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Naiskodukaitse Väike-Maarja
jaoskond ootab aasta ema
kandidaate
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond ja Väike-Maarja vallavalitsus
kuulutavad 11. mail Väike-Maarja
seltsimajas välja valla aasta ema ja
otsivad selleks sobivaid kandidaate.
Tiitlile võib kandideerida Eesti kodanik ja Väike-Maarja valla elanik, kes on
kasvatanud üles tublid lapsed, on neile
eeskujuks, väärtustab pere ja kodu ning
on aktiivne ja tegus ka ühiskondlikult.
Täpsem statuut leitav valla kodulehel.
Kandidaatide esitamist ootame nii
organisatsioonidelt kui ka üksikisikutelt. Ettepanekuid kandidaadi lähema
tutvustuse ja valiku põhjendusega ootab Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond aadressil vmnaiskodukaitse@
gmail.com. Viimane päev ettepanekute

esitamiseks on 30. aprill.
Otsuse tiitli andmiseks
teeb ettepanekute põhjal selleks moodustatud komisjon,
kuhu kuuluvad Väike-Maarja naiskodukaitsjad ja Väike-Maarja valla esindajad.
Tunnustamine leiab aset 11.
mail Väike-Maarja seltsimaValla aasta ema 2017 Riina Rajaste ja
jas.
nominent
Jaanika Ojala. Foto: Kristel Kitsing
2017. aastal pälvis Väikeskust, osaleb vabatahtlikuna heateke-Maarja valla aasta ema tiitli Käru
gevuses, organiseerib lastelaagreid,
külas elav kolme lapse ema Riina Ratoetab tugiisikuna neid, kellele pole
jaste, kelle igapäevatöö Simuna valla
hakkama saamine enesestmõistetav ja
avahooldajana on eakate eest hoolitpaljut muudki.
semine ja nendest hoolimine. Aktiivsel
naisel on tegemist küllaga ka kohalikus
Krsitel Kitsing
kogukonnas: ta veab Emumäe arendus-

Andry Pent
7. aprillil toimus Väike-Maarja seltsiKarolina Kull
majas 30. laste lauluvõistlus Popp Tipp
- Popp Täpp.
Žürii hindas ka iga
Laululapsi oli Rakke,
vanusegruppi eraldi.
Kiltsi, Väike-Maarja ja SiKuni 4-aastased:
muna koolidest ja lasteI koht Anne-Mary Ahaedadest, kokku 46.
lberg
Sel aastal toimus
II koht Emily Väli
lauluvõistlus kahes vooIII koht Heinrich Aasurus. Kell 12.00 alustasid
mets
laulmist 4-aastased kuni
5-7-aastsed:
10-aastased. Selles vooI koht Aliise Kull
rus oli kõige rohkem laulII koht Kristofer Vinkel
jaid, koguni 33 last.
III koht Demi Petra IlTeine, suuremate laste
ves
voor, algas 15.00. Sealt
8-10-aastased:
võtsid osa 11-aastased
Popp Tipp Aliise Kull.
I koht Kert-Kristjan
kuni 17-aastased. LaulKask
jaid oli kokku 12 neidu ja noormeest.
II Karlotte Lood
Žürii imestas, et meil on vanemas
III koht Jane Sumre
rühmas nii palju esinejaid. Tavaliselt
11-13-aastased:
kipuvad paljud sellises eas laulmisest
I koht Gerli Kaur
loobuma.
II koht Romet Belov
Eriline tänu lastele
III koht Andry Pent
ja nende õpetajatele!
14-aastased ja vaneKeda ürituse kordaminemad:
ku eest tänada, on veel
I koht Brita Moorits
palju-palju, näiteks žürii
II koht Birgit Veermets
(muusikapedagoog Valve
III Janely Miadzielec
Libene, raamatukogu juPubliku lemmikud:
hataja, Popp Tipp - Popp
nooremas vanuseastmes
Täpp vilistlane Kristel
Aliise Kull ja vanemas
Lehtme, pop-rock muuvanuseastmes
Keneli
sik ja laulja Janno Reim,
Pohlak
laulja (tenor), pedagoog,
Popp Tipp – Aliise
kultuurikorraldaja
IndKull
rek Jurtšenko), helimees
Popp
Täpp
–
Richard-Erich
Trestip,
Popp Täpp
Kert-Kristjan Kask
ﬁlmimees Arvi Grauberg
Kert-Kristjan Kask.
Eripreemiad
abilisega, fotograaf Silvi
Foto: 2x Silvi Aasumets
5-7-aastaste seas said:
Aasumets ja paljud teiEva-Alexandra Puskar südamliku ja
sed…
armsa esituse eest ja Artjona Syla mitLapsi lõbustasid Kloun Kärts ja Minmekülgse esituse eest.
nie Võlumaa lasteteatrist. Nii armas oli
Eripreemia 8-10-aastaste seas sai
vaadata, et esimese vooru pisikesed ei
Sören Repo, „päiksepoiss“
tahtnud lahkuda, vaid nautisid tegevusi
Eripreemia 14-aastaste ja vanenendega.
mate seas said Sivone Vinkel hingestaPopp Tipp - Popp Täpp lauluvõisttud esituse eest ja Keneli Pohlak lavaluse üks eesmärke oli selgitada välja
kindluse eest.
lapsed, kes lähevad maakondlikule lauAitäh sponsoritele: OÜ Joosand;
lukarussellile.
Põhjakeskus; Pandivere Ehitus AS;
Laulukarusellile lähevad:
Rakvere linnus, SA Virumaa Muuseu3-7-aastased:
mid; Eesti Politseimuuseum; Raul Oja;
Kristofer Vinkel
Maarjalill; Vao Agro OÜ; AlderCone OÜ;
Demi Petra Ilves
AS Ebavere Graanul; Aksel VA OÜ; SalMariie Kull
to batuudikeskus; Orako OÜ; Perearst
8-10-aastased:
Mall Lepiksoo OÜ; perekond Haiba;
Kert-Kristjan Kask
Janne Shop
Karlotte Lood
Aliise Kull
Pille Kuusemäe
11-13-aastased:
Väike-Maarja seltsimaja
Romet Belov

Lea Matusorg valiti
Naiskodukaitse
Viru ringkonna
esinaiseks
Naiskodukaitse Viru ringkonna ringkonnakogul valiti ringkonnale uus esinaine, kelleks
sai Väike-Maarja jaoskonna tegevliige Lea
Matusorg.
Lea Matusorg liitus 2004. aastal Kaitseliiduga, aastal 2005 läks ta üle Naiskodukaitsesse.
Jõudu ja jaksu, Lea, ning tegusaid toimetusi!
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Vallavanema kuu
1. aprilli karjalaskepäev kuulub vanade
rahvapärimusega seotud tähtpäevade hulka. Tänapäeval on elu maal aga
muutunud. Käsitsilüps, piimamannergud, piimapukid, hommikune piimaring, külas paiknev meierei, hangu ja
rehaga sisustatud suvi, naabri
ristikusse jooksnud lehmade tagaajamine – suur osa veel hiljuti
piima lauale toonud kultuurist
on jäädavalt vajunud ajalukku.
Euroopa Liidu normatiividele
vastavad laudad kannavad ilusat nime – aastaringse vabapidamisega laudad. Kaasaegne
laut koos seljasügajaga ning
täpselt õigel kellaajal ja koguses nina ette jõudev sööt, uued
tootmistehnoloogiad, tõuaretus ning tuhat muud detaili on
tõstnud farmides lüpsikoguseid
aasta aastalt kõrgemaks. Kas
loomad on ka õnnelikumad
ning kas karjalaskepäeva ikka
veel tähistatakse, eks seda teavad piimakarjandusega kokku
puutuvad isikud kõige paremini.
Käesoleval aastal on Väike-Maarja vallas oluline osa
ehitustegevusel ning tänu sellele paraneb ka meie kõigi elukeskkond.
Ehitustegevusega
seotud töökoosolekutel on pidevalt pusimist nii abivallavanemal kui
ehitusnõunikul, sest kogu aeg on vaja
täpsustada detaile, mida projekteerijad
ei suutnud või ka ei saanud ette näha.
Pikk 8 kinnistule rajatakse esmatasandi
tervisekeskus, mis ehitatakse üle 120
aasta vanusesse endisesse Vao vallamajja, viimasel perioodil oli selles küll
konstaablipunkt. Ehitustööde käigus
on vaja olnud leida koos ehitajaga lahendused problemaatilistele olukordadele. Näiteks esialgse säilitussooviga
seotud kivimüüri osaline lammutamine ja selle uuesti taastamine. Nagu
tavaliselt vanade majade puhul, tulevad probleemid ilmsiks pärast hoone
seniste kattematerjalide eemaldamist.
Selgus, et aeg oli müürile tugevama
jälje jätnud, kui esialgu osati ette näha
ning konstruktsioonile garantii andmiseks oli vaja teha planeeritust rohkem
töid. Igatahes on senini olnud ettevõttega AS Eviko mõistlik koostöö. Täna

võib Pikal tänaval jalutaja oma silmaga näha, et külmakuudel ehitustelgi all
talvitunud hoones ei magatud. Esmatasandi tervisehoiuteenuste osutamiseks
rajatav maja on saanud uue katuse. 23.
märtsil oli mul meeldiv võimalus koos
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tatakse senisele gaasikatlale lisaks
hakkepuidu katel, mis tagab pikemas
perspektiivis soodsama kütte hinna
kogu kaugküttevõrgus. Või: Uskumatu:
ajaloolise seltsimaja külge ehitatakse
katlamaja, mis võimaldab suurettevõtjal hoida kokku kuuekohaline eurode
patakas ja hakkepuitu vedavate autode
vahelt läheb laste koolitee. Eks mõlemad ole kallutatud. Kõige objektiivsem

Ehitusnõunik Villo Müürsep, abivallavanem Kaarel Moisa ja
vallavanem Indrek Kesküla tervisekeskuse sarikakohvil. Foto: Ilve Tobreluts
meie ehituse eest vastutajatega sarikapärg alla tuua ning pisikese kohvitassi
kõrval ehitajatele jõudu soovida, et
oluline hoone õigeks tähtajaks ja korralikult valmis saaks.
Eks iga otsusega või ka ehitusega
leidub ka neid inimesi, kes arvavad, et
oleks ikka pidanud täiesti teistmoodi
tegema. Mingem näiteks suure kollektiiviga mõnda tapeedi- või värvipoodi,
et remontida ära üks tuba, kus kogu
see seltskond koos käib. Võin kindel
olla, et ükskõik millise tapeedi või värviga poest väljudes on osa seltskonnast
rahul, teatud osa on ükskõikne ja osa
grupist tõsiselt tige, sest nende soov ei
jäänud domineerima. Kas kompromiss
oleks, et ärme tee midagi, las olla? Ka
nii võib. Eks see väga lihtsustatud näide
on, kuid tõin selle selleks, et veidi avada viimast teemat aleviku katlamajaga.
Mõelgem, kuidas läheneda? Esimene:
Olemasolevasse katlamajasse paigu-

on reaalne informatsioon. Olemasolevasse katlamajja, mis paikneb ajaloolise seltsimaja küljes, tehakse katusele
juurdeehitus, et lisada hoonele hakkepuidu katel ning enne ehitusloa saamist kooskõlastatakse tegevus muinsuskaitseametiga. Küttehind peabki
olema võimalikult madal, sest see on
kommunaalkuludest kõige suurema
osakaaluga ning võimaldab meie kortermajade elanikel kütteperioodi kommunaalkulusid tasuda. Lisaks sõltuvad
ka mitmed valla allasutused keskkütte
hinnast. Suurem hind võib tähendada
näiteks lasteaia või muusikakooli kohatasu või hooldekodu kohatasu hinnatõusu. Ehk juhul kui katlamaja ehitus
oleks kuuekohalise numbri võrra suurem, siis kes see muu kui meie ise oleks
pidanud selle aastatega kinni maksma.
Võtame ka transpordi. Viimane tagasiside ettevõtjalt on: seoses hakkepuidu-

Volikogu materjalid

Kokkuvõte 28. märtsi vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 15 volikogu liiget.
Puudusid: Reet Reimann, Anti Pällo,
Mall Lepiksoo ja Ott Läänemets.
1. Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise korra kinnitamine
Ette kandis õigusnõunik Peeter Rahnik.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse kohaselt võib kohalik omavalitsus talle riigi poolt tasuta omandisse antud kinnisasja võõrandada juhul,
kui kinnisasi ei ole enam vajalik või on
muutunud kõlbmatuks kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks.
Otsustati kehtestada riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise
kord.
2. Küsimuste lahendamise volitamine
Ette kandis õigusnõunik Peeter Rahnik.
Otsustati volitada vallavalitsust lahendama õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi
pädevusse antud üksikjuhtumi reguleerimisega seotud küsimusi.
3. Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni, deklaratsiooni
esitamise kohustuse ja deklarantide

halduri määramine
Ette kandis õigusnõunik Peeter Rahnik.
Otsustati kehtestada huvide deklaratsiooni esitamise kohustus Väike-Maarja valla valitseva mõju all olevate äriühingute juhatuse liikmetele,
määrata deklaratsioonide kontrollimise komisjoniks vallavolikogu revisjonikomisjon ning määrata deklarantide
halduriks huvide deklaratsioonide registris vallavalitsuse õigusnõunik Peeter Rahnik.
4. Üldplaneeringute ülevaatamiseks komisjoni moodustamine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Üldplaneering vaatleb valla arengut
tervikuna, see on peamine kogu valla
kui terviku maakasutust suunav dokument.
Väike-Maarja valla üldplaneering on
kehtestatud 26.11.2008. Rakke valla üldplaneering on kehtestatud 23.09.1999.
Planeerimisseadus näeb ette üldplaneeringu ülevaatamise kohustuse
iga 5 aasta järel.
Otsustati moodustada Väike-Maarja
valla üldplaneeringute ülevaatamiseks
komisjon koosseisus: esimees Ene
Preem; liikmed Indrek Kesküla, Kaarel

Moisa, Diana Seepter, Leie Nõmmiste,
Piret Lükk, Avo Part, Ülo Teder.
5. Väike-Maarja valla valimiskomisjoni kinnitamine
Ette kandis vallasekretär Maris
Kõrgmäe.
Otsustati moodustada valla valimiskomisjon 5-liikmelisena: Maris Kõrgmäe, Helen Nõmm, Diana Seepter, Heli
Vettik, Merili Veelmaa.
6. Arupärimisele vastamine
Vallavanem Indrek Kesküla vastas
volikogu liikme Sven Kesleri eelmisel
volikogu istungil Väike-Maarja seltsimaja külge laiendatava katlamaja ehitustegevuse seaduslikkuse kohta esitatud arupärimisele.
Info
Volikogu esimees Ene Preem: volikogu töökorraldusest aprillis. Komisjonide nädal on 9.-12. aprill, juhatuse
koosolek 18. aprillil ja volikogu istung
planeeritud 26. aprilliks.
Vallavanem Indrek Kesküla:
Väike-Maarja tervisekeskuse, Rakke
raamatukogu ja Väike-Maarja aleviku
keskväljaku ehitusest, Lurichi monumendi avamisest, tulumaksu laekumisest, MTÜ-st PAIK, sõprussuhetest sõprusvaldadega.

ga suureneb transport võrreldes senisega ühe auto võrra kolme päeva jooksul. Vägeva-Rakvere maanteel liigub
keskmiselt 1700 autot ööpäevas (ka see
maantee paikneb võimalikul õpilaste
marsruudil kool-staadion-seltsimaja).
Seega on lisanduva transpordi mõjud
pigem väheolulised ning osakaalult
Rakvere-Vägeva maantee liiklustihedusega väikesed. Kütteperioodil tavaliselt
staadioni õpilaste poolt ei kasutata.
Lisan seekord kokkuvõttesse
kalendrikuu temaatilise, kuid
täiesti väljamõeldud loo.
Toimumisaeg: käesoleva kalendrikuu esimene pühapäev.
Koht: kodune pärastlõuna ühes
toredas külas. Naine vaaritab
köögis ja ta abikaasa hüüatab
rõõmsalt elutoast arvuti tagant:
„Kuule! Ma sain nüüd lõpuks
valmis. Saatsin just sotsiaalmeediasse ja Wiru Teatajasse
ülikriitilise artikli meie vallavanemast.“ „Hästi“, vastab naine,
„nüüd võime sööma hakata.“
„Kuule, kas ka Sina saadad pärast söömist oma arvamusartikli Kuulajasse?“ pärib mees
terava nõudliku häälega. „Ma
täna ei viitsi, ikkagi pühapäev,“
vastab naine vabandades. Mees
tormab kööki, silmad suured ja
nägu tõmbunud hetkega loojuva päikese tooni: „Me ju leppisime ometi kokku, et Sa kirjutad
täna! Täna!“ Naine pöördub
kerge naeratusega mehe poole ja sõnab malbelt: „Aprill, aprill, mu kallis!
Ma juba saatsin artikli ära.“
Loodan, et käesolev naljakuu andis
Sulle võimaluse oma tuttavaid veidi
ninapidi vedada või olid hoopis Sina
see, kelle peal mõni nali maha mängiti. Oluline on, et meil jätkuks piisavalt
naljasoont, sest vahel aitab just huumor toime tulla eluteele kerkinud raskustega.
22. aprillil aga, palun, aja kindlasti
oma parimad sõbrad ja töökaaslased
kokku ja võta osa legendaarse eestlase,
rahvuslegendi, väga mitmekülgse inimese, eeskuju – Georg Lurichi monumendi avamisest.
Tee asju südamega!
Indrek Kesküla
vallavanem

Valla
sotsiaalosakonna
töötajate
vastuvõtuajad
Väike-Maarjas (vallamajas):
Sotsiaalosakonna juhataja
Ene Kinks, tel 329 5761
- Esmaspäeval 13.30-16.00
- Neljapäeval 9.00-13.00 ja
13.30-16.00
- Reedel 11.00-13.00
Lastekaitsespetsialist
Tiia Kaselo, tel 329 5762
- Esmaspäeval 13.30-16.00
- Neljapäeval 9.00-13.00 ja
13.30-16.00
- Reedel 11.00-13.00
Sotsiaaltööspetsialist
Kersti Sepp, tel 329 5764
- Esmaspäevast reedeni 8.30-16.00,
lõuna 13.00-13.30
v.a iga kuu 2. ja 3. nädala neljapäev
ning 3. reede
Rakkes (Simuna tee 10):
Sotsiaalosakonna juhataja
Ene Kinks ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 326 0876
- Iga kuu 2. ja 4. teisipäeval
10.00-14.00
Sotsiaaltööspetsialist
Kersti Sepp, tel 326 0876
- Iga kuu 2. ja 3. neljapäeval
8.30-14.00
Rakke piirkonna sotsiaaltöötaja
Imbi Lõune, tel 326 0876, 529 6752
- Esmaspäeval kell 8.00-11.00
- Neljapäeval kell 14.00-16.00
Simunas (spordihoones):
Avahooldustöötaja
Riina Rajaste, tel 323 7219
- Igal teisipäeval kell 9.00-12.00
Sotsiaaltööspetsialist
Kersti Sepp, tel 323 7219
- Iga kuu 3. reedel kell 8.30-15.00
Sotsiaaltööspetsialist nõustab,
teeb toimetulekutoetusi, menetleb
avaldusi.

2018. aasta hajaasustuse programm
on avatud 9.04-11.06
Hajaasustuse programmi rahastatakse
Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 67% konkreetse
toetusprojekti abikõlblikest kuludest,
tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline
oma- ja kaasﬁnantseering abikõlblike
kulude osas peab olema vähemalt 33%.
Hajaasustuse programmi oluliseks
tingimuseks on, et taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama
majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa
olla hilisem kui 01.01.2018.
Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid

• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu ning täiendavat informatsiooni saab küsida Väike-Maarja vallavalitsuses Pikk tn 7 kabinet 211 keskkonnanõunik Leie Nõmmiste, tel 329 5 756, leie@v-maarja.ee
või Rakke aleviku teeninduspunktis Simuna tee 10 teabespetsialist Piret Lükk
326 0870, piret@rakke.ee.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2018. aastal
1. märtsil – 5997
Märtsikuus oli saabunuid 17 ja lahkunuid 26.
31. märtsil – 5988
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Vallavalitsuse materjalid
(7.03, 15.03, 21.03 ja 28.03 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Moodustati Pudivere külas Kuusiku katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 8,72
ha suurune Kuusiku katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa ja 5,82 ha
suurune Oti-Kuusiku sihtotstarbega
maatulundusmaa.
- Moodustati Vao külas Mineviku
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 27048
m2 suurune Mineviku katastriüksus
sihtotstarbega tootmismaa ja 2363 m2
suurune Tehnika juurdelõige katastriüksus sihtotstarbega tootmismaa.
- Moodustati Kreegimäe katastriüksuse jagamise tulemusena uued katastriüksused järgmiselt: Ärina külas
21,38 ha suurune Kreegimäe katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa ja
Ebavere külas 13,01 ha suurune Kreegi
katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Ravi tänava ja Pika tänava ristmiku projekteerimiseks Väike-Maarja alevikus.
- Määrati projekteerimistingimused
AU Energiateenus OÜ-le päikeseenergial põhineva elektritootmisjaama projekteerimiseks Varangu külla Lõõtsa
kinnistule.
- Määrati projekteerimistingimused
Simuna aleviku kergliiklustee projekteerimiseks suundadel Lai tn 5 kuni
Pargi tn 3 ja Allika tn 1 kuni Kalmistu
kinnistuni.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Pikevere külla Lepistiku
kinnistule.
- Väljastati ehitusluba vallavalitsusele lauda varemete täielikuks lammutamiseks Simuna alevikus Allee tn 4a.
- Väljastati ehitusluba osaühingule
H.T.R. puurkaevu rajamiseks Kiltsi alevikku Künka tn 3 kinnistule.
- Väljastati ehitusluba AS-le Connecto Eesti sidevõrgu liinirajatise rajamiseks asukohaga Ebavere küla, Kaarma tee, Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva
maantee, Andimäe.
- Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile
Antaares veevarustuse- ja kanalisatsiooniehitise rajamiseks Simuna alevikku.
- Väljastati ehitusluba osaühingule Pihlaspä Talu Näki uurimiskeskuse
hoone laiendamiseks Ao küla Kinksu
kinnistul.
- Väljastati ehitusluba HeatConsult
OÜ-le kaugküttetorustike rekonstrueerimiseks Väike-Maarja alevikus Liivi,
Pikal ja Tamme tänaval.
Kasutusluba
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Ebavere Graanul kaalumaja kasutamiseks
Ebavere külas Tehase kinnistul.
Hankeplaan
- Kinnitati vallavalitsuse 2018. aasta
hankeplaan.
Hanked
- Kuulutati välja lihthange „Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete
remont“, kinnitati hankedokumendid
ja moodustati hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kuulutati välja hange „Väike-Maarja valla küttepuude tarne 2018“, kinnitati hankedokumendid ja moodustati
hanke läbiviimiseks komisjon.
- Kinnitati hanke “Väike-Maarja
bussijaama ooteala rekonstrueerimine” edukaks pakkujaks OÜ MEK Ehitusgrupp.
- Kinnitati hanke “Väike-Maarja
hooldekodu aed” edukaks pakkujaks
OÜ Faster.

