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Las kostab kõrvu jõulukella kaja
ja hinge hellaks muudab härmas jõulupuu.
Te vana aasta saatke rõõmsalt ära
ja heade lootustega võtke vastu uus…

Ilusat jõuluaega
ja
edukaid ettevõtmisi
tulevaks aastaks!
Vallavolikogu ja vallavalitsus

Indrek Kesküla
jätkab Väike-Maarja
vallavanemana
Väike-Maarja vallavolikogu oma
kolmandal istungil oli esimese
päevakorrapunktina kavas vallavanema valimine. Kohal oli 16 volikogu liiget 19-st. Indrek Kesküla
jätkamist vallavanemana toetasid kõik 16 kohal olnud volikogu
liiget.
End tutvustades rõhutas Indrek Kesküla seda, et me küll võime rääkida investeeringutest,
kuid kõige olulisem on suhtumine
elanikesse. “Tuleb tegutseda just
selle nimel, et igaüks tunneks ennast osana Väike-Maarja vallast.
Selleks ei pea lõhkuma tänaseid
toimivaid kogukondi, vaid neid
toetama. Toetades olemasolevaid
traditsioone ning tehes koostööd
külakogukondadega. Meil tuleb
juba lähiajal vaeva näha ka haridusvaldkonnas, et leida lahendus
õppekeskusega seotud teemadele:
kool, hooned, töötajad, õpilased. Lisaks leian, et oluline on olla ettevõt-

Vallavanem Indrek Kesküla.
Foto: Urmas Reinart
jatesõbralik, aidata hoida tänaseid
töökohti, kuid luua ka võimalusi
uute loomiseks,” rääkis Kesküla.

8. detsembri õhtul koguneti Väike-Maarja seltsimajja valla 26. aastapäeva tähistamisele.
26 aastat tagasi, 12. detsembril
1991. aastal omistati Väike-Maarja vallale omavalitsuslik staatus. 26 aastasse
– enam kui veerand sajandisse – mahub palju muudatusi. Vald on muutunud selle ajaga ka palju suuremaks:
2005. aastal liideti Väike-Maarja vallaga Avanduse vald ja nüüd tänavu Rakke
vald.
Alates valla 10. aastapäevast 2001.
aastal on igal aastal valla sünnipäeva
paiku aktusel kokku saadud ja heidetud
ühiselt tagasipilk mööduvale aastale.
Vallavanem Indrek Kesküla tegi ka
seekord aastast kokkuvõtte ja meenutas kuude kaupa, mida on valla 26.
aastal siinkandis ette võetud ja tehtud. Meenutamist väärivat jätkus taas
igasse kuusse – on olnud suuremaid
ja väiksemaid ettevõtmisi, rõõmsaid
ja vahel ka kurvemaid, olulisi ja vähem
olulisi – ja igaüks neist on jätnud meie
paikkonda ja inimestesse oma jälje või
jäljekese. Ekraanil jooksnud pildivalik
kinnitas vallavanema sõnu ning taaselustas ja tuletas meelde paljusid selle
aasta sündmusi.
Tunnustati valla Kauni Kodu konkursi paremaid. Tänavu tõsteti esile perekond Jaanseni romantiline koduaed
Eipri külas; Kerli Võrno ja Are Ilvese
hubane ja korras koduaed Väike-Maarja
alevikus; Lilian Rikkeni kaasaegne, are-

Väike-Maarja lasteaia mudilased ja õpetajad esinemas
näitemänguga valla aastapäevapeol. Foto: Ilve Tobrluts
nev ja liigirikas koduaed Väike-Maarja
alevikus; perekond Ellami arenev ja
hooldatud koduaed Raekülas; perekond Vahemetsa väga korras, maastikule oskuslikult sobitatud ja kauni
aiakujundusega koduaed Kännukülas
ning Aili Kepsi nostalgiline, vanaema
koduaed Kännukülas.
Aktusel tänati ka tänavusi sädeinimesi. Sel aastal said kõrge tunnustuse
osaliseks viis meie valla elanikku. Anneli Mikiver pälvis kodanikupäeva aumärgi. SA Lääne-Viru Arenduskeskus
tunnuskirja „Sädeinimene“ 2017 pälvis
Liivika Harjo. Sädeinimese nimetuse
nominentideks olid Mall Võhandu ja
Riina Gull, maakonna aasta raamatu-

koguhoidja nimetuse nominent aga
Riina Tülli.
Kontsert-aktusel astusid üles Väike-Maarja lasteaia mudilased ja õpetajad, muusikakooli õpilased ja õpetajad
ning tantsutrupp Maarjake koos oma
külalisega.
Lasteaed esines vahva näitemänguga „Kolm põrsakest“, millesse olid kenasti sisse toodud Väike-Maarja olud ja
valla sünnipäev. Etenduse käigus valmis Väike-Maarjale koguni oma „Tark
Maja“.
Aitäh kõigile osalistele toreda valla
sünnipäevapeo eest!
Ilve Tobreluts

Väike-Maarjas avas uksed
oodatud Konsumi kauplus
30. novembril oli Väike-Maarja kaubanduselus suursündmus – avati uus ja
avar Konsumi kauplus. Avamisel selgus, et järjekorras kannab Väike-Maarja
kauplus väga uhket – COOP-süsteemi
kaupluste sajandat numbrit.
Järva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu tõdes poe avamisel, et Väike-Maarjas kujunes Konsumi
ehitus nende jaoks esialgu arvatust küll
tunduvalt pikemaks, venides koguni
kahe aasta pikkuseks, ja mõneti ka keerulisemaks, kuid kõik, mis hästi lõpeb,
on hea. Ta tänas koostööpartnereid,
kes aitasid kaasa Konsumi hoone valmimisele ja sisustamisele ning ütles, et
Konsumi kaupluse avamisega laieneb
tuntavalt piirkonna elanike kaubavalik.
Väga palju vajalikku saab siinne rahvas
nüüd kohapealt kätte ja ei pea selleks
pikemaid sõite ette võtma. Eriti aga
on põhjust rõõmustada, et pood avas
uksed just jõulukuu eel. Nüüd avaneb
jõuluostude tegemiseks rohkem valikuvõimalusi. Ta sõnas ka, et konkurents
poodide vahel on tervendav ja edasiviiv
jõud ning sellest võidab eelkõige siitkandi ostja.
Kaupluse ehitustöid tegi Väike-Maarja firma AS Antaares. Antaarese juht Madis Kull kinkis ehitajate
poolt poe avamise puhul Järva Tarbijate
Ühistu juhatuse esimehele Tõnu Uibopuule väga kauni sümboolse võtme.
Vallavanem Indrek Kesküla andis
vallapoolse kingina üle pikalt ajahambale vastu pidanud arvelaua, mis

peaks poerahvale ka kriisiolukordades
abiks olema. Arvelaua külgedel olid
kirjas soovid heaks kauplemiseks ja
rohkeks ostjaskonnaks. Tõnu Uibopuu
sai võimaluse arvelaual ka esimene
proovirehkendus teha. Indrek Kesküla

semates kohtades asuvatel poodidel
nutikassasid veel ei ole. Praegu on
kaupluses 29 töötajat. Juhataja sõnul
lisandub peagi ka kolmekümnes.
Avamispäeval oli Konsumis rohkesti uudistajaid. On ju selle valmimist

Pilk uue kaupluse ehituskaupade osakonda. Foto: Ilve Tobreluts
rõõmustas, et seni alevikus silma riivanud maa-ala sai ehituse käigus nägusa
ilme. Ta tuletas ka meelde, et praeguse
kauplusehoone asemel varem olnud
elamu teisel korrusel oli kunagi vägitegusid teinud Georg Lurich. Vallavanem
soovis, et Lurichi vaimu hõngu oleks
edaspidi ka kauplusehoones tunda.
Müügisaalis on pinda 1200 ruutmeetrit. Lisaks tavakassadele on poes
ka kaks nutikassat. Teistel Eesti väik-

pikisilmi oodatud ja nüüd on põhjust
rõõmustamiseks. Küllap lisab poe valmimise väga hea ajastus jõulueelsesse
aega ka omajagu elevust. Väike-Maarjas on nüüd kolm toidukauplust. See
annab ostjatele senisest rohkem valikuvõimalusi sortimendi osas ja kindlasti ka hinnavõitu.
Ilve Tobreluts
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Vallavanema kuu
Kevad, sügis, talv või kõik korraga. Piilud hommikul aknast välja, ilus puhas
lumevaip. Pärast lõunat on sellest järele jäänud varjulises kohas vaid üksikud
lumesiilud ning tugevad vihmahood
puhastavad parkimisplatsil laiskade
autojuhtide tublisid raudratsusid. Järjekord on järgmisel päeval teistpidi:
vihm, lörts ja külmenemine. Teed libedad ning autode sõidukiiruse valikul on
mõistlik väiksemaid numbreid järgida.
Ärgem kiirustagem, nautigem süttinud
advendiküünlaid, säragu need traditsioonilisel jõulukuusel aleviku keskuses või hoopis enda loovust kasutades
jõuluajaks kokku pandud valgusinstallatsioonis koduaias ja aknalaual.
Märkamatult on langenud aastajagu
kalendrilehti ning Väike-Maarja vald
on saanud ühe aasta jagu vanemaks.
Kui eelmisel aastal tähistasime juubelit, siis nüüd oleme üheskoos läbinud
kokku juba 26 tegevusaastat. Käesoleva
aasta alguses oli valla elanike arv 4486
ning 26. aasta on lisandanud sellele
tubli hüppe ehk meid on kokku 6014.
Statistiliselt oleks nagu kõik hästi. Tegelikkuses saame väga hästi aru, et
hüppe taga on eriline põhjus – Rakke
valla liitumine Väike-Maarja vallaga.
Reaalselt on elanike arv olnud kahanev
ning täpsemaid kokkuvõtteid saab teha
jaanuaris. Vaadates pigem üldiselt, siis
on elanike osakaalulist vähenemist
Rakke valla piirides enam, kui seda on
Väike-Maarja valla piirides. Samas ei
olegi oluline üksikuid piirkondi hinnata, vaid tuleb vaadata tervikut. Iga
inimene on oluline ning sellest sõltub meie tulevik olulisel määral. Meie
piirkonnas elavatel ja tegutsevatel inimestel on vaja nii ennast kui ka oma
pereliikmed Väike-Maarja valda sisse
kirjutada. Sellest on sõltuvuses kogu
omavalitsuse tegevus, alustades haridusest ja lõpetades kasvõi jäätmete

käitlemisega. Kutsume ka selle aasta
lõpus mõtlema, et kas Sa oled ennast
Väike-Maarja valda sisse kirjutanud.
Võib-olla annab Sulle pisikese tõuke
võimalus osaleda loosirattas. Kõigi
2017. aasta jooksul Väike-Maarja valla
tänasele territooriumile sissekirjutanute vahel kavatseme fortuunat kasutada
ning loosida välja 1000 euro suurune
tänupreemia. Täpsemat informatsiooni
elanikuks registreerimise kohta leiad
valla kodulehel.
Kui eelmise kuu valla infoleht ilmus, siis kirjutasin, et kavatsen uuesti
astuda volikogu ette, kandideerides
vallavanemaks. Tänaseks on see tehtud ning suur aitäh vallavolikogule
usalduse eest. Omavalitsusjuhi kogemustele tuginedes olen alati pidanud
vajalikuks vallavolikogu liikmeid hoida
olulisemate teemadega kursis. Strateegiliste otsuste puhul on vallavalitsus
ettepanekute ettevalmistajaks, erinevate alternatiivide analüüsijaks ja volikogule ettepaneku tegijaks, kuid lõplik
otsus on ikkagi vallavolikogu langetada. Leian, et tänases vallavolikogus on
kogenud ja mõistlikud liikmed, kes on
erinevatest piirkondades ning ka erinevatelt elualadelt. Vallavanemaks kandideerides rääkisin nii oma seotusest
Väike-Maarja piirkonnaga, omavalitsuse lähiaastate väljakutsetest ning ka
vajadusest usaldada allaasutuste juhte
vallavolikogu töökomisjonidesse kaasamisel. Kindlasti on oluline, et oleksid
esindatud erinevad piirkonnad ning ka
sihtgrupid. Loomulikult võib alati leida,
et see ja see sihtgrupp on vähe esindatud, kuid liialt suurt komisjoni on raske
juhtida. Seekord moodustas vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste
ettepanekul ligikaudu 11-liikmelised
töökomisjonid. Vaadates komisjonide esimeeste peamisi tegevus- ja elukohti, siis kuulub volikogu juhatusse

kulub selleks koos menetluseinimesi valla kõigist
ga ka volikogu tasandil kokku
piirkondadest: volikoüks kalendrikuu. Näiteks alagu esimees Ene Preem
tes 2018. aastast on ka endija aseesimees Hans
se Rakke valla territooriumil
Kruusamägi on väga
sündiva uue vallakodaniku
hästi kursis ka Simusünnitoetus 400 eurot, millest
na piirkonnaga, haripool makstakse sünni järgselt
duskomisjoni esimees
ja teine pool lapse aastaseks
Reet Reimann (Kiltsi
saamisel. Kahe omavalitsuse
alevik), kultuuri-, küühise eelarve koostamiseks
laelu ja spordikomistuleb samuti ühtlustada mitjoni esimees Tarmo
meid põhimõtteid. OmavalitRebane (Triigi küla),
sused on koostanud eelarveid
sotsiaalkomisjoni esihoopis erinevatel taustadel
mees Riina Gull (Rakning erinevate arvandmete
ke alevik) ning majanõigetele ridadele üleviimine
duskomisjoni esimees
võtab tavapärasest rohkem
Avo Part (Väike-Maarja
aega. Toon siia kaks lihtsamat
alevik). Lisaks ka konumbrit: Väike-Maarja valla
misjonide aseesime2017. aasta eelarve põhitegehed on nii Rakkest,
vuse tulud on ligikaudu 6 milKiltsist, Väike-Maarjonit eurot ja Rakke vallal 2,5
jast kui ka Simunast.
miljonit eurot. Ehk järgmisel
Igati suurepärane seis
aastal on meil võimalus kasupiirkondlikuks
esintada kokku üle 8,5 miljoni euro
damiseks ning piisava
tegevustuludena
laekuvat
informatsiooni kaasasummat, millele lisanduvad
miseks uute otsuste
veel investeeringud. Summa
langetamisel. Kuid eks
Indrek Kesküla rõhutas Konsumi kaupluse avamisel
rahulolematuid
lei- Tõnu Uibopuule üle antud arvelauaga ka taastasutuse tähtsust. tundub piisavalt suur, kuid see
koosneb tuhandetest detailidub ikka ning eks siin
Foto: Villo Müürsep
dest, millest päris arvestatav
tulebki mängu arvaosa tuleb teha nii või teisiti, olenemata
tähendas see vinguanduri töökorras
muste paljusus ning inimeste erinevad
sellest, kes kuuluvad otsustajate hulka.
olekut.
arusaamad omavalitsuse juhtimisest.
Kätte on saabumas küünlasära ja
Vallavalitsuse jaoks on mööduv kuu
Ka opositsioon peab olema. See ongi
jõulurahu aeg. Arvestades, et iga aastaolnud tempokas. Uue juhtimisstrukvõti parima tulemuse saavutamiseks
ga lisanduvad kogemused, siis peaksituuri arutelud, sotsiaalvaldkonnaga
ning erinevate arvamuste alusel valikume kõik veidi targemad olema kui aasta
seotud erinevuste ühtlustamine Rakke
te langetamiseks, mille demokraatlikult
tagasi. Kindlasti on targa jõulumehe
piirkonnaga, läbirääkimised seniste
valitud enamus peab valima. Lõputult
kingikotis ruumi sellistele punase lipteenistujatega, 2018. aasta eelarve eelvirisema ei saa jääda, sest uued väljasuga pakkidele, kus on sees hea tervis
nõu koostamine, lisaks kahe suurema
kutsed on kogu aeg ukse ees. Kui siia
ja soe kallistus.
projektiga seotud teemaderägastik.
tõmmata pisike paralleel valla aastaKüünlasära kõigile!
Kui Koeru ja Rakke vald kavandasid
päeval lavalaudadel asetleidnud Väioma ühinemislepingus ühtlustada sotke-Maarja lasteaia suurepärasele teatIndrek Kesküla
siaalvaldkonna erinevad toetused nelja
ritrupile, siis alati ei tähenda – viu-viuvallavanem
aasta jooksul, siis Väike-Maarja vallas
viu, et olukord oleks halb. Lasteteatris

Sotsiaalosakonna töötajate vastuvõtuajad
Väike-Maarjas:
- Sotsiaalosakonna juhataja Ene
Kinks, tel 329 5761
Esmaspäeval 13.30-16.00
Neljapäeval 9.00-13.00 ja 13.3016.00
Reedel 11.00-13.00
- Lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 329 5762
Esmaspäeval 13.30-16.00
Neljapäeval 9.00-13.00 ja 13.3016.00

Reedel 11.00-13.00
- Sotsiaaltööspetsialist Kersti
Sepp, tel 329 5764
Esmaspäevast reedeni 8.30-16.00,
lõuna 13.00-13.30 v.a iga kuu 2. ja 3. nädala neljapäev ning 3. reede
Rakkes (Simuna tee 10):
- Sotsiaalosakonna juhataja ja lastekaitsespetsialist
Iga kuu 2. ja 4. teisipäeval 10.0014.00

- Sotsiaaltööspetsialist
iga kuu 2. ja 3. neljapäeval 8.3014.00
Simunas (spordihoones):
- Sotsiaaltööspetsialist
iga kuu 3. reedel kell 8.30-15.00
Sotsiaaltööspetsialist nõustab, teeb
toimetulekutoetusi, menetleb avaldusi.
Täiendav info jaanuarikuu infolehes.

Vallavalitsuse materjalid (15.11, 22.11, 29.11 vallavalitsuse istungid)
Maaküsimused
- Määrati Väike-Maarja alevikus Pikk
tn 12 ja Pikk tn 12a katastriüksuste sihtotstarbeks ärimaa.
- Moodustati Avispea külas Lõovälja katastriüksuse jagamise tulemusena
uued katastriüksused järgmiselt: 4,58
ha suurune Lõovälja katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa ja 24 423
m2 suurune Trohve katastriüksus sihtotstarbega maatulundusmaa 60% ja
tootmismaa 40%.
Projekteerimistingimused
- Määrati projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise Keskusele Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee
haru Raketibaasi puhkeala ehitusprojekti koostamiseks Raeküla külas Triigi
metskond 9 kinnistul.
- Määrati projekteerimistingimused
osaühingule Triigi Farmer veiselauda
ja vedelsõnnikuhoidla ehitusprojekti
koostamiseks Triigi külas Mõisa kinnistul.
Ehitusload
- Väljastati ehitusluba osaühingule

Mapri Ehitus remondihalli püstitamiseks Vao külla Traktorikuuri kinnistule.
- Väljastati ehitusluba vallavalitsusele Georg Lurichi ausamba püstitamiseks Väike-Maarja alevikku Pikk tn 7a
kinnistule.
Kasutusload
- Väljastati kasutusluba kanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks Liivakülas Keskvälja kinnistul.
- Väljastati kasutusluba Adven Eesti
AS-le kaugküttetorustiku kasutamiseks
Väike-Maarja alevikus Pikk tn 1a kinnistul.
- Väljastati kasutusluba osaühingule
Clean Up pesula laienduse kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Tehno tn 8
kinnistul.
- Väljastati kasutusluba OÜ-le Kaivere panipaik-abihoone kasutamiseks
Pandivere külas Kaivere kinnistul.
- Väljastati kasutusluba Järva Tarbijate Ühistule kauplusehoone kasutamiseks Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12
kinnistul.
Sotsiaaltoetused

- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest üheksale taotlejale kokku summas
1128 eurot.
- Nõustuti valla kolmele lapsele
Simuna lasteaia toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega ajavahemikul
01.11.-31.12.2017.
Hooldajatoetuse maksmine
- Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega ühele taotlejale perioodil
01.11.2017-30.11.2022.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Eraldati taotlejale sotsiaalkorter
Kiltsi alevikus Liiduri tänaval perioodiks 25.11.2017-31.12.2018.
Huvitegevuse täiendav rahastamine
- Otsustati rahastada 2017. aastal
valla huvitegevust riigieelarvest Väike-Maarja vallale ette nähtud täiendava toetuse abil järgmiselt: Väike-Maarja
spordikeskusele koolitustel osalemiseks 776 eurot; Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasele tantsu- ja kunstikoolis
Athena osalemiskuludeks 150 eurot.

Info suurte perede ja puuetega
laste vanematele
Väike-Maarja vallavalitsus kingib valla suurtele peredele (kolm ja enam
last peres) ja puuetega lastega peredele jõuludeks kinkekaardi (40 euro
väärtuses).
Käesoleval aastal on Väike-Maarja valla eelarves kinkekaartideks ette
nähtud rahalised vahendid endise
Väike-Maarja valla suurte perede ja
puuetega laste vanematele. Alates
2018. aasta detsembrist saavad kinkekaardi kõik praeguse Väike-Maarja

valla territooriumil elavad suured
pered ja puuetega laste pered.
Kinkekaardi saab kätte vallamajast lastekaitsespetsialistilt (kabinet 102) kuni 31. jaanuarini.
Kaasa palun võtta laste isikut
tõendav dokument, puuetega lastel
ka puuet tõendav dokument.
Info: Tiia Kaselo
lastekaitsespetsialist
tel 329 5762

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2017. aastal
Novembrikuus oli saabunuid 30 ja lahkunuid 21.
30. novembril – 6016 (s.h mehi 3008 ja naisi
3008)
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Volikogu materjalid

Lugupeetud vallalehe lugejad!

Kokkuvõte 23. novembri vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 16 volikogu liiget.
Puudusid: Enno Eilo, Andrus Blok ja
Anti Pällo.
1. Väike-Maarja Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati moodustada seadusega
pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate eluvaldkondade küsimuste arutamiseks ja vallavolikogu
õigusaktide eelnõude menetlemiseks
vallavolikogu alatised komisjonid ning
määrata nende liikmete arv ja tegevusvaldkonnad järgmiselt:
• 3-liikmeline revisjonikomisjon,
kelle ülesandeks on kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või
linnavalitsuse ametiasutuste ja nende
ametiasutuste hallatavate asutuste või
kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva
mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja
mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust
ning valla vara kasutamise sihipärasust
ning kontrollida ja hinnata vallaeelarve
täitmist;
• 7- kuni 11-liikmeline hariduskomisjon, kelle peamiseks ülesandeks on
tegeleda hariduse ja noorsootöö alaste
küsimustega;
• 7- kuni 11-liikmeline kultuuri-,
spordi- ja külaelukomisjon, kelle peamiseks ülesandeks on tegeleda kultuuri-, spordi-, mittetulundussektori ja
kogukondade omaalgatuse alaste küsimustega;
• 7- kuni 11-liikmeline sotsiaalkomisjon, kelle peamiseks ülesandeks on
tegeleda sotsiaalhoolekande ja -teenuste, tervishoiu ja lastekaitse alaste
küsimustega;
• 7- kuni 11-liikmeline majanduskomisjon, kelle peamiseks ülesandeks
on tegeleda ettevõtluse, kommunaalmajanduse, keskkonnakaitse, heakorra,
valla teede korrashoiu, maakorralduse,

jäätmekäitluse, ehitustegevuse ja planeerimise alaste küsimustega;
2. Väike-Maarja Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste
valimine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati valida:
- hariduskomisjoni esimeheks Reet
Reimann ja aseesimeheks Priit Kõlu;
- kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimeheks Tarmo Rebane ja aseesimeheks Siret Stoltsen;
- sotsiaalkomisjoni esimeheks Riina
Gull ja aseesimeheks Mall Lepiksoo;
- majanduskomisjoni esimeheks
Avo Part ja aseesimeheks Mart Pruul.
3. Väike-Maarja vallavanema valimine
Volikogu liige Avo Part esitas vallavanema kandidaadiks Indrek Kesküla.
Otsustati valida Indrek Kesküla Väike-Maarja vallavanemaks. Poolt hääletasid kõik 16 kohal olnud volikogu
liiget.
4. Väike-Maarja Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
Vallavalitsus viieliikmelisena, struktuuris: vallavanem ja neli vallavalitsuse
liiget.
6. Rakke Vallavolikogu esimehele
hüvitise maksmine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 541 lõige 3¹ näeb ette, et volikogu esimehele, kellele volikogu on
määranud töötasu või hüvituse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkti 21 alusel, makstakse
seoses volikogu esimehe volituste tähtajalise lõppemisega volikogu otsusega
hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuuluta-

mise päevale eelnenud kahe aasta kuu
keskmise töötasu või hüvituse kuuekordses ulatuses, kui volikogu esimehe
volitused lõpevad volikogude algatusel
toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamisega ning ta on volikogu esimehena
töötanud vähemalt ühe aasta enne
ühinemise käigus moodustunud uue
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamise
päeva.
Otsustati maksta Rakke Vallavolikogu esimehele Enno Eilole hüvitist 2763
eurot. Hüvitis maksta välja Rakke valla
2017. aasta eelarvest.
7. Ametnikele ja töötajatele sotsiaalsete garantiide kehtestamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati:
- seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või
töökoha koondamisega, võib ametnikule või töötajale maksta ametist
vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või
tööülesannete täitmise eest kuni kolme
kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla ametiasutuses ametniku
või töötajana kaks kuni kaheksa aastat
ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses,
kui ta on töötanud ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat;
- konkreetsele töötajale või ametnikule hüvitise või preemia maksmise
ning väljamakstava hüvitise või preemia suuruse otsustab vallavanem;
- tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 18.10.2017 otsus nr 28 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametniku või töötaja
koondamise tõttu ametist vabastamisel hüvitise maksmine.“

Kokkuvõte 30. novembri vallavolikogu istungil arutatust
Istungil osales 17 volikogu liiget.
Puudusid: Enno Eilo ja Andrus Blok.
1. Väike-Maarja Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ette kandsid volikogu esimees Ene
Preem, hariduskomisjoni esimees Reet
Reimann, kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Tarmo Rebane, sotsiaalkomisjoni esimees Riina Gull ja
majanduskomisjoni esimees Avo Part.
Otsustati kinnitada vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisud järgmiselt:
- hariduskomisjon – esimees Reet
Reimann, aseesimees Priit Kõlu, liikmed Marje Eelmaa, Merje Leemets,
Kaja Põldmaa, Igmar Matto, Vallo Taar,
Tiia Mänd, Elve Kull, Egle Pent, Taimi
Talpas-Taltsepp;
- kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon – esimees Tarmo Rebane, aseesimees Siret Stoltsen, liikmed Kaur
Salus, Enno Eilo, Hando Kuntro, Rene
Põllumaa, Mary Tammet, Jane Kool,
Andri Part, Kristel Lehtme, Tauno Ojasaar;
- sotsiaalkomisjon – esimees Riina
Gull, aseesimees Mall Lepiksoo, liikmed Luule Matrov, Riina Rajaste, Merike Adamson, Kaja Laar, Anu Loorits,
Siiri Roos, Terje Amor, Irina uuk, Maret
Hiire;
- majanduskomisjon – esimees Avo
Part, aseesimees Mart Pruul, liikmed
Ott Läänemets, Vahur Elbre, Ülo Teder,
Arvi Rotka, Joel Randveer, Rein Kerem,
Kalju Erras, Külli Urbas.
2. Väike-Maarja Vallavalitsuse
liikmete kinnitamine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem, kes selgitas vallavalitsuse liik-

mete valimise korda.
Vallavanem Indrek Kesküla esitas
vallavalitsuse liikmete kandidaadid.
Otsustati kinnitada Väike-Maarja
Vallavalitsuse liikmeteks Kaarel Moisa,
Urmas Reinart, Leie Nõmmiste ja Piret
Lükk.
3. Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine
Ette kandis jurist-nõunik Peeter
Rahnik.
Otsustati:
- korraldada ümber Väike-Maarja
valla ametiasutused Rakke Vallavalitsus ja Väike-Maarja Vallavalitsus liitmise teel, mille kohaselt Rakke Vallavalitsus liidetakse Väike-Maarja Vallavalitsusega;
- ametiasutuse liitmise tulemusena
lõpetada Rakke Vallavalitsuse tegevus
arvates 31.12.2017. Alates 01.01.2018
jätkab tegevust Väike-Maarja Vallavalitsus. Väike-Maarja Vallavalitsuse registreering ja registrikood säilib, Rakke Vallavalitsuse registrikood arhiveeritakse.
4. Väike-Maarja Vallavalitsuse
teenistujate struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati:
- kehtestada alates 01.01.2018 Väike-Maarja Vallavalitsuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis;
- delegeerida vallavalitsusele muudatuste tegemine struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires;
- tunnistada alates 01.01.2018 kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu
25.06.2015 otsus nr 18 „Väike-Maarja
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistus-
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kohtade koosseisu muutmine“, Rakke
Vallavolikogu 28.02.2013 otsus nr 2
„Rakke Vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine“ ja Rakke Vallavolikogu 30.03.2017 otsus nr 11 „Rakke Vallavalitsuse struktuuri muutmine“.
5. Väike-Maarja Vallavalitsuse
palgajuhend
Ette kandis vallavanem Indrek Kesküla.
Otsustati kehtestada vallavalitsuse
palgajuhend.
6. Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati:
- määrata vallavanem Indrek Kesküla töötasuks 2600 eurot kalendrikuus;
- kehtestada vallavanemale isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
eest makstava hüvitise suuruseks kuni
335 eurot kalendrikuus.
- kehtestada vallavanemale tema kasutusse antud mobiiltelefonilt teostatavate ametialaste mobiilsideteenuste
maksumuse piirmääraks 40 eurot kalendrikuus.
7. Väike-Maarja valla esindajate
nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Ette kandis volikogu esimees Ene
Preem.
Otsustati määrata Väike-Maarja
valla esindajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule vallavolikogu esimees Ene Preem ja vallavanem
Indrek Kesküla ning nende asendajateks vallavolikogu aseesimees Hans
Kruusamägi ja abivallavanem Kaarel
Moisa.

