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Pandivere päev paistis silma rohkete kauplejate ja päikesepaistega
Väike-Maarjas
toimus 2. juunil 31. Pandivere
päev, mille moto
„Juured annavad
jõu“ kutsus kodukandipäevast
osavõtjaid üles
mõtisklema kodupaiga ja päritolu üle. Olles
võrsunud
koduküla mullast,
kanname
edasi esivanemate
väärtusi ja hoiakuid. Isegi juhul kui elu
viib meid teise maailma otsa, seovad
juured meid päritoluga ja annavad jõu
unistuste elluviimiseks.
Päeva avades ütles vallavanem Indrek Kesküla: „Viimase aasta jooksul
on meie kodukandipäeva värve juurde tulnud. Kui eelmisel aastal võisime rääkida meie piirkonnas Simuna
ja Väike-Maarja kihelkonnavärvidest,
siis nüüd on meil ka serv Koeru kihelkonna värvigammat. Kõike seda kiirelt
ühise mütsi alla ühendada on keeruline. Samas, see ei saa kunagi olla eesmärgiks n-ö ühiseks sundimine, vaid
see saab olla ühiseks kasvamine. See
nõuab aega, aga kindlasti vajab see
ka tahtmist ühiseks kasvada. Kasvame
samm-sammult, olulisi eesmärke üheskoos saavutades.“
Laadamelust kantud päeva mahtus
palju tegevusi: pasunakoori meeleolumuusika, tule toomine, laste kergejõustiku mitmevõistlus, raamatulaat,
mudelautode võistlus ja kontsert. Sellal kui Väikeste Lõõtspillide Ühing koos

Marko Matverega lava taga liikumist
harjutas, esinesid Popp Tipp – Popp
Täpp lauluvõistluse parimad ja lasteaia laululapsed. Murul keerutasid jalga
rahvatantsijad ning taamal kõndisid
suures, läbipaistvas keras üle platsi
veidi pikemad poisid-tüdrukud. Ikka
ükshaaval.
Väike-Maarja seltsimaja taga kulgesid pikad letiread, müüdi mett ja vanavara, rohkelt rõivakraami. Laadalisi oli

palju, kogu väljapanekuga tutvumiseks
kulus üksjagu aega. Osta sai nii erilisi maitseainesegusid kui kasutatud
muruniidukeid. Sotsiaaltööspetsialist
Kersti Sepp, kes vabatahtlikuna müüjad ükshaaval läbi käis, kiitis laadaliste
sõbralikku meelt ja lahkust. Ilus, soe
ilm kandus kohaletulnuile üle ja hea
tuju levis katkutulena.
Seltsimaja saalis oli avatud Väike-Maarja Naisseltsi kohvik, kus mõõ-

duka tasu eest sai soetada maitsvaid
suupisteid ja kohvi või teed. Piki aknaalust kulges raamatulaat, trükiseid oli
seinast-seina. Valik algas lava juurest
lastekirjandusega, jätkudes ilu- ning
erialakirjandusega. Väike-Maarja valla
raamatukogu juht Kristel Lehtme tänab kõiki, kes oma kirjavara laadale uut
kodu otsima tõid ja sellega Eestimaal
rohelist mõtet levitada aitavad!
Aitäh kõigile, kes kodukandipäeva

Foto: 6 x Martin Lätt
õnnestumisele kaasa aitasid, aitäh esinejatele ja nende juhendajatele, külalistele ja korraldajatele, laadalistele ja
spordivõistlustel osalenutele!
Ivika Aman
Kultuurinõunik

12. mail peeti Väike-Maarja seltsimajas aasta jooksul vallas sündinud beebide pidu. Vastseid vallakodanikke ja nende vanemaid tervitas vallavanem Indrek Kesküla,
meeleoluka kontserdiga esinesid Väike-Maarja lasteaialapsed Sirje Sõnumi juhendamisel. Igale beebile kingiti graveeringuga hõbelusikas ja raamat (Helin Vill „Imede tuba“).
Aasta jooksul on vallas sündinud 65 last, neist 25 tüdrukut ja 40 poissi. Foto: Silvi Aasumets
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Vallavanema kuu
gümnaasiumiga.
Väike-Maarja õppekeskuse vabanevad ruumid asuvad
suhteliselt
heas kohas
juurdepääsetavuselt ning
ka hoone asukoha mõistes (paikneb
Väike-Maarja
aleviku keskosas). Samas
on probleemiks, et juhul kui meie
soov on, et
Väike-Maarjas
asuks
Rakvere ametikooli õppepaik, siis on
vaja jätkata
ka ametikooVallavanem Indrek Kesküla tõi Pandivere päeva peotule jalgrattal Ebavere hiiemäelt peoplatsile.
li õppuritele
Foto: Martin Lätt
õpilaskodu
kumismenetluse leida erainvestor, siis
suveteatrina või skatepargina. Kahjuks
teenuse pakkumisega. Lisaks ametilõpliku otsuse teeb ruumide võõrandaei ole reaalsete tegevusteni seni jõukooli õpilastele on ka käesoleval hetkel
miseks vallavolikogu. Leian, et mõisttud. Kui vaadata kompleksi kasutuses
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilastel
likel tingimustel on võimalik vabadele
olevate kinnistute paiknemisskeemi,
võimalik ööbida õpilaskodus ning seda
pindadele uus omanik leida. Loomuliläheb kogu võõrandamisprotsess veelon vaja ka järgnevatel aastatel jätkata.
kult soovime me kõik, et uus tegevus
gi keerulisemaks ning probleemsõlmi
Loomulikult oleks kõige lihtsam tervele
peab olema kasulik Väike-Maarja valon mitmeid. Väike-Maarja vallavalitsus
hoonele uut sobivat omanikku otsida,
la arengule ja sobima ümbritsevasse
valmistab käesoleval hetkel ette õppekuid kes ütles, et peab lihtne olema.
keskkonda. Erainvestori kaasamine
keskuses ja ujulahoones vabade ruumiKompleksis paikneb ka Väike-Maarja
loob võimaluse uuteks töökohtadeks
de eelläbirääkimistega enampakkumiskolhoosi lõpuaastatel rajatud ujulaning see on meie jaoks pikas perspekdokumente. Eesmärgiks kaasata erainhoone, mis on oma aega oodanud. Eeltiivis ülimalt oluline.
vestor nende ruumide sisustamiseks,
nevatel aastatel on huvitavate ideedeJaanitulel soovitan hinnata enda
mis ei ole vajalikud omavalitsuse ja
ga inimesed uurinud võimalusi, et seda
võimeid ja lõkke kõrgust enne, mitte
Rakvere ametikooli poolt osutavateks
tühjalt seisvat osa kasutada näiteks
pärast hüpet.
teenusteks ja tegevusteks. Kindlasti on
Kauneid sõnajalaõisi!
Väike-Maarja õppekeskus piisava mõju
ja väärtusega objekt, et juhul kui ka VäiIndrek Kesküla
ke-Maarja vallavalitsusel õnnestub läbi
Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab konkursi Väike-Maarja Valla Noortekeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks.
vallavanem
avaliku eelläbirääkimistega enampakKui Sa mõistad noorsootöö olulisust ühiskonnas, omad selget visiooni, mismoodi valla noortekeskus kogukonnas edukalt toimima peab ning oled sihikindel, hea suhtleja, eesmärgipärane ja tead, et just Sinule toob selline töö sära silmadesse, siis saada meile oma dokumendid, kuna just Sina oled see, keda me otsime!

Tundub, et mitmed eestlased on jõuluvanale kirjutanud kõige olulisemaks
kingisooviks: soovin Eestisse sooja kevadet ja suve. Tundub, et vähemalt sooja kevadega on arvestatud. Kraadiklaasi
näidikusammas on maikuus püsinud
oluliselt pikemana kui tavaliselt. Eks
näis, mis saab suvistest temperatuuridest ning eelkõige jaanilõkke ööst. Ka
Pandivere päeval oli võimalik nautida
mõnusat sooja ilma ning enam nagu
ei tulnud meeldegi, et täpselt aasta tagasi kiskusime Pandivere päeval vägisi
jopede lukke või kaelasalle koomale.
Kas selle möödunud aastaga on meie
juured veelgi tugevamalt siin Pandivere
maadele kinnitunud või on kiired muutused meid veidi enam lahti rebinud
ning side kodukohaga on õrnemaks
muutunud? Eks vastata on võimalik
nii ja naa ning igaühel on oma isiklik
side oma koduga, side oma juurtega,
oma kodu lugu. Mina olen õnnelik, sest
mul on võimalus elada ja töötada oma
juurte juures. Siinkandis on elanud nii
mu vanemad kui vanavanemad ja vanavanavanemad. Paljudel teist on rääkida
oma ja väga sarnane lugu. Samas me
teame, et ka viimase aasta jooksul on
meile tulnud uusi inimesi, kes leivad,
et siin on üks põnev ja kodune kant,
kuhu oma juured maha panna ja sügavale mulda kinnitada. Siin on väga mõnus elada, just siis, kui sa ka tegelikult
tunned, et teisiti ei saa ning sa tunned,
et kuulud siia. Siia, kus on võimalus hüpata Eesti puhtaima veega jahutavasse
järvevette, siia, kus metsades looklevad
matkarajad, siia kus Emumäe torni tipus saad kuningana või kuningannana
heita pilgu kaugele-kaugele maakera
kumeruse taha. Või miks ka mitte, istuda hommikupäikeses kodu hubases

köögis, pitslinaga laual auravad kohvi- või teetassid ja hõrgutav kodune rabarberikook ning üle laua säravad sulle
vastu kaunid silmad ning lahtisest aknast ei kostu linnamüra, vaid linnulaul.
Nii lihtne ongi!
Maikuus alustas Väike-Maarja vald
uue arengukava koostamist perioodiks
2019-2027. Erinevate valdkondade fookusgrupid said kokku ning vastavatel
tööseminaridel keskendusid oma valdkonna spetsialistid järgnevate aastate
väljakutsetele. Kõigilt vallaelanikelt
sooviti lisaks läbi avaliku küsitluse
saada tagasisidet, millised on just iga
elaniku isiklikud soovid või vajalikud
tegevused, millele tuleb meie omavalitsusel lähiaastatel keskenduda. Nii
küsitluse kokkuvõte kui ka valdkondlike fookusgruppide püsititatud probleemid ning võimalikud lahendused
vaadatakse läbi arengukava juhtgrupi
poolt. Seejärel koostatakse juulikuus
n-ö Väike-Maarja valla arengukava ja
eelarvestrateegia eelnõu, mida analüüsivad augustis vallavolikogu komisjonid ja volikogu. Juhul, kui vallavolikogu leiab, et valla arengukava ning
eelarvestrateegia eelnõu on küps avalikustamisele suunamiseks, toimuvad
septembrikuus meie valla erinevates
piirkondades: Lahu, Salla, Rakke, Kiltsi,
Simuna, Triigi ja Väike-Maarja avalikud
arutelud, et koguda erineva piirkonna
elanikelt võimalikult palju tagasisidet
ja ka täiendavaid ettepanekuid uude
koostatavasse arengukavasse.
Küllalt keeruline väljakutse Väike-Maarja vallavalitsuse jaoks on leida
lahendus ja kasutus Väike-Maarja õppekeskuse lõpetamisel tühjaks jäävatele ruumidele. Senini tegutseti ühise
kompleksina koostöös Väike-Maarja

Konkurss noortekeskuse juhataja kohale

Nõuded kandidaadile:
• noorsoo-, sotsiaal- ja huvitöö valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine,
• noorsootöö või sotsiaaltöö või huvitöö alane haridus,
• hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel,
• analüüsimis- ja planeerimisvõime,
• hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus,
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus.
Kasuks tuleb varasem juhtimiskogemus või arvestatav töökogemus noorsootöö valdkonnas, isikliku auto kasutamise
võimalus.
Tööle asumine – esimesel võimalusel.
Kandideerijatel esitada: avaldus konkursil osalemiseks, CV, visioon noorsootöö korraldamisest Väike-Maarja vallas
hiljemalt 28. juunil 2018. a Väike-Maarja Vallavalitsusele aadressil Pikk 7, 46202 Väike-Maarja või e-posti teel vv@v-maarja.ee.
Info: haridusnõunik Aare Treial, tel 329 5757 või 506 5421

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 31. mai vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 18 volikogu liiget.
Puudus: Ene Preem
Sven Kesler esitas arupärimise vallavanem Indrek Keskülale.
1. Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja
maksmise korra kinnitamine
Ette kandis sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 42
lõike 1 kohaselt tuleb puudega isikule
eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamisel lähtuda põhimõttest, et
puudega isik saaks võimalikult kaua
elada koduses keskkonnas. Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ toetuse andmise eesmärk on tagada puudega inimestele
paremad elamis-, õppimis- ja tööta-

mistingimused. Toetuse taotlejaks on
kohalik omavalitsus.
Otsustati kehtestada puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord.
2. Väike-Maarja valla 2017. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine
Ette kandsid pearaamatupidaja Merili Veelmaa ja volikogu revisjonikomisjoni esimees Priit Kõlu.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne majandustulemiga 72 tuhat eurot ja bilansimahuga
21 126 tuhat eurot seisuga 31.12.2017.
3. Projekti omaﬁnantseeringu garanteerimine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kavandab projekti „Tööle saamist paren-

davad tugiteenused Lääne-Virumaal“
esitamist toetuse saamiseks Euroopa
Sotsiaalfondist. Projekti eesmärk on
tööealise inimese hoolduskoormuse
vähendamine ja tööturule sisenemise
või tööturul jätkamise toetamine ning
tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise
või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Otsustati garanteerida projekti
„Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ omaﬁnantseering perioodil 2018-2020 summas kuni
13 700 eurot.
Info:
- Volikogu aseesimees Hans Kruusamägi tutvustas volikogu töökorraldusest juunikuus. Komisjonide nädal
on 11.-15. juuni, 20. Juunil on juhatuse
koosolek ja 28. juunil volikogu istung.
- Vallavanem Indrek Kesküla andis
infot valla arengukava koostamisest ja
andmekaitse temaatikast.

Juulikuus on vallavalitsus
kümnel tööpäeval suletud

16.-29. juulini on Väike-Maarja vallavalitsus kollektiivpuhkusel.
Kahe nädala kestel vallavalitsuses ning Rakke teeninduspunktis kodanike
vastuvõttu ei toimu.
Sünni või surma vormistamiseks saab pöörduda Rakvere Linnavalitsusse
(Lai 20, Rakvere, tel 325 8061, 325 8062) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 9-12
ja 13-16 ning reedeti kell 9-12.
Väga kiire ja erakorralise informatsiooni saamiseks või edastamiseks saab
helistada vallavanem Indrek Kesküla telefonile 510 7460.
Kollektiivpuhkus on kasutusel selleks, et lühendada perioodi, kus vallaametnikud üksteist asendavad ning töö on osaliselt ikkagi häiritud.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja soovime kõigile kaunist suveaega!

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt
suvekuudel
Suvekuudel toimub vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt (kell 8.3016.00) järgmistel kuupäevadel:
• juulis – 2.-13. juulil;
• augustis – 6.-31. augustil.
12. juulil kell 8.30-14.00 on vastuvõtt Rakke teeninduspunktis.
Info: Kersti Sepp
sotsiaaltööspetsialist, tel 329 5764

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2018. aastal
1. mail – 5974
Maikuus oli saabunuid 17 ja lahkunuid 16.
30. mail – 5975
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Vallavalitsuse materjalid (26.04, 03.05, 16.05, 23.05 ja 30.05 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Moodustati Avispea külas Jaagu
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 72,55
ha suurune Jaagu katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa ja 5,59
ha suurune Tammepargi katastriüksus
sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Moodustati Ärina külas Kreegimäe
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 10,39
ha suurune Kreegimäe katastriüksus
sihtotstarbega maatulundusmaa ja
10,99 ha suurune Mäe katastriüksus
sihtotstarbega maatulundusmaa.
Detailplaneeringud
- Otsustati lõpetada detailplaneeringu koostamine Väike-Maarja alevikus Pikk tn 9 ja Jakob Liivi tn 10 kinnistute maa-alal.
- Otsustati lõpetada detailplaneeringu koostamine Rakke alevikus Simuna tee 1b kinnistu maa-alal.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Reinpaul OÜ-le PVC halli ehitusprojekti koostamiseks Ebavere külla Serva
kinnistule.
- Määrati projekteerimistingimused
AS-le T REF Nord Tapa-Tartu 340,4346,4 raudteelõigul asuva raudteesilla
rekonstrueerimiseks.

Retent AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2018-1“ edukaks
pakkujaks YIT Infra Eesti AS.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega valla eelarve vahenditest kaheksale taotlejale kokku summas 740,40 eurot.
Sotsiaalteenus
- Otsustati kompenseerida avaldajale lapsehoiuteenus, mida korraldab
MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi
Ühing ajavahemikul 22.-27. juuli 2018
(kokku 120 tundi) maksumusega 402
eurot.
- Otsustati kompenseerida ühele
isikule OÜ Sõiduabi transporditeenuse
kulu summas 76 eurot.
Vallavara müük
- Otsustati müüa otsustuskorras
Rakke alevikus Metsa tn 6 asuv korteriomand seal elavale üürnikule.
- Otsustati müüa Liigvalla külas
Aava katastriüksusel asuv korteriomand.
- Otsustati müüa Vao külas Pargi tn
10 katastriüksusel asuval kaks korteriomandit (garaažiboksid).
Vallavara tasuta kasutusse andmi-

Ehitusload
- Väljastati ehitusluba Edites OÜ-le
sidevõrgu liinirajatise rajamiseks Triigi
külla Metsamehe, Metskonna tee, Triigi
metskond 103 ja 17191 Väike-Maarja –
Simuna tee kinnistutele.
- Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile
Eleväli päikeseelektrijaama rajamiseks
Liigvalla külla Välja kinnistule.
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Purustaja hooneid ühendava galerii täielikuks lammutamiseks Rakke alevikus
Faehlmanni tee 11a kinnistul.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba reoveekanalisatsioonisüsteemi
kasutamiseks
Avanduse külas Kopli kinnistul.
- Väljastati osaline kasutusluba
muuseum-tuuleveski III etapi ehitustööde käigus rekonstrueeritud soklikorruse ning I ja II korruse kasutamiseks
Võivere külas Tuuliku kinnistul.
Hanked
- Kuulutati välja riigihange „Väike-Maarja Gümnaasiumi labori sisseseade tarne“, kinnitati hanke alusdokumendid ja moodustati hanke läbiviimise komisjon.
- Kuulutati välja riigihange „Väike-Maarja valla teede rekonstrueerimine 2018-2”, kinnitati hanke alusdokument ja moodustati hanke läbiviimise
komisjon.
- Kinnitada lihtmenetlusega hanke
„Kaltsiumkloriidi tarne“ edukaks pakkujaks AS Taproban.
- Kinnitati lihtmenetlusega hanke
„Väike-Maarja valla arengukava koostamine“ edukaks pakkujaks Civitta Eesti
AS.
- Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Väike-Maarja Gümnaasiumi labori
sisseseade tarne“ edukaks pakkujaks

ne
- Otsustati anda mittetulundusühingule Ebavere Tervisespordikeskus tasuta kasutusse discgolﬁ raja rajamiseks
vajalikud maa-alad Ebavere külas Tervisespordi ja Ebavere kergtee T8 kinnistutel tähtajaga kuni 25.04.2028.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Telia AS kasuks Rakke
alevikus Faelhmanni tee 32 ja Lille tn
lõik 1 side liinirajatiste ehitamiseks ja
majandamiseks.
Korraldatud jäätmevedu
- Nõustuti korraldatud jäätmeveoga
perioodilise liitumisega (01.05-31.10)
põhjusel, et Tuulepesa kinnistul Äntu
külas ei elata aastaringselt.
Arvamus kompleksloa muutmise
taotlusele
- Nõustuti osaühingu Vao Agro keskkonnakompleksloa muutmisega.
Raieluba
- Nõustuti kahe saare, ühe vahtra
ja kolme tamme mahavõtmisega Kiltsi
alevikus Jaama tn 9 kinnistul.
- Nõustuti ühe vahtra mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Pikk tn 24
kinnistul.
- Ei nõustutud tamme mahavõtmisega Rakke alevikus Faehlmanni tn 48a
kinnistul, sest tegemist on elujõulise ja
heas seisundis puuga, mis paikneb elumajast piisavalt kaugel ning ei valmista
ohtu inimese tervisele ega varale.
Vee erikasutuse nõusolekust keeldumine
- Otsustati mitte anda OÜ-le Pandivere L.T. nõusolekut vee erikasutuseks,
kuna puurkaevude andmed olid eba-

täpsed.
Projektitoetus
- Eraldati MTÜ Kotli Maja projektile
„Kiriloomaraamatu ettevalmistamine“
projektitoetust summas 234 eurot.
- Eraldati Rakke Valla Hariduse Seltsi projektile „RVHSi sõprusseltsi Läti
Eesti Seltsi
külastamine nende 110. aastapäeva puhul“ projektitoetust summas 400
eurot.
Tegevustoetus
- Eraldati Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubile sihtotstarbelist tegevustoetust summas 8842,50 eurot.
- Eraldati MTÜ-le Kotli Maja 2018.
aastaks tegevustoetust summas 3000
eurot.
- Eraldati MTÜ-le Meie Kiltsi 2018.
aastaks tegevustoetust summas 5000
eurot.
Annetus Georg Lurichi fondi
- Eraldati annetus Sihtasutuse Eesti
Rahvuskultuuri Fond Georg Lurichi allfondi summas 500 eurot.
Õpilaste tunnustamise kord
- Otsustati kehtestada Väike-Maarja
valla õpilaste tunnustamise kord.
Ühekordne toetus
- Eraldati MTÜ Kotli Maja projektile
„Kogukonnaruumide koristamine“ ühekordset toetust summas 190 eurot.
- Eraldati MTÜ Salla Seltsimaja projektile „Salla kultuuri salu 100“ ühekordset toetust summas 500 eurot.
Kriisikomisjoni põhimäärus
- Kehtestati Väike-Maarja valla kriisikomisjoni põhimäärus.
Emumäe vaatetorni lahtiolekuajad ja hinnakiri
- Kehtestati Emumäe vaatetorni lahtiolekuajad: mais E-N 10.00-18.00 ja
R-P 10.00-19.00; juunis, juulis ja augustis E-N 10.00-19.00 ja R-P 10.00-20.00,
septembris E-P 10.00-17.00.
- Kehtestati alates 01.05.2018 Emumäe vaatetorni külastamise tasumäärad järgmiselt: lapsed ja pensionärid
– 0,50 eurot, täiskasvanud – 1 euro,
perepilet – 2 eurot, Väike-Maarja valla
koolide õpilased kooliekskursiooni raames – tasuta.
Väike-Maarja muuseumi ja Vao
tornlinnuse hinnakiri
- Kehtestati alates 01.06.2018 külastamise tasumäärad Väike-Maarja Muuseumis: sooduspilet – 1 euro, üksikpilet
– 2 eurot, perepilet – 3 eurot, grupipilet – 30% soodsam piletite kogumaksumusest; Vao tornlinnuses: sooduspilet – 0,50 eurot, üksikpilet – 1 euro,
perepilet – 1,50 eurot, grupipilet – 30%
soodsam piletite kogumaksumusest;
Väike-Maarja muuseumis ja Vao tornlinnuses tasuta: kuni 7aastased (k.a)
lapsed, Väike-Maarja valla koolide õpilased, dokumendi näitamisel puudega
isikud ja nende saatjad.
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Detailplaneeringute koostamise
lõpetamine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1
lõikele 4 ning planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punktile 2 tuginedes
lõpetas Väike-Maarja Vallavalitsus 23.05.2018 korraldustega nr 324 ja
325 järgmiste detailplaneeringute koostamise:
• Väike-Maarja alevikus Pikk tn 9 ja Jakob Liivi tn 10 asuvate kinnistute maa-ala detailplaneering;
• Rakke alevikus Simuna tee 1b asuva kinnistu maa-ala detailplaneering.
Korraldustega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebileheküljel www.v-maarja.ee ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk 7 Väike-Maarja alevik).