- Kinnitati hanke “Georg Lurichi monument” edukaks pakkujaks OÜ Kiviraidur.
- Kinnitati hanke “Väike-Maarja aleviku Ravi tn ja Pikk tn ristmiku projekteerimine” edukaks pakkujaks AS Novarc Group.
- Kinnitati hanke “Simuna lasteaia
aed” edukaks pakkujaks OÜ Faster.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla tee- ja tänavakatete remont“ edukaks pakkujaks OÜ ÜLE.
Pakkumuse edukaks tunnistamine
- Kinnitati kalmistute infosüsteemi HAUDI konverteeritavate, kalmistu
mõõdistamise nõuetele vastavate Väike-Maarja uue ja vana kalmistu ning Simuna kalmistu geodeetiliste alusplaanide loomise edukaks pakkumuseks
FIE Kalev Konso pakkumus.
- Kinnitati Kiltsi aleviku Jaama tn
7 spordi- ja mänguväljaku ehitamise
edukaks pakkumuseks MoTeh OÜ pakkumus.
Enampakkumised
- Kinnitati Ebavere küla Tervisespordi kinnistu kasvava metsa raieõiguse müügi kirjaliku enampakkumise
parimaks pakkujaks Lemmu Mets osaühing.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega valla eelarve vahenditest seitsmeteistkümnele taotlejale
kokku summas 2420,08 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
- Nõustuti Väike-Maarja lasteaia
toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega, ajavahemikul 01.03.-30.06.2018
ühele valla lapsele.
Hooldetasu omaosaluse muutmine
- Otsustati muuta Tammiku Hooldekodu klientide hooldustasu omaosaluse maksmist selliselt, et klient
tasub igakuiselt oma sissetulekust 95%
ja puudujääva osa tasub vallavalitsus
(muudatus puudutab kliente, kellel
puuduvad omaksed).
Sotsiaalkorterid
- Eealdati taotlejale sotsiaalkorter
Väike-Maarja alevikus Aia tänaval.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS-i kasuks Väike-Maarja vallale kuuluvale kinnistule
asukohaga Ebavere küla, Kaarma tee
side liinirajatise ehitamiseks ja majandamiseks.
Rakke jäätmejaama lahtiolekuajad
- Kinnitati Rakke jäätmejaama lahtiolekuajad alates 2.04.2018 järgmiselt:
kolmapäeval kell 12.00-17.00; reedel
kell 12.00-18.00; laupäeval kell 10.0015.00.
Korraldatud jäätmevedu
- Nõustuti kahe taotleja perioodilise liitumisega korraldatud jäätmeveoga, kuna Simuna alevikus Orguse tee
3 kinnistul ja Kiltsi alevikus Põllu tn 1
kinnistul ei elata aastaringselt.
Hajaasustuse programm
- Otsustati seada hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda: I veevarustussüsteemid, II kanalisatsioonisüsteemid,
III juurdepääsuteed ja IV autonoomsed
elektrisüsteemid.
Raieluba
- Nõustuti kahe hariliku saare mahavõtmisega Simuna alevikus Allee tn 2c
kinnistul.
- Nõustuti ühe hariliku vahtra mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Jaama
tn 5 kinnistul.
- Nõustuti 22 halli lepa, 13 hariliku

kuuse, 7 hariliku paju, 2 hariliku haava
ja 1 arukase mahavõtmisega Rakke alevikus Parkmetsa kinnistul.
Teede investeeringute kava
- Otsustati kiita heaks valla teede
investeeringute kava 2018. aastaks
Nõusoleku andmine
- Anti nõusolek Rakke Jahiseltsile
laskepaiga rajamiseks Kargu kinnistule
Väike-Tammiku külas.
Valla 2018. aasta eelarve
- Kinnitati Väike-Maarja valla 2018.
aasta eelarvest tulenev tulude laekumine ja kavandatud kulude katmine tegevusalade lõikes.
Tegevustoetus
- Eraldati tegevustoetused 2018.
aastaks: Avanduse Küla Seltsile 252
eurot, Eipri Külaseltsile 285 eurot,
mittetulundusühingule Emumäe Arenduskeskus 400 eurot, mittetulundusühingule Kodukülad 354 eurot, MTÜ-le
Kotli Maja 400 eurot, Käru Küla Seltsile
294 eurot, mittetulundusühingule Meie
Kiltsi 627 eurot, mittetulundusühingule Nelikand 345 eurot, Rakke Valla Hariduse Seltsile 400 eurot, mittetulundusühingule Salla Seltsimaja 279 eurot, Simuna Muinsuskaitse Seltsile 300 eurot,
Simuna Naisteklubile 350 eurot, Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsile 1300
eurot, mittetulundusühingule Südameasi 350 eurot, Tantsuseltsile Tarapita
400 eurot, mittetulundusühingule Triigi Mõis 783 eurot, MTÜ-le Väike-Maarja Mudelihall 400 eurot ja mittetulundusühingule Väike-Maarja Pasunakoor
2600 eurot.
- Ei eraldatud tegevustoetust 2018.
aastaks Vao Kogukonna MTÜ-le ja
MTÜ-le Väike-Maarja LaSK.
Projektitoetus
- Eraldati MTÜ Kotli Maja projektile
„Kogukonnaköögi töövahendid“ projektitoetust summas 150 eurot.
- Eraldati Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi projektile „Vabatahtliku
Tuletõrje Seltsi õhksoojuspumbad“
projektitoetust summas 796 eurot.
- Eraldati mittetulundusühingu Triigi Mõis projektile „Külaseltsi tegevuse
mitmekesistamiseks ruumide rekonstrueerimine“ projektitoetust summas
2000 eurot.
Ühekordse toetus
- Eraldati A. J. von Krusensterni nimelise mittetulundusühingu projektile
„Kiltsi loomelaagrid 2018“ ühekordset
toetust summas 350 eurot.
- Eraldati EELK Simuna Koguduse
projektile „Käru Lastelaagri ja Simuna
koguduse laste- ja noorsootöö edendamiseks Simuna ja Väike-Maarja kihelkonnas“ ühekordset toetust summas
500 eurot.
- Eraldati EELK Simuna Koguduse
projektile „Teeliste Kirikud“ ühekordset
toetust summas 350 eurot.
- Eraldati EELK Simuna Koguduse
projektile „II Rahvusvaheline Gustav
Normanni orelifestival“ ühekordset
toetust summas 700 eurot.
Valla esindajate määramine
- Määrati Väike-Maarja valla esindajaks MTÜ-s Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskus Indrek Kesküla.
- Otsustati esitada MTÜ Pandivere
Arendus- ja Inkubatsioonikeskus hindamiskomisjoni liikmete kandidaatideks Ene Preem ja Taimi Talpas-Taltsepp.
Huvihariduse täiendav rahastamine
- Otsustati rahastada 2018. aastal
valla huvitegevust riigieelarvest vallale ettenähtud täiendava toetuse abil
summas 118 200 eurot.
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Vallavolikogu otsusega
moodustati üldplaneeringute
ülevaatamiseks komisjon
Üldplaneeringu puhul on tegemist
kohaliku omavalitsuse peamise, üldist ruumilist arengut suunava dokumendiga. Üldplaneering vaatleb
valla arengut tervikuna, see on peamine kogu valla, kui terviku maakasutust suunav dokument. Ruumiline
planeerimine üldplaneeringute ja
detailplaneeringute kaudu on lisaks
erinevatele arengukavadele peamine
instrument, mille kaudu omavalitsusüksus saab enesekorraldusõigust
kasutada. Arengukava peab arvestama valla üldplaneeringut. Üldplaneering ja arengukava on strateegilised arengudokumendid, mis peavad
olema omavahel kooskõlas.
Väike-Maarja valla üldplaneering
on kehtestatud 26.11.2008.
Rakke valla üldplaneering on kehtestatud 23.09.1999.
Haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste
üldplaneeringud tuleb üle vaadata
hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Kokkuvõte üldplaneeringu ülevaatamise
tulemustest tuleb esitada kuue kuu
jooksul ülevaatamisest arvates riigihalduse ministrile. Vallavolikogu
moodustas 28.03.2018 Väike-Maarja
valla üldplaneeringute ülevaatamiseks komisjoni järgmises koosseisus: esimees Ene Preem, liikmed
Indrek Kesküla, Kaarel Moisa, Diana
Seepter, Leie Nõmmiste, Piret Lükk,
Avo Part ja Ülo Teder. Tegemist on
ühe kindla seadusest tuleneva kohalikule omavalitsusele pandud
ülesande lahendamiseks, kehtivate
üldplaneeringute ülevaatamiseks,
moodustatud komisjoniga, mille töö
lõpeb ülevaatamise tulemuste kinnitamisega.
Üldplaneeringute
ülevaatamise eesmärk on välja selgitada, kas
kindla ajaperioodi arengud on vastavuses planeeringus kavandatuga

ning sellest lähtuvalt hinnata, mida
edaspidi uut üldplaneeringut koostades silmas pidada. Ülevaatamise
käigus vaadatakse üle ka kehtestatud
detailplaneeringud.
Üldplaneeringute ja kehtivate detailplaneeringute ülevaatamine ja
analüüs on eeltööks uue üldplaneeringu koostamise algatamisel.
Üldplaneeringu ülevaatamise komisjoni töö tulemuseks on ülevaade, mis annab esialgsed juhised uue
üldplaneeringu lähteseisukohtade
koostamiseks.
Uue üldplaneeringu koostamiseks
on kavas moodustada üldplaneeringu koostamise komisjon, mis juhib
uue üldplaneeringu koostamist.
Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse §141 lõike 11 alusel algatab haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu moodustunud kohaliku
omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise päevast
arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates.
Kutsume vallakodanikke üles
aktiivselt osalema Väike-Maarja
valla üldplaneeringu koostamise
protsessis, avaldama arvamust ja
esitama oma ettepanekuid üldplaneeringu lähteülesande koostamiseks hiljemalt 18.05.2018.
Planeeringutega saab tutvuda
valla veebilehel:
üldplaneeringud
(http://
w w w. v - m a a r j a . e e / ? p a r t = h t m l&id=187)
detailplaneeringud
(http://
www.v-maarja.ee/?part=html&id=26)
Diana Seepter
Maanõunik

Info Remniku noortelaagri kohta
Väike-Maarja valla vähekindlustatud perede lapsed saavad osaleda
17.-24. augustil Remniku õppe- ja
puhkekeskuses toimuvas noortelaagris. Laager on mõeldud 7-15
aasta vanustele lastele.
2018. aasta suvelaagri teemaks on
Seiklus. Laagrilisi ootavad põnevad
ja vahvad tegevused: ronimine, lühi-matkamine, pallimängud, prob-

leemi-lahendusmängud, orienteerumine, sooja ilmaga veemängud.
Soovijail palun esitada maikuu
lõpuks avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.
Info: Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Väike-Maarjasse otsitakse
heakorratöötajat
Väike-Maarja vallavalitsus otsib Väike-Maarja alevikku täiskohaga (1,0)
heakorratöötajat.
Heakorratöötaja ülesandeks on
Väike-Maarja aleviku piirkonnas avaliku kasutusega alade koristamine ja
heakorratööde teostamine.

Sooviavaldus esitada kirjalikult
hiljemalt 25. aprilliks 2018 Väike-Maarja vallavalitsusesse või saata
e-kiri vv@v-maarja.ee
Täiendav info: Leie Nõmmiste, tel
329 5756 või 5348 8787
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Päästeamet pöörab Teeme Ära
talgupäeval tähelepanu kodukandi
veekogude turvalisusele
Teeme Ära! talguid Väike-Maarja vallas
Triigi küla talgud
5. mail kell 11-16, kogunemine külaplatsil
Prahi koristamine, murdunud puude ja okste saagimine, spordirajatiste
ümbruse korrastamine, tammeistikute istutamine. Kaasa võtta rehad ja kindad.
Talgujuht: Tarmo Rebane, tel 506 2039
Heakorratalgud Kiltsi alevikus
5. mail kell 11-13, kogunemine Kiltsi rahvamaja juures
Alevik prahist puhtaks! Prügikoristus, võsa saagimine. Kaasa võtta töökindad, meestel saag.
Talgujuht: Siret Stoltsen, tel 5666 1951
Salla külapargi talgud
5. mail kell 10-14
Kõik Salla küla 30 maja saavad oma Tammepuu, millest moodustub number
100. Üheskoos Salla ja kogukonna liikmetega puude istutamine. Salla seltsimaja ümbruse korratamine. Kaasa võtta labidas, ämber ja kindad.
Talgujuht: Hando Kuntro, tel 526 4952
Rakke linnamäe staadioni, laululava ja terviseradade korrastamine
5. mail kell 10-14, kogunemine Rakke linnamäe staadion
Kogukonna sportimis ja vabaaja veetmise koha korrastamine, võsa saagimine, langetatud võsa ja okste korjamine, lehtede riisumine, radade silumine jne.
Kaasa võtta rehad ja kindad.
Talgujuht: Enno Eilo, tel 515 3228
Komando korda!
5. mail kell 10.00-14.30, kogunemine Simuna komando ees
Teeme komando ümbruse ja seest korda. Sodi koristamine, riisumine, komando korrastamine, värvimine. Kaasa võtta reha ja oksakäärid.
Talgujuht: Signe Pruul, tel 5596 4614
Heakorratalgud Kotli majas ja aias
12. mail kell 10-15, kogunemine talgupaigas
Jätkame Kotli maja ja aia korrastamist, eesmärgiga jõuda juba sel suvel hoones kogukonnaköögi avamiseni. Igakevadised heakorratööd aias ja selle ümber
(prahi korjamine, kulu riisumine, okste lõikamine). Ehitusprahi äravedu jäätmejaama. Koristustööd majas (ruumide remondijärgne koristus, akendepesu
jms) Kaasa võtta töökindad ning töövahendeid koristustöödeks aias (nt reha,
saag, oksasaag, oksakäärid, aiakäru jms) või majas (nt aknapesuriistad)
Talgujuht: Kadri Kopso, tel 523 6582
Allee 9 majarahva talgud
5. mail kell 10-16, kogunemine Allee 9 maja nurgas
Riisume, koristame maja ümbrust, teeme prügikastid, värvime. Kaasa võtta
reha ja kindad.
Talgujuht: Kerli Tsvetkov, tel 5822 7083
Emumägi suveks korda
5. mail kell 10-14, kogunemine Emumäe parklas
Emumäe lõkkeplatsi ja lõkkeplatsi taguse parkmetsa korrastamine, riisumine, võsa lõikamine parkmetsast, okste korjamine. Kaasa võtta töökindad, reha,
oksasaag või -käärid.
Talgujuht: Triinu Pohlak, tel 522 3873
KÜ Kaseke heakorratalgud
5. mail kell 10-16, KÜ Kaseke maja ees
Keldrite ja kuuride koristus, majaümbruse korrastamine. Kaasa võtta kindad, selga ilmastikule vastav riietus.
Talgujuht: Marje Märtsin, tel 5825 5035
Määri küla talgud
5. mail kell 10-16, kogunemine külaplatsil
Varjualuse värvimine, grillimisaluse ja prügikasti ning küttepuude hoiukoha
rajamine.
Talgujuht: Siim Kesler, tel 525 9239
Eipri küla talgud
6. mail kell 10, kogunemine Eipri külamaja juures
Eipri küla kutsub talgutele, et kevadisi korrastustöid teha ning külamaja
toimimisele kaasa aidata. Talgutöödeks on külamaja ümbruse korrastamine
ja riisumine, külamaja suurpuhastus (akende pesu, koristamine). Kaasa võtta
töökindad, rehad. Talgulistele pakutakse teed ja talgusuppi.
Talgujuht: Heili Nõgene, tel 5340 5718

Muutusid
vastuvõtuajad
Mall Lepiksoo
perearstikeskuses
Vastuvõtuajad:
E – 7.00-12.00 ja 18.00-20.00
T – 7.00-12.00
K – 8.00-12.00
N – 14.00-20.00
R – 7.00-12.00
Info: 326 1166; 528 5225
koduleht: http://www.lepiksoo.ee/

Valla sümboolika värvides kujundatud mastivimpleid saab
muuseumist ja vallamajast
Vallavalitsus pakub huvitatutele
valla vapi kujutisega mastivimplit
– viiru.
Viirud on valmistatud Lipuvabrik
OÜ-s.
Mõõdud: 35 cm x 2 m, soovitatav 6 m mastile
Hind: 14.50 eurot
Huvilistel pöörduda:
• Väike-Maarja muuseumi (Pikk
tn 3), info telefonil 326 1625
• valla raamatupidamisse (vallamaja II korrusel), info telefonil 329
5772 (Heli Vettik)

Päästeamet juhib Eesti juubeliaastal
senisest suuremat tähelepanu kodukandi veekogudega seonduvale ohutusele. Kodus juhtub palju õnnetusi,
eriti laste ja eakatega. Õnnetusjuhtumite vähendamiseks kutsutakse
Teeme Ära talgupäeva raames üles
rajama veekogude juurde turvaaedu
ja kodukaevudele kaasi.
„Igal aastal suureneb nende õnnetuste arv, kus inimesed kukuvad
kraavidesse, kaevudesse, tiikidesse,
basseinidesse või teistesse väiksematesse veekogudesse. Eelmisel aastal
moodustasid sellised vette kukkumised
60% uppumistest,“ sõnas Päästeameti
ennetustöö osakonna veeohutuse ekspert Mikko Virkala. „Õnnetusjuhtude
vältimiseks kutsume kõiki 5. mail toimuva Teeme Ära talgupäeva raames
rajama oma kodukandi veekogude ümber kaitsvaid piirdeid ja katma kaevud
kaantega,“ lisas Virkala. Nii kaitsva tara
kui ka kaevukaane saab kauniks teha
oma kihelkonna värvidega, mis on üks
juubeliaasta talgupäeva teemadest.
„Talgutegevus on läbi aegade ühen-

danud Eesti inimesi ja pakub nüüdki
head võimalust kogukonna edendamiseks,“ ütles Riigikantselei EV100
suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Kaitsetaradega loodav turvalisem
keskkond on ilus kingitus Eesti juubeliks. Selleks, et aedikud hästi silma
paistaksid, sobib need värvida kihelkonnavärvidesse,“ lisas Kasterpalu.
Elukeskkonna kujundamisel on ohutus esmatähtis. Talgukevad on õige aeg
oma kodu ümbrus korda teha ja õnnetusi ennetada. Päästeamet koostab
väiksemate veesilmade piirete ehitamiseks ja rajamiseks aprillikuu jooksul
õppematerjalid, mis on leitavad Teeme
Ära ja Päästeameti kodulehel.
Tänavune talgukevad on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
ning kutsub osalejaid värvima kodukanti kihelkonnavärvidesse. Talguid
saab kirja panna talguveebis aadressil
www.teemeara.ee.
Riin Oeselg
Päästeameti pressiesindaja

Salla 100 talgud
5. mail toimub Salla külas MTÜ Salla
seltsimaja poolt korraldatav talgupäev. Seekordsed talgud on erilised ja
kantud Eesti juubelist.
Kell 12.00 ootame seltsimaja juurde kõiki Salla külas maja omavaid inimesi või nende esindajaid. Majad, mis
jäävad Laidsalust kuni Reitlini on kõik
oodatud, kaasa arvatud kuursaal, kortermajad, ühepereelamud ning suvekodud. Iga küla maja saab endale tammepuu, mis istutatakse Salla Külade Parki
ja nendest kolmekümnest puust moo-

dustub number 100.
Varasemate talgute korras on tammeistikud kasvualal juba eelnevalt olemas, kui aga kellelgi on soov oma tammeistik mulda panna, siis on see igati
tervitatav. Kaasa palun võtta labidas ja
ämber kastmise jaoks. Kui ka pole, leiame abi kohapealt. Hiljem saame tutvuda seltsimajas tehtuga ja pidada koos
külarahvaga edasisi plaane.
MTÜ Salla Seltsimaja nimel
Hando Kuntro

TEADE
Alates aprillist võivad vallaelanikud
tuua tasuta Rakke jäätmejaama lisaks pakenditele, paberile ja kartongile, klaasile, metallijäätmetele, olmeelektroonikale, ohtlikele jäätmetele ja
sõiduautorehvidele ka suurjäätmeid,
mööblit, vanu riideid ja jalanõusid,
biolagunevad aia- ja haljastusjäätmeid (lehti ja oksi).
Suurjäätmed on vanad mööbliesemed: kapid, toolid, lauad, diivanid,
voodid, madratsid jne.
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed
nagu näiteks oksad, lehed, taimejäänused, muru, sammal ja muu sarnane. Jäätmejaamadesse biolagunevate
jäätmete toomisel peab arvestama, et
oksad ja lehed tuleb panna eraldi hunnikutesse, st oksad ja lehed ei tohi olla
segamini.
Ehitusjäätmeid võetakse vastu ainult Väike-Maarja jäätmejaamas ja
nende vastuvõtt on tasuline. Ehitusjäätmed kaalutakse kohapeal ning ta-

sumine toimub sularahas. Ehitusjäätmete hinnad on järgmised:
• üldehitusjäätmed* – 0,07 eurot/kg
• eterniit – 0,10 eurot/kg
*üldehitusjäätmed on kipsipõhised
ehitusmaterjalid, muu ehitus- ja lammutuspraht , kaablid, WC-potid, kraanikausid, põranda- ja seinakatted (PVC,
linoleum, keraamilised plaadid jne).
Jäätmejaamadest võivad elanikud
soovi korral mööbliesemeid ka endale
kasutamiseks viia.
Väike-Maarja jäätmejaama vastuvõtuajad:
• K-R 12.30-18.00
• L 08.30-15.30
Simuna jäätmejaama vastuvõtuajad:
• N 14.00-18.00
• R 09.00-11.30
• L 12.30-18.00
Rakke jäätmejaama vastuvõtuajad:
• K 12.00-17.00
• R 12.00-18.00
• L 10.00-15.00

Erametsakonsulent Aadu Raudla
vastuvõtuajad Väike-Maarjas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Väike-Maarja vallamajas (II korrusel, suures nõupidamiste ruumis) üle nädala neljapäeviti kl
10-12.

Vastuvõtupäevad: - 19. aprill; - 3., 17. ja 31. mai; - 14. ja 28. juuni
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.