Pärast Rakke valla liitumist Väike-Maarja vallaga lõpetab ilmumise senine
Rakke vallaleht Rakke Kaja.
Edaspidi on kahe piirkonna ühiseks
vallaleheks Väike-Maarja Valla Infoleht. Lehe ilmumissagedus on üks kord
kuus, üldjuhul 20.-25. kuupäeva paiku.
Aastas ilmub 11 lehenumbrit (v.a juulikuu) ja leht tuleb postiga tasuta kõikidesse postkastidesse.
Vallaleht on eelkõige info vahendamiseks, aga ta on ka meie tegevuste
jäädvustaja ja paikkonna kroonika kujundaja. Seepärast peaks leheveergudel kajastuma kõik, mis siinsele rahvale
oluline.
Lehe sisu on aidanud huvitavaks
muuta paljud abilised, kes teevad
meelsasti infolehele kaastööd ja avaldavad leheveergudel ülevaateid mitmesugustest tegevustest ja sündmustest ning ka oma mõtteid.

Pöördun siinkohal palvega ka Rakke
piirkonna elanike poole, et te aitaksite
kaasa lehematerjali kogumisele ja lehe
sisu kujundamisele. Kui midagi olulist
on olnud või midagi huvitavat tulekul,
andke sellest vallalehe kaudu kõigile
teada!
Loodan, et lehetoimetaja koostöö
Rakke kandi rahvaga kujuneb sisukaks
ning kõik oluline leiab tee ka leheveergudele.
Lehematerjal on oodatud iga kuu
esimesel nädalal elektronpostiaadressil ilve@v-maarja.ee või vallavalitsuse
ruumis 108.
Heale koostööle lootma jäädes
Ilve Tobreluts
Väike-Maarja Valla Infolehe toimetaja
Tel 329 5759

Valla kodulehel on leitav ka kunagine
piirkondlik ajaleht Pandivere Teataja
1988. aasta aprillist kuni 1991. aasta suvekuudeni ilmus siinkandis Pandivere
Agrofirma piirkondlik ajaleht Pandivere
Teataja. Lehte toimetas Ene Kesler.
Nüüd on selle ajalehe kõik numbrid,
mis on Väike-Maarja muuseumi kogudes ja toimetaja Ene Kesleri valduses,
sisestatud arvutisse ning neid saab
lugeda valla kodulehel infolehtede arhiivis.
Üldisest loetelust puudub leht
numbriga 8. Ei ole teada, kas see järjekorranumber jäigi tookord kogemata
vahele või on Pandivere Teataja nr 8
siiski kusagil olemas.
Pöördun siinkohal kõigi poole, kellel
juhtub Pandivere Teatajaid alles olema
või kes teavad, kellel neid võiks olla.
Andke sellest teada vallalehe toimetajale telefonil 329 5759 või e-posti aadressil ilve@v-maarja.ee.
Äkki meil õnnestub puudu olev lehenumber üles leida ja tuleviku tarvis
säilitada. Püüame üheskoos asjasse
selgust tuua!
Kodu-uurija ja valla aukodanik
Eduard Leppik on Pandivere Teataja
kohta kirjutanud: „Väike-Maarja Val-

la Infolehe eelkäijaks oli aprillist 1988
Pandivere Agrofirma poolt välja antud
Pandivere Teataja, mida toimetas Ene
Kesler. Rõõmustavalt asjaliku tasemega infoleht pakkus jooksvaid andmeid
paikkonna majandus- ja kultuurielust,
aga valgustas ka olulisi minevikusündmusi siinmail. Väljaanne lõpetas ilmumise 1991. a suvel, mil valmistati ette
Väike-Maarja külanõukogu muutmist
Väike-Maarja vallaks.”
Valla kodulehe infolehtede arhiivi
on sisestatud ka kõik Väike-Maarja Valla Infolehe numbrid alates lehe ilmuma
hakkamisest 1992. aasta aprillis. Samuti on seal leitavad 1996. aasta jaanuarist kuni 2005. aasta detsembrikuuni
ilmunud endise Avanduse valla ajalehe Avanduse Valla Kaja kõik numbrid.
Edaspidi püüame sinna koondada ka
senise Rakke valla ajalehe Rakke Kaja
ilmunud numbrid.
Link valla infolehtede arhiivi: http://
www.v-maarja.ee/?part=sm_tmpnl&id=3
Head lugemist!
Ilve Tobreluts

Registreeri ennast Väike-Maarja valla elanikuks!
Täname kõiki, kes on oma kodukohaks valinud Väike-Maarja valla!
Omavalitsusse sissekirjutatud elanike arv on otseses seoses valla käekäiguga, sest oluline osa valla eelarve
tuludest moodustub just elanike tulumaksu laekumisest. Iga Väike-Maarja
valda sissekirjutatud elaniku tulumaksust laekub 2018. aastal 11,84% omavalitsuse eelarvesse.
Väike-Maarja vald soovib elanikele pakkuda kõiki kogukonna ootustele
vastavaid avalikke teenuseid ning just
elanike maksutulu eest on võimalik
arendada üldist heaolu – võimaldada
kooliharidust kodulähedases koolis,
ehitada tervisekeskus ja tagada abivajajaid arvestav sotsiaalhoolekanne,
parandada ning ehitada uusi sõidu- ja
kergliiklusteid, toetada muusikakooli

ja noortekeskusi, väärtustada kultuuri,
pakkuda sportimisvõimalusi ning hooldada haljasalasid ja terviseradu.
Kui Sa elad Väike-Maarja vallas
ja ei ole ennast veel mingil põhjusel
vallakodanikuks registreerinud, siis
kutsume Sind seda tegema.
Vormistades elukohateate enne
31. detsembrit 2017, annad oma panuse koduvalla arengusse juba järgmisel aastal!
Kõigi 2017. aastal Väike-Maarja
valla elanikuks registreerunud inimeste vahel loositakse 2018. aasta
veebruarikuus vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel välja
1000 euro suurune tänuauhind.
Ene Preem, volikogu esimees
Indrek Kesküla, vallavanem

Väike-Maarja õhtukool kutsub
19. jaanuaril kell 18.00 Georgi söögituppa.
Õhtukooli külaliseks on EDUARD TAMM – VMG vilistlane, keskkonnafüüsik ja atmosfääriuurija, Tartu
Ülikooli emeriitdotsent.
Õhtu teemaks on
ATMOSFÄÄR – MEIE ELU SUURIM MÕJUTAJA
Osavõtt prii. Tule ja võta sõber ka kaasa!
Lisainfo: Sven Kesler, tel 505 3340, sven@meyris.eu
Väike-Maarja Põllumeeste Selts

4

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Detsember 2017.a.

Volikogu liikme mõtteid – vol 2
Vallavolikogu komisjonide juhtimine
usaldati koalitsiooni poolt väikemaarjalastele, välja arvatud sotsiaalkomisjon, mida juhib Rakke apteeker Riina
Gull. Revisjonikomisjoni esimehe kohta pakkus Ene Preem enda sõnul Andrus Blokile, kes aga olevat keeldunud.
Seega on revisjonikomisjon seni moodustamata ja koalitsiooni teovõime on
selles osas nõrk. Komisjonide koosseise vaadates paistab töötahet jätkuvat.
Mis aga hariduskomisjoni koosseisu puutub, siis
„tahtsime head, aga välja
kukkus nagu alati”. Seekord
tegelikult veel hullemini!
Kui eelmises koosseisus
olid pooled liikmetest haridusasutuste juhid, siis
nüüd on 11 liikmest 9!?
Vallavanem pidas sellist
koosseisu niivõrd oluliseks
ja sobivaks, et pöördus vallavanema valimistel ennast
tutvustavas kõnes eraldi volinike poole ja rõhutas haridusjuhtide komisjoni valimise vajadust. Kohatu küll,
aga mis teha! Ma ei saa
siinjuures ühest asjast aru.
Miks peab valla haridusjuhtide töökoosolek toimuma
volikogu alalise komisjoni
vormis?! Kindlasti on vajalik koos käia ja nõu pidada,
kuid vallavanema juures.
Hariduskomisjoni
moodustamise põhiprintsiibiks
peaks olema valdkonna eri huvigruppide ja osapoolte kaasamine – juhid,
õpetajad, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, õpilased, tugispetsialistid, huvihariduse edendajad. Kas tõesti arvavad
vallavanem ja volikogu enamus, et komisjoni valitud juhid esindavad kõigi
arvamust? Hariduskomisjoni kuulub
volikogust ainult kaks liiget – esimees
Reet Reimann ja aseesimees Priit Kõlu.
Kas ka siin ei ole midagi valesti? Arvestades volikogu suurust, siis võiks ja
peaks igasse komisjoni vähemalt 4 volikogu liiget kuuluma. Soovisin ka ise hariduskomisjoni kuuluda, millest andsin
komisjoni esimehele koheselt samal
volikogu istungil teada, kus esimehed
valiti. Teadmatus kestis kuni viimase
hetkeni, mil volikogu esimees mulle
hilisõhtul enne volikogu istungit kirjutas, et minu koht on majanduskomisjonis ja võtku ma majanduskomisjoni
esimees Avo Pardiga ühendust. Arvan,
et niimoodi Väike-Maarjas asjad käima
ei peaks ja jäin oma soovile kindlaks.
Pealegi olime eelnevalt majanduskomisjoni esitanud meie valimisliidu
poolt Üllar Hiire ja Ergo Viisma. Nemad jäeti välja ja majanduskomisjon
kinnitati 10 liikmelisena. Niisiis sõitis
volikogu lõpuks „teerulliga” meist kõigist üle. Seaduse kohaselt on volikogu
liikmel õigus kuuluda vähemalt ühte
komisjoni ja komisjoni moodustamisel

tuleb arvestada esindatuse proportsionaalsust, millest ma eelmises loos kirjutasin. Siinkohal ei arvestatud ei üht
ega teist printsiipi! Eks vaidleme tõe ja
õiguse üle mujal edasi.
Volikogu istungeist on tehtud küll
live ülekandeid, kuid vara rõõmustasin.
Ülekandeid ei ole võimalik järelvaadata, istungi lõpus toimuvat infovahetust
ja osasid lõike istungist ei edastata.
Miks me mängime demokraatiat?

Vallavalitsuse ja struktuuri kinnitamist peab koos analüüsima. Seekord
valiti ametnikest koosnev vallavalitsus.
Õige valik, arvestades, et kahe valla liitudes on vaja väga palju kiireloomulisi
ja asjatundlikke otsuseid teha. Vallavalitsuse liikmeks kinnitati teiste seas
Piret Lükk, senine Rakke vallavalitsuse
maanõunik ja Leie Nõmmiste, keskkonnanõunik. Piret tõenäoliselt jätkab
Rakkes kohapeale jääva spetsialistina,
mis on tema eelnevat töökogemust
arvestades mõistlik lahendus. Samuti toetan Leie saamist vallavalitsuse
liikmeks. Probleem on aga selles, et
Leie on lisaks vallavalituse liikme kohustusele keskkonnanõunik, vallaaednik, jäätmejaamade ja kalmistute eest
vastutaja. Kuidas ta küll jõuab? Juhtisin volikogu istungil vallavanema tähelepanu vajadusele vallaaedniku koht
eraldi struktuuri lisada. Ta ei pidanud
seda vajalikuks. Kahju. Loodan väga, et
ta lähiajal mõtleb ümber ja teeb volikogule vastava ettepaneku. Sama mõtet
toetasid istungi lõpus ka Hando Kuntro ja Priit Kõlu, seda küll pärast vastupidist eelnevat hääletamist, kus nad
struktuuri sellisel kujul toetasid. Areng
seegi! Samas ka mõistan – kui vastav
huvi, ettekujutus ja kogemus maastiku
kujundamisest puudub, siis on raske
siin prioriteete seada. „Betoon” on lihtsam ja tähtsam – miks muidu struktuu-

ris eraldi taristuspetsialisti koht juurde
tehti. Loomulikult on siingi probleeme piisavalt. Näiteks ujula katus, mis
veel mõni kuu tagasi sõela meenutas
või õppekeskuse kolmas korrus, kus
põrandad katuse läbijooksudest lainetavad ning vesi juba elektrisüsteemini
on jõudnud. Ennekuulmatu olukord,
kas pole? Ja seda koolimajas! Ka täna
peaks keegi sellise korralageduse eest
vastutama? Mina ei usu, et lonkavat
juhtimist ja vastutamatust
saab uute töökohtade lisamisega parandada. Teiseks on vallavanemal uue,
kinnitatud struktuuri puhul
mõisted ja arusaamine organisatsiooni ülesehitamise printsiipidest ikka väga
paigast ära. Kadunud on
haridus- ja kultuuri ning
avaliku teabe ja spordi osakonnad, samas jätkatakse muudes valdkondades
osakondade põhist juhtimismudelit. Vallavanema
selgitustest sain aru, et haridus- ja kultuuri osakond
likvideeriti, kuna puuduvad
otsesed alluvad. Juhitakse
ikka protsesse, mitte inimesi.
Haridusvaldkonna
kulud on üle poole eelarve kogumahust. Eelnevalt
mainitud
haridusjuhtide
töökoosolekud võiksid olla
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja üheks tööülesandeks. Mõistlik oleks jätkata ühise
haridus- ja kultuuri osakonnana, kuhu
liituksid sport ja avalik teave ning infoleht. Osakonna siseselt töötaks kultuuri- ja spordinõunik, lisaks avaliku
teabe spetsialist-infolehe toimetaja.
Ehitus- ja planeeringute osakond oli
volikogu istungi materjalides muudetud majandus- ja planeerimisosakonnaks. Hea küll. Millegipärast moondus
vallavanema ettekandes eeltoodu haldusosakonnaks. Eesti keele seletava
sõnaraamatu järgi on haldus riigi- jm
avalik-õiguslike asutuste v organisatsioonide
täitev ja korraldav tegevus; haldamine; haldav
võim, administratsioon. Sõna „haldus” on
siin kontekstist väljas, eksitav ja seetõttu sobimatu, kuna samas osakonnas
tegeletakse nii üldisemalt korraldava
tegevusega (keskkond, maakorraldus,
ehitus-planeerimine) kui ka heakorra,
kalmistute, ametiasutuste hooldus- ja
remonttöödega. Miks ei võiks osakonna siseselt allstruktuurina haldustalitust moodustada, kuhu viimati nimetatud töötajad kuuluksid ning osakonnas
jätkata vana nimega. Osakonnas on
kasvanud töötajate arv, kuid osakonna juhataja ametikoht struktuuris ikka
puudub. Ega abivallavanemat ei saa
ka lõpmatuseni ekspluateerida, seda
enam, et tööd on Rakke poolelt oluliselt juurde tulnud.
Mis mind struktuuri juures enim
häiris? Traditsiooniliselt ja põhjendatult vallavanema otsealluvuses olnud arendusnõunik on degradeeritud
haldusosakonna nõunikuks? Miks?
Arusaamatu seda enam, et koalitsioonilepingus räägitakse ülevaid sõnu
ettevõtluse arendamisest ja kogukonna kaasamise vajadusest. „Suhtumist”
arendusnõuniku olulisusse ja vajadusse nägime ka varem. Kas nii kõrge
professiooniga spetsialist peaks majanduskomisjoni koosolekuid protokollima? Arvan, et ei peaks.
Lõpetuseks soovin meie valimisliidu poolt kõigile rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust!
Sven Kesler
volikogu liige, valimisliit „Terve vald”
volitatud esindaja

Täpsustus
Novembrikuu infolehe 3. leheküljel Sven Kesleri artiklis „Vallavolikogu liikme
mõtteid“ on eksitav faktiviga.
Aastatel 2013-2017 oli vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Reet Reimann, artiklis on silmas peetud eelmist hariduskomisjoni esimeest Raili Sirgmetsa, kes oli sama komisjoni esimees kuni 2013.
Vabandan!
Sven Kesler

Rakke Robootikute kiire nädal
Novembrikuu oli Rakke Robootikute
nimelisel seltskonnal väga töörohke.
Ettevalmistused iga-aastaseks Robotexi võistluseks võtsid palju aega. Meie
meeskonna tüdrukud võtsid osa ka kultuuriseltside filmivõistlusest „Seltsis
segasem“ ning valmistusid Robotexil
võistlemisele lisaks ka töötube tegema.
Ootamatult saime veel ka kutse sõita
Brüsselisse, et seal Euroopa haridusministritele oma tegevusi tutvustada.
Lõikuse aeg algas 19. novembriga,
mil Carolini ja Sandraga asjad pakkisime ja Brüsseli lennukile läksime. Brüsseli kiire ööpäeva võttis kokku Sandra
Ots:
„Läksime Brüsselisse, et tutvustada
Rakke kooli huviringe ja roboteid millega me tegeleme. Veetsime seal öö Leopoldi hotellis. Hommikul oli Carolin
kutsutud Justus Lipsiusesse hommikusöögile koos noortekoguga üle terve
Euroopa. Nad arutasid teemat “Kuidas
teha struktuurset dialoogi efektiivsemaks”. Hiljem läksime talle järele ja
suundusime vanalinna ekskursioonile.
Ostsime suveniire, maiustusi ja sõime
vahvleid. Nägime „Pissivat Poissi“ ja
„Everard T Serclaes“ kuju. On olemas
müüt: kui tema kätt silitada ja soovida,
siis läheb see täide. Proovisime selle
ära. Tegime palju pilte ehitistest ja kujudest. Hiljem juhatati meid Euroopa
hoonesse ja Justus Lipsiusesse tagasi.
Kohtusime seal paljude haridusministritega. Nad tundusid väga huvitatud robotitest, mida neile demonstreerisime
– küsisid palju küsimusi. Külastasime
ka Eesti hoonet, kus tegime söögipausi
ja ajasime juttu Think Young meeskonnaga. Meil oli väga huvitav seal viibida.
Saime rääkida inglise keeles, näha uusi
asju, kohtuda uute huvitavate inimestega ja rääkida erinevatel teemadel.“
Paljud Brüsselisse kaasa võetud haridusrobotid saime soetada sel suvel
KTG programmi raames, mida rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Neljapäev, 23. november oli logistiliselt väga kiire päev. Robootikaklassis
toimusid viimased ettevalmistused
Robotexiks, samal ajal kui tüdrukud:
Sandra, Carolin ja Aive asusid teele
Tartu poole filmikonkursi „Seltsis segasem“ lõpuüritusele. Kokkuvõtte sellest
kirjutas Carolin Ambos:
„Osalesime filmikonkursil ja tegime
filmi Rakke Valla Hariduse seltsi ajaloost. Lõpuüritus, kuhu meid kutsuti,
toimus ERMis, kus saime kehakinnitust
ja tund aega giidiga tuuri muuseumis.
Pärast tuuri toimus konkursi autasustamine ja tragide inimeste premeerimine. Meie võitsime kõige seltsi tutvustavama filmi auhinna. Toimus ka väike
kontsert, kus esinesid Srandbergid. Pärast auhinnatseremooniat saime uuesti kehakinnitust ning siis edasi Tallinna

Robotexile.“
Samal ajal, kui tüdrukud ERMis viibisid, pakiti Rakkes bussi pea 40 noort
ja vähemalt sama palju roboteid. Lisaks hulk varustust nii ööbimiseks kui
robotite teenindamiseks. Oleme väga
tänulikud Sõmeru Noortekeskusele ja
Rakvere Ametikoolile, kes oma riiulitel
kasutuna seisvad NXT robotid meile
välja laenasid, et meie noored saaks
nad Robotexi vaatama viia. Tänu neile saime välja panna kaks 3 kg LEGO
sumo robotit, millest üks lausa neljandale kohale jõudis.
Robotex oli huvitav ja tegus, nagu
alati. Seekord oli kasutada uus ala:
Eesti Näituste Messikeskus, kus pea
kõik hooned olid tihedalt kasutuses.
Oli rohkem ruumi ja paremad tingimused kui varem, kuigi võistluste ettevalmistusala jäi ikka veel kitsaks. Reedene päev oli LEGO, VEX ja Makeblock
robotite päralt. Laupäeval olid kõige
rohkearvulisemalt esindatud väikesed
robotiehitajad, kes Isplay korraldatud
Roboliigas ja WeDo võistlustel oma
loomingut näidata said. Suurematel oli
võimalik erinevas kaalukategoorias sumorobotitega võistelda. Jako Aimsalu
nanosumo robot (2,5*2,5 cm suurune)
oli ainsana selles kaalus esindamas
Eestit.
Mõlemal päeval olid Carolin Ambos
ja Sandra Ots Insplay firma ridades tegemas haridusrobotite koolitusi õpetajatele ning abistamas firma müügiesindajaid leti taga.
Pühapäev oli suurtele poistele (Jako
Aimsalu, Kristjan Variksoo, Laas Hendrik Lumberg) eriti kiire. Lõpule jõudis
Enrepreneurial Challenge võistlus, kus
meie tüdrukud (Hedi Aimsalu, Aive
Paas, Carolin Ambos ja Sandra Ots)
oma säravate LED tuledega kaunistatud riietega Afganistani naiskonna ja
Poola meeskonna järel kolmanda koha
said. Kätt prooviti CDP Challenge võistlusel, veerallis, takistustega joonejärgimises, loomade päästmises ning
mõttejõus. Viimane neist oli Hacaton
stiilis võistlus, kus võistlejatele reede
hommikul anti robotite tükid ja juhised
ning pühapäeval pidi selle robotiga labürindis seiklema. Viiest võistkonnast
vaid meie omadel õnnestus robot liikuma saada ja rada läbida. Iga meeskonnaliige sai oma karika. Ka takistustega
joonejärgija sai oma teise koha, millele
asjade pakkimise vahelt veel järgi joosti. Saime koju tagasi tuua ka aktiivseima kooli karika.
Tahame väga tänada Ants Aimsalu,
kes meile seekord juhendajana appi
tuli. Samuti oleme väga tänulikud kogu
Robotexi meeskonnale eesotsas Ave
Laasiga, kes organiseerisid meile peavarju ja söögi ning võimaldasid noortel näha suurürituse korraldamise telgitaguseid ning ise käed külge panna.
Usun, et karikate võitmise kõrval oli see
isegi olulisem kogemus.
Leelo Ambos
Rakke kooli õpetaja
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Anneli Mikiver pälvis
kodanikupäeva aumärgi

Sädeinimese tiitel tuli taas
Väike-Maarja valda

le, kes panustavad oma energiat millegi paremaks muutmiseks,“ lisas mullu
Lääne-Viru maakonna sädeinimese tiitliga pärjatud naine.
Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla sõnas, et omavalitsuse rikkust
saab mõõta inimestega, kes on siin
oma kodu loonud ning kogukonnas
aktiivselt kaasa löövad. „Anneli Mikiver on kindlasti üks inimene, kes seda
rikkust suurendab ning kelle järgi oma
samme seada,“ sõnas vallavanem ja
soovis tunnustuse saajale palju
õnne.
Kodanikupäeva
aumärgiga
tunnustatakse
vastutustundlikke ja hoolivaid
inimesi, kes on
näidanud
ennast kodanikuna
parimast
küljest, seda kas
m ä r k i m i s v ä ä rse panuse eest
ühiskonnaellu,
edendades kodanikukasvatust
või vabatahtliku
töö eest enda
Anneli Mikiver koos siseminister Andres Anvelti ja vallava- kogukonnas.
nem Indrek Keskülaga tunnustusüritusel. Foto: Kristel Kitsing
Mikiveri puhul tõsteti esile järjepidev panustami„Olete meie igapäeva kangelased,
ne Naiskodukaitsesse ja Väike-Maarja
arendades nii oma kodukanti kui ka
jaoskonna taasasutamine ning tema
ühiskonda laiemalt,“ ütles Andres Anasendamatu töö Kaitseliidu tagalas
velt pidulikul tunnustusüritusel. Ta livälikokana. Samuti hindas komisjon
sas, et kuigi tegevusvaldkonnad on aukõrgelt tema püüdlust kogukonnas
märgi saajatel erinevad, ühendab neid
abivajajaid toetada – olgu selleks siis
kõiki jäägitu armastus kodu, Eesti ja
heategevusmatkade korraldamine või
meie inimeste vastu.
heategevuslik tõrvaseebi keetmine, et
Anneli Mikiver jäi tunnustuse osas
aidata lasterikkal perel osta uus ahi või
tagasihoidlikuks. „See pole minu, vaid
soetada sügava puudega poisile spetkogu Naiskodukaitse Väike-Maarja
siaalne tool.
jaoskonna tunnustus, sest ilma oma
Kodanikupäeva aumärki antakse
imeliste naisteta ei oleks ma midagi,“
välja aastast 1998, tänavu esitati ausõnas kodanikupäeva aumärgi laureaat
märgi komisjonile 81 ettepanekut autänulikult. Mikiveri sõnul ei panusta
märgi andmiseks.
Väike-Maarja tublid naiskodukaitsjad
mitte ainult organisatsiooni vaid leiaKristel Kitsing
vad aega ja tahtmist tegutseda ka koNaiskodukaitse Väike-Maarja jaosgukonna hüvanguks. „Kindlasti on see
kond
tunnustus kõikidele tublidele inimeste-

23. novembril toimunud Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsil
kuulutati välja maakonna aasta sädeinimene ja sädeorganisatsioon.
SA Lääne-Viru Arenduskeskuse
tunnuskirja “Sädeinimene” 2017 pälvis Liivika Harjo.
Liivika Harjo on sädeinimene, kelle
tegevuse mõju ulatub üle maailma. Ta
on ühendajaks ühtaegu nii Simuna kogukonna inimestele, Pandivere piirkonna ettevõtlikele noortele kui UNESCO
maailmapärandist huvitunud turistidele. Liivika Harjo on kogukonnamootor,
kelles põksub jõud 24/7.
Mullu pälvis sädeinimese tiitli Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna
taasasutaja ja esinaine Anneli Mikiver.
“Sädeorganisatsioon” 2017 on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda,
kes on oma pikaajalise tegevusega olnud tugevaks toeks Lääne-Virumaa eri-

Siseminister Andres Anvelt andis 27.
novembril Eesti Ajaloomuuseumi
Suurgildi hoones toimunud pidulikul
tunnustusüritusel viieteistkümnele silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva aumärgid.
Teiste eriliste inimeste seas, kelle
väsimatu tegutsemise toel on ellu viidud väga vajalikke algatusi, pälvis teenete eest kodanikupäeva aumärgi ka
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver.

Mõeldes möödunud aastale
soovid ei pruugi
Igaüks meist mõttegelikult
uued
leb aasta lõpus
ollagi: õnne, terolnule ja tulevale.
vist, häid suhteid.
Mis oli? VäheKogume häid uunes valdade arv,
diseid, nende võmuudeti/kaotati
luvägi peitub samitmed
külaniladuses, et igaühe
med, mõned neist
võimuses on olla
olid vanad ajaloohomme parem kui
lised nimed. Nüüd
täna. Ja märgata
jääb vaid loota, et
enda ümber hetki,
külade arv veelmis väärivad jäädgi enam ei vähevustamist.
neks. Raha ei ole
Kui tõesti meie
väikeste valdade
heitlik maailm teülalpidamiseks ja
kitab vahel mureinimesi jääb maal
mõtteid, siis paüha
vähemaks.
rim vahend nende
Püüame ikka säipeletamiseks on
litada elu maapiirhea raamat. Raakondades, nagu
Maakonna aasta raamatukoguhoidja
matul on oma
luuletaja Runnel
nimetuse nominent Riina Tülli.
hing ja iseloom.
oma
luuletuses
Foto: Kristel Kitsing
Kui me teda mõison öelnud, et kuni
ta püüame, võib meist saada palju tarsu küla elab, elad sina ka.
gem, arusaavam ja sügavam inimene.
Mõnikord väidetakse, et vaidlustes
Raamat oli, on ja jääb.
selgub tõde. Alati ei ole nii. Ärme enam
Kohtumiseni raamatukogus uuel
vaidle, et mis siis oleks olnud, kui ikka
aastal!
oleks läinud teisiti. Tuleb minna edasi
ja võtta uuest parim, mis võtta annab.
Riina Tülli
Nüüd on juba hilja öelda, et see rada
Simuna raamatukoguhoidja
viib rappa ja meile ei sobi.
Mida soovida uueks aastaks? Need
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Liivika Harjo tunnustuskirja vastu võtmas. Foto: Kristel Kitsing
kui väljaspool.
vajadustega inimestele ja neid ühendavatele ühingutele. Aastate jooksul on
Kristel Kitsing
tehtud tõhusat koostööd paljude organisatsioonide ja asutustega nii Eestis

Ühisnädalal keskenduti tunnustamisele
ja esiletõstmisele
Novembrikuus kodanikupäeva ümber
toimunud Ühisnädala keskseks teemaks oli sel aastal vabakonna liikmete tunnustamine ja esiletõstmine. Üle
Eesti korraldasid maakondlikud arenduskeskused oma kogukonnas tunnustussündmusi, mille raames said
tunnustatud tublimad vabatahtlikud,
parimad vabaühendused ning silmapaistvamad ettevõtmised.
23. novembril Rakveres toimunud
kodanikuühenduste konverentsi peateemaks olid kogukonna erinevad rollid, mitmepalgelisus ja tulevik. Esimese ettekande „Seltsimaja” rännak läbi
aja” algul äratas näitekirjanik ja lavastaja Urmas Lennuk kuulajad üles ühe
Oscar Wilde mõistulooga, mis lõppes
sõnadega „ja siis viskas kogukond ta
kividega surnuks.” Konverentsi teises
ettekandes kõneles veebikonstaabel
Maarja Punak digi-murrangutest ning
soovitas kaasata veebikonstaablit ka
oma kogukonna sotsiaalmeedia gruppidesse ja aruteludesse.
Konverentsi paneelarutelu alustati
küsimusega, mis on kogukond. Saalist
esitatud küsimus kunstiteoste üle nalja
tegemisest viis tõdemuseni, et kurtmine lahendust ei too, kuid teise nurga alt
vaatamine võib aidata lahenduseni. Paneeldiskussiooni lõpetas moderaator
Hannes Hermaküla küsimus: milline
laul seostub Sulle Sinu kogukonnaga?
Sellele küsimusele andis paneelarutelus osalejatest erineva vastuse Ameerika-Eesti ajakirjanik, kirjanik, blogija ja
muusik Justin Petrone, kes alustas oma
ettekannet „Vaade Eestile ja eestlastele” Kukerpillide lauluga „Pole sul tarvis
teada, mida ma teen!” ning tõdes oma
ettekandes muuhulgas, et eestlane ei
raiska midagi – ei aega, õunu, sõnu ega
värve.
Lääne-Virumaa Noortekogu laudkondlikus aruteluringis tõid noored
lauajuhid esile liigse õppekoormuse
probleemi ning ühises arutelus leidsime, et selle probleemi lahendus võib
peituda noorte asemel pigem õpetajates, koolijuhtides, haridussüsteemi
loojates ja otsustajates, nende kõigi
omavahelises koostöös ning vajadusel
ka väärtushinnangute muutmises.
Konverentsi lõpus anti üle Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirjad
“Sädeinimene” ja “Sädeorganisatsioon”
ning Lääne-Viru Maavalitsus tunnustas
parimaid tervisedendajaid, noorsootöötajaid ja raamatukoguhoidjaid.
Maakonna sädeinimese tiitel tuli
sel aastal taas Väike-Maarja valda.

Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja “Sädeinimene” 2017 pälvis Simuna kooli õpetaja Liivika Harjo. Liivika
on sädeinimene, kelle tegevuse mõju
ulatub üle maailma. Ta on ühendajaks
ühtaegu nii Simuna kogukonna inimestele, Pandivere piirkonna ettevõtlikele
noortele kui UNESCO maailmapärandist huvitunud turistidele. Liivika eestvedamisel on loodud Simuna kogukonna noorte heaks vabaajaselts Toredad
Teod, kelle toimetamise abil on Simuna noored justkui uuesti ellu ärganud
ja oma kodukohas vahvasti üheskoos
tegutsema asunud.

“Tunnustuse eest olen ülimalt tänulik neile, kes on mind märganud ja
ära märkinud. Tunded on tugevalt positiivsed,” ütles Sädeinimese nominent
Mall Võhandu, kelle sõnul jäi kodanikuühenduste konverentsil kõlama märksõna KOOSTÖÖ. Alati on tore arutleda
tähtsate probleemide üle, teha seda
koos ning tunda rahuldust, et sul on
mõttekaaslasi, et sinu arvamust võetakse arvesse ja püütakse koos leida
lahendusi. Malle arvamus ja kogemus
on, et tagajärgedega võitlemine ei vii
kusagile. Pigem on vajalik probleemi
märkamine, selle tõstatamine, põh-

Liivika Harjo ja Katrin Selbak kodanikeühenduste konverentsil.
Foto: Kristel Kitsing
Sädeinimene 2017 nominentidena
said meie vallast tunnustatud ka Riina
Gull ja Mall Võhandu. Riina Gull on
suure südamega tantsuõpetaja ning
Rakke valla ja selle ümbruse tõeline
säde, kes oma entusiasmi ja rõõmsameelsusega nakatab kõiki enda ümber.
Mall Võhandu on töötanud 50 aastat
Kiltsi koolis ja palju aidanud kaasa kohaliku elu arengule, ta on üks A. J. von
Krustensterni nimelise mittetulundusühingu asutajaid ning MTÜ Meie Kiltsi
ristiema, asutaja ja juhatuse liige. Mallel on suurepärane oskus inimesi juhtida, kaasata ja tegutsema panna.
„Mulle meeldis see mõte, mille ütles konverentsil esitletud sädeinimeste
teemalises videos üks õpetaja – et kõik
tema õpilased on tema sädemed või
sädeinimesed. Ega siis sädeleda ei saa
üksi, selleks on vaja palju inimesi, see
on meeskonnatöö. Ka minu ümber on
olnud alati palju toredaid sädeinimesi,
nii tantsulapsi kui Agatantsulusti liikmeid, “ sõnas Sädeinimese nominent
Riina Gull.

jus(t)e väljaselgitamine ja lahendus(t)
e otsimine uurimuse ja analüüsi abil
koostööna ning alles siis lahenduste
katsetamine või kasutamine. Oluline
on mitte hilineda ning kasutada oma
ala teadjate ja tarkade inimeste ettepanekuid ja nõuandeid.
Maakonna aasta raamatukoguhoidja
viie nominendi hulgas sai meie vallast
Lääne-Viru Maavalitsuse ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tunnustuse Riina Tülli Simuna raamatukogust. Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja
auhinnaga tunnustatakse viimase aasta
innovaatilise ja tulemusliku arendustöö või praktilise tegevuse eest isikuid
ja/või meeskondi, kes on aasta jooksul
positiivselt mõjutanud paikkonna elu
raamatukogunduse valdkonnas.
Õnnitleme ja täname kõiki kogukonnamootoreid ning nende märkajaid ja
tunnustajaid!
Katrin Selbak
arendusnõunik
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Perearst Piret Metsa aastalõpumõtteid
tööst, patsientidest, Väike-Maarjast
Möödunud aasta sügisel moodustatud osaühingus Väike-Maarja
Tervisekeskus töötab perearstina
Piret Mets.
Uurime, kuidas ta Väike-Maarjasse sattus, kas ja kuidas on siin
sisse elanud, mida arvab tööst
perearstina ja siinsetest patsientidest ning Väike-Maarjast? Kuidas
sujub koostöö teiste arstidega, kui
pikad on vastuvõtule registreerimise järjekorrad ja mida patsient
peab selleks tegema kui soovib
tema nimistusse registreeruda?
Piret Mets oli päris pikalt arstiametist eemal olnud, töötades
vahepeal ohvriabis ja häirekeskuses. Siis aga otsustas ta teha pöörde ja tulla meditsiini tagasi. Ta
taastas arstikutse ja lõpetas 2016.
aasta augustis TÜ peremeditsiini
residentuuri. Seejärel tuli valida
töökoht. Kuigi Väike-Maarjaga olid
tal varasemast väga minimaalsed
kokkupuuted, otsustas ta Väike-Maarjasse tuleku kasuks.
Piret Mets tunnistab perearstina
töötatud ajale tagasi vaadates, et esimesed kolm kuud olid siin rasked –
piirkond, töö, programm, patsiendid – kõik olid uued. Ka pereõe
jaoks oli see uus koht, nii et neil
tuli mõlemal piltlikult öeldes lausa pea ees vette sukelduda ja kohe
ujuma hakata.
Ajapikku hakkas asi liikuma, töö
sai omasemaks, rahvas tuttavamaks. Kui nii mõnigi patsient tuli
alguses lihtsalt uudishimust uut
tohtrit vaatama, et kelle või millega üldse tegu, siis nüüdseks on
kujunenud paljude patsientidega
väga head ja usalduslikud suhted.
Ja ka patsiendid tunduvad rahulolevatena. Sellest annavad tunnistust näiteks positiivsed mõtted
patsientide tagasisidelehtedel.
Teiste perearstide, dr Lepiksoo ja dr Laariga kujunes koostöö
kohe alguses heaks, nad toetasid
ja aitasid igati ning olid abiks siinsete olude ja inimestega kohanemisel. Head koostöösuhted püsivad siiani.
Praegu on suurim mure, et nimistu on väiksevõitu. Haigekassa rahastus
on pearahapõhine ja see on väikese
nimistu puhul napp. Aparatuuri osas
peab alati mõtlema, et mida saab lubada ja mida mitte.
Kuna vald toetas alustamisel oluliselt ja pani toimimisele õla alla, siis on
esmavajalikud diagnostikaaparaadid

Perearst Piret Mets.
olemas. Koostöö vallaga on jätkuvalt
hea, suhted konstruktiivsed ja edasiviivad, õhkkond positiivne.
Aasta jooksul on patsiente lisandunud umbes sadakond. Praegu on ni-

Pereõde Ivika Meekler.
Foto: 2x Ilve Tobreluts
mistus 650 kindlustatud patsienti, kokku ulatub patsientide arv aga 700-ni.
Nimistus ruumi on, kes soovib arsti valida või vahetada või on näiteks
elukohta muutnud ja kolinud Väike-Maarja piirkonda ning otsib uut
perearsti, võib julgelt perearst Piret
Metsaga ühendust võtta.
Arsti vahetamiseks on vaja pöördu-

OÜ Väike-Maarja Tervisekeskus
Väike-Maarjas, Ravi tn 1
Tervisekeskus on avatud:
• E 7-16 ja 18-20
• K 8-16
• R 8-16

• T 8-16 ja 18-20
• N 7-16 ja 18-20

Perearst dr Piret Mets:

Pereõde Ivika Meekler:

• E 14-18 ja 18-20
• T 9-13 ja 18-20
• K 9-13
• N 9-13 ja 18-20
• R 9-13

• E-R 9-13
• lisavastuvõtud E ja N 7-8
(vereanalüüsid, nõustamine)

Telefonikonsultatsioonid E-R 8-9 (pereõde)
ja T, K, N 14-15 (perearst)
Tervisekeskuse telefon on 325 5313,
meiliaadress piret.mets@gmail.com

da uue arsti poole, minna kohale ja kirjutada avaldus või saata
avaldus elektrooniliselt. Avalduse
kirjutamisele järgneva kuu 1.
kuupäevast ongi patsient uude
nimistusse arvatud. Hea, kui uus
patsient saaks ka oma raviloo eelmiselt arstilt kaasa võtta.
Kui erinevates nimistutes võib
vastuvõtule registreerumisel järjekord ulatuda nädala või vahel koguni mitme nädala pikkuseks, siis
Tervisekeskus OÜ-s perearst Piret
Metsa juures saab vastuvõtule kas
järgmisel päeval või teisel-kolmandal päeval kindlasti, eriti ollakse vastutulelikud ägedama haiguse puhul. Piret Mets võtab vastu
ka õhtuti. Ka see lihtsustab patsientidel arsti poole pöördumist.
Oma tulekust oleks aga kindlasti
vaja ette teatada.
Piret Mets ootab oma nimistusse uusi patsiente ning loodab,
et tuleval aastal valmiv uus tervisekeskuse hoone toob kindlasti kaasa
ka uut hingust ning uusi ja avaramaid
tegevusvõimalusi.
Suvel vahetus OÜ-s Väike-Maarja
Tervisekeskus pereõde. Perearst
Piret Metsa juurde asus õena tööle Ivika Meekler. Arst kiidab uut
pereõde, kellel varasemat pereõe
kogemust küll ei ole, kuid kes on
meditsiinivaldkonnas olnud väga
erinevates kabinettides, erinevates ametites ning omab seega rohkesti kogemusi ja teadmisi, mis
nüüd pereõena töötades marjaks
ära kuluvad. Arst on uue pereõega
väga-väga rahul. Hea koostöö on
kõige alus, ühine tegevus laabub
neil hästi.
Ka Ivika Meekler ise on rahul,
et otsustas Väike-Maarjasse pereõeks tulla. Ta ei pea paljuks Rakverest siia tööle sõitmist, on rahul
siinsete oludega ja kiidab patsiente, kellega leitakse alati ühine
keel. Ta ütles, et õhkkond on väga
toetav ja positiivne, arstiga on hea
koostöö ja patsiendid on meeldivad.
Patsientide mõtteid ja arvamusi
Kommentaaridest patsientide tagasisidelehtedelt on lugeda, et Piret Mets
ja Ivika Meekler teevad oma tööd suure
südamega. Nad on nii hoolivad, et alati
on rõõm sinna minna. Lähed iga kord
rõõmuga ja tead, et oled oodatud ning
tunned, et kellegi mure pole kunagi tühine. Nad on alati positiivse hoiakuga
ja hea suhtlemisega.
Ka ooteruumis patsientidelt kuuldud arvamused olid positiivsed. Nende
sõnul otsivad nii arst kui õde alati lahendusi ja pakuvad erinevaid variante.
Tunned, et tegemist on tõepoolest sinu
arstiga, kes koos õega hoolib sinust ja
otsib sinu probleemidele parimaid lahendusi.
Reet Kõiv: „Tahan patsiendina kiita
õde Ivikat. Hiljaaegu kutsus perearst
teda mu jalgu ravima. Ivika lähenes
asjale hoopis teistmoodi, mitte kui
parandamatusse juhtumisse. Ta on
vastutulelik ja edasipüüdlev, et veelgi
paremaid tulemusi saada. Nagu täna
selgus, viib ta vanadele ka rohtusid,
mõnele isegi kassiliiva. Kõik ootavad
teda, nii ka mina. Soovin, et pereõde
Ivika tunneks end Väike-Maarjas hästi
ja oleks abivajajate rõõmuks siin olemas veel pikka aega.“
Piret Metsa mõtted pani kirja
Ilve Tobreluts

Lubjakivitoodete tehas
Nordkalk AS

Nordkalk AS juhatuse esimees
Andres Rammul.
Rakkes on tööstuslikult lupja toodetud ülemöödunud sajandi 90-ndate
teisest poolest. Lubjatootmise ajaloo
üks olulisi aastaarve – 1910 on laotud
ringahjude korstnasse ja tähistab aega,
mil valmis tolleaegne Venemaa suurim,
Karl Kadaku poolt rajatud ringahjudega
lubjatehas. Hiljem on ehitatud mitmeid
uusi lubjaahje, millest täna kasutuses
1980-ndate lõpus ehitatud ja 2011. aastal rekonstrueeritud ahjud. 1980-ndate

meie ettevõtmises kaks kõige olulisemat sammast, millele teisi appi võttes
tehakse tulemus.
Rakkes toodame kustutamata lupja
ja lubjakivifillereid erinevatele majandussektoritele. Lubja suurimaks tarbijaks on täna energeetikasektor, kes
kastutab seda suitsugaasidest väävli
eraldamiseks. Teiseks suurimaks lubjatarbijaks on ehitusmaterjalide tööstus.
Rakkes toodetud lupja kasutavad veel
klaaskiu- ja metallitööstus aga ka kohalikud loomakasvatajad farmide desinfitseerimiseks.
Lubjakivifillerite suurim tarbija on
söödatööstus. Nii kasutavad Rakkes
toodetud kaltsiumiallikat linnukasvatajad ja loomasöödatootjad Eestis, Leedus, Loode-Venemaal ja Lätis. Olulised
fillerite tarbijad on kuivsegude, telliste,
kasvuturba ja klaastaara valmistajad.
Oluline osa meie tooteportfellist
on põllumuldade happesuse vähendamisel, mida kutsutakse põldude lupjamiseks, aga kus tegelikult kasutame
lubjakivijahu.
Nii nagu eespool toodust selgus, on
meie kliendid jaotunud erinevate tootmisharude vahel ja seeläbi ka meie riskid üsna hajutatud. Siiski sõltub meie

Nordkalk AS Rakke tootmisüksus. Foto: 2x Erakogu
teisest poolest lisandusid tehase tooteportfelli kuivatatud, peenestatud ja
erinevatesse fraktsioonidesse sõelutud
lubjakivitooted, nn fillerid, nii et sellest
ajast saame rääkida mitte lubjatehasest vaid lubjakivitoodete tehasest.
Viimased 19 aastat on tehas kuulunud Soome kontsernile Nordkalk.
Nordkalki ainuomanikuks täna on Soome perefirma Rettig Group. Nordkalkil
on Eestis kokku kolm tootmisüksust,
lisaks Rakkele veel dolokivikarjäär Läänemaal Kureveres ja lubjakivikarjäär
Harjumaal Vasalemmas. Toore (lubjakivi) Rakke tehasele ammutatakse
Järvamaalt Karinu karjäärist. Nordkalk
AS-i juriidiline aadress on alates käesolevast aastast Rakkes. Nii et oleme
Väike-Maarja valla ja Lääne-Virumaa
ettevõte, kes tegutseb kokku nelja omavalitsuse territooriumil.
Kokku töötab meie Eesti ettevõttes
94 inimest, nendest 59 Rakke tootmisüksuses. Inimesed ja maavara on

käekäik suurel määral meie klientide
käekäigust ja siinkohal saan kinnitada, et enamikel meie klientidest on
lõppev aasta läinud hästi. Meie lubja
müüginumbrid on ligi kolmandiku võrra paremad kui 2016. aastal ja ka teiste
toodete osas müük kasvanud. Sellest
tulenevalt kujuneb ka käesoleva aasta
majandustulemus kasumi näol paremaks kui oskasime möödunud sügisel
eelarvestamisel ette näha ja paremaks
kui see oli möödunud aastal.
Vaadates järgmisse aastasse, olime
oma plaane tehes pisut kahtlevad, kas
suudame tänavust edu korrata. Anname omalt poolt maksimaalse, et toetada oma äripartnereid meie poolt tarnitavaga. Edasine sõltub ühisest pingutusest ja sellest, kuidas asjad suuremas
pildis arenevad.
Andres Rammul
Nordkalk AS juhatuse esimees

Tänusõnad külavanemale
On tore aeg – advendituled süüdatud,
maapind valge ja järgneb jõuluootuse
aeg. Aasta viimasel kuul tahan tänada
meie Triigi küla hakkajat ja tähelepanelikku külavanemat Tarmo Rebast.
Meil on igal aastal jaanituli, mille
leegid ulatuvad kaugele. Lapsed mängivad suure huviga, noored löövad
tantsu ansamblite saatel, vanad naudivad vaatemängu ning tuletavad meelde
noorusaegu.
Eelmisel aastal tähistasime külapäeva. Tõsised ettekanded külast ja lõpuks simman. Vahva!
Märkimata ei saa jätta vana mõisa-

hoone varemete korrastamist ja tuledega valgustamist. Alles jäänud müüridele on paigaldatud kenad infotahvlid,
kus on kirjas mõisa ajalugu sõnas ja
pildis.
Külavanem hoolib inimestest ja
nende probleemidest. Vallale on märku antud meie murekohtadest – teed
on siledad ja aukudeta, tuled põlevad
pimedal ajal.
Jõudu küla huvide eest seismisel!
Helle-Reet Mutli
kauaaegne Triigi küla elanik
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Vao Ratsaklubi 2017
Vao hobusetalli lähedale on kerkinud
uus hoone. Möödakäijad ja -sõitjad on
seal tihti peatunud ja pärinud, et mis

värk on. Tegemist on Vao Ratsaklubi
poolt rajatava maneežiga.
Ratsaspordi maneež saab päris val-

Vao külla on valmimas ratsaspordi maneež.
Foto: Ulvi Mehiste

mis küll järgmise aasta kevadel, kuid
külmumise vastu ette valmistatud
pinnas on sisse veetud ja talviseks kasutamiseks
valmis.
Lähima 50 kilomeetri
raadiuses polnud varem võimalust talvel
pehmel pinnal korralikke ratsasporditreeninguid läbi viia,
nüüd on see võimalus
Vaos olemas. Vao Ratsaklubi ootab potentsiaaliga noori ratsaspordihuvilisi,
kellel
on soov saada tegijaks raskemates takistussõitudes ja osaleda Eesti suurematel
võistlustel, treeningutele. Piret Ervald
on rahvusvahelise taseme tegevsportlane
takistussõidus ja lahkesti nõus oma oskusi noorematele edasi
andma.
Piret lõpetas suvel
õpingud Maaülikoolis, kaitstes edukalt
bakalaureusetöö hobuste
embrüosiirdamise teemal. Vao
tall tegeleb sporthobuste tõuaretustööga. Kõik kaheksa Vao
talli noorhobust, kes
piirkondlikel
noorhobuste näitustel on
osalenud, on jõudnud finaali 15 parema
hulka. 2016. aastal oli
Eesti parim kolme-

Mõlgutusi mööduvast aastast
Vahel tundub, et oleme hakanud mõtlema vast igas eluvaldkonnas väga Eesti filmiklassikute moodi: „Paigalseis,
härrased, on tagasiminek, igatahes! “.
Selge on see, et nii võib ju arutada ja
kindlasti on hea, kui kasvõi mõneski
valdkonnas seda paigalseisu asendaks
edasiminek.
Kuid samas pole üldsegi paha, kui
miski ka endiseks jääb. Igaüks teab
seda ju isegi, et oma tavapärast tervist,
elutingimusi, inimsuhteid, tööd ja paljut muud igapäevast peame me juba
niivõrd loomulikuks, et oskame seda
millegipärast hinnata alles siis, kui millestki ilma oleme jäänud või asjad on
äkitsi halvemaks muutunud. Nautigem
siis neid tavapäraseid hetki!
Taas on jõuluootuse aeg, mis viimastel aastatel aina rohkem pime ja
lumetu, kuid tundkem siis rõõmu ka
sellest vesisevõitu talvest, kui ühtäkki
mõni kraad külma tuleb ja kriba lundki maha sajab. Kas siis ainult kena
talvevaate nautimisvõimaluse poolest
või koguni sedavõrd, et tolm suusavarustuselt maha puhuda ja loodusesse
minna. Seda ikka mõttega, et äkki homme seda võimalust enam ei ole ja ehk
ei tulegi kuni järgmise talveni. Ja kui ka
tuleb, siis võtkem seda praegust kena
hetke kui loteriivõitu!
Ja ilmateemadega jätkates – ilmselt
sama lugu meie olematu suvega – kui
päike ikka väljas ja vesi soe, siis pole
oluline, mis kalendrist vastu vaatab –
aeg on suve nautida, mitte mõelda, et
küll ma juulis kusagil sooja vee ääres
päevitan. Tehkem see kohe teoks! Ja
toimigem nii kõigi ilusate mõtete ja
hetkedega, paremat aega, kui täna ja
praegu, ei pruugigi tulla! Niipea vähemalt.
Tööalaseltki ei saa möödunud aasta kohta midagi halba öelda. Võrreldes

eelmise aastaga on ettevõttel läinud
mõneti paremini, ehkki ühed probleemid on asendunud teistega, ja päris
stabiilset töörütmi pole ka sel aastal
õnnestunud saavutada. Kuid ikka on
hea, kui on olemas lootus jooksvad

probleemid ära lahendada ja, veelgi
toredam, kui pikalt terendavad suured
muutused millalgi siiski ka teostuvad.
Peaksin vast kõige olulisemaks, et vaatamata muutlikust turusituatsioonist
tingitud mõningatele tagasilöökidele,
oleme suutnud tagada oma töötajatele
stabiilse töö ja kindlustunde.
Paigalseisust ei saa aga kindlasti
kuidagi rääkida, kui meenutada muutusi, millised leidsid aset Väike-Maarja asulas ja vallas, seda eriti viimasel
poolaastal. Sügisel, nagu paisu tagant,
läks lahti massiliseks ehituseks asula
keskel, ja veel nii, et ühtäkki polnud
arugi saada, kus ehitatakse üht ja kus
teist-kolmandat kauaoodatud objekti.
Sellist ehitusbuumi võib vaid suurema-

tes linnades täheldada. Väikese asula
kontekstis on see kindlasti tähelepanuväärne ja ilmselt niipea seda taas ei
juhtu. Ja praegu saame ja peame selle
üle lihtsalt uhked olema!
Räägitagu siis, mida iganes, justkui
mahavisatud rahast või muud sellist
jama. Kui meil pole oma meeldejäävat
nägu ega arenevat infrastruktuuri, siis
nende jaoks, kes mõtlevad maale elama asuda, pole meid lihtsalt olemas.
Just nii lihtne see ongi!
Tasapisi äraminejaid on ikka ja alati olnud, kasvõi edasisteks õpinguteks
või tööoskuste omandamiseks. Kuid
meie võimuses on teha midagi selleks,
et võimalikult paljud neist ka tagasi tahaksid (millalgi ehk siiski) tulla. Ning
kui meie tegevus meelitab juurde veel
ka teiste paikade asukaid, siis võime
öelda, et oleme oma töödega hästi
hakkama saanud.
Samavõrd tormiline, nagu ehitusbuum alevikus, oli sündmustik ühinemisjärgses vallas seoses KOV valimistega. Loodan väga, et see rahva valitud
esindus suudab leida mõistlikud lahendused praeguses keerulises valdade liitmise ajas. Ja et omavahel saavad
normaalselt toimima ennenägemata
laiapõhjaline koalitsioon ja opositsiooni jäänud rühmitused. Ajame ju
ühist asja ning püüame siin ettepoole
vaadata, olgu siis minevikus tehtu milline iganes. Kindlust lisab see, et halvemaks ei saa vast miski minna, ikka
ainult paremuse poole. Ja halb pole
meie olukord ka kohe kindlasti! Pigem
suhtugem kriitikasse nii, et lihtsalt tore
on, kui ka halba märgatakse. Sest siis
on, mida parendada või mille kallal
tööd teha!
Kalju Erras
Ebavere Graanul OÜ tootmisjuht

aastaste hobuste seas Vao talli kasvandik mära Namba de Muze. Käesoleval
aastal tulid kolmeaastane mära Jalida
End ja kaheaastane täkk Pronto van de
Maltahoeve Eestis oma vanuste seas
teisele kohale.
Koostöös paljude organisatsioonide ja toetajatega viidi käesoleval aastal
traditsiooniline võistlus Vao Karikas
2017 läbi kolmel päeval. Rohke osavõtjate arv ja positiivne tagasiside võistlejailt on tekitanud olukorra, kus Vaos
soovitakse korraldada rohkem kui kord
aastas rahvusvahelisel tasemel ratsavõistlusi. Külarahvas rääkis, et vägevamat ilutulestikku, kui teise võistluspäeva õhtul, pole varem Vaost taeva poole
lastud.
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Kohalik külaselts Vao Kogukonna
MTÜ aitas lahendada oma KOPi projektitoetusega soetatud helitehnikaga nii
võistluste kui võistlusjärgsete õhtuste
programmide kvaliteetse helindamise
mure. Järgmisel aastal toimuvad ratsavõitlused Vao Karikas 2018 raames
nagu selgi aastal, suve keskel juunikuus, ehk täpsemalt 22., 23. ja 24. juunil. Vao, Kiltsi ja Liivaküla ühine jaanituli toimub järgmisel aastal samuti
Vaos.
Vao Ratsaklubi tänab kõiki toetajaid
ning soovib rahulikke valgeid jõule!
Ulvi Mehiste

Aastast 2017
Ajas edasi liikudes on tähtis aeg-ajalt
ka tagasi vaadata. Aasta lõpp on selleks
hea hetk – anname lühikese ülevaate
Rakke ja Väike-Maarja valla piirkonnas
registreeritud kuritegudest, perevägivalla juhtumitest ja noortega seotud
muredest.
2017. aastal on käesoleva ajani registreeritud Rakke ja Väike-Marja vallas
kokku 73 kuritegu. Sel aastal on kuritegude arv märgatavalt väiksem kui varasemalt. Varem on kuritegude arv kahe
piirkonna peale kokku kõikunud 100
piires, natuke üle ja alla, kuid nii vähe
mitte kunagi. Järjest on vähenenud ka
varguste arv. Suhteliselt ühtlasel tasemel püsib seni joobes juhtimiste arv.
Kasvanud on kehaliste väärkohtlemiste
arv, mitte küll oluliselt, kuid siiski.
Olen kindel, et varguste vähenemisele on aidanud kaasa pea iga inimene
Rakke ja Väike-Maarja piirkonnas. Majade läheduses kahtlaseid võõraid isikuid või ebatavalist liikumist märgates
teavitavad kohalikud sellest viivitamata politseid. See aitab luua turvalisema
kogukonna, kus vargustel ja varastel
kohta ei ole. Teavitades politseid kahtlase sõidustiiliga sõidukist loome olukorra, kus teedel ei ole kohta joobes,
väsinud või terviserikkega juhtidel, kes
on suureks ohuks liikluses.
Lähisuhetes aset leidev vägivald on
varjatud ja kõrvalistele inimestele sageli märkamatu. Perevägivald tekitab
tõsiselt muret, sellest jäävad inimesele
ülejäänud eluks väga halvad mälestused. Kui 2013. aastal oli lähisuhtevägivalla juhtumeid 31, siis aasta-aastalt
on see arv kasvanud. Tänavu on neid
juhtumeid 85. Aga millest need numbrid räägivad? Tegemist on väga tõsiste
ja raskete juhtumitega ning on hea tõdeda, et inimeste teadlikkus on palju
kasvanud ning on aru saadud, et tuleb
otsida abi ja lahendusi. Mõned näited:
laste- või haridusasutuses märgatakse
last, kelle kehal on vigastused või kelle käitumine on oluliselt muutunud;
naaber kuuleb kõrvalkorterist vägivallatsemise lärmi ja kisa. Nendest tähe-

lepanekutest antakse üha julgemalt
politseile teada ning seoses sellega on
suurenenud ka registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumite arv. Politsei saab
seejärel perega tegeleda ja aidata lahendusi leida, kaasates selleks vastava
ala spetsialiste.
Läbi aegade on suureks probleemiks koolikiusamine, mis võib olla nii
füüsiline kui ka verbaalne. Tihtipeale
on kiusajateks tavaliselt lapsed, kellel on mõni mure, kes on rahulolematud ning ei oska oma emotsioonidega
muul moel toime tulla. Kiusamisest
tuleb rääkida – vaid nii saab ennast ja
teisi edaspidiste rünnakute eest kaitsta. Lapse muret on tähtis märgata. Tänapäeva kiires elutempos on mõned
lapsevanemad oma lastele vaid näiliselt olemas, mõnel vanemal pole aega
või hoopis puudub soov oma lapsega
koos olla. Nii jääb vanemal lapse mure
märkamata, laps tunneb end üksikuna
ja püüab ise oma muredega hakkama
saada. Tihtipeale viib see rahulolematus konfliktideni koolikeskkonnas.
Kahjuks suureneb aasta-aastalt alaealiste seas ka suitsetajate ja alkoholi
tarvitajate hulk. Kuigi alkoholi ja tubakatoote ost ning müük on alaealistele
keelatud, on sõltuvusained alaealiste
jaoks küllalt kergelt kättesaadavad.
Siinkohal tuletame meelde, et alaealisele alkoholi müümine ja ostmine ei
ole üksnes keelatud tegevus, vaid raske
rikkumine.
Seoses eelnevaga saame tõdeda,
et turvalisema elukeskkonna loomisel
mängib olulist rolli märkamine. Selleks, et märgata, peab hoolima. Kui
hoolid, siis näed ja paned tähele. Meil
kõigil on turvalisema kogukonna loomisel midagi ära teha.

