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Väike-Maarjas avati Georg Lurichi ausammas
22. aprillil, Georg Lurichi 142. sünniaastapäeval avati Väike-Maarjas meie
rahvuslikule suurkujule ausammas –
2,5 m kõrgune pronksi valatud Lurichi
skulptuur seisab graniidist maakeral (Ø
180 cm), millel vöö (ekvaator) Lurichi
elutee tähtsamate aastaarvude ja kohanimedega ning mis toetub graniitplaatidest maadlusmatile, mille serval kiri
LURICH.

nagi öeldud sõnu: „Minule näib aga,
et see iga hästi kasvanud inimese kohus on, selle eest hoolt kanda, et ta
jõuetuks, nõrgaks ja tahtmise jõuta ei
jääks.“ „Lurichi keha ja vaimu tahe ning
soov tunnistada end avalikult ning pidevalt maailmas esinedes eestlaseks,
ei täitnud ainult tema unistusi, need
täitsid kogu rahva unistusi,“ ütles Saar.
Eesti spordisangareid oli Lurichi

Georg Lurich tagasi kodus!
Sellega jõudis maadluslegend ja
meie rahvusluse üks olulisi alustalasid
Georg Lurich sümboolselt tagasi koju
– auväärsele kohale oma sünnipaiga
südames.
Monumendi aluseks on võetud
Amandus Adamsoni 1903. aastal Lurichist loodud skulptuur „Tšempion”.
Ausamba kavandi autor on arhitekt
Kuno Raude, modelleerija skulptor
Lembit Palm, pronksivalu tegi AS Tormis Disain, kivitööd Kiviraidur OÜ ja
Eero Vainikka (Sorvikivi OY, Soome)
ning avaliku ruumi eskiislahenduse
töötas välja Kamp Arhitektid OÜ.
Kuju avamiselt tegi otseülekande
Eesti Televisioon. Saatejuht Tarmo Tiisler ütles avamisel, et iga rahvas vajab
eeskujusid, iga rahvas vajab sangareid.
Georg Lurich on üks nendest, kes on nii

monumendi avamisele saabunud arvukalt. Ausambalt eemaldasid katte
olümpiavõitjad Jaan Talts ja Jaak Uudmäe.
Kogenud spordireporteri Tarmo Tiisleri kõrval oli teiseks saatejuhiks noor
ja edukas kümneaastane Väike-Maarja
maadluspoiss Virgo Raja. Tarmo Tiisler
küsis Virgo käest, et kui tema oleks Lurich, siis mida ta praegu Eesti rahvale
ütleks?
Virgo, kellel võistlustelt medaleid
kogunenud juba pea sadakond, vastas
selle peale varmalt: „Ma arvan, et Lurich ütleks, et kui juba mina suutsin,
siis suudate teie ka!“
„Väärikas monument meie rahvuslikule suurkujule valmis väga paljude
osapoolte ühise koostöö tulemusena.
Aitäh kõigile, kes ausamba püstitami-

rasketel hetkedel kui ilusatel hetkedel
tõrvikuga ees teed näidanud ning andnud meile lootust, andnud meile tuge.
Kultuuriminister Indrek Saar tõdes
avasõnu öeldes, et Lurich jõudis tagasi koju, mille ta ise lõi. „Me ei ava täna
siin pelgalt monumenti mitte ainult
ühele sportlasele ja tema sportlikele
saavutustele, vaid avame monumendi
unistusele.“ Ta meenutas Lurichi ku-

se korraldamisele kaasa aitasid! Georg
Lurichi monument – Eesti Spordi Kuju
– on meie, eestlaste, ühine kingitus
Eestile 100. sünnipäeva aastal. See on
meie rahva lugu,“ rääkis vallavanem
Indrek Kesküla.
EV100 korraldustoimkonna esimees
Toomas Kiho andis Väike-Maarjale üle
metallist ehisplaadi, kirjaga: Eesti Vabariik 100 Väike-Maarjas 22.04.2018.

See plaat jääb meenutama, et Eesti
Vabariigi 100. sünnipäev jõudis Georg
Lurichi ausamba avamispäeval suure
pidulikkusega Väike-Maarjasse.
Eesti Maadlusveteranide Ühenduse
poolt andis Vladimir Panov Väike-Maar-

Väike-Maarja
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www.v-maarja.ee

Sajanditegu!
dusesse saada väärtuslik raamat „Lurich – jõukangelaste kuningas“. Selle
on kaasaegsete jutustuste ja legendide
põhjal koostanud Niglas Undla ja välja andnud „Pikri“ Kirjastus Tallinnas,
1936. aastal.

Tarmo Tiisler koos Georg Lurichi ausamba kavandi autori, arhitekt Kuno
Raude ja modelleerija, skulptor Lembit Palmiga. Foto: 3 x Martin Lätt
Lurichi monumendi avamise stsejale tänutäheks Lurichi ausamba püstinaariumi koostas ning avapidustust
tamise eest nende äsja ilmunud raajuhtis näitleja ja lavastaja Üllar Saarematu „Nelikümmend aastat koos“. Raamäe.
mat hõlmab päris pikka perioodi Eesti
Esinesid Virumaa Poistekoor (dimaadlusloos.
rigent Elene Altmäe, kontsertmeister
Toomas Uudeberg Tamsalust kinkis
Darja Rodistšenko) ja Väike-Maarja PaVäike-Maarjale muljetavaldava ajasunakoor (dirigent Vallo Taar).
loolise üriku – Georg Lurichi isa maa
(Sandhof) ostu-müügi lepingu.
Ilve Tobreluts
Teise olulise üriku andis üle Kaur
Salus. Temal oli õnnestunud oma val-

Seda lauset ei väsi me kordamast:
Lurich on jõudnud tagasi koju.
See, millega terve sajandi jooksul
pole hakkama saanud suur pealinn,
selle tegi teoks tema kodukandi, Väike-Maarja rahvas. Just teile kuulub
selle aegukestva, märgilise teo eest au
ja tänu, olge õigusega uhked. Nagu tavatses öelda teie suur poeg ise: tegu on
alati suurem sõnadest. Ja kui tegu tehtud, siis rind ette!
Teie kunagine otsus oli: kui Lurich
oli suur, siis seiskugi ta suurena. Kui ta
vallutas maailma, siis seiskugi ta sellel.
Sümbol, mis sisult ideaalne ja vormilt
võimas.
Kaua ei olnud meil tema aegukatvat
kirjalikku lugu. Nüüd on.
Mitu inimiga tagasi alustati tema
samba mõttega, kuid mõtteks see jäigi. Nüüd see sammas on, teie tegite
selle mõtte enam kui suurejooneliseks
teoks.
Me ei teadnud seniajani, mis juhtus
temaga kauges Ameerikas. Tema uskumatust kordasaadetust seal kuuleme
peatselt ilmuvas teoses „Lurichi sõda”.
Nii muutub suur eestlane Lurich
igal kojusaabumisel üha suuremaks,
üha omasemaks, üha elusamaks.
Ta vaatab meid ja ütleb meile: kui
suutsin mina, suudate ka teie.
Paavo Kivine
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Vallavanema kuu
Hea vallaelanik. Me tegime üheskoos
ära. Aitäh! Paljud ei uskunud, et meie,
eestlaste, suurkuju ning rahvuslegendi
Georg Lurichi monument saab valmis
ning see ka EV100 raames väärikalt
avatakse. Monumendist oleme ju ka pikalt unistanud, võime rääkida 20 aasta
tagusest ajast või isegi 100 aasta tagusest. Lühemad perioodid nagu 2016.
aasta Lurichi 140. sünniaastapäev ei
olekski tänasel päeval sellised märkimisväärsed vaheetapid, kus veidi jäi
„võhma“ puudu. Tehtud. Üheskoos. Lurichi monumendi valmimises ja monumendi avamises oli ikka tõsiselt palju
osalejaid ja kaasteelisi. Iga, kasvõi pisike, õiges suunas liikunud mõte aitas
tublisti kaasa. Võib öelda nagu „Siilil“,
et iga okas loeb, siis ka siin saan kindlalt väita, et iga lüli oli tähtis ja kandis
oma olulist rolli. Loomulikult on kandvamad osad Lurichi fondi halduskogul
(sellesse kuuluvad Raul Rebane, Olev
Liblikmann, Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Avo Part ja Ilve Tobreluts), eskiisiautor Kuno Raudel, skulptor Lembit
Palmil, OÜ Tormis Disain (pronksivalu)
ja OÜ Kiviraidur (monumendi graniidist osad). Suur tänu ERR-i toimekale
meeskonnale eesotsas Rivo Saarnaga
ja Üllar Saaremäele, kes avamisürituse niivõrd ladusalt kokku „mängisid“.
Koos rahvusvahelise keelekonverentsi
„Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“ algusega, sai just sellel aasta
ühendada sümboolselt Lurichi vaim ja

Terves kehas terve
vaim. Täna on võimalus näha, kui paljud
inimesed
peatuvad
Lurichi
monumendi juures, seisatavad,
teevad mõned pildid,
olgu siis „enekad“ või
pildistatakse üksteist.
Vahet ei ole, tore, et
Lurichile mõeldakse ja
monument inimestele
korda läheb. Ma loodan ja usun, et mõeldes Lurichile ja tema
tegudele on meil võimalus teha parim kink
Lurichile. Kutsun Sind
liikuma lurichliku sihikindlusega ühiselt selle eesmärgi poole.
Üks tore traditsioon
on maikuus saanud
paljudele meie elanikele selleks kohaks,
kus ise käed külge panna ning Väike-Maarja valda kaunimaks
Vallavanem Indrek Kesküla Lurichi ausamba juures koos olümpiasangar Jaan Taltsiga.
muuta. Kes jõukas
Foto: Martin Lätt
küll täpselt seda prahleb vastu võtta hiljemalt 15. oktoobriks.
selt heakorda parandatakse. „Teeme
ti kaaluda või neid „rehakilomeetreid“
Selleks toimub sellel suvel erinevaid
ära“ talgupäev on aasta-aastalt uusi
välja arvestada, mis saavad teoks talkokkusaamisi üle valla. Kuna arutelude
inimesi talgupisikuga nakatanud. Koos
gupäevade „Teeme ära“ raames. Liikukuupäevad ei ole veel paigas, siis sootegutsemine on suur jõud, mille abil
mise „Teeme ära“ interneti kodulehel
vitan omavalitsuste uudistel silma peal
on meil võimalik luua veelgi mõnusam
oli registreeritud 16 erinevat võimalust,
hoida ning oma arengukava koostamija kaunim elukeskkond. Tore, et meie
kus Väike-Maarja vallas maikuus ühisel piirkonna arutelul kindlasti osaleomavalitsuses on aktiivseid ja ühteda. Heaks tegevusplaaniks on vaja nii
hoidvaid elanikke, kes koos tegutsevad
(4.04, 11.04 ja 18.04 vallavalitsuse istungid)
uute mõttejuurte istutajaid kui ka juba
ja kelle panus ühe või teise piirkonna
istutatud mõtte „tugevaks puuks“ kasväljanägemisse on märkimisväärne.
ühise jäätmemahuti kasutamise kokku- Kinnitati hanke „Simuna jalg- ja
vatajaid.
Talgupäevade ühistöö tulemused on
leppega.
kõigile näha.
jalgrattatee projekteerimine“ edukaks
Kohtumiseni Pandivere päeval 2.
Seoses Rakke ja Väike-Maarja valHajaasustuse programm
pakkujaks OÜ Reaalprojekt.
juunil. Ela kevadet!
dade ühise mütsi all tegutsemisega
- Moodustati „Hajaasustuse prog- Kinnitati hanke „Väike-Maarja valei lange ka sellel suvel töötempo ning
rammis” esitatud nõuetele vastavate
lamaja ruumide rekonstrueerimine“
Indrek Kesküla
ühine mõttetöö. Alustame ühise (kogu
taotluste hindamiseks komisjon koosedukaks pakkujaks OÜ Lussu.
vallavanem
piirkonna kui terviku) arengukava ja
seisus: esimees Indrek Kesküla; liikmed
- Kinnitati hanke „Väike-Maarja
eelarvestrateegia koostamist, mis tuKaarel Moisa, Ene Kinks, Piret Lükk ja
muuseumi katuse rekonstrueerimi-

vägi. Monumendi avamisel ja hilisemal
konverentsil viibisid eesti keele „tüürihoidjad“. Meie keeletammikus Vabadussamba monumendi kõrvale istutati
kaks uut tamme: nimipuu Lurichile ja
F. J. Wiedemanni auhinna laureaadile
Reet Kasikule. Monumendi avamistseremoonial tundsin eriti suurt rõõmu
meie valla üldhariduskoolide üle, kes
võtsid kätte ja tegid ühest pühapäevast
erilise koolipäeva. Siin oli Väike-Maarja
gümnaasium heaks veduriks ning hommikuse sportliku osa pealavastajaks.
Lippudega kooliõpilaste rongkäik, mille päises on meie sporditipud ja mitmekülgsed inimesed, kes on spordiga
eriliselt sina-peal. Vägev. Tagantjärele
mõeldes andis ikka tohutult jõudu see,
et nii palju häid inimesi tuli mõttega
kaasa ja pani ühisele eesmärgile õla
alla. Loomulikult on oluline, et suure
rahalise toetuse suutsime monumendile koguda ettevõtjatelt, eraisikutelt ja
ka teistelt Eesti omavalitsustelt. Kokku
kogunes selliseid toetusi üle 55 000
euro. Lurich suutis ühendada. Jälle!
See säde, millega Lurich mööda Eestit
ja ka Euroopat käis, on jätnud oma jälje meie enda tüviteksti. Veel tänagi on
Berliinis tegutsemas Lurichi nimeline
raskejõustikuklubi, kellelt saime kaks
aastat tagasi kingituseks väärtusliku
Lurichi maali. Suur aitäh! Kindlasti on
ka täna Lurichi eluväärtused ja tõekspidamised Eestis olulised. Võib-olla
meie nutimaailma ajastul veelgi enam.

Vallavalitsuse materjalid
Maaküsimused
- Moodustati Liigvalla külas Malle
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 13,16
ha suurune Malle katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa ja 15 ha suurune Lennuka katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa
- Moodustati Edru külas Vahemetsa
katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 3763
m2 suurune Vahemetsa katastriüksus
sihtotstarbega elamumaa ja 8,12 ha
suurune Kivisaare katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Määrati Edru külas asuva katastriüksuse 66001:004:0063 lähiaadressiks
Inimese.
- Määrati Hirla külas asuva ehitise
teenindamiseks vajaliku maa pindalaks
6188 m² ning moodustatava Teeserva
katastriüksuse sihtotstarbes elamumaa.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused
Andres Kaevu Talu OÜ-le viilhalli ehitusprojekti koostamiseks Triigi külla
Kütuse kinnistule.
- Määrati projekteerimistingimused
J. Liivi tänava ja Tamsalu mnt ristmiku
projekteerimiseks Väike-Maarja alevikus.
Ehitusluba
- Väljastati ehitusluba AU Energiateenus OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks Varangu külla Lõõtsa kinnistule.
- Väljastati ehitusluba Balti Puurkaev OÜ-le puurkaevu rajamiseks Liivaküla külla Piibe kinnistule.
- Väljastati ehitusluba Mapri Ehitus
OÜ-le teravilja kuivatikompleksi püstitamiseks Ebavere külla Hoidla kinnistule.
Kasutusluba
- Väljastati kasutusluba mittetulundusühingule Triigi Mõis hoone rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks Triigi
külas Spordihoone kinnistul.
Hanked
- Kinnitati hanke „Väike-Maarja lasteaia ruumide rekonstrueerimine“edukaks pakkujaks OÜ Fortissium.

ne“ edukaks pakkujaks OÜ MEK Ehitusgrupp.
- Kinnitati hanke „Väike-Maarja seltsimaja katuseosa rekonstrueerimine“
edukaks pakkujaks AS Antaares.
- Kinnitati hanke „Väike-Maarja valla
küttepuude tarne 2018. a“ edukaks pakkujaks FIE Hannes Kõvask.
- Kinnitati „Väike-Maarja J. Liivi tänava lõik 1 ja ristmiku projekteerimine”
edukaks pakkujaks OÜ Keskkonnaprojekt.
Sotsiaaltoetused
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse eraldamisega valla eelarve vahenditest kuuele taotlejale kokku summas
575 eurot.
- Nõustuti sotsiaaltranspordi arve
tasumisega OÜ Sõiduabi arvelduskontole summas 46,80 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
Sotsiaalkorterid
- Eraldati taotlejatele sotsiaalkorterid Triigi külas ja Väike-Maarja alevikus
ning pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut Kiltsi alevikus.
- Pikendati kahe sotsiaalkorteri üürilepingut: Vao külas ja Väike-Maarja
alevikus Aia tänaval.
Vallavara müük
- Otsustati müüa Liigvalla külas
Aava katastriüksusel asuv korteriomand.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvatele Väike-Maarja alevikus
asuvatele kinnistutele: Ravi tn lõik 2 ja
Renne tee lõik 1 maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks.
Korraldatud jäätmevedu
- Nõustuti Rahu tn 5, Rakke alevik
ja Jõeveeru, Räitsvere küla kinnistute

Leie Nõmmiste.
Raieluba
- Nõustuti ühe hariliku vahtra mahavõtmisega Simuna alevikus Kooli tn
4 kinnistul; ühe remmelga mahavõtmisega Väike-Maarja alevikus Kolde
tn 18 kinnistul ning ühe hariliku vahtra
ja ühe hariliku pärna mahavõtmisega
Rakke alevikus Metsa tn 1 kinnistul.
Teenuste hinnakiri
- Kehtestati alates 1.05.2018. a Ao
kabeli teenuste tasumäärad: leinasaali kasutamine 30 eurot kord; lahkunu
korrastamise ruum 5 eurot kord; külmkambri kasutamine 15 eurot ööpäev.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Nõustuti majandus- ja joogivee
tarbeks puurkaevu rajamisega Kaavere
külla Piiri kinnistule.
Projektitoetus
- Eraldati MTÜ Väike-Maarja Valla
Rahvaspordiklubi projektile „Rajahooldusmasinale lisavarustuse soetamine“
projektitoetust summas 884 eurot.
Ühekordse toetus
- Eraldati mittetulundusühingu
Emumäe Arenduskeskus projektile
„Emumäe 14. jooks ja 7. laat“ ühekordset toetust summas 700 eurot.
- Eeraldati spordiklubi Rakke projekti „18. Rakke rattamaraton“ korraldamiseks ühekordset toetust summas 2000
eurot.
Koormuspiirang
- Kehtestati koormuspiirang teede
kahjustamise vältimiseks Väike-Maarja
valla kohalikel teedel registrimassiga
üle 8 tonni veokitele alates 4. aprillist
2018.
Valimiskomisjoni asukoht
- Määrati valla valimiskomisjoni
asukohaks Väike-Maarja vallamajas
asuv kantselei.

Hea lapsevanem!
Kui soovite lapse sel või järgmisel sügisel lasteaeda panna, palun esitage
avaldus.
Blankett on kättesaadav Simuna,
Rakke või Väike-Maarja (koos Kiltsi rühmaga) lasteaedade kodulehelt. Avaldus
palun esitada oma lasteaeda.
Avalduse esitamise tähtajaks on
2018. aastal 10. juuni; kui soovite koh-

ta 2019. aastal, siis käesoleva aasta 10.
september.
Vallavalitsus palub avalduse esitada
õigeaegselt, et kõigile soovijatele oleks
lasteaia koht tagatud. Kui avaldus on
juba esitatud, pole seda vaja uuesti
teha.
Info: Aare Treial (haridusnõunik), tel
506 5421, e-post aare@v-maarja.ee

Kui peres on lein ja sa ei tea, kuidas edasi toimida, siis on alati valmis aitama

FIE ÜLLE LAAST MATUSEABI
Võta ühendust telefonil 5648 3872.
Pakutav teenus:
• lahkunu transport, riietamine-korrastamine, puusärgid, urnid,
sarga- ja urnilinad;
• kremeerimisega seotud toimingud (urn kätte);
• sarga rent hüvastijätu tseremooniaks, matuseauto Volvo, matusetalitaja teenus, leinamuusika, haua
kaevamine, hauaplaadi tellimise võimalus.
FIE ÜLLE LAAST MATUSEABIL on võimalus kasutada Ao kabelit (leinasaali kasutamine 30 eurot kord, lahkunu korrastamise ruum 5 eurot kord,
külmkambri kasutamine 15 eurot ööpäev).