Kaitsevägi ja
Kaitseliit
korraldavad
suurõppuse SIIL
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad
sel kevadel 2.-14. mail suurõppuse
Siil 2018, mis on taasiseseisvunud
Eesti suurim õppus ja toob kokku
enam kui 15 000 inimest üle Eesti.
Õppusel osalevad kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad, kaitseväelased,
liitlased, politseinikud ja päästeametnikud. Õppuse peamine fookus on maakaitse nii konventsionaalse kui ka tavatu sõjapidamise
raamistikus.
Õppuse esimeses etapis kuni 6.
maini harjutavad Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused koos Politsei- ja Piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete
täitmist, sealhulgas Naiskodukaitse
toel elanikkonna evakuatsiooni läbi
viimist. Naiskodukaitse üks olulisem ülesanne on õppuse raames
korraldada evakuatsioonipunktide
rajamine ja sealsete tegevuste sujuv korraldamine.
Õppuse teine etapp toimub 7.14. maini peamiselt Lõuna-Eestis
Võru- ja Valgamaal.
Oma haripunkti jõuab õppus Kirde-Eestis 4.-6. maini, mil Rakveres,
Jõhvis, Väike-Maarjas, Türil ja Jõgeval on väljas suurel hulgal kaitseliitlasi ja ka teiste ametite esindajaid.
Peamiseks tegevuseks on objektide
valve, samuti viivad PPA ja KL läbi
ühispatrulle ja seatakse üles vaatluspostid.
6. mail orienteeruvalt kella 8.30
kuni 15ni toimub suurem osa tegevustest Väike-Maarja ümbruses.
Palume sealkandis liiklejatel arvestada võimalike ajutiste liikluskorralduste muudatustega ja järgida
politseinike korraldusi. Niisamuti
kasutatakse imitatsioonivahendeid
(paukpadruneid ja lõhkepakette),
mis võivad tekitada häirivat müra.
Soovitame mürapelglikud koduloomad hoida võimalusel siseruumides.
Õppuse korraldajad panevad
kodanikele südamele, et kui keegi
leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla
ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise
puutuda. Kahtlase eseme leidmisel
tuleb meelde jätta selle asukoht ja
teavitada sellest kaitseväelasi/kaitseliitlasi või helistada telefonil 112.
Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida manöövrite ja harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab
õppuse käigus kannatada kellegi
eraomand – auto, tee, põld, mets,
aed vms, siis palub Kaitseliit viivitamatult ﬁkseerida vahejuhtum ning
võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega
koostöös juhtum lahendatakse. Järva malevas 717 9749, Jõgeva malevas 717 9699, Viru malevas 7179649,
Alutaguse malevas 717 9599.
PPA ja Kaitseliit tänavad Teid
kannatlikkuse ja mõistva suhtumise
eest, aidates kaasa suurõppuse turvaliseks kordaminekuks.
Major Tanel Rütman
SIIL 2018, Meediaoperatsioonide Keskus
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Volikogu liikme kuu – vol 5-6 Adven uuendab Väike-Maarjas
keskkütte katlamaja
Järjekordselt ei leitud eelmises lehenumbris minu artikli avaldamiseks
piisavalt ruumi. Vaatamata eelnevale
kokkuleppele ja tõsiasjale, et fotod ja
kuulutused-teated olid ilmunud lehenumbris erakordselt suureformaadilised.
Märtsikuu volikogu istungi olulisim otsus sündis üksmeelselt – Väike-Maarja õppekeskus otsustati likvideerida. Muid valikuid ei olnud. Edaspidi on plaan ja lootus jätkata Rakvere
ametikooli ﬁliaalina Tamme tänava
õppekompleksis. Kooli peahoone jääb
suvest alates tühjaks. Vallavanemal on
selle hõivamiseks plaan juba olemas,
õigemini tema erakonnakaaslasel Rain
Rosimannusel, kes rajab üle-Eestilist
hooldekodude ketti. Meil on vallas
kolm tegutsevat hooldekodu, mis rahuldavad valla vajadused täna ja tulevikuski. Lisaks on ootel endine Triigi
lasteaed ja Avanduse mõisa peahoone.
Pakkusime valimistel oma valimisliiduga välja spa-hotelli idee, kaasamaks
ka pooleliolevat ujulat. Oleme vallas
sõnades aastaid turismi oluliseks pidanud, tehkem siis üheskoos midagi
reaalset ära. Saaksime hotelli-spa siduda nii õpilaskodu ja spordihoone-ujula
rakendamisega spordilaagriteks-võistlusteks. Lisaks meie kandi kultuuri- ja
loodusväärtused. Eesti on niivõrd
väike, et siit on igale poole võimalik
päevaseid retki ette võtta ja õhtuks
Väike-Maarjasse jõuda. Investeeringu
mõju oleks tegelikult palju laiem ja
looks ka kaudselt täiendavaid töökohti.
Ka teised ettevõtjad vaatavad investeeringuteks kohavalikut tehes sotsiaalse
infrastruktuuri ja vaba aja veetmise
võimaluste olemasolu. Põhjus on väga
lihtne – oma elukeskkonnaga rahulolev
töötaja on tulemuslik töötaja. Peame
kõigepealt kogukonnana otsustama,
mida soovime ja seejärel tegema kõik
selleks, et plaan õnnestuks. Meelsuse
eeskujuks võiks olla Tapa vald, kes kavandab oma veekeskust. Esmalt tuleks
moodustada töögrupp ja töötada välja
vastav strateegia, mis tingimustel ja
millise hinna eest hooneid müüa või
kas jääda ka ise omanikeringi jne. Esimesele soovijale hooldekoduks maja
müümine ei ole tõsiseltvõetav ja kindlasti mitte ka avalikes huvides.
Nii nagu ei ole avalikes huvides järgmine kaasus. Mind ja ka teisi vallakodanikke teeb äärmiselt murelikuks tendents, kuidas vallavalitsus kavandab ja
viib läbi ehitustegevust miljööväärtuslikel aladel, viimasel juhul konkreetselt
muinsuskaitse all oleva Väike-Maarja
seltsimaja külge ehitatava-laiendatava
katlamaja puhul. Kokkuvõtvalt on vallavalitsus eiranud ehitustegevuses valla üldplaneeringus ette nähtud detailplaneeringu menetlemise kohustust,
väljastades selle asemel ebaseaduslikult soojatootjale projekteerimistingimused, mis on vastuolulised, ehitajat
soosivad ning võimaldavad ajaloolist
seltsimaja risustada sobimatu ehitise
laiendamisega. Üldplaneeringu kohaselt tuleb sobimatud ehitised avalikust
ruumist võimaluse korral pigem eemaldada.
Avalikkusel puudus igasugune info
ja kaasarääkimise võimalus katlama-

ja asukoha, arhitektuurse külje, selle
võimalike kahjulike keskkonnamõjude,
sealhulgas raskeveokite liiklusest tulenevate ohtude osas. Katlamaja ja selle teenindusala ei ole võimalik muust
alast füüsiliselt eraldada. Piirnedes
staadioni, seltsimaja, elamualade ja
gümnaasiumiga, liigub katlamaja mõjualal iga päev sadu õpilasi ja täiskasvanuid ning seda teenindav rasketransport on suureks ohuteguriks. Lisaks
madalast korstnast ja suitsugaaside
hajumisest ümbruskonda tingitud võimalik negatiivne keskkonnamõju.
Muinsuskaitseamet lükkas esialgse
projekti tagasi – see oli grandioosne
nii pikuti kui laiuti, et isegi veokid pidid sisse ära mahtuma. Lõpuks kooskõlastati eelprojekt põhjendusel, et
vallaametnike sõnul jäävat Väike-Maarja alevik kohe-kohe külma ja mujale
ei olevat võimalik katlamaja ehitada.
Huvitav-huvitav! 2016. aasta veebruaris volikogu poolt kinnitatud soojamajanduse arengukavas (edaspidi SMAK)
http://www.v-maarja.ee/systematic/
ﬁles.php?id=5007 kinnitatakse (lk 8),
et „olemasoleva katlamaja võimsus
on dubleeritud, varustuskindlus tagatud”. Ja nüüd oluliseim (lk 13) – sama
hakkekatlamaja asukohaks nähakse
ette olemasolevast katlamajast 200 m
kaugusel vallavalitsuse poolt määratud
koht. SMAK-ist loeme veel (lk 16), et
200 m uue trassi rajamine maksaks 60
000 eurot, katlamaja 420 tuhat eurot.
Lk 2: „Maagaasi hind 2015. aasta lõpus
on sellisel tasemel, et Väike-Maarjasse
hakkekatlamaja rajamine ilma vähemalt 30%-lise toetuseta ei võimalda
vaid maagaasiga toodetud soojuse
hinnast oluliselt madalamat hinda saavutada. Maagaasi hinna languse jätkudes ei piisa isegi 30%-lisest toetusest”.
Tänane maagaasi hind ja hakkepuidu
jätkuv kallinemine ei too Väike-Maarja
soojatarbijaile soovitud hinnalangust.
Ehitamist alustati ilma muinsuskaitse vastava loata ning seetõttu ehitus veebruari lõpus peatati. Tegelikult
näiliselt, sest ehitati hoogsalt edasi.
Et ebaseaduslikku tegevust õiguspärasemaks muuta, korraldati 15. märtsil
majanduskomisjoni külaskäik objektile. Resümee kohta loeme protokollist:
„Komisjoni liikmed tegid ettepaneku
viimistleda katlamaja akende ümbrused sarnaselt seltsimaja akende ümbrusega. Ettepanekut lubati arvestada.”!? Kas ei oleks viimane aeg vallal
arhitektuurialast teenust sisse osta?
Kuidas meil ikkagi süstemaatiliselt
sellised pretsedenditud kurioosumid
„juhtuvad”? Miks vallavalitsus ühtäkki mälu kaotas ja üldplaneeringu ja
SMAK-i unustas? Miks mindi seaduserikkumise teed ja avalikkusest mööda?
Kas see on ebakompetentsus või sihilik
avalike huvide eiramine? Pigem mõlemat. Vallavanema sõnul oli tegemist
„võta või jäta pakkumisega” soojatootja
poolt. Võib-olla peaks volikogu vallavanemale meelde tuletama, kelle palgal
ta on. Nüüd vist ütlesin Väike-Maarja
kontekstis midagi kohatut...
Sven Kesler
volikogu liige
Valimisliit „ Terve vald”

Möödunud aasta septembris alustas
Adven Eesti Väike-Maarjas keskkonnasõbraliku ja efektiivse puiduhakke katlamaja ehitustöid. Esmalt asuti ümber
ehitama olemasolevaid küttesüsteeme,
et uue katlamaja ehitustööd saaksid
jätkuda kogu kütteperioodi vältel. Samuti alustati ligi 800 meetri pikkuse
uue soojustorustiku projekteerimisega.
Kõigile on olnud märgata seltsimaja
juures käivad ehitustööd ja katlamaja
hoone välisilme mõningane muutumine. Peagi on katlamaja ehitustööd
jõudmas lõpusirgele.
Adveni jaoks on Väike-Maarja katlamaja ehituse muutnud erilisemaks
katlamaja hoone kuulumine muinsuskaitse väärtusega hoonete hulka. „Kuigi
meie kogemused Muinsuskaitseametiga asjaajamisel on seni tagasihoidlikud ja dokumentide vormistamisel on
olnud ka väikseid eksimusi, on sisuline
koostöö olnud hea ning saame ametit
kiire ja asjaliku koostöö eest tänada. Ka
Väike-Maarja vallavalitsusega on koostöö laadunud hästi, samas on vallavalitsus olnud ka nõudlik partner,“ rääkis

Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.
„Kokku on katlamaja ja soojusvõrgu uuendustööde maksumus koos
käibemaksuga 1,08 miljonit eurot.
Väike-Maarja elanikele ja ettevõtetele
tähendab rohkem kui miljoni eurone
investeering soojamajandusse pikaajaliselt stabiilset soojuse hinda. Samuti
loodame tänu uuele katlamajale soojuse hinda Väike-Maarjas langetada,“
tõdes Tiit.
Katlamaja ehitustöid teostavad
Rapla Metall OÜ ja AS Tamult. Ehituse
käik on suures plaanis läinud plaanide
kohaselt ja ehitustöödega püsitakse
graaﬁkus.
Katlamaja uuendamine ja ehitustööd ajendasid volikogu liiget Sven
Keslerit vallavanemale sellekohast arupärimist esitama.
Kokkuvõte vallavanem Indrek
Kesküla vastusest arupärimisele:
Väike-Maarja vallavalitsusele laekus 27.02.2018 koopia kirjast, milles
Muinsuskaitseamet andis Väike-Maarja
gaasikatlamaja operaatorile teada, et

on peatanud ehitustegevuse olemasolevasse Väike-Maarja gaasikatlamajja
täiendava kütteliigi lisamiseks.
Eelnevalt oli gaasikatlamaja laienduse ning uue kütteliigi lisandumise
kohta esitatud Muinsuskaitseametile
eelprojekt, mis oli ka Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud 06.04.2017
(nr 29643). Muinsuskaitseameti ametnikel tekkis seoses eelprojektiga ja ehitustegevusega täiendavaid küsimusi
ning teostatavate ehitustööde projektijuht saatis 27.02.2018 e-kirjaga Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks ka
põhiprojekti.
Asjad lahenesid kiiresti ja juba
16.03.2018. a saatis Muinsuskaitseamet
vallavalitsusele järgmise koopia kirjast,
millega anti katlamaja omanikule luba
ehitustöödega jätkata.
Väike-Maarja vallavalitsus peab väga
oluliseks, milline on pikemas perspektiivis kaugkütte hind Väike-Maarja alevikus. Erinevate kütteliikide olemasolu
suurendab võimalust, et keskküttehind
meie alevikus püsib võimalikult madal.

Adven Eesti AS ehitustööd täiendava kütteliigi lisamiseks. Vaade Ravi tänavalt.

Valmivas tervisekeskuse
hoones peeti sarikapidu
muid tervishoiuteenuseid: füsioteraaJuba mõnda aega oli märgata pärga
pia, ämmaemand, koduõde, hambaraVäike-Maarjasse ehitatava piirkondliku
esmatasandi tervisekeskuse hoone katuseharja
juures. 23. märtsil toimunud sarikapeol said
kokku vallavalitsuse kui
tellija esindajad ja ehitustööde teostajad ASist Eviko.
Vallavanem
Indrek
Kesküla tõi pärja ülevalt
alla. Ühiselt meenutati tervisekeskuseks renoveeritava hoone 120
aastast ajalugu. 1894.
aastal Vao vallamajaks
ehitatud hoone on eri
aegadel leidnud mitmesuguse otstarbega kasutust: vallamaja, haigla,
konstaablipunkt. Nüüd
Ehitajate esindajad sarikapeol.
seisis see päris pikalt
Foto: Ilve Tobreluts
tühjana. Sellele plaaniti
vi. Hoonesse ehitatakse ka lift, mis teeb
küll mitmeid otstarbeid: majutuskoht,
juurdepääsu II korrusele lihtsamaks.
kauplus, noortekeskus, kuid ükski neist
Kogumaksumus on ligi 1,2 miljonit
mõtetest ei jõudnud teostuseni.
eurot, Euroopa Regionaalarengu fonKoostöös Sotsiaalministeeriumiga
dist toetatakse 630 000 euroga, üleon leitud hoonele aga uus funktsioon:
jäänud summa on Väike-Maarja valla
esmatasandi tervisekeskus. Ehitustööd
omaosalus.
käivad kibedasti. Hoone valmib juulikuus ja avatakse sügisel. Sinna kolivad
Ilve Tobreluts
perearstid- ja pereõed, aga lisandub ka

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG
R, L 10-15

Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi,
käsitöö.
Info: tel 526 0283

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

taaskasutuskeskus
Tamsalu mnt 1
on avatud laupäeviti
kell 10-13.
Info: tel 5656 4959 (Tiia)
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Huviharidus ja huvitegevuse
täiendav toetus
2018. aastal toetab riik omavalitsusi
14,3 miljoni euroga, et muuta huvihariduses ja huvitegevuses osalemine
7–19-aastastele noortele kättesaadavamaks ja tegevus mitmekülgsemaks.
Toetuse kasutamiseks koostasid nii
endine Väike-Maarja kui ka Rakke vald
juba eelmisel aastal huvitegevuse ja
huvihariduse kava.
Rakke vald kasutas eelmisel aastal
16 600 ja tänavu on kasutada 41 600 eurot. Selle aasta summad olid kinnitatud
kavas jaotatud tegevuste ja asutuste
kaupa ning kajastub ühendvalla eelarves (tantsu, kunsti- ja spordiringid, robootika, ansambel).
Väike-Maarja vallavalitsus kinnitas kava eelmise aasta augustis. Kava
annab ülevaate huvitegevusest vallas
ja esitab tegevused kitsaskohtade lahendamiseks eelmisel ja sellel aastal.
Täiendava toetuse suurus 2017. aastal
oli 57 700 ja tänavu on kasutada 162
000 eurot.
Vallavalitsus otsustas 28. märtsil
eraldada täiendavat toetust 118 200
eurot järgmisteks tegevusteks:
• Huvikoolides osalemiskulude katmiseks 395 eurot*;
• Väike-Maarja muusikakooli õpilastele osalemistasude katmiseks 480
eurot;
• Koeru muusikakooli õpilastele osalemistasude katmiseks 930 eurot*;
• Rakke õpilaste robootikavõistlustel
Detroidis osalemiskulude katmiseks
2000 eurot;
• Väike-Maarja muusikakoolile muusikainstrumentide soetamiseks 5313
eurot;
• Simuna koolile personalikuludeks
1542 eurot, vahendite soetamiseks
5090 eurot;
• Simuna spordihoonele personalikuludeks 343 eurot, vahendite soetamiseks 1360 eurot ja tantsuringi
tegevuskuludeks 2927 eurot;
• Väike-Maarja seltsimajale tantsuringi tegevuskuludeks 2927 eurot,
vahendite soetamiseks 5000 eurot
ja pasunakoorile esinemisvormide
soetamiseks 2650 eurot;
• Simuna rahvamajale vahendite soetamiseks 11320 eurot;
• Kiltsi põhikoolile personalikuludeks
5785 eurot, vahendite soetamiseks
4190 eurot, judo ringi tegevuskuludeks 2000 eurot;
• Väike-Maarja gümnaasiumile personalikuludeks 1280 eurot, vahendite
soetamiseks 13219 eurot;
• Rakke koolile personalikuludeks
3083 eurot;

• Väike-Maarja spordikeskusele personalikuludeks 2120 eurot, vahendite soetamiseks 19345 eurot;
• Väike-Maarja mudelihallile vahendite soetamiseks 6000 eurot ja tegevuskuludeks 1285 eurot;
• huvihariduse kättesaadavuse parendamiseks vallasisese transpordi korraldamise kulude katteks 9000 eurot;
• Väike-Maarja kodutütarde ja noorkotkaste tegevustoetuseks 1000 eurot;
• koolituskuludeks 2600 eurot;
• reservfond täiendatavateks kulutusteks, mis aitavad lahendada huvitegevuse kitsaskohti 5000 eurot.
* Koeru muusikakooli õpilaste toetuse määramise aluseks on põhimõte,
et vanema osalus on 20 eurot (seni 67)
ja ülejäänud osa kohatasust maksab
vald.
Vastus küsimusele: „Miks mõned
summad on n-ö kandilised?“ – kulud
on planeeritud ostetavate vahendite
hindade alusel ja personalikulud antavate tundide arvu ja hinna alusel.
Rohket kasutust on õpilaste poolt
leidnud Simuna, Väike-Maarja ja Ebavere vahel sõitev buss, mis aitab kaasa
nende osalemisele erinevates treeningutes. Võiks kaaluda sarnast bussiliini
Rakke ja Väike-Maarja vahele.
Koolituskulude katmiseks saavad
taotluse esitada kõik vallas tegutsevad
huvitegevuse juhendajad ja asutuste
juhid.
Toetust saavad taotleda vallas elavate 7-19-aastaste noorte esindajatena
lapsevanemad või juhendajad. Toetust
eraldatakse, kui sissetulek pereliikme
kohta on väiksem kui 300 eurot.
Toetust vahendite ostmiseks, transpordikulude, osalustasude katmiseks
jms saavad taotleda kõik vallas tegutsevad huvitegevuse juhendajad,
asutuste juhid. Oodatud on taotlused
sotsiaalsete ja muude erivajadustega
noorte kaasamiseks huvitegevusse.
Taotlused 2017. aasta suve perioodiks esitada 20. maiks ja sügis-talviseks perioodiks 20. juuniks meiliaadressile aare@v-maarja.ee.
Taotluse saab esitada vabas vormis,
see peab sisaldama toetuse suurust,
andmeid taotleja, toetuse kasutaja, pakutava huvitegevuse sisu ja ajavahemiku kohta ning vajaduse põhjendamise
kohta.
Aare Treial
Haridusnõunik

Kohaliku omaalgatuse
programmi kevadvooru saab
taotlusi esitada 2. maini 2018
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade
tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses
olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega
riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt
2. mai 2018 kell 16.30.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel
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Kurtna külamajas käisid koos paberikunsti õpitoad

Õpitubades omandati rohkesti uusi paberi kasutamise võimalusi.
Foto: Erakogu
Novembrist märtsini toimusid MTÜ
Nelikand eestvedamisel Kurtna külamajas paberikunsti õpitoad. Huvi õpitubade vastu oli väga suur, õppegrupid
täitusid kiiresti ning paraku tuli nii mõnelegi huvilisele eitavalt vastata.

paberitööhuvilised Teeme TeistMoodi käsitöösalongi perenaise Jaanika
Aasranna juhendamisel meisterdama
erinevas tehnikas jõulukaarte ja šokolaaditaskuid, seina- ja lauakalendreid,
raamatuköites retseptiraamatut ja kalendermärkmikku, liimköites õmblusteta fotoalbumit, magnetkinnitusega ehtekarpi ning dekupaaž ja krakleetehnikas kaunistatud salvrätiku- ja teekarpi.
Osalejad said õpitubadest palju häid
mõtteid ja inspiratsiooni.
Valminud töödega saab tutvuda
MTÜ Nelikand Facebooki lehel.
Õpitubade korraldamist rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Suur aitäh juhendajale ja kõikidele
osalejatele!
Järgmiste kohtumisteni
Ene Preem

Kirev paberimaailm pakub võimalusi
isikupäraste esemete valmistamiseks.
Kartongide, ilupaberite ja lisanditega
saab kujundada erinevas stiilis karpe,
fotoalbumeid, kalendreid, kaarte ja kinkepakendeid. Viie kuu jooksul õppisid

Metsaühistu tagab jätkusuutliku metsamajandamise
Ühinenud Metsaomanikud
MTÜ on alates
2017. a aprillist
FSC® C135147
metsamajandamise ja tarneahela grupisertiﬁkaadi omanik.
Tegemist on rahvusvahelise sertiﬁkaadiga, mis näitab, et metsaomanik
majandab oma metsa vastutustundlikult.
Grupisertiﬁkaadi liikmete tegevus
peab olema vastavuses kõikide sertiﬁkaadi printsiipide ja indikaatoritega.
Väga oluliselt kohal on kohaliku kogukonna õigused ja nende ressursside
kaitse. FSC® grupisertiﬁkaadiga liitu-

Looduskaitseliste
piirangute eest
makstakse hüvitist
Aprillis saavad metsaomanikud küsida
hüvitist looduskaitseliste piirangute
tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku
alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis
ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.
Natura hüvitist saab küsida vaid
elektrooniliselt ning taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos
paroolidega või mobiil-ID-d. Metsaomanikel tasub juba praegu veenduda,
et elektroonilised autentimisvahendid
oleks töökorras.
Taotluse saab Erametsakeskusele
esitada 4.-23. aprillini e-PRIA portaalis, kus taotlus eeltäidetakse automaatselt metsaomanikule kuuluvate
toetusõiguslike aladega. Omanik saab
vajadusel korrigeerida pindala ja lisada
juurde metsaalasid.
Metsatoetuste taotlemisel saab abi
küsida kohalikest metsaühistutest või
Erametsakeskusest, infot hüvitise tingimuste kohta saab ka aprillis toimuvatel
infopäevadel.
Kogu info Natura hüvitise ja infopäevade kohta leiab erametsaportaalist www.eramets.ee/natura.
Lääne-Virumaal tegutsevate metsaühistute kontaktid: www.eramets.ee/
laane-virumaa-metsauhistud.

nud järgivad muuhulgas järgmisi punkte:
• Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse realiseerimiseks.
• Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid põhjendama ja kirjeldama.
• Metsaomanik peab austama kohalike kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke või traditsioonilisi õigusi
metsaressursside kasutuseks.
• Kvaliﬁtseeritud kohalikele elanikele
peab pakkuma võimalust osaleda
eelistatud viisil metsamajandaja
tegevuses seoses tööhõive ja alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab
tähelepanu kohaliku tööjõu kasutamisele.
• Metsamajandaja peaks kohalikele
elanikele tagama võimaluse osta

oma tarbeks küttematerjali.
• Metsamajandaja peab regulaarseid
läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertiﬁkaadi suuremate metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ, Estonian
Sustainable Forestry OÜ, Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp
OÜ, Metsamaahalduse AS, Metsatalu
OÜ, Mortec OÜ, Palumetsa OÜ, Taanimets AS, Varoteks OÜ, Vestman Forest
Fund AS, Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertiﬁkaati puudutavatele küsimustele saab vastuse metsaühistu keskkonnaspetsialistilt: pilleriin@eestimetsad.ee või +372 5668
6521.
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Varangul ja Koerus
meenutati Eduard Wiiraltit
24. märtsil tähistati ajaloopäevaga Varangul ja Koerus Eesti
kunsti suurkuju Eduard Wiiralti 120. sünniaastapäeva.
Wiiraltit oli Varangu mõisa juurde
meenutama kogunenud oma paarsada
inimest. Tema lapsepõlve kodumaja –
Varangu mõisavalitseja hoone seinal
avasid Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla ja kunstiühingu Pallas esimees
Enn Lillemets kunstniku elukäiku meenutava infotahvli.
Koduloolane Aime Kinnep meenutas, et puidust mälestustahvel avati
sellel hoonel ka juba 1965. aastal, kuid
see ei ole ajahambale nii pikalt vastu
pidanud ja on nüüdseks hävinud.
Infotahvli tekst algab kunstiteadlase
ja kriitiku Mai Levini sõnadega: „Sageli on Eduard Wiiralt esimene kunstnik,
kes inimestele silme ette tuleb, ka siis,
kui nad kunstist midagi ei tea.“
Koduloolane Aime Kinnep Rakke
haridusseltsist andis hea ülevaate Wiiralti elukäigust, nende pere kolimisest
Varangu mõisasse ja noore Wiiralti
kunstihuvi kujunemisest. Varangul vee-

tis Wiiralt oma noorpõlve ja seal valmisid ka tema esimesed kunstikatsetused. Joonistama õpetas Eduardi ema
ja lapsena oli ta innukas joonistaja. Ta
joonistas kõike ja kõikjal.
Koeru kultuurimajas sai Eduard Wiiralti 120. sünniaastapäevale pühendatud avatud seminari sissejuhatuseks
süveneda Wiiraltit tutvustavasse väljapanekusse. Põhjaliku ülevaatega Wiiralti elust ja loomingust esines kunstiajaloolane Mai Levin, kunstiloolane
Enn Lillemets rääkis Wiiralti mälestustest, suguvõsauurija Andres Kruusmaa
Wiiraltite põlvnemisest, keskkonna
vanadpildid.net looja Marko Mänd tutvustas Koeru kihelkonna mõisaid vanadelt fotodelt.
Kultuuriloopäeva lõpetuseks vaadati Mark Soosaare teemakohast ﬁlmi
“Maised ihad”.
Ilve Tobreluts
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Eduard Wiiralti noorusradadel
Maailmakuulsa eesti graaﬁka suurmeistri Eduard Wiiralti lapsepõlv ja
noorusaeg on seotud Rakke ümbruse
mitmete paikadega.
1909. aasta märtsis, kui Eduard oli
11-aastane, kolisid teenistuse otsinguil
Peterburi kubermangu Robidetsi mõisa sattunud Eduardi vanemad tagasi
Eestisse. Elama asuti von Schillingitele kuulunud endisel Järvamaal, tänasel
Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas
asuvasse Varangu mõisa. Isa sai seal
mõisavalitseja koha.
Lapsena oli Eduard vaikne ja unistav poiss, sõpradeks raamatud. Ema
õpetas teda joonistama. Huvi joonistamise vastu aina kasvas. Varangu mõisavalitseja majas elades joonistas ta nii
kodus kui ka looduses. Hoonetest jäädvustas ta tööliste maja, tellisetehase,
tuuleveski, küünid, Varangu mäed ja allikad. Esimesed värvipliiatsite ja akvarellidega tehtud veidi lapselikud etüüdid seentest ja motiivid Varangult pärinevad 1914. aastast. Paljud Varangul
valminud tööd on hävinud. Alles on:
„Maastik Varangult” 1914, akvarell „Külakool Varangul” 1916, „Vana mehe pea”
1916, „Vanamees piibuga” 1917, tušijoonistus „Kalevipoeg puhkamas” 1917,
„Talumehed õllelauas” 1918, akvarell
„Kunstniku isa portree” 1919. Varangul
valminud tušijoonistuste modellideks
on tema kodused, nende seas vend Oskar viiuliga ja sõdurist vend August.
Koerus koolis käies vaimustus
Eduard raskejõustikust. Varangu külasepp valmistas talle kahest raudrattast
tõstekangi, millega ta Koerus Koidu
maja hoovis, kus vennad Wiiraltid korteris olid, harjutas. Teadaolevalt olnud
ta tugev ka maadluses. Georg Lurich
andis talle maadlustunde.