Piirkonnapolitseinik
Jaanus Mätas

Noorsoopolitseinik
Riina Kaur

KOOSTÖÖS LOOME TURVALISUST!
Head aasta lõppu ja uue aasta algust!
Rakvere politseijaoskonna
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Aastalõpumõtisklus
Möödunud aastale mõeldes meenub
esimesena augustitorm ja lõputuna
näiv vihmasadu. Palju jahedust ja vähe
päikest. Erakordselt keeruline sügis
külvajatele-saagikoristajatele. Haldusreformi ärevus naabervaldades.
Muutused ja nendega kohanemine.
Mõnele lihtne ja põnev väljakutse, paljudele hirmutav ja raske.
1980. aasta suvel osalesin üleliidulisel jalgrattamatkatehnika võistlusel
Gruusias. Enne võistlusi
otsustati teha mägedes kahenädalane treeningmatk.
Ilm oli nagu möödunud
Eesti suvi, lõputu vihmasadu ja vastutuul. Mitu päeva
kestev mäkketõus matkavarustusega jalgrattal on
vihmatagi paras katsumus.
Kui mäekuru hakkab paistma, tekib lootus, et varsti
läheb kergemaks. Lihtne
allamäge kulgemine. Kurule jõudes oledki jõudnud
nagu uude maailma. Päikesepaiste, rohelised orud ja
kohisevad mägijõed. Üsna
pea saab selgeks, et koormatud jalgrattal laskumine
vihmast uhutud kivisel teel
on üsnagi ohtlik tegevus.
Pidurdamisest
valutavad
käed ja piduriklotse on rattal vaja vahetada igal õhtul.
Päike kõrvetab halastamatult ja korralikust kukkumisestki pole pääsu. Elu ongi
üks suur teelolek. Kord vihma, siis päikese käes. Teelolek on ka siin ja praegu,
ei peagi minema mägedesse palverännakule. Aga mäed panevad su proovile.
Õpid kiiresti ennast tundma. Kaaslased
saavad sind toetada, julgustada, innustada, aga tipud tuleb endal vallutada.
Matkagruppidesse reeglina valitakse
kaaslasi väga hoolega. Ekstreemsetes
tingimustes on oluline, et saab teiste
peale kindel olla. Et vajadusel sind aidatakse ja ka sinu peale võib loota. Ja

kui grupp on koos, tuleb õppida ühise
eesmärgi nimel liikuma. Tuleb õppida
usaldama uusi inimesi. Valida õige liikumiskiirus ja suund. Ei saa üksi ette
rutata ega nõrgemaid maha jätta. Nii
ollakse tugevad ja jõutakse kohale. Kas
nii juhtub ka ühinenud omavalitsustega, näitab aeg.

Lõppev aasta oli minu jaoks küll
sama põnev nagu sõit Gruusia mägedes. Jaanuaris tähistasime naisteklubiga kukeaasta saabumist (MTÜ PAIK
Kultuuriline kooskõla projekti raames).
Kohaliku Omaalgatuse programmi rahastusega alustasime toidukoolituste
sarjaga. Jõulumaiustuste, pasta ja susci
ning leiva- ja speltaküpsetiste valmistamine oli huvitav ja õpetlik. Veebruaris
käisime külas Väike-Maarja naisseltsil
ja tähistasime sõbrapäeva naisteklubi

Mõtted ja ootused
kohvikus. Märtsis olid naistepäevakohvikus külas Rainer Vilu ja Piia Paemurru, aprillis Kaja-Liilia Fridolin. Emadepäeval maikuus esinesid meie kohvikus
harfimängijad. Noor pillimees Jaan Erik
on tänaseks suundunud muusikat õppima Ameerikasse. Juunis tutvusime Roela käbikuivati ja matkarajaga. Augustis väisasime Väike-Maarja
valla kauneid koduaedu.
Oktoobris tähistasime simunapäeva
naisteklubi
kohvikus, külalisteks Kristiina Ehin ja Silver Sepp (MTÜ
PAIK Kultuuriline kooskõla
projekti raames) Novembris
tutvusime Kristen Suokassi
loominguga ja muusik Piret
Villemiga. Detsembris osales naisteklubi kohvikuga
Simuna perepäeval.
Isiklikus elus algas aasta suure üllatusega. Kultuurkapitali
„Loomingu“
preemia tõi kaasa huvitavaid tööpakkumisi ja palju
tähelepanu. Läbisin MTÜ
juhtide koolituse ja jätkan
maaliõpinguid.
Sügisel
kandideerisin volikogusse.
Pere noorim poeg alustas
õpinguid Tartu Ülikoolis.
Kui võtta muutusi võimalusena, halba ilma pigem huvitavana, ebaõnnestumisi õppetundidena,
paistab elu paremas valguses. Heast huumorist on ka
palju abi. Meie ümber on
väga palju huvitavaid ja erilisi inimesi. Leidke aega nendega suhtlemiseks,
ärakuulamiseks. Soovin, et uus aasta
tuleks tegus ja huvitav. Et oleks rohkem
päikest ja aega seda kõike nautida. Ja
muidugi valget ja rahulikku jõuluaega.
Kunstnik-dekoraator, loovusringide
juhendaja, florist, MTÜ Simuna Naisteklubi juhataja
Mary Tammet

Simuna naisteklubis oli külas
kunstnik Kristen Suokass
18. novembri keskpäeval kohtusime
kohvikus Kristen Suokassiga. Simunast
pärit kunstnik on õppinud Tartu Ülikooli maaliosakonnas kuus ja Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonnas
kolm aastat. Kristen viljeleb erinevaid
tehnikaid, aga lemmik on õlimaal.

Käesolev näitus Simuna rahvamajas on
ka autori esimene isikunäitus. Pildid on
valgusest, mis on meie sees ja valgusest, millest me koosneme.
Suokassi 2014. aastal välja antud
luulekogust „Tagassi inglite juure“ oli
meil võimalus samuti osa saada. Au-

Simunast pärit kunstnik Kristen Suokass.
Foto: Mary Tammet

tori esitatud murdekeelsed luuleread
kõlasid väga tähendusrikkalt. Võlutud
publik kasutas võimalust endale soetada raamat koos luuletaja pühendusega.
Vestlusringis saime teada, et Rakveres tegutseb vanatantsu ansambel
„Fioretto“, mille tegevustes ka Kristen
aktiivselt osaleb.
Muusikalisi vahepalu pakkus Piret
Villem. Virumaal sündinud ja üle kahekümne aasta Viljandis tegutsenud
muusik. Rakvere vanamuusikaansambli
„Fiori“ looja ja juhendaja, kontsertmeister ja Kauri kooli klavessiiniõpetaja on ise valmistanud klavikordi (pill,
millel mängiti 14.-15. sajandil). Tema
sõnul tekitab omavalmistatud pillil
mängimine väga erilise tunde.
Kauri koolis on väga hea klavessiin,
mille on ehitanud Baltikumi parimaid
pillimeistreid Peeter Talve. Vanamuusikaansamblis kõlavad veel pillid: kamba,
flööt ja viiul.
Kohvikus kõlasid aga muusikapalad
klaveril. Arvo Pärdi, Uku Uusbergi, Ester Mägi ja Riine Pajusaare loomingust
Norra rahvatantsude ja Edvard Griegi
vanamuusika tõlgendusteni välja.
Saime osa väga-väga põnevate inimeste tööst ja tegevustest. Suur tänu
Kristenile ja Piretile.
Aitäh naisteklubi tublidele küpsetajatele. Tänu suurepärasele publikule!
Simuna naisteklubi
Mary Tammet

Aasta hakkab läbi saama ja paratamatult hakkame mõtlema nii möödunud
kui ka uuele aastale. Kas kõik läks nii
nagu soovitud? Vahel me isegi anname
iseendale lubaduse teha uuel aastal
midagi teistmoodi ehk loodame, et uus
aasta tuleb parem kui mööduv.
Tõenäoliselt aasta lõppedes mõtleb meist igaüks,
kuidas tal mööduv aasta läks ja
mida ta soovib või
lubab uue aasta
saabudes.
Tagasi vaadates tundub, et oli
ju tegelikult hea ja
õpetlik aasta, mis
andis palju. Vallarahvas sai uue
valla, uue volikogu
ning pealekauba
ka uue poe.
Ise sain mitme uue kogemuse ja
õpetuse võrra rikkamaks. Öeldakse, et
parim õpetus toimub läbi kogemuse,
on see siis positiivne või negatiivne,
iseasi, kuidas keegi erinevatest kogemustest õpib. Minu jaoks on ka n-ö
halb kogemus õpetus, millest teha
järeldusi ja korjata enda jaoks välja
oluline õppetund, ehk mida see mulle
õpetas?
Lõppevale aastale tagasi vaadates
jäi häirima pigem teatud võõrdumine
ühiskonnas toimivatest loomulikest
protsessidest, mille tulemusena kipume langetama otsuseid enne kui selle
sisust ja tagamaadest midagi teame.
Lisaks tundub mulle, et üha raskem
on leida koostöö vormi erinevate huvigruppide või inimeste vahel. Paraku
tänases päevas koostöövormi puudumine on pigem piduriks.
Eesti Jahimeeste Seltsi president
Margus Puust ütles ühes oma hiljutises
kõnes, et meil ei ole kuskilt mujalt tuge
loota kui enestelt. Riik on hööveldatud
õhukeseks, globaliseerumine toimib
täie hooga. Meil oleme ainult meie.
Kõik sõltub sellest, kuidas me suudame edasi koos töötada ja konfliktide
asemel ühisosi leida. Täna on meie

kõige olulisemad partnerid inimesed,
kes on seotud vahetult looduse kasutamisega: metsamehed, põllumehed,
kalurid – kõik need, kes tegelevad ja on
hõivatud maamajanduses. Kui me seda
mõistame ja rakendame, oleme tugevad ja ühtsed, kui mitte, oleme tunduvalt haavatavamad.
Suuremas
plaanis võiks see
tähendada seda,
et meie oma vallas kui ka väljaspool seda peame
olema valmis ja
tahtma teha koostööd erinevate nii
huvigruppide kui
kogukondade kui
inimeste
vahel,
samuti nii avaliku
kui ka erasektori
vahel. Samas ei
tasuks meil unustada omavalitsust kui
võrdset partnerit selle ühisosas.
Peame võtma vastutuse ja olema aktiivsed ning unustama eelarvamused.
Eelnevalt ennast häälestades negatiivsusele või „eitusele“ ei saa me loota heale koostöö tulemusele. Oluline
on mitte koos töötada, vaid koostööd
teha, kuigi vahel kukub see ka nii välja,
kuid mis teha, me oleme kõik erinevad
ning sellest saavad kõik aru.
Olen „ei“ ütlemise asemel proovinud läbi mõelda vastupidise olukorra ehk kui ma ütlen „jah“ ning asunud
koostööle, palju see mulle kasu toob?
Uskuge see toob kasu, järgmine kord
kui end sellisest olukorrast leiate, siis
tehke proovi ja ärge blokeerige koostööd ning tulemus võib olla väga positiivne meile kõigile. Muidugi, kõik peab
jääma ka eetilisuse piiridesse.
Kokkuvõttes soovin uueks algavaks
aastaks tugevat koostöötahet ja vaimu, seades ühised huvid isiklikest huvidest kõrgemale. Arvan, et siis oleme
koostöös edukad. Samuti soovin ilusat
rahulikku jõuluaega ja võtke aega olla
koos oma pereliikmetega.
Teet Paju

Triigi küla lõppeva aasta
tegemised
korralik kõhutäis maitsvat talgusuppi,
Käes on advendiaeg ning järjekordne
mille keetsid Väike-Maarja naiskoduaasta hakkab lõppema. Mida tõi see
kaitsajad.
aasta Triigi külale?
Küla jaanituli sai peetud 22. juunil.
Aasta algas kärtsu ja mürtsuga. KüPeoõhtu algas mängudega lastele, millaealnike toetusega soetasime ühise
le läbiviimise eest suured tänud Meeli
ilutulestiku, mille ilu ja suurejooneliVeiale. Esinema kutsusime ansambli
sust sai nautida 7 minutit. Sellel aastal
Limit, kes mänkavatseme sama
gis tantsumuuideega jätkata.
sikat hommikuTraditsioonitundideni. Meie
lised külaürituküla jaanituli oli
sed olid endiselt
suur ja võimas.
au sees. Neid
Tänu kohalion meil kolm –
kule omavalitvastlad, talgud
susele sai suvel
ja
jaanipäev.
uue asfaltkatte
Sel aastal oli ilMõisa allee. Samataat kõikide
muti varustati
ürituste läbiviiLED tänavavalmisel suureks
gustuslampideabiks.
Vastlaga bussijaamast
liug sai lastud
Triigi mõisaallee sai LED-lampidega
mõisa
juurde
täpselt siis, kui
valgustuse. Foto: Tarmo Rebane
viiv teelõik. Sel
lumi maha tuli.
aastal toimus Triigis ka keskküttesüsLapsed ning nende vanemad lustisid
teemi uuendamine. Vanad amortiseekelgumäel. Korraldasime võistlusi ja
runud soojatrassid vahetati uute vastu
erinevaid mänge. Pärast sai söödud
välja.
suppi ning maiustatud kuklitega.
Soovin kõikidele head vana-aasta
Talgud toimusid üle-eestilisel tallõppu ja tegusat uut aastat!
gupäeval, 6. mail. Jällegi vedas ilmaga
ning kokku tuli päris palju talgulisi.
Tarmo Rebane
Korrastasime külaplatsi, mänguvälTriigi külavanem
jkuid ning parki. Tööpäeva lõpetas
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Aastalõpumõtteid

Jõulumõtisklus
Akna taga sajab laia lund, lauanurgal
põleb punases klaasümbrises küünal,
kell tiksub kabinetivaikuses hetki minevikku – tik-tak, tik-tak… Fuajees levitab
vaigulõhna uhke jõulupuu, päkapikud
siblivad lasteaias ja algklassides öösel
ringi ja poetavad komme salapaikadesse. Ka minu koduses jõulusussis on
aeg-ajalt midagi magusat või põnevat,
enamasti küll pere noorimale, kuid vahel ka suurematele ja vanematele pereliikmetele. Koduõuel valvab kogukas
lumemees. Skulptuuri autorid on luua

ke rohkem: lapsi, koole, maad, metsa,
muresid ja rõõme. Õpetajad, kes enne
kaugelt Rakkest Simunasse tööle käisid võitsid kõige rohkem – neil nüüd
nii töö- kui elukoht kenasti ühes vallas.
Vinni valla piirid nihkusid külje alla.
Hea lähedal õpilastega ujumas käia.
Mul on aastaid juba üks suur unistus – ühel ilusal hommikul prahvatab
minu kabinetiuks ristseliti lahti ja lävel
seisab rõõmust särav lapsevanem: “Aitäh! Simuna kool ja tubli(d) õpetaja(d),
töötaja(d). Tänu teie õpetusele ja toe-

plaan, ja tahe viia see ellu.”
- Sajab ja sajab lõpmata, hall on taevas ja märg on maa... Põllumeestel oli
raske aasta. Olgu Teil JÕUDU ja MEELEKINDLUST raskustega võideldes!
- Õppekeskuse 55. aastapäev. Nii
tore oli kohtuda endiste õpilaste ja
kolleegidega. Meenutada, meenutada,
meenutada... Olin ju KKK 27 esimene
õppealajuhataja üldainete alal.
- Aasta 2017 on mulle isiklikult olnud suure märkamise ja austamise aasta. Valla aukodanik, elutöö ja „sädeinimese“ kandidaat, osalemine sotsiaalkaitseministri vastuvõtul. Kallid märkajad, TÄNAN Teid kõigest südamest!
KORDAMINEKUID ETTEVÕTMISTES ja
ÕNNE ISIKLIKUS ELUS!

Taas on jõulud ukse ees. Taas
on üks aasta lõppemas. Taas
on paras aeg heita pilk möödunud aastale. Mida kõike
sellesse aastasse mahub! Nii
head kui ka... Proovin mõned
oma mõtted ritta seada.
- Meie põhjanaabrid tähistasid oma riigi 100. sünnipäeva. Palju õnne neile!
Meie oleme aga terve aasta
tegutsenud OMA RIIGI tähtsa
juubeli nimel.
- Haldusreform – on see
imerohi ääremaastumise lõpetamiseks? Arvan, et palju
on veel teha. Loodan, et meie
vallas jõutakse igasse piirkonda ja kõikide inimesteni.
- Kohalike omavalitsuste valimisedki on möödanik.
Pea pooled valimisõigusega kodanikud
ei käinudki valimas. Kas neid siis ei
huvita kohalik elu? Või ei leitud, keda
valida? Aga kandidaate ju jagus, rohkem kui kunagi varem. Me vist ei oska
veel kasutada oma võimalusi kohaliku

Kord aastas jõulukella kauges kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledam näib tulevik.
Jääb ajalugu uue põlve lätteks,
kuid uue aasta teod on olevate kätes.
elu edendamisel. Soovin meile kõigile
rohkem KOOSTÖÖD igal tasandil. Värskele volikogule ja vallavalitsusele EDU
ETTEVÕTMISTES! Sidney Friedman
on öelnud: „Edu tagab julgus unistada, arukus – et kokku panna realistlik

Noortekeskuse aasta 2017
Meie aasta oli põnev ja seikluslik. Õppisime palju ja saime korralikult uusi kogemusi. Aastale tagasi vaadates tegime
enda jaoks topp kolme, domineerima
jäid sündmused aasta teisest poolest,
kas sellepärast, et nad on värskemalt
meeles või siis tõesti olidki meile nii
südamelähedased.

Simuna algklasside kadrikarneval. Foto Triinu Pohlak
asemel millegipärast talle reha pihku
surunud ning peas kannab mehikene
tammeokstest krooni. Ebatraditsiooniline ja uuenduslik nagu Rakvere jõulupuu.
Aeg lippab hirmuäratava kiirusega.
Alles see oli kui aasta 2017. saabus –
pidusöök, raketid, õnnesoovid, uued
lootused ja lubadused. Nüüd kiirustab
see aasta ajalukku.
Direktor Kaja: Lootsime ja ootasime
lund. Mitu kuud. Lõpuks selgus, et ilmataadil oli lumeliimit läbi ja seegi natuke, mis tal oli – selle lasi ta millegipärast mais maha sadada. No ei olnud
ilus tegu. Suusatada ei saanud. Seeeest valas ohtrasti vihma. Vihmased
ilmad soodustasid õppetööd. Ei olnud
kiusatust vabas õhus tšillida.
Lõppev aasta oli koolile rahulik ja
stabiilne. Kõige erksam sündmus aasta jooksul oli kindlasti Lääne-Virumaa
lasteaiarahva loomelaager, mida sel
aastal Simuna kool korraldas. Oli suurepärane üritus. Külaliste tänusõnad ja
laagripäeva laabumine tegid korraldajad õnnelikuks.
Kevad tõi minu elu esimese lõpuaktuse 9. klassi juhatajana.
Simuna koolipere oli kulda väärt ja
direktsiooni vastuvõtul jagati kuldseid
auhindu.
Koolimaja õuele valmis uhke mitmeotstarbeline pallimänguväljak. Esimesel advendinädalal sätiti paika ka
korvirõngad. Lumejalgpalli on Simuna
lapsed mänginud. Nüüd saab proovida
ka lumekorvpalli.
Valimised olid pikka aega kuum
teema. Väike-Maarja vald suurenes
endise Rakke valla võrra. Nüüd on kõi-

tusele saavutas minu laps olümpiaadil,
konkursil või võistlusel suurepärase tulemuse!“ Äkki täitub … kunagi.
Ema Kajale oli aasta suurepärane.
Õppisin jälle/ikka midagi uut – nimelt
leiva tegemist ja sushi valmistamist.
Viimatimainitut õpetasin ka kolleegidele. Tänu uutele oskustele kogusin
pereringis populaarsust.
Nii umbes 13 aastat tagasi plaanisime tollal oma viieliikmelise perega
minna kanuumatkale. Möödunud suvel
lõpuks tegime plaani teoks. Pere on
tänaseks päevaks tublisti kasvanud ja
kahe kanuu asemel tuli laenutada neli.
Pärast 20 kilomeetri läbimist Põltsamaa jõel olime kõik elus ja õnnelikud.
Meelde jääb Rakvere ööjooks. Vot
see oli üks tõsine Raju! Perekonda
esindasid jooksul ema ja pojad. Imeline tunne on olla vahel nõrk naisterahvas kelle kõrval on toetav meespere.
Kuna sügis oli nii värviline, tegin
teoks veel ühe oma unistustest. Ostsin
värvid, pintslid ja lõuendi ning panin
need värvid lõuendile. Minu elu esimene lõuendimaal sai mõtetest teoks.
Käisin ära oma elu esimesel päikesereisil ning jäin väga rahule.
Unistus on, et oleks rohkem vaba
aega perele ja hobidele. Äkki täitub see
unistus ka … kunagi.
Olgem ikka positiivsed nii vana aastat ajalukku saates kui uut vastu võttes.
Kauneid ja rahulikke pühi!
Simuna kooli direktor
Kaja Põldmaa

Laste Vabariik 27.08.2017
Laste ja noorte kultuuriaastal 2017
sõitis suvel mööda Eestit ringi elamustuur Laste Vabariik. Tähistades
sellega üheskoos Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva! Noortekeskuse ja raamatukogu õuealale sätiti üles Laste Vabariigi buss, mis rändas juba eelnevalt
paljudes valdades. Õuealalt sai leida
erinevaid töötubasid, esindatud olid
Eesti Tuletõrjemuuseum, Tartu mänguasjamuuseum, Arhitektuuri huvikooli
töötuba ja Eesti 2.0 kus sa tutvuda 3D

printeri tööga. Samuti oli õuealale üles
pandud labürint, mille seintel oli väga
palju huvitavat infot. Nii väiksed kui ka
suured leidsid endale igast töötoast midagi meelepärast. Laste Vabariiki ringi
sõidutanud bussi sisse oli ehitatud välilava, millel toimus etendus. Etendus
kestis pea tunnikese ning meie õnneks
oli huvilisi etendust vaatama kogunenud uskumatult palju. Meie suureks
rõõmuks oli ka ilm imeline ning aitas
kõige toimimisele kaasa. Pärast eten-
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dust said Sirje Sõnumi saatel oma
suurepärast lauluoskust esitleda Väike-Maarja valla väikesed laululapsed,
kes said oma etteastega suurepäraselt
hakkama. Imearmas
oli vaadata, kui vapralt
ja keskendunult, nad
nii paljude inimeste
ees esinesid.
Kõige
uhkemad
olime me loomulikult
oma Maleva kohviku
üle, sest valmistatud
hõrgutised
kadusid
lettidelt kiiremini kui
me jõudsime neid valmistada. Alustasime
noortega oma tööd
juba paar tundi enne ürituse algust, et
jõuaksime ikka parasjagu ettevalmistusi teha. Tundus, et küpsetised said
ülimalt maitsvad, sest olgugi, et alustasime varem, olid meil lõpuks ainult
tühjad pihud ning kõigil ostjatel kõhud
head-paremat täis.
Simuna noortekeskuse kööginurk
Esitasime projektitaotluse PickUp
– Briti erile 2017, mille tegevusi rahastatakse Briti Nõukogu poolt. Meie
rõõmuks leidsimegi ühel päeval oma
plakati ANK konkursi facebooki lehelt.
Oligi olemas reaalne võimalus, et me
saame selle projekti kaudu raha. Ainsaks tingimuseks oli see, et peame koguma oma plakatile facebookis võimalikult palju like´sid, sest viis kõige enam
like´sid kogunud ideed said kindlasti rahastuse. Jagasime nagu pöörased oma
plakatit, palusime meeldimisi ning
olime pikalt viiendad. Nii, stabiilselt
kuni viimase hääletamise päevani, mil
avastasime, et oleme langenud juba
seitsmendaks. Tund enne hääletamise lõppu, olles juba lootust kaotamas,

Kallis Väike-Maarja valla rahvas!
SOOVIN TEILE RAHULIKKE JÕULE
JA MEELDIVAT AASTAVAHETUST!
Mall Võhandu

saatsin veel kõikidele oma sõpradele,
kes hääletanud ei olnud, palve, et nad
meid toetaksid. Ja see toimis! Veel mõned kümned minutid enne hääletuse
lõppu võitsime me oma viienda koha
tagasi ning ANK lehel avalikustati toetuse saajad, meie nende hulgas. Oleme
meeletult tänulikud kõikidele, kes meid
selle projekti raames
toetasid ja aitasid.
Suur tänu, kniks ja
kummardus teile!
MONO Kiltsis
Esimesed sammud
tegime oktoobri lõpus.
24. oktoobril alustasime mobiilse noorsootööga Kiltisis, et anda
ka Kiltsi noortele võimalus meiega tutvuda
ning mõnusasti aega
veeta. Saime kasutada Kiltsi raamatukogu poolt väikest ja hubast ruumikest,
kuhu ennast sisse seadsime. Valisime
esimese tegevusena vahvlite küpsetamise, kuna masinad saime ise noortekeskusest kaasa haarata ning taigna
valmistamiseks ei läinud samuti vaja
muud kui toorainet ja mikserit. Noori
tuli kohale küll vähevõitu, aga samas
olime me ikkagi väga positiivselt üllatunud, sest olime ju Kiltsis alles esimest
korda. Kokkama tulnud poisid segasid
kokku taigna ning neiud küpsetasid
sellest mõnusad, ühtaegu krõbedad,
aga samas siiski seest pehmed vahvlid.
Valmis vahvleid serveerisime mõnusalt
koheva vahukooremütsiga. Õhtu jätkuks mängisime ka mõned lauamängud ja märkamatult oligi meie aeg Kiltsis läbi saanud. Ka järgnevad tubased
teisipäevad on möödunud imekiirelt ja
rõõmsate noorte seltskonnas.
Aitäh kõigile ja kohtume uuel aastal!
Noorsootöötajad
Egle Pent, Anu Loorits ja Marge
Loo

28. veebruar alates 10.00

RAKKE KULTUURIKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454
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Käes on aeg tänada
Aasta lõpp ja jõulud on hea aeg vaadata tagasi sündmustele ja inimestele,
kes meie elu lõppeval aastal rikastasid.
Julgen öelda, et on olnud äärmiselt
tugev aasta. See on olnud suuremalt
osalt unistuste poole liikumise aasta,
aga ka selginemise aasta. Korrastumise ja paika loksumise aasta. Avastamise aasta ning veel ka tööde tegemise
aasta. Olen meeldivalt üllatunud kui
palju huvitavaid võimalusi on aastaring
Väike-Maarja naiskodukaitsjatele pakkunud.

