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HEAD VÕIDUPÜHA
JA TURVALIST
JAANIPÄEVA!

SEEKORD LEHES:

Unustatud mõisad
ootavad sel suvel
taas külalisi

Legendaarne
tantsujuht
Maie Orav

2021. aasta suvel avavad 30 Eestimaa mõisa viieks päevaks
seitsmeteistkümnendat korda oma uksed. Kokkulepitud külastuspäevadel, sellel suvel 3. ja 4. juulil, 17. ja 18. juulil ning
7. augustil, toimuvad igas koolis giidiga jalutuskäigud, avatud
on näitused ja kohvikud. Lisaks korraldatakse kontserte, töötubasid ja muid üritusi. Külastajad saavad esimesest mõisast
osalejaraamatu, millesse koguvad külastuspäevadel mõisatest
templeid. Vähemalt kümmet mõisat külastanute vahel loositakse välja auhindu.
Kiltsi loss on osalenud külastusmängus enamikul kordadel.
Kuigi meie maja on turistidele lahti kogu suve, on külastusmängus osalemine teiste mõisakoolidega ühtsustunde loomiseks hädavajalik. Maitsvate kookidega kohvik ning särasilmsed
giidid ootavad teid!

AJA MUSTRID
JA VÄRVID
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Merje Leemets

Kiltsi mõis. Foto Taavi Luik

T

Lääne-Virumaa maakaitsepäeva peetakse Väike-Maarjas
änavune
Lääne-Virumaa
maakaitsepäev leiab aset võidupühal, 23. juunil algusega kell
12.00 Väike-Maarja vallamaja

juures.
Traditsiooniliselt toimub keskpäeval
pärgade asetamise tseremoonia Eesti
vabaduse eest langenutele Väike-Maarja
Vabadussõja mälestussamba juures.
Kavas on politsei- ja piirivalveameti
ning päästeameti korraldatud etteasted.
Samuti on huvilistel võimalik tutvuda

kaitseliidu relvastuse ja tehnikaga.
Naiskodukaitse korraldab kohaliku
leinamaja toetuseks heategevusliku tõrvaseebi müügi ja pakub iga-aastase kombekohaselt sõdurisuppi.
Päeva naelaks tõotab kujuneda Paides presidendi läidetud võidutule pidulik
vastuvõtmine kell 14.30. Sellel aastal on
tuletoojateks noored, kes sündisid Eesti taasiseseisvumise algusaastatel. Lääne-Virumaale tuletoojateks valiti naiskodukaitsja Liis Ambos ja kaitseliitlane Elvis

Ranne.
Pidulikul tseremoonial antakse Lääne-Virumaa linnade ja valdade esindajatele üle Eesti Vabariigi presidendi poolt
Paides süüdatud võidutuli. Oma kodustesse jaanilõketesse presidendi süüdatud
tuld võtma on oodatud ka kõik virumaalased.
Meeleolu tõstavad päeva jooksul Väike-Maarja pasunakoor ja tantsuselts Tarapita. Tegevusi jagub nii suurtele kui väikestele. Täpsema programmi ja tegevuste

tutvustuse leiad www.v-maarja.ee.
Mootorratturite abiga jõuab võidutuli
ka Ebaverre, millest kell 19.20 süüdatakse
jaanilõke.
Maakaitsepäev jätkub Väike-Maarja
valla jaanipeoga Ebaveres kell 19 ja selle
lükkab käima ansambel Apelsin. Kell 21.40
vallutab lava aga bänd Parvepoisid.

Foto Kristel Kitsing

Wähja festival üllatab maitsete
ja meelelahutusega

T

änavu teist korda kutsub Wähja Festival osa saama kirkast päevast täis maitseid, melu ja meelelahutust. Üritus toimub 7. augustil Ao külas asuvas Näkiuurimiskeskuses.
Fesival algab kohaliku toidu laadaga ja päeva meelelahutuslik osa toimub
koostöös Rakke päeva eestvedajatega. Nimikangelase kohta jagavad teavet Eesti juhtivad jõevähi uurijad Margo Hurt ja Mati Kivistik.
Päev lõppeb hõrgutava Wähja õhtusöögiga, mida ilmestab muusikalise taustaga
Mait Trink. Toitu pakub Eesti üks parimaid restorane – Ratsakaevu 16. Kuna on Põhja-Eesti maitsete aasta, siis kasutame piirkonna toorainet.
Finaaliks on Vaiko Epliku ja Priit Võigemasti kontsert koos vähisupiga.
Kaur Salus
MTÜ Rakke Kalaspordiklubi
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Kristel Kitsing
toimetaja

Kirde maakaitseringkonna ja
Viru maleva pealiku Jaanus
Ainsalu soovid ja üleskutse
võidupüha puhul