Esimese portree tegi Wiiralt õpetaja
Eduard Markusest, hilisemast tuntud
geograaﬁst. Samuti portreteeris ta ka
kaasõpilasi.

tütarlapse“ portree. Rosalie ja Eduard
olid kirjavahetuses, kui tütarlaps hiljem
Tallinnas elas. Rakke muuseumi asutaja, tuntud koduloolase Helmut Joonuk-

Aime Kinnep esinemas 24. märtsil Varangul
Wiiralti lapsepõlve kodumaja juures. Foto: Ilve Tobreluts
si kaasabil jõudsid lisaks osadele neist
1918. aastal kolis Wiiraltite pere
kirjadest muuseumisse ka Wiiralti paLiigvalla mõisa lähedale Liigvalla küllett, turnimisrõngad ja puust kolmnurk.
la Mäe talli juures asuvasse väikesesse
Ajendatuna neist Rakke Haridusseltmajja elama. Nõnda kui Varangu, nii
si muuseumi kogusse kuuluvatest kirjapakkus ka Liigvalla Eduardile võimalusi
dest ja esemetest tekkis allakirjutanul
loomade ja maatööde joonistamiseks.
soov tutvustada laiemale üldsusele
Meelsamini joonistas ta hobuseid ja
kunstigeeniuse Rakke ümbruse paikakoeri. Liigvallast koliti Lammasküla
dega seotud lapsepõlve ja noorusaega
mõisa, kus isa sai taas valitsejakoha.
ning tema töid, mis valminud aastatel
Üks huvitavamaid seiku Rakke päe1914 – 1924. Raamat ilmus 2009. aasvilt on akvarelli „Heledapäine tütartal ja kannab pealkirja „Eduard Wiiralti
laps” saamislugu. Ühel 1918. aasta pünoorusradadel”. Eduard Wiiralti mähapäeval jälgis Wiiralt Rakke raudteelestuseks raamatu esitluspäeval Lamjaama pargis Rakke Rahvaharidusseltsi
masküla mõisa parki istutatud punane
vabaõhunäidendit. Tema tähelepanu
tamm on tänaseks sirgunud pea seitsköitis üks näidendis esinenud heledame meetri kõrguseks.
päine tütarlaps. Nii oli Wiiralt 1918. –
1919. aastal sagedaseks külaliseks RakAime Kinnep
ke lähedal Edru külas, kus see tütarlaps
koduloolane
Rosalie Pello (hiljem Seidla) elas. Tõnise talu õunaaias valmis „Heledapäise

Simuna Ivax kinkis Virumaa suurperedele
100 piletit EV100 muusikasündmusele
Mõisate uurija Valdo Prausti juhendamisel tutvuti Varangu mõisaansambliga.

Ligi paarsada ajaloopäeval osalenut suundumas
ringkäigule Varangu mõisa peahoonesse. Foto: 2 x Ilve Tobreluts

Väike-Maarja õhtukool kutsub
4. mail kell 18.00 Georgi söögituppa
Külas on Eesti Vabariigi
suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann.
Õhtu teemaks on „14 aastat Euroopa Liidus – kuidas edasi.”
Sissepääs prii.
Tule ja võta sõber ka kaasa!
Lisainfo: Sven Kesler, tel 505 3340, sven@meyris.eu
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

4. aprillil andis Hans Kruusamägi
koos abikaasa Maris Kõrgmäega Väike-Maarja vallamajas Virumaa suurperedele üle toreda kingituse – 100
piletit EV100 muusikasündmusele
„Klaveriloomad. Elu muusikas“.
„EV100 on oluline tähtpäev, mille
tähistamisest peaksid osa saama kõik
meie inimesed, olenemata majanduslikust seisust ja võimalustest. Nüüd
saavad 13. aprillil Haljalas ja 18. aprillil
Jõhvi Kontserdimajas toimuvast kontserdist osa ka need Virumaa pered,
kellele see muidu oleks jäänud kättesaamatuks,“ rääkis Hans Kruusamägi
piletite üleandmisel.
Piletid võttis vastu MTÜ Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühenduse esindaja
ja juhatuse liige Reet Lainla. Ta tundis
kingituse üle suurt rõõmu ning ütles, et
kingitud 100 pileti saajad on mitmeist
Lääne-Virumaa eri paigust ja Ida-Virumaalt Sondast.
Pileteid üle andes tutvustas Hans
Kruusamägi ka etenduse „Klaveriloomad. Elu muusikas” sisu. See on lugu
muusika- ja koduarmastusest, igaühe
väärtuslikkusest ja erinevate annete
märkamise, arendamise ning koostööoskuse vajalikkusest. Seda jutustavad kõneka sõnadeta muusika, efektsete liikumatute ja liikuvate piltide
ja kaasakiskuvate värssidega näitleja
Margus Tabor, kunstnik Kerstin Hallik,
muusikud Katri Rebane, Mihkel Mälgand, Peeter Rebane ja Kristjan Priks.
Stsenarist ja helilooja on Katri Rebane,
kunstnik Kerstin Hallik, lavastaja Aare
Toikka.
„Sellest, kui rikkad on lapsed hingelt
ning millised on nende tõekspidamised ja väärtushinnangud, sõltub kogu
Eesti ja ka meie lastelaste elu,“ rääkis
Hans Kruusamägi ning avaldas lootust,

et kingitud piletite kaudu saavad ka
Väike-Maarja valla suurperede lapsed
sellest suurepärasest kogupere muusikaetendusest osa.
Klaveriloomade autor Katri Rebane
on ise pärit 7-lapselisest perest ja on
20 aastat töötanud lastega, õpetades

loomad. Elu muusikas” on EV100 muusikasündmuste konkursi üks võidutöödest. Etendused toimuvad kümnes paigas üle Eesti.
Rukkikuningas Hans Kruusamägi
toetab rukkileivatraditsioone, edendab korvpalli ja panustab mitmeti pai-

Maris Kõrgmäe ja Hans Kruusamägi koos kingi vastuvõtjatega.
Fotod: Ilve Tobreluts
neile klaverimängu ja armastust muusika vastu. „Mulle on väga oluline, et ka
suurtest peredest pärit lapsed saaksid
võimaluse arendada oma muusikalisi
andeid, seetõttu oleme väga tänulikud,
et Simuna Ivax ja Hans Kruusamägi
sellise kingituse lastele teevad,” ütles
Katri Rebane.
Kogupere muusikaetendus „Klaveri-

konna ettevõtmistesse. EV100 juubeliaastal aitavad aga Hans Kruusamägi
ja Simuna Ivax suurtel peredel osa
saada ainukesest EV100 muusikasündmusest, mis on mõeldud peredele ja
lastele.
Ilve Tobreluts
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Väike-Maarja muuseumis
pajatati rahvajutte

Maarjaviisid kõlasid huulilt
ja südamest
te kodukandi lugude eest.

Tänavune rahvajuttude pajatamine tõi muuseumisse kokku
Väike-Maarja, Rakke, Kiltsi ja Simuna koolide õpilased.
III – Annabel Ojasalu (Väike-Maar28. märtsil kihas Väike-Maarja muuja)
seum valla koolide õpilastest – taas
Eripreemia naljaka ja sürrealistliku
oldi kogunetud juba traditsiooniks saaesituse eest sai Simuna kooli õpilane
nud rahvajuttude pajatamise konkurKaarel Gustav Põldmaa; emotsionaalsile. Osalejaid oli kõigist valla neljast
se esituse eest Väike-Maarja gümnaakoolist – Väike-Maarjast, Kiltsist, Simusiumi õpilane Elina Puusta ja õpetliku
nast ja Rakkest, kokku 31 pajatajat.
loo eest Rakke kooli õpilane Karmo
Võistupajatamise
peakorraldaja,
Karro.
Väike-Maarja gümnaasiumi raamatukogu juhataja Karin Kiik rääkis sissejuhatuseks, et tänavune aasta on eriline –
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aasta ja
Euroopa kultuuripärandi aasta. Ta kinnitas ka, et nii rahvajutud kui ka nende
pajatamine on üks oluline osa kultuuripärandist ja selle edasikandmisest.
Kui varasematel aastatel on pajatatud
kindlatel teemadel, siis tänavuse aasta
erilisusest tulenevalt sai igaüks oma
loo teema ise vabalt valida.
Pajatamise juhatas sisse muuseumi
juhtaja Marju Metsman ilmeka ja huvitava looga Lurichist. Marju vabas ja
rahulikus, aga samas ka emotsionaalses ja hästi kuulatavas vormis esitatud
lugu vähendas kindlasti ka nii mõnegi
Vanema vanuserühma võitjale, Rakoma esinemisjärge ootava õpilase esike kooli õpilasele Laas Hendrik
nemisärevust.
Lumbergile
määrati ka eripreemia
Võisteldi kahes vanuserühmas: 4.-5.
oma loo emotsionaalse esitamise
klassid ja 6.-9. klassid, kummaski vanueest. Foto: 2 x Ilve Tobreluts
serühmas hindas esinejaid omaette žü6.-9. klass:
rii. Nooremas vanuserühmas tegid esiI – Laas Hendrik Lumberg (Rakke)
tustest kokkuvõtteid Marju Metsman,
II – Reneli Nugis (Väike-Maarja)
Ivi Vainjärv ja Ly Ipsberg, vanemas vaIII – Nele-Liis Kallak (Väike-Maarja)
nuserühmas Marje Eelmaa, Kaisa LindEripreemiaid anti vanemas vanuret, Helina Lükk ja Ilve Tobreluts.
serühmas koguni kuus. Rakke õpilane
Eelkõige hinnati esituste loomulikLaas Hendrik Lumberg sai selle emotkust ja ilmekust, oma hääle valitsemise
sionaalse esituse eest, Väike-Maarja
ja loo mõtte väljatoomise oskust ning
gümnaasiumi õpilane Reneli Nugis
esineja võimet kuulajatega sidet luua
tugeva ja selge häälega esituse eest,
ja end kuulama panna. Iga pajataja oli
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane
omanäoliselt ilmekas ja isikupärane.
Nele-Liis Kallak julge esituse eest, SiTulemused:
muna kooli õpilane Henry Hiire õpet4.- 5. klass:
liku loo eest ning Kiltsi kooli õpilased
I – Rainis Lükk (Väike-Maarja)
Amanda Syla ja Eliise Kivistu parimaII – Angelina Alt (Väike-Maarja)

Žürii liige, gümnaasiumi vilistlane Kaisa Lindret:
„Tore oli näha julgeid, rõõmsameelseid ning innukaid lapsi
esinemas. Kuna omal ajal sai
ka ise koolis rahvajuttude pajatamisel osaleda, siis teadsin,
mida tähendab lavanärv. Mulle
tõi žüriis osalemine kaasa mälestusi, kuidas kunagi sai ise
võistluseks harjutatud, milline
oli tunne enne esinemist, esinemise ajal ning kergendustunnet,
kui jutt sai pajatatud. Alati ei
ole lihtne rahva ees seista ning
rahulikuks jääda, kuid heameelt
pakkus, et siiski leidub veel neid,
kes on valmis proovima. Selliste
ürituste puhul ei tohi unustada,
et tegemist ei ole pelgalt traditsioonidega, vaid üritustega, mis pakuvad
lastele ka teatud kogemust. Meie,
täiskasvanud, peaksime olema lastele
julgustajateks ning toetajateks, et nad
oleksid valmis taolistest üritustest osa
võtma ja uusi kogemusi omandama.“
Pajatamiskonkursi peakorraldaja
Karin Kiik:
„Rahvajuttude pajatamise konkurss
on ühtlasi ka jutuvestmise lihvimise
tund. Hea on kuulata pajatajat, kes
on loo endale jutustamiseks sobivaks
kohendanud ja tõesti jutustab, mitte
ei esita päheõpitud teksti. Pajatus ei
võiks ka liiga lühike olla – muidu jõuab
loo lõpp enne kätte kui jõuad kuulama
hakata.“
Mõned mõtted osalejatelt ja žüriilt:
• Kahju, et poisse osaleb nii vähe.
• Hea, et pajatajaid osaleb kõikidest
meie valla koolidest.
• Tore oli teiste jutte kuulata.
• Žürii võiks olla veidi rõõmsam.
• Tore oli näha julgeid, rõõmsameelseid ja innukaid jutustajaid.
• Tore ja vajalik üritus.
• Ma osaleksin järgmisel aastal ka.
Palju tänu kõigile pajatajatele ja valla koolide õpetajatele, kes õpilasi lugude valikul ja esinemiseks valmistumisel
suunasid ning julgustasid!
On heameel tõdeda, et Väike-Maarja gümnaasiumi poolt 19 aastat tagasi
algatatud rahvajuttude võistujutustamise tava kestab. Aitäh gümnaasiumi
raamatukogu juhatajale Karin Kiigele
toreda pajatuspäeva eest ja jätkuvalt
jõudu selle tänuväärse traditsiooni jätkamiseks!
Ilve Tobreluts

Õpilasesinduse presidendi kohale
naasis Keneli Pohlak
Märtsikuu alguses valis Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilasesindus endale
uue presidendi, sest senine president
Mona astus ametikohalt tagasi suure
koormuse tõttu abituriendina. Õpilasesindus valis kahe kandidaadi seast
uueks presidendiks 10. klassi õpilase
Keneli Pohlaku.
Keneli: „Õpilasesinduse juhtimine pole minu jaoks esmakordne, sest
2016/2017. õppeaastal olin ma samuti
õpilasesinduse president. Nüüd tunnen aga, et olen saanud uut ja värsket
energiat, mul on mitmeid huvitavaid
mõtteid ja varasem kogemus, mis õpilasesinduse juhtimisel kasuks tuleb.
Olen näinud meie tööd kõrvalt ja samas saanud ka analüüsida enda vara-

semat tööd. Proovin enda ja meie tegevust parendada ning panustada sellesse, et õpilasesindus oleks grupp, kus
kõik oleksid abivalmid, sõbralikud ja
tegutsemishimulised. Loodan, et toon
meie õpilasesindusse värskust uute
ideedega. Ma soovin, et õpilaste ja
õpilasesindajate arvamus jõuaks kaugemale ja koolipäevad oleksid rõõmsamad. Mul on meeletult hea meel, et
saan nüüdsest selle teostusesse veel
rohkem kaasa aidata. Tahan tänada
kõiki meie liikmeid usalduse eest ja ma
tõesti loodan, et meie tegevus on tulevikus veelgi edukam. Sellise laheda ja
toreda meeskonna juhiks olemine on
mulle ainult lust!”
Keneli Pohlak. Foto: Erakogu

21. märtsil kõlasid Väike-Maarja gümnaasiumi solistide lauluhääled juba 19.
korda lauluvõistlusel „Maarjaviis“.
Laulud kõlasid 22 osaleja huulilt ja
südamest. Võisteldi neljas vanuserühmas: 7-9aastaste lauljate tublimad olid

Katrin Pall – VPG muusikaõpetaja, Ivika Aman – Väike-Maarja valla kultuurinõunik, Mariin Talu – VMG vilistlane,
kes ise osalenud 12 korral lauluvõistlusel, Krete Hurt – VMG gümnasist ja
Eliise Joonas – VMG 4. kl õpilane.

Üks publiku lemmikuid – Jette Kriit.

Karlotte Lood.

Laulusolistidega ja publikuga vestJette Kriit, Rasmus Villem Lood ja Jane
lesid Katariina Pops ja Henrik Villem
Sumre; 10-11aastaste seas õnnestusid
Sepping.
lauluviisid paremiHelipuldis toini Karlotte Loodil,
metasid Richard
Ethel Liis RandErich Trestip ja
veeril, Kert-KristKardo Eino Klejan
Kasel,
ment.
Õpilasi
12-13aastaste laulvalmistasid võistjate vanuserühmas
luseks ette Väioli vaid kaks lauljat
ke-Maarja gümnaaning tunnustatud
siumi muusikaõpesaid Kati-Ly Randtajad Kaia Klaan ja
viir ja Nele Sumre,
Ly Ipsberg.
14-16aastaste laulAitäh
kõigile
jate seast tõstis
Kati-Ly Randviir.
osalejatele ja kaažürii esile KeneFotod: 3 x Ly Ipsberg
saaitajatele!
li Pohlaku, Birgit
Kohtumiseni juba järgmisel aastal,
Veermetsa ja Raine Hiiemäe.
kui tähistame lauluvõistluse „MaarjaKa publik sai valida oma lemmikud
viis“ 20. sünnipäeva.
ning publiku südame võitsid nooremas
vanuserühmas Jette Kriit ja vanemas
Ly Ipsberg
vanusegrupis Keneli Pohlak.
„Maarjaviisi“ korraldaja
Lauljaid hindas žürii koosseisus:

Õpilasesindus arendas Pärnus
meeskonnatööd
22.-23. märtsil käis Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindus väljasõidul
Pärnus. Tegime kokkuvõtteid jaanuaris-veebruaris koolis toimunud osaluskohvikutest. Õpilasesinduse-sisese
meeskonnatöö arendamiseks toimus
orienteerumine mööda Pärnu linna.
Külastasime ka Pärnu Koidula gümnaasiumit ja nende õpilasesindust.
Orienteerumine võttis aset Pärnu rannarajoonis. Meid jagati selleks
gruppidesse. Õpilasesinduse president Keneli oli mõelnud meile välja
põnevaid ülesandeid, mida erinevates
punktides lahendada – näiteks selﬁe’de
tegemine, üksteisele komplimentide
kirjutamine, Pärnu Rannahotelli administratuuris majutusinfo pärimine
jms. Pärast orienteerumist läksime kõik
koos hosteli kööki süüa tegema. See
nõudis ka meeskondlikku pingutust –
maitsev toit pidi ju lauale jõudma! Kõhud täis, hakkasime konverentsiruumis
osaluskohvikute kokkuvõtteid tegema.
Töö toimus jällegi gruppides, sest teemasid oli mitmeid ning kokkuvõtete ja
esitluste tegemisele kulus terve õhtu.
Osaluskohvikud leidsid koolis aset
aasta alguses ning neisse olid kaasatud
kõik 4.-7. klassi õpilased. Arutelutee-