Kalendriaasta loetelu on rõõmustavalt mitmekesine. Naiskodukaitse
lõppeva aasta märksõnadeks on võidupüha paraad Rakveres, organisatsiooni
90. aastapäev ja XII noorte laulu- ja
tantsupeo „Mina jään!“ toitlustamine.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna töövõiduks loen jaoskonna asutaja
ja esinaise Elsa Kotli mälestuse jäädvustamist südamlikku ja huvitavaid
seiku hõlmavasse näitusesse. Saime ka
Ringvaate toimetaja Christel Karitsaga
keeta vanaemade-aegsel meetodil tõrvaseepi ja selle tahke pesemisvahendi müügiga panustada heategevusse.
Loodan, et see lugu motiveeris rohkem
märkama ja innustab ka teid tulevikus algatama mitmeid suurepäraseid
projekte. Kuulutasime esmakordselt
koostöös vallaga välja Väike-Maarja
valla aasta ema, isadepäeval kogusime
papside ja laste ühiseid tegevusi kajastavaid fotokaadreid. Vähemtähtsad
pole ka traditsioonilised Sügismatkad,
Scoutsrännakud, sissekeedukursused,
küünalde meisterdamised või muud
meeskonda liitvad ettevõtmised.
Argirütmi saatel ühest päevast teise
astudes avastame oma ümber uusi saa-

vutusi ning kaaslaste tublisid tegemisi.
Nii oli see ka tänavu, kui Militaarkohvik,
kus meie naised külalisi sõdurisupiga
kostitasid, sai kõige stiilsemaks kohvikuks Rakvere linna päevadel. Uhke
tunne on südames siseminister Andres
Anvelti poolt antud kodanikupäeva aumärgi üle. Kui ettepanekuid laekus üle
Eesti 81 ja märgi pälvisid vaid 15 inimest, siis on see suur tunnustus kogu
vallale ja meie üheskoos tegemisele.
Minu eesmärk on olnud teha kogukonnas Naiskodukaitsest hea mainega,
vastutustundlik ja kogukonnaga ühte sammu käiv
organisatsioon. Iga-aastased vastupanuvõitluse
päeva tähistamised Liivaoja (endise Liiva) talu
maadel asuva mälestusmärgi „Avispea Mõõk” juures ning Kotli maja juures
toimuvad heakorratalgud
– on kinnituseks, et üheskoos on võimalik palju
korda saata.
Lõppenud aasta tõi
meie naistele uusi teadmisi ja vanade teadmiste värskendamist ning
mitmeid uusi toredaid
tuttavaid. Liikmeskonna
juurdekasv on olnud igati
tubli, naised on aktiivsed
ideid välja pakkuma ning
sõna sekka ütlema ja koostööd arendama.
Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla sõnas oma kõnes Eesti Vabariigi aastapäeval, et Väike-Maarja vald on
rikas vald, seda eelkõige oma inimeste
poolt. Olen kahe käega nõus. Meil on
põhjust end kiita ja tänada tubliduse
eest. Lisaks teiste tänamisele ja kiitmisele pidage meeles ka iseendid. Ma
tean, te ei tee seda kõike tänu ja tunnustuse pärast, aga tänan teid siiski ja
tunnustan tehtu eest. Olgu see siis igapäevatöö või vabatahtlik panus. Olgu
see midagi suurt ja üle-eestilist või jäänud märkamatuks kõigile teistele peale
teie ja veel mõne inimese. See kõik on
oluline. Meil on põhjust tänulik olla.
Iseendale ja teistele ka. Aitäh teile!
Soovin teile kõigile Naiskodukaitse
Väike-Maarja jaoskonna poolt mõtestatud aastalõppu ja rõõmu südametesse!
Kui te ootate paremat ja ilusamat aastat, siis astuge alati ise esimesed sammud oma unistuste täitmise suunas,
siis õnnestubki peaaegu kõik.
Anneli Mikiver
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine
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Jõuluajamõtisklus koos mõtterännakuga
mööduvasse aastasse
Kalendrisse on jäänud üksainus leht. Selle üks serv
on pisut üles keerdunud,
justkui kelmikas suunurk,
mis annab Sulle mõista, et
oled juba rabelenud küll.
Ehk oleks nüüd just paras
aeg kiigata üle õla, minna
mõtetes tagasi mööduvasse
aastasse ja hoida hetkeks
peos just neid korraldatud
sündmusi,
rõõmustavaid
kohtumisi ja kõiksugu tegemisi, mis annavad meile
selle imelise jõu ja impulsi, vile huulil ning naeratus
suunurgas, edasi rühkida.
Mööduv aasta on meelde
jäänud kui kliimaoludega
võitlemise aasta. Niipalju
vett on taevast alla tulnud,
et võiks arvata, et järgmise
viisaastaku limiit on kolmekordselt läbi ja edasi võime
ainult „kidulehiseid“ ja kaktusi kasvatada ja kui kellelgi majanduslikult sel aastal
eriti hästi on läinud, siis on
need
vihmakeebitootjad.
Eks nii mõnedki meie korraldatud spordisündmused
on saanud omajagu sadevett või siis
tiksunud seene- ja paduvihma piiril.
Mõnus naeratus veab end näole,
kui meenutan vastlapäeva. Lumega oli
kitsas, veega mitte nii väga. Õnneks
on ärksaid inimesi huvitavate ideedega kogukonnas küllaga. Koondasime
kultuuriga jõud, võtsime gümnaasiumi
käevangu ja kokku saime väga ägeda
vastlapeo suure hulga rahvaga, kuklite, mängude ja „metsiku“ põletamisega. Kõik toimib, kui pugeda ühe mütsi
sisse, ideed on paremad ja osalejatel
põnevam. Ja samamoodi kõik need ülejäänud kohalikud spordisündmused,
mida korraldavad oma alade asjatundjad ja heas mõttes andunud hullud –
korjan need pihku, ega nad hästi taha
mahtuda, ja soojendan ennast nende
paistel ning muudkui naeratan…Mul
on ülihea meel, et meie hulgas on ini-

mesi, kes tahavad ja viitsivad mõelda ja
korraldada, igal aastal järjest paremini,
keda ei heiduta kogu suurüritusele eelnev mürgel. Saan isegi neilt innustust
läbi teadmise, et nende ööpäevas on
täpselt samapalju aega kui mul, ei sekunditki rohkem. Seega puudub neil
eelis või edumaa. Ja motivatsioon on
tavaliselt vasakus taskus ja naeratus
peeglis. Juhuks, kui Sa seda veel ei
teadnud.
Riigipoolne huvitegevuse ja -hariduse toetamine toob lõbusa vile suule veel kindlasti väga paljudele peale
minu. Toob ju lisarahastamine kaasa
suurenenud võimalusi kasutada kaasaegsemaid vahendeid huvitegevuse
korraldamiseks ning anda ringides osalemise võimalus lastele, kellel see varem kättesaadav polnud. Spordihoone
on alates oktoobrist justkui uue hinga-

mise saanud. Ei jäägi muud
üle kui kuiviklikult nentida –
spordi populaarsus on märgatavalt kasvanud.
Öeldakse küll, et asjad ei
tee inimest õnnelikuks, ja
siis seda, et erandid kinnitavad reeglit. Rahvaspordiklubi kirjutas möödunud aastal
PRIA Leader meetmesse
toetuse saamiseks projekti,
millega soovisime soetada
radade aastaringseks hoolduseks vajaliku tehnikat.
Suvel sai meie suur unistus
teoks ja nüüd on RSK-l väike
multifunktsionaalne Polarise traktor, kuhu saab kõiksugu erinevaid lisasid külge
kruvides teha väga erinevaid
ja vajalikke hooldustöid.
Tänu selle „mänguasja“ erinevatele lisadele on meil
nüüd uhkem kelgumägi kui
kunagi varem. Nii, et mõnikord teevad mõned asjad
kohe väga õnnelikuks küll.
Vahel on lihtsalt hea
meel, kui on võimalus kellegi tegemistele õlg alla
panna ja imede kuul päkapikurolli proovida. Veel enne selle aasta
lõppu saab laskeklubi oma õppekeskuse all asuvale tiirule uue betoonpõranda, mis oluliselt kergendab koristamist,
on tolmuvabam ja kindlasti parandab
see ka lasketiiru üldist visuaalset muljet.
Panin ka sussi aknale, suure, sees
trükitähtedega kiri – Palun too meile
järgmiseks aastaks soe ja päikesepaisteline pikk suvi!
Soovin Teilegi kõigile suuri unistusi
ning kuhjaga jõudu ja õnne nende täideviimisel ja leidke ikka aega, et peatuda hetkeks ja vaadata, kuidas üks lumehelves väga lähedalt vaadates välja
näeb!
Jane Kool
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja

Väike-Maarja õpilased võitsid mälumängu
meistrivõistluste Lääne-Virumaa vooru
Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klassi
võistkond saavutas XV Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste
Lääne-Virumaa eelvoorus põhikoolide

arvestuses 1. koha. Võistkonda kuulusid Richard Veelaid, Marleen Marjapuu,
Kaisa Kangur ja Aleksander Kopso.
Aprillis ootab neid ees vabariiklik

voor Viimsi keskkoolis.
Eesti koolinoorte meistrivõistlusi
mälumängus korraldab Eesti Mälumänguliit.

Mis mööduvast aastast
kõige eredamalt meelde jääb?
Tegusa 2017. aasta ilusate ja ka valusate hetkede sõelale jäid märksõnad
koostöö, juured ja seosed. Väga paljude inimeste, vabaühenduste, ettevõtjate, võrgustike, aga ka ametiasutustega
on tänavu olnud hea meel koos tegutseda. Infot otsides olen sageli sattunud
täiesti ootamatutele ja üllatavatele
faktidele, mis on avardanud maailma
ja tekitanud aina suuremat huvi edasi
uurida. Oma suguvõsa juuripidi olen
jõudnud põnevate teadmiste juurde,
mis on tekitanud minu jaoks uusi seoseid Väike-Maarja kandi ja kogu Eestiga.
Isikliku eredate elamuste tekitajate
edetabeli esimene koht läheb aga lastele ja noortele. Justkui kinnituseks
Kultuuriministeeriumi teema-aastale,
on tänavune aasta, rohkem kui ükski
varasem, viinud mind kokku laste ja

noortega. Pandivere piirkonna ettevõtlikud noored ettevõtluslaagrites,
-õpitubades ja -ekskursioonidel ning
õpilasfirmasid käivitamas. Noored „teravad pliiatsid“ arhitektuurikooli töötubades Laste Vabariigis, Väike-Maarja
gümnaasiumi projektipäeval ja ideereisil Narvas. Abiturientidest kogukonnapraktikandid vabaühenduse tegevusse
süüvimas. Põhikooli õpilased loovtööks kirikindaid kogumas ja jäädvustamas. Ametikooli õpilased esiemade
kombel leiba tegemas. Valla noortekeskuste noored pagaritoas kausikesi voolimas. Virumaa sõpruskogukondade
noored Eesti traditsioonilise leivateoga
tutvumas. Õpilasmalevlased. Vabatahtlikud. Talgulised. Noored koorilauljad
laulupeo ettevalmistustel ja laulukaare
all. Algkooli noored näitlejad kindaloomateatrit tegemas. Ka oma lastega

olen sel aastal mõnusalt
palju koos saanud olla,
neid oma tegemistesse
kaasa võtta.
Noortega on mitmes
mõttes tore. Kui sa oled
nendega
suhtlemises
algaja, pead end kokku
võtma ja kõvasti pingutama, et ennast nähtavaks ja kuuldavaks
teha ning tunda sellest
saavutusest rõõmu. Kui
sul on midagi väärtuslikku, mida edasi anda,
võtavad nad selle ilma
pikema jututa vastu ja
salvestavad, et hiljem
vajadusel
varasalvest
õigel hetkel välja võtta.
Kui oled avatud, anna-

vad nad sulle vastu kuhjaga
head energiat, elurõõmu
ja uusi vaatenurki, millest
saavad alguse uued põnevad ideed. Olen väga tänulik nende uute kogemuste
eest!
Järgmiseks aastaks soovin kõigile, olenemata east,
soost, ametist või rahvusest, lihtsaid inimlikke
suhteid,
arenemisjulgust
ja avastamisrõõmu! Meie
saja-aastasele riigile aga
väärikaid juhte ja hoolivat
rahvast.
Kadri Kopso
Kaarli talu perenaine ja
MTÜ Kotli Maja eestvedaja
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45. jõulukuul Väike-Maarjas ehk MINU IMELINE ELU
Taas on Advendiaeg ja taas valla ajalehetoimetaja palve – need on märgid
ülikiirest aja kulgemisest.
Täna õhtul, 5. detsembril kui seda
mõtisklust paberile püüan panna, pole
siiski veel õiget jõulukuu tunnet, kuigi
lund juba on, pisikesed musirullid päkapikkudele mõeldud sussikesed aknale pannud, abikaasa koduõue kuuse nii
kaunilt väikestesse vilkuvatesse tuledesse süüdanud.
Aga ikka üks rutt ja kiirus: töö, volikogu, lapselapsed, isakodu ellu äratamine. Ja ikka traditsiooniliselt igasse
päeva ka liikumist. Kõik need toimingud on nauditavad, aga lihtsalt olemiseks liialt sageli aega ei jäägi.
Olen püüdnud küll oma päeva paika
panna, läbipõlemist vältides, sedasi, et
vastuvõtt patsientide jaoks on iga päev
6 tundi, siis tervisesport, siis taas praksises vaikne, rahulik mõttetöö, siis, kui
ka minu pereõed on kodudesse läinud:
vastuvõttude sisestamine, analüüside
läbivaatamine, otsuste tegemine, saatekirjade vormistamine, aruannete tegemine, praksise administratiivne töö
jne, jne. Kindlasti pole selline kord kõigile meelepärane. Aga kõiki probleeme
saab 9 tunni jooksul praksises arutada
õdedega ja küll nemad juba mulle edasi toimetavad mured, millega nad hätta
jäävad.
Eesti Arstide Liidu suurkogu 2. detsembril kirjutas oma pöördumises avalikkusele muuhulgas: „Arstiabist sõltub
ainult väike osa tervisest, kõige rohkem
mõjutavad seda meie endi valikud ja
käitumine. Tervis peitub lihtsates asjades: puhas kodumaine toit, rõõm liikumisest, vähem mõnuaineid… Teeme
igaüks Eestile 100. aasta juubelipäevaks kingituse, püüdes hoida ja parandada oma tervist.“
Laenasin alapealkirja oma jutukesele Hans Luige raamatult „Minu imeline
elu“. Ta kirjeldas nii emotsionaalselt
oma lapsepõlve mälestuste, isakodu
uuele elule aitamist. Alati on tore kohata midagi, millest Sa ise unistad ja
mõtled. Kunagi ühel psühholoogiaalasel koolitusel toonitas lektor, et juurteta taimed kuivavad ära, nad korjatakse
peenralt prügikasti, tugevad juured aga
toovad hea saagi… Nii peangi hetkel
üheks väga oluliseks etapiks oma isakodu taastamist koos perega, kingituseks
meile, lahkunud kallitele vanematele,
vanavanematele, minu vennale, meie
pere kingituseks Eesti 100. sünnipäevaks. Küsin nagu Hans Luik: „Kas pole
see siis õnn?“
Hiljuti, esimesel volikogul küsis Vi-

rumaa Teataja ajakirjanik minult, et mis
asi see on, mis mind veel volikogusse
peaks tõmbama, mainides, et minust
on hoogsalt mööda tuisanud minu 45

vida, siis seda, et naudiksid iga päeva,
hetke, sest kõik need päevad on kordumatud, harukordsed, täis armastust,
nii nagu Sina seda oled. Soovin Sulle

tööaastat Väike-Maarjas ja minu 70.
sünnipäev. Vastasin impulsiivselt: EI
OLE VANA!
Ülemaailmse
tervishoiuorganisatsiooni hinnangu järgi ongi NOOR
VANA alles 75-aastane inimene. Meie
väikses Eestis peetakse aga, erinevalt
muust maailmast, juba 60-aastast eakaks /ebaõnnestunud väljend üldse/,
mujal aga nooreks inimeseks!
Nimetatud tähtpäevi tähistasime
suve lõpus pere ja sõprade seltsis.
Minu õetütar, kolleeg, kes töötab
Soomes, luges tollel peol oma kaardilt
ette:
„Soovida Sinule on raske, Sinul on
kõik juba olemas – pere, kodu, töö,
mida armastad ning head inimesed
Sinu ümber. Kui midagi oskangi soo-

lõputult päevi, täis kõike seda head ja
armast!“
Panin need read siia kirja seepärast,
et suurel osal meist on kõik seesama
olemas. Kas me aga oskame seda väärtustada, olla seeläbi õnnelik?
Psühholoogid on öelnud: olla õnnelik – see on iseenda otsus.
Saksa filosoof Arthur Schopenhauer
peab elutarkust mõtestades inimese
suurimaks hüveks rõõmsameelsust,
mis ei konkureeri ei ameti, rikkuse, suurepärase välimuse ega millegi muuga.
Sügavamõtteline kirjapandu tema
poolt: „See, mida keegi võib teisele
olla, on väga piiratud ja lõpuks jääb
ometi igaüks üksi ja siis on tähtis see,
KES on üksi. Parimat ja kõige enamat
peab seepärast igaüks ISE endale ole-

on.
ma ja andma.“
Esimest korda kokku saanud volikoMul on samuti uskumus, et endasse
gu sotsiaalkomisjonis meeldis asjalik,
uskudes, koos rõõmu ja optimismiga,
soe ja sõbralikult arutlev kooslus.
läheb ikka hästi.
Mõnel emotsionaalsel hetkel meeArstielu siin 45 aastat on olnud
nub mulle eelmise aasta Viru Haigla
imeline kogemus ja väärtus. Selles
poolt saadetud jõulukaardil kirjutatud
töös on olnud niipalju rõõme, aga ka
mõte:
ebaõnnestumisi. Kas see 45 aastat
Väike-Maarjas on
„Kõik oleneb sellest, kuis vaatad ja näed,
kingitus Eestile
ja sellest, kes oled Sa ise: alt vaadates kõik paistab suurem mäel,
tema 100. sünnipäevaks, kingitus mäelt vaadates all kõik on pisem.“
Soovin ikka, et liiguksite iga päev,
Väike-Maarjale või eelkõige iseendale,
see loob positiivse emotsiooni, paküsisin, kui sain sel aastal vallalt ausrandab mälu, tugevdab südant, ei küsi
tava Aukodaniku tiitli? Võimalik siiski,
raha. Tulge kodust välja, olge kaua tööet see on olnud eelkõige kingitus mulle
protsessis, kasvõi väikese koormusega,
iseendale.
see hoiab Teid vormis. Kasvatage oma
See suvi oli, vaatamata ilmale, salapsi vaimus, et vaid väga hästi õppimuti imeline, sain laste peredega koos
des, töötades, ka kasinates oludes, tupuhkuseid veeta, esimest korda elus ka
leb edu.
Ameerikas. Osalesin ka koos mitmete
Mul on ikka ülikooliajast meeles
Eesti perearstidega Põhjamaade perePriit Pärna tolleaegse abikaasa Kaie soarstide 20. kongressil Islandil.
sistamine minu kõrval ülikooli aula laIkka olen väga õnnelik siinsete peval, kus naiskooriga esinesime. „Vaata,
rearstide Kaja ja Pireti pärast. Oleme
Mall, kust me tuleme: Sina Endla raba
suurepäraselt saanud üksteist suvel
äärest ja mina Saaremaa pärapõrgust,
asendada. Olen ülimalt tänulik oma
aga me laulame Tartu Ülikooli aulas.“
väga tublidele pereõdedele Ernale,
Ei olnudki ise osanud varem seda kuMaiele ja Mallele, kes küll tunnistavad
nagi nii suureks mõelda.
ka väsimist, kuid on püüdnud igapäeOlge ikka heasoovlikud ja tänulikud,
vases tööpinges vastu lüüa ja seda on
see toob igale meist kaasa väga palju
patsiendid väärtustanud.
head. Ja loodame, et RAHU püsib, siis
Tunnustan endiselt vallavanem Indon kõik ikkagi hästi, vaatamata isegi
rekut, et meie Tervisekeskus valmib.
Keskerakonna maksureformile.
Nimetasin ühel tulisel arutelul terOn loogiline, et Teil on juba pähe
visekeskuse teemal üht vallavanemat
kulunud minu iga-aastane JõululuuleMati Hindi väljendit kasutades „motus, mille Teile olen igal aastal kinkiraalseks lumpeniks“ ehk siis isikuks,
nud, aga ta on nii armas, et pistan ta
kes õhutab lühikese vinnaga tegudele,
Teie kingikotti jälle:
mille mõju, tagajärg, laiem plaan ei
lähe enam korda. Ta sõnas, et „Aisakellade helinat kuulen, Jõulukirikut näen ja talve,
tema
perearst siidpehmes lumerüüs, liigvalus valget.
tiksub, kaua tuk- Linnutee kõlinat kuulen, tähesadu näen ja parve,
sub ja polnud siidsametöös küütlevaid värve ja helkava valguse värelust näen –
just oluline, mis ja headust Su südames, see ongi Su hääl.
edasi saab.
Temas heliseb Usk, Lootus, Armastus hell…
Seda enam
kristallpuhas Jõulukell, õrn habras hingekell.“
olen tänulik neiSoovin oma patsientidele igas ille endise volikogu liikmetele, kellele oli
maotsas, kõigile vallaelanikele, et soooluline, et see ehitus teoks saab. Muijus ja armastus, mida ise iga päev olen
dugi hoone ise ei anna mingit kindlust,
tunda saanud, on samuti iga päev koos
et see ka arstidega täitub, aga see on
Teiega. Et oleksite terved või tervemad,
üks eeldustest.
et leiaksite rõõmu ja et Jõuluime oleks
Tallinna Perearstide Selts nimetas
taas Teiega!
küll tervisekeskuste projekti 2017. aasta „ämbriks“, sest tema sisu ikka veel on
Lugupidamises Teie
läbi mõtlemata.
Mall Lepiksoo
Meie oleme nüüd suurem vald ja
suurem on volikogu vastutus.
Arstiabi Rakkes – kuidas seal parimal moel meie valla inimestega toimetada? Ressursse meil ju ikkagi õnneks

Aasta 2017 lõpusirgel
Oleme taas lõpusirgel, et õige pea
uuesti alustada. Matemaatilisi termineid appi võttes on aasta nagu sirgjoon
punktist A punkti B, mille vahele jääb
365 päeva, mis kõik on eripalgelised.
Kas need päevad, mis aastas on, kõik
ühele sirgele paigutuvad, on küsimus
omaette? Koolis tõenäoliselt mitte,
sest iga koolipäev on omanäoline. On
päevi, kus tajud, et kogu see pea neljasajaline õppurite hulk hingab ja õpib
ühes rütmis. Tõsi, sekka satub päevi,
kus pulsisagedus on lubatust kõrgem
ning ühise rütmi saavutamiseks tuleb
kasutada lisaenergiat. Aga see kõik käib
koolielu juurde, sest igal põlvkonnal on
tavaks nn lubatud piire kombata ning
õpetajaskonnale jääb alatiseks väljakutseks toime tulla.
Arvan, et Väike-Maarja gümnaasiumi
ja õppekeskuse liikumine 2017. aastal
on olnud sujuv, tulemuslik ning teguderikas. Tunnustan siinjuures kõiki oma
koolipere liikmeid, kes suure pühendumusega oma igapäevast tööd teevad.

Pühendumust ei saa mõõta, aga seda
on tunda ja näha kõikjal – liivatatud
kõnniteed, puhtad kooliruumid, maitsvad toidud, korras asjaajamine, turvaline õpilaskodu, õppetegevust toetavad
raamatukogud, kõrgetasemelised tunnivälised tegevused, maitsekalt kaunistatud ruumid, aktiivne õpilasesindus,
kaasaegsest õpikäsitusest nakatanud
õpetajaskond.
Aastast kerkivad esile meie õpilaste
head saavutused olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ja kutseeksamitel.
Õppekeskuses toimus kaks tippsündmust. Kevadel leidis aset koolisisene
kutsevõistlus, mis oli suurejooneline
ning andis õpilastele võimaluse valitud
erialal end proovile panna. Novembris
toimus vilistlaspidu, mis sai teoks tänu
heale meeskonnatööle ning viiepalliskaala jääb hinnangu andmisel kasinaks.
Õppekeskuse üheks näoks on olnud kindlasti meie kooli kokaeriala
õpetajad ja õpilased, kelle eestvadamisel ja toel paljud kohalikud pidu-

lauad on saanud kauni
ilme, hea teeninduse ja
hõrgud suupisted. Märkimist väärib meie kooli
osalemine laulu- ja tantsupeol. Need on meie
pikaajalised traditsioonid, mille üle võimegi
uhked olla. Seda, et eesti
noortel on juured ja ettevõtlikkus olemas, näitas
omaalgatuslik pidu Vabaduse väljakul. Tean, et
meiegi noored seal üles
astusid. See tähendab, et
„Nemad jäävad“.
Heameelt valmistab,
et kool tegi hüppe ettevõtluse valdkonnas, st
sündisid meie esimesed
õpilasfirmad ning selgi
õppeaastal on järgmine
firma hoo sisse saanud.
Hoog on antud ka eesseisvale 2018. aastale.

Meie koolide läbivaks teemaks
on Eesti Vabariik 100. Mõtlesime koos kooliperega oma tegemised ja panuse selgeks juba
5. juunil. Täna saab tõdeda, et
oleme püstitatud eesmärke juba
täitnud ning suurejoonelisemad
tegevused on veel ees ootamas.
Mida meie, Väike-Maarja koolid,
2018. aasta sirgjoonel liikudes
Eestile kingime? Me kingimegi
oma pühendumuse ja panuse
igapäevatöös. Kui me seda teeme hästi, siis lähebki meie riigil,
vallal ja igal inimesel hästi.
Häid ja pühendunud kordaminekuid soovides
Marje Eelmaa
Väike-Maarja gümnaasiumi
ja õppekeskuse direktor
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Väike-Maarja Muusikafestival
üllatas ja ühendas 9. korda
Näituse materjal oli
Tänavune Väike-Maarvõimalik kokku panna
ja Muusikafestival on
toetudes Ene ja Matti
saanud ajalooks. 26.
Preemile, Eesti Teatnovembrist 3. detri- ja Muusikamuuseusembrini kestnud kontmile ning Eesti Kirjanserdinädal täis pianot
dusmuuseumile.
ja fortet, väikeseid
Palju tänu tänaja suuri muusikuid,
vustele muusikutele:
muusikakooli õpilasi,
Imbi ja Raivo Tarum,
muusikaakadeemia
Väike-Maarja
Muuüliõpilasi ja professiosikakooli õpilased ja
naalseid
muusikuid
õpetajad, Eesti Teatriühendamas muusikalija Muusikaakadeemia
si ajastuid vanamuusiüliõpilased Grete Ookast tänapäevani.
lberg, Karis Trass, SiiVäike-Maarja Muusikafestival on alguse Heli Veskus, Märt Jakobson, ri Johanson, Anneliis
Jaanika Rand-Sirp.
Volmer, Merilin Taul,
saanud Väike-Maarjast
Erki Lillemets ja ooperistuudio juhenpärit tenor Vello Jürna mälestusfestivadaja Ene Rindesalu; Estonian Dixieland
list ja on põhiliselt klassikalise muusika
Band; Heli Veskus, Märt Jakobson ja
festival. Igal aastal jõuavad publikuni
Jaanika Rand-Sirp; Helen Lokuta, NeeEesti tippsolistid, läbi aastate on kavas
me Ots, Atlan Karp ja Ralf Taal.
olnud nii lavamuusika žanrite reperPalju tänu Kalev Pärtelpojale Väituaari kui ansambli- ja koorimuusikat.
ke-Maarja seltsimajast, Merje LeeFestivali mõte on tuua publikuni
metsale Kiltsi koolist, Helina Lükile
väga häid ja elamust pakkuvaid esitu-
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Tark laps loeb
Sellise tekstiga ja Ilmar Tomuski raamatute kaanepiltidega järjehoidjaid
said kõik Rakke kooli õpilased. Neid
jagas kirjanik ise.
7. detsembril toimus Rakke koolis
kohtumine populaarse lastekirjaniku,
Ilmar Tomuskiga. Põnevust lisas üritusele seegi, et kirjanikuhärraga oli kaasas võttegrupp Kanal 2, kes teeb temast
saadet.
Kohtumine oli väga huvitav, kirjanikul olid kaasas kõik tema kirjutatud
raamatud, mida ta põnevalt ja kaasahaaravalt tutvustas ning paari kohta ettegi luges. Naljatades ütles I. Tomusk,
et peab endale suurema kohvri ostma,
sest kõik raamatud ei taha senisesse
enam ära mahtuda. Muuhulgas saime
teada, kuidas on sündinud tegelaskujud Volli ja Johannes. Samuti näitas ta
oma uue raamatu „Kõrvalised isikud“
käsikirja, millest jutustas meile lugu-

Lastekirjanik Ilmar Tomusk Rakke koolis. Foto: Igmar Matto
sid, kuidas sõnad võivad teinekord
mängida meile vingerpussi.
See oli hariv ja tore kohtumine,
rõõm oli kahepoolne. Loodan, et kirjanik süstis oma kütkestava jutuga nii
mõnessegi õpilasesse lugemispisiku ja
nii mõnigi läheb raamatukokku enda-

le sobivat raamatut otsima. Tark laps
loeb.
Rakke kooli kirjandusõpetaja
Leonoore Meerja

Filmikonkursi „Seltsis segasem“ tulemused
Eesti Kultuuriseltside Ühenduse algatatud filmikonkursil „Seltsis segasem“
esindas Eestist EKSÜ liikmesseltse
ainsana Rakke Valla Hariduse Selts.
Osaleda said kuni 16-aastased ja vanemas rühmas kuni 26-aastased noored.
On äraütlemata heameel, et õpetaja
Leelo Ambos leidis oma kiire elutempo juures aega olla abiks Rakke kooli
kolmele tütarlapsele filmi „Rakke Valla
Hariduse Selts“ valmimisel. Filmi režissöörid olid Carolin Ambos ja Sandra
Ots, kes ka filmi kokku monteeris. Teksti luges peale Aivi Paas. Suur tänu teile

kõigile!
Kõrgetasemelise žürii põhjalikul
vaagimisel osutus nooremas rühmas
peapreemia vääriliseks Tšehhi Eesti
Klubi ja vanemas rühmas Eesti Naisüliõpilaste Selts.
Ja kohe järgnes preemia meie tütarlastele – Parim seltsi tutvustus!
Huvitavama loo jutustamise preemia anti Eesti Naisüliõpilaste Seltsile
ja üllatavama filmi eripreemia Tšehhi
Eesti Klubile. Üldse osales 8 võistkonda, neist 5 välismaalt.
Tunnustusüritus leidis aset 23. no-

vembril Eesti Rahva Muuseumi uues
majas. Preemiad andsid üle fotokonkursi projektijuht Margit Reinkubjas
ja viieliikmelise žürii esimees – tuntud muusik Ants Juhanson. RVH Seltsi
poolt anti kõigile mälestuseks seltsi
juubeliks välja antud raamatud.
Veelkord õnnesoovid tunnustuse
puhul!
Jääme lootma teie soovile osaleda
ka järgmise aasta konkursil.
Aime Kinnep
Rakke Valla Hariduse Seltsi esimees

Jäätmetekke vähendamise nädal Kiltsi põhikoolis
Estonian Dixieland Band. Foto: 2x Erakogu
si, mida on võimalus kuulata siinsetes
suurepärase akustikaga saalides Kiltsi
lossis, Väike-Maarja seltsimajas ja Simuna rahvamajas, tuua ilma helivõimenduseta muusikat, mida toetab ruumi loomulik akustika.
Tänavu oli festivali näituseosas täienemist. Lisaks Vello Jürna lauljatee näitusele „O sole mio“ oli võimalus kokku
panna väike näitus ka Eesti ühest esimesest oratooriumi- ja kontsertlauljast
Paula Brehmist. Tänavu möödus Nadalama koolmeistri ja Nadalama-Pudivere segakoori juhataja Priidik Brehmi
tütre Paula Brehmi sünnist 140. aastat.