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2018. aastal
1. aprillil – 5988
Märtsikuus oli saabunuid 9 ja lahkunuid 23.
30. aprillil – 5974
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Volikogu
materjalid

Valla arendusnõunikuna
töötab Riinu Jaago

Kokkuvõte 26. aprilli vallavolikogu
istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
Puudusid: Siret Stoltsen, Hans
Kruusamägi, Enno Eilo
1. Valla põhimääruse kinnitamine
Ette kandis õigusnõunik Peeter Rahnik.
Otsustati kehtestada Väike-Maarja
valla põhimäärus.
2. Kinnisasja omandamiseks loa
andmine
Ette kandis maanõunik Diana Seepter.
Artiston Kinnisvara OÜ soovib
omandada Rastla külas asuva Põua
kinnisasja. Kinnisasja kõlvikuline koosseis on järgmine: haritav maa 10,8 ha,
looduslik rohumaa 0,8 ha, metsamaa
5,8 ha, muu maa 0,5 ha. Taotlusele lisas Artiston Kinnisvara OÜ kinnisasja
kasutamise tegevuskava, millest nähtub, et Põua kinnistu metsale on kavas
koostada metsamajanduskava ning
põllumajandusmaa antakse kasutusse teisele isikule. Artiston Kinnisvara
OÜ on viimased kolm aastat tegelenud
metsa majandamisega metsaseaduse
tähenduses.
Otsustati lubada Artiston Kinnisvara OÜ-l omandada Rastla külas asuv
Põua kinnisasi.
3. Vallavara võõrandamine Ette
kandis õigusnõunik Peeter Rahnik.
Rakke vald on korraldanud Salla
mõisa kinnistu enampakkumisi kahel
korral. Kuna pakkumisi ei esitatud,
tunnistati mõlemad enampakkumised nurjunuks. 26.05.2016 otsusega nr
23 „Vallavara võõrandamine“ määrati
Rakke Vallavolikogu poolt alghinnaks
200 000 eurot ja lubati vallavalitsusel
korraldada müüki läbi kinnisvarabüroo.
Kinnistu müüki korraldas city24 portaalis OÜ Meklari. 26.04.2018 on esitanud
kinnistu ostmiseks pakkumise hinnaga
140 000 eurot Ari Junttola. Arvestades
seda, et kinnistule ei ole pikema aja
jooksul ostjat leitud, on kinnistu müümine otsustuskorras põhjendatud.
Otsustati müüa otsustuskorras Väike-Maarja vallale kuuluv Salla mõisa
kinnistu (52395 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%) hinnaga 140 000 eurot
Ari Junttolale.
4. Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuete kinnitamine
Ette kandis õigusnõunik Peeter Rahnik.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
vallas avaliku ürituse korraldamise ja
läbiviimise nõuded.
5. Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimuste ja korra kinnitamine
Ette kandis haridusnõunik Aare
Treial.
Määrusega sätestatakse Väike-Maarja valla üldhariduskoolide õpilaste
koolilõuna kulude katmine riigi- ja vallaeelarve vahenditest.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
valla koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord.
6. Hallatavate asutuste tegevuse
ümberkorraldamine
Ette kandsid õigusnõunik Peeter
Rahnik ja haridusnõunik Aare Treial.
Otsustati korraldada ümber Väike-Maarja valla ametiasutuse hallatavad asutused Rakke Noortekeskus ja
Väike-Maarja Valla Noortekeskus liitmise teel, mille kohaselt Rakke
Noortekeskus liidetakse Väike-Maarja Valla Noortekeskusega.
7. Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
Ette kandis haridusnõunik Aare
Treial.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
Valla Noortekeskuse põhimäärus.

Alates 2. maist töötab Väike-Maarja
valla arendusnõunikuna Riinu Jaago.
Väike-Maarjast pärit Riinu on lõpetanud Väike-Maarja gümnaasiumi ning
omandanud kõrghariduse Estonian Business Schoolis, ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal.
Arendusnõunikuna kuulub tema
peamiste tööülesannete hulka valla arendustegevuste korraldamine ja
koordineerimine.
Kuigi Riinu viimaste aastate töökogemus on erasektorist, ei ole avalikus
sektoris töötamine talle üldsegi võõras.
Nimelt on ta 4,5 aastat olnud seotud
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, kus ta puutus kokku ka Euroopa
fondide rahastusega.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist kolis Riinu Tallinna külje alla ning töötas
Tallinnas kokku veidi üle kümne aasta.
Alles viimase aasta on ta olnud tagasi
„juurte juures“, nagu ta ise ütleb. Praegu elab Rakvere lähedal. Ta on siiani
oma Tallinnast eemale kolimise otsu-

sega väga rahul ja hindab kõrgelt rahulikumat elukeskkonda.
Riinu Jaago valiti arendusnõunikuks
viie kandidaadi seast.
Kontakt: telefon 329 5766, e-post:
riinu.jaago@v-maarja.ee

Simuna kool kuulutab välja konkursi, et leida oma töökasse ja rõõmsasse kollektiivi alates 1. septembrist 2018:
• eripedagoog-logopeed 0,25 ametikohta;
• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja 0,29 ametikohta.
CW ja kvaliﬁkatsiooni tõendavad dokumendid saata 31. maiks e-mailile
info@simunakool.ee või postiaadressile Lai tn 11, 46401 Simuna Lääne-Virumaa.
Tel: 323 7280
Väike-Maarja lasteaed kuulutab välja konkursi, et leida oma töökasse ja rõõmsasse perre alates 1. septembrist 2018:
• eripedagoog-logopeed 0,75 ametikohta.
CW ja kvaliﬁkatsiooni tõendavad dokumendid saata 31. maiks e-mailile
lasteaed@v-maarja.ee või postiaadressile Lõuna 10, Väike-Maarja 46202, Lääne-Virumaa.
Tel: +372 520 0387

Info lasterikaste perede kodutoetuse
taotlemise kohta
Kodutoetuse taotlusvoor avatakse 7.
mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa
arvatud) last ning kelle 2017. aasta
keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel
puudub kas leibkonna vajadustele
vastav eluase või olemasolev eluase
ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub vee- ja
kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või
küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri).
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8 000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust
eraldatud mitte rohkem kui ühe korra,
võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot.
Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt
tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
„Kodutoetus lasterikastele peredele“ taotlemise täpsemad tingimused
on saadaval KredExi kodulehel.
Toetuskõlblikud tegevused:
• Ehitamisega seonduvad tegevused: eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine, eluaseme tehnosüsteemide
või –võrkude rajamine, muutmine või

asendamine, projekti elluviimiseks
vajaliku ehitusprojekti koostamisega,
omanikujärelevalvega ja ehitusloa
taotlemise esitamisega seotud kulude katmine
• Eluaseme soetamine leibkonnale
Taotluse esitamine: Taotlus koos
lisadokumentidega tuleb esitada
KredExile digitaalselt allkirjastatuna
e-teenuste keskkonnast või e-posti
aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud
kirjana aadressil „Kodutoetus“, SA
KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse kompleksselt, kõik nõutavad
dokumendid korraga.
Taotlusvooru sulgemise ja taotlusvoorus laekunud taotluste menetlemise järgselt küsib KredEx üksikvanemate poolt esitatud ja tingimustele
vastavate taotluste osas taotleja elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu leibkonna reaalse liikmelisuse kohta.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud juhendis
„Kodutoetus lasterikastele peredele”.
Juhend, taotlemiseks vajalik info ja
korduma kippuvate küsimuste rubriik
on leitav KredExi kodulehel www.kredex.ee
Lisaküsimuste korral vastavad
taotlejate küsimustele kodutoetuse
haldurid:
Kersti Saar, tel 667 4109
Aire Oolup, tel 667 4120
Anu Holmberg, tel 667 4110
E-posti aadress: toetused@kredex.
ee
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Swedbanki teenused Väike-Maarjas
Alates 1. juunist 2018 ei paku Swedbank enam nõustaja teenust Väike-Maarjas. Muudatus on seotud
esinduse vähese külastatavusega.
Oleme Väike-Maarja vallavalitsuse
ruumides pakkunud nõustaja teenust
üle kolme aasta. Kuust kuusse kasutab
nõustaja abi üha vähem inimesi ja näiteks märtsis külastas teeninduspunkti
vaid 4 inimest. Viimaste aastate statistika näitab, et inimesed eelistavad oma
pangaasju ajada kontoris käimise asemel üha enam interneti- ja mobiilipangas. Internetipanka sisenetakse keskmiselt 4 miljonit korda kuus. Jõudsalt
kasvab ka mobiilipanga kasutajate arv
– igapäevaselt kasutab seda juba pea
240 000 inimest.
Väike-Maarja elanike kasutusse jääb Pikk 15 aadressil asuv sularahaautomaat, mille abil saab nii
sularaha välja võtta kui ka kontole
kanda. Automaadile pääseb ligi ööpäevaringselt. Kliendid saavad oma
pangatoiminguteks jätkuvalt kasutada arvuteid, mis asuvad valla raamatukogu internetipunktis (Lõuna 10).
Jätkame koostööd vallavalitsusega
ja korraldame klientidele infopäevi
vastavalt huvile ja vajadusele.
Lähim Swedbanki kontor asub
Rakveres aadressil Laada 27, pangakontor on avatud tööpäeviti 09.00
- 17.00.
Oma pangaasju saavad Väike-Maarja kliendid edaspidi mugavalt ajada:
• Helistades nõustamiskeskuse
numbrile 6 310 310
Nõustamiskeskusse
pöördudes
saate ööpäevaringselt vastused pangaga seotud küsimustele. Näiteks
saate uurida, kus asuvad lähimad pangaautomaadid või -esindused, küsida
valuutakursse, blokeerida või sulgeda
kadumaläinud kaart, küsida nõu internetipanga kasutamisel jpm.
• Internetipanga abil
Swedbanki internetipangas saab
teha pangatehinguid Teile sobival
kellaajal ja kohas – tähtis on vaid internetiühendusega arvuti olemasolu.
Internetipangast leiate infot nii meie
teenuste kui ka Swedbanki kui organisatsiooni kohta. Internetipangas on

paljude tehingute tegemine soodsam
kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate, kui sõlmite pangakontoris
lepingu.
• Kasutades mobiilipanka
Mobiilipank – pank alati taskus.
Mobiilipank areneb pidevalt ja uusi
funktsioone tuleb aina juurde. Mobiilipanga kaudu saab kiirelt:
- vaadata kontojääki;
- vaadata konto väljavõtet;
- teha makseid;
- vaadata kaartide infot;
- muuta pangakaartide limiite;
- blokeerida või sulgeda kaarte;
- vaadata pangaesinduste ja -automaatide asukohti;
- teha väärtpaberitehingud.
• Telefonipanga vahendusel
Telefonipank pakub panganõustaja teenust ilma kontorisse tulemiseta. Kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab,
kui helistate telefonipanga numbril 6
310 310. Telefonipanga teenus on kättesaadav pangakontorist kauem – tööpäevadel kell 8–20.00 ja nädalavahetustel kell 10–18.00.
Telefonipangas saate:
- teha makseid või väärtpaberitehinguid;
- sulgeda pangakaarte;
- küsida infot oma kontojäägi kohta;
- küsida infot valuutavahetus- ja aktsiakursside kohta.
Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, tuleb sõlmida pangakontoris leping ja oma isik tõendada SMART ID, PIN-kalkulaatori,
Mobiil-ID või paroolikaardiga. See
on sarnane pangasaalis isiku identiﬁtseerimisega. Telefonipangaga liitumine
on tasuta ning kuutasu maksma ei pea.
Tehingute teenustasud on samad, mis
pangakontoris.
Igakuiseid makseid on määratud
maksete abil võimalik teha ka pangautomaadis. Selleks on vaja eelnevalt
internetipangas ise või pangakontoris
nõustajal sisestada vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus on olemas vajalikud rekvisiidid. Kui need on
tehtud, siis saate sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse
teostatud.

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt
suvekuudel
Suvekuudel toimub vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt (kell 8.3016.00) järgmistel kuupäevadel:
• juunis – 1.-15. juunil;
• juulis – 2.-13. juulil;
• augustis – 6.-31. augustil.
14. juunil, 12. juulil kell 8.30-14.00 on vastuvõtt Rakke teeninduspunktis.
15. juunil kell 8.30-11.00 on vastuvõtt Simunas.
Info: Kersti Sepp
sotsiaaltööspetsialist, tel 329 5764

Perearst Kaja Laari info
Perearst Kaja Laar suundus alates 27. aprillist rasedus- ja sünnituspuhkusele,
esialgu kaheks kuuks.

Teda asendavad dr Lembi Põlder ja dr Maire Suurkivi.
Täpsem info vastuvõttude kohta pereõe käest, tel 326 1247.
Praksis on avatud tavapärastel kellaaegadel, v.a neljapäeviti, mil praksis on
avatud kell 9.00-17.00.

Vallavalitsus otsib kogenud
ehitus-remonditöölist
Väike-Maarja vallavalitsus pakub tööd kogenud ehitus-remonditöölisele.
Vajadusel võimaldame elamispinna.
Täiendav info: taristuspetsialist Aivar Jalakas
tel 5894 0115,
e-post aivar.jalakas@v-maarja.ee
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22. aprillil Väike-Maarjas: Lurich ja Wiedemann
Keeletammikusse lisandus kaks nimipuud
Pärast Lurichi monumendi avamist
suunduti Väike-Maarja keskväljakult
keeletammikusse.
Sel aastal lisandus sinna kaks tamme. Oma nimipuu istutas F. J. Wiedemanni keeleauhinna tänavaune laureaat, Tartu Ülikooli emeriitdotsent
Reet Kasik.
Eesti spordikuulsused – Jüri Tamm,

Tarmo Tiisler ja Väike-Maarja maadluspoiss Virgo Raja sõrme tõmbamas.

Kaspar Taimsoo, Saskia Alusalu, Pavo
Raudsepp, Indrek Mägi – istutasid aga
tammepuu Lurichi kui paljude keelte
oskaja ja hea kõnemehe mälestuseks.
Noored puud pandi sirguma ning
sooviti neile elu- ja kasvujõudu Virumaa poistekoori tammelaulu saatel.
Väike-Maarja keeletammikus kasvab kokku 41 tammepuud: 38 laureaadi

Reet Kasik (paremal) oma äsja isutatud nimipuu juures
koos keeleauhinna varasemate laureaatidega. Vasakult: Haldur Õim, Mati Erelt, Tiiu Erelt, Valve-Liivi Kingisepp.

nimipuud, F. J. Wiedemanni tamm (istutas F. J. Wiedemanni 200. sünniaastapäeva puhul 2005. aastal president
Arnold Rüütel), keeleauhinna 25. aastapäeva tamm (istutas 2013. aastal president Toomas Hendrik Ilves) ja nüüd
lisandunud spordisangarite istutatud
Georg Lurichi tamm.

Georg Lurichi tamme istutajad: Indrek Mägi, Saskia Alusalu, Pavo Raudsepp, Jüri Tamm ja Kaspar Taimsoo.
Foto: 2 x Martin Lätt

Keelekonverentsi ettekanne: „Eesti keel kahes
erinevas Eesti Vabariigi põhiseaduses“
Väike-Maarja gümnasistid Kirke
Tobreluts ja Keneli Pohlak pidasid
rahvusvahelise
keelekonverentsi
„Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“ teisel päeval ettekande „Eesti
keel kahes erinevas Eesti Vabariigi
põhiseaduses“.
Nad võrdlesid sõnade ja lausestruktuuride muutuseid 1934. ja 1992. aasta
konstitutsioonis. Nad olid eriti tublid,
esinesid väga hästi ja pälvisid publiku
väga heatahtliku tähelepanu. Ka esitatud küsimustele vastasid nad selgelt,
asjatundlikult ja ladusalt.”
Tarmo Tiisleri esitatud mälumängu küsimustele vastavad
spordisangarid Mart Seim, Saskia Alusalu, Jaak Uudmäe ja Jaan Talts.

Georg Lurichi ausamba
püstitamist aitasid kaasa:
PEATOETAJAD:
Hasartmängumaksu Nõukogu (kultuuriministeerium), Hydroscand
AS, Oleg Gross, Tõnu Läänemets, Jaak Läänemets, Ebavere Graanul
OÜ.
SUURTOETAJAD:
Baltic Agro AS, Vao Agro OÜ, Väino Kaldoja, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tartu Mill AS, Sandor Liive, Rein Madissoon, Madis
Ajaots, Järva Tarbijate Ühistu, Kaarma KT AS, Silisteve AS, Jalajälg AS,
Autumn OÜ.
TOETAJAD:
Makkle Invest OÜ, perekond Preem, Arne Veske, Vallo Kruusimägi,
Eestimaa Spordiliit JÕUD, Ilve Tobreluts, Indrek ja Tiina Klammer, Tiit
Nilson, Azari Bõtskov, Meelis Einstein, Taivo Grossthal, Mart Jaagus,
Jaan Jaagus, Joel-Fredi Jõgise, Henn Kaldas, Kaevu Talu, Urve Karuks,
Kaja Kasemaa, Indrek Kesküla, Margo Klaasmägi, Jüri Kleesmaa, Petro
Kodi, Märt Laanemets, Malle Laene, Ave Landrat, perekond Lembavere, Mall Lepiksoo Perearst OÜ, Olev Liblikmann, Tiiu Maran, Priit
Palumaa, Ene Põldmaa, Arvo Pärniste, Voldemar Sindonen, Jaak Streimann, Malle ja Hanno Tamm, Ants Tammeveski, Anne ja Viivi Veia,
Madis Võõras, Rakvere Vallavalitsus, Kolga-Jaani Vallavalitsus, Vinni
Vallavalitsus, Pala Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Kadrina Vallavalitsus, Väätsa vallavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Padise Vallavalitsus, Aseri Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus,
Taebla Vallavalitsus, Avinurme Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus,
Kõo Vallavalitsus, Kiili Vallavalitsus, Pihtla Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsus, Maardu Linnavalitsus, Martna Vallavalitsus, Kärla Vallavalitsus, Halinga Vallavalitsus, Kanepi Vallavalitsus.
Lisaks toetasid monumenti Georgi Kange rammuvõistlusel osalenud, Georgi söögitoa külastajad, Pandivere päevadel osalenud, Ebavere spordikeskuse avamisel osalenud, Väike-Maarja gümnaasiumi
135. aastapäeval osalenud, Ebavere Kange triatlonil osalenud, segarahvatantsurühm (juhendaja Egne Liivalaid).

neratsioonile, keerulisemaks. Meie
eakaaslastest vaid 3% vastasid, et kasutavad meelsamini sõna märgukiri,
ülejäänutele tundus kaebus lihtsam ja
arusaadavam.
Sõna kodu – kasutatud 1934. aasta
põhiseaduse teises peatükis „Eesti kodanikkude põhiõigustest“ – on muutunud 80 aasta jooksul omandiks. Taas
kord saame siit järeldada, et uus juriidiline stiil on muutnud sõna neutraalsemaks. Küsitluse tulemusel jagunesid

Juhendaja õpetaja
Merike Kuhhi
Ettekande kokkuvõte
Võrdleme oma ettekandes keele
muutumist 80 aasta jooksul. Aluseks
võtsime 1934. a ja viimati uuendatud
1992. a põhiseaduse. Otsustasime jagada oma töö kahte ossa: sõnade erinevused ja lausestruktuuride muutused.
Tulemusi vaadeldes leidsime, et saame
ka võrrelda stiili ja keele erinevust ning
fraase, kus on nii tähendus kui ka sisu
muutunud. Ühtlasi viisime Väike-Maarja gümnaasiumi 9.-12. klassi õpilaste
seas läbi küsitluse, kus tahtsime teada,
milliseid sõnu ja fraase nemad eelistavad kasutada või milliseid lauseid on
neil lihtsam mõista.
Tuleb tõdeda, et keelt, mida me kuuleme ja õpime, mõistame ka paremini.
Tänapäeva noored on uus generatsioon
ja me mõistame praegust keelt. Võiks
arvata, et vana keel on lihtsam, keelekasutus on arusaadavam ja meie haridustase on muutunud võrreldes 1930.
aasta inimese omaga, kuid see pole
nii. Enamus vastajatest pidas praegust
keelt lihtsamaks. 80% kõigist küsitletutest pidas 1992. aasta konstitutsiooni
keelt paremini mõistetavaks. Sellest
saab järeldada, et seaduskeel võib olla
küll keeruline, kuid kui võrrelda seda
vanamoodsa stiiliga, siis me eelistame
siiski oma praegust sõnastust ja keelekasutust.
Võrreldes sõnade erinevust kahes
erinevas konstitutsioonis, saame välja
tuua fraase, kus on muutunud nii tähendus kui ka sisu.
Sõna kaebus – kasutatud 1934. aasta põhiseaduse teises peatükis „Eesti
kodanikkude põhiõigustest“ – on ajaga
muutunud märgukirjaks. Kasutusele
on võetud uus juriidiline stiil, mis on
muutnud sõna mõistmise meile, Z-ge-

Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased
Kirke Tobreluts ja Keneli Pohlak
esinemas ettekandega konverentsi
õpilassektsioonis „Noored eesti keelest“. Foto: Ilve Tobreluts
aga õpilaste arvamused täpselt pooleks, osa eelistab kasutada kodu, teised
omand.
Fraas nõdra- või hullumeelne – on
kaasaegses põhiseaduses asendatud
sõnaga teovõimetu. Mõiste teovõimetu
Eesti tsiviilseadustikust viitab inimese
seisundile, kes ei suuda enda eest ise
kosta või oma tegude tähendusest aru
saada ega neid juhtida. Üllataval kombel saime aga küsitlusest kokkuvõtet
tehes teada, et lausa 28% vastanutest
kasutaksid meelsamini sõna nõdra- või
hullumeelne. Ilmselt on see tingitud
sõna selgemast mõistmisest.
Järgmiseks liigitasime ära sõnad,
kus kahe erineva põhiseaduse sõnastamise vahel on toimunud keelemuutus.
Sõna näol – kasutatud 1934. aasta
põhiseaduses – on muutunud sõnaks
kaudu. Nüüdisaegse inimese jaoks
on näol kasutamine pigem piltlik väljend. Sõna kaudu mõistetakse rohkem
vahendusel või abil. Oma küsitlusest
saime samuti teada, et 75% noortest
kasutab meelsamini sõna kaudu.
Fraas pühalik tõotus, kasutati 1934.
aasta põhiseaduse 5. peatükis „Riigivanemast ja Vabariigi valitsusest“, on

muutunud 1992. aasta põhiseaduses
peatükis „President“ sõnaks ametivanne. Meie arvates on sõna aja jooksul
muutunud, sest praegune variant on
neutraalsem ja sobilikum. Osa inimesi
võib seostada 1934. aasta põhiseaduses olevat pühalikku tõotust usuga ja
ilmselt arvasid sama moodi ka küsimustikule vastajad, sest 95% vastanutest pooldas sõna ametivanne.
Lisaks sõnadele uurisime ka lausestruktuure, kus keel või tähendus on
muutunud.
Osad lausestruktuuridest on meie
arvates muutunud lihtsamaks ja arusaadavamaks. Eesti keel on 80 aasta
jooksul arenenud ja on lisandunud mitmed sõnad ning väljendid, mille abil on
lause mõtet lihtsam mõista.
Näiteks: 1934 – Liikumine ja elukoha muutmine on Eestis vaba. Selles vabaduses ei või kitsendada ega takistada
kedagi muidu kui kohtuvõimude poolt.
1992 – Igaühel on õigus vabadusele ja
isikupuutumatusele. 1992. aasta seadust on nüüdisaegsel inimesel lihtsam
mõista, lausa 95% vastanutest.
Siiski osutusid osad lausestruktuurid ka keerulisemaks võrreldes 1992.
aasta põhiseadusega. Arvatavasti on
see tulnud kaasa juriidilise stiiliga, mis
muudab mõne lause kohmakamaks ja
seda on meil, noortel, raskem mõista.
Näiteks: 1934 – Eesti on iseseisev,
rippumatu vabariik, kus riigivõim on
rahva käes. 1992 – Eesti on iseseisev
ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus
kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
Vastanutest pooltele sobis üks variant ja teisele poolele teine variant.
Järelikult on seadus noortele mõlemat
moodi selgesti mõistetav.
Saime teada, et 1992. aasta põhiseaduse sõnade, fraaside ja lausestruktuuridega oleme me juba ära harjunud,
kuid 1934. aasta põhiseadust on meil
lihtsam mõista, sest juriidiline keel
polnud nii arenenud. Samas võime ka
arvata, et neile inimestele, kes olid tol
ajal noored, kui ilmus 1934. aasta põhiseadus, võis tollane keel olla palju
raskemini mõistetav kui nüüd meile.
Praeguste inimeste haridustase on tõenäoliselt kõrgem ja see annabki meile
eelise mõista loetut paremini.
Tänapäeva noored mugandavad
keelt ja nii teeme ka meie.
Kohandame täna mõttes olnud
Lennart Mere sõnu: Eesti keel ei ole
kunagi moes olnud, sest eesti keel ei
ole moeasi. Eesti keel on südameasi.
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22. aprillil Väike-Maarjas: Lurich ja Wiedemann
Konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“
Pärast Lurichi monumendi pidulikku
avamist ja keeletammede istutamist
suunduti Väike-Maarja seltsimajja, kus
päev jätkus kolmepäevase rahvusvahelise konverentsi „Emakeelne Eesti,
emakeelne Euroopa III“ avapäeva ettekannetega. Kohtusid nii vägi kui vaim
– Lurich ja Wiedemann.
Keelekonverentsi avapäeva ettekanded pidasid F. J. Wiedemanni keeleauhinna tänavune laureaat ja varasem
Väike-Maarja gümnaasiumi eesti keele
õpetaja, praegune Emili kooli direktor
Indrek Lillemägi.
Lurichi teemal rääkisid kunagine
kange spordimees, spordiajakirjanik
ja esindusliku raamatu „Lurich“ autor
Paavo Kivine ning Lurichi fondi halduskogu liige Raul Rebane.
Konverentsi
avasõnad
ütlesid
kultuuriminister Indrek Saar ja Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.
Avakõnelejad soovisid eesti keelele
palju jõudu ja kõigile meile lurichilikku
usku sellesse, et eesti keel jääb püsima.
Allpool kokkuvõtteid konverentsi
avapäeva ettekannetest
Reet Kasik: „Emakeele väärtus“
Kirjakeel selle sõna tänapäevases
tähenduses – keele ühtseim, üldrahvalikult kasutatav keelekuju – muutub
ühiskonnas oluliseks siis, kui keel peab
hakkama täitma valitsemise, juhtimise, hariduselu jms ülesandeid. Elav ja
kasutuses olev keel muutub kogu aeg,
võttes omaks mitmesuguseid mõjusid.
Tänapäeval on üks olulisemaid mõjuallikaid inglise keel. Reet Kasik tõi
näiteid nüüdiseesti keele uuematest
muutumissuundadest, nii sõnavara
täienemisest kui ka grammatika muutumisest. Keelemuutused võivad meile
meeldida või mitte meeldida, aga nad
on loomulikud ja aja jooksul me harjume nendega. Ükski muutus ei ole keele
püsimisele ohtlik.
Piirideta suhtlus toob aga kaasa ka
niisuguseid mõjusid, mis mõjutavad
keelekasutajate suhtumisi ja hoiakuid.
Ettekandja rääkis üleilmastumisega
kaasnevatest ohtudest, mis mõjutavad
meie suhtumist emakeelde. Üks oht on
see, et mingid avaliku suhtluse valdkonnad ei läheks eesti keele kasutusvaldkondade hulgast välja, et näiteks
teadus või kõrgharidus või ärimaailm
või osa kultuurivaldkondi ei muutuks
täiesti ingliskeelseks. Teine oht on see,
kui avalik suhtlus ei hooli korrektsest
kirjakeelest, ei pea seda tähtsaks ega
hoia seda. Kui avalikes tekstides on
keelevead, arusaamatud laused, kõnekeelsed ja madalstiilsed väljendid, siis
on küsimus kultuurilistes väärtushinnangutes ja vastutuses emakeele ees.
Eesti kirjakeele põhiprobleem on
väärtuspõhine – kas me peame oma
emakeelt nii väärtuslikuks, et me tahame temas edasi elada mitte ainult
eraelus, vaid ka avalikus ja riiklikus
suhtluses, või piisab meile emakeelest
kodusuhtluses, aga avalikus ja tööelus
peame kasulikumaks saada osaks suurest ingliskeelsest maailmast.
Indrek Lillemägi: „Keelejõud ja
koolivaim“.
Ferdinand Johann Wiedemanni surmast möödub peagi 130 aastat, mis
tundub korraga nii väga pikk kui ka väga
lühike aeg. Ühelt poolt on Wiedemann
muutunud ajatuks monumendiks, ebainimlikuks sümboliks, teisalt on nii
tema tekstid kui ka lugu pensionipõlves tipnenud pühendumisest praegugi
tähenduslikud.
Stanfordi ülikooli psühholoogiaprofessor Carol Dweck on kirjeldanud lugude ja tagasiside mõju uskumustele ja
õpikäitumisele. Üht sorti lugudega toetame mõtteviisi, et õnn ja saavutused

on erakordse ande või juhuse tagajärg,
teisel juhul mõtteviisi, et eduni viib pühendumine. On suur vahe, kas õpilane
kuuleb Wiedemannist kui erakordsest

F. J. Wiedemanni keeleauhinna
laureaat Reet Kasik.
polüglotist või hoopis mehest, kes sündis kübarsepa pojana ja läks ülikooli
advokaadiks õppima, ei sooritanud kolme aasta jooksul ühtki nõutud eksamit,
kuid pani pärast aastakümnete pikkust
tööd aluse eesti keeleteadusele.
Keel ja lood on geneetika kõrval
tugevaimaks niidiks põlvkondade vahel, või veel laiemalt – inimlikkuse

Emili kooli direktor, endine Väike-Maarja gümnaasiumi eesti keele
õpetaja Indrek Lillemägi.
ühisosaks. Sest just keel on aidanud
inimesel sirutada iseenesest suurema
poole, lausa kättesaamatu poole. Sest
just keel annab meile võimaluse astuda
välja siinsest ja praegusest, liikuda ajas
ja ruumis, mäletada ja unistada. Nõnda on keel ka õppimise ja õpetamise
tuum.

Valla aasta tegija 2011 Paavo Kivine.
Haridusteadlane Hilda Taba kirjutas
juba 20. sajandi alguses, et pluralistlikus maailmas on tarvis pidevalt hariduse eesmärke ümber sõnastada. Ajalukku vaadates on hariduse eesmärkide
dünaamikat kerge tabada (ja kerge ül-

distustega eksida), kuid on märgata, et
haridusest kõnelemise keel on tihedalt
seotud ajastu suundumustega. Niisiis
aitab hariduskeele analüüs mõista,
missugused on kasvatuse varjatud sihid, missuguseid hoiakuid ja uskumusi
meie koolivaim kannab.
Indrek Lillemägi arutles oma ettekandes selle üle, missugune on Wiedemanni, Lurichi ja teiste suurkujude roll
hariduses. Ta keskendus küsimustele,
kuidas lugusid jutustame, kuidas lood
suurkujudest kujundavad uskumusi ja
hoiakuid. Veel enam – arutles, kuidas
me haridusest kõneleme ja mil määral
peegeldab hariduskeel õppimisele seatud sihte. Mis on õpetaja keelejõud ja
mida räägib hariduskeel koolivaimust?
Paavo Kivine: „Eestlase Lurichi
maailm“
Georg Lurich kasvas ja sai suureks
ajal, mil vähene Eesti haritlaskond
suhtles enamasti saksa keeles ning
koolides ja ametiasutustes oli kohustuslik vene keel. Ka Georgi saatis saksik
isa Tallinna parunivõsude kooli, et temast saaks kaupmees. Läks vastupidi.
Just see vastumeelne, alandusi jagav
koolikeskkond oli põhjuseks, et temast
sai see, kes ta meile on, rahvuslik suurkuju.
Kirglik soov näidata, et eestlane
pole teistest halvem, pani poisi otsima
võimalust, kus saaks seda näidata. Ta
leidis selle spordis, maadluses ja pommide tõstmises. See oli jõu ja vabaduse
maailm, kus võite ei saanud eestlasele
keelata ei parun ega pristav. Lurich oli
rahvustunde ärataja kõige tumedamal
ajal.
Vorminud ise endast atleedi, õhutas
ta endale järgnema teisi. Tema kodumaiste äratusretkede ja kirjatööde mõjul sündis Eesti sport, jõudes läbi kümnete võidukate jõumeeste laia maailma. Ta kasvatas järeltulijaid, innustas,
kutsus järgima terveid eluviise. Ta sõnum oli erutav ja arusaadav kõigile.
Sundinud Vene impeeriumis kutsuma end „eesti jumalaks”, siirdus ta Euroopasse tutvustama end kui võidukat
atleeti, kuid niisama palju ka kui eestlast, kes suudab. Ta võitis kehailukonkursse, poseeris kunstnikele, suhtles
kõrgintelligentsiga. Lurich oli meie esimesi eurooplasi.
Võitnud Euroopa, suundus ta Ameerikasse. Kaasa võetud sõbra Aleksander
Abergi esinemiste läbi sündis sealgi
võitmatu eestlase kuvand. Maal, kus
keegi polnud sellisest maast kuulnudki,
tegi Aberg tuntuks Eesti värvid ja nime.
Maailmasõja puhkedes võttis Lurich
endale veel ühe rolli. Ta avastas Ameerikas tegutseva Saksa-Austria spioonide võrgu, kellele müüsid sõjasaladusi
sealsed Vene kõrgemad riigiametnikud.
See oli meie rahvuskangelase suur ja
viimane võitlus, millest me alles nüüd
rääkida teame. Seda teemat käsitleb
Paavo Kivine põhjalikult septembrikuus ilmuvas uues Lurichi raamatus.
Raul Rebane: „Kuidas sünnib Viru
Vägev?“
Kui keegi teaks täpselt, kuidas sünnib Viru Vägev, siis oleks neid palju, aga
ei ole ju. On looduse suur mõistatus,
et järsku ühte väiksesse kohta, kus ei
peaks olema selleks mingeid eeldusi,
sünnib ebatavaline talent, kes jätab
jälje aastakümneteks, teinekord sajanditeks.
Elu on Raul Rebase kokku viinud
paljude erakordsete inimestega, oma
valdkondade ja rahvusvaheliste suursaavutajatega ja andnud võimaluse
otsida neid ühendavaid tegureid. Neid
tegureid on, oma teatud omaduste
poolest on olümpiavõitjad tihti nagu
üks ja seesama inimene. Aga isegi

nende hulgast torkab mõni silma, kas
annete mitmekülgsuse, oma sotsiaalse
rolliga või jälje pikaealisusega.
Ilma igasuguse kahtluseta on Georg
Lurich ka tähtede hulgas täht. Raul Rebane proovis oma ettekandes analüüsida, mis teeb inimesest väga suure ja
proﬁleeris ka rohkem kui sajandi tagant
Georg Lurichi isiksust. Seda kõike eesmärgiga, et me järgmist suurt loodusimet oskaksime ära tunda.
Ta meenutas, et näiteks Gerd Kanteri
kujunemisele tugevaks spordimeheks
aitasid suuresti kaasa tema juba lapsepõlves kodust kaasa saadud Lurichi põhimõtted: spordimees ei tee suitsu, ei
võta viina ja on igati härrasmees. Seda
kõike järgides jõudis Kanter tippu.
„Kangelaste ümber tekkiv infoväli on
väga tähtis ja selle hoidmine on rahvuslik ülesanne. Eesti rahvuslik rikkus

teadlikkust läbi mitmekeelsuse ja keelekontaktide prisma (Anna Verschik).
Konverentsi töö toimus kolmes paralleelses sektsioonis – käsitleti keelte
õppimist ja õpetamist, keele ja kirjanduse seoseid ning tõlkimist, õpilaste
ettekannetest saadi teada, mida mõtlevad noored eesti keelest. vaadeldi vähemkõneldud keelte väärtusi ja räägiti
keelest ajakirjaniku töös. Margit Kilumetsa juhtimisel leidis aset arutelu
„Eesti keele rollist praegu ja tulevikus“,
vestlusringis osalesid Rogier Blokland,
Miina Norvik, Birute Klaas-Lang ja
Anna Verschik.
Konverentsi teise päeva lõpetas
teatrietendus „Kas siis selle maa keel?“
EMTA üliõpilaste esituses (autor Jüri
Valge, lavastaja Anu Lamp). Etenduses astusid üles nii auväärt akadeemik
Ferdinand Johann Wiedemann ise kui

Filmist „Lurich“ tuntud Tõnu Lume, raamatu „Lurichi jälgedes“ autor
Eduard Tinn ja konverentsil ettekandega esinenud Raul Rebane.
Foto: 4 x Martin Lätt
on üles ehitatud inimestele, mitte kullale,“ rääkis Raul Rebane. Ta küsis ka,
et millal tuli viimane olümpiavõitja Tallinnast? See oli Ants Antson ja see oli
ammu. Ebatavaliste andekuste leidmisele saab nii riik kui ka rahvas – igaüks
meist – tõsiselt kaasa aidata.
On heameel tõdeda, et Georg Lurichi ausamba avamisega alanud keelekonverentsi avapäev läks igati korda –
ettekanded oli kuulama tulnud rohkesti
huvilisi. F. J. Wiedemanni keeleauhinna
tänavune laureaat Reet Kasik tänas väikemaarjalasi ja ütles, et oli väga hea
esineda täissaalile.
Konverents „Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III“ jätkus 23. ja 24. aprillil Rakvere reaalgümnaasiumis.
Ettekannetes käsitleti eesti keelehariduse sajandit (Tõnu Tender) ja sadat
aastat eesti kirjakeele korraldamises
(Peeter Päll), Eesti kirjandust Euroopas
(Cornelius Hasselblatt) ning keelelist

ka keeleauhinna laureaadid aastatest
1989-2013, teiste seas Eduard Leppik.
Konverentsi viimane päev vaatas tulevikku. Ettekande „Uuenev eesti keel:
mida on õppida saja aasta kogemusest“ pidas Karl Pajusalu, juurakeelest
rääkis Ülle Madise. Kadri Sõrmus vaatles väärtushinnanguid ja tõekspidamisi seoses eesti keelega, Liisi Piits aga
tutvustas keeletehnoloogia võimalusi.
Konverentsi lõpetas arutelu eesti keele
mainekujundusest Raul Rebase juhtimisel ning Ülle Madise ja Neeme Korvi
osalusel.
Konverentsi korraldasid ja toetasid
Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti
Keele Instituut, Emakeele Selts, Väike-Maarja Vallavalitsus, Rakvere Linnavalitsus ja Euroopa Parlamendi ALDE
fraktsioon. Otseülekande ja salvestuse
tegi MTÜ Kultuurikanal.
Ilve Tobreluts

EV100 korraldustoimkonna juht Toomas Kiho annab Väike-Maarja vallavanem Indrek Keskülale üle EV100 metallplaadi. Foto: 3 x Martin Lätt
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Avalik pöördumine
vallakodanike poole

Väike-Maarja vallaorganisatsioonis võtab maad järjest enam lojaalsusel püsiv, suletud „juhitud demokraatia”, kus
avalikkusel ja volikogul on järjest väiksem roll ja kaasarääkimise võimalus.
Vastutust vallaorganisatsioonis toimuva eest kannavad eelkõige selle juhid –
vallavanem ja volikogu esimees.
Üks olulisemaid omavalitsuse toimimise põhimõtteid on võimude lahusus. Volikogu on ülimuslik ja vallavalitsus viimase otsuste rakendaja
ja aruandekohustuslik volikogu ees.
Taoline praktika, nagu vallavalitsuse poolt keskväljaku detailplaneeringus kehtestatud põhimõtete eiramine
või katlamaja omavoliline ehitamine-laiendamine seltsimaja külge, ei ole
aktsepteeritav. Leiame, et eesmärk ei
saa pühitseda abinõu – selline printsiip ei ole õigusriigis kohane. Muudatuste tegemiseks on olemas õiguslik
mehhanism ja protseduur. Avalikus
ruumis toimuvate muutustega peab
kogukonnal olema aega ja võimalust
kohaneda. Avaliku võimu kandjatel on
kohustus kavandatust avalikkust vastavalt protseduurireeglitele teavitada ja
oma seisukohti argumenteeritult põhjendada. Kõigil soovijail peab olema
tagatud võimalus oma arvamust avaldada. Lisaks on enne otsuse langetamist kohustus igakülgselt asja kaaluda
ja esitatud põhjendatud ettepanekuid
arvestada või argumenteeritult tagasi
lükata. Kodanikel on seejärel otsustatuga mittenõustumisel kaebeõigus ja
riigil kohustus järelevalvet teostada,
kas kõigest eeltoodust on kinni peetud
ja õigusakte järgitud. Miks arvab Väike-Maarja vallavanem ja vallavalitus, et
neil puudub kohustus õigusakte järgida ning avalikkust vastavalt õigusaktidele otsustusprotsessi kaasata?
Hoopis arusaamatu on siinjuures
volikogu esimehe Ene Preemi ja volikogu koalitsiooni kuuluvate liikmete
vaikiv tegevusetus. Volikogu liikmeks
ja esimeheks olek eeldab valmisolekut
avaliku elu küsimustes orienteerumiseks ja teadmiste-kogemuste pagasit,
et suuta vastavas õigusruumis iseseisvalt ja adekvaatselt otsuseid langetada. Iga volikogu liige kannab isiklikult
vastutust oma ülesannetest arusaamise-mittearusaamise, tegevusetuse või
mis veel hullem, tahtlikult õigusrikkumistele kaasaaitamise eest. Volikogu
liikmel lasub kohustus ennast vajadusel koolitada, et olla otsustustes iseseisev, pädev, et mitte olla juhitav.
Juba eelmisel valimisperioodil rikkus volikogu esimees Ene Preem võimude lahususe printsiipi, osutades ise
ja oma pereliikmetega seotud ettevõtete poolt aastaid vallavalitsusele rahaliselt tasustatavaid teenuseid, ja seda
pealegi otsustuskorras. Teene-teene
vastu juhtimine on tänasesse volikogusse üle kandunud. Volikogu esimeheks valiti isik, kes ei osutunud otse
volikogu liikmeks valituks. Tulemuseks
on volikogu rolli mandumine ja taandumine vallavalitsuse kummitempliks.
Kuidagi ei ole aktsepteeritav, et vallavanem jätab argumenteeritud kriitikale sisuliselt vastamata ja ründab
kriitika esitajaid isiklike solvangute,

retoorika ja halvustavate väljamõeldistega. Lisaks piiratakse volikogu liikme
arvamusartiklite avaldamist infolehes.
Samas ise on vallavanem lubanud endale aastaid piiramatut leheruumi infolehes, seda ka valimiste ajal, mis ei
ole aktsepteeritav. Enda õigustuseks
tuuakse demagoogiliselt mängu lehe
kolleegium ja väidetakse, justkui see
olevat apoliitiline ja samas õigustatakse, et „ka teie esindaja kuulub sinna”. Kinnitame, et ei ole oma esindajat
kolleegiumisse esitanud. Oleme seisukohal, et kolleegium peakski olema
apoliitiline ja koosnema asjatundjatest-kultuurikandjatest, mitte poliitikutest nagu näiteks volikogu aseesimees
Keskerakonna liige Hans Kruusamägi.
Vallavanem peaks igas lehes enda eksponeerimisest loobuma ja kirjutama
ainult asjust, mis on strateegilist tähtsust omavad ja omavalitsusega seotud.
Eestis väljakujunenud hea tava järgi
saab volikogu revisjonikomisjoni endale opositsioon, mis tagab võimul olijate tegevuse läbipaistvuse. Väike-Maarjas aga kaaperdati revisjonikomisjon
koalitsiooni poolt täielikult. Lisaks on
taunitav koalitsiooni käitumine, kus
valimatult surutakse maha igasugune
initsiatiiv, mis tuleb väljaspoolt. Volikogu istungil hääletatakse maha isegi
protseduurilised muudatusettepanekud. Mõistuspärane asjade arutelu on
asendunud lihtlabase kättemaksuga
eriarvamusel olemise eest.
Viimane häiriv näide kogukonna ignoreerimisest toimus viimasel volikogu
istungil. Meie ettepanek taastada traditsioon – Pandivere päeval vallajuhtide ja volikogu liikmete kohtumine rahvaga, sai vallajuhtide halvustavate epiteetide osaliseks ja lükati tagasi. Leiame, et nüüd, kus kaks valda on liitunud
ja tõstatunud on väga olulised avaliku
ruumi ja demokraatiat puudutavad
probleemid, on oluline avalik dialoog
ja vallajuhtide ning volikogu liikmete
selgitused oma tegevuse kohta.
Murelikuks teeb vallavanema kinnitus heast meeskonnavaimust ja
ühtsusest, mis kuidagi ei haaku tegelikkusega. Kaadrivoolavus on järjest
kasvanud – lahkarvamuste tõttu on lahkunud mitmed olulised spetsialistid ja
muuseumi juht, kelleta organisatsioon
kahtlemata vaesub. Mitu kuud on olnud
suletud Väike-Maarja noortekeskus,
noortekogu on aastaid valimata. Valla
tegevuses puudub strateegiline mõtlemine ja eesmärgid ning otsustamine
toimub väikeses ringis suletud uste
taga. Loobutud on koalitsioonileppes
lubatud kaasavast eelarvest. Viimaseks
näiteks on õppekeskuse peahoone võimalik müümine ilma eelneva aruteluta
hooldekoduks. Kas õppekeskuse hoone
kui hooldekodu piiratakse tulevikus samalaadse taraga kui praegune? Teeme
ettepaneku avada infolehes avalik arutelu õppekeskuse ja poolelioleva ujula
tuleviku määratlemiseks.
Kutsume kõiki üles aktiivselt osalema mõttevahetuses valla juhtimise
muutmiseks ja demokraatia taastamiseks.
Valimisliit „Terve vald”
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Hea valimisliit „Terve vald“
Kõigepealt suur tänu, sest koos Teie
ridadesse kuuluvate inimestega õnnestus 22. aprillil püstitada Väike-Maarja
keskväljakule ausammas meie rahvuslikule suurkujule Georg Lurichile.
Oma viimases pöördumises Te olete järjekordselt üles loetlenud mitmed
eelnevalt kajastatud teemad. Inimesed,
kes mind veidikenegi tunnevad, teavad,
et ükski inimene ei ole jäänud vallavalitsuse ukse taha. Olen alati leidnud
aega, et koos nõu pidada. Minu juh-

timisstiili on saatnud algusest peale
põhimõte: ma elan SIIN ning ma ei ole
SIIN läbisõidul. Suhtun igasse vallaelanikku austusega, isegi kui oleme mõnel
teemal eriarvamustel.
Kui Te räägite vajadusest aktiivselt
mõttevahetuses osaleda, siis äkki hakkaks Teist endist peale. Tegin Teie valimisliidule (tänaseks juba 2 kuud tagasi,
14. märtsil 2018) ettepaneku saada kokku just Teile sobival ajal. Minu eesmärgiks oli ja on Teie valimisliiduga n-ö