madeks olid: „Mis on võrreldes eelmise aastaga muutunud“, „Kuidas ja kas
õpetaja arvestab õpilase arvamusega“,
„Kuidas kooli keskkond toetab õpilaste tervislike eluviiside kujunemist“ ja
„Meie õpilaste väärtused“. Tulemusi
tutvustame kogu koolile märtsis koolikogunemisel.
Teisel päeval külastasime Pärnu Koidula gümnaasiumit. Meid võtsid vastu
kooli huvijuht ja õpilasesinduse president. Nad tutvustasid meile kooli ja
näitasid erinevaid klasse, ruume – näiteks aulas asuvat muusikaruumi, kus
oli mitmeid instrumente vahetundide
sisustamiseks, umbes 100-kohalist auditooriumit, keemialaborit. Tutvustasid ka õpilasesinduse tööd. Jagasime
häid mõtteid, mida koolis teha saaks
ja saime ka vastu põnevaid ideid, mida
edaspidi enda õpilasesinduse töös rakendada.
Õpilasesindusega olid kaasas huvijuht Helina Lükk ja õpetaja Merle Kiigemaa.
Ege-Ly Petermann
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse liige
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Tutvusime
töövarjupäeval
loovagentuuri PULT
tööga
16. märtsil külastasid kolm Väike-Maarja gümnaasiumi ja kolm Simuna kooli
õpilast loovagentuuri Pult. Neid saatsid õpetajad Liivika Harjo, Kristi Põdra,
Helina Lükk ja Elle Alber.
Pult on loovagentuur, mille eesmärgiks on oma klientide toetamine ja aitamine seoses turundustegevustega. Nad
kujundavad reklaamlehti, videoklippe,
kodulehti, tegelevad tootedisainiga.
Tuntuks ja tunnustatuks on nad saanud innovaatiliste ekspositsioonidega,
näiteks Eesti Tervishoiu Muuseumis
„Elada või mitte? Suhkrus on küsimus”,
merepäästenäitus „Mayday, mayday,
mayday” Lennusadamas, „Müstiline
ürgmeri”, “Kelle usk on õige?” Eesti
Ajaloomuuseumis. Nende bürooseina
ehivad mitmed auhinnad. Just meie
töövarjupäeva õhtul lisandus neile veel
üks juurde. Loovusfestivalil „Kuldmuna
2018” said nad Kuldmuna keskkonnadisaini kategoorias.
Päev algas rongisõiduga Tamsalust
Tallinnasse. Balti jaamast suundusime juba Pulti, kus juhatati meid nõupidamisteruumi. Seal kohtusid meiega
projektijuht Maaja Kuiv ja kunstiline
juht Raivo Randoja. Pärast tutvumist
andsid nad meile ülevaate ﬁrma tegevusalade kohta ning näitasid parimate
tööde portfooliot. Inimesi, kes teevad
oma tööd kirega, on väga hea kuulata.
Kuna Pult on Võivere Tuuleveski ekspositsiooni kavandaja ja teostaja, siis
tutvustasid nad meile oma visiooni ja
näitasid ka ruumilist plaani. Meile väga
meeldis, et tunti huvi ka meie, õpilaste, arvamuste vastu ja kuulati ka meiepoolseid ettepanekuid. Pärast arutelu
avanes meil kõigil võimalus jälgida ja
tutvuda ettevõtte töötajate argitoimetustega. Näiteks nägime, kuidas valmib
üks reklaamklipp. Kuna reklaam on
avaldamata, siis me ei tohi reklaamklipi sisust ja tellijast rääkida. Disainer
Marje näitas, kuidas valmivad infotahvlid. Kristelil avanes võimalus katsetada
graaﬁku tööd kaasaegsel graaﬁkalaual.
Töötajatele väga meeldis, et me tundsime nende töö vastu huvi, nad vastasid
meelsasti meie küsimustele.
Pärast lõunasööki Al Mare Grillis jätkus meie töövarjupäev Puldis. Hiljem
tegime päevast kokkuvõtte. Nii meil kui
ka neil olid päevast positiivsed muljed.
Puldi töötajate jaoks oli see esmakordne töövarjuprojekt. Tõenäoliselt
kohtume Puldi meeskonnaga Võivere
Tuuleveski ekspositsiooni teostamise
protsessis lähitulevikus veel.
Sellised kogemused on meiesuguste noorte jaoks väga vajalikud, sest
nägime, missuguseid võimalusi on
meil eneseteostuseks. Aitäh kõigile
osapooltele, kes pakkusid meile seda
võimalust!
Töövarjupäeva korraldamine on mittetulundusühingu Võivere Tuuleveski
ühisprojekti “Struve kaar – kohaliku
kultuuripärandi ühendaja” üks tegevustest. Projekti eesmärk on UNESCO
maailmapärandi nimekirja kantud Struve kaare ja sellega seotud piirkondliku
kultuuripärandi tutvustamine.
Projekti tegevusi rahastavad EL Leader-programm, Väike-Maarja vallavalitsus ja mittetulundusühing Võivere
Tuuleveski.
Väike-Maarja gümnasistid
Kristel Kortin, Keneli Pohlak, Kirke Tobreluts
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Väike-Maarja gümnaasiumi
õpilased kuuluvad Eesti
omaealiste paremikku
ses ja Jete Hendrika Lood gümnaasiuU14 vanuseklassi Eesti meistrivõistlusmi arvestuses, tulles maakonna meisttelt toodi Väike-Maarjasse kaks esikohriteks. Markus Masingule vanuseklassi
ta. Maria Liis Alt tegi väga hea taktikakolmas koht ning kuue hulka mahtusid
lise jooksu 1000 meetris, tulles esmaveel Maria Liis Alt (5.) ja Laura Kõiv (6.).
kordselt omaealiste meistriks kergeTeatevõistlusel oli meil välja panna neli
jõustikus. 600 m jooksus kuulus Maria
võistkonda, kelLiisile 11. koht.
lest esindusvõistAivar Ellam krookond saavutas I
niti võitjaks poiskoha. Võidukasse
te kolmikhüppes,
teatevõistkonda
teise koha saavukuulusid Maria
tas ta kuulitõukes
Liis Alt, Markus
ning tõkkejookMasing,
Getrin
sus. PronksmedaRaudsepp ja Reeli sai Aivar poiste
no-Aksel
Aava.
4x200 m jooksus,
Tänan kõiki tubkuuludes teiste
lisid
osalejaid,
Lääne-Virumaa
kes andsid oma
jooksjatega Vike
panuse
kooli
võistkonda. Kõieest. Aitäh lisaks
ge krooniks tuli
eelpool
nimetubli neljas koht
tatule, Karolina
60 m sprindis.
Alt, Angelina Alt,
Aivari puhul on
Eva-Angelica Kaltegemist
väga
daru, Nele Sumandeka ja mitre, Kristiina Raag,
mekülgse sportRiko Remi Mitt,
lasega.
Kati-Ly
Erik Reinart, Karl
Randviir saavutas
Kasekamp, Reno
Eesti omaealiste
Kiisküla, Karl Siiseas kõrgushüpmer ning Robin
pes arvestatava 8.
Põdra.
koha.
Maria Liis Alt tuli U14 vanuseklassis
Suusatajad lõMärtsi lõpus
Eesti meistriks 1000 m jooksus.
petasid hooaja.
toimusid JõuluFoto: Helge Alt
Suusahooaeg simäel Eesti meistsaldas põhiliselt kolme erinevat sarja,
rivõistlused talitriatlonis, kus Maria
kus osaleti terve talve jooksul. Hooaja
Liis Alt saavutas oma vanuseklassis
kokkuvõttes saavutas Getrin Raudsepp
ülekaaluka võidu, tuues koju Eesti
Swedbank-Hawaii noortesarjas koonmeistritiitli. Läbida tuli 1 km jooksu, 3
darvestuses kuuenda koha, Tamsalu
km ratast ning lõpetuseks 1,5 km suusuusatalves ja Amba SK seeriavõistsatamist.
lusel saavutas Getrin esimese koha.
TV10 olümpiastarti III etapil Tartus
Hooaja viimase võistluse Jõulumäe misaavutas Aivar Ellam kõrgushüppes
nituuril Jõulumäe meistritiitlile lõpetas
1.68´ga 5. koha. Sellel etapil osalesid
Getrin samuti tasavägises konkurentsis
lisaks Aivarile Väike-Maarjast ka Hugo
I kohaga. Jete Hendrika Lood saavutas
Hurt, Ken Hurt, Rainis Lükk ja Getrin
Tamsalu suusasarjas I koha ning Ambla
Raudsepp. Koolide arvestuses asub
SK seeriavõistlusel III koha. Marit VõhVäike-Maarjg pärast kolmandat etappi
ma sai Tamsalu suusasarjas III koha ja
13. kohal.
Ambla SK seeriavõistlusel III koha. MaVäike-Maarja suusatajad on Lääria Liis Aldile kuulus Ambla SK seeriane-Virumaa koolide meistrid. Tamsalus
võistlusel III koht.
toimunud suusatajate mõõduvõtmisel saavutas pingelises heitluses VäiGeidi Kruusmann
ke-Maarja kool võidu Tamsalu ees. SäVäike-Maarja gümnaasiumi kehalise
ravaima tulemuse eest hoolitsesid Getkasvatuse õpetaja
rin Raudsepp kuni 7. klasside arvestu-

Reedel, 11. mail
algusega kell 18.00
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Kevad Simuna koolis
Märtsikuu ja aprilli esimene pool möödusid meie majas sünnipäevade tähistamise lainel. Selle pooleteise kuu sisse mahuvad üheksa õpetaja ja töötaja
sünnipäevad. Peale selle oli veel lugematul arvul õpilastel ja lasteaialastel
sünnipäevi. Lisaks naistepäev ja emakeelepäev. Üks tähistamine ajas teist
taga, aga see ei tähendanud sugugi
seda, et tööd üldse poleks tehtud.
14. märtsil oli Simuna kooli kord
korraldada Väike-Maarja koolide algklasside luuletuste lugemise võistlus.
15. märtsil õpetas meie kooli medõde Timo Kalter 3. ,4., 8. ja 9. klassi õpilastele elustamise ja esmaabi nippe.
19.-25. märtsini oli vaheaeg. Õpetajad ja töötajad osalesid täies koosseisus esmaabikoolitusel. Lapsed puhkasid, kuid mitte kõik.
26. märtsil käisid algklasside lapsed
ja õpetajad külas Rakveres päästeameti
majas.
27. märtsil käisid algklassi- ja lasteaialastele lihavõttekaunistuste meisterdamist õpetamas meie head soome
tädid: Raija ja Ami.
28. märtsil osalesid meie lapsed Väike-Maarja kooliraamatukogu korraldatud juttude pajatamise üritusel.
Üheksandikud tegid vaheajal valmis
oma kingituse koolile. Nimelt olid nad
mitu aastat oma kuulsate kohvikutega
kogunud hunniku raha ja otsustasid
selle panustada neid üheksa aastat
teeninud koolimajja. Uue ja rõõmsa
ilme said vana maja trepid ja trepimademed, mis värviti Simuna kihelkonna
rahvariideseeliku triibu värvidesse.
Kes hoolsalt Simuna Kooli Näoraamatu lehekülgi väisavad, said teada, et
natuke värvi jäi treppidest üle ja tublid
maalrid võõpasid 1. aprillil sellega koolimaja väljastpoolt. Alates sellest päevast on liputorn sootuks kirevam, peab
ainult oskama vaadata.
3. aprillil käis õp Liivika koos nelja

õpilasega külas õpilasﬁrmal Best lce.
5. aprillil pidasid kolmandikud Simuna noortekeskuses klassiõhtut.
6. aprillil osalesid kolmanda kooliastme õpilased Rakveres toimunud
üritusel „Õpime koos“. 3. klassi võistkond käis Tapal õpioskuse olümpiaadil.
Päeval, mil seda lugu kirja panen
murdis kevad täie rinnaga talve võimu. Lasteaia mänguväljak muutus
poriseks ja lapsed, kelle meelest talve- ja lumerõõme häbematult väheks
jäi, nautisid viimaseid lumeriismeid,
mis staadionile alles jäänud. Kes kaevas lumelabidaga, kes sõidutas sõpra
kelguga, kes üritas lumememme teha.
Ei seisnud õpetajadki jõude laste kõrval, vaid lippasid lastega kaasa, tundes
mõnu viimasest lumest, esimesest soojast päikesepaitusest ja oma toredast
ning tänuväärsest tööst. Kokkuvõtteks
– hoolimata sellest, et kevadväsimus
kipub kimbutama nii lapsi kui õpetajaid, läheb mõte nii ilusal kevadpäeval
rändama rõõmsate hetkede radu pidi.
Häid õppureid on ligi 50%. Väga tublisid sportlasi, kes erinevatel spordialadel maakonnas, vabariigis ja väljaspool
sedagi silma paistnud, on kümmekond.
KEATi võistkond on tulnud kahel viimasel aastal maakonnas esimeseks. Loomulikult on meie meepotis ka üksikud
tõrvatilgad, kuid mesi on niivõrd hea,
et see väike suts tõrva ei suuda seda
ära rikkuda.
Peaaegu kogu koolipere liikmetel on
olemas huumorisoon ja mõni üksik õnnetu, kel pole, kasvatab selle peagi. Kui
mitte enne, siis suvevaheajal kindlasti.
Kõige tähtsam, mis meil olemas on, on
kogukonna-, ühtse pere- ja koostegemisetunne.
Pilte meie tegemistest vaadake Simuna Kooli Näoraamatu lehekülgedelt.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Emakeelepäeval loeti luulet...
… 14. märtsil toimus Simuna rahvamajas järjekordne Väike-Maarja valla koolide algklasside luuletuste lugemise
konkurss, mis oli pühendatud EV 100.
aastapäevale.
Konkurss toimus kahes voorus:
esimeses osas esitas iga osaleja ühe
etteantud katkendi korraldajate poolt
valitud luuletusest ja teises osas ühe
vabalt valitud luuletuse.
1. klasside õpilastest oli parim Rasmus-Villem Lood, teise koha vääriliseks valiti Martha Kristiine Rüntü ja
kolmanda koha omanikuks osutus Janette Udeküll.
2. klasside arvestuses saavutas 1.

koha Jette Kriit; 2. kohale tuli Joosep
Viiksaar, 3. koha sai Teele Vunder ja
eriauhinnaga pärjati Eliis Vatt.
Germo Mikker oli parim 3. klasside
arvestuses. Talle järgnesid Kert-Kristjan Kask ja Anni Maria Tarkus.
4. klasside parim oli Egle Vissak, 2.
koha sai Eva-Angeelika Kaldaru, Kaidi
Kraav saavutas 3. koha ning eriauhinna
vääriliseks valis žürii Marleen Hummali.
Aitäh osalejatele, juhendajatele
ning žüriile!
Tiia Lepp
Simuna koolist

Väike-Maarja
Gümnaasiumi
õpilaste

KEVADKONTSERT
seltsimajas

Ootame kontserdile
kõiki emasid koos perega!
Foto: Triinu Pohlak
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Rakke
Robootikute
tegemistest

Noortemängude koolituse I
osa Rakke noortekeskuses

Rakke Robootikutel on olnud märts
taas tihe ja teguderohke. Veebruarikuu
viimasel päeval toimus meie Rakke Robootikapäev, mis oli pühendatud kohaliku suurmehe Karl Ernst von Baeri
sünniaastapäevale.
Tegevust oli seal nii algajatele kui ka
edasijõudnutele. Ette oli valmistatud
üle kümne võistlusala. Toimus orienteerumismäng, kus moodustati segavõistkonnad ja ühise eesmärgi nimel
tuli pingutada nii eesti kui ka vene keelt
rääkivatel noortel. Teadusteatri viis läbi
meie kooli vilistlane ja teadusteatri
„Kolm põrsakest“ esineja, Nõo Reaalgümnaasiumi abiturient Toomas Pruul.
Täname oma sponsoreid, kes aitasid
täita auhinnakotte. Jäädvustasime enamuse sündmusest ka digiﬁlmile ning
oleme seda järjest kompaktsemaks surudes saanud peaaegu valmis 4-minutilise video, mis on peagi vaadatav meie
kodulehel https://rakkerobootikud.eu/
Robootikapäeva õnnestumisel oli
väga suur roll Kristjan Variksool ja Laas
Hendrik Lumbergil, kes vahetasid kirju
sponsoritega ning organiseerisid enamuse päevast.
Samal päeval (28. veebruaril) käis
meil külas ka TECHnoliku võttegrupp.
Karmo ja Karmel Karro ning Carolin
Ambos ehitasid kaamerate ees valmis
robot-mao ning arutlesid võimaluste
üle mao liikumise mehhanismi kasutusvõimaluste üle tänapäeva tehnoloogiates. Kuigi võttegrupp oli venekeelne,
toimus saate salvestus siiski eesti keeles.
10. ja 11. märtsil olime Rakke Robootikute esindusmeeskonnaga Tallinnas Tondiraba jäähallis FIRST LEGO
League ﬁnaalvõistlustel. Kuigi karika
sai vaid TamRa (Tamsalu-Rakke) ühismeeskond, oli meil kõigil väga huvitav
ja kogemusterohke nädalavahetus.
14. aprillil on meid ootamas RoboMiku lahing, mis seekord toimub Jõhvis. Oleme valmistanud köieveo roboteid, „Tuljaku“ tantsijaid, joonejärgijaid
ja sumomaadlejaid. Programmeerime
harivaid veeteemalisi mänge scratch
programmis. Lisaks pistame rinda virtuaalreaalsuse programmiga, loomaks
kuvandit tuleviku koolimajast. Kahjuks
on programm võimsam kui meie käsutuses olevad arvutid. Loodame siiski
paar tuleviku koolimaja unistust õpilaste koduste arvutite toel valmis saada.
Selle kõige kõrvalt on meie meeskonnakaaslased Jako, Laas Hendrik ja
Carolin hoolega valmistumas Detroiti
FIRST LEGO League võistlustele sõitmiseks koos Tamsalu robootikutega.
Võistkond läheb Eestit esindama nime
all Ainotse, mis on esmapilgul Estonia tagurpidi, aga kannab endas ka
tiimi motot: “Aina otse!”. Ükski Eesti
võistkond pole varem sellele võistlusele jõudnud, sest Eesti FLLi ﬁnaal
on napilt kuu aega varem. Lennukipiletid on ostetud 19. aprilliks. Kahjuks
on meeskonnal veel puudu osa raha,
mis on planeeritud kohapeal elamiskulude katteks. Kui lugejal tekkis soov
toetada Ainotse-nimelise robootikatiimi sõitu Detroiti, siis igasugune toetus on oodatud: Velle Taraste IBAN:
EE464204278607384902.
Ka meie kõige noorematel on käimas tihe ettevalmitusperiood. 5. mail
oleme sõitmas Tartusse teaduskeskusesse Ahhaa osalemaks FIRST LEGO
League Juniorite näitusel. Registreerunud on tervelt 9 Rakke meeskonda,
neist kolm lasteaiast Leevike ning kuus
Rakke koolist.

16. märtsil toimus Rakke noortekeskuses noortemängude koolituse I osa,
mille viis läbi noorte koolitaja Eli
Sukles. Käsitleti palju erinevaid mängudesse puutuvaid teemasid, kuid
põhirõhk oli siiski erinevate mängude
mängimisel, mida noored saavad mängida koolis, noortekeskuses või oma
seltskonnaüritustel.
Räägiti, mida peaks mängude valikul silmas pidama, kas mängul on
eesmärk, mida püütakse teatud mängu
abil saavutada (meelelahutus või vaba
aja tervislik veetmine, võistluste korraldamine, mitmesuguste kasvatuslike
ülesannete lahendamine, kehaliste võimete arendamine jne).
Võimalusel vältida neid mänge, mis
on võidu peale. Muidugi, kui ongi eesmärk selgitada välja kõige parem, osavam, targem, siis on teine asi. Variant
on see, et leida erinevaid mänge, kus
eduelamust oleks võimalik saada ka
neil, kes ei ole alati need kõige kiiremad, targemad või osavamad.
Samuti vältida selliseid mänge, kus
laulma pannakse inimene, kes ei pea
viisi või esinema keegi, kes on väga
häbelik. Keegi ei taha olla ebamugavas
olukorras ja seetõttu ei tohiks mängides puudutada teemasid, mis võivad
kedagi haavata või isiklikult solvata.

Leelo Ambos

Palusin kommentaari meie vahvalt
noorelt Aksa Õunalt:
„Noorte elu üheks vaieldamatuks
osaks on seltskondlikel üritustel käimine ja mis on üritus ilma mängudeta?
Erinevad noored eelistavad erinevaid
mänge, kuid üksmeelselt saame öelda,
et tähelepanu- ja nuputamismängud
on parimad.
Mõnus oli pärast pikka koolinädalat
saada noortekeskuses kokku sõprade
ning rõõmsameelse ja sõbraliku Eliga.
Õhtu oli täis erinevaid mänge ja huvitavaid jutte. Õhtu lõppedes oli kahju lahkuda nii lõbusast seltskonnast. Nüüd
jääb üle vaid oodata järgmist noortemängude koolitust.“
Koolituse teine osa toimub juba sügisel.
Noorte arenguprogrammi, mille raames koolitused ja õpitoad toimuvad,
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke noortekeskuse juhataja

Rakke piirkonna lauluvõistlus
Kevade alguse esimesel päeval olid
Rakke kultuurikeskuses oma lauluviise
veeretamas „laululinnud“, toimus traditsiooniline laste lauluvõistlus. Võistlustulle astus 26 tublit laululast.
Lauluoskust hindas žürii koosseisus: Eve Põldmaa, Kiltsi kooli lauluõpetaja; Aare Treial, Väike-Maarja valla
haridusnõunik; Taimi Talpas-Taltsepp,
Rakke noortekeskuse juhataja, ja Kalev

• 8-10aastaste seas kolm paremat:
Karel Kurvits, Anabel Mattisen, Teele
Vunder.
• 11-13aastaseid osales kaks laululast: Karolina Kull ja Mikk Sakkool.
• Vanemaid laululapsi oli kolm ja
kõige parem Aive Paas.
Nagu juba traditsiooniks, sai publik
valida ka oma lemmiku. Selleks osutus
Nele-Liis Kirsipuu.

Rakke laululapsed.

Muinasjutumaailm
Mari Lee Lumberg ja Laas Henrik Lumberg.
Julgustav sissejuhatus tehtud, algaski esinemine. Nooremad 4.-5. klass
ja vanemad 6.- 9.klass.
Ei ole mõtet kurta, et lapsed ei loe.
Kuulates ja kaasa elades laste heale ja
ilmakale jutustamisele mõtled, et selline üritus on väga tore ettevõtmine.
Kuidas läks Rakke lastel? Tänukiri
kõigile, Karmole tänukiri õpetliku loo
eest ja Laas Henrik võiks öelda: „Tulin,
jutustasin, võitsin“.
Suur tänu ürituse korraldajatele!

Elas kord, oli kord, ennemuistsel ajal –
need toredad sõnad viivad meid muinasjuttude maailma.
28. märtsil kell 10.30 ootas buss
kooli ees, et sõidutada neli Rakke kooli
õpilast Väike-Maarjasse.
Ees ootas võistlus parima muinasjutuvestja nimele Väike-Maarja muuseumis.
Väike-Maarja on meile tuttav, aga
muuseumit polnud meist keegi külastanud. Põnevust kui palju.
Kui õige ukse avasime, oli muuseum
juba siginat ja saginat täis. Lahke pererahvas juhatas meid vanaaegsesse
klassiruumi. Võtsime istet viimases
pingireas: Karmel Karro, Karmo Karro,

Reet Pae
Rakke Kool

Naljapäev Rakkes
Tere tulemast ja sõpru
meeles pidamast!
Simuna kihelkonna
eakate traditsiooniline
NALJAPÄEV toimus seekord Rakkes, teemaks
„Kes koera saba kergitab…“
Laval keerlesid Rakke rõõmsad, Kiltsi kurjad, Simuna seltsivad ja
Laekvere tähtsad „koerad“. Sekka Rakke eakate
laulud ja koeralood.
Lustakaid kogemusi
elust jagas külaline-päevajuht Margus Abel.
Kehakinnitust pakkusid
kohvilauas Kanaema ja
Jänkud.
„…Tule sõber, anna
käsi…“ kohtumisel 19.
korda Simunas juba
järgmisel aastal ja uuel
teemal.

Muri laulab. Foto: Erakogu
Elvi Tatrik
Klubi Hõbeniit president

Vanematest laululastest tunnistati
parimaks Aive Paas.

6-7aastaste seas ostus parimaks
Axel Olesk. Foto: 3 x Erakogu

Kaljuvee, bändimees.
Tulemused:
• Kõige nooremate seast kolm paremat: Emily Väli, Käret-Kärol Kaasik,
Ketlin Kull.
• 6-7aastaste seas parimad: Axel
Olesk, Kati Kuusemäe, Kirke Uibokand
ja Kirti Uibokand.

Tublimad laululapsed osalesid 7.
aprillil Väike-Maarja seltsimajas valla
laste lauluvõistlusel Popp Tipp Popp
Täpp.
Rene Põllumaa
Rakke kultuurikeskuse juhataja

Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhindade kandidaate
Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja
sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) mälestust
ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas,
annab Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva aasta 22. juulil
Põlvas kahekümne seitsmendat korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhinnad.
Senised laureaadid: Paul Lehestik,
Kristjan Torop, Aino Voolmaa, Heli
Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo Põllu, Udo Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid
Rüütel, Rein Vill, Ottilie-Olga Kõiva,
Tiiu Kunst, Ülle Podekrat, Jaan Eilart,
Mare Piho, Veera Hirsik, Eva Potter,
Helve Lübeck, Vaike Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei
Peterson, Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve
Kangro, Anne Ojalo, Enn Esko, Heivi
Pullerits, Liina Kähr, Igor Tõnurist, Ülo
Needo, Valter Haamer, Maret Kolsar,
Veikko Armas Väntänen, Sirje Vill, Heljo Saar, Ain Erik, Jüri Trei, Ester Liblik,
Paul Hagu, Arvo Jää, Piret Õunapuu,
Heino Tartes, Rein Veidemann, Andres
Määr, Ilmar Vananurm ja Asta Pintsaar.
Vastavalt statuudile antakse igal

aastal välja kaks preemiat, neist üks
kindlasti Põlvamaal oma tegevusega
silmapaistnud isikule. Rahvuskultuuri
auhinnad määratakse eriliste teenete
või kestva viljaka tegevuse eest Eesti
rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.
Auhinna suurus laureaadile on 1000
eurot.
Kandidaate auhinna saamiseks
võivad esitada kõik juriidilised või
füüsilised isikud. Selleks tuleb 23.
aprilliks 2018 (postitempli kuupäev)
saata Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16,
63308 Põlva või e-postiga polva.rhs@
mail.ee) vabas vormis esildis. Selles
peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase
5 aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed
kandidaadi kohta.
Info: tel 5190 4396
e-post: polva.rhs@mail.ee
Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts
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22. aprillil: Lurich, Wiedemann ja Väike-Maarja
22. aprilli kõige olulisemad märksõnad
on Lurich, Wiedemann ja Väike-Marja.
See on päev, mil Georg Lurich jõuab
sümboolselt tagasi koju, auväärsele
kohale oma sünnipaiga südames.
Sel päeval algava rahvusvahelise
keelekonverentsiga „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“ tähistame
30 aasta möödumist F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutamisest.
Meenutuseks
tegevuskilde
ideest Georg Lurichi ausambani
2001. aastal, kui Väike-Maarja
raamatukogus tähistati Georg Lurichi 125. sünniaastapäeva, pandi
liikuma mõte Lurichi ausamba püstitamisest. Tõdeti, et Lurich väärib
monumenti ja seda just oma sünnikohas Väike-Maarjas.
Georg Lurichi 130. sünniaastapäeva 2006. aastal tähistati suurejooneliselt ja kindla plaaniga teadvustada laiemalt Lurichi olulisust
ühiskonnas ning püüda mõista tema
fenomeni. Süvenes soov põlistada
juba oma eluajal Eesti rahvuslikuks
legendiks muutunud Georg Lurichi
mälestus.
2008. a moodustas vallavolikogu Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde
Georg Lurichi allfondi eesmärgiga toetada Lurichi tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Samal ajal avas vallavalitsus arvelduskonto toetussummade kogumiseks
Georg Lurichi mälestussamba püstitamiseks Väike-Maarja keskväljaku piirkonda.