Toetus esmakordselt esimesse
klassi õppima asuvatele lastele
Kõigile Väike-Maarja vallas asuvate
koolide esimesse klassi esmakordselt
õppima asuvatele lastele makstakse,
olenemata nende elukohast, toetust 50
eurot koolitarvete ostmiseks.
Eelduseks on, et laps on registreeritud Väike-Maarja, Kiltsi, Simuna või
Rakke kooli esimese klassi õpilaseks.

Vallavalitsus väljastab 50 euro suuruse kinkekaardi, millega saab koolitarbeid osta Väike-Maarja koolitarvete
kauplusest (Simuna mnt 4).
Kinkekaarte väljastab alates 1.
augustist vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 329 5762.

Adven alustas Väike-Maarja
soojustrasside
renoveerimistöödega
Aktiivse küttehooaja lõppemisega alustas Adven Väike-Maarja alevikus soojustrasside renoveerimistöödega.
Tööde käigus kaasajastatakse olulisel määral Väike-Maarja soojavõrku
– vahetatakse välja 800 meetri ulatuses vananenud soojatrasse, mille tulemusel vähenevad trasside soojakaod
ning paraneb tarbijate varustuskindlus.
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
kaasrahastusel toimuvate tööde tulemusena saab Väike-Maarja alevikus
olema pea 76% soojatrassidest renoveeritud.
Adveni arendusjuhi Priit Tiidu sõnul
on küttehooajaväline periood ainus
võimalik aeg soojusvõrgu laiemaks korrastamiseks, seda ilma suuremate ebamugavusteta tarbijate jaoks.
Täpsemalt teavitame korteriühistuid
ja elanikke ehitustööde teostamise järjekorrast kirja teel ning info on leitav ka
meie kodulehel www.adven.ee.
Lõviosa töödest toimub Väike-Maarja õppekeskuse ümbruses ja Tamme tänava piirkonnas.
Kuna kaevetööde käigus tuleb läbida nii olemasolevaid haljastatud kui
asfalteeritud alasid, palub Adven Eesti
elanikelt mõistvat suhtumist ja koostööd. Trassidele jäävad lillepeenrad ja

ilutaimed tõstetakse ehitustööde ajaks
ümber. „Samas tervitame olukorda, kus
tublid majaelanikud, kes lillede eest
seni on hoolitsenud, on taimed ise
välja kaevanud,“ viitas Priit Tiit. Nii on
tema sõnul kindel, et taimed saavad
hiljem istutatud viisil ja asukohta, mis
majaelanikele enim sobib. Samas viitas arendusjuht, et soojustrassidel on
kaitsevöönd, mis ulatub kummalegi
poole trassi kahe meetri jagu. „Sellesse
alasse ei tohi istutada puid, suuremaid
põõsaid ega rajada püsiva iseloomuga
ehitisi,” rõhutas Priit Tiit.
Tööde käigus kahjustada saanud
haljastus taastatakse pärast ehitustööde lõppu. Asfaltteede taastamine
toimub etapiviisiliselt, tulenevalt tööde eripärast. Tööde vahepealsel ajal
taastatakse lahtikaevatud asfalttee kas
freesasfaldi või killustikuga.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida soojavõrgu hooldusja remonditööd põhjustavad. Samas
kutsub Adven Eesti kohalikke elanikke
üles koostööle, eesmärgiga rajada Väike-Maarjasse kaasaegne ja efektiivne
soojusvõrk.
Norbert Kaareste
Adven Eesti pressiesindaja

Liikluskiiruse piiramine
- Nõustuti liikluskiiruse piiramisega
30 km/h kohalikul teel Ärina-Mõisamaa.

Raudteed ületades tuleb jalgrattalt maha tulla
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et raudteed ületades
tuleb alati jalgrattalt maha tulla ning
veenduda, et lähenemas pole rongi.
Igal aastal toimub raudteel mitmeid
jalgratturite hooletusest ning liiklusreeglite eiramisest põhjustatud õnnetusi, ka sel aastal on olnud juba
selline juhtum.
Jalgratturina raudteed ületades:

• peatu enne ülekäigukohta,
• tule rattalt maha,
• veendu, et lähenemas pole rongi,
• ületa raudtee jalgratas käe kõrval.
TJA paneb kõigile südamele, et
raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond ja raudteed ületades tuleb olla
eriliselt tähelepanelik ning järgida
igati liiklusreegleid, liiklusmärke,

valgusfoore ja muid hoiatusmärke.
Raudteed ei tohi mingil juhul ületada
väljaspool selleks ettenähtud ülekäigu- või ülesõidukohta.
Vanematel soovitame oma lastele
rääkida raudteega seotud ohtudest
ning ohutu ületamise reeglitest.
Lisainfo raudteeohutuse kohta on
leitav TJA kodulehelt: https://www.tja.
ee/et/raudteeohutuse_meelespea

Väike-Maarjas avaliku ruumi ehitustööde käigus tulid 29. mail Pika tänava
jalakäijate ülekäiguraja ohutussaare väljakaevel nähtavale munakivid. Kivid
võivad tõenäoliselt pärineda Esimese maailmasõja ajal Kiltsist Väike-Maarjasse ehitatud kivitee sillutisest. Foto: Villo Müürsep
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Kas Lurich ikka jõudis koju?
Kui Lurichi samba avamise päev
lähenes, küsisid paljud, kuidas – kas
selle tohuvapohu keskele püstitatakse
väärikas monument. Täpselt nii läkski.
Nüüd siis juba rohkem kui kuu aega
seisab Lurich nõutult keset ehitusplatsi ja mõtleb, miks küll nii läks – tulin
koju, aga ... Tabavalt võttis avamise
kokku hea sõber – me ei kutsu ju külalisi, kui oleme eelnevalt majas põrandad üles võtnud. Vallavanem märkis
ühes intervjuus, et Lurichi monument
on avaliku ruumi projektis kui kirss tordil. Tähendab, enne tort ikka valmis ja
siis kirss tordile. Nüüd peame lihtselt
hinge kinni hoidma, et mõni kopamees
või kallurijuht Lurichile kiirustades viga
ei teeks. Kõigil oleks kindalasti parem
tunne, kui monumendi avamisest oleks
saanudki kirss tordil.
Meelsuse kontroll
Eelmises infolehes avaldati meie
valimisliidu pöördumine. Kui olin volitatud esindajana pöördumise kokkulepitult toimetajale ära saatnud, saabus
meie valimisliidu liikmetele (välja arvatud mulle) toimetajalt järgmise sisuga
kiri – „Palun Teie kui VL „Terve Vald“
liikme seisukohta, kas Te olete isiklikult nõus artiklis „Avalik pöördumine
vallakodanike poole“ kajastatud kõikide väidete ja süüdistustega. Nii minul
infolehe toimetajana kui ka pöördumisele vastulausete kirjutajatel on oluline teada, kas kõik Valimisliidu „Terve
vald“ liikmed on andnud nõusoleku
sellisel kujul pöördumise infolehes
avaldamiseks”. Pange tähele –„vastulausete kirjutajatel on oluline teada”,
mitmuses. Kes aga vastas – loomulikult
vallavanem! Pöördumine oli selgelt ja
ühemõtteliselt suunatud täitevvõimu
ja vallavanema omavoli kohta, aga volikogu esimees vaikib. Miks? Toimetaja
kirja lugedes mõtlesin, kui madalale
võivad võimul olijad laskuda ja labastuda, et alandada lehetoimetajat sellist
kirja kirjutama. Tegelikult näitab juhtunu võimu ebakindlust ja väärastunud
arusaama demokraatiast.
Samasse konteksti võib paigutada
vallavanema soovi meie valimisliiduga
kohtuda. Tegemist ei ole siira üleskutsega koostöö võimalusi arutada, vaid
meie valimisliitu jätkuvalt vaigistada
ja tasalülitada. Toon paar näidet. Esitasime maikuu volikogu istungi päevakorda kaks otsuse eelnõud – Üllar Hiire
nimetamiseks majanduskomisjoni liikmeks ja erinevate nimekirjade volikogu
liikmetest komisjoni moodustamiseks,
et leida parim rakendus õppekeskuse
peahoonele ja pooleliolevale ujulale.
Esimese eelnõu formaalseks piduriks
oli vallavanema erakonnakaaslane Avo
Part, majanduskomisjoni esimees.
Põhjendamata oma seisukohta, blokeeris ta eelnõu päevakorda võtmise.
Selline käitumine on seda arusaamatum, sest üks komisjoni liikme koht on
juba pool aastat täitmata. Teine otsuse
eelnõu ei sobinud vallavanema plaaniga müüa hooned eelläbirääkimistega
enampakkumisega hooldekoduks. Soovitan lugeda 23. mai volikogu juhatuse
protokolli ﬁle:///C:/Users/user/Downloads/V%C3%A4ike-Maarja%20Vallavolikogu%20juhatuse%2023.05.2018%20

koosoleku%20protokoll%20(2).pdf.
Strateegilise mõtlemise puudumine ehk kui seda metsa ees ei oleks
Mõtestatud ja tulemuslik juhtimine
toimub läbi strateegilise planeerimise.
Teisisõnu, selleks, et midagi otsustada,
peab nägema ja tajuma suurt pilti ehk
– mida kaalukam on otsus, seda kaugemale on vaja vaadata, et hinnata otsuse
mõju tulevikule. Kuidas aga meil asjad
vallas käivad? Reformierakonna Väike-Maarja rakuke kirjutas oktoobri infolehes: „Asume koos teele, siis näeme,
mis kurvi tagant paistab.” Meie valla
juhtimisstiilile väga omane moto. Teisisõnu, teeme ja siis vaatame, mis välja
tuleb. Mõned näited lisaks katlamajale
ja keskväljakule, millel olen varasemalt
peatunud.
Mingil hetkel kerkis Väike-Maarja
hooldekodu ümber kõrge võõrkehana
mõjuv traataed. Asja uurides selgus,
et nõue tuli maavalitsusest, mis on ise
tänaseks saanud ajalooks. Maja taha
tehti kummagile poole väravad, aga
jalgvärav ainult kiirabi poolsesse külge.
Milleks teisele poole? Las dr Mall Lepiksoo ja Caritas hambakliiniku kliendid harjutavad ringiga ümber maja käimist, et apteeki jõuda. Kellele või kelle
eest kaitseks aed rajati? Igal juhul tehti
kõigi liikumine ebamugavaks, ka hoolealustele.
Müürikul asub valla omanduses olev
Krossiraja kinnistu, mis piirneb Simuna
maantee äärse metsatukaga. Õigemini piirnes, sest vald lasi kevadel selle
maha raiuda. Tööd tehti raierahu ajal,
mis on omakorda kahetsusväärne. Viimasel volikogu istungil küsisin vallavanemalt, mis oli raie eesmärk. Nägin, et
ta ei saanud minu küsimusest aru. Vastus oli, et mets võeti maha ja uus istutatakse asemele. Teiseks küsisin, miks
töid raierahu ajal tehakse. Ka sellest
küsimusest ei saadud aru ja lõpuks vallavanem vastas, et varem oli liiga märg
ja seal ei ole ju ühtegi kaitstavat liiki!?
Sellised on siis meie juhtide teadmised raierahust ja suhtumine. Hea küll,
tuleme esimese küsimuse juurde tagasi. Vald sai raieõiguse müügist 13 466
eurot. Valla seisukohast väike summa.
Aga kaotati kordades rohkem ja aastakümneteks. Kõigepealt oleks pidanud
ikka üheksa korda mõõtma ja siis lõikama, nagu vanasõna ütleb. Tegemist
on puhkealaga, mida krossirada ja seda
piirav metsatukk kindlasti on. Tulevikus
hakkab Triigi poole kulgema mööda
tee äärt kergliiklustee. Puistu liigiline
koosseis (männid, kased, vahtrad, haavad) oleks võimaldanud oskusliku raiega kujundada sellest kena parkmetsa.
Selleks oleks pidanud eelnevalt tegema
natuke eeltööd, märkima ära kõik säilitamist vajavad puud ja põõsad. Kuidas
aga nüüd läks? Triigi poolt alustati valikraiega, keskosas lageraiega ja lõpuks
jälle valikraiega. Tulemus on vastuvõetamatu. Kui kava nägi ette valikraie, siis
miks oli vaja Müüriku poolses otsas
kruusaaukudes olevad sihvakad ja elujõulised männid maha raiuda. Tahtsime head, aga välja kukkus nagu alati.
Kahju ja piinlik on.
Sven Kesler
Valimisliit „Terve vald”
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Seletuskiri
Vahel on tarvis selgitada ja mõni asi
veelkord üle seletada, siis aga selgub
tõsiasi, et teksti ja mõtte omastamine
on käinud teisele poolele ikka üle jõu.
Mõnele inimesele jääb ekslik mulje,
justkui ei meeldiks mulle külakoosolekud ja inimeste arvamused. Olgu, selgitan siis veelkord.
Just Salla külakoosolekult leidsin
endale hea sõbra Pireti, kellega nüüd
juba aastaid koos kunsti teeme. Koosolekul kuuleme ka otse julgemate inimeste arvamusi, mitte ümbernurga, kusagilt tulnud vürtsitatud pooltõdesid.
Kui keegi viitsib neid korraldada, siis
see on ainult hea.
Külakoosolek paraku ei saa otsusta-

da Emumäel asuva kujude allee saatust
ja rahastust, see objekt on valla ja valdade ülene, Lääne-Virumaa Aasta Tegu
2012. Ükski terve mõistusega peremees
ei hakka näiteks küla käest küsima, kas
kuur lammutada, või uuesti üles ehitada. Peremees, kui ta seda on, teeb selle
otsuse ise!
Kui Emumäele kavandati raie, et
vaateid avada, ei tulnud peremehel
(vallal) pähegi selleks küla käest volitusi küsida. Miks siis võetakse pakist
demokraatia kaarte välja valikuliselt
ja pisendatakse kunsti väärtust? See
on vastuvõetamatu, mitte muud, küla
ja kogukonda puudutavad ideed ja arvamused. Siin tuleb osata vahet teha

ja mitte moonutada infot ärapanemiseks. Olen seda allee juttu rääkinud
ühinemisest alates, mitte alles nüüd
„rahalaeva“ randudes. Ka Rakke poole
suurperede kinkekaartide jaoks polnud
algselt vahendeid, minu sekkumisel
need siiski leiti. Kui on tahe, leitakse
vahendid, kui ei, siis vabandused.
Ehk keegi nüüd hõõrub käsi ja arvab,
et ma soovin tüli ning koalitsiooni mõrandada, siis unistagu edasi. Meil on
mõistlikest inimestest koosnev meeskond, ja nii peab see ka jääma.
Lugupidamisega
Hando Kuntro

Üleköetud korter ja krõbe küttearve
Elades kortermajas võisite möödunud
talvel tunda, et radiaatorid olid liialt
külmad või hoopis liiga kuumad ning
kõike seda täiendas kuu lõpus veel krõbe küttearve. Sellisel puhul on oluline
paluda korteriühistul üle vaadata maja
soojussõlm. Praegu, suve hakul, on just
õige aeg valmistuda remondi- ja hooldustöödeks, kuna on alanud kütmisperioodi vaheline aeg.
Täna palav, homme külm
Krõbeda pakase käest on mõnus tulla sooja koju, kuid suve poole muutub
liigne palavus kurnavaks. Sobiva sisekliima saamiseks avatakse aknad, ning
lastakse liigsoojusel välja tuulduda.
Radiaator aga kütab ikka edasi ja küttearve aina kasvab. Selline situatsioon
tekib siis, kui majas puudub soojussõlm.
Soojatootjal on kohustus tagada
kõikidele tarbijatele piisavas koguses
kodusoojust iga ilmaga ja olenemata
hoone asukohast. Parajas koguses soojuse jõudmiseks ka kõige kaugematesse tarbimispunktidesse, peab katlamajast väljastama kõrgema temperatuuriga soojusenergiat. See võib põhjustada
kaugküttevõrgu alguses olevate majade
üle kütmise, kui aga väljastada madalama temperatuuriga soojust, siis jäävad
võrgu lõpus olevad kodud külma.
Uus soojussõlm
Elades majas, kus puudub soojussõlm, võib ebaregulaarne toasoojus
olla ju tavaline, kuid sellega ei pea
leppima. Soojussõlme väljaehitamine
on majaelanike ja ühistu kollektiivne
otsus, millega stabiliseeritakse toasoojus ning vähendatakse küttearveid kuni
25%.
Esmakordsete ehitusprojektidega ei
ole kunagi kerge alustada. Olles kind-

* Batuutide rent
* Sauna rent
* Näomaalingud
Kontakt: tel 372 5664 8256
www.ilubuss.ee

lad, et soovite kütmiskulud kontrolli
alla saada, on kõige targem võtta ühendust soojateenust pakkuva ettevõttega, kes aitab teil leida professionaalse
teenusepakkuja ning pakub välja just
teie piirkonda ja majja sobiva lahenduse. Lisaks tasub infot küsida ka teistelt
korteriühistutelt, kes on.selle tee juba
läbi teinud.

Üle- ja alakütmise vältimiseks on
elamutes hädavajalik töökorras soojussõlm, mille automaatika reguleerib majja minevat soojust vastavalt
ilmastikule. Foto: SW Energia
Uue soojussõlmega paigaldatakse
reguleerautomaatika seade, mis jälgib välistemperatuuri ja valib iga päev
kõige sobivama küttevee temperatuuri.
Nii hoiab automaatika ära liigse kütmise ilmastiku ootamatu soojenemise
korral ja ka teistpidi, külmetamise eriti
krõbedatel talvepäevadel. Automaatika
võimaldab ka öösiti toatemperatuuri

seadistada mõni kraad madalamaks,
nii on võimalik küttekulusid veel paar
protsenti allapoole tuua.
Korraline soojasõlme hooldus
Olemasoleva soojussõlme korral on
oluline regulaarne hooldus enne kütteperioodi algust, seda võib teha ise,
kuid tark on kohale kutsuda spetsialist,
kes teab täpselt, kus ja mida peab kontrollima ning puhastama.
Korralise hoolduse käigus kontrollitakse üle kõik kraanid, pumbad, ﬁltrid
ja mootorid – hooldustehnikud kasutavad selleks tihti tavalist katsetamist:
elemendid pannakse korda mööda korraks tööle ja jälgitakse, kas kõik toimib
nii, nagu peab. Probleemidele võivad
viidata harjumuspärasest erinevad helid, vibratsioon ja kindlasti kõik vee- või
õlilekked.
Mugavus ja lisakokkuhoid
Uue soojussõlmega on kortermajas
võimalik luua veel üks korralik lisaväärtus – kaugküttes soojendatav kraanivesi, mis on saadaval piiramatus koguses.
Enam ei pea mõtlema sellele, et vanni
minemiseks on vaja soojendada lisavett, kuna boileris seda ei jagu.
Igapäevaselt kulude peale ei mõelda, kuid kas teadsid, et boileriga vee
soojendamine on kütte järel suuruselt
teine kodukulu? Elektriboileriga tuleb vee soojendamise eest välja käia
120€/MWh, Rakke kaugküttevõrgus on
aga sooja hind jätkuvalt 61,03€/MWh.
Täna on elektriga soojendatav vesi kaks
korda kallim kaugküttes toodetavast.
Kaugköetavasse soojaveevõrku liitumine võimaldab omakorda kodukulusid
vähendada.
SW Energia

Athalia ilubuss
Athalia ilubussi pakutavate teenuste laialdasest valikust
võib leida geelküünte paigaldamist, geellakkimist, kulmude
ja ripsmete värvimist ning modelleerimist, kõrva- ja ninaaukude tegemist, näomaalingute tegemist lastele.
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Vao Agro avas kaasaegse vabapidamisega
noorloomalauda
23. mail avas Vao Agro 476-kohalise
kaasaegse vabapidamisega noorloomalauda. Lauda juurde kuuluvad ka
kõige keskkonnasõbralikumat ladustamist võimaldav 12 000 m³ mahutavusega uuendatud monoliitbetoonist
vedelsõnnikuhoidla ja silohoidla.
Investeeringu kogumaht oli peaaegu
miljon eurot. 60% sellest oli austerlasele Alfred Heinzelile kuuluva Vao Agro
omainvesteering, 40% ulatuses ﬁnantseeris projekti põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA).
Vao Agro tegevjuht Meelis Robam
rääkis avamisel, et vabapidamisega
laudas on noorloomadele loodud oluliselt paremad elutingimused. Loomad
saavad aedikutes vabalt ringi liikuda,
süüa-juua ning igaühel on oma lamamisase. Loomade söötmine toimub
mobiilse söödamikseriga.
Noorkarjalauta paigaldati sõnniku
kogumiseks ja eemaldamiseks kaasaegsed skreeperseadmed, jooturid,
asemematid, ventilatsioonisüsteem ja
LED valgustid.
“Mul on heameel, et vaatamata vahepealsetele rasketele aastatele oleme
suutnud oma farmide loomade arvu
peaaegu kahekordistada, luua kaasaegse töökeskkonna meie inimestele ja
head elutingimused meie karjale. Vao
Agrol on kokku pea 1300 looma, millest
umbes 590 moodustavad piimakarja ja
ülejäänud on noorloomad,” rääkis Robam.
Sõnnikuhoidla kohta ütles ta, et see
on Eestis esimene nii suure mahutavusega käigus olev vedelsõnnikuhoidla.
„Ehitamisel on neid praegu mujalgi,
aga kasutusse võeti Vao Agros esimesena. Meil oli valida, kas ehitada kaks
6 000 m³ mahutavusega sõnnikuhoidlat
või üks 12 000 kuupmeetrine. Langetasime otsuse suurema kasuks,“ rääkis
Robam.
Noorloomalauda ja vedelsõnnikuhoidla ehitaja oli Mapri Ehitus OÜ,
seadmed tarnisid DeLaval OÜ ja Latter
NT OÜ. Silohoidla ehitas Antaares AS.
Avamisel oli ka ﬁrma omanik Alfred
Heinzel ise kohal. Tema iseloomustamiseks ütles Meelis Robam, et ta suhtub ühtviisi väga nõudlikult kõikidesse
ettevõtmistesse. Projektid on olnud
põhjalikud, aga kõik ettevõtmised on
suudetud ellu viia. Palju on panustatud
heakorda. „Igal aastal on omanik lasknud siin midagi korda teha või oleme
lammutanud mõne vana lagunenud
hoone,“ ütles Robam.
Lammutatud on päris mitu tühjaks
jäänud, lagunenud ja pikalt silma rii-

Vao Agro noorloomalauda avamisel: tegevjuht Meelis Robam, ﬁrma omanik
Alfred Heinzel ja vallavanem Indrek Kesküla.