K

PERSOON:
Kodutütarde juht
Silvi Aasumets

aitseliidu panus ühiskonna stabiilsusse ja sõjalisse heidutusse
rajaneb selgelt määratletud võimetel, mille keskmes on alaline
valmisolek ja kiire tegutsemisvõime oma
kodukohas. Oluline on see, kui täidame
hajutatud lahingupidamise ülesandeid,
tunneme ja teame olusid, keskkonda,
maastiku iseärasusi ning inimesi, kellele
saab toetuta.
Kirde maakaitseringkond ja Viru malev on alati valmis reageerima ohu korral,
seega meie oleme oma kodu kaitseks valmis, kas ka sina? Igal juhul, palun, avalda
soovi ja liitu meie ühtehoidva Kaitseliidu
perega. Sa oled siin alati oodatud, mis
iganes elukogemusega ja oskuste pagasiga Sa praegu oled. Kõik oskused, mida
oled elu jooksul omandanud, on abiks.
Meie organisatsioon pakub Sulle vabadust valida erialade ja tegevuste vahel, arvestame Sinu entusiastlike algatustega ja
proovime nad koos ka teoks teha. Igaüks
meist on hinnaline kodukaitsja, ühendades jõud, oleme koos võitmatud. Nii ongi
meie kodu ja riik alati kaitstud, ise tehes Jaanus Ainsalu. Foto erakogu
ja hästi tehes.
Head võidupüha, jaanipäeva, ja eesootavat kosutavat suve ning püsigem terved!

JAANIPÄEVA
KOMBED
JA TAVAD
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KOOLIDE
LÕPETAJAD
8-9

Turismiobjektid
on saanud
värske ilme
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LÜHIDALT
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Vallavalitsus võttis 19.05.2021 korraldusega nr 357 vastu Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b (katastritunnus 92702:002:0112)
asuva katastriüksuse maa-alast ligikaudu 400 m2 suurusele planeeringualale koostatud detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata hoonestusala ja ehitusõigus staadionit teenindava inventari- ja majandushoone rajamiseks.
Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldusega ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 10.06–
25.06.2021 vallavalitsuse veebilehel (https://v-maarja.kovtp.ee/
toos-olevad-detailplaneeringud) ja vallavalitsuses (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik, tööajal, etteregistreerimisega tel 329 5755).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust vallavalitsuse aadressil: Pikk tn 7,
46202 Väike-Maarja või valitsus@v-maarja.ee.

Detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik väljapanek
Väike-Maarja vallavalitsus annab teada, et ajavahemikul
09.06.2021–09.07.2021 toimub Ao külas asuva Teramäe katastriüksuse (66001:001:0330) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek.
Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringu eskiislahendusega tutvuda Rakke raamatukogus (F. R. Faehlmanni tee
26 Rakke alevik, lahtiolekuaegadel), Väike-Maarja vallavalitsuses
(Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik, tööpäevadel, etteregistreerimisega
tel 329 5755) ning Väike-Maarja valla veebilehel (https://v-maarja.
kovtp.ee/toos-olevad-detailplaneeringud).
Väljapaneku ajal on võimalik esitada Väike-Maarja vallavalitsusele kirjalikult oma arvamused eskiislahenduse kohta (valitsus@v-maarja.ee).
Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 6. augustil 2021 Rakke kooli aulas (F. R. Faehlmanni tee 46
Rakke alevik) algusega kell 18.00.

Juulikuus on vallavalitsus
kümnel tööpäeval suletud
12.–25. juulil on Väike-Maarja vallavalitsus kollektiivpuhkusel ja
sel ajal ei toimu vallavalitsuses kodanike vastuvõttu. Väga kiire ja
erakorralise informatsiooni saamiseks või edastamiseks saab helistada vallavanem Indrek Kesküla telefonile 510 7460.
Kollektiivpuhkus on kasutusel selleks, et lühendada perioodi,
kus vallaametnikud üksteist asendavad ning töö on osaliselt ikkagi häiritud. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja soovime kõigile kaunist suveaega!

Rakke kultuurikeskuses
toimuvad renoveerimistööd
Alates 1. juunist on Rakke kultuurikeskus ja teabepunkt seoses
hoone renoveerimisega suletud.
Rakke raamatukogus asuvad alates 01.06.2021 Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa tööruumid, info telefonil 5569
2792 ja sotsiaaltöötaja Anne Terner-Boiko tööruumid, info telefonil 529 6752.
Rakke piirkonna sporditöö korraldaja Enno Eilo tööruumid
asuvad Rakke spordikulbi ruumides Staadioni tänaval, info telefonil 515 3228.
Teabespetsialist Piret Lükk asub tööle Väike-Maarja vallavalitsusse vallasekretäri abi-registripidajana, info telefonil 510 3267.

Tee ettepanek valla
kaunitest koduaedadest
Väike-Maarja valla heakorrakonkurss „Kaunis kodu“ hindamiskomisjon ootab ettepanekuid ja vihjeid 1. juulini meie valla kaunitest
koduaedadest.
Kontakt Leie Nõmmiste tel 329 5756, 5348 8787 või
leie@v-maarja.ee. Hindamiskomisjoni ringsõit toimub juulikuu
viimasel nädalal.
Kaunist suve ja jõudu koduümbruse kaunistamisel!
„Kaunis kodu“ konkursi hindamiskomisjon

Tühi Männisalu küla ootab taas kokkutulekule
Männisalu ehk endise Naraka küla kokkutulek toimub laupäeval,
24. juulil 2021. a kell 13 küla mälestuskivi juures. Osalejatel palutakse ühise pikniku jaoks kaasa võtta veidi oma toidupoolist.
Info telefonil 5340 5718, Heili Tammus.