Lurichi mälestussamba püstitamise
mõtet edendas järjekindlalt ja hoidis
päevakorral ERFi Lurichi fondi haldus-

kogu (Raul Rebane, Olev Liblikmann,
Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Avo
Part, Ilve Tobreluts) väga heas koostöös vallavanem Indrek Keskülaga, arhitekt Kuno Raude ja skulptor Lembit
Palmiga.
Arutleti ja kaalutleti paljude erinevate võimaluste vahel: milline Lurichi
kuju täpsemalt peaks olema, kas elu-

suurune või muljetavaldavalt suur, mis
materjalist, millise väljanägemisega ja
kus täpsemalt paiknema, kas keskväljakul või mõnes teises sobivas kohas,
jne. Küsimusi oli palju ja lahendustee leidmiseks kulus omajagu aega.
2011. aasta suvel külastas Väike-Maarjat siinkandis sündinud ning
maailmakuulsaks saanud sumomaadleja Kaido Höövelson – Baruto,
kes oli igati valmis Lurichi mälestussamba püstitamisele oma õla alla
panema. Koos kahe teise tuntuma
ja võimsama Eesti sportlase Gerd
Kanteri ja Martin Padariga tõmbasid
nad tähelepanu Tallinna tänavail,
tegid ühise pildi Reaalgümnaasiumi
juures asuva Georg Lurichi bareljeeﬁ juures ja käisid Lurichi mälestussamba teemat tutvustamas kultuuriministeeriumis.
2011. aasta lõpuks valmis spordiajakirjanik Paavo Kivisel suursugune
Lurichi elulooraamat, milles kajastub taas, et Lurich ei olnud mitte
ainult sportlane, vaid tegelikult meie
rahvuskultuuri üks olulisemaid alustalasid. Georg Lurich oli maailmas
kõige laiemalt tuntud eestlane. Teda
austati maailma eri paigus mitte ainult
kui supermaadlejat ja -tõstjat, vaid ka
kui erakordselt väljapaistvat isiksust,
sporditeoreetikut, ettevõtjat, moralisti, publitsisti, polüglotti, keha ilu etaloni ja suurt artisti. Tänutäheks selle
erakordselt õnnestunud raamatu väljaandmise eest nimetas vallavolikogu
Paavo Kivise Väike-Maarja valla aasta
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Kuidas suutis Georg Lurich nii
palju, kuidas jõudis nii kaugele
ja nii kõrgele?!
Kolm peamist mõjurit:
• sünnipärane andekus, päritud eeldused erakordsete kehaliste ja vaimsete võimete arendamiseks;
• erakordselt tugev soov, raudne tahtejõud, püsivus ja sihikindlus, millest
tulenesid pidev õppimine ja treening ning edu, saavutused, suurtulemused ja
tohutu populaarsus;
• tervislik ja karske eluviis, millele rajanes Lurichi areng ja mida ta kõikjal
rõhutas, nii artiklites kui kõnedes.
Lurichil oli süsteem ka toitumises. Ta sõi mõõdukalt, eelistas taimetoitu,
eriti soovitas süüa puuvilja ja haljast aedvilja.
tegijaks 2011.
2012. aastal otsustati, et monumendi skulptuurse osa loomisel võetakse aluseks Amandus Adamsoni poolt
1903. aastal loodud skulptuur „Lurich Champion“, mis tunnistati 1904.
aastal Saint Louisi olümpiamängude
kunstiolümpial kuldmedali vääriliseks.
Otsustati ka, et mälestussamba püstitamisega muutub kogu Väike-Maarja
keskväljaku ilme – teisenevad liikumissuunad ja parkimisvõimalused.
Ausamba kavandi autorid, arhitekt
Kuno Raude ja skulptor Lembit Palm
valmistasid kavandatavas suuruses
vineerist ausamba kujutise ning transportisid selle 2012. aasta detsembris
Väike-Maarjasse, et testida selle sobivust ja proportsioone looduses. Püüti
seda erinevatesse kohtadesse paigutades leida ausambale kõige sobivam
asukoht.

2014. aastal modelleeris skulptor
Lembit Palm Lurichi kuju, Tartu ﬁrma
AS Tormis Disain valas selle pronksi. Pronksist Lurichi kuju saabus Väike-Maarjasse 2014. aasta detsembrikuu
lõpus ja on sellest ajast alates lõpliku
eksponeerimise ootel.
Graniidist maakera, millel kirjas
Lurichi teekonna tähtsaimad kohad ja
aastaarvud ning millele Lurichi skulptuur toetuma hakkab, valmis Soomes
Kiviraidur OÜ tellimusel.
22. aprill 2018 on kirjas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva sündmuste
kalendris kui Georg Lurichi ausamba
avamise päev.
Georg Lurichi ausammas – Eesti
Spordi Kuju – on kingitus Eestile 100.
sünnipäeva puhul.
Ilve Tobreluts

F. J. Wiedemanni keelauhinna asutamisest möödub tänavu 30 aastat
Alates 1989. aastast antakse väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel,
korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel välja F. J. Wiedemanni keeleauhinda.
Wiedemanni auhind on otsekui
koputus kõigi nende südamele, kellele teised keeled on armsamad kui
emakeel (U. Liivaku, 1993. aasta keeleauhinna laureaat)
Wiedemanni keeleauhinna saamislugu on väga põhjalikult kirjas Eevi
Rossi koostatud raamatus „Wiedemanni keeleauhind 1989-2003“, Tallinn
2005.
Ainulaadse eesti keelt väärtustava
auhinna lõi Virumaa maarahvas veel
võõrvõimuaegses Eestis 1989. aastal.
See oli targalt läbi mõeldud ning tulevikku suunatud tegu. Visalt ja järjekindlalt edenedes kujunes temast eesti keeleinimeste mainekas autasu, mis püsis
sellisena 15 aastat. 2003. aastast on F. J.
Wiedemanni keeleauhind riiklik autasu.
1988. aasta sügisel sai ühes eesti peres, Irma ja Jüri Silla kodus Väike-Maarjas, küpseks mõte panna alus
uuele kultuuriauhinnale, pereema ettepanekul keeleauhinnale. Irma Sild
oli Väike-Maarja keskkooli õpetaja, Jüri
Sild Rakvere rajooni heal majandusjärjel oleva Energia kolhoosi esimees.
Ideed toetasid Mart Remmel, Rudolf
Rimmel ja Joel Sang.

Keele Sihtasutus, Keeleinspektsioon,
Eesti Rakenduslingvistika Ühing ja Väike-Maarja Õppekeskus.
Tunnustamaks auhinna algatamist,
autasustas Eesti Vabariigi president
Lennart Meri Jüri Silda 2001. aastal Valgetähe teenetemärgiga.
Väike-Maarja keeletammikus kasvavad kõigi laureaatide nimipuud. Jakob

Esialgu andis auhinda välja Energia
kolhoos, hiljem püsis auhind elus tänu
Jüri Sillale. Auhinna andmist on toetanud Väike-Maarja vald ja Eesti Keele
Sihtasutus.
Väike-Maarjas toimub iga aasta aprillikuus F. J. Wiedemanni keeleauhinna
keelepäev – kuulatakse keelealaseid ettekandeid ja laureaat istutab keeletammikusse oma nimipuu.
F. J. Wiedemanni keelepäeva korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium,
Emakeele Selts, Väike-Maarja Vallavalitsus ja Väike-Maarja Gümnaasium.
Rahvusvaheliste konverentside ja suuremate ürituste puhul on koostööpartnerid veel Eesti Keele Instituut, Eesti

Liivi pargis on laureaatide tammed
aastatest 1993-1996 ja Väike-Maarja
Vabadussamba pargis aastatest 19891992 ning alates 1997. aastast, keeleauhinna laureaadi Lennart Meri tamm
sirgub Väike-Maarja muuseumi esisel.
F. J. Wiedemanni 200. sünniaastapäeva
puhul istutas keeletammikusse Wiedemanni mälestuspuu president Arnold
Rüütel, keeleauhinna 25. aastapäeva
puhul president Toomas Hendrik Ilves.
Jüri Valge on essees „Ferdinand Johann Wiedemann ja tema jäljed“ andnud vastuse küsimusele: kes siis oli see
1805. a Haapsalus saksa-rootsi juurtega raesekretäri peres Kreutzwaldi,
Faehlmanni ja Kristjan Jaagu kaasaeg-

sena sündinud mees, mida tähendas
ta eesti keelele oma eluajal ning mida
tähendab nüüd? Olulisemad etapid
tema elus võiksid olla järgmised: gümnaasiumiõpingud Tallinnas, juuratudengipõli Tartus, õpetajatöö Miitavis
(Jelgava) ja paarkümmend aastat Tallinnas oma endises koolis ning lõpuks
veerand sajandit keiserliku teaduste

keele uurimisel, ta oli vene akadeemia
akadeemik (Moskva võim veel kestis!)
ning temaga pääses ka eesti soost suuruste vahel valimisest turvaliselt mööda (meenutagem vaidlust emakeelepäeva ja Petersoni üle!).
Kuusteist aastat „Energia“ kolhoosi
ja heade inimeste toel välja antud auhinnast sai 2003. a lõpus riiklik ning

F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutajad Irma ja Jüri Sild (esireas paremalt teine ja kolmas) keeletammikus
koos president Toomas Hendrik Ilvese ja keeleauhinna laureaatidega 2013. aastal. Foto: Ilve Tobreluts
akadeemia akadeemikuna Peterburis.
Katkeid Jüri Valge esseest „Ferdinand Johann Wiedemann ja tema
jäljed“
Küllap teataks tänapäeval Wiedemannist siiski oluliselt vähem, kui
poleks olnud 1988. a sügistalvel Väike-Maarjas Sildade pere köögis sündinud mõtet asutada auhind eesti keele
ja sellega tegelejate toetuseks. Kes
esimesena auhinna Wiedemanni järgi
soovitas ristida, pole selge. Kindlasti
olid nimepanijate hulgas Rudolf Rimmel, Mart Remmel, Paul-Eerik Rummo,
Joel Sang ja Mart Susi. Wiedemann sobis hästi: tal olid suured teened eesti

üha enam hakkasid avalikku tähelepanu koguma nii Wiedemanni nimi kui
ka Väike-Maarja. Parnassi, Lurichi ja
Struve meridiaanikaare kõrvale (naisekandmine muidugi ka!) sai Lääne-Virumaa vallakeskus keeletammiku ja
seose tänapäevase, ka rahvusvahelise
keeletegevusega. Wiedemanni enda
kokkupuuted Väike-Maarjaga piirdusid
siiski läbisõidu ja – nagu ta päevikus
kirjas – kolme daami, ilmselt kunagiste
õpilaste külastamisega. Neilt ta ilmselt
keelematerjali ei saanud.
Keeleauhind aitab eesti keele teemal pool aastat pildil püsida: novembris algab kandidaatide esitamine ning
aprilli lõpus on Väike-Maarjas tradit-

siooniline Wiedemanni keelepäev ja
tammeistutamine. Iga viie aasta järel
toimub Väike-Maarjas (tänavu osalt
Rakveres) rahvusvaheline konverents
„Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa“. Nime kohaselt on need konverentsid alati pakkunud võimalust eesti
keeles esineda ning neil on kõlanud ka
teised Wiedemanni uuritud keeled: liivi, mari, ersa, mokša, komi, udmurdi...
Keeleauhinna ümber on sündinud
muudki väärtuslikku. 2005. aastal rajasid selle laureaadid Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde eesti keele õppe ja
rahvusliku kasvatuse toetuseks Wiedemanni fondi. Igal aastal saab see täiendust nii järjekordselt tunnustatult kui
ka teistelt annetajatelt. Kasvab ka abisaajate hulk.
F. J. Wiedemanni keeleauhinna
laureaadid:
1989 Henn Saari
1990 Hella Keem, Erich Raiet
1991 Pent Nurmekund
1992 Rein Kull, Valev Uibopuu
1993 Rudolf Karelson, Uno Liivaku
1994 Nikolai Baturin, Paul Saagpakk
1995 Lennart Meri
1996 Juhan Peegel
1997 Eduard Leppik
1998 Mari Must, Huno Rätsep
1999 Tiiu Erelt, Uno Mereste
2000 Ellen Uuspõld
2001 Ülle Viks, Eduard Vääri
2002 Valdek Pall
2003 Mati Hint, Helju Vals
2004 Viivi Maanso
2005 Haldur Õim
2006 Heldur Niit
2007 Kristiina Ross
2008 Mati Erelt
2009 Ilse Lehiste
2010 Ain Kaalep
2011 Tiit-Rein Viitso
2012 Mari Tarand
2013 Valve-Liivi Kingisepp
2014 Arvo Krikmann
2015 Leelo Tungal
2016 Uno Laur
2017 Marja Kallasmaa
2018 Reet Kasik
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Simuna naisteklubi tegemistest
11. märtsil tähistasime rahvusvahelist naistepäeva Simuna rahvamajas
naisteklubi keskpäevakohvikus koos
„Eesti edukate eitedega“. Sellise nime
all tuuritas eelmisel aastal rahvamuusikaansambel Kungla kontsertidega
„Külast-külla“.
Kungla on eesti mütoloogias õnnemaa. Liialdusteta võib öelda, et õnnemaa oli mõneks tunniks saabunud
Simuna rahvamajja. Saime osa meeleolukast
rahvamuusikakontserdist
vahelugemiste ja kaasalaulmisega. Ansambel Kungla alustas oma Euroopa
kultuuripärandiaasta, Eesti Vabariigi
100. ja kollektiivi 40. sunnipäeva tähistamise kontserdisarja „Eesti100 – EEE
ehk Eesti eitede edulugu” just Simunas. Ansambli koosseisus on juba 32
aastat ka meie muusikakooli viiuliõpetaja Eve Sarnet.
Aitäh kaunites rahvariietes särtsakatele pilli- ja laulunaistele. Tegite meie
päeva ilusaks!

Paastumaarjapäeval, 25. märtsil sai
naisteklubi kokku tordikoolitusel. Virge Lepa juhendamisel valmistasime
seﬁiri ja kodujuustukreemi. Harjutasime pritstehnikat erinevate otsikutega.
Kursuse lõpuks panime kokku tordid
ja kaunistasime neid eelnevalt õpitud
tehnikates.
Aitäh, juhendaja Virge! Saime teada
palju õpetlikku tortide valmistamise ja
kaunistamise kohta. Aitäh naisteklubile
– oli väga meeleolukas päev.
Koolitus toimus projekti „Tervislik
toit = terve kogukond“ raames, kohaliku
omaalgatuse programmi toel.
Mary Tammet

Aprill 2018.a.

LustiLine lustis
„15 aastat tagasi kokku tulid siia
Eha, Silvi, kaks Piretit ja ka Tiia,
et õppida linetantsu saaks,
ja tantsurõõmu nautida.
On tantsijaid tulnud, ära läinud,
parimad on alles jäänud:
tantsivad ka Jaanika ja Maile,
on kaks Enelit, on kaks Tiinat,
Virve, Helina, Triin ja Maive,
ei meie tantsurivi kisu kiiva …“
…. nii võiks kõlada lühiiseloomustus LustiLine rühmast.
Linetantsurühma LustiLine 15. sünnipäeva olid koos meiega tähistama
tulnud linetantsijad Väike-Maarjast ja
Rakkest, Simuna rahvamaja isetegevuslased ja palju toredaid inimesi siit- ja
sealtpoolt lõunapiiri.
„Üks väike rõõm las olla igas päevas
…“ oli meie sünnipäeva teemaks ning
rõõmsaid-särtsakaid etteasteid ning
kingitusi jagus küllaga. Toredaks üllatuseks olid kaunite ja kõlavate lauluhäältega daamid Plavinast, kes tutvustasid

Lustiline oma 15. sünnipäeval.
Foto: Erakogu
saalisviibijatele Läti rahvalaulu.
Täname Väike-Maarja vallavalitsust
maitsva tordi ja heade soovide eest!
Aitäh Marcole – Sinu pilli järgi oli hea
tantsida! Aitäh kõikidele, et te omako-

Sündmuste kalender

Eve Sarnet (paremal) on rahvamuusikaansamblisse
Kungla kuulunud juba 32 aastat.

Virge Lepa juhendamisel valmis naisteklubis terve rida uhkeid torte.
Foto: 2 x Mary Tammet

Maikuus pakub Rakke kultuurikeskus
vaatajatele järgmisi ﬁlme:
20. mail kell 16.00 näidatakse lastele seikluslikku muusikalist animafilmi “Nukatuka metsarahvas”.
Film on eesti keeles. Kestvus 75 minutit
Pileti hind 3 eurot ja 2,50 eurot, suuremad pered
(al 2 last ja vanemad) perepiletiga 5 eurot.
Filmi sisukirjeldus: Pillimees Ronihiir, nutikas
Metsahiir Morten, pagarmeister Jänes ja kõik nende
sõbrad elavad Nukatuka metsas. See on elamiseks
küll kena koht, aga pisemad loomad peavad kohalike
kiskjate pärast pidevalt valvel olema. Eriti just rebasel on laiduväärt komme pista nahka kõik hiired, kellega ta tee ristub. Aga kui siil proovib pista pintslisse
Morteni vanaema, saab Mortenil mõõt täis. Ta tahab
kehtestada seaduse, et kõik loomad oleks sõbrad ja
lõpetaks üksteise söömise.
Filmi treiler: https://youtu.be/duudn44-6ss
20. mail kell 18.00 linastub emadepäeva pu-

hul eestikeelne draama “Ema”.
Pileti hind 3 eurot ja 2,50 eurot. Filmi kestvus 89
minutit
Filmi sisukirjeldus: Kaasaegse retro pastelsetes toonides väikelinna krimilugu pakub äratundmist ja mõrkjat huumorit. „Ema“ on põnevikuline
lugu unistuste püüdmiseks tehtud tormakatest
otsustest, mille tagajärjed jäävad unistajaid end
veel tükiks ajaks meelde tuletama. Ühes Eesti väikelinnas, kus kõik teavad kõiki ja kõike, välja arvatud
seda, mis toimub neil otse nina all, võib ka maailma
kõige kohmakam kuritegu jääda lahendamata.
Filmi peaosas mängib sarmikas Rakvere teatri
näitlejanna Tiina Mälberg. Teistes peaosades Andres
Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk,
Jaak Prints, Rea Lest, jt. Stsenaariumi autor on Leana
Jalukse, režissöör Kadri Kõusaar ning operaator on
Soomest pärit Jean-Noël Mustonen.
Filmi treiler: https://youtu.be/3AI5sei6g1c

19. aprillil kell 18.00 seriaalivaba
õhtu, 7. etapp Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane Kool, tel 518 4071
20. aprillil kell 16.00 Rakke esivõistlused piljardis Rakke noortekeskuses. Info: Enno Eilo, tel 515 3228, Taimi
Talpas-Taltsepp, tel 525 7561
21. aprillil kell 12.00 Georgi Kange rammuvõistlus Väike-Maarjas. Info:
Ants Einsalu, tel 529 4245
22. aprill kell 11.45 Eesti spordi
sümboli Georg Lurichi ausamba avamine ja Lurichi fenomeni päev Väike-Maarjas. Rahvusvahelise keelekonverentsi “Emakeelne Eesti, emakeelne
Euroopa III” avapäev. Info: Ilve Tobreluts, tel 524 5369
23. aprillil kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, 7. etapp (ﬁnaal) Väike-Maarja muuseumis. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
26. aprillil kell 16.00 Väike-Maarja
alevikus orienteerumismäng „Ristmik“,
hariv matkamäng erinevate ülesannetega. Viktoriin Väike-Maarja teemadel.
Korraldavad Kodutütred ja Noorkotkad
koostöös vallavalitsusega.
27. aprillil kell 17.00 seltskonnamängude õhtu Rakke noortekeskuses.
Info: Taimi Talpas-Taltsepp, tel 525
7561
28. aprillil kell 19.00 rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine „100
TANTSUSAMMU EESTILE“ Väike-Maarja seltsimajas. Tantsuks ansambel
„In Mood“. Avatud puhvet. Korraldab
Tantsuselts Tarapita. Pilet 3 eurot. Info:
Egne Liivalaid, tel 5648 7949
30. aprillil kell 19.00 volbriõhtu
Emumäel. Korraldaja Emumäe Arenduskeskus. Info: Triinu Pohlak, tel 522
3873

7. mail kell 19.00 ja kell 21.00 filmiõhtu. Ajalooline mängufilm „Seltsimees laps“. Pilet 4
eurot, sooduspilet 3. eurot.
Kui 6-aastase Leelo kooliõpetajast ema ühel päeval püssimeeste vahel ära viiakse, tuleb tal iseseisvalt leida vastused paljudele küsimustele: miks on
sinimustvalge keelatud, kes on rahvavaenlane, miks
luusib hirmus enkavedeelane ümber nende kodu ja
kas pioneer olla on au- või häbiasi? Sattudes sageli
tragikoomilistesse olukordadesse püüab Leelo selles
kahepalgelises stalinlikus maailmas olla võimalikult
hea laps ja teha kõik, et ema tagasi koju tuleks.
Režissöör: Moonika Siimets