Uues laudas on noorloomadel väga head elutingimused. Foto: 2 x Vao Agro
vanud endist kolhoosiaegset hoonet:
Varangu lüpsikarjalaut, Mätliku noorkarjalaut, Vao emistesigala ja Vao kaalumaja.
Meelis Robam tänas pühendumise
eest nii omanikku kui ka kõiki töötajaid
ja koostööpartnereid.
Vallavanem Indrek Kesküla tundis
avamisel heameelt selle üle, et Vao
Agro ja Meelis Robam on suutnud
arendada põllumajandust ka keerulistel aastatel, ajal, mil mitmed teised ﬁrmad olude sunnil piimakarja likvideerisid. Nende hea töö tulemusena säilisid
töökohad ja asuti taas loomade arvu
kasvatama. Indrek Kesküla sõnul on
Meelis Robam ka hea nõuandja põllumajanduse teemal. „Kui vallas näiteks
järgmise aasta tulumaksu prognoosime ja küsime, kuidas ettevõttel läheb,
siis saab Meelis Robami sõnadele alati
kindlalt toetuda,“ rääkis vallavanem.
Lisaks pea ühe miljoni euro suurusele investeeringule noorloomalauda
kompleksi, valmis Vao Agrol uus la-

ohoone, mis tagab paremad hoiustamistingimused seemnetele, väetistele
ja farmide masinapargile. Laohoone investeeringumaht oli pea 300 000 eurot
ja seda ﬁnantseeriti omavahenditest.
Ehitustöid teostas Mapri Ehitus OÜ.
OÜ Vao Agro kuulub Austria päritolu
Heinzeli pereettevõttele Emacs Agro
GmbH ja on üks nende kolmest Eestis
asuvast farmist. Ka teised kaks Emacs
Agro GmbH omanduses olevad Eesti farmi asuvad Väike-Maarja vallas –
enam kui 260-pealist piimakarja omav
OÜ Diner ja taimekasvatusega tegelev
OÜ Karu Agro. Kolm farmi kokku annavad tööd 35-le inimesele ja farmide
tööd juhib Meelis Robam.
Kokku on viimase kuue aasta jooksul
omaniku toel investeeritud kolme farmi
enam kui 10 miljonit eurot, millest umbes pool on läinud loomakasvatusse ja
teine pool taimekasvatusse.
Ilve Tobreluts

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ühingute kontaktid:
Kutsehaigete Ühing
Ivi Mets – juhatuse esimees,
tel 5667 0543, ivimetstamm@hot.ee

Rakvere Liikumispuudega Ühing
Koidula Saun – juhatuse esimees,
tel 554 2802, koidula.saun@gmail.com

Vaegkuuljate Ühing
Kersti Leppik – juhatuse esimees,
tel 5330 4937, kerstileppik@hotmail.com

Diabeedi Selts
Helje Allese – juhatuse esimees,
tel 5342 5030, heljeallese1@gmail.com

Afaasia Ühing
Helen Kukk – juhatuse esimees,
tel 5336 4493, helen.kukk90@gmail.com

Südamehaigete Ühing
Reet Lainla – juhatuse esimees,
tel 527 2984, reet.lainla@gmail.com

Lääne-Virumaa Epilepsialiit
Ülle Pellis – juhatuse esimees,
tel 524 2015, ylle.pellis@mail.ee

Sklerosis-Multiplex Ühing
Maiu Maasi – juhatuse esimees,
tel 5800 3751, maiu@smk.ee

Parkinsoni Selts
Malle Trasberg – juhatuse esimees,
tel 5331 4254, trasbergmalle@hot.ee

Hea Tervis MTÜ
(ühendab laulu, tantsu ja võimlemisringi)
Maie Tamm – juhatuse esimees,
tel 5358 5989, maie.tamm.001@gmail.com

Kurtide Ühing
Ene Veeremaa – juhatuse esimees,
tel 5341 9502 (saata sms), gveeremaa@gmail.com

Allergia ja Astma Ühing
Martin Provornikov – juhatuse esimees,

tel 5688 5148, matu1984@hot.ee
Reumaühing
Elle Pohlak – juhatuse esimees,
tel 5569 5179, laaneviru@reumaliit.ee
Tugiühing Käsikäes
(psüühilise erivajadusega noored)
Ülle Pellis – juhatuse esimees,
tel 524 2015, ylle.pellis@mail.ee
Pimedate Ühing
Kompetentset infot saab Eesti Pimedate liidust,
tel 551 1619, mari@pimedateliit.ee
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja juhatus:
Helmi Urbalu – juhatuse esimees,
tel 5342 9043, helmi@virukoda.ee
Juhatuse liikmed:
Maiu Maasi,
Martin Provornikov,
Richard Remiküll,
Ülle Pellis
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Puuetega inimeste koja koostöökohtumine
Väike-Maarja vallas
ke-Maarja vallavalitsuse töötajatega
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
osalesid juhatuse esimees Helmi UrKoda sai rahastuse Lääne-Viru Omavabalu ning juhatuse liige Maiu Maasi ja
litsuste Liidule (VIROL) esitatud proLääne-Virumaa Reumaühingu esinaine
jektile „Koostöö“.
Elle Pohlak.
Projekti eesmärgiks on külastada
Suur tänu asjaliku kohtumise eest
Lääne-Virumaa omavalitsusi pärast
Väike-Maarja valla sotsiaaltöötajatehaldusreformi, tutvuda uute juhtide,
ga, tänu informatsiooni jagamise eest!
sotsiaaltööspetsialistide ja kohaliku
Aitäh, et oli võimalus Teie kõigiga suelu-oluga, mis puudutab puuetega inimesi, jagada
informatsiooni Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koja
pakutavatest
teenustest,
selgitada välja, millised
on edaspidised koostöövõimalused ning
korraldada
teraapiapäev
maakonna
sotsiaaltöötajatele.
Esimene
kohtumine
toimus 25.
aprillil Vinni
vallas,
teine 3. mail
Kohtumisel osalenud valla sotsiaaltöötajad ja Lääne-Virumaa
Rakvere valPuuetega Inimeste Koja esindajad ühispildil Georg Lurichi
las, kolmas
ausamba juures. Foto: Ilve Tobreluts
9. mail Vihelda ja arutada olulistel teemadel,
ru-Nigula vallas. 17. mail olime Haljala
mis puudutavad erivajadusega inimevallas, 21. mail Tapa vallas ja 22. mail
si. Sügav kummardus vallavanemale,
Väike-Maarja vallas, 18. juunil on kohkes mõtleb vallas ligipääsetavusele ja
tumine Kadrina vallas, kokkuleppimisel
sellega tegeletakse vastavalt võimaluson kohtumispäev Rakvere linnas.
tele.
Teraapiapäev toimus 25. mail RakveJõudu ja jaksu edaspidiseks!
res, selle eesmärk oli tuua sotsiaaltöötajad teise keskkonda ja pakkuda põneHelmi Urbalu
vaid tegevusi nii ruumis kui looduses
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
– Rakvere Tammikus, koolitaja oli Kairit
Koja
Kaaleste.
juhatuse esimees, projektijuht
22. mail toimunud kohtumisel Väi-

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja info:
Puuetega inimestel on võimalus
saada tasuta nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise
taotlejale. Vajalik etteregistreerimine
telefonil 671 5909 või kirjutada: nõustaja@epikoda.ee, Kristi Rekand, vajadusel tuleb ka kohale.
Õigusnõustamise teenust pakutakse
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Lille tn 8 Rakvere) iga kuu esimesel
kolmapäeval. Vajalik etteregistreerimine tel 601 5122 või tel 5385 0005, teenust pakub SA Õigusteenuste Büroo.
Jagame käsiraamatut „Teekond erilise lapse kõrval“, ka vene keeles. Eesti
Puuetega Inimeste Kojal on valminud
raamat „Eesti Puuetega Inimeste elu-

olu Eestis“ (ÜRO puuetega inimeste
õiguste konventsiooni täitmise variraport).
EELTEADE: 6. oktoobril kell 20.00
toimub Villa Theresas: „HEA UNE ÖÖKONVERENTS“ (vajalik eelregistreerimine).
Pimedate ja vaegnägijate infopäev
toimub oktoobrikuus (kuupäev ja kava
täpsustamisel).
Rahvusvahelise puuetega inimeste
päeva tähistamine toimub 1. detsembril kell 12.00 Rakvere Targa Maja Valges saalis (vajalik eelregistreerimine).
Täpsemalt saab Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Kojast lugeda internetis: http://www.virukoda.ee/

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo
(ÕTB) osutab

TASUTA ÕIGUSABITEENUST
ERIVAJADUSEGA INIMESTELE
§ Oleme valmis abistama Lääne-Virumaa erivajadusega inimesi nende
elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase, töövaldkonna küsimused, võlad, toetused jms.).
§ Erivajadusega isiku huvides võivad juristiga koostööd teha ka sihtgrupi
pereliikmed, omastehooldajad või volitatud isikud.
§ Kohtumine juristiga toimub Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas,
Lille 8 Rakvere.
Vajadusel saame nõustamist korraldada ka veebisilla (Skype) või telefoni
vahendusel.
§ Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil
5385 0005.
§ Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Võimalik kasutada nõustamisprotsessis
viipekeeletõlki.
Lisainfo: ÕTB veebilehelt www.otb.ee
EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine
Toetab EV Justiitsministeerium
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Näitemänguõhtu juhatas sisse
31. Pandivere päeva
1. juuni õhtul hakkas seltsimajas toimuvale Pandivere päeva teatriõhtule
publikut juba varakult saabuma. Väike-Maarja seltsimaja näitetrupi etenduse „Homo Erectus ehk naiste vahetamine“ alguseks oli saal täitunud
teatrihuvilistega. Ainult mõned üksikud vabad kohad olid veel jäänud. Juba
etenduse alguses haarasid näitlejad
publiku enda kätte ja naerutasid kuni
etenduse lõpuni. Vahetpidamata oli
saalist kuulda naeru. Vaheajal ja pärast
etenduse lõppu oli seltsimajas ringi liikumas näha rahulolevat teatripublikut.
Näitemängu autor Juri Poljakov on
sündinud 1954. aastal Moskvas, ta on
tuntud kirjanik, mitmete romaanide,
ﬁlmistsenaariumide ja näidendite autor. Alates 2001. aastast on ta nädalalehe Literaturnaja Gazeta toimetaja.
Tragikomöödia räägib armastusest.
Armastusest 1990-ndate aastate lõpul
Venemaal. Mis juhtub siis, kui armastus muutub äriks, iseenesestmõistetavuseks, sõltuvuseks, vajaduseks, tüütuseks, elementaarsuseks? Kui inimeste
vahelised suhted kulgevad risti-rästi
läbi armastuse kõiki ühendava orgiani… Mis juhtub siis, kui meeleheidet
ravib vaid andumine?
Etenduse tõid meieni suurepärased
Väike-Maarja seltsimaja harrastusteatri näitlejad: Raul Oja (Igor Košelkov),
Riina Kink (Maria Košelkova), Ülle
Püvi (Irina Markovna), Heiki Pärnamägi (Nikolai Jegorovitš), Anti Aosaar
(Sergei Grankin), Lilian Rikken (Valeria Grankina), Jaanus Kangur (Anton
Govorov), Sirli Treffner (Ksenja), Timo
Kalter (Vassili Petrovitš).

Lavakujunduse aitas teha Mary Tammet.
Heli- ja valgustehnikuks oli Gustav
Aasumets.
Lavastaja Erik Ruus:
„Kõigepealt tahaks suure kummarduse teha näitlejatele, kellega oleme
koostööd teinud. Eranditult kogu näitetrupile! Suur aitäh neile ja loomulikult ka Väike-Maarja seltsimajale. Kes,
nagu üks mees, on igas küsimuses
oma parima nõu ja jõuga abiks olnud
etenduse valmimisel ja ka muidu kõigis küsimustes! Aitäh! Eelmine hooaeg
oli mulle rohkem tutvumine-katsetamine. Sellel hooajal olime juba n-ö
„sina“peal ja kogu prooviprotsess oli
minule ja loodan, et ka neile sulaselge
rõõm! Näitlejate tahe ja lust harjutada
ka üks päev nädalas rohkem. Iseseisvalt, ilma minuta, pärast oma igapäeva
töid-toimetamisi. Pole sõnu! Ja nende
silmnähtav areng iga proovikorraga
oli mulle kohati suisa hämmastav. Kui
vaatasin viimast kontrolletendust, ilma
suurema publikuta, sain äkki aru, et
mul polegi näitlejatele midagi öelda
ega seletada! Lugu oli juba niivõrd neil
endil käes!!! Tahaks veel ainult öelda:
Suur, suur tänu Teile, näitetrupp, kes
tegite suure töö. Mina püüdsin oma kogemuse ja nõuga Teile toeks olla saali
poole pealt. Aga tegite ju ikkagi TEIE.
AITÄH! Soovin ainult tõusvas joones
edu!!! (ja salamisi unistan teiega uuele
koostööle). Ilusat suve ja ikka püstipäi
edasi!!!“
Kalev Pärtelpoeg
seltsimaja juhataja

„Homo Erectus ehk naiste vahetamine“ Väike-Maarja
seltsimaja näitetrupi esituses (lavastaja Erik Ruus). Foto: Erakogu

Esmamuljeid Pandivere
päevast
Kuigi Pandivere päevad on jõudnud
juba hilisesse noorukiikka, polnud
minu silm seda pillerkaart veel näinud
ja jalg Väike-Maarja seltsimaja taga
staadionil tatsanud. Seega ootasin juuni esimest laupäeva uudishimuga.
Nii nagu igal kohal on oma lõhn ja
kõla, kõditas algselt varahommikuselt
jahe ja hiljem päikeselõõsaline laadaplats nina ning kõrva. Pasunakoor mängis, kusagilt kostis hõikeid ja lapsed
kõndisid läbipaistvas keras, sarnanedes pigem veerevate liblikavastsetega
kui väikeste inimolenditega. „Lastelõksud“ jäidki esialgu silma – sel ajal
kui laadalised alles mõõduka kiirusega
mugavamat müügipoosi võtsid, olid
väikesed Tarzanid juba täispuhutavad
liumäed vallutanud. Eks kõik taha varakult kõrgustesse lennelda.
Liumägede kõrval algasid kell 11
laste mitmevõistlused. Sealt kostis kilkeid ja kaasaelamist, igal lapsel ema ja
isagi ergutajaks kaasas. Tulevaste Lurichite mõõduvõtmine kaetud, oli aeg
liikuda rohenäppude alale. Tee peale
jäi lava, kus parasjagu pisikesed, aga
hõbehäälsed lapsed kuulamapanevaid

laule laulsid. Varsti olid seal-samas
triibulistes seelikutes tüdrukud ja põlvpükstes poisid rahvatantsu tantsimas.
Lava tagant paistsid aga sini-valgetes
särkides Väikeste Lõõtspillide Ühingu
pillimehed viimaseid sättimisi toimetamas. Peagi astusid nad trepist üles
ja platsi täitsid mereigatsusest tulvil
helid.
Õige laadamelu loovad siiski ostjad
ja müüjad. Ega kõige eest raha küsitagi – istiku mulda panemise juhendi
saab ikka priilt kaasa. Nii on ka lootust, et kallilt soetatud puu või põõsas
koduaias pikki aastaid saaki annab.
Püsikutega „tulen enne lahkumist“ ja
„ostan siis“ Pandivere päeval seekord
ei toiminud, kõrrelistest oli alles üks –
see viimane tutt ja sellegi mängis koer
päev hiljem kuhugi põõsa alla ära. Egas
muud kui tuleb vaim valmis panna ja
asuda järgmist Pandivere päeva ootama. Siis olen targem ja ostan püsikud
kohe laada alguses ära.
Ivika Aman
kultuurinõunik
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Särasilmad vallutasid Väike-Maarja
staadioni
Pandivere päeva laste kergejõustiku
mitmevõistlusel startis rekordarv osalejaid – 64 kuni 9-aastast last. Enim
esindatud olid just väiksemad – kuni
5-aastased ja kuni 7-aastased. Noorima osaleja taga seisis sünniaasta 2016.
Ilus ilm teeb ikka imesid, lisaks kohalikele lastele oli võistlema tuldud ka
Kadrinast ja Vinnist.
Muhe oli jälgida kaasaelavaid ja raja
kõrval ergutavaid vanemaid, keda oli
umbes kaks korda nii palju kui lapsi.
Usun, et nende pulss lõi oluliselt kiiremini kui rajal silkava põngerja oma.
Vormeliraja kõrval hõiskavad vanemad
oleksid sattunud justkui simulaatori
ette, astudes üle kujuteldavate tõkete
ja läbides keha kallutades slaalomirada.
Meie mitmevõistlus koosneb noorimatele neljast ja ülejäänutele viiest
alast. Alad on valitud selliselt, et väike võistleja lisaks tulemusele tabelis
saaks ka lõbusa elamuse. Noorimad
osalejad läbisid joostes erinevate takistustega pikitud nn „vormeliraja“,
hüppasid kaugust, viskasid vilistavat
palli ning jooksid süstikjooksu, mis
seisnes tennispallide viimises ühest
ämbrist teise. Vanematele lastele lisandus ka „ristikeks“, kus tuli 15 sekundi
jooksul hüpata võimalikult palju hüppeid õiges numbrite järjekorras. Nagu
mitmevõistluses ikka, siis on paremusjärjestus kuni viimase ala lõppemiseni
täiesti prognoosimatu. Juhtus sedagi,
et punkte kokku lüües said kohtunikud
mitmel võistlejal sama arvu punkte,
paremusjärjestuse määras siis parimate kohtade arv ja kui siis ka selgus ei
saabunud, siis otsustas lõpliku koha
„vormelijooksu“ aeg.
Vanuseklassi võitjaid autasustati
karika ning Pandivere päeva mitmevõistluse VÕITJA kirjaga särgiga, teist ja
kolmandat kohta jäid osalejatele meenutama Lurichi kujutisega Väike-Maarja valla medalid ning valla logodega
bufﬁd.
Ühe väikse apsaka suutsime ikka ka
korraldada, nimelt jäi üks poiste va-

Lastevõistlus pakkus põnevust nii võistlejaile kui vaatajaile.

Laste mitmevõistluses osalenud meeleolukal ühispildil.
Foto: 2 x Martin Lätt
Tüdrukud 2013 jn – Anne Lotta
nema vanuseklassi võistleja ilma oma
Dreifeldt (1.,2.,1.,1. koht)
magusast ampsust ja võtmehoidjast.
Poisid 2013 jn – Magnus Dreifeldt
Need ootavad teda Väike-Maarja spor(1.,3.,1.,1. koht)
dihoone administraatori juures.
Tänan oma suurepärast meeskonda,
Võitjad:
kes staadionitäie lastega imeliselt hakTüdrukud 2009-2010 – Marit Võhma
kama sai ning jooksusammud, visked ja
(1.,1.,1.,1.,3. koht)
hüpped tabelisse numbriteks meisterPoisid 2009-2010 – Uku Maamägi
das. Järgmisel aastal jälle!
(1.,1.,1.,2.,7. koht)
Tüdrukud 2011-2012 – Elerin MäältJane Kool
semees (1.,2.,2.,2.,2. koht)
spordikeskuse juhataja
Poisid 2011-2012 – Lars Dreifeldt
(1.,5.,3.,3.,1. koht)

Väikemaarjalased on
ristsõna lahendamises
osavad
Nagu ikka, käis XXXI Pandivere päevaga
kaasas temaatiline ristsõna. Mõistatus
avaldati mai infolehes ning selle sai lahendamiseks välja trükkida valla kodulehelt või paluda nõu ja abi raamatukogudest. Lahendatud ristsõnalehed viidi
kella 13.00-ks Väike-Maarja seltsimajja
raamatulaadal asuvasse kogumiskasti.
Hobi, mis teeb targemaks
Tänavuse ristsõna lahenduslause:
„Kui juba mina suudan, suudad sina
ka!“ sobib innustamiseks nii nuputajale kui sportlasele. Äripäev vahendab
artiklis „Seitse hobi, mis teevad targemaks“ ajakirja Entrepreneur kirjutist,
mille järgi on kummutatud müüt, nagu
me sünniksime maailma kindla intelligentsipagasiga ning parim, mida teha
saame, on vaid oma potentsiaali võimalikult oskuslik kasutamine.
Nüüdseks on teada, et inimesed
on võimelised oma intelligentsustaset
tõstma. Üheks selliseks arukuse täiendamise viisiks on aju treenimine – sudokude, ristsõnade ning muude mõistatuste lahendamine. Need tegevused
arendavad aju plastilisust, mis omakorda aitab meil näha erinevaid teemasid
mitme nurga alt, samuti mõista emotsioonide ning käitumise põhjuseid ja
tagajärgi.