Kuldpulmapaare oodatakse endast teadma andma
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab vastuvõtu Lääne-Virumaa väärikatele
abielupaaridele, kellel on käesoleval aastal täitunud või täitumas
50, 55, 60, 65 jne abieluaastat.
Lähedaste ja sõprade telefonikõned või e-kirjad on oodatud
hiljemalt 2. augustiks 2021, registreerimaks austamissündmusele oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid, teisi lähedasi. Infot saata kas e-posti teel ingrid.
parnamae@virol.ee või telefonil 5304 0823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamissündmus juba kümnendat korda ning leiab aset reedel, 3. septembril 2021 a kell 13.00
Rakvere Kolmainu kirikus.

Salla seltsimaja laenutuspunkt on suletud
Salla seltsimaja laenutuspunkt on 29.06–24.08 suletud. Infot
saab Rakke raamatukogust: 329 1266; raamatukogu@rakke.ee.

29. mail andis maaeluminister Urmas Kruuse Oandu külastuskeskuses üle 2021. aasta toidupiirkonnaks valitud Põhja-Eesti piirkonna esindajatele sümboolse rändkahvli. Foto Tõnu Kiviloo

Vallavanema kuu

Vaadates kui kauni päikesepaiste ilmataat meile 5. juuniks kinkis, siis oleks ikka väga
mõnus olnud Pandivere Päeva
üheskoos nautida. Kahjuks kehtisid maikuus ning juuni alguses vabariigi valitsuse poolsed
piirangud COVID-19 tõttu ning
otsustasime traditsioonilise kodukandipäeva ära jätta. Veelgi
kurvem oleks ju olnud, kui meil
oleks olnud vaja korraldajatena
mõnele heale vallakodanikule
öelda: „Edasi ei pääse, sest inimeste lubatud piirarv on juba
täitunud!“ Samas, 1. juunil, lastekaitsepäeval, toimus seltsimajatagusel väljakul Pandivere
Päeva laste-eri, kus batuutidel
oli võimalik väikestel osalejatel
ennast täiega välja elada. Loomulikult jälgiti ettevaatusabinõusid ning kehtivaid reegleid.
Vallavalitsus sai maikuu lõpus
vallavolikogult loa viia eelarvesse sisse muudatused ning sellest tulenevalt suurendati planeeritavaid tulusid ca 190 000
ja kulusid 178 000 euro võrra.
Tänaseks oleme üle elanud nn
koroona teise laine nakatunute
arvu suhtes, aga sellega seotud
olulised mõjud ettevõtluskeskkonnale on täiesti ebaselged.
Eelarvesse prognoositud 2021.
aasta maksulaekumine on olnud
seni plaanipärane ning maksutulud jäid värske lisaeelarvega
muutmata. Meie vald on pigem
põllumajanduspiirkond,
kuigi
erinevate teenuste osutajate ja

muu äritegevuse hulk on igal
aastal kasvanud. Pandeemiast
said kannatada kõige rohkem
toitlustus- ja majutusasutused,
kuid piirangute mõjud ulatuvad väga paljude ettevõtjateni.
Lisaeelarve ei olnud tingitud
ainult COVID-i mõjudest. Küll
nüüd, suvel, tunduvad tuisud
juba kauge minevik. See „minevik“ koos 2021. novembri ja
detsembri prognoosiga läheb
omavalitsusele maksma 140
000 eurot (2020. aastal kokku ainult 15 000). Seoses COVID-19 investeeringutoetusega
(Väike-Maarja vald saab keskvalitsuselt kokku investeeringuteks 163 000 eurot) on selle
arvelt lisatud eelarvesse 31 500
eurot avalike mänguväljakute korrastamiseks ning 31 500
eurot Kiltsi mõisa piimaköögi
renoveerimiseks. Rakke kultuurikeskuse renoveerimiseks on
lisatud 100 000 eurot avaliku
ehitushanke kallinemise tõttu.
Aitäh vallavolikogule, kes toetas
Rakke kultuurikeskuse renoveerimise hankelepingu sõlmimist. Juhul kui oleksime selle
pidanud tühistama, siis tänaste
ehitusmaterjalide hindade juures, oleks suure tõenäosusega uus hange veelgi kallimaks
osutunud. Igatahes on Rakke
kultuurikeskuse renoveerimisega seotud töökoosolekud
OÜ Jõgeva Ehituse, omanikujärelevalve ja vallavalitsuse
esindajate vahel nüüd iganä-