AEG LOEB
Mõtteid tööst kultuuripärandi valdkonnas ja kogukondlikust mõtlemisest
Igaühel meist on elus täita mitmeid
ülesandeid ja rolle. Kuid millised on
neist kõige olulisemad? Meil on pere,
sõbrad, mõttekaaslased. Meil on kogukond, mida hoiab koos üks väga lihtne
põhimõte – minu inimeseks olemine
peegeldub Sinu inimeseks olemises.
Olen veendunud, et kogukonda ühendav tüvisõna on ‘pärand’: kultuuri-,
ajaloo-, loodus- jm pärand. Ja ühistest
väärtustest ning tõekspidamistest välja
kasvanud päranditegevused toetavad
ning taasloovad kogukonna identiteeti.
Viimase aprillipäevaga lõppes mu
tööaeg Väike-Maarja Muuseumi juhatajana. Ajast, mil alustasin koduloohuvilisena ja noorgiidina saab tänavu
22 aastat, mis ühest küljest on lühike
aeg, minu vanuses aga pea 2/3 elust.
Lõpetasin küll töö muuseumi juhatajana, kuid tegelen jätkuvalt jõudumööda
edasi kultuuripärandi valdkonnas nii
muuseumit otseselt toetavas organisatsioonis Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts kui ka muuseumi senises
tugevas koostööühingus Väike-Maarja
Põllumeeste Selts. Minu tegevus kultuuripärandipõllul jätkub ja õnneks on
selles valdkonnas tööd nõnda palju, et
seda jätkub oluliselt rohkematele inimestele.
Otsust, vaadata kultuuripärandit ka
mõnest teisest ilmakaarest, olen kaalunud pikemat aega. Euroopa kultuuripärandi aasta eel oli otsuse langetamiseks
kaks väga olulist nüanssi: omavalitsuse
suhtlemis- ja suhtumiskultuur. Olen
ikka arvanud, et asjadest ausalt ja otse
rääkides on võimalik kiiremini ja selgemalt jõuda sihtpunkti, üksteiselt saab
õppida ja väärtuslike kogemuste najal
edasi minna. Pean tõdema, et meie
kogukonna kultuuripärandi osas ei ole
asjad jätkusuutlikult korraldatud, see
valdkond väärib hädavajalikku ja asjatundlikku süvenemist ja läbimõeldud
eelarvet nii pärandi säilitamise kui tutvustamise osas, järelduste tegemine ja
otsuste langetamine seda eeldab, ning
otsuste arusaadavalt põhjendamist.
Omavalitsus on viimastel aastatel palju panustanud Väike-Maarja muuseumi
hoone seisukorra parandamisse, kuid

ettepanekud muuseumi sisulise töö
edasiviimise osas ei ole toetust leidnud. Küsisin möödunud aasta lõpus
endalt – milline on minu kõige tähtsam
roll pärandi edasikandmisel? Ja oskasin
siin vastata vaid üheselt – süveneda ja
luua seoseid erinevate materjalide vahel ning otsida uut teavet. Süvenemine

silmast-silma vestelda. Räägiks infolehest, seltsimajast, avalikust ruumist,
õppekeskusest ja muudest teemadest,
mis Teil südamel. Te ei ole senini aega
leidnud, võib-olla on Teie jaoks kaks
kalendrikuud kohtumise kokkuleppimiseks ka liialt lühike aeg. Eks ma siis
ootan edasi.
Tegusaid toimetusi!
Indrek Kesküla
vallavanem
oli ajalooalaste uurimistööde võistluse Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele lõppüritus Tartus 4. mail, kui Väike-Maarja Gümnaasium tõusis edukalt
õpilaste uurimistööde kaardile. Ajalooõpetaja Kristi Põdra juhendamisel
saavutas Robin Põdra oma tööga „Jaan
Vilba perekonna lugu 1944-1946” põhikooli uurimistööde kategoorias I koha
ning Janelle Laukse ﬁlmikogumikuga
„Sajanditaguseid mõtteid Eesti elust
ja riigist” gümnaasiumi loovtööde ka-

Väike-Maarja muuseumi 30. aastapäevakonverentsi
avamas, muuseumi juhataja Marju Metsman. Foto: Heili Nõgene
tegoorias I koha (kaasjuhendaja Marju
eeldab aga senisest teistsugust töökorMetsman). Samuti kuulus Kristi Põdraldust.
rale parima juhendaja tiitel. See kõik
Kultuuripärandi valdkonnas teguttõestas taas – süvenemine ja tubli töö
sejana on olnud ainult üks võimalik tee
toovad tulemuse.
– olla kirglik oma tegevuses, panustaLoodan väga, et peagi astub amedes sellesse aega kaugelt enam kui see
tisse ka uus Väike-Maarja muuseumi
kajastub tööajatabelis, ja tunda, et päjuhataja ja muuseum on ka tulevikus
rand elab. Ja elavaks ei tee seda mitte
jätkuvalt heades kätes ning omavalitvorm, vaid sisu. Nii nagu inimesigi ei
sus tajub muuseumi rolli valla kultuutee elavaks mitte vorm, vaid sisu. Loeb
ripärandi säilitaja ning kooshoidjana.
see, millega oma päeva sisustame.
Tänan kõiki kogukonna inimesi, kelKultuuripärandi valdkonna tegevused
lega on õnnestunud ühised ettevõtpõhinevad üksteise ja aja väärtustamimised, töötame edasi ja inspireerime
sel, aitavad kogukondlikult koos luua
üksteist! Meid motiveerivad elama ja
midagi, millel on laiem väärtus tervele
tegutsema head emotsioonid, mille
paikkonnale. Sisu loob. Aeg loeb.
oleme koos loonud. Muuseum oli, on
Tõeliselt suur rõõm on aastate
ja jääb kohtumispaigaks mineviku, olejooksul olnud ühiselt tegutseda koos
viku ja tuleviku vahel. Soovin, et meil
Väike-Maarja valla allasutuste juhtidejätkuks julgust ja tahet jätkuvalt teha
ga, kodanikuühenduste eestvedajate
Väike-Maarja vald suureks vaimult!
ja kultuuripärandisõpradega! Eriliselt
jääb meelde ühistegevus Väike-Maarja
Marju Metsman
Gümnaasiumiga.
Muuseumitöö meeldivaks punktiks

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

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

* Näomaalingud

Athalia ilubussi pakutavate teenuste laialdasest valikust võib leida
geelküünte paigaldamist, geellakkimist, kulmude ja ripsmete värvimist
ning modelleerimist, kõrva- ja ninaaukude tegemist, näomaalingute tegemist lastele.

MÜÜA
• suvelilli
• suures valikus ampleid
• tomati- ja kurgitaimi
Lõuna-põik 5 Väike-Maarjas
Tel 511 8084
Külastada võib igal ajal.
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Allee 9 talgupäev Simunas

Talgupäev Rakke linnamäel ja
staadionil päädis Rakke Trimmi
parimate tunnustamisega
Talgud Kaarma tiigi kallastel
Meie talgupäeval oli 27 osalejat.
Tänan kõiki jahilisi ja nendega kaasatud loodussõbralikke
huvilisi ning kaht pagulast ja
naabermajade elanikke, kes aktiivselt osalesid meie ühisel üritusel TEEME ÄRA Kaarma tiigi

kallastel.
Ilu on vaataja silmades.
Suur-suur aitäh kõigile!
Jahindusühistu GUN&SHOT
juhatuse nimel talgujuht
Heimar Lepiksoo

Simuna Allee 9 talgulised. Foto: Erakogu
5. mail sai peetud Allee 9 majarahvaga ühed toredad talgud.
Saime tehtud kõik, mis plaanis
ja rohkemgi veel.
Korrastasime maja ümbrust,
riisusime, värvisime, ehitasime
trepikodade juurde prügikastid,

istutasime puid ning lillekastid
said kevadiselt värvilise sisu.
Suured tänud Allee 9 majarahvale! Aitäh!!!
Kerli Tsvetkov
Talgujuht

Koristustööd Kaarma tiigi kallastel. Foto: Heimar Lepiksoo

KÜ Kaseke talgupäev

Eipri külaselts on tänulik talgulistele, kes Teeme ära raames 6.
mail külamajas suurpuhastust tegid ja külamaja ümbrust korrastasid. Foto: Aivar Liivak

Liivaküla kortermajas korraldasime Teeme ära talguid teist
korda. Esimesel korral, 2016.
aastal oli sodi samuti palju, aga
sellel aastal tundus, nagu poleks sodi kunagi ära viidudki.
Majarahvas sai oma kuurid ja
keldrid tarbetust tühjaks. Kokku
viidi jäätmejaama ära kuus autokärutäit sodi.
Kui viimane koorem viidud,
istuti koos ühise laua taha tal-

gusuppi ja -kringlit mekkima.
Soovijad said ka hüva leili võtta.
Kokkuvõttes oli majarahvas
rahul, et taas sai koristust teha
ja kõigil oli rõõmus meel. Ka ilmataat õnnistas meid superilusa ilmaga.
KÜ KASEKE Liivaküla talgujuht
Taimi Märtsin

„Emumägi suveks korda!“
Talgupäeval sai Emumäel palju
tööd tehtud: jätkasime eelmisel aastal alustatud lõkkeplatsi
taguse parkmetsa korrastamist,
pesime puhtaks matkarajal olevad infotahvlid, vaatasime üle
Emumäe jooksu mudilastejook-

su raja ja võitlesime võsaga torniplatsilt.
Suured tänud tublidele talgulistele!
MTÜ Emumäe Arenduskeskus
Keldrid ja kuurid said tarbetust kraamist puhtaks. Foto: Erakogu

Talgud Kiltsis

Talgupäeval Emumäel. Foto: Triinu Pohlak

Talgud 2018
kulgesid rahulikult
ja
plaanipäraselt. Ehitasime pinke,
riisusime
lehti, saagisime võsa ning
murdunud
puid ja värvisime üle sillapiirded.
Suur tänu
kõigile talguKiltsi talgupäeval osalenud. Foto: Sigrit Stoltsen
listele: Pilvi,
Margus, Argo, Silver, Margus,
Eha, Väino, Heldi, Rauno, Mall,
Talgujuht
Riina, Kristo, Sigrit, Madis.
Siret Stoltsen
Koostegemised on tegusad!

KÜ Rakke Oru 4 talgud

Vallavalitsuse töötajad puude istutamise talgupäeval
Rakkes kergliiklustee ääres. Foto: Ene Preem
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Korteriühistu talgupäev möödus töiselt. Eemaldasime maja
eest rääma kasvanud elupuud,
riisusime muruplatsid ja männiku aluse. Viisime ära ka eelmisest talgupäevast jäänud oksa-

hunniku.
Kõik oli jälle nagu uus. Talgulõpetuseks oli maitsev kook
– aitäh Svenile.
Aitäh talgulistele!

Rakke linnamäel ja staadionil
on saanud traditsiooniks talgute korraldamine Teeme ära talgupäeva raames. Kui võimalik,
olme proovinud talgud korraldada õigel päeval, aga alati ei
ole võistlusgraaﬁk seda lubanud
– tänavu õnnestus õigel päeval.
Kogunes 20 inimest, mis on veiTalgulistel on käsil koristusdi rohkem kui tavapäraselt on
tööd Rakke linnamäel ja lauolnud. Äge oli vaadata, kui laplulava ümbruses.
sed tulid üle staadioni, väikesed
rehad õlal.
Koristasime
Rakke linnamäel
laululava ja selle
ümbrust – riisusime, pühkisime,
saagisime murtud
puid. Terviseradadel koristasime
murtud puid ja
oksi ning korjasime prügi. Tehtud
Ka väikesed talgulised lõid koristustöödel
sai tublisti tööd ja
rõõmsalt kaasa. Foto: 2x Enno Eilo
natuke nalja ka.
aastal trimmis osalenute vahel.
Talgute lõpetuseks olid supp
Peaauhinna – blenderi – võitis
ja pirukad.
Rauno Uudla. Palju õnne!
Pärast kehakinnitust võtsime
Tänan kõiki Rakke linnamäe
ette eelmise hooaja Rakke Trimtalgutel osalenuid!
mi autasutamise ning tunnustasime parimaid. Lõpetuseks
Enno Eilo
loosisime Rakke Trimm 2017
Talgujuht
peaauhinna kõikide eelmisel

Salla külapargi talgud
Talgud õnnestusid väga hästi.
Mitmed
talgupäeval hõivatud
inimesed
istutavad oma puu
järgmisel nädalavahetusel. Ükski
maja puust ilma
ei jää, vajadusel
istutavad Salla
seltsi liikmed ise.
Kristjan
Variksoole suured
tänud
drooniga tehtud video
eest.
K u m m a r d u s Salla talgupäeval istutati parki tammepuid.
kõigile kohaletulFoto: Erakogu
nutele, olite tublid ja teid oli palju!
Hando Kuntro
Talgujuht

Talgupäev Triigis
Lõunasöögiks oli talgusupp
5. mail kell 11.00 kogunesid
ja maiustamiseks kringel ning
Triigi küla inimesed koristuspräänikud.
talguteks külaplatsile. TalguSuur tänu kõigile, kes võtsid
töödeks plaanisime sel aastal
vaevaks sel kenal kevadpäetavapärase külaplatsi koristamival küla heakorda oma panuse
se, mänguväljakute korrastamise, tammede
istutamise.
Keskpäevaks
oli talgutest
osavõtjate
nimekirjas 42
inimest.
N a i s te-laste ülesandeks
jäi
Koristustööd Triigi pargis. Foto: Erakogu
riisumise ja
anda. Samuti aitäh Ergo Eesprügi korjamise töö. Mehed lõimäele Thorsen Grupp OÜ-st,
kasid kuivanud oksi ning istutakes andis kasutada oma traktosid tammeparki juurde 12 uut
rit.
istikut. Aastate pärast kasvab
sellest järeltulevatele põlvedele
Külavanem
uus tammik. Praeguseks on kokTarmo Rebane
ku istutatud 35 puud.
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Maarjakelluke (Maarja, kes korjas
palju kellukesi või siis … neiu, kes
helistab kellukest) Viljandis!
21. jürikuu päeva hommikul ärkasid
koos esimeste müristamishoogudega
ka Maarjakellukese naised. Ei, ega naised müristamist kartnud, vaid varane
ärkamine oli seotud 20. vabariiklikule
õpetajate rahvatantsufestivalile minekuga.
Võõrustajateks olid seekord Viljandi Paalalinna kooli õpetajate naisrühma Kelluke tantsijad, kes on ise kõigil
kahekümnel festivalil osalenud. Meie
tantsurühm on osalenud „ainult“ üheteistkümnel korral nendel imetoredatel

osaleda tutvustavatel ekskursioonidel.
Seekord valisime tutvumiseks Ugala
teatrimaja koos põneva ajaloo ja müstiliste lavataguste ruumidega. Meil oli
võimalus näha garderoobi, kus hoitakse etendustes kasutatavaid elegantseid riideid, külastada töökoda, kus
valmivad lavakujunduselemendid ning
lõpuks siseneda oma kujutluspildis lavastusse „Chipollino seiklused”. Väga
inspireeriv ja uusi mõtteid tekitav oli ka
Viljandi Riigigümnaasiumi ruumidega
tutvumine.

Maarjakelluke koos juhendaja, tantsuõpetaja Aino Lukmaniga. Foto: Erakogu
tantsijate kokkusaamistel. Õpetajate
vabariiklik tantsufestival on tore traditsioon, mille eesmärgiks on populariseerida rahvatantsu just õpetajate
hulgas.
Õpetajate tantsufestivali traditsioonile pani nurgakivi üks Eesti rahvatantsu kullaterasid Ida-Virumaal − Urve
Kilk, kes oli esimese, 1998. aastal Kohtla-Järvel toimunud festivali algataja.
Järgmistel aastatel on festival toimunud erinevates Eesti linnades, kus tegutsevad õpetajate rahvatantsurühmad.
Festivalide käigus oleme saanud
võimaluse tutvuda erinevate haridusasutuste tegemistega, külastada ning
nautida põnevaid töötubasid, näitusi ja

Traditsiooniliselt on päeva süda
suurejooneline kontsertetendus, kus
iga osalev rühm astub üles ühe teemakohase tantsuga. Seekord oli kohal 18
tantsurühma üle kogu Eestimaa ning
selle aasta teemaks oli, nagu juba arvata võib, „Eesti 100 meie tantsudes“.
Kontserdi lõpus annavad korraldajad edasi teatepulga järgmisele festivali
korraldajale. Õpetajate (kui hariduspõlluharijate) tantsufestivali teatepulgaks
on REHA. Seekord viisid REHA endaga
kaasa Jakob Westholmi Gümnaasiumi
naisrühma Astra tantsijad. Nii, et kohtumiseni 2019. aastal meie pealinnas
Tallinnas!
Merle Kiigemaa

Volbriõhtu Emumäel
Juba
kaheksandat
korda kogunesid 30.
aprilli õhtul suured
ja väikesed nõiad
Emumäele, et üheskoos lõbusalt kevade
saabumist tähistada.
Toredate
nõiatantsudega esinesid
vahvad nõiad Rakkest ja Simunast.
Toimus traditsiooniline
luuaviskamise võistlus. Kõik
soovijad said ehtsas
nõiapajas keedetud
nõiajooki ja maitsvat
nõiakringlit.
Täname kõiki suuri ja väikseid nõidu ja
nende juhendajaid!