Pandivere päeva ristsõna oli menukas
Tänavuse ristsõna koostas Tarmo
Tuule AS Ajakirjade Kirjastusest. Ristsõnu kogunes mahukas kastitäis. Esimese hooga tundus, et kontrollimiseks
napib aega ning kõik lehed osalevad
auhindade loosimises. Järele vaadates
selgus siiski, et tühjade lahendusruutudega ristsõnu oli üksjagu. Need jäid
loosist kõrvale.
Paneme ka lahendajatele südamele, et kogumiskasti viidaks vaid käsikirjalised ristsõnad. Üks perekond oli
otsustanud võiduvõimalust tõsta ning
pani kogumiskasti lausa seitse paljundust eri nimede ja telefoninumbritega.
Neist ristsõnadest läks loosikasti vaid
esimene, omakäeliselt täidetud mõistatusleht.
Auhindu jagasid koos vallaga Pandivere Ehitus ja Maarjalill
Valla poolt olid loosiauhinnaks kaks
paikkonda tutvustavat raamatut – Jakob Liivi „Elu ja mälestusi“ ning „Simuna kirikukroonika 1691-1919“. Samuti Eesti juubeliaastaks välja antud
„Eesti Vabariik 100“. Kauni ja lustaka
konn-prillihoidja eraldas auhinnaks
kauplus „Maarjalill“ ning peaauhinnaks
oli 50 euro eest kinkekaarte AS-ilt Pan-

divere Ehitus.
Kauplus Maarjalill ja AS Pandivere
Ehitus on Pandivere päeva ristsõna lahendajatele loosiauhinna välja pannud
juba hulk aastaid. Aitäh neile!
Ivika Aman
Kultuurinõunik
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Kiltsi I bussiekskursioon.
Näitus Vana aja Kiltsi

Kiltsis peeti kolmandat ajaloopäeva

Kiltsi I bussiekskursioon tõi kokku ligi sadakond huvilist.
Maikuu keskel hakkasid Kiltsis levima
lendlehed, millega ärgitati inimesi osalema Kiltsi 1. bussiekskursioonil. Lisaks
lubati näituse Vana aja Kiltsi avamist
rahvamajas. Sõna levis kiiresti Kiltsist
kaugemalegi ja nii kogunes 26. mail
pea sajapealine rahvahulk rahvamajaesisele platsile. Pooled nendest mahtusid esimesele bussiringile, ülejäänud
jäid näitust uudistama ja vähem kui
tunni aja pärast osad vahetusid.
Ringsõit iseenesest oli ligi 12 ja pool

Põline Kiltsi elanik Mall Võhandu
tutvustas bussiekskursioonil ajaloolisi maaostu dokumente.
kilomeetrit pikk ning kulges mööda läbisõidetavaid tänavaid, tupiktänavatesse sisse ei põigatud. Selgus, et Kiltsis on 16 nimega tänavat, kusjuures
Ehal on võimalus elada omanimelisel tänaval. Nime poolest Pikk tänav
polegi kõige pikem, vaid on kolm korda lühem kui Liiduri ja lühemgi kui
Jaama. Tööstuse tänav võis oma nime
saada kunagise Johannes Araku autobussitööstuse järgi. Nimelt jõudis Arak
Kiltsis enne Rakverre kolimist valmis
ehitada kolm bussi.
Põllu tänavat palistasid kunagi pea
kogu pikkuses alevikurahva kartulimaad, seega on tänav olnud oma nime
väärt. Karja tänav ulatub Vao asulani.

Mälumänguritele teadmiseks, et põhjapoolusele kõige lähem risttee Kiltsis
on Põllu ja Karja tänava ristumiskoht.
Palju aastaid tagasi sai Metsa tänavat mööda Kiltsi viimasele metsaplatsile. See oli vabaõhunäitelava, tantsupõranda ja puhvetiga peoplats, Kiltsi
legendaarsete jaanitulede koht. Pidulisi oli siis nii Rakkest kui ka Tamsalust,
nii Vaost kui ka Väike-Maarjast.
Tänav nimega Uus juhatab kunagise
vesiveski asukohani. Tõsi, see oli siin
ammu enne aleviku tekkimist, aga siiski
maastikul veel märgatav.
Teine vesiehitis jäi Kalda tänava lõunapoolse mõttelise pikenduse äärde.
See oli maaparanduse ajal jõe äärde rajatud üsna suur välibassein – üks Kiltsi
„randadest“. Talvel sobis see hästi hokiväljakuks.
Aadressil Pikk 5 jõudis 90 aastat tagasi kolm aastat tegutseda kogu ümbruskonnas kurikuulus restoran „Silva“.
Mehed jõid siin tihti oma teenistuse
maha ja naiste tungival nõudmisel Viru
Maavalitsus tegevusluba enam ei pikendanud.
Kiltsi elanikul Mall Võhandul olid
bussiekskursioonil kaasas vanad ja
väärikad, tema isa Riho Vare 1909.
aastast pärinevad maa ostu-müügi paberid, mida ta põhjalikult tutvustas ja
mida huvilised ka sirvida said.
Liiduri küla Kiltsiga liitmisega 1977.
aastal sai Kiltsi oma piiridesse ühe
kolmest selle kandi Kalevipoja kivist,
millega too olla hunte loopinud. Sama
liitmise tulemusel saab Peäro August
Pitka-Ansomardit, kelle maja Liiduris
asus, nüüd Kiltsi kirjanikuks pidada.
Kokku peaks neid Kiltsiga seotud suleseppi vähemalt neli olema.
Loomulikult sai ekskursiooni ajal
ära nähtud kõik kunagiste tootmis- ja
teenindusettevõtete ja muude tähtsate hoonete asukohad. Valdav enamus neist seisab tänapäeval tühjalt ja
mahajäetult, on varemeis või sootuks
hävinud. Üks vähestest, mis veel visalt
vastu peab, on MTÜ Meie Kiltsi kants –
rahvamaja.
Rahvamajas avatigi samaaegselt
ekskursiooniga, programmi Juurtega
kodupaik raames, näitus Vana aja Kilt-

si. Veidi enam kui sada fotot, joonist ja
kuulutust aastaist 1890-1956 annavad
aimu vana aja Kiltsi elust-olust, kaupadest ja teenustest, mida võis kohapeal
saada.
Muu hulgas on näitusel saanud osaliselt väljundi töö, mida Kiltsi ajaloo
uurimisel ja jäädvustamisel on teinud
Aino Lehtmets ja Janis Tobreluts.
Korraldajate jaoks juhatas päeva
väga südantsoojendavalt sisse Argo
Kaasik, kes annetas kiltsilastele raa-

mann, Marleen Marjapuu ja Kätlin
Määltsemees.
Täiskasvanutest eksponeerivad näitusel oma töid õpetaja Maie Lepik ise
ning tema juhendamisel maalimist
harjutavad Sirje Voolpriit, Tiiu Ahi, Urve
Salumäe, Maret Haiba, Laine Kadak,
Liivi Kuusmaa ja Sirje Keskülla.

Kiltsi hakkas arenema koos Tapa-Tartu
raudteeliini ehitamisega (avati 1877.
aastal). Esialgu oli seal vaid jaamahoone, millele aasta-aastalt lisandus
teisi vajalikke raudtee-ehitisi. Aleviku
arengu jaoks oli väga tähtis Esimese
maailmasõja ajal ehitatud Väike-Maarjasse viiv kivitee ning postkontori, lihakarni, piimavabriku jms asutuste
avamine. Kiltsi muutus ümbruskonna
rahva jaoks kaubanduse ja tööstuse
keskuseks. Sama kiire oli ka vaimse elu
areng.
26. mail toimunud kolmas Kiltsi
ajaloopäev tutvustas bussiekskursioonil osalenutele põhjalikult Kiltsi alevikku, rahvamajas avatud näitus aga lisas
bussisõidul nähtule hulgaliselt ajaloolisi fakte ja rohket pildimaterjali.
Aitäh Madis Michelsonile ja MTÜle Meie Kiltsi sellise huvitava, hariva ja rikastava päeva korraldamise
eest!
Noppeid näituselt Vana aja Kiltsi
Kiltsi alevik sai oma nime Kiltsi
jaamalt, Kiltsi jaam omakorda Kiltsi
mõisalt. Jaam rajati 1876. aastal, aga
asula selle ümber hakkas hoogsamalt
kujunema alles pärast 1919. aasta maareformi. Sisuliselt võib Kiltsi alevikku

ta tulekahjus). Uus Balti metsatööstuse
A.-S. oli Kiltsi suurim tööandja.
1931. aasta kevadel avas Johannes
Arak bussiühenduse Kiltsi ja Rakvere
vahel. Tema Kiltsi töökojas valmistati kolm autobussi, kõige luksuslikum
nendest varustati raadioaparaadiga.
Kiltsi paljude seltside seas oli kõige tegusam Ülemaalise Eesti Noorsoo
Ühenduse (ÜENÜ) Kiltsi osakond. Selle
moodustasid 1919. aastal Kiltsi noored
tarmukad naised. Enne ÜENÜ sundlikvideerimist 1940. aastal polnud Kiltsi
mitte ainult vanim, vaid ka suurima liikmeskonnaga maaosakond. Osakonnal
oli näitemängu-, muusika-, kirjandus-,
spordi-, tuletõrje- ja raamatukoguharu.
Läbi mitme aasta oli populaarne loengusari „Kiltsi rahvaülikool“. Osakond
korraldas erinevaid kursusi ja isamaalisi üritusi. Toetati Eesti lipu soetamise
ja nimede eestistamise kampaaniat.
Kiltsis on aegade jooksul olnud
kolm niinimetatud metsaplatsi, kus
suvisel ajal sai näitemängu teha, koorilaulu kuulata ja tantsu lüüa.
1939. aasta 13. novembri Virumaa
Teatajas ilmus artikkel pealkirjaga: Kiltsi – Viru parim spordikeskus. Kiltsilased olid usinad sportijad ja võistluste

Näitusestendid kutsusid süvenema ning pakkusid huvitavaid
fakte ja meenutusi, paljudele ka äratundmisrõõmu. Foto: Ilve Tobreluts

Vallavolikogu esimees Ene Preem
ütles tänusõnu juba kolmanda Kiltsi
ajaloopäeva peakorraldajale Madis
Michelsonile. Foto: 3 x Ilve Tobreluts
matukogus lugemiseks ÜENÜ Kiltsi
osakonna ajakirja „Meie mõtteid“ 1930.
aasta erinumbri – 1. Kiltsi laulupäeva
albumi.
Sügav tänu kõigile, kelle abil need
kaks üritust teoks said!
Madis Michelson

Seltsimajas püüab pilke uus kunstiringi tööde näitus
Pandivere päeva eel pandi Väike-Maarja seltsimajas üles õpetaja Maie Lepiku
kunstiringi tööde näitus.
Näitusepiltide autoreid on seekord
kokku 15.
Õpilastööde autorid on Laura Eenpuu, Henri Eenpuu, Kryslin Kitsing,
Johanna-Jeta Rauhala, Ege-Ly Peter-
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Näitus jääb seltsimajas avatuks kuni
4. septembrini.
Külastage ja nautige!

Maie Lepiku ja Liivi Kuusmaa loodusmaalid. Foto: Ilve Tobreluts

pidada Eesti Vabariigi eakaaslaseks.
Kiltsi eruohvitserist talupidaja Gustav Loorents, Riigikogu mitme koosseisu liige, oli Kiltsi Vabatahtliku Tuletõrjeühingu aktiivsemaid asutajaid ja
ühingu esimene peamees. Pritsimaja
ehituseks suure annetuse – 500 krooni – teinud riigivanem Konstantin Päts
valiti Kiltsi VTÜ patrooniks.
Kiltsi postiasutus avati 1876. aasta
märtsis.
Peale postkontori oli Kiltsis reisijatele „taksoteenust“ pakkuv hobusepostijaam. Viimased postijaamad suleti
Eestis 1940. aastal. Kiltsi oli üks kahest
viimasest.
Viie kauplusega asulat oli õigus kutsuda kaubanduskeskuseks ja seda Kiltsi oli. Suurim kaupleja, Väike-Maarja
Tarvitajateühisus alustas Kiltsis 1. jaanuaril 1917. Kiltsis asusid ühisuse laod
ja peakauplus.
Kiltsi Nikolajevi erameierei oli omal
ajal üks Eesti suuremaid. Tsaariajal
veeti siit pudelipiima rongiga Peterburi
ja Eesti Vabariigi algusaastatel eksporditi tünnidesse pakendatud võid Inglismaale.
Olulised ettevõtted olid Nikolajevi
lauavabrik (hävis tulekahjus 1927. aastal) ja saeveski, mille toodangust osa
eksporditi Inglismaale (hävis 1939. aas-

korraldajad. Võistlejaid tuli nii Virust
kui ka Järvast, nii Tartust kui ka Tallinnast. Teiste hulgas on siin võistelnud
1938. aasta Euroopa meister kuulitõukes Aleksander Kreek. Kohalikest
sportlastest oli üks andekamaid Endel
Pentjärv, kes tuli 1940. aastal Virumaa
meistriks kümnevõistluses ja odaviskes, 1942. aasta Eesti meistrivõistlustel
kolmikhüppes kuuendaks ja kümnevõistluses seitsmendaks. (2016. aasta
septembris rajati Vorsti külla Lepiku
tallu Endel Pentjärve mälestuseks ja
Eesti 100. sünnipäevaks enam kui 700
istikuga Endli tammik).
Eesti Vabariigi algusaastatel sai
Kiltsi lossist aleviku haridus- ja kultuurikeskus. Seal käisid lapsed koolis,
harjutati laulmist, pilli- ja näitemängu,
toimusid kontserdid, etendused ning
spordivõistlused. Kiltsi seltsid korraldasid seal isamaalisi üritusi ja laulupäevi. Kiltsi lossi õuel peeti võimlemispidusid.
Suur kivitee – nii kutsuti 1915. aastal
rajatud kivisillutisega teed Kiltsist Väike-Maarjasse. Bussiliiklus suurel kiviteel algas 1931. aasta kevadel.
Näitusemuljed pani kirja
Ilve Tobreluts
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Väike-Maarja valla aasta ema on Leie Nõmmiste
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond
ja Väike-Maarja vallavalitsus kuulutasid 11. mail välja Väike-Maarja aasta
ema, kelleks on Simunas elav nelja lapse ema Leie Nõmmiste.
„Tahan öelda, et ma pole kindlasti n-ö ideaalne ema ja ega ma tahagi
seda olla. Aga oma kodu ja peret olen
pidanud siin ilmas kõige tähtsamaks,“
sõnas Leie Nõmmiste tunnustamisüritusel. „Julgen täna tõdeda, et oma
pere vankrit on mul kerge vedada, sest
olen seda teinud koos oma mõistva ja
toetava abikaasaga. Samuti on meile
suureks abiks olnud minu vanemad, nii
nõu kui jõuga,“ lisas Nõmmiste ja soovis kõigile hingerahu, teineteise mõistmist ja palju armastust.
Väike-Maarja vallavalitsuses keskkonnanõunikuna töötav Leie Nõmmiste väärtustab tervislikke eluviise.
Kogu perega käiakse erinevatel spordiüritustel, näiteks Simuna-Laekvere
rahvajooksul, triatlonil Ebavere Kange,
Emumäe jooksul, Eesti Ööjooksul jne.
Lapsi kasvatavad Nõmmiste peres
ema ja isa koos ning ühiste põhimõtete järgi. Suureks väärtuseks on kolme
põlvkonna ühe katuse all elamine, vanaema ja vanaisa elutarkust jagub ka
lastele. Lastel on peres ja kodutöödes
oma roll ja ülesanded, mida nad meeleldi täidavad.
Leie teeb aktiivset koostööd kooli
ja lasteaiaga, kus tema lapsed õpivad.
Koolis käivate laste õppeedukus on
väga hea, käitumine eeskujulik. Lapsed
esindavad kooli erinevatel võistlustel,
olümpiaadidel ja konkurssidel, osalevad koolivälisel ajal huviringides ja tegelevad spordiga.
Leie on loonud koos oma perega
kauni aiaga ilusa kodu, kus lastel on
mõnus olla. Laste sõbrad on alati perekond Nõmmiste kodus oodatud. Leie

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver annab laureaadile üle spetsiaalselt selle konkurssi tarvis kujundatud logoga lõikelaua.
on oma lastele tagasihoidliku käitumise, töökuse ja rahuliku meelega suureks eeskujuks.
Leie on suure missioonitundega
inimene ja väga kohusetundlik oma
tööülesannete täitmisel. Tema töö tulemusena on valla elukeskkond muutunud kaunimaks ja keskkonnasõbralikumaks.
Leie on ka ühiskondlikult aktiivne,
osaledes Simuna Naisteklubi, Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna ja
MTÜ Kotli Maja tegemistes. Ta jõuab
korraldada naisteklubi aiareise kaunitesse koduaedadesse ja küpsetada
kooke keskpäevakohvikusse, vabatahtlikuna olla abiks noorte kotkaste
iga-aastase patrullvõistluse Viru Tarvas
vastutegevuse organiseerimisel ning
turvajaks kodutütarde ja noorte kotkaste üleriigilisel seiklusmängul „Ristmik“,
juhendada viljapuude lõikamist ning

Möödus 25 aastat Väike-Maarja
hooldekodu asutamisest
mise kohta. Otsuses nähti ette hoolekande- ja tervisekeskuse moodustamine ning seal hoolealustele hooldusabi
osutamine.
Väike-Maarja haigla suleti lõplikult
1995. aastal. Hoolealuseid oli siis kokku juba 43. 2011. aastal nimetati hooldekande- ja tervisekeskus ümber Väike-Maarja hooldekoduks.
Olud, vahendid, võimalused ning
ka hooldajate teadmised ja oskused
on nende aastatega märgatavalt paranenud.
Hooldekodu
on täielikult
renoveeritud – hoone
on
saanud
nii pealt kui
seest
uue
ilme, on kaasajastunud
sisustust,
töötajad on
läbinud erialaseid koolitusi
ning
Meenutus Väike-Maarja hooldekodu 25. aastapäeva
eakate elutintähistamiselt. Foto: Ilve Tobreluts
gimused on
muutunud kvaliteetsemaks ja turvalitäpselt 25 aastat tagasi – 17. mail 1993.
semaks.
Väike-Maarja haigla lasteosakonna
25 aasta jooksul on pakutud hoolsulgemisega tekkis võimalus hooldust
dust 552 hoolealusele.
vajavate klientide paigutamiseks ja selVäike-Maarja hooldekodus on praelega pandigi alus Väike-Maarja hooldeguseks hoolealustele 57 kohta, töökodu tekkele. Samal ajal tegutses edasi
tajaid on kokku 20. Valla lähiaastate
ka Väike-Maarja haigla ning esimesed
arengukava näeb ette lifti paigaldamise
hooldust vajavad kliendid tulidki peahooldekodusse. See lihtsustab tundumiselt sealt. Septembriks oli hooldatavalt hoolealuste pääsemist teisele korvaid juba 15.
rusele.
1994. aasta 17. augusti istungil võttis Väike-Maarja vallavolikogu vastu otIlve Tobreluts
suse Väike-Maarja haigla reorganiseeri17. mail tähistati Väike-Maarja hooldekodu 25. sünnipäeva.
Hooldekodu algusaega ja veerand
sajandi jooksul toimunud arenguid
olid meenutamas nii praegused kui ka
varasemad töötajad. Vallavanem Indrek
Kesküla ütles, et hooldekodu saab toimida vaid väga heas koostöös. Lisaks
remonditud hoonele on väga tähtis
personali roll. Ta tänas kõiki, kes hooldekodusse panustavad n-ö 24/7.
Esimesed hooldatavad võeti vastu

organiseerida noorte transporti suusaja maadlustreeningutele.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond ja Väike-Maarja vallavalitsus annavad Aasta Ema aunimetuse välja korra aastas emadepäeva paiku. Tänavu
esitati konkursile viis kandidaati.
Aasta ema tiitlit antakse üle emadepäeva puhul korraldataval Väike-Maarja Gümnaasiumi kevadkontserdil.
Kristel Kitsing
VÄIKE-MAARJA VALLA AASTA EMA
NOMINENDID:
Imbi Lõune – Salla külas elav Imbi
on üles kasvatanud kaks tubli, sportlikku ja viisakat tütart, samuti hooldab ta
kodus oma eakat ema juba aastaid. Ta
on teinud kogu elu meditsiinialast ja
sotsiaaltööd ning seeläbi aidanud ka
paljusid abi vajavaid inimesi.

Nominendid. Vasakult: Silvi Aasumets, Merike Tammus, Imbi Lõune
ja Leie Nõmmiste. Fotolt puudub Marika Kümnik. Foto: 2 x Kristel Kitsing
Marika Kümnik – Koeru hooldekodu hooldaja, kes on hooldekodus kõikide hoolealuste lemmik. Ta õpib Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötaja
erialal, on uskumatult suure südamega
lahke inimene. Ema seitsmele lapsele
ja kümnele lapselapsele, kasvatanud
imeliselt ühtehoidva perekonna, kellele
olnud kõige suuremaks toetajaks ning
võimaluste loojaks.
Merike Tammus – Avispeal elav
Merike on koos abikaasa Reinuga kasvatanud üles neli töökat ja tubli last,
kes on kõik omandanud suurepärase
hariduse ning töötavad väga vajalikel
ametikohtadel. Samuti on Merike väga
toetavaks ning armastavaks vanaemaks
neljale lapselapsele. Tänu Merikese
külalislahkusele on lisaks oma perele
sageli nende kodumajas külas nii Merikese kui Reinu lähisugulased. Oma
igapäevatöös Väike-Maarja Gümnaa-

siumi sekretärina on ta tõeliselt hooliv
„ema“ väga paljudele kooliõpilastele
ja kolleegide arvates „kooli süda“. Põhitöö ja pere kõrvalt jätkub Merikesel
aega olla MTÜ Maarjakelluke juhatuse
esinaine ning koordineerida naisrahvatantsurühma Maarjakelluke tegemisi.
Silvi Aasumets – Väike-Maarjas elav
Silvi on viie lapse ema ja 100% pühendunud vanaema oma kuuele lapselapsele. Ta on loonud lastele turvalise
maailma, õpetanud neile kaastunnet,
armastust ning julgust püüelda alati
oma eesmärkide ja unistuste poole.
Silvi on aktiivne, pealehakkaja, tubli ja
töökas, alati rõõmsameelne, armastav,
hooliv, õrn ja võimekas. Ta on aktiivne
naiskodukaitsja ja Väike-Maarja kodutütarde rühma „Piisakesed“ juhendaja ning eestvedaja. Tema hobideks on
fotograaﬁa, aiakujundus, küpsetamine,
kudumine ja laulmine.