dalaseks traditsiooniks. Hoone
soojustamine ja seal osutavate
teenuste
mitmekesistamise
(muuseum, muusikakool, perearst, hambaarst jms) seotud
ehitustegevuse valmimisajaks
on planeeritud 31.12.2021. Rakke
piirkonna inimesed saavad maja
perenaiselt Rene Põllumaalt ja
infotöötajalt Piret Lükilt küsida,
mida reaalselt tähendab hoone
ehituseelne „kokkupakkimine“.
„Elame paepealsel rannamaal, kus paas on näha ja käega katsuda. Sisemaa pool katab
seda mullakiht ning paas on
nähtav kruusana ja tuntav mineraalidena. Jõed ja ojad, mis
voolavad paepealsetelt mere
suunas, kannavad mineraale merre, kus ka mere-elustik
sellest osa saab. Meie põhjavesi säilib karbonaatsete kivimite
rüpes. Nii toituvad paemineraalidest otseselt või kaudselt
kõik meie taimed ja loomad.“
Selline on sissejuhatus Põhja-Eesti toidu teema-aastasse.
Kartul, oder, kala, suveköögid
ja triiphooned. Põhja-Eestil on
au olla valitud 2021. aasta toidupiirkonnaks. Maitsete aasta
kestab 2021. aasta juunist 2022.
aasta maini. Ka meie Pandivere
piirkond on Põhja-Eesti maitsete aastaga seotud. Soovitan külastada Väike-Maarja taluturgu
(näiteks 15. juunil – jälgi täiendavat reklaami valla kodulehel)
või 7. augustil Ao külas Wähja festivali. Sa saad maitsta nii

mõnusat Põhja-Eesti toitu kui
ka leiad häid kontakte, et enda
igapäevast toidulauda rikastada
meie piirkonnas kasvatatud ja
valmistatud kvaliteetsete toodetega.
Lisaks tavapärasele kevadisele kiirele töötempole on vallavalitsuses toimunud avatud
konkursid seoses muudetud
vallavalitsuse struktuuriga. Viisime läbi kolm avatud konkurssi
uutele teenistuskohtadele. Seoses sellega oli vaja pidada kandidaatidega erinevaid vestlusvoore ning välja selgitada parimad
ja sobivamad isikud. Õnneks
valikuvõimalusi oli, sest osales
mitmeid tugevaid kandidaate.
Juunis alustavad oma teenistusalast tegevust Väike-Maarja
haldusteenuste juht Kaire Kislov, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning
arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem. Loodan,
et elanikena annate veidi aega
uutele inimestele ülesannetega kohanemiseks. Muudatuste
olulisemaks väljakutseks on senise haldusosakonna ümberkujunemine kaheks: 1) arendus- ja
planeerimisosakonnaks ning 2)
allasutuseks: valla haldusteenused. Rakke ja Väike-Maarja
vallad sundliideti 2017. aastal ning oleme nüüd 3,5 aastat
toiminud ühe omavalitsusena.
Loomulikult on väljakutseks
olnud heakorra, kinnisvara ja
teede hooldusega seotud tegevuste kvaliteedi tõstmine. Valla
haldusteenused (allasutus) ongi
kujundatud selleks, et veelgi
efektiivsemalt toimida ühe organisatsioonina ehk ühe tervikuna. Muutused tekitavad alati
veidi ebakindlust, kuid tegutseme, et umbes aasta pärast saaksid meie teiste allasutuste juhid
ja ka elanikud anda tagasisidet,
et see oli vajalik muudatus.
2. juunil toimusid Väike-Maarja vallas saate „Kurvist
kurvi: Tartust Tallinna“ salvestused. Saade tutvustab vaatamisväärsusi Piibe maanteel. Kui
suur kurv Väike-Maarja vallas
tehti ja millised meie kohalikud
pärlid saates kajastamist leiavad, seda saad juba ise teleekraanilt näha.
Kauneid sõnajalaõisi ja positiivseid elamusi Väike-Maarja
vallas. Olgu selleks pilguheit
jalgrattalt sügavkollastele rapsipõldudele või lapsevanemana
pisaraid tagasi hoides koolide
lõpuaktustel.
Suvi tuleb! Ka jaanituli!
Indrek Kesküla

Kodu on meie kindlus
2020. aastal tehti Väike-Maarja
vallas 279 kodunõustamist. Õnneks eelmisel aastal meie vallas
ühtegi inimest tuleõnnetuses ei
hukkunud, kuid Eestis on tulesurmasid liiga palju.
Kahjuks näevad päästjad
ohtlikke kodusid iga päev. Probleemideks võivad olla hooldamata ja tuleohtlike küttekollete
kasutamine, vana ja ülekoormatud elektrijuhtmestik ning
suitsu- ja vinguandurita kodud.
Nendele lisanduvad ohtlikud
käitumisharjumused: siseruumides suitsetamine, lahtise tule
hooletu kasutamine, põlevmaterjali ohtlik ladustamine jms.
Silma on jäänud ka teisi ohte,
mis kodus varitsevad, nagu näiteks kodulähedased veekogud,
kus on katkised purded, järsud
ja libedad kaldad, ohtlikud kastmisvee võtmise kohad ja kodukeskkonnas kukkumine. Viimasest on veel vähe räägitud, kuid
kukkumised kodukeskkonnas
põhjustavad arvukalt vigastusi
ja isegi õnnetussurmasid.
Mõnede riskigruppi kuuluvate inimestega on võimalik