Vahvates kostüümides nõiad Emumäel
kevadet tervitamas. Foto: Triinu Pohlak
MTÜ Emumäe Arenduskeskus

22. juunil
JAANIPÄEV LAHUS
• Sportlikud mängud lastele ja täiskasvanutele
• Jaanijooks
• Päevajuht Meelis Sekko
• Tantsuks Eesti Gun ja Liisa
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Inimesed evakueeriti õhusaaste tõttu Väike-Maarjasse
4.-5. mail toimus Naiskodukaitse Viru
ringkonna esmakordne evakueerimisõppus Kiil, kus pea sada inimest üle
maakonna evakueeriti õhusaaste tõttu
Väike-Maarja spordihoonesse.
Legendi kohaselt oli toimunud
raudteel kaubarongiga liiklusõnnetus,
mistõttu oli tekkinud õhusaaste ning
ümberkaudsed inimesed tuli evakueerida. Kuna Lääne-Virumaal on raudteeõnnetuse oht nii Tapal, Kundas kui
Rakveres, sai turvaliseks evakueerimispaigaks just Väike-Maarja.
Õppuse Kiil eesmärgiks oli saada
kiiresti tööle evakueerimisstaap ning
evakueerimislaager, kuhu näiliselt ohus
olevad inimesed transportida. Samuti
oli eesmärgiks läbi viia igapäevaturvalisust ja kriisiolukorras tegutsemist toetavad tegevused evakueerimisõppusel
osalejatele. Kahe päeva jooksul mängiti läbi eluliselt olulised situatsioonid.
Evakuatsioonimeeskonna
ülema
naiskodukaitsja Evely Pressi sõnul oli
õppus tulemuslik: nii naiskodukaitsjaid kui evakueeritavaid osales õppusel
rohkem kui esialgu planeeritud „Kokku
oli õppusega seotud üle 120 inimese
üle kogu maakonna,“ täpsustas Press.
„Saime operatiivselt koormuse jaotatud, inimesed evakueeritud ning evakuatsioonilaagri toimima,“ kommenteeris
Press asjade kulgu. „Tõelises häda-

olukorras
saab
naiskodukaitsjate peale loota
ning reaalse ohu
korral saab evakuatsioonilaager maakonnas
üles loodetavasti
mõne tunniga,“
kiitis Press õppusel osalenud
naiskodukaitsjaid.
Naiskodukaitse Viru ringkonna
evakueerimisõppust viis läbi ringkonna evakueerumisgrupp,
mis
koosnes tosinast
naiskodukaitsjast
ja loodi selle aasta alguses. Sarnased evakueerumisõppused Kaitseliidu kevadise
suurõppuse Siil
raames toimuvad
Naiskodukaitsel
Foto: 2 x Kristel Kitsing
üle kogu Eesti,
kokku on avatud 18 evakuatsioonipunkKristel Kitsing
ti.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond

Vallamajas on üleval Tiiu Ahi maalide näitus
Väike-Maarja vallamaja II korruse
koridori seintel uuenes kunstinäitus.
Urve Salumäe piltide asemel saab seal
nüüd näha õpetaja Maie Lepiku kunstiringis maalimist harjutava Tiiu Ahi töid.
Näitusel on üleval palju kauneid ja
pilkepüüdvaid pilte.
Maalide autor Tiiu Ahi ütles, et tegelikult kannab ta endas teadmist oma
maalimisandest juba kooliajast peale,
kui õpetaja Juta Torma tõstis esile tema
joonistamisoskust.
Tõsisemalt hakkas ta maalimisega

Näitusepiltide autor Tiiu Ahi.
Foto: Ilve Tobreluts

Sündmuste kalender
16. mail 18.00 Rakke linnamäe
jooks, start staadionil. Info: Enno Eilo,
tel 515 3228
17. mail kell 18.00 seriaalivaba
õhtu ﬁnaal Ebavere tervisespordikeskuses. Kavas rattaorienteerumine. Info:
Jane Kool, tel 518 4071
20. mail ﬁlmipühapäev Rakke kultuurikeskuses. Kell 16.00 lastele seikluslik muusikaline animaﬁlm “Nukatuka metsarahvas”. Film on eesti keeles.
Pilet 3 ja 2,50 eurot, perepilet (al 2 last
ja vanemad) 5 eurot. Kell 18.00 linastub eestikeelne draama „Ema”. Pilet 3
ja 2.50 eurot. Info: Rene Põllumaa, tel
5569 2792
21. mail kell 19.00 ja kell 21.00
ﬁlmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas. Tõsieluﬁlm „Ahto. Unistuste jaht.“ Pilet 4
eurot, sooduspilet 3 eurot. Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
23. mail alates 10.00 Hindpere Optika silmade kontroll ja prillide müük
Rakke kultuurikeskuses. Silmade kontroll 15 eurot, prilliostjale tasuta. Etteregistreerimine telefonil 5323 2454
25. mail kell 17.00 lõpupidu Rakke lasteaias Leevike. Info: Elve Kull, tel
551 3871
25. mail kell 17.00 teeõhtu-ümarlaud Rakke noortekeskuses. Info: Taimi
Talpas-Taltsepp, tel 525 7561
26. mail 14. Emumäe jooks ja laat
Emumäe vaatetorni juures. Kell 10.00
numbrite väljastamine, kell 11.30
mudilaste jooks, kell 12.00 pikemate
jooksude stardid. Distantsid 10 km, 5,8
km, 2,5 km. Laadal pakutakse käsitöid,
aiasaadusi ja talutooteid. Oodatud on
müüjad ja ostjad. Info: Enno Eilo, tel

515 3228
26. mail kell 11.00 Pandivere päeva
tutvumiskäik – bussiekskursioon Kiltsi
alevikus. Ringsõit algab ja lõpeb Kiltsi
rahvamaja juures. Pärast ringsõitu avatakse rahvamajas fotonäitus. Avatud
kohvik. Info: Madis Michelson, tel 521
2844
26. mail kell 20.00 eksklusiivne
aiakontsert Edru külas Uustalus. Musitseerib Jaan Sööt. Sissepääs 10 eurot.
Info: tel 525 6938, 5698 2705
29. mail kell 17.00 Väike-Maarja
muusikakooli lõpuaktus Simunas. Info:
Vallo Taar, tel 503 1910
30. mail kell 18.00 Väike-Maarja
muusikakooli lõpuaktus Väike-Maarja seltsimajas. Info: Vallo Taar, tel 503
1910
1. juunil lastekaitsepäeva tähistamine Rakkes. Info: Rene Põllumaa, tel
5569 2792
1. juunil kell 19.00 Väike-Maarja
seltsimajas „Homo Erectus ehk naiste
vahetamine“ Väike-Maarja seltsimaja teatritrupi esituses. Tragikomöödia
kahes vaatuses. Autor Juri Poljakov, lavastaja Erik Ruus. Avatud kohvik. Info:
seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437
2. juunil Pandivere päev Väike-Maarjas: laat, kontserdid, võistlused, mängud. Info: Ivika Aman, tel 5646 4093
3. juunil kell 12.00 16. Simuna-Laekvere rahvajooks. Start Simunast. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
4. juunil kell 12.00 Muusikute fondi PLMF kontsert Simuna rahvamajas.
Esinevad Andreas Lend (tšello) ja Rael
Kõiv (klaver). Kavas romantilist melanhooliat tšellole ja klaverile. Vaba sisse-

tegelema kunstiõpetaja Maie Lepiku
käe all. Nüüdseks on Tiiul maalimisest
saanud kirglik hobi ja valminud on päris palju kunstiteoseid. Tiiu ise arvab
tagasihoidlikult, et tõsiselt häid pilte,
millega ta ka ise rahul on, on tal vahest
paarikümne ringis. Õpetaja Maie Lepiku hinnangul on aga vaatamist ja nautimist väärivate tööde arv Tiiul tunduvalt
suurem.
Näitust saab vallamajas külastada
tööpäeviti.
pääs. Info: Auli Kadastik, tel 323 7217
11. juunil alates kell 10.00 Hindpere Optika silmade kontroll ja prillide
müük Väike-Maarja hooldekodus. Silmade kontroll 15 eurot, prilliostjale tasuta. Etteregistreerimine telefonil 5656
4959 või 5016 825
12. juunil Kiltsi kooli lõpuaktus.
Info Merje Leemets, tel 520 2921
16. juunil kell 14.00 Simuna kooli
lõpuaktus. Info: Kaja Põldmaa, tel 323
7280
19. juunil Rakke kooli lõpuaktus.
Info: tel 329 1353
21. juunil kell 12.00 Väike-Maarja
õppekeskuse lõpuaktus seltsimajas
21. juunil kell 15.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus seltsimajas
21. juunil kell 18.00 Väike-Maarja
gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus seltsimajas
22. juunil Simuna jaaniõhtu. Info
Auli Kadastik, tel 323 7217
22. juunil jaanipäeva üritused Lahus. Sportlikud mängud lastele ja
täiskasvanutele, jaanijooks. Päevajuht
Meelis Sekko. Tantsuks Eesti Gun ja
Liisa. 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 14.00 Ao kalmistupäev. Info: Rene Põllumaa, tel 5569
2792
23. juunil kell 18.00 Väike-Maarja
jaaniõhtu Ebaveres. Info: seltsimaja,
tel 326 1837, 5302 4437
25.-29. juunil XLIII Kiltsi loomelaager – keraamika, soutashehted ja köitmine. Info Merje Leemets, tel 520 2921
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XXXI Pandivere päeva RISTSÕNA
Lahendus: Lurichi ausamba avamisel kõlanud
üks Lurichi mõtteid.

Lahendatud ristsõnalehed tagastage Pandivere päeval, 2. juunil kella 13.00-ks raamatulaadal (seltsimajas).
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NB! Tänavuse Padivere päeva ristsõna saate
lahendamiseks välja trükkida ka valla kodulehelt:
Kultuur – Pandivere päevad. Vajadusel paluge
väljatrükkimisel abi raamatukogudest.
Head nuputamist!

Päevajuht Arlet Palmiste
1. juunil
19.00 – Väike-Maarja seltsimajas
ESIETENDUS!
“Homo Erectus ehk naiste vahetamine.”
Väike-Maarja seltsimaja teatritrupp.
Tragikomöödia kahes vaatuses.
Lavastaja Erik Ruus.
Avatud kohvik.
2. juunil
8.00 – laat
9.40 – meeleolumuusika pasunakoorilt
10.00 – peotule süütamine staadionil ja päeva
avamine. Järgneb laste kontsert. Esinevad Popp
Tipp – Popp Täpp lauluvõistluse parimad ja lasteaia laululapsed.
11.00 – kergejõustiku mitmevõistlus kuni
9-aastastele lastele
12.00-15.00 – Väike-Maarja valla kultuurikandjate ja ansambli VLÜ kontsert.
Lahendatud ristsõnad tagastada kella 13.00ks raamatulaadal (seltsimajas)
Tantsuõhtu Georgi söögitoas.
Info: Ivika Aman, tel 5646 4093
3. juunil
13.00 – orienteerumisvõistlus

Pandivere päeva
laste kergejõustiku
mitmevõistlus
2. juunil 2018 Väike-Maarja seltsimaja taga staadionil kell 11.00-12.15
Spordihuvilistele lastele, kes on sündinud 2009 ja
hiljem.
Registreerimine alates kell 10.30 kohapeal. Alad
on proovimiseks avatud kell 10.30-11.00.
Lõpliku tulemuse saamiseks on 2013 ja hiljem sündinud lastel vaja läbida neli ala, 2009-2012 sündinutel
viis ala.
Vanusegrupid:
• 2013 ja hiljem sündinud
• 2011-2012 sündinud
• 2009-2010 sündinud
2013 ja hiljem sündinud:
• „Vormel 1“ võidujooks
• Kaugushüpe
• Pehme oda vise
• Süstikjooks (3 palli), distants 10 m
2009-2012 sündinud:
• „Vormel 1“ võidujooks
• Kaugushüpe liivakasti
• Pehme oda vise
• Ristikeks
• Süstikjooks (5 palli), distants 20 m
Autasustamine orienteeruvalt kell 12.15
Info: Jane Kool, tel 518 4071

Raamatulaat on
taas tulekul!
Pandivere päeva sündmuste ajal on 1. ja 2. juunil
Väike-Maarja seltsimajas raamatulaat.
Selle õnnestumisele saab kaasa aidata igaüks, kelle
raamaturiiulil leidub korduvalt läbi loetud ja ülearuseks muutunud raamatuid.
Vaadake oma raamaturiiulid kodudes üle. Kui inventuur tehtud, tooge üleliigseks osutunud raamatud
Väike-Maarja, Kiltsi, Triigi, Simuna või Rakke raamatukogudesse.
Raamatukogud toimetavad need Väike-Maarjasse
ja panevad Pandivere päeval seltsimajja välja – kõigile
uudistamiseks ja kaasa võtmiseks. Laadalt saab igaüks oma tühjaks jäänud riiulile otsida uusi asjalikke
teoseid, mis seni veel lugemata. Nii mõnedki huvitavad raamatud leiavad sel moel omale jälle uued lugejad. Raamatud on tänulikud kui neid loetakse!
Info: Kristel Lehtme, tel 325 5034

KILTSI UUDISED
Laupäeval, 26. mail korraldab MTÜ Meie Kiltsi
Pandivere päeva ja projekti „Juurtega kodupaik“ raames kaks üritust:
11.00 – 12.00 Kiltsi I bussiekskursioon
Koguneme rahvamaja juurde ja teeme giidi abil bussi-ekskursiooni, meenutamaks ühiselt, mis ja kus midagi oli vana aja Kiltsis.
12.00 – näituse „Vana aja Kiltsi“ pidulik avamine
rahvamajas
Rohkem kui 100 fotot, joonist ja kuulutust kolmeteistkümnel stendil annavad meile aimu Kiltsi elustolust aastail 1890-1945.
Ürituse ajal on avatud kohvik.
Rohkem teavet: Madis Michelson, tel 521 2844

Bussil on tekst: Rakvere – V.-Maarja – Kiltsi.
Seega tehti Kiltsi I
bussiekskursiooni pilt
juba ca 80-90 aastat
tagasi, nüüd jääb ainult ekskursioon veel
teha.
Foto: Kaupluse Hansa Antiik fotokogust.
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Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased
käisid Norras külas sõpruskoolil
Väike-Maarja gümnaasiumil on mitmeid sõpruskoole. Üks neist on Norras asuv Sinnes Skule, mis asub Sirdal Kommunes. Just selles põhikoolis
käisidki külas meie kooli 8 õpilast ja 4
õpetajat. Me veetsime seal neli väga sisukat ja lõbusat päeva.
24. aprillil algas õpilaste ja õpetajate päev väga varakult. Ees ootas kaks
lennureisi (Tallinnast Oslosse ja Oslost
Stavangeri). Õhtuks jõudsime kohale
sõpruskooli.
Eestlased ööbisid kohaliku kooli
õpilaste ja õpetajate juures, seega tuli
algul teha tutvumisring. Kui inimesed
olid omavahel tuttavaks saanud ja õhtusöök söödud, sõitis igaüks oma peatumispaika.
Järgmisel hommikul läksime koos
Sinnes Skule direktoriga Sira-Kvina
hüdroelektrijaama, kus räägiti meile
jaama huvitavast ajaloost ning erinevatest naljakatest ja põnevatest faktidest.
Käisime ka laskesuusastaadionil. Pärast seda läksime tagasi kooli. Kui kodunt kaasa võetud toidumoon oli kõigil
söödud, käisime ära lähedalasuvas farmis. Seal näidati, kuidas tehakse jäätist ning seda imemaitsvat isetehtud
maiuspala saime ka proovida. Samuti
saime näha farmis olevaid lambaid.
Paljud neist olid alles talled ning mõned lausa vastsündinud.
Kolmapäeva õhtul kogunesime kõik,
nii eestlastest külalised kui ka majutajad, suusakuurortisse, kus hakkasime
mängima erinevaid jooksumänge. Selle
idee olid Norra õpilased ise välja pakkunud selleks, et me näeksime, mida
nemad oma vabal ajal teevad. Hiljem
läksime kõik koolimajja ning veetsime
toredalt aega.
Neljapäeval toimusid meil koolitunnid. Inglise keeles suhtlesime palju
ning saime kõik üksteise kohta midagi
uut teada. Loodusõpetuses rääkisime
inimkonna ökoloogilisest jalajäljest ja
globaalsest soojenemisest ning vaatasime ka sama teemat käsitlevat ﬁlmi.
Viimases tunnis tutvustasime norrakatele meie kooli. Pärast seda oli lõuna ja
siis alustasime sõbralike võistlusmän-

Pildil inglise keele tund.

Seiklusmängus osalejad olid
varustatud helkurvestidega.

19. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti
Vabariigi Presidendi auhindadele saavutasid Väike-Maarja gümnaasiumi 8.a
klassi õpilane Robin Põdra põhikooli
uurimistööde kategoorias I koha ning
11. klassi õpilane Janelle Laukse gümnaasiumi loovtööde kategoorias I koha.
Robini uurimistöö kandis pealkirja „Jaan Vilba perekonna lugu 19441946“ ning selle juhendajaks oli õpetaja Kristi Põdra, kes pälvis ühtlasi ka
parima juhendaja tiitli.
Janelle loovtööks oli ﬁlmikogumik
“Sajanditaguseid mõtteid Eesti elust
ja riigist”, mida juhendasid Kristi Põdra ja Marju Metsman.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Marju Metsman, Janelle Laukse,
Kristi Põdra ja Robin Põdra tänuüritusel Tartus 4. mail. Foto: Lauri Laukse

Õpilased kogusid ka tänavu suure
koguse küünlaümbriseid ja patareisid

Hüdroenergiajaamas. Foto: 2 x Tuuli Saksa
gudega. Meid jagati kahte rühma, et
võistlused liiga pikaks ei veniks. Ülesanded polnud rasked – pigem nõudsid
tasakaalu ja vastupidavust. Üheks ülesandeks oli näiteks palli sirgete kätega
hoidmine pea kohal nii kaua kui jaksasime. Peale seda läksime kodudesse ja
veetsime lihtsalt peredega aega.
Kuna see oli meie viimane päev
Norras, saime õhtul kõik kokku, valmistasime õhtusööki ja lihtsalt nautisime
üksteise seltskonda.

Reede hommikul saime kooli juures
veel viimast korda kokku. Jätsime kõigiga hüvasti ning asusime koduteele.
Oli kurb lahkuda, kuid õnneks on meil
kõigil sellest reisist palju toredaid mälestusi.
Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassi
õpilased
Eliis Mätas ja Marleen Marjapuu

Seiklusmäng „Ristmik“ juhtis noorte
tähelepanu ohutule liiklemisele
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste üks
olulisematest Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames korraldatavatest sündmustest oli 26. aprillil kell 16.00-18.00
toimunud üleriigiline seiklusmäng
„Ristmik“. Üritus leidis samaaegselt
aset paljudes Eesti suuremates linnades ja kogukonnakeskustes.
Virumaal korraldati seiklusmängu
„Ristmik“ kahes kohas: Väike-Maarjas
ja Ulvis.
See oli hea võimalus tutvustada
noortele oma valda.
Organisatsioonide liikmed ootasid

Väike-Maarja gümnaasium paistis
silma ajalooalaste uurimistööde
võistlusel

kõiki oma sõpru ja tuttavaid ühiselt
meeskondi moodustama. Lahendati
erinevaid ülesandeid, alates nuputamisest ja osavusest, lõpetades spordi
ja mälumängudega. Kuna tegemist on
osaga eeskujukampaaniast „Aga mina“,
oli põhiline teadvustada noortele ohutut liiklemist linnas ja alevis.
Tegevusi viisid läbi Kaitseliidu noortejuhid. Kogu üritus oli julgestatud
ning kõik osalejad olid varustatud helkurvestidega. Kaasatud oli ka lapsevanemaid ja teisi täiskasvanuid.
Ilmastik küll eriti ei soosinud võist-

lejaid ega turvajaid, aga, nagu teada,
pole halba ilma, on vaid kehv varustus.
Vaatamata sellele olid kõik rõõmsad
ja teotahtelised.
Tänan Väike-Maarja raamatukogu,
Naiskodukaitsjaid, Kaitseliitu, Väike-Maarja vallavalitsust, Porkuni kooli
õpetajaid ja lapsevanemaid. Ilma teie
toetuseta poleks see mäng olnud ei
võimalik ega ka turvaline.
Silvi Aasumets
Kodutütarde Väike-Maarja rühmajuht

Osavus- ja nuputamisülesannete kõrval omandati teadmisi
ja kogemusi ohutust liiklemisest. Foto: 2 x Silvi Aasumets

Väike-Maarja gümnaasiumi neli klassi,
10. klass, 5. klass, 4.a ja 2.b, osalesid
keskkonnakampaaniates „Küünlaümbriste jaht“ ja „Patareijaht“ ning saavutasid silmapaistvaid tulemusi.
Kümnendikud koos klassijuhataja
Tuuli Saksaga kogusid tänavu 17499
tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbrist ning saavutasid sellega
nii üle-eestiliselt kui ka maakondlikult
esikoha 7.-12. klasside arvestuses väikeste koosseisude seas (kuni 15 õpilast
klassis). Silmapaistvaks üksikkogujaks,
kelle tulemus oli ka Lääne-Virumaa parim, oli Katariina Pops 10. klassist, kelle
panuseks oli 6085 küünlaümbrist.
4.a klass koos klassijuhataja Helina
Lükiga kogusid 21 391 küünlaümbrist,
mis tõi neile üle-eestiliselt kolmanda koha 1.-6. klasside samuti väikeste
koosseisude seas ja maakonnas teise
koha. Maakonna parimaks üksikkogujaks oli 4.a klassist Mihkel Ilves, kelle
tulemuseks oli 10 501 küünlaümbrist.
5. klass koos klassijuhataja Relika
Maripuuga olid „Patareijahil“ Lääne-Virumaa parimad suurte koosseisude
seas (16 ja enam õpilast), kogudes
5245 tühja patareid. Tublim koguja 5.
klassist oli Mairit Müürsalu, kelle panuseks oli 3 674 patareid. „Küünlaümbriste jahil“ olid nad maakonnas 7. kohal
(12 381 küünlaümbrist), tublima koguja

Hugo Vainjärve tulemuseks oli 3 865
küünlaümbrist.
Tubli tulemuse tegi ka 2.b klass koos
klassijuhataja Jana Külmallikuga, kes
saavutasid Lääne-Virumaal „Küünlaümbriste jahil“ 4. koha (12 760 küünlaümbrist) ja „Patareijahil“ 6. koha (2 193
patareid), klassi parimaks kogujaks oli
Sten-Karl Kalvik 2 342 küünlaümbrise
ja 996 patareiga.
10. mail toimub Tallinnas Coca Cola
Plazas parimate autasustamine, kuhu
on kutsutud Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klass.
Eesti suurim keskkonnakampaania
«Küünlaümbriste jaht» toimus viiendat aastat, „Patareijaht“ teist aastat ja
nende raames kogusid lapsed üle 4,1
miljoni teeküünlaümbrise ja pea 0,9
miljonit patareid. Kampaania raames
kutsutakse üles leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühje patareisid, et
need ei satuks loodusesse. Alumiinium
ei lagune looduses kunagi, mistõttu on
kampaania eesmärgiks ümbriste kogumisega lastele õpetada jäätmete sorteerimise ja keskkonnahoiu olulisust.
Kampaania peatoetaja on Kuusakoski.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Väike-Maarjas on maakonna
parimad vigurivändad
Väike-Maarja gümnaasiumi võistkond
saavutas maakondlikul võistlusel VIGURIVÄNT esimese
koha. Võistlesid 6.a
klassist Getrin Raudsepp ning 5. klassist Thristan Paju,
Marianne Kortin ja
Joosep Kotka.
Vigurivänt leidis
aset 3. mail Rakveres Politseimuuseumi õuel ning oli
võistkondlik – võistelda tuli teoorias,
vigursõidus ja täita
Foto: Võidukas võistkond koos koolile
liikluslinnakus terve
kingiks
saadud jalgrattaga. Foto: Egne Liivalaid
võistkonnaga erineda õpetaja Egne Liivalaid.
vaid ülesandeid. Lisategevust pakkusid
politseimuuseumi töötuba ja aeglusHeili Nõgene
tussõit, mille tüdrukute arvestuses võiGümnaasiumi avalike suhete spettis Getrin Raudsepp.
sialist
Õpilastel aitas võistluseks valmistu-
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Eesti endised ja praegused sporditähed panid
ennast proovile Väike-Maarja spordihoones
22. aprilli, Eesti spordi suurpäeva – Lurichi kuju avamine – proloog sai alguse
juba varahommikul Väike-Maarja spordihoones.
Olime selle tähtsa päeva puhul külla
kutsunud terve rea nimekaid endisi ja
praeguseid sportlasi ning sporditegelasi: tõstjad Mart Seim, Leho Pent, tennisist Maret Ani, ujuja Indrek Sei, sõudjad Jüri Jaanson ja Kaspar Taimsoo,
kiiruisutaja Saskia Alusalu, laskesuusataja Krista Lepik, kahevõistleja Kristjan
Ilves, suusataja Karel Tammjärv, krossimehed Priit Rätsep ja Indrek Mägi,
Eesti Ööjooksu idee autor Marko Torm
ja korvpallur Janar Talts ning hommikupoolikut palunud juhatama paljudelt
spordisündmustelt kommentaatorina
tuntud Riho Järvelaineni.