Väike-Maarja gümnaasiumist ja Auli
Kadastikule Simuna rahvamajast, Muusikute fond PLMF.
Mitmed tänavused festivalikontserdid toimusid Leader-programmi ühisprojekti „Kultuuriline kooskõla“ raames, sündmusi toetasid ka eraannetajad, Väike-Maarja vald ja Väike-Maarja
Muusikaselts.
Kaunist advendiaja algust! Aitäh,
hea publik, kohtumiseni novembris
2018!
Marju Metsman

Novembrikuu eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke
vähendamise nädalaks. Sellel aastal oli
põhifookuses korduskasutus, parandamine ja ümberdisainimine ehk antud
nädal kandis pealkirja „Korduskasuta –
anna esemele uus elu!“.
Antud motost said inspiratsiooni
ka Kiltsi põhikooli seitsmenda klassi
õpilased, kes organiseerisid erinevaid
tegevusi, juhtimaks kaasõpilaste tähelepanu ümberdisainimise olulisusele.
Jagati omavahel vastutusvaldkonnad,
kui tegutseti ühtse meeskonnana.
Moona Mürk ja Lilli-Ly Hiielaid juhendasid esimese ja teise klassi õpilasi, kui
vanadest klaaspurkidest said uued värvilised küünlaümbrised. Darja Borisova
ja Marleen Danilova õpetasid kolmanda klassi õpilastele, kuidas saab vanast
reklaamlehest või tunnikontrolli paberist voltida toreda karbi.

Jäätmetekkevähendamise
nädala
tippsündmus oli moeshow, kus 4.-9.
klassi õpilased tutvustasid taaskasutatud materjalidest tehtud kostüüme.
Eelnevalt loositi igale klassile eraldi
materjal, millest pidi olema kostüüm
valmistatud ja teema, millele riietus
vastama pidi. Nii võis lavalaudadel
näha kilest talveriietust, koolitarvetest
suveriietust kui ka näiteks paberist pidulikku kostüümi. Suurt vaeva nägid
seitsmenda klassi õpilased moelava
ettevalmistamiseks,
kaunistamiseks
kasutati jõulutulesid ning selleks, et
kostüümid kõikidele ikka hästi näha
oleks, toodi välja ka prožektor. Kuigi
aktiivsemad olid rohkem tüdrukud, siis
väga palju abistasid neid erinevates
tegevustes klassivennad Siim Meidla,
Kerdo Kuusmaa ja Marcus Rasmus Nikker.
Aitäh kõikidele tublidele õpilastele,

Klaaspurgist on valmimas värviline
küünlaümbris. Foto: Merje Leemets
kes jäätmetekke vähendamise nädalast
osa võtsid!
Kati Kümnik
Kiltsi kooli õpetaja

Eesti Autospordi Liidu
„Tähed 2017“ gala
Noorteklassis
võistelnud
Joonas Palimsto Simunast pälvis Eesti karikasarjas jäärajasõidus kokkuvõttes 2. koha. Teise
koha pälvis ka Mihkel Kundla
Simunast, kes võistles samas
sarjas tagaveoliste autode
võistlusklassis.
Väike-Maarja sportlastest oli
tunnustatute seas Lauri Leiten,
kes saavutas mitu poodiumikohta veoautokrossis, ise aga
galal ei osalenud. Poodiumikohti erinevates kategooriates
Joonas Palmisto ja Mihkel Kundla
saavutasid ka Rakke sportlased.
autospordiliidu tähtede galal.
Kõigile
autosportlastele
Foto: Erakogu
edukat uut hooaega ja palju
uusi poodiumikohti!
Eesti Autospordi Liidu pidulik gala
AUTOSPORT ON ÄGE!
„Eesti Autospordi Tähed 2017“ toimus
7. detsembril Saku Suurhallis. Oodatud
Jaana Palmisto
olid kõik aasta parimad sportlased ja
toetajad.
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Noortekeskuse tegemistest
Meie novembrikuu tegemised said alguse meisterdamisega Kiltsi raamatukogus. Kõige pimedama aja saabumise
märgiks oli esimesel meisterdamise
õhtul, 7. novembril plaanis teha midagi, mis meid kõiki nähtavamaks muudaks, nimelt helkureid. Õhtul ootas
ees helkurite meisterdamine ja Kiltsi
raamatukokku oli Mary Tammeti juhendamisel tulnud kokku nii suuri kui väikeseid. Tuba rahvast täis ja kõik valmis
endale ise helkurit meisterdama. Pisikese pusimise ja väikese kannatlikkuse
prooviga said kõik Mary juhtnööride
abil suurepäraselt hakkama. Õhtu lõpuks oli Kiltsi vahel kindlasti helendavaid liblikaid rohkem kui tavalisel novembriõhtul.

ning see on mõjunud meie meeskonnale suurepäraselt, muutnud meie vaated
selgemaks ja mulle tundub, et me astume oma tööd tehes kolmekesi ühte,
kindlat sammu.
Pika koolituspäeva lõpuks sõitsime veel edasi Kiltsi. Kuna käimas oli
Lindgreni nädal, siis pidasime noortega Pipi pannkoogiõhtut. Õhtu kulmineerus väga põnevaks ning oli tunda,
et noored on ammu igatsenud sellist
kohta, kus mõnusasti sõpradega aega
veeta ning üheskoos midagi ära teha.
Noori tuli kokku väga palju, väike kööginurk oli rahvast pungil ning minul
oli pisut kahju ja veidi isegi piinlik, et
meil ei olnud võimalus neile pakkuda
samaväärseid võimalusi või vähemalt

Kihelkonna noorteööl osalenud Simuna spordihoones. Foto: Veiko Jänes
midagigi ligilähedast Simuna või Väike-Maarja noortekeskustele. Õnneks ei
lasknud noored end sellest heidutada
ning õhtu möödus pigem positiivsetes
nootides, lauamänge mängides ning
kuumi pannkooke nosides.
17. novembril meisterdasime noortega unenäopüüdjaid. Kui esialgu tundus, et see on üks võimatu missioon,
siis taaskord sai
kinnitust see, et
alati tuleb anda
nii endale kui ka
uuele tegevusele
võimalus, sest ka
kõige keerulisemana tunduvad
asjad võivad osutuda täiesti jõukohasteks.
Natukene pusimist
ja keskendumist
ning saidki meie
unenäopüüdjad
endale vaikselt
Meisterdamistoas on käsil villainglite valmistamine.
ilme. Kõik tehtud
Foto: Egle Pent
unenäopüüdjad
tulid ise nägu ning imearmsad.
nud silmagi pilgutada. Ka piljarditoas
22.-23. novembril käis Egle SA Arcaega veetnud poisid tulid hea lõhna
himedes noorteagentuuri poolt korralpeale kööki ning said veidikene maiusdatud sotsiaalse kaasatuse koolitustada.
programmi HOOG SISSE 1. moodulil.
14. novembril algas meie kollektiivi
Mooduleid on kokku 5 ning kohtumised
päev viimase Coach’inguga, mis oli meie
toimuvad erinevates Eesti paikades.
jaoks isegi pisut kurb, kuna olime oma
Sel korral oli koolitus kahepäevane
toreda koolitaja Anne ning ühiste kokning toimus Tallinnas. Koolituse lõppekusaamistega juba harjunud. Coach’ing
des peaks osaleja olema pädev looma
on meid meeskonnana muutunud väga
eelduseid ja toimivaid lahendusi väühtseks ning see on toonud väga palhemate võimalustega noorte (päritolu
ju selgust meie tööst ja eesmärkidest,
madala sissetulekuga perest; osalemist
vähemalt minu jaoks. Sest alles noore
takistav puue või tervisliku seisundiga
ja rohelise noorsootöötajana oli mul
seotud erivajadus; õpiraskused; piiraalgul päris keeruline mõista, kuhu me
tud võimalused, noorsootöös osalemiliigume või mida me õigupärast üldse
seks kodukoha lähedal) kaasamiseks
teeme. Tänu Coach’ingule oleme me hanoorsootöösse võrdselt teiste noorkanud iga kuu koosolekuid korraldama
Mardipäeva eelsel õhtul, 9. novembril küpsetasime noortekeskuses
ahjuõuna ning valmistasime singiga
soolaubasid. Esialgu väga skeptiliselt
ubadesse suhtunud noored pidid lõppkokkuvõttes tõdema, et sellisel moel
valmistatud oad on ikka meeletult
maitsvad. Samuti kadusid ahjuõunad
küpsetusplaadilt nii kiirelt, et ei jõud-

tega. Koolitus oli hästi põnev ja väga
informatiivne. Kuigi esimene päev oli
väga pikk, läks aeg märkamatult. Eriti
meeldiv selle koolituse puhul oli see,
et iga teemat käsitledes said osalejad
ka ise kaasa rääkida ning pidevalt toimusid arutelud, praktilised ülesanded.
23. novembril toimus Simuna kihelkonna noorteöö. Õhtule andis hoo
sisse Kristel, kes haris noori kõigega,
mis oli seotud kadripäevaga (kuna oli
kadripäeva eelne õhtu) ning korraldas
neile äraarvamismängu. Pärast ajude
ragistamist, üritasime üksteist paremini tundma õppida ning jätta meelde
üksteise nimesid. Kuna meiega olid
liitunud noored Laekverest ja Rakkest,
keda me veel väga hästi ei tundnud,
siis kulus selline mäng marjaks ära.
Üksteisega tutvutud, ootas meid juba
soe õhtusöök. Pärast seda oli ootamas
õhtu „maasikas“ – parkuur. Parkuurist
lähemalt rääkima ning praktikat jagama olid meile tulnud ülimalt toredad
noormehed Sergei Vertepov ja Veiko
Jänes Vabadusspordist. Ka Egle proovis noortega jõudu ning ütleme nii, et
kui „trikke“ ette näidati, siis tundus see
kõik imelihtne ja mängleva kergusega
tehtav, kui aga ise sama asja järgi tegema hakati, läks pisut keeruliseks, sest
keha ja aju ei tahtnud kuidagi koostööd
teha. Samuti on parkuur väga efektiivne, kui sa tahad trenni teha nii, et sa
ise arugi ei saa, et sa trenni teed, sest
töös on kogu keha ning pea kõik lihased saavad koormust. Kui Egle pidas
vastu ilmselt vaevu tunnikese, siis osad
noored olid asjast nõnda vaimustunud,
et hoolimata sellest, et randmed olid
valusad ja jalad väsinud, trikitasid nad
lausa 2,5 tundi. Ja ka siis ei tahtnud nad
veel vabatahtlikult lõpetada.
Täname siiralt ka Simuna spordihoone juhatajat Hillar Kasu, kes oli koheselt valmis meiega koostööd tegema
ning aitas lahkelt meid ka ruumidega.
28. novembril meisterdasid noored
taaskord Maryga Kiltsis. Novembrilõpu
teemaks oli vildist inglite meisterdamine. Seekord oli osavõtt tagasihoidlikum, kuid kõik osalejad said endale
imeilusad villainglid, kas mängimiseks
või kodu kaunistuseks. Ka inglite tegemine nõudis veidi kannatlikkust, kuid
lõpptulemus tasus selle kuhjaga. Tagasihoidliku osavõtu tõttu peame ilmselt
jaanuaris kordama vildiinglite töötuba,
et kõik, kellel seekord ei olnud võimalik
osaleda, saaksid endale ühe imeilusa
nukukese.
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.
Egle Pent
mobiilne noorsootöötaja

Hea kinohuviline!
Rakke kultuurikeskus hakkab filmihuvilistele korraldama projekti raames
kino, kus vähemalt kord kuu jooksul
tuuakse kinolinale Kinobuss OÜ kaudu
erinevaid väärtfilme, animafilme ja koguperefilme.
Esimene kinopäev toimub koolivaheajal: 28.12. 2017. a kl 14.00 kultuurimaja väikeses saalis, kus linastub
südamlik koguperefilm „Pettson ja
Findus. Maailma parimad jõulud.“
Pileti maksumuseks 2,50 (laps) / 3.(täiskasvanu) ja 5.- (perepilet).

Kinopäeval on võimalik enne filmiseanssi kohapealt osta 1.- popcorni ja
omal valikul jooki.
Pettson lubab Findusele, et sel aastal tulevad neil maailma parimad jõulud, kuid siis hakkab kõik kiiva kiskuma.
Findus kardab, et jõulud tuleb üldse
ära jätta ning hakkab omal käel abi otsima.
Vaata
edasi...https://youtu.be/
nXFmHVGdoz8
Peaosaliste hääli teevad Tiit Sukk ja
Andres Ots.

Dubleeritud Industrial Productions
stuudios filmistuudio Estinfilm tellimusel. Tõlkija: Kärri Sõelsepp, dublaažirežissöör: Oleg Davidovitch, produtsent: Mati Sepping.
Film kestab: 1h, 20 minutit.
Filmi toob teieni MTÜ Pajusti
Vaba Aja Keskus koostöös Kinobuss
OÜ-ga.
Kino tehniline toetus Eesti Kultuurkapitalilt
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Rongiga Tallinnasse
ekskursioonile
Me saime kokku kooli parklas. Siis sõitsime autoga rongijaama. Rong jäi kahjuks hiljaks, aga sellest polnud midagi,
lihtsalt tuli ootamisaega natuke juurde.
Ja siis tuli rong, kõik olid õnnelikud, et
rong lõpuks tuli, siis läks reis käima.
Istusime rongis ja mängisime, tunni
möödudes jõudsime kohale. Siis läks
seiklus lahti.
Esimesena käisime lastemuuseumis ,,Miiamilla“, seal oli 500 aastane
pall. Siis saime sõita uue trammiga,
jõudsime McDonaldsisse, sõime seal
kõhud täis ja läksime jõuluturgu vaata-

ma. Seal nägime suurt ja ilusat kuuske. Tegime jõuluturul paar ringi ja siis
hakkasime rongijaama poole minema.
Käisime veel poes ning läksimegi rongi
peale ja sõitsime koju tagasi rongi esimeses klassis.
Taas läks tunnike mööda ja jõudsime rongijaama ning sõitsime autodega
tagasi kooli parklasse. Kell kolmveerand neli tuldi meile järgi ja seiklus
lõppes.
Joosep Viiksaar
Simuna kool, 2. klass

Raekoja platsil jõulukuuse all.
Foto: Helmut Hinno

Ühisakrobaatika Rakke koolis
5. detsembril toimus Rakke koolis juba
kolmandat korda iga-aastane võimlemisüritus „Ühisakrobaatika 2017“.
Kooskäimine õnnestus ja tagajärgedega saame igati rahule jääda. Kui esimesel aastal (2015) osales 27 õpilast
ja möödunud aastal (2016) 30 õpilast,
siis sellel aastal (2017) tuli kokku juba
45 õpilast.
Selle ürituse tekkimise üheks põhjuseks on olnud soov pakkuda õpilastele
väljundit, läbi mille kehalise kasvatuse tundides harjutatud võimlemiselemente vaatemängulisemalt rakendada.
Esimene ühisakrobaatika sündis 2015.
aastal ideest, kui mõtlesin, et kui mitu
õpilast oleks võimalik saada samaaegselt tiritamme (seis pea ja käte toetusel) püsima. 2015. aasta teema oligi
lihtsalt „Ühistiritamm“. Sealt edasi
tekkis mõte proovida teha korraga paljude õpilastega erinevaid kehalise kasvatuse tundides tehtavaid paarisharjutusi. Eelmisel aastal tegime temaatilise ühisakrobaatika „Vastandid loovad

olemise“, milles kujutasime poiss/
tüdruk akrobaatiliste paarisharjutuste kaudu elu toimimist läbi vastandite
harmoonia ja tasakaalu.
Selle aasta ideeks oli moodustada
akrobaatilisi formatsioone, kus osaleb korraga võimalikult palju õpilasi.
Kindlasti on plaanis selle üritusega tulevikus jätkata, sest mõtteid on palju ja
usun, et see kokkusaamine meeldib ka
lastele. Kõige paremini kõnelevad kogu
ettevõtmise väärtusest moodustatud
formatsioonid ise. Toimunud üritusest
on Rakke kooli kodulehel üleval ka kokkuvõttev videomontaaž. Nagu öeldakse, üks pilt on väärt rohkem kui tuhat
sõna.
Suur aitäh kõikidele õpilastele, kes
tulid kohale, et ürituse õnnestumisesse
oma pingutusega panustada!
Janar Rückenberg
Rakke kooli kehalise kasvatuse õpetaja
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Väike-Maarja gümnaasium tegi Eestile
tantsulised kingitused
6. detsember oli päev, milleks kõik Väike-Maarja gümnaasiumi 5.-12. klassi
neiud olid valmistunud oktoobri lõpust
saati. Päev, mida oodati ja peljati. Toimus iga-aastane kooli suursündmus
– tüdrukute tantsupidu. Tänavuse peo
teemaks oli „Kingitused Eestile“ – sel-

jaks tuli tänavu 9. klass, kes osaleb seega ka Koolitantsu maakondlikus voorus. Publik valis oma lemmikuiks 7. ja
10. klassi.
Gümnasistid Sirli Treffner, Indrek
Niinemets ja Villem Sepping kogusid
pärast pidu tantsijate muljeid:

Oma vanusegrupi ja grand prix võitja 9. klass.
le järgi olid valitud tantsud, muusika,
kostüümid.
Peolt ei puudunud ka poiste tantsulised vahepalad ja õpetajate tants. Õhtut juhtisid gümnaasiumi noormehed
Robert Põldmaa, Henrik Villem Sep-

Liisa (12. kl): „Tänavune tüdrukute
tantsupidu oli minu jaoks juba kaheksas ning ühtlasi ka viimane kord. Seetõttu proovisin sel aastal mitte muretseda tulemuste pärast, vaid nautida
täiel rinnal kogu õhtut ja eelkõige oma

Oma vanusegrupi võitja ja publiku lemmik 7. klass.
ping, Indrek Niinemets, Mait Suursaar
ja Ander Talu.
Tänavused kohad jagas žürii järgnevalt:
5.-7. klasside arvestuses: I koht 7.
klass, II koht 5. kl, III koht 6.B kl, IV koht
6.A kl.

esinemist. Teema „Kingitus Eestile“
osutus algul keeruliseks, kuid koostatud tantsuga õnnestus meil saavutada
teine koht oma vanuseklassis. Üldmuljes oli kogu õhtu väga meeldejääv
ja köitev, eriti meeldisid selleaastased
õhtujuhid ja vahepalad, mis osutusid

Oma vanusegrupi võitja ja publiku lemmik 10. klass.
Foto: 3x Ly Ipsberg
8.-9. klasside arvestuses: I koht 9.
kl, II koht 8.b kl, III koht 8.a kl.
10.-12. klasside arvestuses: I koht
10. klass, II koht 12. kl, III koht 11. kl.
Kõige tähtsama ehk grand prix võit-

väga omapärasteks ning humoorikateks. Õhtu lõppedes tundsin ühelt
poolt kergendust, kuid samas ka kurbust – iga-aastane tüdrukute tantsupeo
traditsioon on minu kui esineja jaoks

nüüdseks lõppenud. Teistele esinejatele soovin järgnevateks aastateks palju
motivatsiooni, uudseid ideid ja mis
peamine, rõõmu koos tantsimisest.“
11. klassist Kirke ütles, et neil sujus koostöö hästi ja erilised takerdused
neil puudusid. Nad olid tantsinud nii
hästi kui oskasid ja kõik nende seast
olid panustanud. “Ühtegi lahkheli polnud, me oleme ühtehoidev klass,” sõnas Kirke. Üldine mulje tantsupeost
oli tal väga positiivne, aga lisada oli
nii mõndagi publiku suunas, kes oma
varajase lahkumisega ei lasknud õhtujuhtidel oma tööd võidukalt lõpule viia.
Sirli (10. klass) „Selle aasta tantsupeo teema oli kuidagi liiga tavaline,
kuna kõikjal on Eesti 100, saime aga
ilusti lahendatud ja tantski sai mõeldud, kajastasime erinevaid aegu ja meil
läks väga hästi. Väike närv oli sees, kui
lavale läksime, ja ka siis, kui võitjad välja kuulutati.“
Marleen (9. klass): „Ma ei oska välja tuua kindlat emotsiooni, mis mind
tantsupeol valdas, kuna oli kõike – nii
rõõmu kui ka kurbust. Ma ei arvanud,
et meil läheb nii hästi ja olen veel ikka
mingis mõttes šokis, sest keegi meist
ei arvanud, et võiksime võita. Võit tuli
meile kõigile üllatusena, sest sel aastal olid kõik tantsud head ja konkurents
suur.”
Anete (8.b): „Olime elevil, kallistasime, sisendasime endale, et saame hakkama, kartsime, olime põnevil.
Enne esinemist oli ootusärevus, pärast
olime õnnelikud, et saime hästi hakkama. Auhindade jaotusega jäin peaaegu
rahule.“
Brita (8.a): „Osalesin juba neljandat
aastat. Igal aastal on see juurde toonud
uusi kogemusi ja arengut tantsude loomisel. Sellel aastal oli tantsupidu väga
võimas ja hingelähedane, kuna see oli
pühendatud Eesti 100 aastale. Enne lavale minekut oli väga suur ärevus sees
ja tahtsin anda endast parima. Pärast
tantsu olime väga uhked enda üle, et
suutsime laval esineda ja saalis olijatele rõõmu pakkuda. Kogu üritus on
ülimalt emotsioone pakkuv ning tantsuliselt arendav.“
Ingrid (7. kl): „Mulle meeldis selle
aasta tantsupidu väga. Teema oli natuke raske, aga meie klassil läks väga
hästi. Saime sel aastal ka ilma tülideta hakkama. Saime oma vanusegrupis
publiku lemmikuks ja 1. koha.“
Katre (6.b): „Alguses olid kõik meie
klassi õpilased närvis, aga kui me olime
tantsu ära esitanud, siis enam ei olnud.
Ja kui hakati vanusegrupi auhindu jagama, olime jälle närvis, aga kõik läks
hästi, me saime 3. koha ja üldiselt mulle meeldis väga selle aasta tantsupidu.
6.a klassist Getrin teatas, et nende
tantsimine läks hästi, sest nende klassi
koostöö oli hea. “Selle aasta teema oli
raske, sest sobivaid laule oli palju, aga
ikkagi oli see tore kogemus.”
Annalisa (5. kl): „Tants sündis nii, et
ma olin selliste rõngastega varem tantsinud ja arvasime, et keegi teine kindlasti sellise idee peale ei tuleks. Tantsupeol oli tunne päris hea, välja arvatud
liblikad kõhus, aga kellel ei oleks? Tants
läks päris hästi. Vahel kukkus küll mõnel rõngas maha, aga sellega me juba
arvestasime, et siis tuleb lihtsalt rõngas kätte võtta ja edasi tantsida. Olime
väga rahul oma kohaga ja ootame juba
uut aastat.“
Järgmisel aastal ootab ees järjekorras kahekümnes tüdrukute tantsupidu.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

Kodanikupäeva tähistasid
Väike-Maarjas traditsioonilised
sündmused ja inspireerivad
külalised
26. novembril tähistati Eestis juba 18.
korda kodanikupäeva, mis on orienteeritud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijaile. Möödus 99 aastat
päevast, mil Maanõukogu võttis vastu
määruse Eesti kodakondsuse kohta.
Kodanikupäeva tähistamist peetakse oluliseks ka meie koolis. Aitäh 9.
klassi noortele, kes koostasid plakatid,
mis kirjeldavad, milline on hea kodanik ja kutsuvad üles seda ka olema. 10.
klassi noored tegid filmiklipid, milles
küsiti kohalikelt elanikelt, kes on kodanik, milline on hea kodanik ja kas tema
ise on enda arvates hea kodanik.
Kodanikupäevale pühendatud luuletuste/esseede
kirjutamisvõistlusel
osales rekordiliselt 40 kirjutajat. Sel
aastal avanes võimalus konkursil osaleda ka meie kooli 4. klassi õpilastel.
Kirjutajatel oli valida 11 teema vahel.
Parimatest parimad poeedid ja esseistid valib žürii ning neid autasustatakse
meie kooli Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel.
Kodanikupäeva nädalasse jätkus ka
mitmeid külalisi.
Eliis Mätas (9. klass): „ 28. novembril kohtus meie klassiga ühiskonnaõpetuse tunni raames Lääne-Virumaa
2017. a „Sädeinimene“ Liivika Harjo.
Ta rääkis meile kodanikualgatusest,
-osalusest ja -aktiivsusest. Kodanikualgatus on väga oluline, kuna mõningaid
tegevusi ei saagi peale minu enda keegi teine ära teha. Ta rääkis, mis kodanikualgatusega kaasnevad ning kuidas
üldse alustada. Samuti rääkis Liivika
enda kogemustest ning rõhutas, et esimesel korral võib ikka viltu vedada. Ei
tohi karta ebaõnnestumist. Sellest kor-

rast tuleb lihtsalt õppida ning proovida
uuesti. Natuke pikemalt peatus ta MTÜ
Võivere Tuuleveski loomisloo ja tegevuse tutvustamise juures. See oli väga
hariv kogemus. Kõige enam meeldisid
mulle tema elulised näited.“
Keneli Pohlak (10. klass): „29. novembril käis 10-12. klassil külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse teabevahetus- ja haldusametnik Eve Tea
Paas. Kohtumisel arutlesime üheskoos
edukuse, motivatsiooni ja rõõmu üle.
Ta rääkis meile Alibaba asutaja Jack Ma
lugu ning tõi välja 10 põhimõtet, kuidas
saada edukaks ning mida peaks selleks
elus järgima. Näiteks tõi ta välja selle,
et alati tuleb kaaslastesse suhtuda heatahtlikult ja unistada tuleb tõesti väga
suurelt. Loodan, et kohtumine pani
kõiki õpilasi rohkem enda sisse vaatama ja mõtlema, mida me saaksime ise
paremini teha, sest kõik me soovime ju
elus edukaks saada.“
Meie kool on juba harjunud osa
võtma üleriigilisest kodanikupäeva
veebipõhisest viktoriinist, mis toimus
12. korda. Oma teadmisi näitasid üles
20.-30. novembril 182 meie kooli 5.12. klassi ja õppekeskuse õpilast. On
põhjust rõõmustada, kuna saavutati
säravaid tulemusi nii maakonna kui ka
vabariigi tasemel. Parimaid viktoriinis
osalejaid autasustame meie kooli EV
sünnipäevaaktusel.
Tänan kolleege, õpilasi ja külalisi
koostöö eest!
Kristi Põdra
Väike-Maarja gümnaasiumi ajalooja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kohtumine Liivika Harjoga.
Foto: Kristi Põdra

Meie õpilased osalesid ERM-is
21. võistujoonistamisel
1. detsembril oli Väike-Maarja gümnaasiumi andekatel joonistajatel võimalus
Eesti Rahva Muuseumis võistu joonistada. Ülesandeks oli luua pliiatsi- või
pastelltehnikas teos teemal „Ega asjata
asja saa!“, mille inspiratsiooni allikaks
oleks mõnelt muuseumi näituselt leitud ese, muster, motiiv või pilt.
21. aastat toimunud võistujoonistamisest võttis neljas vanuserühmas
osa kokku 142 õpilast üle Eesti. Väi-

ke-Maarja gümnaasiumist osalesid viis
õpilast – Kassandra Elbre (6.a kl), Sandra Salumäe (7. kl), Aare Luhaäär (9. kl),
Kristel Kortin (10. kl) ja Kirke Tobreluts
(11. kl) – kellest Kassandra töö pälvis
žürii eripreemia. Õpilaste juhendaja oli
õpetaja Eda Erras.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist
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Üks põnev hommikupoolik Virumaa Teataja toimetuses
Käesoleval õppeaastal alustasime
meediaõppega gümnaasiumiülese valikainena, aga ka eraldi lühemaajaliste kursustena 7. ja 9. klassile. Loeme,
vaatame ja kuulame. Küsime, uurime
ja jäädvustame. Gümnaasiumi grupiga oleme tänaseks käinud õppekäigul
maakonnalehe Virumaa Teataja toimetuses ja kindlasti on käesoleval õppeaastal ka teistel meediaõpilastel võimalik isiklikult ajakirjanikega kohtuda.
Heili Nõgene
Väike-Maarja gümnaasiumi meediaõpetaja