Mõned probleemid vajavad ka suuremal või vähemal määral investeeringuid. Foto erakogu
tegeleda nende probleemidele
tähelepanu juhtimisega,
mis
vajavad ka suuremal või vähemal määral investeeringuid.
Päästeameti ja kohalike omavalitsuste vahel toimib koostööprojekt „Kodud tuleohutuks!“,

kus päästja nõustab abivajajat ja
kohalikku omavalitsust ohtliku
kodu turvalisemaks muutmisel.
On hea tõdeda, et Väike-Maarja
vald on projektiga kaasa tulnud,
panustades omaosalusega ja
üheskoos on selle ajaga tuleo-

hutuks tehtud kakskümmend
üks kodu. Sellel aastal projekt
jätkub ja tuleohutuks tehakse
veel neli kodu.
Ennetustöö hakkab vilja
kandma alles aastate pärast,
seetõttu on vaja juba täna midagi ära teha. Igaüks saab selle
nimel pingutada, aidates oma
lähedasi, märgates abivajajat ja
pannes käed külge, et meie kodud saaks ohutuks.
Kui märkad probleemi naabri kodu turvalisuse osas ja näed,
et ta ise ei suuda midagi muuta,
siis teavita sellest korteriühistut, kohalikku omavalitsust või
helista infotelefonil 1247, sealt
suunatakse teave õigele ametkonnale, kes hakkab abivajava
inimese probleemiga tegelema.
Inimesed, märkame ja aitame abivajajat. Päästetöötajate
igapäevatöö on inimeste elu ja
vara kaitsmine, kuid üksi ei suuda me tervet Eestit turvaliseks
muuta. Selleks on vaja igaühe
kaasabi.
Mati Kõiv
Väike- Maarja päästekomando pealik
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2021. AASTA 1. JUUNIL – 5778.

Vallavalitsuses
VALLAVALITSUSES 05.05.2021

RIIGIHANKE TULEMUSTE KINNITAMINE,
TEEDE JA TÄNAVATE REKONSTRUEERIMINE

200 eurot Rakke alevikus, Pargi tn 14
kinnistul asuva elumaja vintskapi ja tuulekasti värvimistööde teostamiseks.
„VÄRVID VALDA!“ TOETUSE ERALDAMATA
JÄTMINE

• tunnistati kõik pakkumused hankedokumentides toodud nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks pakkujaks AS Tariston pakkumus maksumusega 84 242,08
eurot.

• otsustati jätta Vao Stables OÜ-le ja
mittetulundusühingule
Väike-Maarja
Mudelihall kampaania „Värvid valda!“
toetus eraldamata.

VALLAVARA RENDILE ANDMISE
ENAMPAKKUMINE

• edastati määruse eelnõu „Korteriühistutele toetuse andmise kord“ volikogule.

• otsustati panna kirjalikule enampakkumisele osta.ee keskkonnas kinnisvara rendile andmiseks: rendile antakse
viieks aastaks ligikaudu 9200 m2 Vao
külas asuvast Jõeoru kinnistust, alghinnaga 50 €/ha aastas.
KATASTRIÜKSUSTELE SIHTOTSTARBE
MÄÄRAMINE

• määrati Pandivere külas asuvate katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa
100%: Pandivere päikesejaam 1, Pandivere päikesejaam 2, Pandivere päikesejaam
3 ja Pandivere päikesejaam 4;
• määrati Ebavere külas Metalli tn 1
asuva katastriüksuse sihtotstarbeks
tootmismaa 100%;
• määrati Väike-Maarja alevikus Välja
tn 1b asuva katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa 100%.
NÕUSOLEKU ANDMINE ÜHISE
JÄÄTMEMAHUTI KASUTAMISEKS

KORTERIÜHISTUTELE TOETUSE ANDMISE
KORD, MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE

VÄIKE-MAARJA VALLA 2021. AASTA I
LISAEELARVE VASTUVÕTMINE, MÄÄRUSE
EELNÕU VOLIKOGULE

• edastati määruse eelnõu „Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve
vastuvõtmine“ volikogule.
RAIELOA OSALINE RAHULDAMINE

• nõustuti Väike-Maarja alevikus Ravi
tn 7 kinnistul kahe arukase mahavõtmisega.
PROJEKTI OMAFINANTSEERINGU
GARANTEERIMINE, OTSUSE EELNÕU
VOLIKOGULE

• edastati otsuse eelnõu „Projekti omafinantseeringu garanteerimine, Virumaa
Soome hüpe“ volikogule.
HUVITEGEVUSE TOETAMINE

• nõustuti ühise jäätmemahuti kasutamistega.