Sporditähtede saabudes ootasid
tulijaid saalis juba sajad põnevil silmapaarid – mis seal salata, enamus pealtvaatajatest oli sporditähti seni ju vaid
teleekraanil kohanud.
Seda põnevam tundus laste jaoks
eesseisev spordivõistlus, kus sai suurte
tegijatega koos ühise eesmärgi nimel
pingutada.
Pärast pidulikke avahelisid ning
-laulu oli käes sporditähtede tutvustamise hetk, võistkondade paraad. Olime
eelnevalt õpilastest moodustanud 10
kümneliikmelist võistkonda ja andnud
neile ka nimed: „Seimi seiklejad“, „Ilvese imelised“, „Alusalu andekad“, „Tormi
tugevad“, „Lepiku lemmikud“, „Jaansoni
jõulised“, „Tammjärve tarmukad“, „Rätsepa rahmeldajad“, „Sei särtsakad“,

„Taltsi tegijad“, „Mäe mõnusad“, „Pendi pidurdamatud“, nii et iga võistkond
sai endale patrooni, mõni koguni kaks.
Pealtvaatajatele tutvustati spordisangareid, loeti üles kõik kaunid tiitlid ja
kuldsed hetked ning suuremad saavutused. Mullegi meenusid kaasaelamise
ärevad hetked teleka ees, kui Jüri Jaansonile olümpiamängude medaliheitluses hinge kinni pidades pöialt hoidsin.
Pärast avatseremooniat ootasid
võistkondi ees mitmed võistlused, mis
vajasid nii osavust, nutikust ja ka head
meeskonnatööd. Näiteks tuli sporditähel aja peale kokku panna tükkidest
Georg Lurichi pilt ja teises võistluses
rakendada hoopis oma matemaatilisi oskusi, summeerimaks võistkonna
poolt „linabingos“ visatud punkte.

Väike-Maarja spordihoone saal on
suur küll, aga seekord ei tahtnud elevus ja rõõmukilked sinna kuidagi ära
mahtuda. Võistkonnavõistlusi kroonis
„Spordikuldvillak“, kus vastamisi läksid
sporditähed ja Väike-Maarja gümnaasiumi gümnasistid. Teemadeks oli valitud: 1900. a Pariis, „Vanad olümpiad“,
„Muusika“ ja „Kõvad tegijad“. Peamurdmist oli ikka üksjagu ja siinkohal oleks
paslik kiita meie gümnasistide avarat
ning arenenud silmaringi.
Nagu ikka suurvõistlustel jagatakse pärast raskeid pingutusi parimatele
medaleid ning loorberipärgi, nii tegime
seda meiegi. Iga sporditäht sai mälestuseks sellest tähtsast päevast Lurichi
tänumedali ning lisaks kirjutada sadu
autogramme väikestele spordisõpra-

dele ja iga võistkond sai jäädvustatud
pildile koos oma staariga.
Sporditähtede sportlik hommikupoolik kujunes huvitavaks, nauditavaks
ja hästi läbimõelduks suuresti tänu
Väike-Maarja gümnaasiumi rahvale,
kellede lennukad ideed vormisid päeva just selliseks nagu ta sai, kes suutis
oma hoonesse mahutada kõikide valla
koolide õpilased, organiseerides märkamatuks õpilaste liikumise, toitlustamise ning ühise rongkäigu keskväljakule.
Välisukse ees ootas aga kõiki juba
rivistuv rongkäik suunaga keskväljaku
poole ja kohe-kohe algav väga pidulik
sündmus...
Jane Kool

Lurichi päev tõi Väike-Maarja vallas
õpilased pühapäeval kooli

Georgi Kange rammumehe
võistlus sai peetud 20. korda

· oli huvitav, teistmoodi
Kauaoodatud päev Väikoolipäev;
ke-Maarjas ja kaugemal· õpilased said kaasa
gi tõi Lurichi monumenlüüa;
di avamise päeval, 22.
· ägedad võistlused;
aprillil, kõik valla õpila· kohale olid tulnud
sed pühapäevasel päeval
kuulsad sportlased;
kooli.
· õpilased said sportlasLisaks Väike-Maarja
tega koostööd teha;
gümnaasiumi õpilastele
· hea oli see, et võistkogunesid sel hommikul
kondades oli õpilasi kõigist
Väike-Maarja gümnaaneljast koolist ja esimesest
siumisse ja spordihooviimase klassini, selleginesse Kiltsi, Simuna ja
poolest ei jutustatud palju
Rakke koolipere. Õpilaning võistkonnad olid võrdsed olid juba varakult
sed;
ette valmistatud ja tead· oli väga hästi korraldalikud, et 22. aprillil looAutogrammide jagamine (esiplaanil autogramme
tud;
me ühiselt erilist mälesjagamas Kaspar Taimsoo ja Saskia Alusalu).
· ajakavast jäädi maha ja
tust, ning suvevaheajale
üks võistlus jäi olemata;
lähme see-eest ühe päe· sellel päeval mõeldi ka
va võrra varem.
toidule – kõik said koolis
Spordihoones ootasüüa;
sid ees kuulsad sportla· õpilased, kes olid
sed, osadel õpilastel oli
meeskondade
kaptenid,
võimalus end meelelasaid enne oma tegevust
hutuslikes
võistlustes
proovides harjutada ja seeproovile panna, teistel
ga saime oma tegevuskaaga võtta osa publikuna,
vast hästi aru.“
ehk saada isegi käeplaks
Jete Hendrika Lood:
või autogramm oma
„Lurichi päev oli minu arspordi-iidolilt.
vates väga hea võimalus
Elevust jagus lisaks
kohtuda enda eeskujudega.
õpilastele ka sporditähIsiklikult oli mul väga hea
tedele endile ja juttu jätmeel, et sain olla samas
kus omavahel kauemaks
võistkonnas Karel Tammka pärast Lurichi monujärvega, kuna ta on hetkel
mendi avamist, sest väga
mu üks lemmikumatest
sageli nad sellise seltsEesti suusatajatest. Kokkonnaga, erinevate alade
kuvõttes oli väga huvitav ja
esindajatena, ei kohtu.
tore päev.“
Väike-Maarja gümnaaVictoria Mitt: „Päev oli
sium oli koostanud selIndrek Sei võistkond – Sei särtsakad.
väga positiivne. Tagasileks päevaks piltide ja
hoidlikud sportlased andnimedega autogrammisid suheldes julgust juurlehe, kuhu sportlased ka
de. Kogu sündmus toimus
ise üksteiselt mälestuveidi kiiresti, aga tagasisiseks allkirju kogusid.
dest selgus, et publikule
Muljeid gümnasistimeeldis. Lihtsad võistlused
delt, kes olid sporditähei tekitanud ebamugavat
tede võistkondades kappinget ja kõik olid rõõmteniteks:
salt nõus võistlema, et oma
Keneli Pohlak: „Minu
sportlasele uhkust teha.
meelest oli Lurichi päev
Kaptenina oli rõõmustav
äge, eriti spordivõistlujuhtida endast nooremaid,
sed koos spordisangarikes kuulasid mind väga entega. Mul oli rõõm olla
tusiastlikult, küsisid minult
ühe Eesti silmapaistvainõu ja abi. Autogrammide
ma kahevõistleja Kristpaber andis võimaluse oma
jan Ilvese tiimis õpilaste
Puslevõistlus – esiplaanil Leho Pent Lurichi
iidoliga lähemalt tutvust
kapteniks.
Võistlused
pilti kokku panemas. Foto:3 x Ly Ipsberg
teha.“
olid vinged, õpilased õnKatariina Pops:
nelikud ja sportlased eriti vahvad ning
Heili Nõgene
„Lurichi päev
lahedad. Selline päev võiks saada meie
Gümnaasiumi avalike suhete spet· oli tehtud kohustuslikuks, seetõttu
koolile lausa traditsiooniks, sest minu
sialist
oli inimesi palju;
arvates oli see tõeliselt äge koolipäev!“

Kuigi 21. aprilli hommik oli sombune, tuli võistluste alguseks isegi päike
välja. Üritus toimus Georgi kaupluse
parklas, kus 20 aastat tagasi rammumehe võistlusega alustasime. Jaak Uudeküll vedas siis kivid kohale ja läkski
lahti. Seekord tuli võistlema 18 tugevat
meest ja 6 naist.
Meestel oli võistluste kavas seitse ala: kivide tõstmine, liivakotijooks,
traktori tõmbamine, raskuse kandmine,
raskuse tõukamine, raskuse hoidmine
ja rippumine.
Kergema (kuni 85 kg) ja raskema (üle
85 kg) kaalu vahel jagunesid mehed
täpselt pooleks. Kergekaalus toimus

ja rammu looduse poolt antud.
Naised võistlesid kotijooksus ja kangil rippumises. Kotiga jooksul kukkus
favoriit Helena Lõune ja kaotas palju
aega, kuid rippumises oli ta ületamatu,
lõppkokkuvõttes jäi kolmandaks. Teise
koha pälvis tubli võrkpallur ja kergejõustiklane Juta Vilgelm. Võitjaks tuli
aga Lyana Sarapik Sepa talust Kurtnalt.
Lapsed rippusid ja lustisid kangil
ning neid oli kokku peaaegu 30. Põhjalikumad tulemused on üleval valla
kodulehel.
Järgnev päev aga kujunes Väike-Maarja valla suursündmuseks, kui
avati ausammas Georg Lurichile. Mi-

Vilule ja niiskevõitu ilmale vaatamata on rammumehed
jõukatsumiseks üles rivistunud ja võistluseks valmis.
pingeline rebimine Taavi Klimenko ja
Tõnis Kulli vahel. Kumbki teenis kolm
alavõitu, kusjuures Tõnis näitas isegi
raskekaalumeestele, kuidas kive tassitakse ja kangil rippumises tegi ta võistluste rekordi. Kuid üldkokkuvõttes jäi
Taavi ikkagi peale. Raskematest poistest oli teistest üle Romek Velt Jõgevalt,

Võistluse peakohtunik Ants Einsalu
XX Georgi Kange särgiga, millel Lurichi kuulsad kaamelid.
Foto: 2 x Ilve Tobreluts
meie vallast oli parim Jüri Kaskema. Üldiselt oli võistlejaist näha, kes rassivad
jõusaalis lisaks ning kellele on sitkust

dagi sarnast mäletan kuuekümnendate aastate keskelt, kui suure traktoriga
veeti meie valla suurmehele kohale
kivi, mis asub Aia tänava nurga peal.
Suur tänu toetajatele ja ärge unustage oma tervise eest hoolt kandmast,
sellest sõltub meie väikese rahva tulevik!
Ants Einsalu
20. Georgi Kange rammumehevõistluse tulemused
Mehed, kergem kaal (kuni 85 kg):
1. Taavi Klimenko, 18 p, 2. Tõnis
Kull, 23 p, 3. Jaanus Kaskema, 33 p, 4.
Raigo Vaarik, 33 p, 5. Vladimir Kuznetsov, 35 p, 6. Siim Süld, 40 p, 7. Priit Pohlak, 41 p, 8. Peeter Ott, 43 p, 9. Andres
Treimann, 47 p.
Mehed, raskem kaal (üle 85 kg):
1. Romek Velt, 14 p, 2. Ahto Milder,
22 p, 3. Mattias Viljamaa, 29 p, 4. Jüri
Kaskema, 32 p, 5. Tanel Kuusemaa, 35
p, 6. Taavi Toom, 37 p, 7. Jaanus Köst,
42 p, 8. Timo Kuusemaa, 44 p, 9. Argo
Aonurm, 59 p.
Naised:
1. Lyana Sarapik, 5 p, 2. Juta Vilgelm,
6 p, 3.-4. Helena Lõune ja Kristi Freiental, 7 p, 5. Ellen Matla, 8 p, 6. Gudrun
Reinmets, 9 p
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Aprillikuu koolis nimega Simuna
Naljakuu sai läbi ja käes on mai. See
tähendab, et kooliaasta lõpp on käega
katsuda ja nüüd on vaja veel veidikene
pingutada, et tehtule vääriline punkt
panna enne pikale suvepuhkusele minekut. Hoolimata suurest naljategemisest oli meil ikka mõni tõsine ettevõtmine ka.
9. aprillil toimus inglise keele päev.
11. aprillil viidi Simunas läbi kihelkonnakoolide rahvastepallivõistlus,
kus pidime leppima IV kohaga.
18. aprillil oli Muuga mõisas kihelkonnakoolide
joonistusvõistluse
parimate autasustamine. Meie kooli
õpilased olid ülitublid. Õp Elle Alberi
juhendamisel saavutas Kelly Prinken I
koha, Gerdda Kägu II koha ja Birgit Toming III koha.
Joonistusvõistlus oli pühendatud
Hiina kalendri kollase maa koera aastale.

Alates 23. aprillist on olnud iga
koolipäev natukene talgupäev. Juba
teist aastat pole koolis enam ühist heakorrapäeva tehtud. Maja ümbrust koristatakse klasside kaupa. Jääb küll ära
suur ühistegemise lust, kuid pluss poolele saab kanda fakti, et rehasid jätkub
kõigile ja tööjõudlus on palju suurem
ning ajakulu oluliselt väiksem.
30. aprillil kinnitas onu Paul fuajee
seinale kunstiringi laste poolt maalitud
abstraktse ja värvirõõmsa akrüülmaali.
Simuna kooli aed tegi läbi aegade
jooksul totaalse muutumise. Ajalooliselt kuulsatest lillepeenardest muutus
maa-ala lasteaia mänguplatsiks. Kuid
lapsed on elu õied ja kooli vilistlastel
ja endistel õpetajatel ei maksa väga
kurvastada. Kõik on muutumises. Aprillikuus sai teoks meie koolipere ja lasteaialaste vanemate ühine suur unistus
– mänguväljakut ümbritsev aed. Nüüd
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Väike-Maarja muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi
Muusikalised katsed pühapäeval, 27. mail kell 15 muusikakoolis.
Konsultatsioon neljapäeval, 24. mail kell 18 muusikakoolis.
Simunas katsed neljapäeval, 24. mail kell 17.
Väike-Maarja muusikakooli lõpuaktus toimub kolmapäeval, 30. mail kell 18;
Simunas teisipäeval, 29. mail kell 17.

Vana foto Simuna kooli aiast võib olla pärit
1950. aastatest (kooli arhiivist). Vanasti kasvatati lilli ja köögivilju…

Vaadata avatud
südamega
7. maist on raamatukogu külastajatel võimalus osa
saada Väike- Maarja gümnaasiumi endise õpilase Karola Ainsari näitusest. Väljapanek on osa raamatukogude
ühisest ettevõtmisest Noor loo ja too kunst raamatukokku, mis mõeldud Eestile kingitusena 100. sünnipäeva
aastal. Rakvere kunstihuvilised said näitusega tutvuda
aprillis Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.
Assamallast pärit kunstnik on varajasest east
joonistanud ja maalinud. Tehnilisi oskusi arendas ta
põhikooli ajal Athena koolis Rakveres, kuid kooliastme
lõppedes oli Ainsaril segadus, kas ta soovib üldse kunstiga edasi tegeleda.
Praegu õpib Karola Tartu Kunstikooli 2. kursusel.
Raamatukogude kunstiprojektini jõudis ta endise klassijuhataja Relika Maripuu kaudu, kes tutvustavat linki
jagas. „Hästi huvitav, ma ei oodanud sellist asja. Nagu
ma aru saan, oli kahjuks küllaltki vähe osalejaid. Ma
arvan, et see on vajalik projekt. Võibolla peaks rohkem
julgustama ka, et noor tõesti võibki tulla ja oma töid
päriselt näidata,“ arvab noor looja.
Alanud näitus pole kunstniku esimene isikunäitus.
Eelmisel aastal õnnestus tal oma töid eksponeerida
Tartu infokeskuses. Esialgu lihtsana tundunud mõte
osutus keerulisemaks ülesandeks. „Kui polnud sellist
asja üldse varem teinud, oli keeruline kasvõi enda
promomine. See oli selline spontaansem otsus,“ võtab
Ainsar oma kogemuse kokku.
Raamatukogude kunstiprojektiks oli tal rohkem
aega oma töid valida ja neid juurde teha. Nokitsemist
ja viimistlemist peab Karola samuti vajalikuks ning
peab end võrdselt nii spontaanseks kui kaalutlevaks
inimeseks. „Kõik tööd, mis ma olen teinud, on minu
enda läbielamiste peegeldus. Ma olen sinna oma tundeid pannud, läbi erinevate võimsate metafooride neid
väljendanud,“ iseloomustab looja oma töid.
Näituse külastajal soovitab Karola lihtsalt avatud
südamega ringi vaadata: „Kindlasti võtta aega, vaadata ja mõelda enda peale ka, proovida suhestuda. Ma
kindlasti ei ütle ette, mida ma olen mõelnud. Ehk on
võimalus minu töödest midagi õppida või enda probleemile mõelda. Samas see ei pea üldse nii keeruline
olema, võibki olla lihtsalt ilus töö või huvitav värvikombinatsioon.“
Karola Ainsari näitus on Väike- Maarja raamatukogus üleval kuni juunikuuni.
Kristel Lehtme
Valla raamatukogu direktor

Kas me Naksitralle ka näeme?

… tänapäeval kasvatame lapsi. Praegune Simuna kooli aed. Foto: Kaja Põldmaa
20. aprillil viidi esmakordselt läbi
teatejooksu maraton. 1.-5. klassi õpilastest oli võidukas meeskond koosseisus: Mattias Ojasaar, Aliise, Kull,
Martha Kristiine Rüntü, Rainer Sokk,
Laura Pall, Karin Linnas, Ketlin Toming, Caroliina Mattisen, Ron Aaron
Tikka, Helena Üidik ja Iti Lota Maasik.
Suuremate võidutiimis lippasid Remo
Ojaste, Angelica Brauer, Kristjan Jaago, Andry Pent, Helari Vill, Katre Linnas, Karel Nõmmiste, Joonas Palmisto,
Kairo Vaarik, Tony Priks, Birgit Toming
ja Gerdda Kägu.
22. aprillil oldi kogu kooliga Georg
Lurichi ausamba avamise tunnistajateks.
26. aprillil käis 7. klass Tartu linnaga tutvumas. Kaeti ülikoolihoonet, raamatukogu ja Jakob Hurda kuju. Hingati
sisse akadeemilist õhku, vaadati ﬁlmi
universumi päästmisest ja veedeti mõnusalt aega põgenemistoas. Tõdeti, et
rong on ikka üks ütlemata mõnus liiklusvahend ja kevad tore aastaaeg.

on mudilaste õuesoleku aeg hästi turvaline ning Simunas on olemas sõna
otseses mõttes laste aed. Õhtuti on
oodatud emade isadega mänguväljakule ka need lapsed, kes veel lasteaias
ei käi. Peagi saab valmis ka multifunktsionaalne mänguväljak, kus saavad erinevaid pallimänge harrastada nii koolilapsed kui kõik kohalikud elanikud,
kel käed-jalad vähegi liiguvad. Pisikene
palve või pigem meeldetuletus kooli
ümbruses vaba aja veetjaile on see, et
prügi leiaks tee prügikasti ja majade aknad jääksid terveks.
Ilmataadiga käivad läbirääkimised
ilusate ilmadega suve osas. Kemplemist on palju. Ilusad ilmad olevat oluliselt kallimad kui vihmased. Samas on
vihmaste suvedega minu arust nii palju
raha kokku hoitud küll, et nüüd natuke
päikesel särada lasta. Elame, näeme!
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Raamatud on toredad – löö kaaned lahti ja
seiklus algab. Vahva seltskonna Naksitrallide
seiklustele on lapsed saanud kaasa elada juba
45 aastat. Raamatu autor Eno Raud oleks
veebruaris tähistanud oma 90. sünnipäeva.
Neid väärikaid tähtpäevi otsustasime lasteaiaga seiklusrikkalt tähistada.
Naksitrallide lood on kuidagi helged
ja päikesepaistelised.
Ootasime
meiegi ära soojemad ilmad ja 2. mai
hommikul võtsid
Väike-Maarja lasteaia kolm vanemat
rühma ette Muhvi matka. Nojah,
Kingpoolil
oleks
võibolla
varbad
pisut külmetanud,
aga mudilased olid
hästi ette valmistunud – ilmale vastav
riietus ja hea tuju
olid olemas.
„Kas me Naksitralle ka näeme?“
küsisid
lapsed.
Olgu, ei näinud,
kuid matkasellid
said teel proovida erinevaid tegevusi,
mida Muhv, Kingpool ja Sammalhabe
tegid või nägid.
Seltsimaja fuajees võis iga rühm
värvida suuri pilte, mis kindlalt ümbrikusse said. Muidugi, aadress ning mark
peale ja postkontorisse! Enne aga tuli
uurida, kuidas on lood kohaliku samblavaruga. Kindel koht, kuhu sammal

kasvab, on kivid ja seltsimajale lähim
mürakas on Lurichi kivi. Lapsed arvasid, et sammalhabe saab sealt hästi
varustatud. Polnud küll põdrasamblik,
aga abiks ikka. Mõõdeti ära ka kivi ümbermõõt, igaks juhuks kui tuleb seletamist, et kui suur see Lurichi kivi siis
ikkagi on.

