimalust ise küünlaid valmistada. Õues
kannudes kuuma küünlarasva valasime
väikestesse topsikestesse, kus peale
mõne-minutilist (umbes kümme) jahtumist paigaldati taht ja peale puistati
kaunistuseks erivärvilisi tükikesi (jäägid). Ülemises töötoas nägime paken-

peale 1960. a ümberehitust üks õpilaskodudest. Tallihoone renoveeriti Norra
ﬁnantsmehhanismide toetusel 2009.
a ning seal on praegu väike koduloomade farm ’(lambad, kitsed, jänesed,
mõni notsud, alpakaadlinnud jne ning
hobused, kellega saab ka ettetellimisel
ratsutada. Tallihoones on aastate eest
sama kooli lõpetanud. Ilmar Tilga poolt
valmistatud topiste kogu ning Voldemar Luha poolt valmistatud maailmas

med kojad – lina- ja lapikoda, villa – ja
käsitöökoda, sepikoda, keraamikakoda,
leivakoda, klaasikoda, meekoda. Viimane asub vanas mõisa meiereis (ehit.
1893 juustu tootmiseks). Meierei all
asusid väga head juustukeldrid ja teisel
pool tiiki tagavarakelder. Juustumeistriteks olid algus šveitslased ja valmistati
emmentali juustu. Aga mõisa peahoone ehitati aastatel 1900-1915. Seal oli
juba sel ajal veevärk, elekter ning telefon. Lossis on välja pandud viimase
omaniku Ferseni suguvõsa pilte. Krahv
Fersenite valduses oli mõis 1734-1917,
eksponeeritud antiikmööblit ja tahvlil
mõisaajaloost. Eesti Vabariigi (I) aastatel oli mõisas Põllutöökool ja nõuk. ajal
peale II MS Põllumajandustehnikum.
Lõunasöök toimus mõisa söögisaalis – serveeris kõike giid Elviira. Peale
lõunasööki tutvusime ümbruse ja mõisa hoonetega. Omal ajal (mõisa valitsenud parunite ajal) oli kaks talli: üks
sõidu- ja teine tööhobustele. Ühes on

unikaalne nikerdatud puuhobuste kollektsioon (kujutab eestlaste tgevusi
hobustega 20. sajandi algul. Üks huvitavam on hobusevaras Jüri Rummu
varguslugu (vankris J.R ja vankri külge
seotud veel kaks hobust). Selles ruumis
jätkus pildistamist tükiks ajaks. Mõisa
tiiki puhastati parajasti vette kogunenud (või kasvanud) prahist ja taimedest
(vesikasvud).
Edasi
liikusime
Viljandi poole. Lossimägedes
tutvusime
kõigepealt Eesti Pärimusmuusika
keskusega, mis tegutseb
alates 2008. a. kevadest. Endises aidas on
kõrgetasemeline kontserdisaal
(mahutab
u 400 külalist), väike
kaminasaal, klaassaal,
keldriruumid, kus lastakse muusikat vastavalt olukorrale. Suurt
saali saab kasutada
mitmeti – peod, festivalid, konverentsid jm.
Kuulasime
naisgiidi
selgitusi. Esimene pärimusmuusika festival
toimus 1993. aastal ja
külalisi oli üle 20 000.
Enne festivali käisid
Kultuuriakadeemia
tudengid Rootsis, kus
pärimusmuusika kultuur on tugeval järjel.
Arutati isekeskis, et Eestis peaks kah
selle muusikažanriga tegelema (kõrgemal tasemel). Keldriruumides harjutatalse pärimusmuusikat (regilaul jm korraldatakse kursusi õpetajatele. Käisime
läbi pea kõik ruumid ja edasi liikusime
omal käel lossi mägedesse, kus saime
tagasihoidliku ülevaate omaaegsest
ühest suuremast Vana-Liivimaa ordulinnusest (Riia järel suuruselt II pealinnus). Linnus ehitati peale muistse
vabadusvõitluse lõppu 1223. a. Sellele
eelnesid mitmed vallutuskatsed (1211
– Mõõgavendade Ordu koos liivlaste
ja latgalitega, 1217 peale Madisepäeva lahingut ja Viljandimaa alistamist
asusid riialased arvatavasti elama kohalike kõrvale. 1223. a jaanuaris puhkenud ülestõusu ajal orduvennad tapeti
või vangistati. Märtsi vasturünnakus
riialased taandusid , kuid augustikuu
rünnaku järel eestlased alistusid. Alates 1224. a-st rajati kivilinnus, vähemalt üks konvendisaal jm hooned. 14.