• eraldati taotlejale Leedus 12.05.16.05.2021 toimuvatel rahvusvahelistel
ratsavõistlustel osalemiseks 790 eurot.

NÕUSOLEKU ANDMINE KORRALDATUD
JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUMISEKS

VALLAVALITSUSES 12.05.2021

• anti taotlejale nõusolek mitteliitumiseks
korraldatud
jäätmeveoga
05.05.2021-20.01.2022 põhjusel, et aadressil ei elata.
SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE
KORD, MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE

• edastati määruse eelnõu „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ volikogule.
HOOLEKANDEASUTUSSE HOOLDAMISELE
SUUNAMINE

• suunati isik Pandivere Pansion OÜ
hooldekodusse üldhooldusteenusele;
• isik tasub oma sissetulekutest 85%
majutuse ja toitlustuse kulude eest, puudujääva majutuse ja toitlustuse kulu hüvitab Väike-Maarja vald.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati viiele taotlejale sotsiaalkorterid Väike-Maarja alevikus.
SIMUNA KOOLI ARENGUKAVA KINNITAMINE,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE

• edastati määruse eelnõu „Simuna
Kooli arengukava kinnitamine“ volikogule.
RIIGIHANKE TULEMUSTE
KINNITAMINE, RAKKE SIMUNA TEE 10
REKONSTRUEERIMINE

• kinnitati riigihankes „Rakke, Simuna
tee 10 hoone rekonstrueerimine” edukaks ühispakkujate osaühing Jõgeva ja
osaühing Evari Ehitus pakkumus, mis on
hindamiskriteeriumide alusel soodsaim
pakkumus maksumusega 685 503,61 eurot (lisandub käibemaks 20%) ja otsustati sõlmida ühispakkujatega hankeleping.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE

• määrati
projekteerimistingimused
ehitiste püstitamise ehitusprojekti koostamiseks aadressil Väike-Maarja alevik,
Oru tn 1.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba Naps Solar Estonia OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohal Suure-Rakke küla, Lammasküla tee 6.
ETTEVÕTLUSTOETUSE ERALDAMINE

• eraldati BarberAnnika OÜ projektile
„Barbersalongi sisustuse ostmine“ ettevõtlustoetust summas 2500 eurot.
„VÄRVID VALDA!“ TOETUSE ERALDAMINE

• eraldati taotlejale toetust summas

ERASTAMISMENETLUSE LÕPETAMINE
JA HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE
EELTOIMINGUD

• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
25.09.2013 korraldus nr 467 „Maaostueesõigusega erastamise eeltoimingud“
ja lõpetati Linda katastriüksusel asuvate
elamu, majandushoone ja kaevu juurde
maa ostueesõigusega erastamise menetlus;
• määrati Avanduse külas asuvate ehitiste teenindamiseks vajalikust maast
moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Avanduse küla, Linda;
• määrati ehitiste teenindamiseks vajalikuks maaks Linda katastriüksus vastavalt asendiplaanile;
• otsustati jätta hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Linda katastriüksus
(pindala 1546 m2) riigi omandisse;
• kinnitati Linda katastriüksuse maa
maksustamishinnaks 400 eurot;
• määrati Linda katastriüksusel asuvate ehitiste eeldatavaks püsimisajaks 50
aastat.
VALLAVARA RENDILE ANDMISE
ENAMPAKKUMINE

• otsustati
anda
rendile
alates
02.12.2021 kirjaliku enampakkumise
korras Osta.ee keskkonnas vallale kuuluv kinnisvara põllumajandussaaduste
tootmise eesmärgil: Väike-Tammiku
küla, Väike-Tammiku karjääri kinnisasja koosseisu kuuluv haritav maa, mille
pindala korralduse andmise ajal on 43,61
ha, tähtajaga 01.10.2026, alghinnaga 130
€/ha aastas.
PROJEKTITOETUSE ERALDAMINE

• eraldati Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Väike-Maarja koguduse projektile
„Kultuurisuvi 2021 Väike-Maarja kirikus“
projektitoetust summas 90 eurot.
ÜHEKORDSE TOETUSE ERALDAMINE

• eraldati Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Väike-Maarja koguduse projektile
„Teeliste kirik 2021“ ühekordset toetust
summas 700 eurot;
• eraldati Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Simuna koguduse projektile „V
Rahvusvaheline Gustav Normanni orelifestival – Gustav Normann 200“ ühekordset toetust summas 600 eurot.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE

• kinnitati hanke „Omanikujärelevalve teenuse ostmiseks Rakke, Simuna tee 10“ edukaks pakkujaks Tarindi
Consult OÜ pakkumus summas 14 880
eurot.