Väike-Maarja taluturul avati pidulikult müügilett
Külli Jürna ja Eha Paas. Üllatuslikult
Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustikuga liileitakse Facebookis asuv Põhja-Eestunud ettevõtjatele korraldatud infopäeval
ti kohaliku toidu konto sagedasti üles
tutvustati turundusvõimalusi ning räägiti
märksõnaga „kiluleib“.
sellest, et aktiivsemad liikmed saavad enam
Eestlased sõid sajandeid peamiselt
tähelepanu. Tegemist on avatud võrgustikuga,
kala ja koduloomade liha, piimasaamillega on oodatud liituma kõik kohalikud väidusi ja teraviljatoite. Nii on piirkonna
ketootjad.
Väike-Maarja
taluturu müügilett
avati 10. mail Põhja-Eesti kohaliku
toidu infopäeval.
Üritus oli suunatud
võrgustiku
registreerunud
liikmetele, kes liikusid pärast taluturule toidumärPõhja-Eesti kohaliku toidu võrgustiku infopäev Väigise üleandmist
ja püsileti avamist ke-Maarja taluturul. Keskel, laua juures istub Eha Paas.
Foto: Ivika Aman
Väike-Maarja selttoidukultuuri mõjutanud Pandivere
simajja. Kosutava pirukapausi järel alkõrgustiku nõlvadelt algavad jõed koos
gas päeva hariv osa.
paepealse õhukese mullakihiga, mis
Ülle Jukk jagas liikmetega oma
sobib pindmiselt haritud mullas võrsumõtteid ja kogemusi. Ta rääkis, kuidas
vate taimede, nt odra ja kartuli kasvaedukalt osaleda võrgustiku peamistel
tamiseks. Taluturul avatud müügiletil
reklaamimiskohtadel – laatadel. Sõon mõlemad olemas. Osta saab Kaarli
meru maaelufestivalil ja Jäneda sügistalu odraküpsiseid, Pärt-Jaagu kama,
laadal „Põhja-Eesti kohaliku toidu“ ala
Rebase Talu õunakrõpse ja õige pea ka
väljaehitamisest ning sotsiaalmeedias
muid Põhja-Eesti kohaliku toidu märreklaamimisest kõnelesid Katrin Kull,

gist kandvaid tooteid.
Hea toiduhuviline – tere tulemast Väike-Maarja taluturule! Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi taluturg on avatud Väike-Maarja bussijaamas Simuna mnt 11, reedel ja
laupäeval kl 10-15.
Taluturu info: Kai Tomingas, tel 526
0283
Ülevaate kirjutas
Ivika Aman

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

taaskasutuskeskus

Tamsalu mnt 1
on avatud laupäeviti kell 10-13.
Info: tel 5656 4959 (Tiia)

Märgis „Põhja-Eesti kohalik toit“
Piirkondliku toidumärgise ellukutsujaks on Arenduskoda. Komisjon omistab
märgise „Põhja-Eesti kohalik toit“ kriteeriumitele vastavale tootele või teenusele kolmeks aastaks, misjärel tuleb taotleda pikendamist. Märgis põhineb
eelkõige taotleja ja väljaandja vastastikusel usaldusel.
Märgise taotlemine on elektrooniline:
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/taotlemine
Vt ka: http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/
Lisainfo: tel 517 0214
Eha Paas, Arenduskoja toiduprojekti juht

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
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Simuna naisteklubi tegemised
12. mail tähistasime emadepäeva Simuna rahvamajas naisteklubi keskpäevakohvikus. Muusikalist külakosti
pakkus meile Taavi Taar. Kohviku seinu
kaunistasid Simuna kooli õpilaste joonistused.
Simuna naisteklubi esitas valla aasta ema kandidaadiks Leie Nõmmiste.
Meie suureks rõõmuks osutuski Leie
mitme kandidaadi hulgast valituks.
Õnne ja edu selles vastutusrikkas töös!
Nelipüha esimesel pühal, 20. mail,
õppisime Virge Lepa juhendamisel
valmistama martsipanist kaunistusi.
Sel korral oli osalejate hulgas ka päris
pisikesi tordimeistreid, kes ema ja vanaema abiga martsipani vormimisega
suurepäraselt hakkama said. Kursuse

lõpuks valmisid väga eriilmelised, kaunilt kujundatud tordid.
Martsipani õpitoaga lõppesid projekti „Tervislik toit – terve kogukond“ II
etapi koolitused sel hooajal.
Aitäh kõigile osalejatele ja koolitajatele.
Augustis seisab Simuna naisteklubil
ees kaunite koduaedade külastusreis.
Kaunist suvepuhkust kõigile!
Mary Tammet
Simuna Naisteklubi MTÜ

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kevadpeol Narvas
26. mail toimus Narvas järjekordne
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kevadpidu „Ikka üheskoos”.
Koguneti Narva kindluse Põhjaõues.
Tervitussõnad ütles Narva linnapea
Tarmo Tammiste. Ülevaate Narva ajaloost andis Narva Eesti Gümnaasiumi
ajalooõpetaja Tanel Mazur.
EKSÜ liikmesseltside seas astus
üles Rakke haridusseltsi regilaulurühm,
koosseisus Maria Kõiv, Tiia Ojanurm,
Maie Ots, Elin Pruul ja Elvi Tatrik Leelo
Ambose juhendamisel.
Samuti esinesid Narvas asuvad mitte-eesti kultuuriühendused – Valgevene selts Sjabrõ ja Poola selts Polonees. Kuna Narva muuseumis toimusid
samal ajal Vadja päevad, oli võimalus
lisada peo kavva ka vadjalaste esinemine.
Oli suurepärane rahvusseltside
pidu.
Rakke haridusseltsi regilaulurühm esinemas Eesti Kultuuriseltside
Ühenduse kevadpeol Narva linnuses. Foto: Erakogu

Aime Kinnep

23. juunil kell 18.00

Tule ekskursioonile Lätti!

Väike-Maarja jaaniõhtu

Rakke Valla Hariduse Selts kutsub 30. juunil ja 1. juulil ekskursioonile:
VALKA - VALMIERA - TURAIDA LOSS - RIIA - JURMALA - LIDO - PÄRNU
Registreerumine ja tasumine, ööbimisega Eesti majas – 25 eurot 22. juuniks.
Info ja registreerimine: tel 5362 0455, e-post: aime.kinnep@mail.ee
Muusikalist külakosti
pakkus Taavi Taar.
Foto: Mary Tammet

Kursusel valmisid kaunilt kujundatud tordid.
Foto: Erakogu

EV 100 talgud Rakkes
Rakke haridusseltsi
kingitus Eesti Vabariigi 100. juubeliks
oli panustada sellesse, et kõik Rakke
ja selle ümbruse kultuuriloolised mälestuskivid ja -plaadid
ning nende ümbrused saaksid korrastatud.
5. ja 6. mail toimunud
talgutel
eemaldati aastatel
1957 kuni 2014 paigaldatud mälestuskividelt sammal. Puhastati ja pesti mälestustahvlid ning
korrastati Kamarikul
seltsi poolt tähistatud lubjapõletuse
maa-ahju ümbrus.
Lisaks seltsirahvale ulatasid abikäe
pool tosinat rakkelast.
Tänusõnad kõigile talgulistele!
Aime Kinnep

Buss väljub Rakke bussijaamast 30. juunil kell 6.00

SINU NAINE
Rahvabänd 2017

Väike-Maarja valla eakate ekskursioon

Õhtujuht ILJA GOLOMB

Väljasõit kell 7.30
Väike-Maarja seltsimaja eest.
Osalustasu 16 eurot
Info ja registreerimine:
Anne, tel 519010043, 3261404; Leili, tel 5647 5478

Männisalu
kokkutulek

Enim sammaldunud Fr. R. Faehlmanni
mälestuskivi sai 6. mai talgupäeval puhtaks.
Foto: 2 x Malle Mattisen

Noortebänd kutsub töötubadesse!
Väike-Maarja seltsimajas alustas tegevust noortebänd (juhendaja Taavi
Taar), mille liikmed on Väike-Maarja
muusikakoolis õppivad noored. Muusikalises grupeeringus on lisaks lauljatele, klahvpilli-, kitarri-, basskitarri- ja
löökpillimängijatele ka kolmest trompetist koosnev vaskpuhkpilli rivi. Bänd
saab kokku korra nädalas ning proovid
kestavad 2 tundi. Kuu ajaga, mil koos
käidud, on repertuaari kogunenud souli, jazzi ja swingi sugemetega instrumentaalmuusikat ja ka eesti popmuu-

sikat.
Väike-Maarja valla kooliõpilastele,
kel huvi noortebändiga liituda, on augustis tulemas töötoad, kus tutvustatakse muusikainstrumente ning antakse näpunäiteid ansamblis musitseerimiseks. Töötoas esineb juba tegutsev
noortebänd ning kindlasti jämmime ka
koos huvilistega.
Registreerimiseks saata e-mail pealkirjaga „Noortebänd“ oma nime ja vanusega aadressile taartaavi@gmail.
com

Ebavere tervisespordikeskuse
välilaval
Jaanilaat ja loterii
Loterii peaauhind – jalgratas
ja mitmed üllatusauhinnad
Ansambel

11. juulil 2018 kell 7.30

VARNJA - KOLKJA - ALATSKIVI KUREMÄE KLOOSTER

2014. aastal paigaldatud mälestuskivi
„RAKKE SELTSIMAJA 1924-1944“ puhastamine.

9

Väike-Maarja vallas asuva Männisalu ehk endise Naraka küla
kokkutulek toimub laupäeval, 28.
juulil 2018. a kell 13 küla mälestuskivi juures.
Traditsioonilisele juuli viimasel
laupäeval toimuvale kokkutulekule on oodatud kõik, kes end Männisaluga seotuna tunnevad. Kaasa
võtta piknikukorv.
Info telefonil 5340 5718, Heili Nõgene

Võistlused ja mängud lastele
Jõukatsumised täiskasvanutele
Lõbusad atraktsioonid
väikestele ja suurtele

Sissepääs on TASUTA!
Info ja laadale registreerimine:
tel: 326 1837; 5302 4437
e-post: seltsimaja@v-maarja.ee

Rakke Päev
Ka sellel aastal on augustikuu 18. kuupäeval tulekul Rakke Päev.
Hommik algab laadamelus erinevate kauplejatega. Igal täistunnil toimuvad
kontserdid – esinevad kohalikud taidlejad ja natuke kaugemalt külalised.
Tegevust jagub nii lastele kui täiskasvanutele.
Päeva toitlustaja Kohvik EHE.
Jälgige reklaami!
Info: Rene Põllumaa, tel 5569 2792

Eelinfo
5. augustil kell 15.00
esineb Rakke suveteatris päevase kontserdiga

Tveri Eesti Seltsi pereansambel „ÕUNAKE“
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Ainetundjate aupäev

Noored tantsisid silmade särades Paides

uurimistööde kategoorias I koha ning
30. mail tunnustas Lääne-Viru Oma9. klassist Ege-Ly Petermann (juhenvalitsuste Liit Lääne-Viru ainetundjate
daja Relika Maripuu), kes saavutas 9.
aupäeval Sõmerul tublisid maakonna
õpilasi ja nende
juhendajaid, kes
esindasid maakonda üleriigilistel aineolümpiaadidel ning teistel
ainealastel võistlustel.
Väike-Maarja
gümnaasiumist
olid
aupäevale
palutud 11. klassist Janelle Laukse (juhendajad
Marju Metsman
ja Kristi Põdra), kes saavutas
ajalooalaste uurimistööde vabaKristi Põdra, Janelle Laukse, Robin Põdra,
riiklikul võistluRelika Maripuu, Ege-Ly Petermann. Foto: Meelis Meilbaum
sel gümnaasiumi
klasside inglise keele olümpiaadil maaloovtööde kategoorias I koha, 8. klassist
konna arvestuses 1.-3. koha ning vabaRobin Põdra (juhendaja Kristi Põdra),
riiklikul olümpiaadil 15.-27. koha.
kes saavutas samal võistlusel põhikooli

XII koolinoorte vabariiklik rahvatantsufestival „Rahvatants paneb silma särama“ toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas 5. mail ning Paide Vallimäel
6. mail. Väike-Maarja vallast võtsid
seekord osa tantsurühmad Rakkest ja
Väike-Maarjast.
Igakevadisel traditsioonilisel rahvatantsufestivalil osales sellel aastal
55 tantsurühma pea 900 tantsijaga
kümnest maakonnast – Harjumaalt,
Ida- ja Lääne-Virumaalt, Viljandimaalt,
Läänemaalt, Raplamaalt, Jõgevamaalt,
Pärnumaalt, Tartust, Tallinnast ja loomulikult Paidest.
Festivali raames pakutakse alati
noortele huvitavat ning harivat tegevust erinevates õpi- ja töötubades ning
võimalust esineda suurel laval Paide
Muusika- ja Teatrimajas ning vabas
õhus Vallimäel. Vallimäele mindi rongkäigus, mida toetas ilus ilm ja fännid
teede äärtes. Õpitubadest said nooremad proovida väga hästi organiseeritud tuletõrjeolümpiat ja suuremad
nautida line-tantsu.
Seekord olid festivalil ka välisküla-

Kümnendikud viisid laagris
teooria praktikasse
Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klass,
kes on terve lõppeva kooliaasta omandanud riigikaitsealaseid teadmisi ja
-oskuseid, osales
4.-6. juunil traditsioonilises kursust kokkuvõtvas
laagris.
Rutjal,
Kaitseliidu Viru
Maleva õppeväljakul tehti riviharjutusi, lasti püssi,
harjutati taktikat,
granaadiheidet ja
palju muud.
Teisel päeval
suunduti Porkunisse, kus toimus
kohtumisõhtu
Väike-Maarja
gümnaasiumi
vilistlase, major
Veiko Dievesega, kes rääkis oma ohvitseriteest. Matkal ümber Porkuni järve
oli õpilastel võimalus korrata aasta
jooksul riigikaitsetundides õpitut.
Väike-Maarja gümnaasiumi riigikaitseõpetajaks on Ants Rikberg, kelle juhendamisel on toimunud juba aastaid
35tunnine teoreetiline riigikaitsekursus, mille lõpetab 35tunnine praktiline
laager. Viimane toimus koos Tamsalu
gümnaasiumiga, kus on riigikaitseõpe-

tajaks Jaanus Raidlo, kes oli ka laagris väljaõppeinstruktoriks. Lisaks olid
instruktoriteks meie kooli abiturient

Foto: Ants Rikberg
Robert Põldmaa ja meie vilistlane, veebel Gert Raidla. Kõik nad tegid ära väga
suure töö laagri õnnestumiseks. Laagri lõppedes avaldasid kaks 10. klassi
noormeest soovi asuda järgmisel aastal juba ise instruktoritena appi.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Rakvere Ametikooli
Väike-Maarja õppekoht
ootab Väike-Maarjasse
õppima:
- koka (kutsekeskharidusõpe),
- mootorsõidukitehniku (kutsekeskharidusõpe),
- abikoka (3.taseme kutseõpe),
- keevitaja (3.taseme kutseõpe),
- sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehniku (3. taseme kutseõpe)
erialale.
Elektrooniliselt saab dokumente esitada sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) kaudu ajavahemikul 01. juuni – 10. august 2018.
Väike-Maarjas kohapeal toimub vastuvõtt 25. juuni – 10. august
2018.
Vastuvõtuinfot jälgi Rakvere Ametikooli kodulehelt: https://www.
rak.ee/sisseastujale/ või https://www.facebook.com/RakvereAmetikool/
ja Väike-Maarja õppekeskuse kodulehel.
Küsi lisa: vastuvõtt@rak.ee

Väike-Maarja gümnaasiumi 3.-4. klassi ja 8.-10. klassi rahvatantsijad.
Foto: Erakogu
töös erineva kooliga. Ka Väike-Maarja
lised. Tantsurõõmu tõid Leedu noored
on olnud selle toreda, säravate silmatantsuansamblist Grandinele Panevedega noortepeo võõrustajaks.
žysest.
Festivali korraldavad Eesti RahvaEgne Liivalaid
tantsu ja Rahvamuusika Selts ning PelVäike-Maarja rahvatantsuõpetaja
gulinna Gümnaasium igal aastal koos-

Meeleolukas ja äge aasta õpilasesinduses
Õpilasesinduse aasta on olnud äge ja
põnev. Aasta alguses liitus meiega palju uusi õpilasesindajaid ning panime
paika oma tegevusplaani. Alustasime
tihedamat koostööd ka meie kooliraamatukoguga.
Septembris käis meid koolitamas
õpilasesinduse endine kauaaegne juht
Hannamari Soidla, kes õpetas ja pani
meid meeskonnas paremini töötama.
Koostöös seltsimajaga korraldasime
kirbuka, mis osutus väga populaarseks
sündmuseks. Oktoobris tähistasime
Halloweeni ja korraldasime seltsimajas
selle tähtpäeva raames noorematele
peo. Jõulude ajal pidasime teisi meeles ja käisime mööda alevit helkureid
jagamas ning toetasime üht perekonda
vajaminevate asjadega.
Jaanuaris osalesid kooli kõik õpilased Osaleval Kohvikul, kus arutasime

meie ühiseid rõõme ja muresid. Küünlakuul tähistasime koolis sõbrapäeva ja
korraldasime kohviku. Märtsis toimus
Lääne-Virumaa Playback, mille korraldasime koostöös Tamsalu gümnaasiumi õpilasesindusega. Üritus oli vägev
ja mitmed õpilased tõid selle välja kui
aasta meeleolukaima sündmuse. Samal kuul valisime ka õpilasesindusele
uue presidendi, kelleks sai Keneli Pohlak. Kuna aasta lõpus oli koolisiseselt
nii mitmeid üritusi, siis keskendusime
pigem enda kui meeskonna arendamisele. Käisime õpilasesindusega Pärnus,
kus tutvusime riigigümnaasiumiga,
orienteerusime ja tegime kokkuvõtteid
Osalevast Kohvikust.
Mais tegime aastale tagasivaatelise
küsitluse, mis on õpilasesinduses alati väga oluline, sest läbi selle toimub
järgmisel aastal areng. Külastasime ka

Ojasaare golﬁkeskust, kus iga õpilasesindaja sai end proovile panna. Pall
läks meil ikka auku küll! Väga positiivne
oli see, et seal käisid meiega kaasas ka
4. klassi õpilased, kes soovivad järgmisel aastal õpilasesindusega liituda.
Neid oli tõesti palju ja me kõik loodame, et septembris on nad sama motiveeritud kui nüüd, kevadel.
Kokkuvõtteks: aasta oli vahva ja
teistmoodi, sest tegime mitmete teiste
organisatsioonidega koostööd. Loodame, et järgmine aasta on veelgi edukam
ja toredam, sest lähenemas on ju meie
kooli 145. aastapäev.
Keneli Pohlak
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse president

Robootikud esinesid edukalt festivalil USA-s
Rakke, Tamsalu ja Nõo
robootikute
ühismeeskond osales 25.-28. aprillil
2018 USA-s Detroidis FLL
World Festivalil.
Meeskond esindas Eestit Ainotse nime all, mis
on tagurpidi lugedes Estonia, aga vihjab ka tiimi
motole „Aina otse!”.
Pikk ettevalmistusperiood on kandnud vilja –
meeskond Ainotse pälvis
festivalil põhiväärtuste
inspiratsiooni II karika!
Rakke Kooli õpilastest osalesid ülemaailmMeeskond FLL-il, vasakult neljas Carolin Ambos ja
sel
robootikafestivalil
paremalt teine Laas Hendrik Lumberg. Foto: Velle Taraste
Võidetud karikas.
Carolin Ambos ja Laas
Foto: Velle Taraste
meeskondi 44 riigist, kusjuures mõnest
ke) ja Tiia Raudsepp.
Hendrik Lumberg. Õpiriigist oli mitu meeskonda.
Kokku oli festivalile registreerunud
laste meeskonna sõidu Ameerikasse
64 meeskonda USA-st ja Kanadast ning
tegid võimalikuks robootikute tulihinväljaspoolt Põhja-Ameerikat osales
gelised juhendajad Velle Taraste (Rak-

Koolide lõpuaktused
19. juunil kell 17.00 – Rakke
kooli lõpuaktus
21. juunil kell 12.00 – Väike-Maarja õppekeskuse lõpuaktus
Väike-Maarja seltsimajas
21. juunil kell 15.00 – Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassi
lõpuaktus Väike-Maarja seltsimajas
21. juunil kell 18.00 – Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klassi
lõpuaktus Väike-Maarja seltsimajas

Salla kooli kokkutulek 28. juulil 2018
Tänavu täituks 180 aastat Salla kooli
asutamisest. 2014. aastal õpilaste arvu
vähenemise tõttu kool suleti.
Selle ümmarguse tähtpäeva puhul
saame kokku Salla Kuursaali juures
28. juulil:
15.00 – kogunemine
15.30 – rongkäik läbi küla Käru teeristi, koolimaja esimesse asukohta
17.00 – hakkame Salla Kuursaalis
meenutama klassi- ja koolikaaslaste
ning õpetajatega veedetud aegu

Registreerimist ja osalustasu ei ole,
võta kaasa piknikukorv ja kaunid mälestused!
Kuursaalis saab osta sularaha eest
kohvi ja kohvikõrvast.
Palun jagage seda infot oma sugulaste, sõprade ja tuttavatega, kes on
Salla koolis õppinud või töötanud.
Kohtume 28. juulil!
Korraldajate nimel Anne Pohlak
Info: tel 5391 3911
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Mis saab Väike-Maarja Õppekeskuse
hoonest???
Väike-Maarja Õppekeskuse elueaks
jääb 55 aastat ja 9 kuud. 31. augustil
2018. aastal lõpetab Väike-Maarja Õppekeskus oma tegevuse. 1. septembrist
2018 alustab Väike-Maarjas tegevust
Rakvere Ametikooli õppekoht Tamme
tänaval. Õpinguid jätkavad esimese ja
teise kursuse õpilased ja välja on kuulutatud ka uue 2018/2019. õppeaasta
vastuvõtt. Väike-Maarja õppekeskuse
töötajatest on tehtud ettepanek jätkata
tööd Rakvere Ametikoolis ühele kutseõpetajale, seega haridusnõuniku väide
varasemas vallalehes ei vasta tõele,
et enamus Väike-Maarja Õppekeskuse töötajaid leiab rakenduse Rakvere
Ametikoolis.
Mind ajendas kirjutama mure Väike-Maarja Õppekeskuse hoone edaspidisest saatusest. Vallavalitsusel on
plaan hoone müüki panna ja leida erasektorist ostja, kes hoonele rakenduse
leiaks. Mõttel pole ju iseenesest viga,
kuid kui kuulata alevis levivaid jutte, võib õppehoonest saada tulevikus
hooldekodu. Samuti annab selliseks
mõtteks alust salapära müügiga seonduva ümber. Kas gümnaasiumi õpilaskodu ikka jääb või mitte? Võib-olla
kahel korrusel jääb, aga esimesel mitte.
Mis saab tüdrukute käsitöö klassist?
Küsisin vallavanemalt, kas juttudel võib
tõepõhi taga olla? Sain vastuse, et hetkel valmistatakse ette eelläbirääkimistega avatud pakkumisega dokumente
ning pakkujatele ei seata tingimusi,
millisel eesmärgil saab tühjaks jäänud
ruume avalikul pakkumisel soetada.
Seega võib hoonesse rajada ka hoolde-

kodu. Vallavanem isiklikult ei näe selles probleemi, et õppehoonete vahele,
üheltpoolt Väike-Maarja Gümnaasium
ja teiselt poolt Päästekool, jääks hooldekodu. Vallakeskus renoveeritakse,
rajatakse ilusad jalutusalad, õppekeskuse hoone ette tulevad purskkaevud ja
lauatenniselauad, et valla elanikel, eriti
noortel oleks tore seal vaba aega veeta.
Tulevikus tõenäoliselt piiratakse ala ära
aiaga, kuna hooldekodude territoorium
peab olema piiratud, et tagada klientide turvalisus.
Mina isiklikult leian, et hoonesse
hooldekodu rajamine ei ole piirkonna
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse seisukohast hea mõte. Ettevõtjana
oleks see loomulikult hea võimalus
kohe raha teenima hakata, sest õpilaskodu on korras, söökla samuti. Katusega ja fassaadiga tuleks tegeleda, aga
seda saab ju jooksvalt teha. Kliendid
saab koheselt sisse võtta ja tegutsema
hakata. Mul ei ole hooldekodu rajamise vastu midagi. Ühiskond vananeb ja
nõudlus hooldekodude järele kasvab,
kuid koht, kuhu asutus rajatakse, peab
olema sobilik. Haridusasutuste vahele,
keset alevit, see lihtsalt ei sobi.
Mind jäävad painama mõned küsimused, mis võiksid pakkuda mõtlemisainet teistelegi valla kodanikele:
Mis on meie valla perspektiiv? Millise
kuvandi me soovime oma vallast jätta? Kas meie prioriteet on noored ja
noored pered või lihtsalt soov üks kuluartikkel valla bilansist välja saada?
Mis saab Väike-Maarja Gümnaasiumi
õpilaskodust? Kas tõesti paigutame