ja 15. saj. ehitati eeslinnused. 1481. a.
piirasid linnust Vene väed, kuid vallutada ei suutnud. 1500. a. piirasid linnust
poolakad ja 1580. a Jan- Zapolski rahulepingu tulemusel läks linnus poolakatele. 1600. a vallutasid linnuse rootslased. Poola-Rootsi sõdades aga käis
linnus korduvalt käest-kätte ja 1611.
aastaks oli purustatud. 17. saj. veel põhiosas kasutuskõlblik linnusekompleks
purustati lõplikult Põhjasõjas.
Pealinnuse piirkonna
avamise 1878-79 a gümnaasiumi õpetaja Th.
Schiemanni eestvõttel
ja juhtimisel oli tol ajal
ulatuslikum
ehitusarheoloogiline kaevamine
Eestis.
Pikemalt ei peatukski
kõigel sellel, mida kaevamistega leiti ja kuidas
toimusid konserveerimistööd, sest põhjalikum ülevaade on saadaval ka internetis. Sisestada tuleks otsingusse
Viljandi lossimäed.
Huvitav on lugeda
varagooti kapiteelidest,
mis leiti kaevamiste käigus – taimdekooriga kapiteelid (näit. lugu rebasest ja kurest –
levinud kogu Euroopas, poksivad sikud
ja maadlevad talupojad.
Kapiteel – sambla, piilari või pilast-

ri kunstiliselt kujundatud ülemine osa,
millele toetud kaar või võlvikand. Eesti
raidkividest saab alguse 13. sajandil,
pärast maa vallutamist võõraste poolt.
Viljandi muuseumi keldrihoidlates säilitatakse kapiteele ja juhuleidudena
saadud raidkivide fragmente. Kapiteelidel on elemente mii romaani kui ka
gooti stiiliperioodist. Esikohal on ümarate paariksammaste kapiteelid, mis on
valmistatud arvatavasti Saaremaa dolomiidist. Meistrid olild kas Ojamaalt
või Saksamaalt.
Muidugi ei jõudnud vaadata Pauluse ja Jaani kirikut, aga L. Laidoneri kuju,
rippsilla ja laululava vaatasime küll üle.
Laululaval kuulsime üht välismaa segakoori harjutamas. Osa rahvast käis järve ääres, kuid ujumas või paadiga keegi
ei sõitnud – aeg surus peale. Buss oli
parkinud keskväljaku lähedale ning
kokkulepitud ajal algas kojusõit, kus
kuulasime bussijuhi pakutud muusikat
(kassettidelt).
Tegelikult oli väga tore ja asjalik
päev ning palju jäi nägemata , aga selleks oleks kahte või kolme päeva vaja,
et kõik need paigad ja rohkembi üle
vaadata ja mällu talletada.
Simuna eakatega tegime väga huvitava sõidu ida-Virumaale ja autoga sügise saabudes Palmse, Ilumäe, Sagadi,
Vihula. Sellest kõigest edaspidi.
Jüri Kalvet
pensionär