RAIELOA ANDMINE

• nõustuti Väike-Maarja alevikus Renne tee 8 kinnistul ühe arukase maha võtmisega.
NÕUSOLEK KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA
MITTELIITUMISEKS

• nõustuti mitteliitumisega korraldatud jäätmeveoga 05.05.2021-20.01.2022
põhjusel, et aadressil ei elata.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE

• määrati
projekteerimistingimused
Vao Agro OÜ-le päikeseenergial põhineva elektritootmisjaama projekteerimiseks aadressil Hirla küla, Karulauda.
AVATUD MENETLUSE KORRALDAMINE

• otsustati korraldada avatud menetlus
Ebavere külas, Heina kinnistul päikeseelektrijaama projekteerimiseks.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSE
RAHULDAMATA JÄTMINE

• otsustati jätta rahuldamata 21 hajaasustuse programmi esitatud toetustaotlust.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kokku seitsmele taotlejale summas 1360
eurot.

VALLAVALITSUSES 19.05.2021

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE

Detailplaneeringuga on kavandatud
Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b asuvale
Väike-Maarja vallale kuuluvale maa-alale
ehitada staadionit teenindav inventari ja
majandushoone, arvestades selle asukohavalikul parima kasutusmugavuse ja
staadioni alal paiknevate tehnovõrkudega. Hoonesse on planeeritud lisaks
spordiinventari paigutamise ruumile ka
kohtunike-, tualett- ja tehnoruumid.
• võeti vastu Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b asuva katastriüksuse
maa-alast ligikaudu 400 m suurusele planeeringualale koostatud detailplaneering.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati Hirla külas asuva Niidu katastriüksuse
jagamise
tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Niidu,
sihtotstarbega elamumaa; Niidupõllu,
sihtotstarbega maatulundusmaa; Niiduvälja, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Niidumetsa, sihtotstarbega maatulundusmaa; Niiduserva, sihtotstarbega
maatulundusmaa.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• eraldati
taotlejale.

sotsiaaltoetust

seitsmele

SOTSIAALTEENUSE KOMPENSEERIMINE

• otsustati tasuda raske puudega lapse
suvelaagri osalustasu vastavalt Porkuni
kooli esitatud arvele.
ELURUUMI SOTSIAALKORTERIKS
TUNNISTAMINE

• määrati sotsiaalkorteriks eluruum Simuna alevikus.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati kahele taotlejale sotsiaalkorter.
VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE,
TAMSALU MNT 1

• otsustati anda üürile viis ruumi (üldpind 80 m2) aadressil Tamsalu mnt 1,
Väike-Maarja alevik (Tehno hoone);
• määrati üüri suuruseks 160 eurot
kuus. Üürnikul tuleb lisaks tasuda kõrvalkulude eest.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastatati ehitusluba saunamaja
püstitamiseks asukohaga Kiltsi alevik,
Karja tn 1;
• väljastati ehitusluba Sunservice OÜle päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga Liivaküla, Kaupo.
KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati kasutusluba päikeseelektrijaama kasutamiseks aadressil Ebavere
küla, Kaarma tn 13.

RIIGIHANKE „VÄIKE-MAARJA VALLA
ÕPILASLIINIDE, VALLA AVALIKE LIINIDE
JA TELLITAVA SÕITJATEVEO TEENUS
2021-2022” PAKKUMUSTE VASTAVAKS JA
PAKKUMUSE EDUKAKS TUNNISTAMINE

Lihtmenetlusega riigihankes „Väike-Maarja valla õpilasliinide, valla avalike liinide ja tellitava sõitjateveo teenus
2021-2022” esitasid pakkumuse: Hanke
I osa OÜ M.K.Reis-X (maksumus 99 621),
OÜ T.A.Bussid (maksumus 119 021), AS
GoBus (maksumus 168 924), RTX Lines
OÜ (maksumus 239 086), Hanke II osa
OÜ M.K.Reis-X (maksumus 9 660), OÜ
T.A.Bussid (maksumus 12 420), AS GoBus
(maksumus 11 500), OÜ Kiiker (maksumus 9 890). Pakkumused on ilma käibemaksuta.
• otsustati tunnistada kõik pakkumused hankedokumentides toodud nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks mõlema hanke osas
OÜ M.K.Reis-X pakkumus.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2021. AASTA I
LISAEELARVE VASTUVÕTMINE, MÄÄRUSE
EELNÕU VOLIKOGULE.

2021. aasta I lisaeelarve koostamise
eesmärk on valla eelarve tulude ja kulude täpsustamine ning riigi I lisaeelarvega eraldatud COVID-19 toetuste lisamine. Lisaks korrigeeritakse investeeringu
projekte ja nende maksumusi vastavalt
läbiviidud hangetele ja selgunud toetussummadele.
2021. aasta I lisaeelarve on koostatud
vallavalitsuse ja eelarve täitmise eest
vastutavate isikute ettepanekute ja valla
raamatupidamise andmete põhjal.
• otsustati esitada määruse eelnõu
„Väike-Maarja valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine“ volikogu istungile.