ühte hoonesse sotsiaalset tuge vajavad noored ja elu lõpusirgel, rahu ja
vaikust vajavad eakad? Missugune on
maailmapraktika? Kaotame õpilaskodu, kas oleme tõesti jõudnud heaolu
piirini, mil meie piirkonnas õpilaskodu
teenust ei vajata? Miks ei ole arutatud
teisi võimalikke alternatiive lisaks hoone müügile?
Ma ei tea, mida arvavad valla teised
elanikud, kuid mina isiklikult arvan, et
koolihoonetega ühte kompleksi hooldekodu ei sobi ning arutada tuleks ka
teisi alternatiive hoone rakendamisele,
mitte ainult müüki erasektorile. Lisan
juurde väljavõtte Väike-Maarja valla
arengukavast 2018-2021. Vallaorganisatsiooni tegevust läbivad põhimõtted
ja väärtused:
• Avatus
• Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine
• Inimeste tunnustamine ja motiveerimine
• Otsuste ja tegevuste avalikustamine ja läbipaistvus
• Arengute planeerimisel valla kui
terviku nägemine
Kas kõik need põhimõtted ja väärtused on ikka rakendunud? Üheks valla
visiooniks on, et aastal 2021 on Väike-Maarja vald: elukestvat õpet väärtustav ning mitmekülgsete õppimisvõimalustega, kuid hetkel tundub, et elukestvast õppest ja mitmekülgsetest õppimisvõimalustest liigume me eemale.
Anneli Kütt
Väike-Maarja õppekeskuse õppejuht
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Suure Skaala RC mudelite
EMV 2. etapp Väike-Maarjas
Kasekamp (Väike-Maarja), teise ja kolJuba teist aastat järjest toimus Väimanda koha vastavalt Tõnu Tooming ja
ke-Maarjas Pandivere päeval suur RC
Rainer Ressar, mõlemad Tallinnast.
mudelite võidukihutamine, kus põhik1/10 bagide klassis kihutas esimelassidena osalesid Eesti meistrivõistseks Tõnu Tooming Tallinnast, teisele
luste 1/5 mõõtkavas 2wd ja 4wd mudekohale platseerus Marcus-Mattias Valid.
Kohal
oli
kogu Eesti paremik ja rahvusvahelist mõõtu
andis välisvõistleja
Soomest.
Nendest kahest
võistlusklassist
populaarsem oli
neljarattaveoliste
mudelite klass,
keda oli stardis
kokku
üheksa.
Parima tulemuse saavutas Teet
Toomsalu
Tartust, kes pooletunnises ﬁnaalis
edestas konkuMudelautod võistlusrajal.
renti nelja ringiFoto: Kristo Kiisk
ga, läbides kokku
her Väike-Maarjast ja kolmas koht kuu62 ringi. Teise koha peale heitlesid tulus Dmitri Danilovile.
liselt Oliver Peebo ja Indrek Daveli, kelKokku oli võistluspäeval stardis 32
le vahele jäi ﬁnaali lõpuks kõigest üks
mudelit.
sekund.
Äge ja pingeline päev oli, järgmisel
Tagaveolistes bagides võttis kindla
aastal kihutame jälle platsi triibuliseks!
võidu Pekka Heikkilä Soomest, läbides
Kohtumiseni Pandivere päeval
30 minutilises ﬁnaalis 69 ringi. Teise
2019!
koha saavutas Ever Kelt ja kolmanda
Maiko Taelma.
Bruno Vaher
Lisaklassidena olid võistluste kavas
Väike-Maarja mudelihall
veel 1/8 mõõtkava ja kuni 1/10 mõõtkava mudelid. 1/8 bagide võidu sai Karl

Kotli Maja tegus poolaasta

Kotli maja uus katus valmib kohalike ettevõtjate käe all.
Enne suve on paras aeg teha väike vahekokkuvõte tegevustest, mis MTÜ Kotli Maja poolt viimasel ajal ellu viidud
või teoksil on.
Kõige mahukam ja kogukonnale
nähtavam ettevõtmine on kindlasti Väike-Maarja keskuses asuva Kotli maja
remont. Talgutööd lagunenud konstruktsioonide lammutamiseks algasid
juba eelmise aasta veebruaris. 35 vabatahtlikku abilist panustas sellesse mullu üle 300 tunni tööd. Sügisel algasid
köögi ehitustööd ja korstnate remont,
kahe ruumi põrandate, sh keldri vahelae betoneerimine ja uue vee-sisendi
väljaehitamine. Veebruaris ehitustööd
lõppesid ning paigaldati pliit. Kevadel
sai paika köögimööbel ja -tehnika. Maikuus läks lahti katuse remont ja katusekatte vahetus, mis lõpeb augustis.
Lisaks ehitamisele oleme soetanud
kogukonnakööki vajalikud potid-pannid-kulbid-kopsikud jms.
Teeme ära! talgupäeval tegi 14 talgulist Kotli aias heakorratöid. Suureks
abiks olid taas meie head partnerid
naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnast ja kodutütred. Talgutoitu valmis-

tasime ja nautisime oma äsjavalminud
köögis üheskoos pika laua taga istudes.
Lõpule on jõudnud ühisprojekt Pandivere Ettevõtlikud Noored (PEN),
mille käigus kahe aasta jooksul korraldasime piirkonna noortele tegevusi
ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamiseks. Projektis osales 95 õpilast kõigist
valla koolidest. Viisime läbi kuus õpi-

tuba aja planeerimise,
avaliku
esinemise, meeskonnatöö, müügi ja kogemuse
mõtestamise
oskuste arendamiseks. Toimus
kaks 24h ettevõtluslaagrit Junior
Achievment Eesti
eestvedamisel.
Korraldasime
kaks õppekäiku
ja kahel korral
osalesime Eesti
suurimal õpilasﬁrmade
laadal
Tallinnas. Õpilaste ettevõtluskonverents oli ilmselt Eesti mõistes enneolematu, sest seda korraldasid neljandate klasside õpilased.
Tänu selle projekti toele tegutses meie
vallas ametlikult kolm õpilasﬁrmat ja
kaks miniﬁrmat, lisaks veel mitmed
õpilaste ettevõtlusalased ettevõtmised, mida ei registreeritud. PEN-projekt algas 2016. a oktoobris suure ins-

Teeme ära! talgupäeval maitsti üheskoos Kotli maja
äsjavalminud köögis tehtud talgutoitu.

Projekt Pandivere Ettevõtlikud Noored pakkus tegevusi
valla koolide õpilastele. Foto:3 x Kadri Kopso
piratsioonipäevaga Väike-Maarjas ja
lõppes tänavu maikuus kokkuvõtete ja
sportliku tegevusega Ojasaare golﬁkeskuses.
MTÜ Kotli Maja osales tänavu ka
Eesti Rukki Seltsi traditsioonilise rukkipäeva korraldamisel, et tutvustada Kotlite suguvõssa kuuluvat sordiaretajat ja
„Sangaste“ rukki kaasautorit Constance
Kalmu ning tähistada tema kodukoht
Imukveres mälestuskiviga.
Meid on lahkete annetustega toetanud Aleksander Tenzo, Anu Kotli,
Tõnu Kotli, Alar Kotli, Priit Kotli, Piret
Nurmetalu. Asendamatuks abimeheks
siseruumide ennistamisel on restauraator Dmitri Panov.
MTÜ Kotli Maja tänab kõiki vabatahtlikke abilisi, annetajaid ja toetajaid. Teie abiga liigume oma eesmärkide saavutamisel ikka edasi. Ees on ootamas kooskokkamised ja toidu- ning
toitlustusetiketiga seotud õpitoad,
disainitöötoad, turvalisuse suurendamine ja kogukonna teadmiste suurendamine keskkonna kujundamisel kaasarääkimiseks,. Kohe kui oleme valmis
remonditud majaosas külalisi vastu

võtma, anname sellest ka teada.
Kadri Kopso
MTÜ Kotli Maja toetusprojektid:
Kogukonnaköök Kotli majas – rahastus
EL LEADER-meetmest; ehitustööd OÜ
OTO-Ehitus, omanikujärelevalve Juhan
Rumm, köögimööbel OÜ Näpi Puit.
Küttesüsteemi renoveerimine – rahastus rahandusministeeriumi kohaliku
omaalgatuse programmist; pottsepatööd korstnapühkija Leino Aasmets.
Katuse renoveerimine – rahastus EL LEADER-meetmest; ehitustööd OÜ Lussu
ja plekksepp Ants Einsalu.
Kogukonnaköögi töövahendid – rahastus rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmist
Pandivere Ettevõtlikud Noored – rahastus EL LEADER-meetmest; projekti
partnerid MTÜ Võivere Tuuleveski ja
Väike-Maarja vald
Kiriloomaraamatu ettevalmistamine – rahastaja Eesti Kultuurkapital; kirjastaja
Saara Kirjastus
Kõigi projektide omaosaluse katmist on toetanud Väike-Maarja vald.
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Kiltsi kooli õpilaste muljeid projektireisist Portugali
Merette Möldre:
„21. aprilli jahedal varahommikul
suundusime viiekesi Tallinna lennujaama, et sealt lennata Stockholmi
ning edasi Lissaboni. Kohale jõudes
olid kõik väga väsinud, sest seljataga
oli pikk ja liikumist täis päev, aga sellest hoolimata olid kõik ootusärevuses,
sest järgmisel päeval oli majutavate
peredega kohtumine.
Järgmisel hommikupoolikul külastasime Lissabonis Okeanaariumi, mis
oli Euroopa suurim. Okeanaarium oli
põnevalt ülesehitatud ning sobis igale
vanusele. Veetsime seal suurema osa
päevast, kuid see oli seda väärt: kalu
ning koralle igalt poolt maailmast,
pingviinid, saarmad ja muud elustikku.
Sellele järgnes sõit köisraudteel mööda
Tejo jõe kallast, mis oli samas õudne,
kuid ka võrratu, sest vaated olid kirjeldamatud. Õhtul viis meid laev üle Tejo
jõe Seixalisse, kus ootasid meid majutavad pered. Mida lähemale Seixalile, seda rohkem puges hirm naha alla.
Tõtt öeldes, tol hetkel ei tahtnud üldse
Lissabonist lahkuda, kuid nüüd tagasi

Projekti raames kavandatud tegevused olid väga hästi organiseeritud, kuid
päevad olid tehtud väga pikaks ning
olid väsitavad, aga see oli seda väärt.
Külastasime lähedal asuvaid tuntuid
Portugali vaatamisväärsuseid, võtsime
osa pidustustest, kuulsime Portugalis elavate rahvuste mitmekesisustest
ning läbisime Lissaboni tänavaid, kus
elasid just immigrandid erinevatest
maadest. Ka Portugali koolis, mis osaleb projektis, oli näha rahvuste mitmekesisust ning rohkust. Eelviimasel pro-

mõeldes kahetsen, et nii mõtlesin, sest
peredesse minek oli palju kergem, kui
sealt ära tulek.
Mind majutavas peres oli neli liiget:
ema, isa ja kaks tütart. Pere oli väga
tore, abistav ja jutukas: juba esimese päeva õhtul rääkisime mitu tundi
Eesti ja Portugali erinevustest, traditsioonidest, toitudest ja ka iseendast.
Järgmisel päeval läksime kooli, mis oli
võrreldes minu praeguse kooliga mitukümmend korda suurem. Peretütar käis
9. klassis ning oli ainuke oma klassist,
kes majutas projektiriikide õpilasi, mis

jektikohtumise päeval tantsisid paljud
rahvused oma rahvatantse ning pärast
seda toimus kultuuriõhtu, milles tutvustati eri rahvuste toite. Mitmekesisus
tõesti rikastab.
Portugali projektikohtumisel sain
endale palju mõtteainet, sain tunda
end kui sisserändajana, maailmapildi
avardumist ning ka kogemusi inimestega suhtlemisel teises keeles. Olen väga
tänulik mind majutanud perele, et nad
olid nõus mind majutama, abistama
ning Portugali kultuuri ja traditsioone
tutvustama.“

vaid veeloomi. Sammuti nägin akvaariumis käsnasid ja meritähti, keda me
olime hiljuti bioloogia tunnis õppinud.
Pärast seda läksime sõitma köisraudteega. Selle läheduse asus ka Eurovisiooni ala, kus toimub mai alguses
üleeuroopaline lauluvõistlus.
Seixalis ootasid meid meie majutajad koos oma vanematega. Oma majutaja koju jõudes tutvustas Andre kogu
korterit. Pärast rääkisime ja küsisime
üksteiste kohta ja oma maade kohta,
aeg lendas kiiresti. Andre ema oli valmistanud kala. Ma ei söö tegelikult
kala, aga viisakusest ma proovisin ja
see maitses mulle. Portugalis süüakse
väga palju kala ja eriliseks toiduaineks
on bakalau – soolatud ja kuivatatud
tursk.
Koolis tutvustas Andre mulle oma
sõpru ja kooli. Ning seejärel oli meil
kehalise kasvatuse tund. Minu arvates
oli nende kehaline kasvatus tunduvalt
leebem ja lihtsam kui meil. Nad lihtsalt
kõndisid kaks tiiru ümber jalgpalliväljaku ja lihtsalt venitasid end. Kehalise
kasvatuse õpetaja andis neile umbes
10 minutit joomispausi, aga nad hoopis tulid meid küsitlema. Korraga tuli
nii palju küsimusi ja komplimente, et
ei saanud arugi, kes mida küsis.
Seejärel oli meil töötuba, kus me tegime vannitoa plaatidele tähe, et ühiselt kirjutada projekti nimi. Järgmisel
päeval polnud meil tunde, kuna oli iseseisvumispäev. Sel päeval toimus ekskursioon Lissaboni. Õhtupoole läksime
me terve majutava perega kontserdile.
Südaöösel toimus jõe peal suur ilutulestik.
Järgmisel päeval oli esimene tund
portugali keel, kus õppisime portugali
keeles end tutvustama. Ausalt öeldes
on portugali keel minu arvates veidi
keeruline. Õhtul toimunud lõpupeol istusid meie lauas toredad inimesed, kellega oli lõbus. Seal visati nalja ja kõik
olid rõõmsad. Reedel panime kõik koos
omatehtud plaadid seina. Seejärel jätsime oma sõpradega hüvasti.
Kokkuvõtteks võin öelda, et päevad olid pikad, kuid need kõik olid
hästi planeeritud. Samuti oldi toidud
peredes ja väljaspool huvitavad. Sain
laiendada oma silmaringi taimestiku
ja loomastiku kohta. Oluline oli rääkida inglise keelt ning seda veidi parandada, sain aru ka kui tähtis on inglise
keel meie elutegevuses. Tutvusin väga

osalejad peredesse, kus veetsime terve
nädala. Minu peres elasid lisaks vanematele ka kaks tüdrukut. Majutaja,
kes minuga põhiliselt aega veetis, oli
14-aastane Patricia. Kuigi võõrasse perekonda minemine oli taaskord hirmutav, siis harjusin nendega tasapisi. Ühine keel peaaegu puudus, sest kumbki
osapooltest ei osanud eriti inglise
keelt. Seepärast leidsime lahenduse
erinevatest keeleäppidest ja kehakeelest. Kuna programm oli väga tihe ja
keskkond tundmatu, siis oli nädal minu
jaoks emotsionaalselt väga raske ja väsitav, ent samas ka tore ja õpetlik.

Kool Seixalis oli suurem kui minu
Kiltsi põhikool. Kuigi kõik õpetajad ja
õpilased, kellega kohtusin, olid lahked
ja sõbralikud tundsin puudust oma
kodust ja kodukoolist. Kodumaal tunduvad kõik asjad kuidagi omasemad,
teistmoodi ja kohati isegi paremad.
Ühel päeval õnnestus meil osaleda
portugali keele tunnis, mis oli põnev
kogemus ja meeldis mulle väga. Veel
meeldis mulle päev, mil külastasime
Lissabonis loomaaeda. Nägin esimest
korda oma silmaga kaelkirjakuid. Kustumatu mulje jättis ka delﬁinide show.
Kokkuvõtteks tahan öelda, et vahel
peab kaugel maailmaäärel käima, et
hinnata seda, mis sul igapäevaselt kodus harjumuspäraseks on muutunud.“

Portugali mitmekesisus
Seekordne Erasmus+ projekti „Richness by Diversity“ projektikohtumine
viis meid kevadisel koolivaheajal Portugali Seixali. Kohtumise märksõnadeks kujunesid meeskonnatöö ja abivalmidus, sest kui meie noorima meeskonnaliikme kohver keeldus koostööst,
algas ühendatud jõududega rännak
hotelli.
Kohtumise teemaks oli reaalainete õpetamine võõrkeeles kõnelevatele
õpilastele. Õpetajate Agnes Leemetsa,
Kati Kümniku ja Tanel Kümniku praktikas katsetatud töölehed matemaatikas,
füüsikas ning keemias äratasid projektipartnerites huvi. Lisaks projekti kodutöödele, millest mahukaim oli õppeotstarbel lauamängu loomine, sai reisil
õpilastele õpetatud mitmeid iseseisva
reisimise oskuseid ja teha ettevalmistusi järgmise projekti kodutöödeks.
Head võimalust kolmanda keeleoskuse – märkidekeele – õppimiseks pakkus
Lissaboni metroo. Erinevatel sõitudel
viis rühma algpunktist lõpp-punkti erinev tiimikaaslane. Heaks abimeheks oli
linna kaart ning peab ütlema, et neiud
said hakkama üllatavalt hästi. Nemad
oma hilisemas reisisellide elus kindlasti hätta ei jää.
Õpilaste kõige meelepärasemaks
osaks Lissabonis oli kindlasti Okeanaariumi ja loomaaia külastamine. Järgmise kohtumise teemaks on bioloogia ja
loodusõpetus. Lapsed said alustada
loomade ja taimede pildistamist, mis
on järgmise kohtumise üks kodutöödest. Oma silmaga saime näha tõusu
ja mõõna, mis Läänemeres on märkamatu.
Seixalis ootasid meid sõbralikud ja
entusiastlikud kodumajutajad. Kui ka
esmalt lapsed veidi kõhedust tundsid,
siis kohtudes soojalt sõbrakätt pakkuvate portugallastega ununes kohmetus
ja kartus vähese keeleoskuse pärast.
Seixali kool on meie koolist palju-palju suurem ning nende rahvuste

paabel on muljetavaldav. Enamasti oskavad nende sissrändajad juba mingil
määral portugali keelt, sest enamus
asub Portugali elama endistest asumaadest. Koolipere oli väga sõbralik,
suhtlemisaldis ning meie tüdrukutega
vestlemisest huvitatud. Appi võeti nutitelefonid ning kehakeel ja kõik sujus.
Projektikohtumine oli Rui Amaro
meeskonna poolt korraldatud väga
hästi. Päevad oleks võinud isegi veidi
lühemad olla, aga kõike, mida pakuti,
ei saanud ka vaatamata jätta. Meeleolukas reis Cristo-Rei mälestusmärgi
juurde, väljasõit Lissaboni ja Setubali,
Portugali iseseisvuspäeva tähistamine öise ilutulestikuga – kõik oli vahva.
Kohtumine kulmineerus neljapäeval
rahvuste õhtuga, kus pakuti suupisteid
igalt projektiga ühinenud maalt ning
pearoad moodustasid toidud Brasiiliast, Angoolast ning mujalt Aafrikast.
Põnevaim osa kohtumisest oli siiski
õpetaja Kati Kümniku bioloogia tund
kohalikele noortele. Tund toimus loomulikult eesti keeles ja esimese ehmatuse üle elanud portugali lapsed asusid
hoolega ettevalmistatud töölehti täitma. Tunnistan ausalt, et tunni lõpuks
oli nahk päris märg, aga hakkama saime!
Hüvastijätt majutajate ja partneritega kujunes pisaraterohkeks. Meie,
põhjamaiste eestlastega ongi vist nii,
et algul ei saa vedama ja pärast ei saa
pidama. Tüdrukutel oli kahju lahkuda,
sest oli leitud päris palju uusi sõpru ja
suhtlus oli just hoo sisse saanud. Pole
hullu – sügisel kohtume Hispaanias ja
alati jääb suhtlus FB-kogukonna kaudu
ning emaili teel.
Vahva reisiseltskonna moodustasid
seekord Merette Möldre, Siret Aleksa,
Moona Mürk ja õpetaja Kati Kümnik.
Aitäh meeldiva seltskonna eest!
Merje Leemets
Kiltsi põhikooli direktor

Foto: 3 x Erakogu
tähendas seda, et pidin neil hetkedel
oma mugavustsoonist välja tulema
ning suhtlema inglise keeles ja aru saama, mida õppetundides õpetati. Portugali keel tundus tõeliselt raske. Neil on
tähti, mida eesti keeles pole ning nad
ei põrista r-i nii nagu meie, vaid tekitavad tähe heli kõriga. Õpetajad võtsid
mind nende kooli õpilasena ning seetõttu töötasin tunnis kaasa.