Boes e merdules tutvustas
Itaalia sanditamise kombeid
12ndal novembri käis vallamajas ja
gümnaasiumi algkoolimajas külas
folkloorirühm Boes e merdules Sardiiniast (Itaalia). Nad tutvustasid

oma maa sanditamise- ja maskeerimiskombeid.
3X foto Kristel Kitsing
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Simunas toimub taas perepäev
Lastele pakub rõõmu
Simuna
Perepäekell 11 AHHAA teadusteava traditsioon saab
ter etendusega „Päkapiku
sellel aastal jätku 9.
jõulueksam“.
detsembril, kui SiMuusikakooli ja rahvamuna rahvamaja ja
maja laululaste kontsert
mittetulundusühingu
algab kell 12.15. Simuna
Võivere
Tuulevesrahvamaja isetegevuslaki koostöös toimub
sed tervitavad külalisi kell
Simuna rahvamajas
13.30 algava programmiga.
taas perepäev.
Perepäeva lõpetab kell
Päev algab kell 10
15 Brigita Murutari ja Paul
kohalike
meistrite
AHHAA teadusteater
Neitsovi kontsert.
käsitöö- ja talukauTraditsiooniliselt töötab kohvik Sibalaada avamisega. Laadale on oodamuna Naisteklubilt ja töötuba Mary
tud kauplema ainult meie ja meie naaTammeti juhendamisel.
bervaldade käsitöölised ja talukauba
Rohkem infot ja laadale registreeripakkujad.
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Brigita Murutar, Paul Neitsov
mine telefonil 5668 8178 (Liivika) või
aadressil
voiveretuuleveski@gmail.
com.
Liivika Harjo
Mittetulundusühing Võivere Tuuleveski

Härmalõnga naisansambel –
juhendaja Valve Libene, teisipäeviti
kell 12.00 seltsimajas
Tütarlaste tantsurühm „Maarjake“ – juhendaja Anneli Kesküla,
esmaspäeviti spordihoones
Täiskasvanute
kunstiring
–
juhendaja Maie Lepik
Tantsurühm
Kuremarjad
–
juhendaja Ilme Sein, kolmapäeviti
kell 13,00 seltsimajas
Daamide võimlemine – juhendaja Anneli Kesküla, neljapäeviti 12.00
seltsimajas
Näitering – juhendaja/lavastaja
Erik Ruus, kolmapäeviti 18.00 seltsi-

majas
Idamaise tantsu ring Alima –
juhendaja Epp Kaljos, neljapäeviti
17.30 seltsimajas
Kiltsi laulu- ja tantsuring – juhendaja Merike Hövelson
Noortebänd – juhendaja Taavi
Taar, kolmapäeviti seltsimajas
Perepäev – juhendaja Kristel
Lehtme, korra kuus
Kõikide ringide kohta võib julgelt
uurida. Uusi liikmeid ootavad nii
mõnedki ringijuhid. Täpsem info Väike-Maarja seltsimajast ja telefonil:
326 1837, 5302 4437

Väike-Maarja vallavalitsus korraldab fotokonkursi
Väike-Maarja vallavalitus kuulutab
välja fotokonkursi „Vaimu ja väega
Väike-Maarja”, et täiendada valla
fotokogu kaadritega, mida saab kasutada kodukoha tutvustamisel ja turundamisel Eestis ja väljaspool.