7. mail kell 19.00 ja kell 21.00 ﬁlmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Ajalooline mänguﬁlm „Seltsimees laps“.
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
8. mail kell 11.00-15.00 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
10. mail kell 17.00 emadepäeva
kontsert Simuna rahvamajas. Info: Auli
Kadastik, tel 5558 3566
11. mail kell 18.00 kontsert „Sulle,
emake” Rakke kultuurikeskuses. Info:
Rene Põllumaa, tel 5569 2792, Helen
Potman, tel 525 6938
11. mail kell 18.00 emadepäeva
kontsert Väike-Maarja seltsimajas. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437;
gümnaasium, tel 327 0910
12. mail kell 12.00 Väike-Maarja
valla beebide pidu Väike-Maarja seltsimajas. Info: seltsimaja, tel 326 1837,
5302 4437
12. mail kell 13.00 Simuna rahvamajas naisteklubi keskpäevakohvik.
Info: Mary Tammet, tel 514 3011
14. mail kell 19.00 ja kell 21.00
ﬁlmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas.
Mänguﬁlm „Portugal“. Pilet 4 eurot,
sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
16. mail 18.00 Rakke linnamäe
jooks, start staadionil. Info: Enno Eilo,
tel 515 3228
17. mail kell 18.00 seriaalivaba
õhtu ﬁnaal Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane Kool, tel 18 4071
20. mail kell 16.00 ﬁlmipühapäev
Rakke kultuurikeskuses. Lastele seikluslikku muusikalist animaﬁlmi “Nukatuka metsarahvas”. Film on eesti
keeles. Kestvus 75 min. Pileti hind 3 ja
14. mail kell 19.00 ja kell 21.00 filmiõhtu.
Mängufilm „Portugal“. Pilet 4 eurot, sooduspilet
3 eurot.
“Portugal” on sügav ja sume nagu suveöö, see on
füüsiline kulg ja vaimne rännak, mille sihtmärgiks ei
ole vaid geograafiline punkt maakaardil. Film vaatleb
tänapäeva inimest, kelle tasakaalupunkt on paigast
nihkunud. Kelle isiklikku ruumi on kogunenud kõike
rohkem kui mahub.
Kergelt koomiliste sugemetega seikluslik draama
on tunnustatud näitleja ja teatrilavastaja Lauri Lagle
esimene täispikk mängufilm, mille peaosalisi kehastavad näitlejad Mirtel Pohla ja Margus Prangel.
21. mail kell 19.00 ja kell 21.00 filmiõhtu. Tõsielufilm „Ahto“. Unistuste jaht.“ Pilet 4 eurot,
sooduspilet 3 eurot.
1940. aasta maikuus maabub New Yorgis purjelaev „Ahto“. Laeva pardal on kapten Ahto Valter

halolekuga meie pidupäeva meeldejäävaks muuta aitasite!
LustiLine

2,50 eurot. Suuremad pered (al 2 last ja
vanemad) perepiletiga 5 eurot.
Kell 16.00 linastub emadepäeva
puhul eestikeelne draama „Ema”. Pileti hind 3 ja 2.50 eurot. Filmi kestvus 89
min. Info: Rene Põllumaa, tel 5569 2792
21. mail kell 19.00 ja kell 21.00
ﬁlmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Tõsieluﬁlm „Ahto. Unistuste jaht.“ Pilet 4
eurot, sooduspilet 3 eurot.
25. mail kell 17.00 teeõhtu-ümarlaud Rakke noortekeskuses. Info: Taimi
Talpas-Taltsepp, tel 525 7561
26. mail Pandivere päeva kultuurilooline tutvumiskäik Kiltsis (bussiekskursioon). Info: Madis Michelson, tel.
521 2844
26. mail 14. Emumäe jooks, Emumäe vaatetorn. Kell 10.00 numbrite
väljastamine, kell 11.30 mudilaste
jooks, kell 12.00 pikemate jooksude
stardid. Distantsid 10 km, 5,8 km, 2,5
km. Info: Enno Eilo, tel 515 3228
26. mail kell 20.00 eksklusiivne
aiakontsert Edru külas Uustalus. Musitseerib Jaan Sööt. Sissepääs 10 eurot.
Info: tel 525 6938, 5698 2705
30. mail kell 18.00 Väike-Maarja
muusikakooli lõpuaktus seltsimajas.
Info: Vallo Taar, tel 503 1910
2. juunil Pandivere päev Väike-Maarjas: laat, kontserdid, võistlused, mängud. Info: Ivika Aman, tel 5646 4093
3. juunil kell 12.00 16. Simuna-Laekvere rahvajooks. Start Simunast. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
21. juunil kell 12.00 Väike-Maarja
Õppekeskuse lõpuaktus seltsimajas
21. juunil kell 15 Väike-Maarja
Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus seltsimajas
21. juunil kell 18 Väike-Maarja
Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus seltsimajas

ning veel 14 reisikaaslast. Selja taga on poolteist
aastat ümberilma purjetamist koos naise, pea kolmeaastase poja ja teiste kaasreisijatega Ameerikast
ning Kanadast.
Lugu Ahto Valterist, suurest unistajast, meremehest, seiklejast ja purjetajast rullub lahti dokumentaalfilmis, mis, kasutades unikaalset arhiivimaterjali,
avab vaataja jaoks eelmise sajandi maadeavastaja
ihalused ja katsumused. Värvikas teekond ümber
maailma avaneb tänu peategelase päevikule ning
unikaalsetele kaadritele, mis reisi jooksul värvilisele
filmilindile jäädvustatud. Film manab vaataja silme
ette ühe mehe elu ja meremeheks kasvamise loo,
tema kujunemisprotsessi selleks, kes ta oli ning maailma, mille ta läbis, et selleks saada.
Režissöör: Jaanis Valk
Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437

Aprill 2018.a.
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Kevad täis muusikat

Tagasivaade Väike-Maarja mudelihalli talvehooajale

Väike-Maarja muusikakool läheb suvele vastu kaunite muusikahelide saatel. On eksamite ja arvestuste aeg. Toimuvad erinevad kontserdid.
Sel aastal saavutas Eesti noorte
metsasarvemängijate konkursil meie
kooli III klassi õpilane Karolina Alt III
koha (õp Vallo Taar). Palju õnne Karolinale!
Õpilasi on ootamas suvevaheaeg.
Aga enne tuleb kõigil ära teha arvestused ja hindekontserdid. Seetõttu võib
öelda, et meie koolis toimub pea igal
nädal midagi. Maja on tõesti täis muusikat.
Muusikakoolis on aastas kaks suurt
ja olulist kontserti. Need on kevadkontsert ja jõuluootuse kontsert. Kolmapäeval, 11. aprillil toimus Väike-Maarja
muusikakooli kevadkontsert. Esinesid
õpilased ja õpetajad. Lapsed olid tublid ja õpetajad närveerisid ühes nendega.
Tänavu lõpetab Väike-Maarja muusikakooli viis noort muusikut:
Aleksander Kopso, klaveri eriala,
õp Raivo Narits;
Ege-Ly Petermann, klaveri eriala,
õp Valve Libene;
Jonete Visnapuu, akordioni eriala,
õp Väino Pall;
Mia Lota Maasik, viiuli eriala, õp
Eve Sarnet (Simuna ﬁliaal);
Gerli Kaur, trompeti eriala, õp Vallo
Taar;
Noorema astme ehk 4. klassi lõpetab sel aastal 10 õpilast:
Angelina Alt, klaveri eriala, õp Rutt
Vilu;
Eva-Angelica Kaldaru, klaveri eriala, õp Valve Libene;
Nele-Liis Kallak, klaveri eriala õp
Valve Libene;
Thristan Paju, klaveri eriala, õp Rutt

Viimasel hooajal sai Väike-Maarja mudelihall viieaastaseks. See aeg tundub
pikk, kuid samas on see läinud kiirelt.
Tänaseks hetkeks on meil kasutada Euroopa tasemel vaipkate ja ees on uued
aknad, mis on parandanud oluliselt
hoone välisilmet ning halli soojapidavust. Seda eelkõige tänu Euroopa Liidu
LEADER programmile. Väike-Maarja
valla abiga on hoones taastatud oma
veevärk.
Viimasel hooajal on ka osalejate
hulk märgatavalt kasvanud. Suurimal
võistlusel oli stardis 68 mudelit, mis
on pea poole rohkem kui varasematel
aastatel keskmiselt. Väike-Maarja mudelihalli koostöös MTÜ Vinnipunniga
tegime sel aastal esimest korda ainult
noortele mõeldud mudeliklassi, mida
kutsusime Juunior-Liigaks. Juunior-Liiga osutus väga populaarseks ja kokku
osales seal üle 58 noore tehnikahuvilise üle Eesti, vanuses 5-15 aastat. Parima tulemuse saavutas selles klassis
Randolf Alt (Paide), teise koha võitis
Marten Ojapõld (Tallinn) ja kolmas
koht läks Hernri Zoludevile (Põlgaste).
Lisaks osalesid Juunior-Liiga sarjas
veel noored Vinnist, Haljalast ja Voorest.
Põhiklassides oli osalejaid hooaja
jooksul kokku 68. Neist 19 korda olid
stardis meie lõunanaabrid Lätist. Kuigi esikolmikusse nad veel ei jõudnud,

Vilu;
Kati-Ly Randviir, klaveri eriala, õp
Valve Libene;
Martta Raudsepp, klaveri eriala, õp
Valve Libene;
Hannele Nora Künnapuu, viiuli eriala, õp Eve Sarnet;
Janek Matsi, viiuli eriala, õp Eve
Sarnet (Simuna ﬁliaal);
Mihkel Ilves, trompeti eriala, õp
Taavi Taar;
Karolina Alt, metsasarve eriala, õp
Vallo Taar.
Väike-Maarja muusikakooli võtab
vastu uusi õpilasi järgmistele erialadele:
klaver, viiul, akordion, kitarr ja puhkpillid (ﬂööt, plokkﬂööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon ja tuuba).
Kitarri ja saksofoni erialale võetakse
õpilasi alates 9. eluaastast.
Sisseastumiskatsed toimuvad:
Väike-Maarjas – pühapäeval, 27.
mail kell 15.00;
Simunas – neljapäeval, 24. mail kell
17.00.
Eelklassi õpilased saavad muusikakooli I klassi ilma katseteta. Teistel
aga tuleb katseteks ette valmistada üks
laul. Sisseastujatele on ka konsultatsioon, mis toimub Väike-Maarjas muusikakoolis neljapäeval, 24. mail kell 18.
Väike-Maarjas toimub muusikakooli
lõpuaktus kolmapäeval, 30. mail kell
18.00; Simunas neljapäeval, 31. mail
kell 15.00.
Soovin õpilastele ja õpetajatele
edukat eksamiperioodi! Kõigile muusikakooli sõpradele aga kaunist kevadet
ja päikeselist suve!
Vallo Taar
Väike-Maarja muusikakooli direktor

Kodukandipäev tulekul
Reedel 1. juunil on kavas jalutuskäik
Kiltsis ja Kiltsi ajalugu tutvustava näituse avamine.
Lastele ja koos lastega korraldatakse Väike-Maarjas lemmikloomade näitus. Õhtul on seltsimaja teatritrupilt
esietendus “Homo Erectus ehk naiste
vahetamine“. Lavastaja Erik Ruus. Algab raamatulaat, avatud kohvik.
Laupäeval 2.juunil kell 10 avame
päeva peotule süütamisega.
Päeva jooksul on võimalik külastada
avatud koduõuesid, toimuvad mitmesugused huvitavad võistlused, ristsõna
lahendamine, kunstinäitused, varasemate aastate Pandivere päevade fotode
vaatamine ja laat juba kella kaheksast
seltsimaja taga. Laadamüüjate hulka
on oodatud erinevate toodete, eriti vanavara ja käsitöö pakkujad koduvallast
ning kaugemalt. Päeva lõpetab tantsuõhtu Georgi söögitoas.
Pandivere päevade täpsem tutvustus juba maikuu infolehes.
Ilusate kohtumisteni juuni algul
Kiltsis ja Väike-Maarjas!

Laadainfot saab seltsimaja telefonil 5302 4437. Eelregistreerimine on
väga vajalik toitlustajatel, atraktsioonide korraldajatel ja elektri kasutajatel
meiliaadressil seltsimaja@v-maarja.
ee.
Laadapileti kohta: „Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine“ (vt https://www.riigiteataja.ee/
akt/408042017020)
Ootame vallarahva aktiivset osalust 31. kodukandipäevade kavandamisel:
• tulge laadale müüma, eriti vanavara ja käsitööd;
• avage koduõued endi tutvustamiseks ja külastajate rõõmuks;
• pakkuge kodukohvikutes suupisteid, muusikat, näitusi jne;
• aidake kaasa päevade moto sõnastamisel;
• pakkuge uusi ideid päevade sisustamiseks.
Kontakt ja ülesandmine: Aare Treial,
506 5421, Ivika Aman, 5646 4093

Aare Treial, haridusnõunik

Raamatulaat on taas tulekul!
Pandivere päeva sündmuste ajal on
1. ja 2. juunil Väike-Maarja seltsimajas raamatulaat.
Selle õnnestumisele saab kaasa aidata igaüks, kelle raamaturiiulil leidub
korduvalt läbi loetud ja ülearuseks
muutunud raamatuid.
Vaadake oma raamaturiiulid kodudes üle. Kui inventuur tehtud, tooge
üleliigseks osutunud raamatud Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi, Simuna või
Rakke raamatukogudesse.
Raamatukogud toimetavad need

Väike-Maarjasse ja panevad
Pandivere päeval
seltsimajja välja –
kõigile uudistamiseks ja kaasa võtmiseks. Laadalt saab igaüks oma tühjaks jäänud riiulile otsida uusi asjalikke
teoseid, mis seni veel lugemata. Nii
mõnedki huvitavad raamatud leiavad
sel moel omale jälle uued lugejad. Raamatud on tänulikud kui neid loetakse!
Info: Kristel Lehtme, tel 325 5034

Ostan vanu tsaariaegseid
ja esimese Eesti Vabariigi aegseid
(kuni 1945. a) postkaarte ja fotosid.
Tulen ise järele.
Kontakt: tel 5812 8287
Teostan õunapuu
okste lõikust
kõrglõikuriga PA 1100 HQ
vastavalt kliendi soovile.

2wd bagide osalejad viimasel etapil.
Foto: Sandra Muuga
pakkusid nad meie sõitjatele juba väga
tugevat konkurentsi. 4wd klassis läks
esikoht Hendrik Lainemäele (Adavere),
teine koht tema nooremale vennale Rihard Lainemäele ja kolmanda koha võttis Robin Ilus (Viljandi). 2wd klassis,
mis on kõige suurema osalejate arvuga
võistlusklass, saavutas ülekaaluka võidu Hans Hannus (Tallinn), teise koha
sai Väike-Maarja sõitja Karl Kasekamp,
kolmanda koha saavutas Hendrik Lainemäe (Adavere). Väike-Maarja klubi

sõitjatest osalesid veel: Bruno Vaher 8.
koht, Marcus-Mattias Vaher 10. koht ja
Kuldar Kuusemäe 27. koht.
Väike-Maarja mudelihall tänab ka
kõiki toetajaid ja koostööpartnereid,
kes hooajale oma õla alla panid: Väike-Maarja vald, Kultuurkapital, Hobimaailm, ClaypitRC, Kaardiguru, AgurTrükk, Joosand OÜ, MagusadKilod OÜ.
Kohtumiseni järgmisel hooajal!
Bruno Vaher

23. mail alates 10.00

RAKKE
KULTUURIKESKUSES
ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

Tel: 5645 4988

Ööpiku Agro OÜ
võtab rendile põllumaad.
Sobivad ka
väikesed maatükid.
Lisainfo:
oopikuagro@gmail.com
või tel 5557 0903 (Carl)

MÜÜA
• suvelilli /võõrasemad, petuuniad, begooniad jne/
• suures valikus ampleid • tomati- ja kurgitaimi
Väike-Maarjas Lõuna-põik 5. Tel 511 8084
Külastada võib igal ajal.
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Maadlusuudiseid
10. veebruaril toimusid Valgas täiskasvanute Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses. Saavutasime
järgmised kohad:
3. koht – Andris
Pent
11. koht – Mikk
Sikkar

2. koht – Sander Kriel
6. koht – Siim Argos
6. koht – Kristo Ojaste
11. koht – Oskar Bammer

10. märtsil osalesime Põlvas toimunud
maadlussarja
Nublust Nabini 3.
etapil vabamaadlu11.
veebruaril
ses.
osalesid meie noored
Saavutasime järgmaadlejad
Jõgeval
mised kohad:
toimunud Eesti laste
1. koht – Jonete
meistrivõistlustel suVisnapuu
mos. Võistlemas olid
2. koht – Kristjan
Eesti sumo-, maadJaago
lus- ja džuudoklu2. koht – Robin bide kuni 8-, 10-, ja
Audenteses õppiv Andris Pent
Mathias Engaste
12-aastased tugeva3. koht – Astor Armad poisid ja tüdru- Eesti täiskasvanute meistrivõistkud. Meie noormaad- lustelt võidetud pronksmedali- gos
3. koht –
lejad esinesid väga ga. Taustal Eesti maadluskuulsüdikalt ja saavutasid sused eesotsas Georg Lurichiga. Siim Argos
3 .koht – Joel Visnapuu
järgmised kohad:
7. koht – Kristo Ojaste
kuni 8-aastased
1. koht – Oskar Toomas Bammer
10. märtsil osalesime Leedus
2. koht – Kristo Ojaste
Visaginases toimunud maadluskuni 10-aastased
võistlusel. Kohal olid Leedu,
1. koht – Virgo Raja
Läti ja Venemaa noormaadlejad.
2. koht – Siim Argos
Saavutasime järgnevad kohad:
3. koht – Sander Kriel
1. koht – Virgo Raja
6. koht – Robin Mathias Engaste
3. koht – Sander Kriel
6. koht – Henri Eenpuu
3. koht – Remo Ojaste
kuni 12-aastased

lastelt.
24. märtsil osalesime Luunjas toimunud Jaan Jaago mälestusvõistlustel
kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Jonete Visnapuu
1. koht – Remo Ojaste
2. koht – Joel Visnapuu
2. koht – Virgo Raja
3. koht – Kristjan Jaago
5. koht – Robin Engaste
31. märtsil ja 1. aprillil osalesime
Tallinnas Saku Suurhallis toimunud
rahvusvahelisel maadluse suurturniiril
Tallinn Open. Seekord osalesid võistlusel 27 riigi noormaadlejad, kokku ca
2100 osalejat 240 klubist. Kuna seekord
autasustati kehakaaludes kuut parimat,

Korvpallipoisid mängisid edukalt
Väikeste Klubide Karikavõistlustel
10. märtsil jõudsid Keilas lõpule Väikeste Klubide Karikavõistlused korvpallis – VKK 2018. Turniir peeti poistele,
kellest enamus sündinud 2007. aastal,
erandina lubati kaasa mängida n-ö
2006. aasta aastalõpu poistel.
Kokku osales turniiril 14 meeskonda ning omavahel mängiti üheringiline
põhiturniir. Kaheksa parimat esindust
said A ﬁnaalis selgitada parimatest parimad.
Play ofﬁs juhtub alati üllatusi ja põnevusmänge ning seegi kord ei tulnud
pettuda. Koduseinte toetusel võitis
Keila Korvpallikool esikoha, alistades
ﬁnaalis Pärnu KK Pauluse tulemusega
53:40.
Pronksise auhinna tõi Lääne-Virumaale RSK sPORTKUNDA võistkond,

võites III koha mängus Kohila SK esindust tulemusega 40:32.
RSK sPORTKUNDA võistkonnas
mängisid treener Vaido Rego juhendmaisel kaasa Väike-Maarja korvpallipoisid: Mihkel Ilves, Kristo Prinken,
Rainis Lükk, Carlos Pitkja, Reno
Kungla, Oskar Vainult, Pärt Pärtel
Kruusamägi, Kaspar Liivak.
RSK sPORTKUNDA võistkonna parimaks mängijaks tunnistati turniiril
Mihkel Ilves.
Turniiri üldjärjestus: 1. Keila KK,
2. KK Paulus, 3. RSK sPORTKUNDA,
4. Kohila SK, 5. Haabersti SK, 6. Rapla
KK, 7. KK HITO I, 8. KK Rae Koss/Rae
SK, 9. Saku KK, 10. Haapsalu SK, 11.
Märjamaa KK, 12. Paide KK 7, 13. SK
RIM, 14. KK HITO II

Meie kandi noorlaskurid näitasid
taas häid tulemusi Eesti noorte
meistrivõistlustel

1 7 .
m ä r t s i l Kadettide vanuserühma Eesti meistrivõistlustel Paikusel. Foto: 3 x Erakogu
osalesime
oli pjedestaalile asja neljal meie klubi
Paikusel toimumaadlejal.
nud
kadettide
Saavutasime järgnevad kohad:
vanuserühma
Kreeka-rooma maadlus
Eesti
meistri2. koht – Remo Ojaste
võistlustel kree7. koht – Andris Pent
ka-rooma, vaba14. koht – Sander Kriel
ja naistemaad14. koht – Virgo Raja
luses.
15. koht – Mikk Sikkar
Saavutasime
Vabamaadlus
järgmised
koTallinn Openil II koha võitnud Remo Ojaste
6. koht – Robin Mathias Engaste
had:
autasustamispjedestaalil.
8. koht – Remo Ojaste
Naistemaad10. koht – Virgo Raja
lus
1. koht – Anu Liis Raudsepp
10. koht – Astor Argos
1. koht – Jonete Visnapuu
1. koht – Astor Argos
12. koht – Siim Argos
4. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht absoluutkaalus – Anu-Liis
12. koht – Kristjan Jaago
Kreeka-rooma maadlus
Raudsepp
Naistemaadlus
2. koht – Remo Ojaste
3. koht – Sander Kriel
5. koht – Eva-Maria Raudsepp
3. koht – Kristjan Jaago
6. koht – Andreas Viidas
5. koht – Anu-Liis Raudsepp
6. koht – Joel Henry Visnapuu
11. koht – Jonete Visnapuu
Vabamaadlus
3. märtsil osalesid meie noormaad3. koht – Remo Ojaste
lejad Kohtla-Järvel toimunud laste kariLembit Kalter
3. koht – Kristjan Jaago
kavõistlustel vabamaadluses. SaavutaMaadlustreener
6. koht – Joel Henry Visnapuu
sime järgnevad kohad:
Seekord siis Eesti meistrivõistlus1. koht – Anu-Liis Raudsepp
telt 5 medalit ja kõik Simuna kooli õpi2. koht – Astor Argos

Projekt “Tervislik eluviis”...

24. märtsil toimusid Haapsalu laskespordikeskuses Eesti noorte meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises.
Väike-Maarjast osales võistlustel kolmeliikmeline tütarlaste võistkond.
Individuaalse pronksmedali võitis
Õnne-Liisi Viidas, kes on juba ka varasematel tiitlivõistlustel medali kaela
saanud. Teda toetasid Merily Tambik ja
Marianne Lapin, kes osalesid sellisel
kõrgetasemelisel võistlusel küll esimest korda, aga nende toetus oli niivõrd tugev, et võistkondlikult saavutati
1001 silmaga neljas koht. Kolmas koht

jäi vaid 6 silma kaugusele. Nii väike
kaotus Põlva Spordikoolile ei ole sugugi häbiasi ja annab lootust ka edaspidi
häid tulemusi saavutada.
Siit ka üleskutse: tublid tüdrukud
ja poisid juba 12. eluaastat peale,
tulge ja proovige, äkki on ka teis talenti peidus.
Laskmine on lahe!
Jaanus Raidlo
Huviringi juhendaja
Kontakt tel 527 3846

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.
Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub
esmaspäeval, 7. mail alates 9.00
Väike-Maarja seltsimajas (Pikk tn 2, Väike-Maarja)
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633
Protseduur maksab 9 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge

Hooli endast ja tule kontrolli!
Elu näitab, et jutt „ära suitseta, toitu
tervislikult ja tee sporti“ väga sageli lihtsalt ei toimi.
Inimolend on sedavõrd „rumal loom”,
et tema peab paljudel juhtudel motiveerituse
tekkimiseks (sammude
astumiseks) reaalselt
negatiivseid
tagajärgi kogedes
põhjas ära käima.
Paraku see on nii,
inimestena me lihtsalt oleme sellised.
Kui paljud tormavad
hambaarsti juurde, kui avastavad peeglist, et tagumisele hambale hakkaks
nagu mingi auguke tekkima? Minnakse
enamasti ikka siis, kui hammas on juba
mitmel korral valutamisega tunda andnud või kui auk on juba nähtavalt väga
suur. Näiteid sellistest inimkäitumise
tendentsidest võib leida arvukalt.
Ma nõustun pigem nendega, kes

ütlevad, et tervislik eluviis ei peaks
olema mingi projekt. Õige! Ideaalne
oleks alaliselt hea
tervislik
seisund.
Paraku ei saa väga
paljud heast soovitusest aru ega mõista olukorra tõsidust
enne, kui tervis ja
enesetunne
juba
tõsiselt märku annavad. Ja kui auto
on kraavi läinud,
tuleb see sealt lõppude lõpuks uuesti
teele tagasi saada.
Nüüd on küsimus,
et mida siis teha, kui asjad on valesti
läinud? Kuidas tuleks selle paljukõneldud tervisliku eluviisiga, toitumise
korrastamisega, liikumisega ja kaalu
langetamisega algust teha? See ei ole
lihtne, sest muutused, mis on seotud
tervist kahjustava eluviisi lõpetamisega, võivad alguses tähendada päris
suurt kontrastsust.