Siret Aleksa:
„Minul lennukogemus varasemast
puudus, seega ma alguses arvasin, et
lennukiga on üsna jube sõita. Kuid vastupidi – lendamine oli üsna tore ja äge
kogemus.
Järgmisel
päeval
külastasime
veeloomade akvaariumi. Minu arvates
oli see huvitav, kuna sain näha erine-

paljude toredate inimestega. Portugalis oli tore ja huvitav.“
Moona Mürk:
„Reis Portugali oli väga põnev ja huvitav kogemus. Sõit algas väga varastel
hommikutundidel. Esmalt lendasime
Tallinnast Stochholmi ja sealt edasi
Lissaboni.
Projekti alguses jagati kõik õpilas-

Projektipartnerid Kiltsi koolist Portugalis. Foto: Merje Leemets
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Kokkuvõte Kiltsi koolipere
tublidest tulemustest
Iga väike ja suur vajab tunnustamist ja
pikka paid. Ega me eestlastena eriti altid teisi kiitma pole, seda enam on kooliaasta lõpp just koht kokkuvõteteks ja
tublide paitamiseks.
Meie väikese kooli 64-st lapsest
pooled õpivad väga hästi või hästi. Ainult viitele õpivad Anet Akkuratov, Riia
Rebane, Sören Repo, Mattias Laukse,
Linell Lusmägi ja Merette Möldre.
Tavaliselt kaasnevad heade hinnetega ka igapäevane aktiivsus koolielus
ning head tulemused aineolümpiaadidel, viktoriinides ja spordivõistlustel.
Meie lapsed on lõppeval õppeaastal
osalenud ajaloo, bioloogia, füüsika,
geograaﬁa, matemaatika ja keemia aineolümpiaadidel kaheksa õpilasega.
Parimad tulemused on Merette Möldrel, kes füüsikas ja matemaatikas saavutas esikoha ning keemias teise koha
– juhendajad õpetajad Kati ja Tanel
Kümnik. Samade õpetajate teeneks
võib pidada Merette osalemist rahvusvahelisel keemiavõistlusel ja keemia
ning matemaatika lahtistel võistlustel
Tartus. Meeskonnana – Merette Möldre, Moona Mürk ja Lilli-Ly Hiielaid –
võideldi end keemiavõistluse „Kolb“
vabariiklikku ﬁnaali. Võistkondadena
ja individuaalselt on osaletud kodani-

oma tööd konkursile „Minu olümpia“
(juhendajad õpetajad Katrin Topkin ja
Liisu Tähe), 1. ja 2. klassi õpilased osalesid piltkirja konkursil (õpetaja Agnes
Leemets).
Iseenesestmõistetav on osalemine
Väike-Maarja vallas toimuvatel üritustel. Rahvajuttude pajatamises olid
tublimad Eliise Kivistu ja Amanda Syla
(õpetaja Ada Väät), algklasside luulekonkursil oli parim Marleen Hummal
(õpetaja Agnes Leemets), laulukonkursil saavutas Sören Repo eriauhinna,
Janely Miadzielec 3. koha ja Romet Belov 2. koha (õpetaja Eve Põldmaa) ning
maakondlikul Laulukarussellil 3. koha.
Uhked saame olla ka spordis tehtud
tulemuste üle. Lauri Luik on maakonnas oma vanuseklassis kõrgushüppes
kolmas, Chris Alexander Rand kuulitõukes esimene, Sören Repo kolmevõistluses teine. Ralf Laansoo on kuulitõukes esimene, kaugushüppes ja 60
m jooksus teine ning kolmevõistluses
kolmas poiss maakonnas. Pavel Mets
on kolmevõistluses ja kõrgushüppes
teisel kohal, kuulitõukes kolmandal
kohal. Eliise Kivistu treenib kooliväliselt Maris Kaarjärve käe all ning on
saanud kõrgeid kohti vabariigis nii
suusatamises kui jalgrattaspordis. Li-

tusel ning kes on alati heal meelel nõus
abikätt ulatama!
Pikk pai õpetaja Mari-Vivian Ellamile, kes küll viimase trimestri pisibeebiga kodus, kuid mõtetes ikka meiega!
Pikk pai õpetaja Reeva Johansonile,
kelle töö tulemusena saavad õpilased
hakkama ka teistsuguses keelekeskkonnas!
Pikk pai õpetaja Marje Kertile, kes
järjekindlalt visadusega valmistab algklasside tüdrukuid-poisse ette keskastme keerukateks õppeaineteks!
Pikk pai õpetaja Kati ja Tanel Kümnikule, kes nii kooli- kui eraelus kõnnivad
käsikäes ja keda koristaja hilistel õhtutundidel lausa jõuga peab koolimajast
välja tõstma!
Pikk pai õpetaja Agnes ja Egon
Leemetsale, kes ühise meeskonnana
panustavad kooliellu ning muudavad
algklasside elu sisukamaks ja lahedamaks!
Pikk pai õpetaja Helis Manninenile,
kelle õpilaste motiveerimise oskus on
ületamatu!
Pikk pai õpetaja Sandra Pajule, kes
pisitütre kõrvalt jaksab Tartu Ülikoolis
logopeediametiks valmistuda!
Pikk pai õpetaja Eve Põldmaale, kes
muusikatunnid huvitavamaks on muut-

8.-14. juulil
noortepäevad Valgevenes, Mostõs –
osalevad Rakke ja Mostõ noored
Rahvusvahelist noorsootööd, mille raames noortepäevad 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.

XII vabariiklik koolinoorte
rahvatantsufestival
Sel aastal toimus festival 5. ja 6. mail
Paides. Osales ca 800 tantsijat üle Eesti, Rakkest osales kaks kultuurikeskuse
tantsurühma. Kõikidele rühmadele oli
enne õhtust kontserti päevakavas neli
minutit lavaproovi ja hulgaliselt huvitavaid töötube – kividele maalimine,
line-tants, politseiõppus jm.
3.-5. klassi tantsurühm käis Paide
raamatukogus, kus neile tutvustati
vanu põnevaid lasteraamatuid ja ka
uusi raamatuid, mida sai avades ruumiliselt vaadata. Toimus viktoriin ja
täideti innuga tegeluslehti. Parim oli
loomulikult tuletõrjeolümpia, kus oli
kasutusel ohtralt vett ning märjaks
kasteti kõik soovijad. Oli 23 ala – tuletõrjevoolikuga hüppamine, kanderaami kandmine, vee tassimine ühest
anumast teise jm. Tegevusi alustas ja
lõpetas tuletõrjesireen. Oli väga vahva
ja väga väsitav.
Siis – rahvariided selga ja kontsert
võis alata. Lääne-Virumaa oli kavas viimane ja oma etteastet tuli meil oodata
natuke üle kahe tunni. Nii mõnigi päevast väsinud tantsija vaatas unes veel
sündmused üle. Nautisime teiste tant-

sijate etteasteid ning kauneid rahvarõivaid ja oligi meie kord esineda. Saalis
olid vaatamas ka Rakke lapsevanemad.
Õhtusse mahtus veel leedukate
kontsert, ﬁlmi vaatamine ja disko. Veel
praegugi ajab muigama kui avastasime
pärast diskot, et garderoobi on kõige
väiksemale poisile jäetud paar numbrit
suurem jope. Väsimus oli suur, emotsioone palju ja ka nutiseadmed oli vaja
enne öörahu saabumist üle vaadata.
Pühapäeva jäi päästeameti show Paide tehisjärve ääres, rongkäik Paide Vallimäele ja kontsert.
Laste arvamused olid positiivsed –
igal juhul läheks veel sellisele tantsupeole. Tantsijaid oli palju, tantsud olid
vahvad. Ka meie esinemine tuli hästi
välja. Päevad olid pikad ja sisukad, kuid
kordagi ei tulnud mõtet – enam ei tule.
Nii tore oli koos tantsida ja lustida selliste toredate tüdrukute ja poistega.
Kokkuvõtteks – igal ajal ja iga ilmaga
läheks veel sellisele peole!
Tantsulaste muljeid ja mõtteid vahendas juhendaja
Riina Gull

Foto: Meelis Meilbaum
kupäeva viktoriinis – parimad Amanda Syla ja Olivia Leon (õpetaja Liisu
Tähe), informaatikaviktoriinis Kobras –
parim juunioride hulgas Merette Möldre ja benjaminide hulgas Olivia Leon
(õpetaja Kati Kümnik), metsaviktoriinis
– Riia Rebane, Robert Kööp, Mattias
Laukse (õpetaja Marje Kert), matemaatikavõistlusel Känguru – parim pre-ekolier Sören Repo (õpetaja Agnes Leemets), parim ekolier Steven Michael
Rand (õpetaja Eve Põldmaa), parim
benjamin Lupe Topkin, parim kadett
Olivia Leon ja parim juunior Merette
Möldre (õpetaja Tanel Kümnik) ning
Ornitoloogide Seltsi korraldatud linnuviktoriinis – parimad Rander Möldre
ja Romet Belov (õpetaja Kati Kümnik).
Maakondlikul loodusloopäeval osalesid Anet Akkuratov, Riia Rebane, Sören
Repo ja Merete Möldre (õpetaja Marje
Kert).
6. klassi õpilased saatsid omaloomingulised haikud Jaapani Suursaatkonna konkursile. Eliise Kivistu osutus
Virumaa luulekonkursi „Mis on Eesti“
võitjaks. Ka joonistuskonkursid ei ole
meil kahe silma vahele jäänud – Lupe
Topkin osutus Suurbritannia Suursaatkonna konkursil Queen’s Birthday Party
võitjaks ning on kutsutud saatkonda
vastuvõtule (juhendaja Katrin Topkin).
Lupe osales ka Lääne-Viru joonistusvõistlusel „Kodu on nii imeline tavaline paik“. Kümmekond last saatsid

saks eelnevale on tütarlaps maakonna
meister kõrgushüppes ja 600 m jooksus
kolmandal kohal. Kerdo Kuusmaa on
palliviskes ja kuulitõukes teisel kohal
ning kettaheites kolmandal kohal. Siim
Meidla jooksis end TV10 olümpiastarti
sarjas vabariigis 60 m jooksus 4. kohale. Urmeko Andres Aal hüppas koolinoorte meistrivõistlustel end kõrgushüppes kolmandale kohale. Vallimäe
karika murdmaajooksul tõi võistkond
– Pavel Mets, Maris Danilova, Kaarel
Elmik, Kerdo Kärt, Amelia Razduvanova, Laura Hiielaid, Marten Vaher, Maikel Danilov, Lauri Pent, Eliise Kivistu,
Amanda Syla, Lilli-Ly Hiielaid, Moona
Mürk ja Janely Miadzielec – koolile 3.
koha. Kokku on õpetaja Helis Mannineni õpilased tulnud sel hooajal spordivõistlustel esikümnesse 118 korral!
Tulemustega seoses on aasta jooksul lastele jagatud 22,7 kilogrammi šokolaadi, viimase aktuse auhinnalaual
oli tublidele ainetundjatele 8 nimelist
meenetaldrikut, esimese kolme hulka
tulnud noorsportlastele jagamiseks 22
nimelist kruusi, viktoriinide tublimatele ligi 30 pisimeenet.
Ega tulemused ei tule tööta. Nii tublide õpilaste juhendajateks saavad olla
ainult väga head õpetajad! Kiltsi kooli
õpetajatega läheksin pikemalt mõtlemata mistahes olukorras koos luurele!
Pikk pai õpetaja Liia Allingule, kelle
õpilased esinevad igal kooli peol ja ak-

nud ja õpilastesse pillimänguusku sisendab!
Pikk pai õpetaja Siret Stoltsenile,
kelle õpetusel eesti keel ka teisest rahvusest lapsele armsaks saab!
Pikk pai õpetaja Katrin Topkinile, kes
pisipoja kõrvalt tahab ja suudab kooliellu panustada!
Pikk pai õpetaja Liisu Tähele, kes
teismelistega ikka ühise keele leiab ja
õpilasesindust õigele teele suunab!
Pikk pai õpetaja Ada Väädile, kes
meie tööka õpetajaskonnaga ühines
ning vastutusrikka ülesande – 9. klass
lõpueksmile viia – enda peale võttis!
Pikk pai kooliõele Timo Kalterile, kes
noore ja entusiastlikuna meie kooliperre sulandus ja terviseedenduse enda
õlule võttis!
Pikk pai õpetaja Õnnela Kuusemäele, kelle lennukal juhendamisel väikesed savinäpud ainulaadseid esemeid
meisterdavad! Ja aitäh Kailashile ning
tema suguvendadele ka!
Pikk pai treener Raul Paklerile, kes
hämmastavalt vaiksel häälel kärarikka
kamba judotreeningusse suunab!
Pikk pai Õie Lukošeikole, Ülle Ravelile ning Hans Leemetsale, kelleta kooli
normaalne toimimine võimatu oleks!

Rakke kultuurikeskuse noorte segarühm.

Ilusat suvepuhkust kõigile!
Merje Leemets
Kiltsi põhikooli direktor
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Rakke kooli 3.-5. klassi tantsurühm.
Foto: 2 x Erakogu
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Poisid (sündinud 1999-2001):
1. Karl Siimer, 60 p; 2. Mattias
Preisfreund, 52 p; 3. Indrek Niinemets,
18 p; 4. Robin Baiduža, 17 p.
Tüdrukud (sündinud 2002 ja hiljem):
1. Merily Tambik, 60 p; 2. Angelina
Alt, 54 p; 3. Sivone Vinkel, 49 p; 4. Maar-

Kokku peeti seitse vooru, lõplik
punktisumma kujunes viie parema vooru tulemuste summeerimisel.
1. Väike-Maarja (Ivar Lass, Jüri Vilimaa, Romet Sepping), 100 p
2. MEH (Marju Metsman, Edgar
Tammus, Heili Nõgene), 86 p
3. Jane (Jane Kool, Andri Part, Indrek
Aksel), 85 punkti
4. LX (Aivar Liivalaid, Ain Kõiv, Valdis Oja), 82 p
5. Vivo Perlei (Rainer Teidla, Rivo Täheste, Priit Aja), 80 p
6. Muumid (Richard Veelaid, Aleksander Kopso, Kirke Tobreluts), 70 p
7. AUR (Rene Kruusimaa, Eikki Eikkinen), 41 p

LASKMINE
III etapp, laskmine püsti asendis, 9.
aprillil õppekeskuse lasketiirus
Tulemused:
Mehed (sündinud 1998 ja varem):
1. Marko Põdra, 20 p; 2. Kaido Metus, 18 p; 3. Jaanus Raidlo, 17 p; 4. Aimar Türbsal, 16 p; 5. Andrus Soidla,
15 p; 6. Riho Meisner, 14 p; 7. Eerek
Preisfreund, 13 p; 8. Timo Kalter, 12 p;
9. Gustav Aasunets, 11 p; 10. Jaanus
Sindonen, 10 p; 11. Magnus Aasumets,
9 p.
Naised:
1. Siret Vinkel, 20 p; 2. Margit Deket,

18 p
Tüdrukud
(sündinud 19992001):
Mälumängijad hooaja lõpetamisel.
1. Õnne-Liisi
Foto: Priit Aja
Viidas, 20 p
23 p; 10. Magnus Aasumets, 20 p;
Poisid (sündinud 1999-2001):
Naised (sündinud 1998 ja varem):
1. Karl Siimer, 20 p; 2. Mattias
1. Siret Vinkel, 60 p; 2. Margit DePreisfreund, 18 p.
ket, 53 p; 3. Eha Valdna, 38 p; 4. Geidi
Tüdrukud (sündinud 2002 ja hilKruusmann, 33 p.
jem):
1. Merily Tambik, 20 p; 2. Angelina Alt, 18 p; 3.
Sivone Vinkel, 17
p; 4. Maarja-Liisa
Sindonen, 16 p
P a r i m a d
etappide kokkuvõttes:
Mehed (sündinud 1998 ja varem):
1. Marko Põdra, 56 p; 2. Jaanus Raidlo, 54 p;
3. Aimar Türbsal,
47 p; 4. Gustav
Aasumets, 41 p;
5. Andrus Soid- Piljardimängu medalimehed: Kert Jurtom (II), Kalev Pärtelpoeg (I), Aimar Türbsal (III). Foto: Erakogu 1790
la, 40 p; 6. Riho
Tüdrukud (sündinud 1999-2001):
Meisner, 39 p; 7. Timo Kalter, 34 p; 8.
1. Õnne-Liisi Viidas, 60 p
Jaanus Sindonen, 28 p; 9. Kalle Adrat,

Kiire ja suviselt soe maikuu Simuna koolis
Õppeaasta 2017/18 hakkab lõpule
jõudma. Üheksas klass vaevleb eksamipalavikus, ülejäänud usinad õpilased
naudivad juba suvevaheaega. Need,
kes talvel tööd teha ei viitsinud, peavad nüüd suvel pingutama, et klassikaaslastega sammu pidada. Õnneks on
neid lapsi vähe. Koolimajas valmistutakse tasapisi juba uueks õppeaastaks.
Osad klassid saavad värske ilme uue
seinavärvi ja mööbli näol.
Maikuu möödus kiiresti kui üks silmapilk, ometi jõuti selle imeliselt sooja ja suvise ajaga väga palju teha, käia
ja näha.
7.-9. mai külastasid meie kooli
üheksandikud Rootsi Kuningriiki. Kaasa võeti ka mõned sõbrad noorematest
klassidest.
10. mail tutvustas Rakvere Ametikool 8. ja 9. klassile oma edasiõppimisvõimalusi.
Heategevusjooksul osaleti koguni
viie võistkonnaga.
Väike-Maarja ettevõtluskonverentsil
osalesid 4. ja 5. klassi õpilased ning
miniﬁrmad Küünlavalgus ja Krõllid.
Viimased esinesid ka väikese ettekandega.
Meie kooli tublid loodusetundjad
Annaliisa Hiietamm, Kert Karm, Caroliina Mattisen ja Joosep Viiksaar saavutasid 1. ja 2. klasside maakondlikul
loodusloopäeval tubli 5. koha. Lapsi
juhendas õpetaja Liivika.
11. mail korraldasime emadepäeva ürituse, millest kujunes õpitubade
maraton. Õpitubades meisterdati pidupäevakaarte, küpsisetorti, õpiti inimest
elustama, vaadati-kuulati laste esitatud laule-tantse ning võisteldi kiiruses
ja osavuses. Mõistust sai teritada kuldvillaku töötoas.
Adrian, Jonete ja Kristina 8. klassist

ning Maris, Hanna, Gaidre ja õp Olga
osalesid Kundas vabariiklikul vene keele konkursil, kus tuldi 10. kohale.
14. mail käisid algklasside õpilased
vabaõhumuuseumis ja loomaaias.
19. mail anti Tallinna Raekojas vabariiklikul Sten Roosi muinasjutuvõistluse tänuüritusel kätte meie kooli õpilasele Mia Lota Maasikule Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi
eriauhind. Kokku esitati konkursile 239
muinasjuttu, premeeriti 37 kirjutajat.
Mia juhendaja oli õp Siiri.
Väike-Maarja gümnaasium käis ennast tutvustamas ja võitis nii mõnegi
meie õpilase südame.
24. mail külastasid 8.-9. klassi õpilased Tartu Vanglat ja Biomeedikumi.
Lasteaia lõpetas 11 särasilmset õpilast, kes pikisilmi ootavad kooli tulekut.
25. mail helises viimane koolikell
Marisele, Hannale, Kellyle, Angeelikale, Sirelynile, Gaidrele, Andresele ja
Janarile. 9. klass pakkus oma kuulsas
kohvikus viimast korda meie kooliperele endi valmistatud hõrgutisi.
26. mail olid tublid üheksandikud
Maris, Hanna, ja Kelly ning nende väsimatu klassijuhataja Siiri Emumäel,
et pakkuda jooksjatele maitsvaid pirukaid, morssi, kohvi ja elu päästvat külma vett. Viimast ka välispidiseks kasutamiseks.
Maikuus selgusid ka Räpina Aianduskooli poolt korraldatud loomekonkursil saavutatud kohad: Merit Nõmmiste sai 2. koha joonistusega „Konn
müüb kurke“, Joosep Viiksaar 2. koha
koomiksiga „Sõbrad või vaenlased“ ja
Merili Pärn 3. koha koomiksiga „Kurk ja
pisimelon“. Õpilasi juhendas õpetaja
Liivika.
Läbi sai ka terve õppeaasta väldanud algklasside mälumäng. Võitjaks

Jane Kool
Valla rahvaspordiklubi

Sündmuste kalender

Valla meistrivõistlused
MÄLUMÄNG

ja-Liisa Sindonen, 49 p; 5. Karolina Alt,
36 p; 6. Kaidi Kraav, 14 p.
Poisid (sündinud 2002 ja hiljem):
1. Aare Luhaäär, 20 p; 2. Gerdo Kägu,
18 p.

tuli 3. võistkond, kus osalesid Emma,
Karin, Joosep, Aliise, Siret ja Raien.
1. juunil tähistas spordihoone oma
20. sünnipäeva. Sel puhul käisid tublid
sportlased ja nende juhendajad Rakveres Aqvas ja Linnuses.
4. juunil oli viimane koolipäev, mille
aitas meeldejäävaks muuta Pille Lille
fondi muusikute poolt antud kontsert.
Autasustati õppeaasta paremaid: aasta õpilane MIA LOTA MAASIK; aasta
sportlased RENITA PRIKS ja KATRE
LINNAS; aasta õpetaja SIIRI KANARBIK; aasta lasteaiaõpetaja LIIS DANILAS; aasta lapsevanemad LEIE ja KALEV NÕMMISTE; aasta töötaja ERLE
TÄLLI; aastate juht HILLAR KASU.
Sel päeval osalesid vabariiklikul väikeste kodu-uurijate tänuüritusel Paides
Joel Henry Visnapuu, Jan Kevin Kokkar
ja Henry Hiire. Joel Henry pälvis oma
töö „Meie pere lugu“ eest Järvamaa
muuseumi eripreemia. Õpilasi juhendas õp Siiri.
5.-6. juunil osales meie kooli võistkond KEAT laagris. Esikohta seekord
küll ei saavutatud, kuid tublid oldi siiski. Simuna kooli esindasid Mia Lota
Maasik, Renita Priks, Katre Linnas,
Kristi Lainemaa, Kaarel Gustav Põldmaa, Reno Tikka, Ronald Priks, Andry
Pent, Henry Hiire, Joel Henry Visnapuu
ja õpetaja Siiri Kanarbik. Kaitseliit andis meie kooli võistkonnale eripreemia
parima veeﬁltri tegemise eest ja Tamrex Ohutuse OÜ eripreemia „Parim
tulekustutaja“.
Kosutavat suve kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele!
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