e-post; foto
Fotod peavad olema
pealkiri ja
idenﬁtseeritavad
Väikoht (näike-Maarja vallaga.
teks
küla,
Võistlusfoto peab olema
alevi nimi),
värviline ja hea kvaliteekus foto on
diga, et seda oleks võimatehtud, lilik vähemalt
saks ka kateA4 formaadis
gooria, milvälja
trükkiles võistelda
(resolutdakse. Foto
sioon soovisaatja vastavalt min 180
tutab esitadpi,
suurus
tud fotode
2048×1536
autorluse
pikslit).
ning esitaEsitatud
tud andmetöö ei tohi olla
te õigsuse
digitaalselt
eest.
töödeldud, ﬁlSaadetud
mile pildistaÄntu Nõmme looduse õpperada sobib ideaalseks tud või lõigatöödest vajalutuskäiguks peredele. Foto Signe Nõmmik
lib žürii vältud panoraaja parimad
mid on lubatud.
Konkursi eesmärk on saada võimafotod, mille
Iga autor tohib konkursilikult palju kunstiliselt heal tasemel ja
le esitada pii- Väike-Maarja keskväljakut ilmes- a u t o r e i d
premeeriramata arvul
tab Georg Lurichi monument.
takse. Väljatöid. Fotosid
Foto Kristel Kitsing
paistvamavõib konkursite tööde ja kategooria võitjate väljale esitada ainult autor ise.
kuulutamine toimub 14. detsembril
Töid saab konkursile
kell 19.00 Simuna rahvamajas.
esitada alates 15. noKonkursi järgselt on korraldajal õivembrist kuni 9. detgus tasuta heaperemehelikult kasutada
sembrini, saates need
ja levitada esitatud töid Väike-Maarja
meiliaadressile
kristel.
valla tutvustamisel, turunduses Eestis
kitsing@v-maarja.ee. Iga
ja väljaspool Eestit, konkursikogumifoto edastamisel tuleb
kes ja meediaväljaannetes koos autori
märkida autori kontakVäike-Maarja vallas asub kogu Põhja-Eesti
nime ära toomisega, va juhul kui fortandmed: ees- ja perekonkõrgeim tipp Emumägi. Foto Urmo Paju
maat seda ei võimalda.
nanimi; aadress; telefon;
huvitavaid pilte Väike-Maarja vallast,
siinsetest üritustest, kultuuri- ja turismiobjektidest, samuti elanikke ja külalisi kujutavaid ülesvõtteid.
„Meil on vallas suurepäraseid fotograafe nii professionaalsel kui hobipiltnike tasemel. Julgustan kõiki aktiivselt
kaasa lööma ja oma loomingule elu
sisse puhuma,“ julgustas Väike-Maarja
valla meediaspetsialist Kristel Kitsing.
„Meil on võimas põllumajandussektor,
tootmiskompleksid, kaunid metsad ja
järved, uhked mõisad ja palju muud,
mille üle uhkust tunda. Püüame need
kaadrisse ja tunneme selle üle uhkust.“
Võitjad selgitatakse välja kolmes kategoorias. Igas kategoorias antakse välja üks auhind. Lisaks selgitatakse välja
eripreemia „Ehedus” laureaat.
* MÜÜGIL LASTE KÄSITÖÖD

Väike-Maarja Gümnaasiumi
algklasside majas
13. detsembril
kell 18.00

JÕULULAAT

Auhinnakategooriad
I kategooria – loodusvaated (kõik
aastaajad, rannikualad, metsad, põllud
jne);
II kategooria – objektid (kultuurija turismiobjektid, mõisad, haridus- ja
sotsiaalobjektid,
ettevõtlusobjektid
jne);
III kategooria – inimesed erinevates tegevustes (tantsimas, suusatamas, töötamas jne).

JA PALJU MUUD
* AVATUD KOHVIK, ÕNNELOOS,
ÕNNEÕNGITSEMINE
* SAALIS KONTSERT
Info ja kauplemiskoha
broneerimine 53338979

Kolmapäeval, 05. detsembril
Väike-Maarja Seltsimajas
algusega kell 18.00

VMG 5.-12. KLASSI

TÜDRUKUTE
TANTSUPIDU
TANTSUDE TEEMA – TANTS ON SUUREM KUI ELU.

TULE, ELA OMADELE KAASA
JA ANNA HÄÄL OMA LEMMIKULE!
PILET 1 euro
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Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Kristel Kitsing
Toimetuse kolleegium:
Kirke Tobreluts, Edgar Tammus, Siiri Kanarbik,
Annika Aasa, Ivika Aman, Kristel Lehtme.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt

5. kuupäevaks e-posti aadressil:
kristel.kitsing@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2700 eksemplari.
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