Muhvi-matkalised. Foto: Sirje Orro
Postkontoris sai uudistada sealse
töötaja tegemisi. Iga rühm pani teele oma kirja. Selgus, et mõned lapsed
pole kunagi ühtegi kirja postitanud.
Seevastu üks õnnelik vanaema pidi aga
tihti just sama suures ümbrikus kirju
saama.
Matk kulges edasi Väike-Maarja
päästekooli, kus tutvuti tuletõrjeau-

todega ja juhiti juga. Viimast õnneks
palli, mitte tule pihta. Lapsed said väikeste käsipumpadega üksteise võidu
veejoaga palli aluselt maha ajada ja
see tekitas omajagu elevust. Juhendajatel oli tegu, et kuiva nahaga pääseda,
aga terveks ja kuivaks jäi õnneks kogu
seltskond.
Tagasi lasteaias,
võis enne tuppa
sööma ja puhkama
minekut veel õues
mängida. Järelikult
sai elamusi ja matkamist paraspalju,
et pisikesed väga
ära ei väsinud.
Loomulikult
ei
saanud sel päeval
ka ilma korraliku
portsu jäätiseta.
„Kas me Naksitralle ka näeme?“
tuli jälle meelde.
Viimane rühm matkajaid nägi Liivi
pargis siili. Päriselt! Aga... Naksitrallid tähendab
ju toredat sõpruskonda, kes üheskoos erinevatest seiklustest osa saavad. Siiski nägime!
Suur, suur tänu meie lasteaiale,
seltsimajale, päästekoolile ja Omniva
postkontorile!
Kristel Lehtme
Valla raamatukogu direktor
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„Kunstisaalis, kunstisaalis …“
ga, sealhulgas Johann Köleri
Eino Baskini legendaarne
teosed. „Truu valvur“ tekitas
sketš oli tabav (soovitan
5. klassis eriti palju äratundsoojalt üle vaadata) ja ka
misrõõmu, sest alles hiljuti
küsimusele, miks vaba aega
lõpetasid nad koopiamaalid,
kunstimuuseumisse minemikus üheks valikuks oli just
sega sisustada, tuleb vastata
nimelt see teos. Õpilased
ka tänapäeval. Kunstiõpetatutvusid nii värvi eripäradega
jana on minu lühike vastus
kui läbi aja muutunud pildiselline: kunst on üks enekeele ja väljenduslaadidega,
seväljenduse vorme, see on
ülidetailsusest täieliku abstomane meile kui liigile laias
raktsuseni. Lõpetasime ringloomariigis. Meie, inimesed,
käigu Katja Novitskova näijäädvustame oma mõtteid,
tusega „Kui sa vaid näeksid,
arusaamu ja väärtusi. Seda
mida ma su silmadega olen
ei tee ükski teine liik ning
näinud. 2. aste“, mis mõtessee annab võimaluse näha,
tas seda, milliseid tähendusi
mida on meie eelnevad põlvja tõlgendusi võivad kunagi
konnad näinud, mõelnud ja
Kiltsi õpilased tutvumiskäigul KUMUs. Foto: Erakogu
kauges tulevikus anda supeoluliseks pidanud. Kunsti
rarvutid meie jäädvustatud fotodele kui
järgi kolme rühma ning liikusime koos
säilitamise ja uurimisega tegelevadki
elusolendeid enam ei ole.
oma giididega läbi muuseumi seitsme
kunstimuuseumid.
korruse, meil lubati isegi korraks keldKUMU ehk Eesti Kunstimuuseum on
Katrin Topkin
risse piiluda, et näha ühe muuseumi
meie rahvuslik pärl ja 21. aprillil külasKiltsi kooli kunstiõpetaja
„köögipoolt“.
tasid seda põnevat kohta Kiltsi põhiAlustasime Eesti vanimate maalidekooli õpilased. Me jagunesime vanuse

Lood emast
Kiltsi mõisakoolis on tavaks emadepäeva paiku viia läbi omaloomingukonkurss – kirjutatakse emadest. Žanri
võib ise valida: luuletus või jutuke või
koguni emadepäeva kõne.
Sel aastal oli osavõtt suur – pea kõik
õpilased kirjutasid ja julgemad kandsid
oma loomingu ette konkursil, kus osalejad tunnustuseks šokolaadid ja kaaslaste aplausi said. Esinejaid oli palju,
31 õpilast, üle poole koolist! Eriti tore
oli kuulda neljanda klassi õpilase jutukest emast, tüdruk ei oska veel päriselt
eesti keelt, sest on pärit mujalt. Omaloomingukatsetused leiavad tee ka
kaante vahele ja emadepäeva pidulikul
õhtul saavad tutvuda sellega ka külalised – emad ja isad.
Millest siis kirjutati? Mõne lapse
arvates on ema nagu särav täht taevas ja kui ta pead silitab, kaovad kohe

kõik muremõtted. Ema on alati toeks,
mis iganes ka juhtuks. Emmega on ikka
hea aega veeta: vaadatakse koos ﬁlme,
naerdakse ja nutetakse koos, mõnikord
kui tuju paha, siis ema kõdistab seni,
kuni koos naerma hakatakse. Ema on
väga äge tegelane, kes suudab alati jääda positiivseks. Emal on ikka käes pott
ja pann ja muudkui vaaritab, mõnikord
ta ka tantsib koristades ja kuulab näiteks Shanonit. Mõni ema armastab küll
musta huumorit, aga valgeid sokke mitte. Mõni ema oskab prantsuse keelt ja
armastab liftis tantsida. Ja arvatakse,
et ema teeb väga palju tööd, et ise küll
niipalju töötada ei jaksaks. Ja mõnikord
öeldakse emale, et kõik on hästi, kuigi
tegelikult on muresid – lihtsalt ei taha
ema kurvastada! Kirjutati ka kõnesid,
kus pandi südamele, et ema ikka hinnataks ja kutsuti üles oma halva käi-

tumise või sõnade eest andestust paluma, et ema ikka rõõmus oleks. Kõik
arvavad, et ema on nendele alati toeks,
ükskõik kui vanaks ka saadakse.

Emale
Rander Möldre
Ema, sina armas mulle,
loodan, et ka mina sulle.
Kuldsed lokid on sul peas,
lapsed seljataga reas.
Meid sa hoidnud iga päev,
loodan, et meid varsti näed.
Midagi ma muud ei maini
teen sul lihtsalt
SUURE KALLI!
Ada Väät
Kiltsi kooli emakeeleõpetaja

Magus õppetund
martsipanimuinasjutus
tus Marci panis. Tol ajal oli martsipan
21. aprillil külastasid Kiltsi põhikooväga kallis maiustus-ravim, mida said
li algklasside õpilased Vana Tallinna
Martsipanigaleriid. Sisenedes tundus, et oleme sattunud
justkui muinasjutumaailma. Saime
oma silmaga
näha meisterkondiitrite
kunstiteoseid ehtsast
martsipanist.
Eksponeeriti
tuntud
multifilmide
tegelasi, kuKõik said ise kätt proovida martsipanist
ningalosse
kujukeste voolimises ja värvimises.
ja kuulsaid
nautida üksnes rikkad.
inimesi. Kõige värskem kunstiteos oli
Pärast ringkäiku ja teoreetilist õppeEesti president Kersti Kaljulaidi büst.
tundi saime galeriis kätt proovida martSaime teada, et kvaliteetne martsisipanist kujukeste voolimises ja värvipan koosneb vähemalt 40% mandlist,
mises. See oli mõnus meelelahutus ja
veest ja suhkrust. Tänu mandli (letsõrmedele kasusitiini
allikas)
lik tegevus, mis
sisaldusele soomeeldis kõikidedustab martsile lastele. Õpilapan närvirakkude
sed said voolida
tegevust
ning
päris enda martseetõttu sobib
sipanikujud, mis
inimestele, kes
pakiti nimeliselt
teevad pingelist
igaühele
koju
tööd, koolilastekaasa.
le ja üliõpilastePäev martsile.
panimuinasjutus
Keskajal müümöödus kiiresti
di
martsipani
ja magusalt. Aiapteekides. Ravitäh galerii lahkemit soovitati nii
le pererahvale!
ihu- kui ka hingehädade
vasAgnes Leetu.
Apteekides
mets
oli kasutusel ka
Igaüks sai valmistada päris enda
Kiltsi
kooli
spetsiaalne ladimartsipanikuju. Foto: 2 x Erakogu
õpetaja
nakeelne nime-

Jalgrattahooaeg on saanud täistuurid
Kuigi jalgrattahooaeg avati vaikselt
juba veebruaris on tänaseks jõudnud
kätte täistuuridel kihutamine. Võistlusi
jagub kõikidesse nädalavahetustesse
ja isegi nädala keskele, argipäeva õhtuteks. Ja tõsistele „rattahuntidele“ nii
kuni hilissügiseni välja.
Tegelikult on vallas päris suur hulk
rattureid, kes sõidavad väga kõrgel tasemel, aga paraku teame nende tegemistest vähe. Eesti jalgrattasõidu tase
on päris kõrge ja näiteks rahvaspordivõistlusel kahekümne hulka tulemine,
nõuab juba väga pühendunud treenimist. Arvestatavate sõitjate üleslugemiseks ei piisa ühe käe näppudest.
Maastikumaratoni Eesti meistrid Tair
Stalberg, Greete Steinburg ja pronksmedalist Tõnis Saar, talikrossi meister
Mairis Õispuu ning teatekrossi meister
Ivar Vaab ja hõbe Maris Kaarjärv.
Tair sõidab sellel hooajal Prantsusmaa amatöörklubis UC Aubenas. Sellest tulenevalt veedab ta ka
enamuse osa hooajast välismaal
ja sõidab amatöörsõite Prantsusmaal. Eestis sõidab ta kindlasti
EMV grupisõitu ja Haapsalu rattarallit ning loodetavasti ka hooaja
lõpus mõnda maratoni. Eesmärgiks on võimalikult edukalt võistelda just Prantsusmaal.
Greete eesmärgid on seotud ka
põhiliselt välisvõistluste ja eelkõige tiitlivõistlustega. Märk on juba
maas maastikusõidu maratoni Euroopa meistrivõistlustel Itaalias saavutatud neljateistkümnenda kohaga. Enne
kojunaasmist kõrgetasemeline Portugal Tour ja alates mai keskelt mõned
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väljaspool maakonda. Kõikide ratturite tegemistega ma ei suuda päris kursis olla, aga nendest, kes Spordiklubi
kodused sõidud. Olulised on kindlasRakke ridadesse kuuluvad, saan natuti ka kodused võistlused, kuid nendel
ke infot jagada. Lisaks koondub osa
osalemine sõltub suuresti välisvõisterinevates klubides pedaalivaid valla
rattureid rahvaspordisarjades ühisesse
võistkonda. Võistkondadest on mitmel
aastal võidutsenud SK Rakke/Purustaja
naiskond ja ootame neilt head tulemust sellelgi hooajal. Naiskonnas on
täiskasvanute kõrval oluline roll ka tüdrukutel, kes annavad oma olulise panuse võistkonna edusse.
Spordiklubi Rakke ratturid alustasid
maratonide hooaega tänavu suisa välismaal – Greete Steinburg Portugalis
ja noormehed Lätis. Greete võitis ühe
maratoni ning Joosep Veelma ja Thristan Paju tulid Lätist esimese ja teise
Noormehed edukal Lätis võistlusel.
kohaga.
luste kalendrist. Mõlema sportlase eesKodune maratonide hooaeg avamärgid on kindlasti suuremad kui jääda
ti aga Bosch Eesti Maastikurattasarja
kodusel tasemel sõitma.
kuuluva Alutaguse maratoniga ja see
oli kohe valla ratturitele edukas
– kokku seitse esikolmiku kohta.
Naiste arvestuse kiirem oli Mairis Õispuu ja kolmas naine ﬁnišis
ning ühtlasi N40 vanuseklassi
võitja oli Maris Kaarjärv. Teise
koha saavutasid Eliise Kivistu ja
Joosep Veelmaa. Kolmanda koha
karikaga tulid koju Mairit Kaarjärv
ja Thristan Paju. Meeste arvestuses saavutas Ivar Vaab, kes esindab Rakvere Rattaklubi Siplased,
kaheteistkümnenda koha. Tõnis
Võistkond Aravete Cup`il. Foto: 2 x Erakogu
Saar, kes maratonidesarjas esinKa noored on väledad ja riiulid täidab Sportland Bottechia Teami, oli neltuvad karikatega kiiresti ning ootame
jakümne kolmandal kohal.
Tairile ja Greetele kiiret järelkasvu.
Ratturid koonduvad mitme klubi ridaEnno Eilo
desse, nii meie oma maakonnas kui
Rakke spordijuht

14

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Töötoad Kadrina, Kiltsi,
Simuna ja Väike-Maarja
noortele
Aprillikuu alguseks kutsusime valda
külalisi Tapalt, Tamsalust ja Kadrinast.
Kas mõjutas uskumus: 13. ja reede, aga
Tapalt ja Tamsalust noori ei tulnud.
Töötubades tegeleti juuste hooldamise, parkuurimise ja tacode meisterdamise, meeskonna koolituse ja robootikaga. Järgnevalt muljeid päeva ettevalmistamisest ja läbiviimisest.
Egle Pent: „Meie jaoks sai selle ürituse korraldamine alguse juba eelmise
aasta novembris, kui saime esimest
korda koolide õpilasesindustega kokku
ja hakkasime arutama, mis meid üldse ees ootab. Kokku saime me enne
„Workshopi“ toimumist mitmel korral,
et kõik peensusteni läbi arutada. Olin
väga rõõmus ja positiivselt üllatunud,
sest noorte poolt tuli ääretult palju
häid ideid, kuidas meie üritus oleks
sujuvam ja läbimõeldud. See päev õnnestus meil väga hästi ning kõik osalejad andsid, meie rõõmuks, ka meile
positiivset tagasisidet. Seda said nad
teha kommipaberitega. Iga osaleja sai
kollase ja rohelise kommi ning vastavalt siis oma kogemusele said nad
panna kogumiskasti kas rohelise (kõik
läks suurepäraselt ja oli väga tore päev)
või kollase (oleks võinud toredam olla,
väga ei meeldinud) kommipaberi. Kõik
hääletanud jäid päevaga rahule ja ühtki
kollast roheliste kommipaberite merre
ära ei eksinud, seega saime me ülimalt
hea emotsiooni, ja mis oli meie jaoks
samuti väga oluline, ka külalised said
positiivsete tunnetega kodupoole asuda.“
Mona Seppern: „Workshop oli osalejate jaoks kindlasti põnev ja õpetlik,
sest töötoad olid niivõrd erinevad ning
igaüks võis endale meeldiva leida. Kuigi alguses oli meil töötubade läbiviijate
leidmisega raskusi, oli ürituse toimu-

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

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

Pearaamat OÜ
Raamatupidamisteenus ettevõtetele ja korteriühistutele.
Algdokumentide korrastamisest
majandusaasta aruande
koostamiseni.

Tel: 5190 1120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

mise päeval kõik väga hästi. Üritust korraldades õppisin, et koostöös peitub
jõud ning hea tulemuse saavutamiseks
peavad kõik võrdselt panustama.“
Hanna Mälton: „Tänu sellele üritusele sain aru, et tegelikult ei ole ürituse
korraldamine üldse lihtne, aga kui mitte alla anda, on tulemus super. Ürituse
lõpuks olin ainult positiivseid emotsioone täis, sest sealt sai väga palju
kogemusi juurde ja seal oli väga, väga
tore.“
Päeva korraldasid Kiltsi, VäikeMaarja ja Simuna noored. Tiimi kuulusid Mona Seppern, Richard Veelaid,
Marleen Marjapuu, Maris Nõmmiste,
Hanna Mälton, Kristina Kaasik, Birgit
Toming, Siret Aleksa ja Olivia Leon
ning raskel hetkel aitas meid hädast
välja Eliis Mätas, kes oli koheselt nõus
pea ees tundmatusse hüppama.
Noored said selle tegevuse kaudu
arendada oma suhtlemis-, korraldamisja analüüsioskusi. Olgugi, et töötubade
organiseerimine ei läinud nii sujuvalt
kui esialgu lootsime, siis usun, et nad
said päris suure enesekindluse süsti.
„Suur aitäh teile, asjalikud noored!
Tänu teile õnnestus meil see üritus
korraldada just nii hästi, nagu meil see
lõppkokkuvõttes õnnestus ! Mina olen
teie üle väga uhke !“
Egle Pent
noorsootöötaja
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi

TALUTURG

R, L 10-15
Väike-Maarja bussijaamas
Müügil kohalike tootjate
köögivili, piima- ja teraviljatooted, hoidised, mesi, käsitöö.
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Rakke noortekeskuse tegemised
Kevad on täies hoos ja suvigi pole mägede taga. Noortekeskus on siginat-saginat täis, sest lauatennis, piljard,
õhuhoki, arvutimängud ja playstation
vajavad mängimist ning sõpradegagi
on tore suhelda.
Maikuuga lõpetame ujumise Vinni
ujulas ja ka kunstiringi tegevuse, kuid
alates septembrist jätkame mõlema tegevusega taas täie hooga.
23. märtsil toimusid noortekeskuses Rakke esivõistlused lauatennises,
millest võttis osa 10 noormeest. I koha
saavutas Sandero Saare, II koha Jan
Siim, III koha Ronald-Hoss Rückenberg, IV koha Allan Vara, V koha Sander
Saare, VI koha Kalev Lebedev.
6. aprillil toimus kultuurikeskuses
suur noorteõhtu, kus osalesid ka Laekvere, Roela, Simuna ja Väike-Maarja

noored. Õhtu läks igati korda, rahul
olid noored, noortejuhid ja õhtu läbiviijad.
13. aprillil oli järjekordne mäluralli. Sel korral olid paremad: I koht Kadri
Kabral, Egon Türkson; II koht Saamuel
Ausmees; III koht Kristo Veelmaa, Kristofer Potman; IV koht Andra Siim, Helar
Okas. Oli pingeline ja lõbus tund koos
väga toredate noortega.
20. aprillil toimusid noortekeskuses Rakke esivõistlused piljardis, millest võttis osa taas 10 noort. Pingelised
võistlused kestsid viis põnevat tundi.
Paremad olid sel korral: I koht Sander
Saare, II koht Kalev Lebedev, III koht Jan
Siim, IV koht Kert Kangur, V koht StenEric Eikkinen, VI koht Jane Oja. Eriline
kiitus Janele, kes ainsa neiuna osales.
30. aprillil korraldasime Andris Sii-

mu ettevõtmisel esimesed võistlused
õhuhokis. Osalemas oli 8 noort. Koos
mõtlesime välja reeglid ja võistlused
saidki alata. I koha saavutas Steven
Sirp, II koha Jan Siim, III koha Andris
Siim, IV koha Roven Rohtmaa, V koha
Ken-Martti King, VI koha Gregor Põder.
4.-6. koha väljaselgitamiseks pidime
appi võtma ka võidetud ja kaotatud
geimid, sest punkte oli võrdselt. Teeb
rõõmu, et Rakke noored ei pelga erinevatel võistlustel mõõtu võtta ja löövad
kaasa tegevustes, mis ei põhine nutiseadmetel.
Soe ilm ja päike teevad meele
rõõmsaks ja ikka rõõmsate kohtumisteni noortekeskuses!
Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke noortekeskuse juhataja

Noorteõhtu Rakkes
6. aprillil toimus Rakkes noorteõhtu,
kuhu kutsusime ka noored Simuna,
Väike-Maarja, Laekvere ja Roela noortekeskustest.
Õhtu viis läbi Gert Uuetoa Vaba Aja
Ekspert OÜ-st koos oma meeskonnaga. Esimesena oli kavas seltskondlik
mäng „Unistuste meeskond“. Mäng
soosis koos tegutsemist, mõtlemist,
oli aktiivne ja lõbus. Tuli koos võistkonnaga täita erinevaid ülesandeid,
mis nõudsid meeskonnatööd. Kuid
mäng oli eriti tore seetõttu, et tegevused olid kõigile nähtavad ja osaliselt ka
ekraanilt jälgitavad, nii et igav polnud
ka siis, kui ise aktiivselt ei osalenud.
Samal ajal oli võimalus teha glitter
tatood ja näomaalinguid ning osaleda
töötoas, kus meisterdati unenäopüüdjaid, kaunistati erinevaid esemeid jne.
Kehakinnituseks pakkusime soolast ja
magusat kringlit. Õhtu lõpetasime diskoga. Kuna see ei ole meie noorte jaoks
just harjumuspärane tegevus, siis pakkusid korraldajad välja, et nad võiksid
ette tantsida ja tulemuseks oli saalitäis
rõõmsaid koos tantsivaid noori.
Oma muljeid jagasid Kathriin, HeliRiin ja Gätriin: „Oli väga tore õhtu.