16. juunil kl 12.00 Simuna kihelkonna pärandkultuuripäev Rohu pargis. Info: Marge Lepik, tel 505 4319
16. juunil kell 14.00 Kiltsi Kooli
lõpuaktus. Info Merje Leemets, tel
520 2921
16. juunil kell 14.00 Simuna
Kooli lõpuaktus Simuna rahvamajas.
Info: Kaja Põldmaa, tel 323 7280
19. juunil kell 17.00 Rakke Kooli
lõpuaktus. Info: tel 329 1353
21. juunil kell 12.00 Väike-Maarja
Õppekeskuse lõpuaktus Väike-Maarja seltsimajas. Info: tel 326 1892
21. juunil kell 15.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus
Väike-Maarja seltsimajas. Info: tel
327 0910
21. juunil kell 18.00 Väike-Maarja Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
Väike-Maarja seltsimajas. Info: tel
327 0910
22. juunil Simuna jaaniõhtu. Kell
18.00 mängud ja võistlused lastele
(MTÜ Toredad Teod). Kell 19.0022.00 lastele avatud batuudid (tasuta). Kell 21.00 suvesimman tantsijate ja rahvamuusikutega. Jalakeerutust ansamblilt Alaska. Toitlustab
Nurme Talu Köök. Info Auli Kadastik,
tel 323 7217
22. juunil jaanipäeva üritused
Lahus. Sportlikud mängud (17.00)
lastele ja täiskasvanutele (18.0021.00), jaanijooks. Päevajuht Meelis
Sekko. Tantsuks Eesti Gun ja Liisa.
Tuleshow (24.00). Info: Rene Põllumaa, tel 5569 2792; Anti Pällo, tel
528 4225
22. juunil Triigi jaaniõhtu. DJ Taavi Taar. Info: Tarmo Rebane, tel 506
2039
23. juunil kell 11.00 Simuna kalmistupüha. Info: Ainar Ojasaar, tel
529 0647
23. juunil kell 11.00 mälestushetked ja lillede asetamine Väike-Maarja Vabadussamba jalamile.
Mängib Väike-Maarja pasunakoor.
Info: Aare Treial, tel 506 5421
23. juunil kell 13.00 Vabadussõjas langenute mälestamine Simunas
ausamba juures. Info: Enn Salveste,
tel 5345 3967
23. juunil kell 14.00 Ao kalmistupäev. Info: Rene Põllumaa, tel 5569
2792
23. juunil kell 18.00 Väike-Maarja jaaniõhtu Ebaveres. Jaanilaat ja
loterii, võistlused ja mängud lastele,
jõukatsumised täiskasvanutele, lõbusad atraktsioonid. Ansambel SINU
NAINE – Rahvabänd 2017. Õhtujuht
Ilja Golomb. Sissepääs tasuta. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 443723
25.-29. juunil XLIII Kiltsi loomelaager – keraamika, soutashehted

ja köitmine. Info Merje Leemets, tel
520 2921
7. juulil toimub Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi korraldusel V Pandivere peretalude päev, mil Pandivere
piirkonna peretalud ja külastuskohad avavad huvilistele väravad. Info:
Jaak Läänemets, tel 5660 6357
8. juulil kell 11.00 ŠKODA Laagri Rakke Rattamaratoni avatud rada,
Rakke linnamäe staadionil. Info:
Enno Eilo, tel 515 3228
8. juulil kell 13.00 on surnuaiapüha Väike-Maarja uuel surnuaial.
Info Ralf Alasoo, tel 5850 5772
14. juulil Filter Maanteekarikasarja etapp – 27. Pandivere rattaralli,
start Väike-Maarjas kell 12.00. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
15. juulil kell 12.00 Bosch Eesti
Maastikurattasari ŠKODA Laagri 18.
Rakke Rattamaraton. Start Rakke linnamäe staadionil. Info: Enno Eilo,
tel 515 3228
28. juulil kell 11.00 maleturniir
Emumäe Ettur. Info: Enno Eilo, tel
515 3228
28. juulil kell 13.00 Männisalu
ehk endise Naraka küla kokkutulek
küla mälestuskivi juures. Oodatud
on kõik, kes end Männisaluga seotuna tunnevad. Kaasa võtta piknikukorv. Info: Heili Nõgene, tel 5340
5718
28. juulil kell 15.00 tähistatakse 180 aasta möödumist Salla kooli asutamisest. Kogunemine Salla
Kuursaali juures. Info: Anne Pohlak,
tel 5391 3911
28. juulil XVIII Ebavere Kange
triatlon. Start kell 16.00 Äntu tehisjärve ääres, rattasõit Ebaverre, jooks
Ebavere radadel. Info: Andri Part, tel
526 3010
5. augustil kell 15.00 esineb
Rakke suveteatris päevase kontserdiga Tveri Eesti Seltsi pereansambel
„ÕUNAKE“
6.-10. augustil XLIV Kiltsi loomelaager – viltimine, ehtekarbid ja
siidimaal. Info: Merje Leemets, tel
520 2921
18. augustil Rakke päev. Tegevused Rakke kooli õpilaskodu taga
platsil. Laat. Igal täistunnil kontserdid, esinevad kohalikud taidlejad ja
kaugemalt külalised. Tegevust jagub
nii lastele kui täiskasvanutele. Kohvik EHE. Info: Rene Põllumaa tel
5569 2792
25. augustil kell 11.00 VIII matk
Struve kaarel. Info: Liivika Harjo, tel
5668 8178
2. septembril kell 12.00 valla
meistrivõistlused discgolﬁs Rakke
staadionil. Info: Enno Eilo, tel 515
3228
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Kaheksa head ﬁlmi, mida telekast ei näe
Nüüd saab jälle rahulikult telekapulti
klõpsutada ja tänu sportimisele vaatamata jäänud saated järele vaadata, kas
või mitu korda, sest „Seriaalivaba õhtu“
hooaeg on selleks kevadeks ﬁnišisse
jõudnud. Kogu hooaja vältel osales
sarjas 99 inimest. Mõnevõrra küll vähem kui möödunud aastal, aga nagu
näha, siis neid, kes oma käe ning südame spordile ja liikumisharrastusele on
kinkinud, on meil ikka meeldivalt palju.

tutulelikkusele oli meil võimalik paigutada üks kontrollpunkt päästekooli
harjutusväljakule, vaatamisväärsuseks
sinna „pargitud“ lennuk. Ebavere orienteerumiskaart on juba mitmed-setmed
aastad vanad ja vahepeal on nii mõnigi mets tarbe- ja küttepuuks saanud
ning osa lagendikke võssa kasvanud ja
kuna korraldajad pole ka maailmaklassi orienteerumisvõistluste korraldajad,
siis juhtus sedagi, et nii mõnigi punkt
kaardil võis reaalsusega pisut nihkes
olla. Ehk siis, igaüks, kes metsast välja
jõudis, oli võitja, meie silmis. Järele ei
pidanud kellelegi minema ja rattad pidasid ka kenasti vastu.
Magusa täpi i peale pani auhinnatseremoonia, kus autasustasime sarja koondarvestuses iga vanuseklassi
esimest kolme karikaga, eelduseks oli
osalemine vähemalt kuuel etapil ning
loosisime kogu sarjas osalenute vahel
mitmeid auhindu.

Tublid seriaalitüdrukud Merit Nõmmiste, Mirtel Laht ja Siret Kaasik.
Sarja kaheksa etapiga soovisime
pakkuda liikumiseks ja võistlemiseks
mitmeid erinevaid spordialasid – jooksu metsas ja kergliiklusteel, sisesõudmist ja suusatamist, orienteerumist
alevikus ja ratastega maastikul. Igal
etapil loosisime osalejate vahel välja
„Seriaalivaba õhtu 2018“ kirjaga saunalina.
Orienteerumine ehk on nendest
spordialadest enim väljakutset pakkuv,
sest lisaks füüsilisele katsumusele tuleb ka pea tööle panna. Kui alevikus
orienteerumisel tuli kasuks hea lugemisoskus ja „kohaliku elaniku“ eelis,
siis metsas on ikka teine lugu. Tean
omast käest – geograaﬁas olen muidu
kõva käsi, aga kui antakse kaart pihku
ja saadetakse metsa, siis läheb kuidagi
hapuks. Viimase etapi korraldamisega
sain muidugi metsa lõplikult selgeks,
vähemalt ma ise arvan nii.
Rattaorienteerumise etapi rada kokku pannes oli eesmärk võimalikult vähe
kasutada neid radu, mida juba kõigi
jalad sadu kordi mõõtnud on, samas
soovisime, et rada oleks läbitav ja piisavalt huvitav. Tänu päästekooli vas-

Kaunis ja maitsev seriaali lõputort.
Foto: 2 x Geidi Kruusmann
Muljete vahetamine jätkus tordilaua
taga, kus iga soovija sai torditüki näol
killukese hooajast endale põske pista.
On saanud juba traditsiooniks, et meie
iga-aastase lõputordi on meisterdanud
Virge Lepa. Selleaastane tort pälvis
ühise ahhetuse – niii ilus. Tort rääkis
kõigest – jooksmisest ja sõudmisest,
suusatamisest, rattasõidust ja orienteerumisest – kaunis ja magus meenutus.
Aitäh kõigile, kes on nõu ja jõuga
abiks olnud ning utsitanud kui vaim
vinguma hakkas!
Tarbige siis telekapulti mõistlikult ja
kohtume rajal!
Jane Kool
Spordikeskuse juhataja

Tulekul on Rakke Rattamaraton
Bosch Eesti Maastikrattasari jõuab
oma järjega Rakkesse kui 15. juulil toimub Škoda Laagri 18. Rakke Rattamaraton. Tegemist sarja käesoleva hooaja
eelviimase ehk kuuenda etapiga. Kuivõrd sellel hooajal on kogu sarjas märgatav osalejate kasv, ootame ka Rakkese viimaste aastate suurimat osalejate
arvu. Nädal enne põhisõitu toimub 8.
juulil maratonitrassil rajaga tutvumine
ehk matkapäev. Selleks ajaks on võistlusrada saanud eeltähistuse ning on
võimalik matkavormis rada läbida. See
on ka hea võimalus rada proovida neil
huvilistel, kes ei plaani võistlusel osaleda, aga väike huvi on siiski olemas.
Rajaga tutvumise lähe antakse Rakke
linnamäe staadionilt kell 11.00
Võistuspäev e maratonipäev saab
alguse 15. juulil kell 9.00 kui avatakse
võistluskeskus Rakke linnamäe staadionil. Põhisõidu start, mille pikkuseks on 48 km, antakse südapäeval kell
12.00 Järgmine oluline start on 12.10
kui algavad Saare lastesõidud, kuhu
oodatakse poisse ja tüdrukuid vanuses
kuni 10 eluaastat. Saare lastesõitude
distantsid on 400 m kuni 800 m. 13.15
saab stardi aga Eesti Pagari noorte- ja
matkasõit, mille pikkuseks on 19 km,
selle sõidu raames selgitatakse välja
parimad 11-14-aastaste poiste arvestuses ja 11-16-aastaste tüdrukute arvestuses. Noorte- ja matkasõidul on rada
lihtne ja võivad osaleda ka täiskasvanud, kes raskemat trassi pelgavad, kuid
neile autasutamist ei toimu.

Kogu info Škoda Laagri 18. Rakke Rattamaratoni kohta on saadaval
Bosch Eesti Maastikurattasarja kodulehel https://www.rattamaratonid.ee/et/
etapid?competition_id=26
Spordiklubi Rakke ratturid on hooaja esimeses pooles näidanud väga
head minekut ja mingil hetkel oli klubi
sõitjate käes lausa 5 erinevate sarjade
liidrisärki. Eriti tublid on naised – Tallinna Rattamaratonil hõivati naiste
arvestuses lausa kõik kolm poodiumikohta üldarvestuses. Naistest ei jää
grammigi maha tüdrukud - Eliise Kivistu, Mairit Kaarjärv ja Karolina Kull on
igal sõidul parimate seas. Koos naistega moodustatakse ka Bosch Eesti
Maastikurattasarja naiskondade arvestust juhtiv Rakke/Purustaja naiskond,
kes juhib naiskondade koondarvestust
veenva eduga.
Meestest ja poistest teevad südikaid
sõite Tõnis Saar ja Joosep Veelmaa.
Tõnist jäid üldarvestuse kümnendast
kohast Tallinna Maratonil lahutama ainult millimeetrid ja Joosepi kontos on
sellel hooajal oma vanuseklassis kaks
võitu ning kolmas ja neljas koht. Jalgrattahooaja keskel seisavad ratturitel
ees olulised võistlused ja loodame, et
hooaja alguse edu ei rauge ning head
tulemused on stabiilsed kogu hooaja
vältel.
Enno Eilo
Spordiklubi Rakke
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14. Emumäe jooks
26. mail, Põhja-Eesti kõrgeimal tipul
Emumäel peetud 14. Emumäe jooksu
võitis Elar Vulla. Tema 10 km distantsi
võiduaeg oli 42.24. Naistest saavutas
esikoha Siret Pärtel ajaga 1.03.49.
5,8 km distantsil oli kiireim naine Eva-Maria Saar võiduajaga 33.24.
Meeste parim oli Jan Morgenson ajaga
27.03.
Noortele jooksusõpradele mõeldud
2,5 km distantsi kuni 12-aastastele võitis Karolina Kull ajaga 12.39. Poistest
võitis esikoha Raimond Lepiste 11.28.7.
Lisaks põhijooksudele toimusid
jooksud mudilastele ja 5,8 km rada oli
avatud ka käijatele.
Emumäe jooks on tuntuks saanud
kui Eesti esimene mäejooks oma raske,
kuid huvitava rajaga. Raja kõrgeima ja
madalaima punkti vahe on ligi 50 meet-

rit, jooksjad peavad seda kõrgust
võtma korduvalt.
Aitäh
Väike-Maarja vallale
toetuse eest ja
Emumäe sõpradele, kes aitasid
täita auhinnakotti ning tegid vabatahtlikku tööd!
MTÜ
Emumäe
Arenduskeskus
Spordiklubi
Rakke
Foto: Katre Tamp

Maadlusuudiseid
7. aprillil osalesime Vinnis toimunud
Maiasmoka sumoturniiril, kus selgitati
ka Lääne-Virumaa meistrid kadettide ja
juunioride vanuserühmas.
Saavutasime järgmised kohad:
Kadettide vanuserühm
1. koht Kristjan Jaago
1. koht Anu-Liis Raudsepp
1. koht Eva-Maria Raudsepp
2. koht Virgo Raja
2. koht Henri Eenpuu
2. koht Joel Henry Visnapuu

Vinnis toimunud Maiasmoka sumoturniirilt toodi rohkesti maakonna meistrivõistluste medaleid ja auhindu.

4. juunil lõpetas maadlusklubi pidulikult oma võistlushooaja Ebavere suusakeskuses. Autasustati parimaid sportlasi, peeti meeles aktiivsemaid toetajaid, söödi kooki, arutati suveplaane. Ees ootavad treeninglaagrid ja suvepuhkus. Foto: 2 x Erakogu
3. koht – Kristjan Jaago
3. koht Astor Argos
4. koht – Joel Henry Visnapuu
Juuniorid
5. koht – Astor Argos
1. koht – Jonete Visnapuu
6. koht – Anu-Liis Raudsepp
1. koht – Eva-Maria Raudsepp
12. koht – Andreas Viidas
1. koht – Anu-Liis Raudsepp
5. mail osalesime Tapal toimunud
2. koht, absoluutkaal – Jonete VisnaEesti meistrivõistlustel kreeka-rooma
puu
maadluses juunioridele.
3. koht, absoluutkaal – Eva-Maria
Saavutasime järgmised kohad:
Raudsepp
3. koht – Andris Pent
14. aprillil osalesime Vändra Lahti5. koht – Mikk Sikkar
sel Matil kreeka-rooma maadluses.
19. mail osalesime Koosa MaiturSaavutasime järgmised kohad:
niiril kreeka-rooma maadluses E. Edela
2. koht – Virgo Raja
mälestuseks. Saavutasime järgmised
2. koht – Jonete Visnapuu
kohad:
3. koht – Eva-Maria Raudsepp
1. koht – Robin Mathias Engaste
1. koht – Virgo Raja
1. koht – Kristjan Jaago
1. koht – Siim Meidla
2. koht – Joel Henry Visnapuu
3. koht – Astor Argos
4. koht – Siim Argos
7. koht – Enn Erik Vissak
26.-27. mail toimusid Soomes Kajaanis Põhjamaade noorte meistrivõistlused maadluses. Kreeka-rooma maadluses saavutas meie klubi maadleja,
Audenteses õppiv Andris Pent 5. koha.
2. juunil osalesime Tartus toimunud
G. Hackenschmidti mälestusvõistlustel
kreeka-rooma maadluses.
Saavutasime järgnevad kohad:
2. koht – Remo Ojaste
3. koht – Joel Henry Visnapuu
3. koht – Jonete Visnapuu
4. koht – Eva-Maria Raudsepp
4. koht – Astor Argos
5. koht – Siim Argos
7. koht – Virgo Raja
8. koht – Robin Engaste
Lembit Kalter
Maadlustreener

Sangpommiuudiseid
Eesti sangpommitõstjad osalesid
Ungaris toimunud Euroopa meistrivõistlustel.
Ennu Aoveer esines tublilt ja
andis arvestatava panuse Eesti veteranide võistkondliku teise koha
saavutamisse.
Info: Heino Põldoja, Eesti Sangpommispordi Liit
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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

KALMISTUPÄEVAD:
23. juunil kell 11.00 Simunas
23. juunil kell 14.00 Aos (Ao kabelis müügil begooniad, info tel 524 6501)
24. juunil kell 11.00 Koerus
8. juulil kell 13.00 Väike-Maarjas (uuel surnuaial)

Puurkaevude rajamine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine.
Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee
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Ööpiku Agro OÜ
võtab rendile põllumaad.
Sobivad ka
väikesed maatükid.
Lisainfo:
oopikuagro@gmail.com
või tel 5557 0903 (Carl)
MÜÜA

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

MÜÜA heas seisukorras
kahetoaline ahiküttega
KORTER
Väike-Maarjas,
logistiliselt väga heas
asukohas.
Lisainfo telefonil:
5348 9609
MÜÜA
kahetoaline keskküttega
KORTER
Metsa tn 1-8 Rakke alevikus.
Info: tel 5682 6692 (Ardo)
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel: 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

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

Juuli
100 Meta Liinurm – 14. juulil
94 Leida Sirgmets – 18. juulil
92 Hildegard Võsumets – 12. juulil
90 Juline Kasepere – 4. juulil
90 Maria Juur – 28. juulil
89 Veronika Ilomets – 7. juulil
89 Ellen Mets – 28. juulil
88 Linda Maripuu – 6. juulil
87 Valve Ehatamm – 25. juulil
86 Vilma Sapar – 16. juulil
86 Elmar Heinpalu – 30. juulil
85 Susanne Esinurm – 17. juulil
84 Helle Saaremägi – 8. juulil
84 Kaljo Haava – 9. juulil
84 Erna Leemets – 10. juulil
84 Aino Aren – 12. juulil
84 Leida-Miralda Komusaar – 14. juulil
84 Laine Käro – 19. juulil
84 Vaike Alatsei – 26. juulil
83 Malle Paju – 22. juulil
83 Aita Baltšunas – 26. juulil
82 Maria Raitšuk – 2. juulil
82 Ester Mäe – 14. juulil
82 Liili Heinla – 24. juulil
82 Per Martin Tvengsberg – 26. juulil
82 Mall Võhandu – 27. juulil
82 Vilma Heinsaar – 31. juulil
81 Mall Kirsipuu – 3. juulil
81 Raissa Švatšova – 7. juulil
81 Leena Lutter – 7. juulil
81 Helju Lindret – 9. juulil
81 Marta Vassiljev – 22. juulil
81 Aita Guitor – 24. juulil
81 Linda Raag – 26. juulil
81 Viktor Lorvi – 30. juulil
80 Raivo Pello – 29. juulil
75 Ulli-Elderite Linnaste – 5. juulil
75 Reet Rohtmets – 10. juulil
75 Endel Vaimel – 11. juulil
75 Juhan Pentjärv – 17. juulil
75 Mare Soovik – 19. juulil
75 Elvi Traks – 23. juulil
70 Sirje Elva – 21. juulil
70 Vilma Oitmaa – 30. juulil

August

96 Marie Vainsalu – 14. augustil
96 Michail Metelitsa – 18. augustil
95 Erich Vahi – 12. augustil

93 Anna Pakkonen – 15. augustil
91 Ellen Kuntor – 21. augustil
91 Helgi Meidla – 23. augustil
90 Eha Paalberg – 18. augustil
90 Leida Kask – 21. augustil
90 Eha Jõgi – 23. augustil
89 Ljubov Veskilt – 1. augustil
88 Ingrid Tammus – 15. augustil
88 Lydia Kiik – 30. augustil
88 Uno Lumiste – 31. augustil
87 Virve Traks – 4. augustil
87 Eldor Sirel – 6. augustil
87 Vivi Kasemets – 18. augustil
87 Õie Ehastu – 25. augustil
86 Tea Hiire – 3. augustil
86 Kalju Janson – 11. augustil
85 Marta Evendi – 1. augustil
85 Heldur-Eugen Siim – 5. augustil
85 Elgi Viermann – 14. augustil
85 Miralda Uuli – 18. augustil
85 Veliida Sorgus – 26. augustil
85 Lidia Lepiksaar – 28. augustil
83 Silvi-Mariie Pohlak – 10. augustil
83 Helju Vainomaa – 28. augustil
82 Viivi Sepp – 6. augustil
82 Vilma Oja – 16. augustil
82 Jüri Kalvet – 22. augustil
81 Ülo Kurm – 5. augustil
81 Õie-Annela Tutt – 11. augustil
81 Linda Rüngas – 17. augustil
81 Vilja Hani – 17. augustil
81 Ilmar Urbas – 22. augustil
81 Helgi-Lii Sikkar – 28. augustil
81 Eljo Vahtna – 31. augustil
80 Elvo Vambola – 3. augustil
80 Heinar Leon – 15. augustil
80 Ago Kangur – 26. augustil
75 Anne-Liis Talu – 1. augustil
75 Laine Kadak – 5. augustil
75 Vincent Altdorf-Altrov – 7. augustil
75 Malle Kinkman – 8. augustil
75 Maimu Tomel – 30. augustil
70 Lembit Soom – 4. augustil
70 Sirje Fimberg – 12. augustil
70 Endel Otepalu – 12. augustil
70 Harri Kliimand – 15. augustil
70 Valentina Kukner – 18. augustil
70 Ly Lepp – 21. augustil
70 Jaan Ambos – 28. augustil

Väike-Maarja Vallavalitsus

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

Mälestame

Karl-Mihkel Jagnitš –
9. mail
Ruubi Rebane –
20. mail
Mirko Raha –
23. mail
Hans Johannes Laar –
28. mail

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

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 2750 eksemplari.

Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

Soovime õnne ja tugevat ter vist!

Olge rõõmsad,
terved ja tublid!

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

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Anne Aasa
Mulje Kaare
Tiia Karimäe
Tõnis Sahk
Lembit Välja
Mart Neem

21.08.1952 – 02.05.2018
10.11.1932 – 16.05.2018
30.11.1948 – 17.05.2018
11.12.1966 – 19.05.2018
20.11.1926 – 31.05.2018
16.03.1953 – 06.06.2018

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 16. juulil 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 16. juulil kell 13.00

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

Rakkes, Simuna tee 10

saab tellitud tooted kätte 16. juulil kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