Virumaa Teataja
peatoimetaja Aarne
Mäe: „See ajaleht on
nagu mu elutöö.“
31. oktoobril käisime meie, Väike-Maarja gümnaasiumi noored ja õpetaja Heili
Nõgene, Lääne-Virumaa maakonnalehe Virumaa Teataja toimetuses. Kroonikeskuse kolmandal korrusel võttis meid
vastu toimetaja Anu Viita-Neuhaus,
kes tutvustas toimetuse erinevaid valdkondi ning hiljem osalesime kollektiivi
hommikusel koosolekul. Nägime oma
silmaga, kuidas valmib ajaleht. Päeva tipphetkeks oli võimalus kohtuda
ja teha intervjuu peatoimetaja Aarne
Mäega, kes tõdes, et Virumaa Teataja
on tema elutöö.
Kuidas te jõudsite oma praeguse
ametini?
Olen lõpetanud Rakvere gümnaasiumi ning pärast seda proovinud mitut elukutset. Läksin õppima Tartu
Ülikooli eesti filoloogiat, kuid see jäi
katki. Käisin proovimas ka humanitaarinstituudis ja lõpuks õppisin hoopis
pottsepaks. Otseselt pole ma ajakirjandust õppinud. Et mingit tööd teha, siis
käisin noore mehena nii linnuses müüri ladumas kui ka lihakombinaadis liha
lõikamas. Ei osanud otsustada, mida
oma eluga peale hakata, kuid mulle
meeldis siis ja meeldib siiani kirjutada, sealhulgas ka luuletusi ja lühijutte.
Tänu kirjutamishuvile kandideerisingi
1993. aastal ema soovitusel Virumaa
Teatajasse reporteri ametikohale. Kuigi
alguses ma kartsin suhelda, võeti mind
proovitöö põhjal tööle. Nüüdseks olen
siin ajalehes olnud tööl juba peaaegu
veerandsada aastat. Aastatega tulid
kogemused ja kuigi alustasin spordi- ja
kriminuppude kirjutamisega, kasvasin
uudistejuhiks ning kui vahepeal mitu
peatoimetajat vahetus, tehtigi ettepanek see amet üle võtta, minule. Küsisin
oma kolleegide käest, kas nad on nõus
ja öeldi: „Jah, Mäepoiss, hakka muidugi, ikkagi oma inimene.” Nii ma saingi
peatoimetajaks, kus olen juba üle 12
aasta ametis olnud.
Kellena näete ennast 10 aasta pärast?
Tegelikult oleks kasulik ja vajalik, kui
inimene käiks erinevates kohtades, aga
ma ei näe ennast muud tegemas. Mulle meeldib see. Ja just siin. Siin on mul
palju tuttavaid ja palju mälestusi. Kuigi
ma vastutan nii lugejate, töötajate kui
ka allikate eest, on see väga mõnus töö.
Iga päev tulen ma rõõmuga tööle. Ma
olengi öelnud, et Virumaa Teataja on
nagu mu elutöö.
Kuidas teie tööpäev välja näeb?
9.30 on toimetuse koosolek, kus tuleb kõigil kohal olla. Hommikul hakkan
tavaliselt uudiseid sirvima ja vaatan
üle oma meilikasti. Kui plaan on pai-

gas, siis läheb tööks, et õhtuks tühi
leht uudistega täita. Lisaks igapäevastele kohustustele on kuu lõpus ka muid
kohustusi, näiteks raamatupidamisega
seonduv. Samuti kuuluvad töö hulka
erinevad kohtumised ja vastuvõtud.
Tegelikult ega ma ei puhka ka puhkepäevadel, ikka vaatan ja otsin, millest
saaks lugu teha.
Üldiselt peatoimetajad väga palju
kirjutama ei kipu, aga mulle meeldib,
kui aega on. Olen viimasel ajal kirjutanud rohkem just arvamuslugusid ning
teen ka Virumaa Teatajas naljanurka
Rakvere Raibet.
Milliseid põnevaid juhtumisi on
teil oma töös ette tulnud?
Kui Väike-Maarjast rääkida, siis
meenub, et kunagi, kui „raipetehas”
loodi, siis Väike-Maarjaga seotud olles,
huvitas mind see teema. Eriti pakkus
kõneainet kõigile see kohutav hais.
Läksin ajakirjanikele mõeldud üritusele demonstratiivselt respiraatoriga,
sest ega see piparkoogitehas ole. Enne
avamist leppisin tolleaegse volikogu
esimehe, tänase vallavanema Indrek
Keskülaga kokku, et võtame kaasa kolmeliitrised purgid, kuhu oli peale kirjutatud „puhas õhk”. Kinkisime „raipetehasele” puhast õhku.
Mäe nentis, et kuigi see töö on talle
palju andnud, on see oma mõju avaldanud ka tema tervisele, sest liikumist on
vähe ja stressi palju.
Tema tööd on kahel korral hinnatud
aga Eesti Ajalehtede Liidu poolt, kui ta
võitis ajakirjanduspreemia parima arvamusloo eest.
Aarne Mäele meeldib ka reisida,
need on hetked, mil saab end igapäevarutiinist välja lülitada. Möödunud
kevadel käis ta näiteks Kuubal. Enda
tööst täielikult välja lülitamiseks lülitas
ta kümneks päevaks välja ka oma mobiiltelefoni. Alguses tundus see hirmutav, kuid olles tagasi kodumaal, sai ta
aru, et midagi eluliselt olulist polnudki
selle ajaga tegelikult muutunud.
Päeva lõpetamiseks kogunesid kõik
koosoleku ruumi, kus toimus diskussioon peatoimetaja ja kõikide VMG
meediagrupi õpilaste vahel. Arvame, et
päev oli väga produktiivne ja eriti huvitav oli siseneda kõigi nende ajakirjanike argipäeva. Päev ajakirjanikuna – jah,
see oli vinge!
Kirke Tobreluts
Keneli Pohlak

Hea fotograaf peab
märkama läbi kaamera
olulist
Meil oli võimalus vestelda fotograafiga
ja saime näha fotograafi tööülesandeid
ja tööd ise kõrvalt. Hommikul algas
toimetuses töö kell pool 10 koosolekuga, kus arutati läbi ajalehe head ja
vead ning mida võiks teisiti teha järgmistes lehtedes. Fotograaf Marianne
Loorents pidi minema tööülesannet
täitma Rakvere haiglasse ning mul ja
Richard-Erich Trestipil tekkis võimalus
temaga kaasa minna. Rakvere haiglas
andsid Lääne-Viru tervisenõukogu ja
Europe Directi teabekeskus koos politsei ning maanteeametiga üle värviraamatuid, ristsõnu ja maiustusi erakorralise meditsiini osakonnale. Fotograaf
Marianne ülesandeks oli haiglas kõik
see tegevus pilti saada.
Kõige selle sagimise ja pildistamise vahepeal uurisime mina ja Ric-

hard-Erich fotograafilt tema töö kohta.
Haiglasse minnes rääkis fotograaf, et
väga oluline on töö juures autojuhilubade omamine, sest töö on väga liikuv
ja peab ruttu ning mugavalt jõudma
igale poole. Saime ka teada, et ta on
fotograafiat õppinud Tallinna Polütehnikumis ning, et pisik fotograafia vastu
ei tekkinud tal väga varases eas, ühel
hetkel tundis ta lihtsalt ära, et võiks
sellega tegeleda. Meid huvitas, mis
omadused peaksid olema ühel heal
fotograafil. Saime vastuseks, et hea
fotograaf on laia silmaringiga, huvitub
paljudest asjadest ja peab olema hea
suhtleja. Hea fotograaf peab suutma ka
anda hinnangu oma piltidele ja uurima
ning märkama olulist läbi kaamera, lisaks nõuab see töö ka väga palju julgust. Meie küsimusele, kas ta peab fotograafiat hobiks või elukutseks, vastas
Marianne, et peab seda kindlasti tööks,
sest ta on professionaalne fotograaf,
kes saab piltide tegemise eest palka.
Meid huvitas ka tema meeldejäävaim
või põnevaim pildistamiskogemus. Selle peale rääkis ta koos toimetaja Kristi
Erlichiga loo, kuidas ta pidi pildi jaoks
ronima kohtumaja kõrvale ühe kuuri
otsa, et saada kohtualusest pilti.
Külastuskäiguga ajalehe toimetusse
saime palju uusi teadmisi ning tekkis
isegi huvi fotograafi ameti vastu, sest
nähes seda kõrvalt, tahaks seda isegi
kunagi teha.
Janelle Laukse
Richard-Erich Trestip

Ajakirjanik on 24 tundi
ööpäevas ajakirjanik
Mina ja Karel Kallasmaa läksime appi
reporter Margus Martinile, kes valmistus tegema eksperimenti: kuidas elada
kriisiolukorras ära piiratud vahenditega. Meiega oli kaasas ka Mikko Virkala,
kes aitas meil sobivaid toiduained ja
muud vajalikku valida. Käisime hulgilaos ja aitasime tassida asjad Virumaa
Teataja kontorisse. Saime teada, et ajakirjaniku töö ei olegi nii ühekülgne, tuleb olla nutikas ja enda töö huvitavaks
muuta.
Heiki Sädem
Vestlesime ka uudistetoimetaja
Andres Pulveriga, kellelt saime teada,
et ajakirjanik on 24 tundi ööpäevas
ajakirjanik ja heal ajakirjanikul peab
olema kiire reageerimisvõime. Samuti
saime teada, et üle poole Eesti ajakirjanikest pole õppinud ajakirjanikuks.

Ajakirjaniku töös on
oluline suhtlemisoskus
Meedia tunniga anti meile võimalus
külastada Virumaa Teataja töökontorit.
See oli ainulaadne võimalus näha ja
tutvuda ajakirjandusega, näha, kuidas
ajakirjanike töö kulgeb kuni koosolekuteni välja. Üks eriline võimalus sel päeval oli vestelda pikemalt ühe VT toimetajaga – Anu Viita-Neuhausiga. Anu ise
tegeleb uudiste kajastamisel just enamasti noortega, nii et meiega suhtlemine ei valmistanud talle raskusi. Tahtsime teada kõige enam tema töö kohta,
puudutades tema omadusi, arvamusi
ja meetodeid tööga seoses. Anu ise
on töövälisel ajal täiesti tavaline Eesti naine, kes hoolitseb oma pere eest.
Tema sõnul on ta amet küllaltki tegus,
samas mitte raske. „Vahepeal jääb mul
aega puudu, aga nii see juba on sellises elus,” lisas Anu. Enamasti peab ta
intervjueerima ja küsitlema inimesi,
nii et suhtlusoskus on vägagi oluline.
Anu aitavad uudiste koostamisel tema
paljud uudiste allikad. „Igal heal ajakirjanikul on oma allikad, kust ta saab
uudiseid endale välja noppida,” sõnastas Anu. Anul on allikateks näiteks
õpetajad koolist, tema enda lapsed, kes
käivad koolis, sõbrad-sugulased ja linnavalitsuse töötajad, kes on alati abivalmis ja nõus teda alati aitama. „Minu
jaoks on ülimalt oluline, et uudistetoimetaja ja intervjueeritava vahel oleksid
head suhted ka pärast intervjueerimist.
See teeb minu arust ajakirjanikust hea
ajakirjaniku,” selgitas Anu kui talt küsisime hea ajakirjaniku omadusi. Anu tõi
näite, et pärast ühe kadunud inimese
sugulase küsitlemist tundis ta vajadust
inimest tänada valusa ja ebamugava
informatsiooni avaldamise eest. „Kõige
tähtsam on enne intervjuud teha küsitletava inimese olemine mugavaks, et ei
tekiks ebamugavusi ei intervjueeritaval
ega ajakirjanikul,” lisas Anu.
Indrek Niinemets
Henrik Villem Sepping
Intervjueerisin Toomas Hermi Virumaa Teatajast. Enne intervjuu algust
sain nõuandeid, kuidas inimest intervjueerida ning võtsin ka kohe vastõpitud teadmise kasutusse. Toomas tegeleb peamiselt krimiuudistega ning on
töötanud Virumaa Teatajas kauem kui
praegune peatoimetaja. Mulle meeldis
kõige rohkem teda intervjueerides see,
et ta vastused olid sisukad ja arusaadavad ning kuidas ta viimase küsimuse
(mida ma ei osanud isegi küsida) ise
välja pakkus.

Karel Kallasmaa
Mark Vainomaa
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Arvutijoonestamise kaasahaarav show
24. novembril külastasime koos gümnaasiumi meediaõpilase Mark Vainomaaga Kadrinas CADrina arvutijoonestamise võistlust. Õigemini polegi enam
tegemist pelgalt võistlusega, vaid aastaks 2017, mil toimub juba kaheksas
CADrina, on kasvanud sellest IT- ja
NUTIfestival. Päeva jooksul toimusid
näiteks noorematele lastele mõeldud
robootika töötuba CADrobotics ja
CADCup korvpallis. Meie jõudsime õhtupoolsele virtuaalreaalsusele keskenduvale IT- ja NUTImessile ja CADrina
põhivõistlusele.
Kell 18.03. Üritus algas, neli korvpallurit on laval ja teevad show’d. Mängima hakkab väike orkester ning tantsima
rahvatantsijad. Liituvad showtantsijad.
Ruum on tulvil noorte energiat.
Päevasest eelvõistlusest said sel
aastal finaali kaks Kadrina Keskkooli
võistkonda, Tallinna Tehnikaülikooli
võistkond ja Tallinna Tehnikakõrgkooli võistkond, kes ka lõpuks võitis. Eelvõistluse ülesandeks tuli joonestada
lauluväljaku tuletorn, põhivõistlusel
laulukaar.
Saime osa IT- ja NUTIfestivali
melust ja atraktiivseks oli see saalitäiele publikule tõepoolest tehtud: individuaalsed ajaliselt piiratud ülesanded
võistlejatele, ekraanid iga võistleja töö
jälgimiseks, mängud pealtvaatajaile,
koolibänd, sõnavõtud, muusika.
Olime võtnud oma eesmärgiks lisaks Kadrina kooli suursündmuse vaatlemisele, võistlusele kaasa elamisele,
uurida selle tähendust inimestele.
Kasutasime selleks võimalust suhelda
publiku, osalejate ja korraldajatega.
Korduvalt CADrinal TTÜ võistkonnas
osalenud Priit rääkis Markile, et seekordsele edule sai takistuseks võistluspinge, kuid küsimusele, kas võistlejaid
ümbritsev müra ja melu ei seganud,
tunnistas ta, et ei pannud seda võistlushetkel tähelegi.
Vesteldes paari algklassilapsega selgus, et nemad on esimest korda, aga
hindasid sündmuse väga lahedaks. Tulid nad peamiselt ägedate töötubade
ja õhtusel peol esineva Trafficu pärast.
See arvutitöö tundus neile ikka päris
raske, aga ühe tüdruku vanem vend
õpib seda ka.
Üks CADrina korraldajatest, Kadrina
Keskkooli info- ja projektijuht Raimo
Maasik rääkis, kuidas reaal-tehniline
õppesuund koolis ja CADrina võistlus
said alguse Aru Grupi vajadusest CAD
joonestajate järgi. Markil tekkis küsimusi ka ürituse fookuse kohta – on
see pigem CAD joonestajate või atraktsioonide peal? Raimo hinnangul on
promo ikka tähtis. Kogu see festival ja
arvutijoonestamise võistlus CADrina
on tema sõnul välja mõeldud selleks,
et õppida koostööd, organiseerimist;
et panna proovile Kadrina Keskkooli
reaaltehnilise õppesuuna õpilaste oskused AutoCAD programmi kasutamises; et viia noored tehniliste vidinate
juurde praktilises mõttes ning näidata,
et kogu arvutijoonestamine ja insener-tehniline mõtlemine ei ole üks igav
ja kuiv ettevõtmine.
Oleme meiegi tänulikud võimaluse
eest sellest mitte-igavast ja mitte-kuivast ettevõtmisest osa saada.
Mark Vainomaa
Heili Nõgene
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Rakke noorte arenguprogramm
Noorte arenguprogrammi eesmärgiks
on kasvatada noorte teadlikkust ja vastutustunnet, toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas.
Septembris toimus Rakke noortekeskuses mängujuhtimise koolituse I
osa ja oktoobris II osa. Koolituse viis
läbi noortekoolitaja Eli Sukles. Läbitud teemadeks olid: tutvumismängud,
mängust, mängimisest, mis on mäng,
miks mängitakse, kas mängimine on
ainult lastele või on see mõeldud kõigile, mängude liigid, mängujuhi olulisus, tähtsus ja põhjused, miks hakata
mängujuhiks, mängujuhi omadused,
tegelaskujude tähtsus mängude läbiviimisel, lastele mõeldud mängud,
millised on sobilikud ja millised mitte,
mängukava koostamine (ajakava, eelarve, tegevuskava), mängude ohutus, ootamatused ja tagavarategevused mängujuhtimisel.
Vahepeal mängiti läbi erinevaid aktiivseid lastemänge. Lõpuks said noored ülesandeks mõelda välja, mida
saaks erinevas vanuses lastega meisterdada ja oma väljamõeldut esitleda.
10. novembril käis Rakke kooli õpilasesindus Rakveres, Aqva konverentsikeskuses osaluskohvikus.
Novembris toimus tortide valmistamise koolitus, mille viis läbi Virge Lepa.
Saadi uusi teadmisi küpsetamisest,
õpiti torti kokku panema ja täidiseid
valmistama, martsipaniga katma ja

toorjuustu-vahukoore kreemi tegema,
martsipanist kaunistusi tegema, pritskoti tehnikat ja tortide kaunistamist.
Seda koolitust oodati põnevusega ja
huvi kestis koolituse lõpuni, sest siis
oli võimalus kõigil maiustada. Noorte
ühine soov oli, et seda koolitust peab
kordama.
Detsembris oli leiva valmistamise
õpituba Väike-Maarjas Kaarli talus.
Esmalt toimus väike ekskursioon talu
ja tegevuste tutvustamiseks, kuivati ja
veski külastus, teelauas sai talutooteid
degusteerida. Ja siis saadi teadmisi
leiva valmistamisest ning kõigil oli võimalus ise juuretisega leiba küpsetada
ja ainulaadne võimalus teha „leivakeraamikat“. Õpitoa viis läbi Kaarli talu
perenaine Kadri Kopso.
Kõigilt koolitustelt on noorte tagasiside olnud väga positiivne. Aitäh teile,
Eli, Virge ja Kadri!
Noorte arenguprogrammi, mille raames koolitused ja õpitoad toimuvad,
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke noortekeskuse juhataja

Ujumistreeningud Vinni ujulas
Alates 5 . oktoobrist toimuvad Rakke
noortekeskusest igal neljapäeval kell
16.30 väljasõidud Vinni ujulasse. Kui
ma seda projekti koostasin, siis oli
hinges väike kahtlus, kas noored ikka
soovivad oma vabal ajal spordiga tegeleda või on nutiseadmed nad täielikult
hõivanud. Nüüd, pärast kaht kuud, võin
küll rahuloluga väita, et ujumistreeningud on populaarsed. See projekt kestab
järgmise aasta lõpuni ja ujumispausi
peame suvekuudel. Suur tänu vabatahtlikule abilisele Gennadi Augervaldile, kes noortega Vinni ujulas kaasas
käib ja ka ujumistreeninguid läbi viib.
Et teada, kuidas noortele ujulas
meeldib, küsitlesin Markko Pohlakut.
Miks sina ujumas käid?
Markko Pohlak: „Mulle meeldib ujuda, seal saab hüpata, sõpradega olla ja
saunas käia.“
Kas treeningud on huvitavad?
Markko Pohlak: „Jaa, sest seal saab
treeningu lõpus võistelda juhendajaga

või mõne oma sõbraga.
Juhendaja mõtleb alati uusi asju välja, on sõbralik ja abivalmis.“
Kas Vinni ujula meeldib sulle?
Markko Pohlak: „Jah meeldib, seal
on kahte sorti saunu, väike ja suur bassein, mullivann, mida kõike saab treeninguvälisel ajal kasutada.“
Koostöö Vinni ujulaga on sujunud
hästi ja kiidusõnu väärib ka OÜ Kiiker,
kes pakub meile transporditeenust.
Sportlike huvitegevuste mitmekesistamist, mille raames ujumistreeningud toimuvad, rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Taimi Talpas-Taltsepp
Rakke noortekeskuse juhataja

Huvitegevuse toetuse taotlemisest
Riik toetab omavalitsusi sellel ja järgmisel aastal, et muuta huvihariduses
ja huvitegevuses osalemine 7–19-aastastele noortele senisest kättesaadavamaks ja mitmekülgsemaks järgmistes
valdkondades: kultuur, sport ning loodus-täppisteadused ja tehnoloogia.
2017. aastaks eraldatud summadest
on esitatud ülevaade valla oktoobrikuu
infolehes.
Toetuse saamiseks tuleb esitada
taotlus.
Taotlusi saavad esitada huvitegevuses osalevad noored, nende esindajatena lapsevanemad või juhendajad või
ka näiteks klassijuhatajad, samuti asutuste ja MTÜ-de juhid.
Taotlusi saab esitada koolituskulude katmiseks, vahendite ostmiseks,
transpordikulude ja osalustasude katmiseks, personalikuludeks jne. On oodatud taotlused sotsiaalsete ja muude

erivajadustega noorte kaasamiseks huvitegevusse.
Taotluses tuleb esitada taotleja nimi
ja kontaktandmed, huvitegevuse nimetus ja valdkond, taotluse eesmärk ja
põhjendus.
Taotlus tuleb koostada vabas vormis
ja saata meiliaadressile aare@v-maarja.ee
Selgituste saamiseks saata kiri samale meilile või helistada telefonidel
329 5757, 506 5421.
2018. aastal eraldatakse raha eraldi
esimeseks ja teiseks poolaastaks. Taotlused on soovitatav esitada võimalikult
varakult. Toetuse saamiseks reservfondist ja koolituseks saab taotlusi esitada
pidevalt.
Aare Treial
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
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Väino Stoltsen ja Ennu Aoveer võistlesid
edukalt sangpommispordis
25. novembril toimusid Šiauliais Leedu
lahtised meistrivõistlused sangpommispordis seenioridele. Võistlusel osales Leedu, Läti ja Eesti paremik, teiste
seas ka kaks meie valla kanget spordimeest: Väino Stoltsen ja Ennu Aoveer.
Vanuseklassis 65-69 tuli võitjaks
Väino Stoltsen. Viie minuti jooksul

tõukas ta kaht 14 kilo kaaluvat sangpommi 60 korda ja rebis üht 14-kilost
sangpommi 125 korda.
Vanuseklassis 75-79 võitis esimese koha Ennu Aoveer. Tema tõukas
viie minuti jooksul kaht 10-kilost sangpommi 90 korda ja rebis üht 10-kilost
sangpommi 135 korda.

2. detsembril toimusid Järva-Jaanis
Eesti meistrivõistlused sangpommi
kahevõistluses. Vanuseklassis 75+
võitis meistritiitli Ennu Aoveer. 12 kg
sangpommidega oli tema tõukamise
tulemus 70 korda ja rebimise tulemus
230 korda.

Sündmuste kalender
16. detsembril kell 11-14 Eipri jõululaat Eipri külamajas. Info: Heili Nõgene, tel 5340 5718.
17. detsembril kell 13.00 eakate
jõululõuna Rakke kultuurikeskuses.
Muusikalist külakosti pakuvad lauluansambel Viisikera Tartumaalt, Sirje ja
Rein Kurg. Info: tel 326 0870, 5569 2792
18. detsembril kell 11.00 Simuna
rahvamajas jõulufilm Pettson ja Findus
„Maailma parimad jõulud“. Prii pääse.
Info: Auli Kadastik, tel 323 7217, 5558
3566
18. detsembril kell 17.00 Rakke
lasteaia Lepatriinude rühma jõulupidu.
Info: Elve Kull, tel 329 1372, 551 3871
18. detsembril kell 18.00 Väike-Maarja gümnaasiumi jõulukontsert
Väike-Maarja seltsimajas. Info: tel 327
0910
18. detsembril kell 18.30 valla
meistrivõistlused laskmises, I etapp,
lamades laskmine õppekeskuse lasketiirus. Info: Jaanus Raidlo, tel 527 3846
19. detsembril kell 11.00 Simuna
piirkonna koduste laste jõulupidu Simuna rahvamajas. Info: Auli Kadastik,
tel 5558 3566
19. detsembril kell 16.00 Rakke
lasteaia Tirtsude rühma jõulupidu, kell
17.00 Pääsude rühma jõulupidu. Info:
Elve Kull, tel 329 1372, 551 3871
19. detsembril kell 16.00 Tubane
teisipäev Kiltsi raamatukogus. Info:
Noortekeskus, tel 323 7237; 325 5038
21. detsembril kell 18.00 Simuna
kooli jõulupidu Simuna rahvamajas.
Info: Kaja Põldmaa, tel 5564 5414
22. detsembril kell 19.00 Simuna
rahvamajas isetegevuslaste jõulupidu
ansambliga Mesipuu. Oodata on jõuluvana. Huvilistele sissepääs 5 eurot.
Pääsmete eelmüük ja laudade tellimine rahvamajas 20. detsembrini. Info:
Auli Kadastik, tel 323 7217, 5558 3566
22. detsembril Väike-Maarja seltsimaja 105. aastapäeva pidu. Uksed
avatud kell 19.00, programm kell 20.00.
Külla tulevad Gaute Kivistik ja Margo
Mitt. Õhtu jooksul esinevad Rohke Debelakk ja humoorikas ansambel Minu
Isa Oli Ausus Ise. Tantsuks ansambel
Vinegar. Avatud kohvik. Piletid eelmüügis kuni 21. detsembrini 8 eurot, samal
päeval 10 eurot. Info ja laudade bro-

neerimine: tel 326 1837, 5302 4437
25. detsembril kell 12.00 igamehe ja -naise jõulu mitmevõistlus Väike-Maarja spordihoones. Info: Jane
Kool, tel 518 4071
28. detsembril kell 14.00 linastub
Rakke kultuurikeskuse väikeses saalis
südamlik koguperefilm „Pettson ja Findus. Maailma parimad jõulud“. Pilet
2.50 (laps), 3 eurot (täiskasvanu) ja 5
eurot (perepilet). Info: Rene Põllumaa,
tel 5569 2792
29. detsembril kell 20.00 AASTALÕPUPIDU Rakke kultuurikeskuses.
Mustkunstnik, tantsutrupp Danzet, ansambel Tänatehtu. Pääs peole eelmüügis 12 eurot, samal päeval 15 eurot. Info
ja laudade broneerimine: Rene Põllumaa, tel 5569 2792
1. jaanuaril kell 00.00-04.00 Uue
aasta tantsupidu Väike-Maarja seltsimajas. Parimaid 70ndate, 80ndate,
90ndate tantsuhitte mängib Märt Rannamäe. Avatud seltsimaja kohvik. Pilet
5 eurot. Info ja laudade broneerimine:
tel 326 1837, 5302 4437
1. jaanuaril kell 00.30 Tantsuga
uude aastasse! Rakke kultuurikeskuses.
Uksed avatakse kell 00.30. Tantsumuusikat teeb Taavi Taar. Pääse 5 eurot.
Info: Rene Põllumaa, tel 5569 2792
2. jaanuaril kell 11.00-15.00 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas.
Info: tel 326 1837, 5302 4437
3. jaanuaril kell 16.00 tubane teisipäev Kiltsi raamatukogus. Info: Noortekeskus, tel 323 7237; 325 5038
6. jaanuaril lõpetab näituse „Võta
näpust!“ näputöö õpituba Väike-Maarja muuseumis. Kolmekuningapäeval
õpetavad Anu Raud ja Anu Kotli näpunöörivaipu ja kindaloomi valmistama. Rahvakommete kohaselt viiakse
ühiselt välja ka jõulupuu. Omaosalus 5
eurot. Õpitoas on kohtade arv piiratud,
mistõttu palutakse eelnevalt kindlasti
registreeruda tel 523 6582 või kadri@
kaarlitalu.ee
6. jaanuaril kell 17 kolmekuningapäeva tantsutuba Eipri külamajas. Esineb ja ühistantse õpetab tantsuselts
Tarapita. Info: Heili Nõgene, tel 5340
5718
7. jaanuaril kell 15.00 – Väike-Maarja seltsimajas uue aasta esi-

Väike-Maarja seltsimajas
22. detsembril Väike-Maarja seltsimaja 105. aastapäeva pidu. Uksed avatud kell 19.00. Programm
kell 20.00 Külla tulevad GAUTE KIVISTIK ja MARGO
MITT. Õhtu jooksul esinevad ROHKE DEBELAKK ja
humoorikas ansambel MINU ISA OLI AUSUS ISE.
Tantsuks ansambel VINEGAR.
Avatud seltsimaja kohvik.
Piletid eelmüügis kuni 21. detsembrini 8 eurot, samal päeval 10 eurot.
1. jaanuaril kell 00.00 – 04.00 Aastavahetuse tantsupidu!
Parimaid 70ndate, 80ndate ja 90ndate tantsuhitte mängib MÄRT RANNAMÄE.
Avatud seltsimaja kohvik.
Pilet 5 eurot.
2. jaanuaril kell 11.00-15.00 doonoripäev
13. jaanuaril kell 16.00 Tšellokvartett C-Jam
Pilet kuni 8. jaanuarini Väike-Maarja seltsimajast 8 eurot, Piletilevi.ee 12-14 eurot.
Info: Väike-Maarja seltsimaja tel: 326 1837, 5302 4437
e-post: seltsimaja@v-maarja.ee

mene perepidu TALVEVÕLUMAA. Tee
vaheaja viimane päev muhedaks Muinasjutumaa töötubades tegutsedes ja
meisterdades! Pidu lõpeb kell 17 õues
kuuskede põletamisega. Info: seltsimaja tel 326 1837, 5302 4437
10. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused sulgpallis, II etapp Väike-Maarja spordihoones. Info: Indrek
Kesküla, tel 510 7460
13. jaanuaril kell 16.00 tšellokvarteti C-Jam kontsert Väike-Maarja seltsimajas. Pilet kuni 8. Jaanuarini seltsimajast 8 eurot, Piletilevi.ee 12-14 eurot.
Info: tel: 326 1837, 5302 4437
13. jaanuaril kell 15.00 kohtuvad
Simuna spordihoones Lääne-Virumaa
Kossuliiga esiliigas Simuna Ivax ja SK
Aaspere. Info: Hillar Kasu, tel 524 8658
18. jaanuaril kell 18.00 seriaalivaba õhtu 4. etapp Ebavere tervisespordikeskuses. Info: Jane Kool, tel 18 4071
19. jaanuaril kell 16.00 ürituste
korraldamise koolitus Rakke noortekeskuses. Koolituse viib läbi noortekoolitaja Eli Sukles. Info: Taimi Talpas-Taltsepp, tel 525 7561
19. jaanuaril kell 18.00 põllumeeste seltsi õhtukool Georgi söögitoas.
Külaliseks on VMG vilistlane, keskkonnafüüsik ja atmosfääriuurija, Tartu
Ülikooli emeriitdotsent Eduard Tamm.
Õhtu teemaks on Atmosfäär – meie
suurim mõjutaja. Osavõtt prii. Info:
Sven Kesler, tel 505 3340, sven@meyris.
eu
20. jaanuaril kell 11.00 valla meistrivõistlused korvpallis Väike-Maarja
spordihoones. Info: Jane Kool, tel 518
4071
23. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused koroonas, III etapp Triigi
spordihoones. Info: Aule Rebane, tel
5666 0404
27. jaanuaril kell 11.00 sisejalgpallivõistlus Futsal Cup Väike-Maarja
spordihoones. Info: Peeter Ilves, tel
5698 9039
29. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused mälumängus, 4. etapp Väike-Maarja muuseumis. Info: Ivar Lass,
tel 5396 1167
23. jaanuaril kell 18.00 valla meistrivõistlused lauatennises, II etapp Triigi
spordihoones. Info: 5698 2661

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

Pakun soodsalt

raamatupidamis(k.a MTÜ-d),
andmesisestamis- ja
dokumendihaldusteenust!
Huvi korral helista tel 5827 0366 või
kirjuta alicekarron@gmail.com
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Maadlusuudiseid
27. oktoobril võistlesid meie noormaadlejad piiri taga, Lätis Balvis, kus
peeti sealse endise maadlustreeneri
Givi Abdulevašvili mälestusvõistlused.
Osales pea 200 noort maadlejat kolmest Balti riigist.
Meie poisid maadlesid väga hästi ja
saavutasid häid kohti.
Kreeka-rooma maadlus:
1. koht – Virgo Raja
2. koht – Romel Seemann
3. koht – Remo Ojaste
3. koht – Kristjan Jaago
Sumo:
2. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Romel Seemann
Vöömaadlus:
2. koht – Kristjan Jaago
4. novembril osalesime Kallaveres
toimunud Aleksander Abergi mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses.
Kohal oli ligikaudu 150 noormaadlejat.