Mina julgeksin küll tervisliku eluviisi juurde pöördumist (naasmist),
mis enamasti käib käsikäes kaalulangetusega, alustada projektipõhiselt. Enne proovida seda nii, kui selle juurde üldse mitte kunagi jõudagi.
Paljude jaoks ei ole uus algus lihtne ja
ennast oma ettevõtmises on parim viis
motiveerida, kui te panete väga täpselt
paika, kus te hetkel olete, kuhu jõuda
tahate ja mida selleks ette plaanite
võtta. Projektipõhisus, see tähendabki seda, et sa kaardistad täpse hetkeolukorra, kus sa oled täna ja kuhu
tahad mingiks ajaks jõuda. See kõik
peakski olema ﬁkseeritud väga detailselt. Näiteks, täna on laupäev, 7.
aprill 2018, ma kaalun 82 kg ja olen selgelt vormist väljas, rasva on palju, mul
on kogu aeg raske olla, riided jäävad
pidevalt väikeseks, liigesed valutavad,
jõudlus on tuntavalt olematu. Ma toitun väga ebatervislikult ja liigun vähe.
Ühesõnaga, ma tunnen ja saan ka ise
aru, et asi on väga paha. Käisin arstil ja
mulle öeldi, et peaksin kaotama vähe-

malt 15 kg kaalu.
Projekt algabki näiteks esmaspäeval
9. aprillil 2018 ja sean eesmärgiks, et
nelja kuu pärast tahan kaaluda 70 kg või
vähem. Kui 9. augustil 2018 astun kaalu
peale, tahan näha numbreid kas 70,0
kg või vähem. Nelja kuuga 12 kg ei ole
palju, seda veel tingimustes, kui ülekaal tuleneb väga suure rasvaprotsendi
arvelt. Kui rasvaprotsent on väike, siis
on normaalne kaalu langetustempo
umbes 2-2,5 kg kuus. Niisiis, ﬁkseeritud on väga selgelt ning arusaadavalt
teekonna algus ja lõpp ning mida tahan
selle ajaga saavutada. Algus ja lõpp
peavadki täpselt ﬁkseeritud olema,
vastasel korral jääb inimesele „tagauks“ lahti ning laiskus on tihtipeale nii tugev, et tegutsemist ei järgne.
Jutt aasta alguses, et „peaks liigutama
hakkama, et suveks vormi saada ja natuke alla võtma“ kulmineerub tavaliselt
sellega, et jutumeest suvel ujumas nähes on tegelane võrreldes aasta alguse

ajaga veelgi paisunud. Lihtsalt, selline
abstraktne uitmõte või tingivas kõneviisis väljendatud soovunelm (“peaks”,
“võiks” ja “tuleks”), see ei mobiliseeri
meid väga hästi tegudele. Millal hakkab suvi, millal hakkan liigutama ja kui
palju on “natuke alla”? Edu eelduseks
on esiteks tahe, tugev soov midagi
muuta. Seejärel tuleb panna selgelt
hoomatavad eesmärgid väga konkreetselt paika, sest areng algab eesmärkidest!
Ja lõpetuseks, kui vaja, tellige omale
nõustamist ja kavasid, kuid ärge delegeerige vastutust oma tulemuse eest
teistele. Teie ise olete see, kes vastutab
ainuisikuliselt oma tulemuste ja teekonna kulgemise eest. Kõige tulemuslikum on ennast tervisliku eluviisi põhitõdedega ise kurssi viia ja võimalusi
selleks tänasel infoajastul on tohutult.
See ei ole raketiteadus!
Janar Rückenberg
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Tulemused:
1. Väike-Maarja, 2. VIVO PER LEI,
3. MEH, 4. AUR (Eikki Eikkinen, Rene
Kruusimaa), 5. Muumid, 6. LX
SULGPALL
1. etapp, 22. novembril Väike-Maarja spordihoones
Tulemused:
Mehed: 1. Indrek Kesküla, 2. Joel
Piirsoo, 3. Eerek Preisfreund, 4. Väino
Stoltsen, 5. Rando Tikkerber, 6. Jaanus Soom, 7. Hanno Traks, 8. Mattias
Preisfreund, 9. Marko Proover, 10. Tar-

nen, 15. Indrek Kesküla, 16. Keith Viks,
17. Andrus Soidla, 18. Taimar Kopti
Naised: 1. Eha Valdna, 2. Siret Vinkel, 3. Geidi Kruusmann, 4. Margit Deket
Tüdrukud (s 1999-2001): 1. Õnne-Liisi Viidas
Poisid (1999-2001): 1. Karl Siimer
Tüdrukud (s 2002 ja hiljem): 1. Merily Tambik, 2. Angelina Alt, 3. Maarja-Liisa Sindonen, 4. Karolina Alt, 5.
Sivone Vinkel, 6. Kaidi Kraav
Poisid (s 2002 ja hiljem): 1. Aare Luhaäär, 20 p 2. Gerdo Kägu

Tulemusi valla meistrivõistlustelt
LAUATENNIS
1. etapp, 7. novembril Triigi spordihoones
Tulemused:
1. Väino Stoltsen, 2. Tarmo Rebane,
3. Henry Kaevu, 4. Raul Oja, 5. Eerek
Preisfreund, 6. Aivar Põldmaa
KORVPALL
Lapsed:
1.
Mattias
20. jaanuaril Väike-MaarPreisfreund,
2.
Taaniel
ja spordihoones
Preisfreund,
3.
Miikael
Tulemused:
Preisfreund
1. BGM ehitus (Sander
2. etapp, 23. jaanuaril
Klaan, Tanel Laumets, Indrek
Triigi spordihoones
Müürsepp, Priit Pohlak, TaiTulemused:
mo Tiimus, Mait Jalast, Olev
1. Väino Stoltsen, 2. Eerek
Soolep, Märt Jõesaar, Kaspar
Preisfreund, 3. Henry Kaevu,
Soolep)
4. Raul Oja, 5. Aivar Põldmaa
2. Simuna (Helmo Toots,
Lapsed:
1.
Mattias
Holger Toots, Virmo TammePreisfreund,
2.
Taaniel
mägi, Sander Kahm, Tanel
Preisfreund,
3.
Miikael
Korvpallimeeskonnad pärast medalite jagamist ühispildil. Ojasaar, Toomas Saage, Erki
Preisfreund
Foto: Erakogu
Põldmaa, Erkki, Sillamaa)
3. etapp, 27. märtsil Triigi
3. Ralﬁ Veosed (Kaupo Sikk, Marko
mo
Rebane,
11.
Aivar Põldmaa, 12. Kaspordihoones
Sikk, Maiko Pohlak, Ander Talu, Kalle
rel Kool, 13. Edgar Tammus
Tulemused:
Pohlak, Jaanus Toiger, Henri MatikaiNaised: 1. Kätlyn Samra, 2. Mairi
1. Eerek Preisfreund, 2. Väino Stoltnen, Ralf Saage, Kristo Saage)
Uiboaed, 3. Jane Kool
sen, 3. Aivar Põldmaa
Noored: 1. Timo Tiimus, 2. Taaniel
Lapsed: 1. Taaniel Preisfreund, 2.
SUUSATAMINE
Preisfreund, 3. Aivar Ellam, 4. Liisi
Miikael Preisfreund
15. veebruaril Ebaveres
Sillamaa, 5. Evelyn Kala, 6. Miikael
Lõppkokkuvõte
Tulemused:
Preisfreund
Mehed: 1. Väino Stoltsen, 2. Eerek
Naised (s 1984 ja hiljem): 1. Mairis
2. etapp, 10. jaanuaril Väike-Maarja
Preisfreund, 3. Henry Kaevu
Õispuu, 2. Getrin Raudsepp, 3. Keili
spordihoones
Lapsed: 1. Mattias Preisfreund,
Pohlak
Tulemused:
2. Taaniel Preisfreund, 3. Miikael
Naised (s 1983 ja varem): 1. Maris
Mehed: 1. Indrek Kesküla, 2. Joel
Preisfreund
Kaarjärv, 2. Geidi Kruusmann, 3. Leie
Piirsoo, 3. Eerek Preisfreund, 4. Väino
Nõmmiste, 4. Tuuli Saksa
Stoltsen, 5. Ain Trankmann, 6. Hanno
KOROONA
Mehed (s 1974 ja hiljem): 1. Ragnar
Traks, 7. Janno Flink, 8. Karel Kool, 9.
3, etapp, 23. jaanuaril Triigi spordiLepp, 2. Rivo Täheste, 3. Teet Paju, 4.
Aivar Põldma, 10. Mattias Preisfreund
hoones
Marko Õmmik, 5. Virgo Veedler
Naised: 1. Mairi Uibopuu, 2. Merike
Lõplikud tulemused:
Meesveteranid (s 1973 ja varem): 1.
Viira, 3. Jane Kool, 4. Sigrid Vergi
1. Eerek Preisfreund, 2. Raul Oja, 3.
Hanno Traks, 2. Jaanus Toiger, 3. Andres
Noored: 1. Timo Tiimus, 2. AndAivar Põldmaa
Keär, 4. Kalle Piirioja, 5. Bruno Münter,
reas Piirsoo, 3. Taaniel Preisfreund, 4.
6. Kalle Adrat, 7. Kalev Õmmik, 8. TauEvelyn Kala, 5. Miikael Preisfreund
MÄLUMÄNG
no Ojasaar, 9. Teet Fimberg 10. Tarmo
3. etapp, võistluse lõpetamine 7.
I voor, 25. septembril Väike-Maarja
Kaasik
märtsil Väike-Maarja spordihoones,
muuseumis. Küsimused koostas VäiU-10 Tüdrukud (s 2008-2009): 1.
täiskasvanute vanuseklassis osales 22
ke-Maarja võistkond
Mirtel Laht, 2. Jane Sumre, 3. Marit
ja noorte klassis 7 võistlejat.
Tulemused:
Võhma, 4. Aveli Kiisk
Parimad:
1. MEH – Marju Metsman, Heili NõU-10 Poisid (s 2008-2009): 1. Oskar
Mehed: 1. Indrek Kesküla, 2. Joel
gene, Edgar Tammus
Vainult, 2. Mauro Elbre, 3. Thisto Paju
Piirsoo, 3. Eerek Preisfreund, 4. Väino
2. VIVO PERLEI – Rainer Teidla, Rivo
U-12 Tüdrukud (s 2006-2007): 1.
Stoltsen, 5. Hanno Traks
Täheste, Priit Aja
Mairit Kaarjärv, 2. Karolina Kull, 3. KaNaised: 1. Mairi Uiboaed, 2. Jane
rolina Alt, 4. Angelina Alt, 5. Eva-AngeKool, 3. Sigrid Vergi
lika Kaldaru, 6. Kristina Maasik
Noored: 1. Timo Tiimus, 2. Taaniel
U-12 Poisid (s 2006-2007): 1. ThPreisfreund, 3. Miikael Preisfreund
ristan Paju, 2. Ken Hurt, 3. Pärt Pärtel
Kruusamägi, 4. Rainis Lükk, 5. Astor ArLASKMINE
gos, 6. Mihkel Ilves
1. etapp, 18. detsembril, lamades
U-14 Tüdrukud (s 2004-2005): 1.
laskmine Väike-Maarja õppekeskuse
lasketiirus
Tulemused:
Mehed: 1. Jaanus Raidlo, 2. Jaanus Sindonen, 3. Gustav Aasumets,
Väike-Maarja mälumänguvõistkond:
4. Marko Põdra, 5. Aimar Türbsal, 6.
Jüri Vilimaa (seljaga), Roomet SepTairo Buht, 7. Kalle Adrat, 8. Eerek
ping ja Ivar Lass, kes lisaks kohaliPreisfreund, 9. Taimar Kopti, 10. Andkele võistlustele esinevad edukalt ka
rus Soidla
Maakilvas. Foto: Jane Kool
Naised: 1. Siret Vinkel, 2. Eha Valdna, 3. Margit Deket, 4. Geidi Kruusmann
3. Jane – Jane Kool, Andri Part, IndTüdrukud (s 1999-2001): 1. Õnrek Aksel
ne-Liisi Viidas
4. LX – Aivar Liivalaid, Ain Kõiv, ValPoisid (s 1999-2001): 1. Karl Siimer,
dis Oja
2. Indrek Niinemets, 3. Robin Baiduža,
5. Muumid – Kaisa Kangur, Richard
4. Mattias Preisfreund
Veelaid, Aleksander Kopso
Tüdrukud (s 2002 ja hiljem): 1.
II voor, 30. oktoobril Väike-Maarja
Karolina Alt, 2. Angelina Alt, 3. Maarmuuseumis. Küsimused koostas võistja-Liisa Sindonen
kond LX.
Poisid (s 2002 ja hiljem): 1. Aare LuTulemused:
haäär, 2. Gerdo Kägu
1. Väike-Maarja, 2. Jane, 3. MEH, 4.
2. etapp 5.(12.) veebruaril, püstoMuumid
livõistlus Väike-Maarja õppekeskuse
III voor, 27. novembril Väike-Maarja
lasketiirus
muuseumis. Küsimused koostas võistMehed: 1. Jaanus Raidlo, 2. Jaanus
kond MEH.
Mätas, 3. Andres Tomingas, 4. Gustav
Tulemused:
Aasumets, 5. Martin Mikola, 6. Mati
1. Väike-Maarja, 2. LX, 3. VIVO PERÕnnemäe, 7. Janek Kraav, 8. Aimar
LEI, 4. Jane, 5. Muumid
Türbsal, 9. Riho Meisner, 10. Kalle AdIV voor, 26. jaanuaril Väike-Maarja
rat, 11. Marko Põdra, 12. Timo Kalter,
muuseumis. Küsimused koostas võist13. Gerry-Rego Lepik, 14. Jaanus Sindokond Jane.
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Rakke spordiuudiseid
Malevõistlus Rakkes
On traditsiooniks saanud, et
aprilli alguses kogunevad malehuvilised Rakke kultuurikeskusesse ja meenutavad aegu,
mil maletajaid olid lauad täis.
Kokkusaamise põhiline eesmärk on ikka suunatud sellele,
et mänguoskused rooste ei läheks.
Seekord heitlesid Rakke malekarika eest
1. aprill on naljapäev, aga
ega nendel võistlustel, mis just Toomas Kütt, Tõnu Joost, Eino Tälli ja Anatoli
Suvorov.
esimesel kuupäeval on toimusid väärikad omanikud sellelgi korral.
nud, ei ole eriti nalja saanud, pigem on
Võidukarika viis Sallasse Tõnu Joost,
ikka pinget õhus ja käib tõsine mõõdukelle paremust pidid tunnistama kõik
võtt. Osalejaid on olnud aastast aasvastased. Järgnes varasematel aastatel
tasse erinevalt. Tänavu oli siis osalejate
mitmel korral triumfeerinud Toomas
poolest üks kesisemaid aastaid – neli.
Kütt. Järgnesid kolmandana Eino Tälli
Kahjuks olid kevadised heitlikud ilmad
ja neljandana Anatoli Suvorov.
mitu kindlat esikohapretendenti koduseinte vahele jätnud, aga karikad leid-

Talgupäev Rakke linnamäel
5. mai on üleriigiline Teeme Ära talgupäev. Rakke linnamäe laululaval, staadionil ja terviseradadel oleme saanud
igal aastal talgupäeva raames teha ära
märkimisväärse töö. Nii ootan ka sellel
kevadel talgupäevale inimesi, kes hoolivad, et Rakke linnamäe rajad ja lau-

lulava saaks suveks korda.
Kogunemine on staadionil kell
9.55. Võimalusel võtke kaasa töökindad ja reha, kindlasti ka hea tuju ja tegutsemislust. Tööpäeva lõpetame talgusupi ja eelmise hooaja Rakke Trimm
2017 parimate autasustamisega.

Rakke Trimm 2018
Rakke Trimm 2018 alustab juba 1. mail.
Rakke linnamäe terviseradadel liigub
ikka rahvast, kes looduses liikumisest
lugu peavad. Läbi aastate on Rakke
Trimmil kindel koht terviseradade toimimisel. Ka tänavu alustame 1. mail ja
lõpetame 30. septembril. Kogumiskast
asub, nagu tavaliselt, tervisradade kaugemas punktis ehk nn Kaskede tõusul.
Igal osaluspäeval tuleb kogumiskasti
poetada lipik oma nime ja kuupäevaga.
Enim osalenud selgitatakse nii naiste

kui tüdrukute ning meeste ja poiste
klassides. Kõikide osalejate vahel, kes
on osalenud kasvõi ühe korra, läheb
loosi kopsakam peaauhind. Rakke linnamäe terviserajad kuuluvad uuesti
Eesti Terviseradade võrgustikku ja seoses sellega on plaan ka rajad varustada
võrgustiku viitadega. Kõik liikuma!

Getrin Raudsepp, 2. Maria Liis Alt, 3.
Nele Sumre, 4. Liisi Prits, 5. Kristiina
Raag
U-14 Poisid (s 2004-2005): 1. Markus Masing, 2. Riko Remi Mitt, 3. Karl
Kasekamp, 4. Aivar Ellam
U-16 Tüdrukud (s 2002-2003): 1.
Maris Nõmmiste, 2. Birgit Toming, 3.
Eliis Mätas, 4. Laura Kõiv, 5. Krislyn
Kitsing, 6. Madli Matvejev, 7. Anette
Tomingas, 8. Egle Kortin, 9. Laura Aas,
10. Maribel Lillepea, 11. Diana Hamidžanova
U-16 Poisid (s 2002-2003): 1. Erik
Reinart, 2. Reno Kiisküla, 3. Helari Ainsar, 4. Robin Haus, 5. Voldemar Pops, 6.
Karel King, 7. Karl Martin Nurkma

U-18 Tüdrukud (s 1999-2001):
1. Jete Hendrika Lood, 2. Victoria
Mitt, 3. Kirke Tobreluts, 4. Gerttu Kuntro, 5. Cristijanne Manninen, 6. Karmen
King, 7. Mailis Kornet, 8. Eneli Mägi, 9.
Katariina Pops
U-18-Poisid (s 1999-2001): 1. Marti
Alt, 2. Ander Talu, 3. Joosep Joor, 4. Robert Põldmaa, 5. Mattias Preisfreund, 6.
Henrik Villem Sepping, 7. Karl Siimer,
8. Kerdo Kivivare, 9. Timo Seppern, 10.
Indrek Niinemets, 11. Henri Matikainen, 12. Vendo Mihkel Veia

Enno Eilo
Rakke spordijuht

Jane Kool
Valla rahvaspordiklubi
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VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

Jumalateenistused toimuvad kaks
korda kuus.
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Ralf Alasoo. Tel 5850 5772,
e-post: ralf.alasoo@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress:
Tamme 3 (postiaadress Jaama 2-15),
46202 Väike-Maarja, internetis: http://
www.eelk.ee/vaike-maarja/.
Koguduse veebil saab Facebookis liituda grupiga „Taastame Väike-Maarja
kiriku!“.
EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse vaimulik on
Eerek Preisfreund. Tel 323 5450.
Koguduse veebileht:
http://avispea.edicypages.com/et
Kiltsi osadusgruppi veab eest Riina Tali,
kokkusaamine toimub igal neljapäeval
kell 18.00 Kiltsi raamatukogus.
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.

Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.

Rakke koguduses
Jumalateenistused pühapäeviti kell 14.30.
EEKBKL Rakke koguduse aadress: Oru 1-1, 46301 Rakke
Kogudust juhatab diakoniss Tiina Teppo.
Tel 5623 1313, e-post rakke.kogudus@gmail.com
Koguduse veebileht: http://rakkekogudus.weebly.com/
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Simunas – Mirjam Kesküla, tel 524 7944

Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Ao kalmistu hooldaja – Aili Uustalu, tel 524 6501

Puurkaevude rajamine
ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja
süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee.

Aprill 2018.a.
MÜÜA heas seisukorras
kahetoaline ahiküttega
korter Väike-Maarjas, logistiliselt väga heas asukohas.
Lisainfo telefonil: 5348 9609

MÜÜA neljatoaline
keskküttega korter
+ garaažiboks Simunas.
Lisainfo: tel 5344 9019

Müüa ühetoaline
möbleeritud,
ahiküttega korter
Väike-Maarja alevikus
Jaama tänaval.
Kontakt: tel 5598 0035

Müüa kaks korterit
Väike-Maarjas Aia tn 1
Korterid on 1-toaline
ja 2-toaline,
kõrvuti asetsevad,
alumisel korrusel.
Kokku ehitades saab
suurepärase elamise.
Võtke julgelt ühendust
tel 520 9958
MÜÜA

kolmetoaline möbleeritud
korter
Väike-Maarjas Põhja tänaval.
Kontakt: tel 5648 0612

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

Mai
96 Leili Kivvi – 24. mail
94 Elsa Ambos – 13. mail
93 Vilma Tasa – 7. mail
91 Vilma Kivilo – 30. mail
90 Irene Kaldma – 10. mail
90 Saale Kask – 17. mail
89 Hilda Lehtola – 5. mail
88 Hilma Mattisen – 10. mail
88 Linda Kask – 13. mail
88 Endel Kleband – 18. mail
87 Ena-Lisette Lilleväli – 1. mail
87 Vaike Morozova – 21. mail
87 Martin Krikmann – 27. mail
87 Helgi-Elfriede Aun – 31. mail
86 Ilmi Silla – 11. mail
86 Milvi Rüütel – 18. mail
85 Luule Rääk – 21. mail
85 Väino Traks – 25. mail
84 Helgi Salumets – 1. mail
84 Valter Sildmets – 10. mail
84 Aino-Aliide Saaremäel – 12. mail

84 Elisabeth Lamp – 20. mail
83 Ilme Kaljuvee – 5. mail
83 Helgi Hein – 13. mail
83 Juta Sander – 16. mail
83 Kuido Narits – 19. mail
83 Marta Toode – 27. mail
82 Elle Kaljulaid – 6. mail
82 Aita Jaansen – 9. mail
82 Liidia Napp – 19. mail
81 Õie Roost – 10. mail
81 Aleksandr Meisner – 12. mail
80 Helmi Selli – 18. mail
80 Ülo Koor – 23. mail
75 Elle Uussalu – 16. mail
70 Anatoli Kink – 4. mail
70 Juhan Laanemägi – 7. mail
70 Eila Nurmeots-Kütt – 15. mail
70 Rein Jaansen – 22. mail
70 Leili Pilt – 27. mail
70 Mare Metsman – 28. mail
70 Ene-Reet Talvar – 28. mail

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.

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Marii Rohumets – 17. märtsil
Roland Loss – 21. märtsil
Melissa Razduvanova – 22. märtsil
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Noor pere soovib üürida
või osta kolmetoalist
korterit Rakkes või
selle lähiümbruses.
Hind kokkuleppel.
Kontakt: tel 5636 9019

Meie kaastunne
kalli abikaasa, ema ja vanaema

TIIU TÄLLI

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Tiiu Tälli
Üllar Kriel
Lille Kask
Lehte Haiba
Aino Martsepp
Õie Geidik
Valdo Meriora
Karla Treimann

09.05.1947 – 13.03.2018
15.11.1960 – 13.03.2018
05.12.1928 – 17.03.2018
18.12.1925 – 20.03.2018
01.01.1923 – 22.03.2018
14.10.1934 – 30.03.2018
07.09.1950 – 02.04.2018
01.01.1939 – 04.04.2018

kaotuse puhul.
Ilme, Toivo, Elo, Hanno

Teostan aiamaade
freesimist (kaevamist)

mullafreesiga
VIKING HB 585
töölaiusega 65-85 cm.
Muld jääb peale
töötlemist väga pehme.
Tel: 5645 4988

Pearaamat OÜ
Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Ilve Tobreluts
Toimetuse kolleegium:
Hans Kruusamägi, Reet Eesmäe, Heili Nõgene,
Siiri Kanarbik, Kristel Kitsing, Ivika Aman.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt

5. kuupäevaks Ilve Tobrelutsu e-posti aadressil:
ilve.tobreluts@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.

Raamatupidamisteenus
ettevõtetele ja korteriühistutele.
Algdokumentide korrastamisest majandusaasta aruande
koostamiseni.
Tel: 5190 1120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

Ostan
ja portselanist kujukesi.

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Info: tel 504 5215 ja 514 5215,

Kontakt tel: 5590 6683

info@est-land.ee

nõukaaegseid mänguasju

Väike-Maarja Hooldekodu
(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. mail 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. mail 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. mail kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