Toimusid lõbusad mängud ja sai teha
glitter tatood ja näomaalinguid. Pärast
oli ka disko. Jäime õhtuga väga rahule.“
Karmel Karro arvamus oli järgmine:
“Kõige rohkem meeldis mäng „Unistuste meeskond“. Tore oli samuti glitter tatoode tegemine ja eestantsijatega disko oli lahe, sest kõik tantsisid kaasa“.
Meie õhtu kestis 5 ja pool tundi ja
ainus, mis noored ütlesid, kui palusin
öelda, mis ei meeldinud, oli see, et
õhtu oli liiga lühike. See oli suurepärane võimalus veeta aega sõprade seltsis,
suhelda ja leida uusi sõpru.
Suur, suur tänu Gert Uuetoale oma
meeskonnaga, kes te selle õhtu nii suurepäraseks kujundasite!
Teie kiidusõnad, et Rakkes on nii viisakad ja hästikasvatatud noored, tegid
südame soojaks. Kiitus oli mõeldud
kõigile 70 osalenud noorele. Suur tänu
Eleriin Kangurile ja Hanna Sammelile,
kes suutsid kõik 70 osalejat ära registreerida. Suur tänu ka Sander Saarele

ja Kert Kangurile, kes aitasid korra tagamisega õhtu õnnestumisele kaasa.
Kiitus ja tänu kõigile noormeestele, kes
aitasid toolid ja lauad paika panna ja
õhtu lõpus kõik õigetele kohtadele tagasi asetada. Aitäh kõigile noortele ja
noortejuhtidele, kes te oma rõõmsa
meele ja aktiivse hoiakuga õhtu toredaks muutsite.
Selle õhtu lõpus mõtlesin, et lihtsalt rõõm on olla noorsootöötaja.
Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke noortekeskuse juhataja
Noorte arenguprogrammi, mille raames noorteõhtu toimus, rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames

Mälumängusari Mälukas lõpetas juubelihooaja
11. aprillil toimus Rakke raamatukogus
mälumängusarja Mälukas 2017.-2018.
hooaja viimane etapp.
Juba 10 aastat on mälumängusõbrad raamatukogus koos käinud ja ajusid ragistanud. Viimase etapi võitis
võistkond Uued, kes pidi üldkokkuvõttes siiski napilt teise kohaga leppima.
Teiseks tuli sarja üldvõitja Simuna,
kellele tõi võidu stabiilsus. Nad võitsid
hooajal küll ainult ühe etapi, ent olid
ainsad, kes suutsid kõikidel etappidel
esikolmikus lõpetada.
Viimase etapi kolmas koht kuulus
üldtabeli neljandale võistkonnale Agatantsulust. Neljas oli hooaja viienda
koha hõivanud Kodukülad. Viienda kohaga pidi leppima sarja viiekordne võitja Fortuuna, kes kokkuvõttes suutis end
siiski neljandaks võidelda.
Hooaeg oli tasavägine. Viiest osavõtjast neli said vähemalt korra võidurõõmu maitsta ning samas ka vähemalt

korra viimased olla. Esimest ja teist
kohta jäi lahutama vaid üks punkt. Aga
nagu öeldakse – mälumängus võidavad
kõik. Esimesed saavad auhindu, viimased saavad kõige rohkem teadmisi.
MÄLUKAS 2017-2018:
1. SIMUNA, 13 kohapunkti
2. UUED, 14 kohapunkti
3. FORTUUNA, 16,5 kohapunkti
4. AGATANTSULUST, 17,5 kohapuntki
5. KODUKÜLAD, 21 kohapunkti
Juubelihooaja valguses oleks paslik teha ka väike kokkuvõtlik tagasivaade meie mälumängusarjale. Kokku
on nende aastate jooksul osalenud
12 erinevat võistkonda. Võistkonnad
Fortuuna ja eelmise aasta tšempion
Agatantsulust on ainsad, kes vastu pidanud esimesest hooajast alates. Fortuuna näol on tegu ka sarja edukaima
võistkonnaga, kes võidu võtnud pooltel

kordadel, ehk siis viiel aastal kümnest.
Sümboolselt võitis kümnenda hooaja
Simuna, kes oli ka sarja esimene võitja.
Sarja stabiilseim võistkond on vaid korra jäänud neljandaks, lausa neli korda
on saavutatud teine koht ja kaks korda
ka kolmandaks jäädud. Eelmisel aastal
Simuna ei osalenud, vaid kogus aasta
jagu teadmisi ning värskena tagasi tulles oli kohe tasuks üldvõit.
Teenekamatest võistkondadest tasuks veel ära märkimist sarja kahekordne võitja Desi ning viimasel seitsmel
aastal on esikohale tugevat konkurentsi pakkunud võistkond Uued, kellel
siiani on kõrgeimast poodiumiastmest
alati napilt puudu jäänud.
Kohtumiseni uuel hooajal.
Mart Piiroja
Rakke raamatukogu juhataja

Info: tel 526 0283

Pere soovib üürida
kolmetoalist korterit
Väike-Maarjas

MÜÜA heas seisukorras
kahetoaline
ahiküttega korter
Väike-Maarjas, logistiliselt

(madalate kommunaalkuludega, hea, kui oleks osaliselt möbleeritud).

väga heas asukohas.
Lisainfo telefonil: 5348 9609

Helistada saab tel 5636 9019,
e-post: krissu242@hot.ee
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Hans Kruusamägi tõi Simuna Ivaxi
võistkonnaga seenioride
maailmamängudelt taas kulla
20.-26. aprillil toimus Jaapanis Matsues
FIMBA maailmaliiga turniir korvpallis
seenioride vanuseklassidele, kus 60+
vanuseklassis osales 9 võistkonda, sh
kaks Eesti võistkonda.
Simuna Ivax alistas ﬁnaalis ülitugeva USA võistkonna 12 puntiga ja
võitis kulla! Samas vanuseklassis võistelnud Top Trust sai ameeriklaste järel
kolmanda koha.
Simuna Ivaxi võistkond koosnes
peamiselt Eesti, Läti ja Leedu mängijatest: Eestist osalesid mängudes Hans
Kruusamägi, Rašid Abeljanov, Vjatšeslav Zemtsov, teistest riikidest Grigorii
Avdeev, Eugenijus Kaziliunas, Kestutis

Svedas, Andris Calitis, Aivars Birze, Vitoldas Masalskis, Vytautas Ribinskas,
Vladas Baltuska, Gediminas Maumevicius.
Alagrupis sattus võistkond kohe
kokku USAga kaotades seal ühe punktiga (59:60), seejärel võideti Samurai Senior Ballers (91:40). 1.-4. koha mängus
võideti FIMBA World teami (59:41) ja
ﬁnaalis USA meeskonda (49:37).
Kolmanda koha saavutanud Top
Trust võitis alagrupis jaapanlaste võistkonda Bears (69:49) ja Tokyo StarsI
(64:44). 1-4 koha mängus kaotati USAle
(41:59), 3.-4. koha mängus võideti FIMBA World teami (55:44).

Simuna Ivax võitis FIMBA maailmaliiga turniiril esikoha!
Esireas vasakult teine Hans Kruusamägi. Foto: Erakogu

Väike-Maarja valla
meistrivõistlused males 2018
8. aprillil toimusid Rakkes Väike-Maarja
valla meistrivõistlused males. Kohale
tuli kuus maletajat.
Võistluste peakohtunik Tõnu Joost
korraldas loosimise ja tuletas meelde
mängureegleid.
Esimeses partiis omavahel mänginud Joost ja Tälli tegid päeva kaunima
partii, viigi- ja võiduvõimalusi oli mõlemal. Kaasaelajad hoidsid peast kinni,
kui Joost loovutas Tällile puhtalt lipu ja
kaotas partii.

Võitluslik ja põnev päev oli. Valmistume juba 2019. aasta valla meistrivõistlusteks males.
Tulemused:
1. Toomas Kütt, 5 p
2.-4. Eino Tälli, 3 p
Heiko Hahndorf, 3 p
Heino Tasa, 3 p
5. Tõnu Joost, 2 p
6. Tiit Bergmann
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42. Georg Lurichi kevadjooks
16. aprillil joosti 42. korda Georg Lurichi kevadjooksu. Osales 28 kaheksaliikmelist võistkonda.
Väikese Lurichi jooksu tulemused:
1. 3.a klass – Germo Mikker, Mari-Liis Kõnnu, Kaspar Liivak, Lily Riin
Parv, Elisabeth Nurkma, Reno Kungla,
Mirell Veermets, Sander Kriel; aeg 2.51
2. 3.b klass (2.-3 klassid, 2. koht) –
Karlotte Lood, Laura Lamus, Jane Sumre, Henri Eenpuu, Andres Ingeroinen,
Karmo Lõune, Oskar Vainult; aeg 2:54
3. 2.a klass (2.-3. klassid, 3. koht) –
Aveli Kiisk, Kadi Lehtlana, Mrit Võhma,
Jette Kriit, Andris Ellam, Thristo Paju,
Henry Robert Puskar, Riko Riives; aeg
3.02
4. 2.b klass (2.-3. klassid, 4. koht)
– Villem Eesmäe, Reino Kallas, Raiko
Kilgi, Eneliis Kütt, Kätlin Määltsemees,
Henry Kiisküla, Viktoria Ahvenainen,
Carmen Vinkel; aeg 3.08
5. 1.b klass (1. klassid, 1. koht) – Lisandra Prinken, Aade Vainjärv, Katriin
Veermets, Lisett Marii viikmaa, Aleksis
Aksel, Henri Alas, Rasmus Villem Lood,
Oliver Part; aeg 3.24
6. LASTEAED – Jane Kirss, Märt
Obring, Helerin Määltsemees, Renno
Mors, Laura Lükk, Roland Matthias
Pool, Demi Petra Ilves, Oliver Borodin;
aeg 3.51
7. 1.a klass (1. klassid, 2. koht), aeg
3:54
Põhijooksu tulemused:
1. Väike-Maarja Päästekool ÜLDVÕITJA – Aveli Tättar, Mirjam Vint,
Helen Kiis, Robert Uusmaa, Nadežda
Polkovnikova, Andras Gelencser, Artur
Klein, Mait Leemet; aeg 9.09
2. 11. klass (10.- 12. klassid, 1. koht)
– Marek Tealane, Kirke Tobreluts, Krete
Hurt, Edward Heldur Kurim, Jete Hendrika Lood, Mairo Kivipõld, Victoria Mitt,
Mait Suursaar; aeg 9.28
3. Simuna SK (täiskasvanud, 2.
koht) – Ellen Anett Põldmaa, Kristina
Kaasik, Maris Nõmmiste, Katre Linnas,
Alo Põldmaa, Karlis Karm, Erkki Sillamaa, Eerik Sillamaa; aeg 9.29
4. Terrorismi Talu (täiskasvanud, 3.
koht) – Birgit Ilves, Gudrun Reinmets,
Sandra Kullas, Kairi Kroll, Märt Jõesaar,
Taimo Timmus, Tanel Laumets, Tõnis
Kull; aeg 9.35
5. 12. klass (10.-12. klassid, 2. koht)
– Gerttu Kuntro, Liisa Siirak, Cristijanne Manninen, Mona Seppern, Kerdo

Kivivare, Ander Talu, Kristjan Baiduža, Robert Põldmaa; aeg 9.56
6. 8.a klass (8.-9. klassid, 1.
koht) – Brita Moorits, Marili Liivamaa, Eikki Eikkinen, Robin
Põdra, Gerly Riives, Reeno-Aksel
Aava, Laura Kõiv, Karl Siimer;
Lurichi jooksu start.
aeg 10.09
7. 10. klass (10.- 12. klassid,
3. koht) – Timo Seppern, Joosep
Joor, Robin Baiduža, Karmen
King, Mailis Kornelt, Keneli Pohlak, Katariina Pops, Henrik Villem
Sepping; aeg 10.15
8. 6.a klass (6.-7. klassid, 1.
koht) – Andriana Ingeroinen, Taniel Vain, Maarja Liissa Sindonen, Karl Kasekamp, Getrin
2.-3. klasside esikoht-3.a klass.
Raudsepp, Liilia Kinsiveer, Maria
Liis Alt, Aivar Ellam; aeg 10.26
9. 9. klass ( 8.-9. klassid, 2.
koht) – Eliis Mätas, Celly Vaarik,
Kaisa Kangur, Emma Laansalu,
Pert
-Erik
Purge,
Mattias
Preisfreund, Rayan Veia, Markus
Remiküll; aeg 10.29
10. 7. klass (6.-7. klassid, 2.
koht) – Erik Reinart, Mikk Kivivare, Carl- Robert Tamberg, Kelli
Esikoht 8.-9. klasside seas - 8.a klass.
Laansalu, Raine Hiiemäe, Caroly
Foto: 3 x Ly Ipsberg
Koppas, Markus Masing, Evelin
Kortin; aeg 10.33
2. koht) – Helina Lükk, Raili Rand, Pi11. 8.b klass (8.-9. klassid, 3. koht)
ret Ervald, Annely Sulg, Õilme Prinken,
– Reno Kiisküla, Madli Matvejev, Robin
Eerek Preisfreund, Janar Lükk, Allan Alt;
Haus, Diana Hamidžanova, Karl- Maraeg 12.06
tin Nurkma, Laura Aas, Egle Kortin; aeg
17. VM vald (täiskasvanud, 4. koht)
10.48
– Kersti Sepp, Helen Nõmm, Maris
12. 1.b klassi LV (lapsevanemad, 1.
Kõrgmäe, Leie Nõmmiste, Kalev Nõmkoht) – Triin Kivipõld, Maarja Bammer,
miste, Indrek Kesküla, Ants Einsalu;
Margit Vaarma, Gertu Sillavee, Marko
aeg 12.20
Bammer, Tanel Vaarma, Indrek Aksel,
18. 6.a klassi LV (lapsevanemad, 3.
Aimar Türbsal; aeg10.55
koht) – Geidi Kruusmann, Kalle Adrat,
13. 5. klass (4.-5. klassid, 1. koht) –
Ingrid Tiik, Tiina Kunnberg, Kaido KaseEthel Liis Randveer, Annabel Ojasalu,
kamp, Helge Alt, Indrek Palk; aeg 12.36
Hugo Hurt, Annalisa Kesküla, Kati-Ly
19. 4.b klass (4.-5. klassid, 3. koht)
Randviir, Ken Hurt, Thristan Paju,
– Astor Argos, Laura-Lisette Kaas, GreJoosep Kotka; aeg 10.59
te Kilk, Hannele Nora Künnapuu, Riko
14. 4.a klass (4.-5. klassid, 2. koht)
Robert Leiten, Keida Uusmaa, Keivo
– Mihkel Ilves, Angelina Alt, Karolina
Uusmaa, Siim Mõtlik; aeg 12.52
Alt, Elisabeth Ervald, Eva-Angelica Kal20. Õpetajad (täiskasvanud, 5.
daru, Rainis Lükk, Carlos Pitkja, Kristo
koht) – Tuuli Saksa, Tauno Ojasaar,
Prinken; aeg 11.20
Marje Eelmaa, Tiiu Maran, Kristi Põd15. 6.b klass (6.-7. klassid, 3. koht)
ra, Anneli Kütt, Ivi Vainjärv, Aivo Urbas;
– Nele- Liis Kallak, Katre Treffner, Joaeg 13.08
hanna -Jeta Rauhala, Evelin Kõnnu, Ta21. 8.a ja 8.b klass LV (lapsevanenel Peramets, Riko Remi Mitt, Maksim
mad, 4. koht), aeg 13.30
Hamidžanov, Rando Seimar; aeg 11.51
16. 4.a klassi LV (lapsevanemad,

Heino Tasa

Mälumängu uudised
Võistkond Projekt, kes oli edukas Maakilvas, jõudes seal superﬁnaali, jätkas
hooaega edukalt.
Septembrist aprillini kestnud maakonna meistrivõistlustel, kus osales
16 võistkonda, saavutati esikoht. See
oli võistkonnale 2016. aasta meistritiitli kõrval juba teine võit. Esikoht tuli tihedas rebimises tuntud ajakirjaniku ja
kilvari Andres Pulveri juhitud meeskonnaga Arkadi. Saavutasime 5 vooruvõitu,

seda oli rohkem kui suutis ükski teine
võistkond.
Võistkonna Projekt tubli koosseis:
Alar Tiidt, Raivo Raigna, Roomet
Sepping, Jüri Vilimaa ja Ivar Lass.
Lisaks võitis kolmeliikmeline koosseis – Raigna, Sepping ja Lass või Vilimaa – üsna kõrgetasemelise Venevere
mälumängusarja, kus osales 12 võistkonda. Selle võistluse võitmine on õnnestunud meil juba mitmel aastal.

Seriaalivaba õhtu lõpetab hooaja
17. mail rattaorienteerumisega
„Seriaalivaba õhtu“ kolmas hooaeg kulmineerub 17. mail rattaorienteerumisega. Laste ja noorte rada on planeeritud
Ebavere terviseradadele ning täiskasvanute rada hõlmab lisaks ka vaatamist
väärivaid kohti Vao ümbruses. Radade
läbimise ajalimiit on noortel 50 minutit ning täiskasvanutel 1 tund ja 20 minutit, seega on rada võimalik ka täiesti
mõistliku tempoga läbida.
Kindlasti tuleks kanda kiivrit ja avalikel teedel arvestada ka liikluseeskirju.
Kui mõni tõus või laskumine tundub
ohtlik, on alati võimalus ratast käekõrval lükata, pole keelatud ka ratast põõsasse jätta ja mõni keerulisem punkt
lipates ära märkida.

Kohapeal on olemas ka kümmekond
ratast, mida võimalik kasutada, kui endal ratas puudub.
Võistluse algus on tavapäraselt
18.00, siis toimub ka täpne instrueerimine.
Orienteeruvalt 19.30 toimub sarja
nobedamate autasustamine Ebavere
keskuse 2. korruse saalis, arvesse läheb
osalemine kuuel etapil. Sarjas osalejate vahel loositakse välja mitmeid
auhindu ning kõigile kohalolijaile pakume kooki ning mõlgutame mõtteid
järgmise hooaja teemadel.
Kohtumiseni Ebaveres!
Jane Kool

Lõpule jõudsid ka valla meistrivõistlused mälumängus. Siingi võidutsesid
Projekti liikmed Sepping, Vilimaa ja
Lass.
Kahjuks ei ole seni õnnestunud leida koostööd hiljuti meie vallaga ühinenud endise Rakke valla kilvaritega. Nad
eelistasid jätkata omaette. Loodame,
et edaspidi suhted laabuvad ja senise
7 võistkonna asemel osaleb meie valla
meistrivõitlustel rohkem mängijaid.
Ivar Lass

16

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Koguduste teated
Väike-Maarja koguduses

Avispea koguduses

Simuna koguduses

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

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

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

MJM OÜ pakub
elektritöid ja käiduteenust
B-pädevuse piires.
Majandustegevusteate
nr TEL002806.
Kontakt: 509 4436
Lisainfo www.mjm.ee
MÜÜA

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

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/

Ei saa mitte vaiki olla,
lauluviisi lõpeta’...
A. Haava
Meie hulgast on lahkunud
kauaaegne laulusõber
Südamlik kaastunnet
Annikale perega.
Rakke naiskoor

Puurkaevude rajamine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine.

Südamlik kaastunne
Aino Harjole

õe HELJU
kaotuse puhul.
KÜ Metsa 6

Kallis VIIRE

KAEVU!

Kullakiiri kuudesse,
naerukiiri nädalatesse,
päikesekiiri päevadesse.
Soovime Sulle palju
õnne juubeli puhul!
Lasteaia pere
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.

Juuni
98 Erich Randmets – 23. juunil
93 Valve Kanna – 2. juunil
93 Erna Freienthal – 14. juunil
92 Verner Lilleväli – 30. juunil
90 Helgi Lippasaar – 22. juunil
88 Arno Sikkar – 14. juunil
88 Olli Kangur – 21. juunil
87 Õnnela Pärn – 2. juunil
86 Helgi-Regina Janson – 13. juunil
86 Hannes Lango – 14. juunil
85 Evi Hiiemäe – 14. juunil
84 Aino Mägi – 14. juunil
84 Ella Uuspõld – 18. juunil
83 Silvia Kullas – 6. juunil
83 Maie Lutvei – 15. juunil
83 Vera Kask – 19. juunil
83 Rein Saarepere – 25. juunil
82 Erich Rückenberg – 19. juunil

82 Iivi Eigi – 29. juunil
81 Maria Arike – 6. juunil
80 Nikolay Bushuev – 3. juunil
80 Heino Lambing – 21. juunil
75 Elle Varda – 1. juunil
75 Lilli Kunnberg – 9. juunil
75 Helle Kerge – 24. juunil
75 Villu Türbsal – 28. juunil
75 Aime Kasemets – 29. juunil
70 Ermilda Pamberg – 4. juunil
70 Hilja Kaljuvee – 7. juunil
70 Enn Vahemaa – 12. juunil
70 Oskar Augervald – 17. juunil
70 Jan-Anatoli Niilikse – 22. juunil
70 Endel Lõomets – 25. juunil
70 Elle Metsson – 26. juunil
70 Ivo Teearu – 28. juunil
70 Laine Hinno – 28. juunil

Soovime õnne ja tugevat ter vist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Walter Eerma – 5. märtsil
Märten Müürsep – 22. märtsil
Murel Teder – 6. aprillil
Georg Aasumets – 15. aprillil
Dominic Rand – 18. aprillil
Kardo Münter – 24. aprillil

Mälestame

Tel 502 1279, 526 9604, puurkaevumeistrid.ee

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

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

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

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 (alates 4. juunist Ao kabelis müügil begooniad, info tel 524 6501)
24. juunil kell 11.00 Koerus
8. juulil kell 13.00 Väike-Maarjas (uuel surnuaial)

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

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

Anne Aasa

Rakke koguduses

Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Simunas – Mirjam Kesküla, tel 524 7944

Mai 2018.a.

Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Valdo Merioja
Salme Baranova
Elsa Ambos
Elve Tislar
Vaike Hahndorf
Imre Kaljuvee
Nuemzara Avakjan
Elmar Suuressaar
Kaja Pärn
Ülo Vaarik
Heljo Salak
Evi Malm

07.09.1950 – 02.04.2018
24.07.1925 – 04.04.2018
13.05.1924 – 11.04.2018
13.06.1942 – 11.04.2018
05.11.1933 – 12.04.2018
09.06.1970 – 14.04.2018
12.08.1945 – 14.04.2018
30.08.1953 – 15.04.2018
04.10.1956 – 16.04.2018
10.09.1949 – 25.04.2018
08.11.1935 – 25.04.2018
04.08.1933 – 26.04.2018

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 12. juunil 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 12. juunil kell 13.00

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

Rakkes, Simuna tee 10

saab tellitud tooted kätte 12. juunil kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