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT
Karika saajate hulgas oli ka meie
klubi noorsportlane Jonete Visnapuu.
Õnnitleme!
17. novembril lõppes Lätis Daugavpilsis rahvusvaheline naistemaadluse
turniir, kus osales üle 100 maadleja
Lätist, Leedust, Valgevenest ja Eestist.
Väike-Maarja RSK tüdrukute tulemuse
eest hoolitsesid Eva-Maria Raudsepp,
kes noorte kehakaalus 55 kg saavutas
1. koha. Nooremate grupis võistles veel
Anu-Liis Raudsepp (34 kg), kes saavutas 2. koha. Juunioride vanuserühmas
esines edukalt Jonete Visnapuu (49kg).
18. novembril osalesime Jõgeval
toimunud Vooremaa auhinnavõistlustel noortele kreeka-rooma maadluses.
Kohal olid eesti tugevamad maadlusklubid. Osales 201 noormaadlejat.
Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Virgo Raja
2. koht – Remo Ojaste
3. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Romel Seemann
4. koht – Joel Henry Visnapuu
8. koht – Siim Argos
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EOK korraldas rahvusvaheliste tiitlivõistluste
medalivõitjatele piduliku tänuvastuvõtu
Eesti Olümpiakomitee korraldas teisipäeval Tallinnas Hilton hotelli konverentsikeskuses tänuvastuvõtu sportlastele, kes võitsid 2017. aasta teisel
poolaastal rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid.
Eesti Olümpiakomitee president
Urmas Sõõrumaa tänas ja õnnitles
tiitlivõistluse medalivõiduni jõudnud
sportlasi ning nende treenereid ja abistajaid. „Lõppev spordiaasta on olnud
silmapaistev ja eriline. Läbi aegade rekordiline medalisaak rahvusvahelistelt
tiitlivõistlustelt peegeldab eestimaalaste spordilembust ja Eesti sportlaste
võimet konkureerida maailma absoluutses tippkonkurentsis. Meie tänu
kuulub kõigile, kelle ühise pingutuse ja
pühendumuse tulemusel medalivõiduni on jõutud. Võime uhkusega pidada
end spordirahvaks,“ ütles Sõõrumaa
medalistidele oma tervituskõnes.
Eesti sportlased on sel aastal hetkeseisuga võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt juba 164 medalit, mis on
meie spordiajaloo absoluutne rekord.

EOK president Urmas Sõõrumaa, Eva-Maria Raudsepp, Jonete Visnapuu,
Lembit Kalter, Romel Seemann. Foto: Erakogu
Lisaks on Eesti seeniorsportlased võitnud ainuüksi sel poolaastal 57 kuldmedalit.
Väike-Maarja RSk sportlased pidulikul vastuvõtul:
Jonete Visnapuu – sumo Euroopa

MV pronks (Simuna kool)
Romel Seemann – sumo Euroopa
MV pronks (Tamsalu gümnaasium)
Eva-Maria Raudsepp – sumo Euroopa MV pronks (Tamsalu gümnaasium)
Lembit Kalter – treener

Rahvaspordiklubi ootab ettepanekuid valla aasta
sportlaste valimiseks

Noormaadlejad koos treener Lembit Kalteriga
A. Abergi mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses.
Saavutasime järgmised kohad:
1. koht – Virgo Raja
1. koht – Remo Ojaste
2. koht – Andris Pent
2. koht – Sander Kriel
2. koht – Mikk Sikkar
3. koht – Kristjan Jaago
3. koht – Siim Argos
3. koht – Robin-Mathias Engaste
7. koht – Astor Argos
Meeskondlikult saavutasime 21
võistkonna seas 4. koha.
12. novembril osalesime Rakkes
toimunud Nublust Nabiks finaaletapil
vabamaadluses.
Tulemused:
1. koht – Jonete Visnapuu
1. koht – Eva-Maria Raudsepp
2. koht – Remo Ojaste
3. koht – Anu-Liis Raudsepp
3. koht – Sander Kriel
3. koht – Virgo Raja
3. koht – Romel Seemann
5. koht – Robin-Mathias Engaste
5. koht – Siim Argos
5. koht – Enri Eenpuu
5. koht – Kristjan Jaago
7. koht – Kenno Kõiv
12. koht – Joel Henry Vinapuu
15. koht – Astor Argos
Võistlussarjas osales kokku ligi 200
noorsportlast ja üldkokkuvõttes parimale 13 maadlejale anti karikas.

Jonete Visnapuu vabamaadlussarja
Nublust Nabiks võitjakarikaga.
Foto: 2x Erakogu

8. koht – Astor Argos
12. koht – Aleks Nester
13. koht – Robin-Mathias Engaste
13. koht – Kristo Ojaste
25. novembril osalesime Ahtmes
toimunud Eesti meistrivõistlustel
vaba- ja naistemaadluses õpilastele.
Saavutasime järgnevad kohad:
Vabamaadlus:
1. koht – Remo Ojaste
3. koht – Kristjan Jaago
5. koht – Romel Seemann
7. koht – Joel Henry Visnapuu
Naistemaadlus:
2. koht – Eva-Maria Raudsepp
5. koht – Jonete Visnapuu
2. detsembril osales 23 Väike-Maarja RSK võistlejat Tapal toimunud Lääne-Virumaa meistrivõistlustel kreeka-rooma ja naistemaadluses. Kokku
võistles 95 poissi ja tüdrukut.
Saavutasime järgmised kohad:
Kreeka-roomamaadlus:
1. koht – Sander Kriel
1. koht – Virgo Raja
1. koht – Astor Argos
1. koht – Joel Henry Visnapuu
1. koht – Kristjan Jaago
1. koht – Andris Pent
2. koht – Siim Argos
2. koht – Henri Eenpuu
2. koht – Karlis Viidas
2. koht – Romel Seemann
3. koht – Aleks Nester
3. koht – Remo Ojaste
3. koht – Andreas Viidas
4. koht – Agon Aas
4. koht – Rico Leiten
4. koht – Urmas Andero Aal
4. koht – Mikk Sikkar
6. koht – Kristo Ojaste
9. koht – Henri Alas
Naistemaadlus:
1. koht – Anu-Liis Raudsepp
2. koht – Jonete Visnapuu
2. koht – Eva-Maria Raudsepp
2. koht – Käroly Seemann
Lembit Kalter
maadlustreener

Valla parima sportlase kandidaadiks
võib olla isik, kes on sündinud, töötab, elab või õpib üldhariduskoolis
Väike-Maarja vallas või kuulub mõnda
valla spordiklubisse.
Kandidaate saab esitada 31. detsembrini e-posti aadressil spordikeskus@v-maarja.ee
Ettepanekuid aasta parimate kohta võivad konkursile esitada kõik valla
füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult koos
kandidaadi nime, sünniaja, 2017 aasta
jooksul saavutatud sportlike tulemuste
(võib lisada viidetena) ja esitaja kontaktandmetega. Lisaks palume esitada
fotofail, mis võimaldaks vajadusel paberfoto trükkida (koos pildi autoriga,
võib lisada viidetena). Võimalusel esitada kandidaadi kontaktid.
Palume esitada ka põhjendus kandidaadi esitamiseks, mida kasutatakse

parimate sportlaste autasustamisel.
Aasta parima tiitli eesmärk on väärtustada sporti ja avaldada tunnustust
isikutele, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
paikkonna sporditegevusele järgmistes
kategooriates:
- Aasta sportlik neiu (vanus kuni 19
a, k.a)
- Aasta sportlik noormees (vanus
kuni 19 a, k.a)
- Aasta naissportlane
- Aasta meessportlane
- Aasta sportlik veteran (50+)
- Aasta sportlik perekond (vähemalt
ühe lapsevanema ja vähemalt ühe alla
18a lapse sportlik tegevus)
- Aasta võistkond
- Aasta treener/juhendaja
- Aasta spordisõber (edukaim harrastaja või spordiedendaja)
Nominentide nimekiri avaldatakse

valla jaanuarikuu infolehes, valla kodulehel ja Väike-Maarja spordihoone
Facebooki lehel.
Esitatud andmete põhjal teeb Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi
(RSK) liikmetest moodustatud 5-7 liikmeline komisjon kokkuvõtted hiljemalt
31. jaanuaril 2018.
Parimateks valituid autasustatakse
Väike-Maarja valla Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel meenega ja nime kandmisega Spordiaasta tegijate raamatusse.
Nominente tänatakse tänukirja ja
valla sümboolikaga meenega.
Olgem agarad aktiivsemaid sporditegijaid märkama ja andkem neist
teada!
Jane Kool
Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi
518 4071

Väike-Maarja kergejõustiklased on võistlushoos
Noored kergejõustiklased võtsid koolis mõõtu 20. novembril, mil toimusid
Väike-Maarja gümnaasiumi 1.-6. klassi
kergejõustiku meistrivõistlused. Ligi 80
osalejat võistlesid 60 m jooksus, kõrgushüppes, kuulitõukes ja 60 m tõkkejooksus.
Püstitati uued koolirekordid kõrgushüppes – tüdrukutest 5. klassi õpilane
Kati-Ly Randviir tulemusega 1.36 m ja
poistest 6.a klassi õpilane Aivar Ellam
tulemusega 1.65 m.
5. detsembril võistlesid meie noored Rakveres TV 10 Olümpiastarti
Lääne-Virumaa I etapil. Osalesid 11
Väike-Maarja õpilast, kelle parimateks
tulemusteks olid:
- Kati-Ly Randviir, 60m jooks, 9,26 –
3. koht;
- Kati-Ly Randviir, kõrgushüpe, 1.34
– 1. koht;
- Hugo Hurt, kõrgushüpe, 1.22 – 5.

koht;
- Ken Hurt, kõrgushüpe, 1.22 – 6.
koht;
- Oliver Tein, 60m jooks, 8,24 – 1.
koht;
- Aivar Ellam, 60m jooks, 8,30 – 3.
koht;
- Aivar Ellam, teivashüpe, 2.30 – 3.
koht.
9. detsembril olid noored sportlased
aga Võrus TV 10 Olümpiastarti üleriiklikul I etapil. Osalesid Kati-Ly Randviir,
Getrin Raudsepp, Andriana Ingeroinen,
Ken Hurt, Hugo Hurt, Oliver Tein ja Aivar Ellam. Tiheda konkurentsiga võistlusel, kus igal alal oli keskmiselt 80
parimat kergejõustiklast koolidest üle
Eesti, olid meie õpilaste silmapaistvaimad tulemused:
- Kati-Ly Randviir, kõrgushüpe, 1.34
– 5. koht;
- Oliver Tein, 60m jooks, 8,13 – 9.

Maakilb Väike-Maarjas
Juba neljandat aastat toimus Maakilva 1. eelvooru üks osavõistlusi Väike-Maarjas. Varasemalt toimusid mängud Georgi söögitoas, tänavu aga Ebavere tervisespordikeskuses, kus mängutingimused olid paremad.
Osalesid Kiviõli, Mäetaguse, Venevere, Viru-Nigula, Põltsamaa ja Väike-Maarja võistkonnad. Väike-Maarja
võistkond esines koosseisus Jüri Vili-

maa, Roomet Sepping, Raivo Raigna,
Alar Tiidt ja Ivar Lass. Meie võistkond
küll mängu ei võitnud, kuid üleriigilises
konkurentsis olime pärast esimest vooru 15. kohal.
Teine voor toimus Mäetagusel, kus
meil õnnestus samade meeskondade
konkurentsis saavutada teine koht. Superliigasse (10 paremat üle Eesti) me
küll otse ei pääsenud, kuid veebruaris

koht;
- Aivar Ellam, 60m jooks, 8,27 – 14.
koht;
- Aivar Ellam, teivashüpe, 2.71 – 13.
koht.
Ühtlasi püstitas Aivar Ellam oma
teivashüppe tulemusega Võrus ka uue
koolirekordi.
Meeskondlikult arvestatakse meie
kool suurte koolide hulka ja oma tulemustega on Väike-Maarja gümnaasium
üleriiklikus arvestuses 28-st koolist 10.
kohal.
Kergejõustiklased treenivad kehalise kasvatuse õpetajate Tauno Tihti ja
Geidi Kruusmanni juhendamisel.
Heili Nõgene
Gümnaasiumi avalike suhete spetsialist

toimuva rahvaliiga finaali kaudu on
meil võimalik veel Superliigasse pääseda.
Külalisvõistlejatele väga meeldis
mängukoht meie Ebavere tervisespordikeskuses ning nad palusid tänada
juhatajat Jane Kooli ning Ebavere perenaist Inna Maršalovat. Eriti tänulikud
oldi pakutud kohvilaua eest!
Ivar Lass
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Reedel, 19. jaanuaril
kell 16.00
Rakke Noortekeskuses

Ürituste korraldamise koolitus
Noortekoolitaja: Eli Sukles
Ürituste korraldamise koolitust, mis toimub noorte arenguprogrammi raames, rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

KIRILOOMAD
ja Anu Raua NÖÖRVAIBAD
Anu Kotli
näitusel

VÕTA NÄPUST!

Väike-Maarja
taluturul saab nautida
ka aromaatset kohvi
Väike-Maarja taluturul on nüüd
hea võimalus peale talutoidu- ja
käsitööostude sooritamist nautida aromaatset kuuma masinakohvi Eestis röstitud kohviubadest.
Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi TALUTURG on Väike-Maarja bussijaamas avatud
reedeti ja laupäeviti kell 10-15.
Müügil on kohalike tootjate
köögivili, piima-, leiva- ja teravilja-tooted, mesi, hoidised, käsitöö.
Alates detsembrist on turul
laiendatud kaubavalik.

JÕULUTURG on avatud
19.-21. detsembril kell 11-14 ja
22.-23. detsembril kell 10-15.
Aasta viimasel nädalal on turg
suletud.
Uuel aastal kohtume
taas 5. jaanuaril.
Info: tel 526 0283

Prima Pet Premium OY on suurim lemmiklooma
toitude turustaja
Soomes, käibega
27 milj eurot aastas. Ettevõtte tootevalikus on rohkem kui 2000 erinevat lemmikloomadele mõeldud toodet. Ettevõte tegeleb lemmikloomatoidu tootmisega Eestis, Pandivere L.T. OÜ tehases ja integreerib siia kogu konservtoidu
tootmismahu. Pandivere L.T. tehases töötab täna 20 inimest.
Seoses tootmismahu suurenemisega otsib Pandivere L.T. OÜ oma
meeskonda

TOOTMISSEADMETE OPERAATORIT
Peamised tööülesanded:
• Erinevate toodete tootmine vastavalt tellimustele
• Tööpinkide tõrgeteta toimimise tagamine ja pisirikete likvideerimine
• Toodete kvaliteedi jälgimine ja tagamine
Nõuded kandidaadile:
• Füüsiliselt vastupidav
• Omab tehnilist taipu
• Valmidus töötada meeskonnas
Kasuks tuleb:
• Kogemus tööstusettevõttes
Ettevõte pakub:
• Väljaõpet kohapeal
• Vajadusel koolitusi
• Toredat kollektiivi
• Pikaajalist töösuhet
• Kindlat palka
Palume saata oma CV ja vabas vormis eesti keeles avaldus hiljemalt 8. jaanuar 2018 a e-posti aadressil erki.vister@primapetpremium.ee. Täiendavatele küsimustele saab vastuseid tel +372 515 2811. Kandideerijate avaldusi
käsitleme konfidentsiaalselt.
Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa 46209.

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi

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

10. NOVEMBRIST 2017
6. JAANUARINI 2018

Väike-Maarja muuseumis

13.01.2018 KELL 16:00
VÄIKE-MAARJA
SELTSIMAJAS

Tšellokvartett

C-JAM
Väike-Maarja vald

MTÜ
Kotli
Maja

Kujunduses on kasutatud
Anu Raua vaipa “Jõulusahver”.

Näituse Võta näpust! teine õpituba

Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril kell 12 kohtume Väike-Maarja muuseumis näituse Võta näpust! autorite Anu Kotli ja Anu Rauaga. Osalemiseks on soovitav
registreeruda 523 6582 või kadri@kaarlitalu.ee
Omaosalus 5 eurot.

EELMÜÜGI PILET KUNI 8.01. VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAST 8.PILETILEVI.EE 12 – 14 EUR. INFO: 53024437

Detsember 2017.a.

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.

MÜÜA

lõhutud küttepuid
(pikkus vastavalt soovile,
erinevad puuliigid).
Müüme ka kuiva
ja 3m küttepuud.

Tel 507 4553

Kui müüd või rendid
põllumaad,
siis ikka kohalikule,
teadlikule põllumehele!
Kontakt: tel 5194 2122
Pakume väga soodsatel
tingimustel rendile
kontoriruume
Väike-Maarja Meiereis
II korrusel
Väike-Maarja, Pikk 30
Ruumid sobilikud juuksurile,
massöörile, raamatupidajale,
müügimeestele
(oma katlamaja keskküte, veevarustus, ruumid valve all)

Info: tel 505 0425
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.

Rakke koguduses
Jumalateenistused pühapäeviti kell 14.30.
EEKBKL Rakke koguduse aadress: Oru 1-1, 46301 Rakke
Kogudust juhatab diakoniss Tiina Teppo.
Tel 5623 1313, e-post rakke.kogudus@gmail.com
Koguduse veebileht: http://rakkekogudus.weebly.com/
Kalmistumeistrite kontaktandmed:
Väike-Maarjas – Ruth Palmiste, tel 516 1809
Simunas – Mirjam Kesküla, tel 524 7944

Ao kalmistu hooldaja – Aili Uustalu, tel 524 6501

kolmetoaline omanäoline korter
Simunas Allee 11-2.
Korteris ahi ja
korterisisene keskküte.
Kontakt: tel 504 1754

MÜÜA

Jõuluaja jumalateenistused
Avispea kirikus:
24. detsembril kell 18.00 – Püha Jõuluõhtu. Esineb meeskvartett
Simuna kirikus:
24. detsembril kell 17.00 – Püha Jõuluõhtu
25. detsembril kell 11.00 – I Jõulupüha
31. detsembril kell 16.00 – Vana-aastaõhtu. Lahkunute mälestamine
Simuna kogudusemajas:
26. detsembril kell 11.00 – II Jõulupüha
Väike-Maarja kirikus:
22. detsembril kell 11.00 – õpilastele
24. detsembril kell 19.00 – Püha Jõuluõhtu (teenib õpetaja Enn Salveste)
26. detsembril kell 13.00 – II Jõulupüha
Väike-Maarja hooldekodus:
22. detsembril kell 12.00
Ao kabelis:
24. detsembril kell 16.00 – Jõuluõhtu kontsert-jumalateenistus (pastor
Margus Kask). Esinevad Rakke naiskoor ja Kesk-Eesti meesvokaalansambel
Beati
Rakke koguduses (Oru 1-1, Rakke):
31. detsembril kell 14.30

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Info: tel 504 5215 ja 514 5215
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:
Olev Liblikmann, Krista Ustav, Ellu Moisa,
Reet Eesmäe, Hans Kruusamägi.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt

MÜÜA

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

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

Soovin osta 1- või 2-toalise
korteri Triigi külas
või Väike-Maarja alevikus,
soovitavalt ahiküttega.
Kõik pakkumised on oodatud:
telefonil 516 0424 (Kristo)
e-post: kristoop@gmail.com
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Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

Detsember
70 Tiia Issak – 11. detsembril
70 Ain Paas – 13. detsembril
75 Ellen Pohlak – 5. detsembril
80 Helgi Suve – 7. detsembril
81 Virve Salu – 23. detsembril
82 Elvi Nazimova – 1. detsembril
82 Nikolai Nekljudov – 19. detsembril
83 Ida Haikonen – 16. detsembril
83 Maimu Kalda – 8. detsembril
83 Ilmar Laane – 12. detsembril

84 Borja Lehtla – 17. detsembril
85 Ellen-Loreida Harend –
18. detsembril
88 Benita-Vilhelmine Põldmaa –
3. detsembril
88 Gustava Vettik – 29. detsembril
89 Juta Laht – 10. detsembril
90 Erika Alatsei – 20. detsembril
92 Lehte Haiba – 18. detsembril

Jaanuar
95 Aino Martsepp – 1. jaanuaril
95 Aino Õunapuu – 4. jaanuaril
89 Uno Toomsalu – 10. jaanuaril
89 Heino Kokkuta – 20. jaanuaril
88 Malle Pärnaste – 18. jaanuaril
87 Vaike Metspõld – 6. jaanuaril
87 Johannes Ehastu – 8. jaanuaril
87 Lembi Krutto – 27. jaanuaril
86 Evald Villbach – 16. jaanuaril
86 Linda Kesküla – 18. jaanuaril
86 Virve Soosaar – 26. jaanuaril
86 Helve Kägu – 26. jaanuaril
85 Meri Hindrekus – 1. jaanuaril
85 Liivia Sahk – 3. jaanuaril
85 Anna Tealane – 26. jaanuaril
83 Milvi Relli – 1. jaanuaril
83 Rodion Meisner – 1. jaanuaril
83 Silvi Viikmaa – 13. jaanuaril
83 Ellen Pohlak – 17. jaanuaril
83 Gelmi Kurg – 26. jaanuaril
83 Juta Taaliku – 29. jaanuaril
82 Andrus Kõrgmäe – 10. jaanuaril
82 Agnessa Vetrin – 12. jaanuaril
82 Hilje Turu – 12. jaanuaril
82 Ilse Püss – 14. jaanuaril

82 Helju-Marianne Kasela –
15. jaanuaril
82 Svetlana Märtson – 25. jaanuaril
82 Valentina Bushuyeva – 28. jaanuaril
81 Lehti Bärengrub – 3. jaanuaril
81 Vladimir Stalberg – 7. jaanuaril
81 Aita Rõuk – 16. jaanuaril
81 Viivi Veia – 19. jaanuaril
81 Eda Laos – 21. jaanuaril
81 Reino Saarepera – 22. jaanuaril
81 Aino Midt – 25. jaanuaril
80 Elvi Heinpalu – 2. jaanuaril
80 Reet Themas – 8. jaanuaril
80 Jaan Viikberg – 10. jaanuaril
80 Helju Nurk – 19. jaanuaril
80 Hillar Teppo – 31. jaanuaril
75 Aino Johannson – 5. jaanuaril
75 Aimar Tedre – 6. jaanuaril
75 Valli Liivak – 8. jaanuaril
75 Ain Verbo – 16. jaanuaril
75 Reet Ruuven – 23. jaanuaril
75 Tamara Nikolajeva – 30. jaanuaril
70 Kaido Sirel – 3. jaanuaril
70 Erich Kiitsak – 16. jaanuaril
70 Reino Särgi – 26. jaanuaril

Soovime õnne ja tugevat ter vist!

Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …
Matthias Heinsalu – 6. novembril
Joosep Hiire – 24. novembril
Laura-Liisa Aas – 28. novembril
Siim-Sander Aas – 28. novembril
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Eero Reinek
Vjatšeslav Kuzmin
Jaan Viin

07.02.1963 – 18.11.2017
12.11.1953 – 05.12.2017
15.03.1936 – 05.12.2017

TELLI
Eesti lipud, vimplid,
vardad ja vardahoidjad

Väike-Maarja Hooldekodu

e-poest www.lipuvabrik.ee
Kaup kätte ühe tööpäevaga!

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:

(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad, • mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. jaanuaril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

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

Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
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Soovime kõigile imeilusat jõuluaega,
säravat aastavahetust ja
edukat uut aastat!
Rakke noortekeskuse juhataja koos noortega

Noortekeskus soovib kõigile

ilusaid jõule ja head uut aastat!
Jälgige uudiseid blogis:
https://vaikemaarjavallanoortekeskused.wordpress.com/
ja Facebookis: Väike-Maarja valla noortekeskused

Jõulusoovid
Kallid kultuurikandjad ja seltsimaja külalised!

Rahulikke jõule ja
kordaminekuid uuel aastal!
Soovib seltsimaja kollektiiv

Esimese advendiga sai alguse kaunis jõuluaeg. Aeg, mis täis ootusi ja
lootusi, hoolivust ja armastust. Aeg, mis toob lastele üllatusi ja rõõmu.
Hakkavad käima päkapikud ja varsti saabub jõuluvana. Koolimaja on
muutunud kauniks jõulumaaks.
Tänan kõiki päkapikke, kes kooli kaunistamisele kaasa aitasid! Olete
oodatud kooli jõululaadale 19. detsembril kell 12.00 õpilaste valmistatud meeneid ja maiustusi ostma ning jõulupeole 21. detsembril
kell 18.00.
Kaunist advendiaega ja toredat aastavahetust kõigile!
soovib Rakke kooli pere

Jõulurahu, soojust, valgust,
hingerahu, kirgast algust,
kauneid hetki, kalleid palju,
vahvaid hetki, rõõmsaid nalju!
Ilusat pühadeaega!
Väike-Maarja Valla Raamatukogu

Kallid Simuna rahvamaja suured ja
väikesed isetegevuslased, muusikakooli
pere ja raamatukogu ning kõik sõbrad,
toetajad ja kultuuritöös kaasalööjad!
Aastat lõpetan oma soovidega:
Võta tänutundes vastu see, mis Su
ümber on paremaks muudetud!
Hoia ja kaitse seda, mis loodud!
Tee endast olenev,
et edasiminek võiks jätkuda!
Kui omad häid ideid – ava end!
Ära virise ja tee vaid kriitikat –
abista, kuis suudad!
Ole kokkuhoidlik, sest kõik
aastad ei ole võrdselt helded!
Tule toime ka kriisiaegadel!
Aita hädasolijaid, vastutasu ootamata!
Ole leplik ja tähelepanelik!
Ära kaota lootust, paremaks
minna saab alati!!!
Rahulikku jõuluaega, heldet jõulutaati,
karussellina keerlevat aastavahetust,
kõike ikka selleks,
et uute lootustega alustada aastat 2018!
Auli Kadastik