VALLAVALITSUSES 26.05.2021
VOLIKOGU OTSUSE EELNÕU PEREMEHETUTE
EHITISTE HÕIVAMISE KOHTA

• edastati otsuste eelnõud „Peremehetu ehitise hõivamine, Kuivati“ ja „Peremehetute ehitiste hõivamine, Mirdi“
volikogule.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2020. AASTA
KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA
ARUANDE KINNITAMINE, OTSUSE EELNÕU
VOLIKOGULE

• edastati otsuse eelnõu „Väike-Maarja
valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine“
volikogule.
NÕUSOLEK KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA
MITTELIITUMISEKS

• otsustati anda nõusolek mitteliitumiseks
korraldatud
jäätmeveoga
01.06.2021-20.01.2022 põhjusel, et aadressil ei elata.
RAIELOA ANDMINE

• nõustuti Väike-Maarja alevikus Renne tee 6 kinnistul ühe hõbekuuse ja ühe
haava maha võtmisega. Haava mahavõtmine võib toimuda pärast lindude pesitsemisaja lõppu.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter
Vao külas üldpinnaga 39,5 m² tähtajaga
26.05.2022;
• määrati üüri suuruseks 15 eurot kuus,
millele lisanduvad kõrvalkulud.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE TULEMUSE
KINNITAMINE

• kinnitati osa kinnistu rendile andmine aadressil Jõeoru, Vao küla, enampakkumisel osta.ee keskkonnas, mille kohaselt on enampakkumise võitjaks, hinnaga
52 eurot hektari eest aastas, eraisik.
ASENDUSHOOLDUSTEENUSELE SUUNAMINE

• otsustati paigutada laps hooldusperesse ja sõlmida asendushooldusteenuse
osutamise leping.
VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE

• otsustati anda Järva Tarbijate Ühistu
kasutusse Väike-Maarja alevikus pakiautomaatide arvu suurendamise eesmärgil
Väike-Maarja vallale kuuluva kinnisasja
alal asuv maatükk vastavalt korraldusele
lisale tähtajaga 10 aastat;
• otsustati sõlmida Järva Tarbijate
Ühistuga maa tasuta kasutamise leping.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISEST
KEELDUMINE

• otsustati keelduda projekteerimistingimuste andmisest UÜ-le Evecon Solar
413 aadressil Ärina küla, Kännumetsa
päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
OÜ PANDIVERE VESI 2020. AASTA
MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

• kinnitati OÜ Pandivere Vesi 2020.
aasta majandusaasta aruanne;
• otsustati aruandeaasta kasum summas 37 764 eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
JUHATUSE LIIKME TAGASIKUTSUMINE

• kutsuti tagasi Osaühing Pandivere
Vesi juhatuse liige Kaarel Moisa alates
31.05.2021.
VÄIKE-MAARJA TERVISEKESKUS OÜ 2020.
AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMINE

• kinnitati Väike-Maarja Tervisekeskus
OÜ 2020. aasta majandusaasta aruanne;
• otsustati aruandeaasta kasum summas 55 116 eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
JUHATUSE LIIKME TASUSTAMINE

• määrati Väike-Maarja Tervisekeskus
OÜ juhatuse liikmele Ene Kinksile tulemusliku juhtimise eest ühekordne preemia summas 1000 eurot;
• määrati alates 01.06.2021 Väike-Maarja Tervisekeskus OÜ juhatuse
liikmele makstava tasu suuruseks 150
eurot kuus.

Vallavolikogus
VALLAVOLIKOGUS 27.05.2021

Osales 14 volikogu liiget. Puudusid:
Avo Part, Jorma Liivalaid, Andrus Blok,
Tarmo Rebane ja Enno Eilo.
PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMINE

• otsustati tuvastada Äntu külas Jaanimäe katastriüksusel asuvate ehitiste
peremehetus ning võtta ehitised arvele
Väike-Maarja valla omandina.
PROJEKTI OMAFINANTSEERINGU
GARANTEERIMINE, VIRUMAA SOOME HÜPE

• otsustati garanteerida Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt Riigi Tugiteenuste
Keskusele meetmesse 5.4. „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ esitatavas piirkondlikus projektis „Virumaa
Soome hüpe“ omafinantseering summas
kuni 5592,50 eurot.
KORTERIÜHISTUTELE TOETUSE ANDMISE
KORRA KEHTESTAMINE

• kehtestati korteriühistutele toetuse
andmise kord.
SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE
KORRA KEHTESTAMINE

• kehtestati sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord.
LEMMIKLOOMADE REGISTRI PÕHIMÄÄRUSE
KEHTESTAMINE

• kehtestati Väike-Maarja valla lemmikloomade registri põhimäärus.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2021. AASTA I
LISAEELARVE VASTUVÕTMINE

• võeti vastu Väike-Maarja valla 2021.
aasta I lisaeelarve.
SIMUNA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS
2021-2025 KINNITAMINE

• võeti vastu Simuna kooli arengukava.

VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUSE LIIKME
VABASTAMINE JA UUE LIIKME KINNITAMINE

• vabastati Kaarel Moisa Väike-Maarja
vallavalitsuse liikme kohustustest alates
28.05.2021;
• kinnitati Ene Kinks Väike-Maarja vallavalitsuse liikmeks.
LÄÄNE-VIRU LIIKUVUSUURINGU
KOOSTAMISE TULEMUSTEST

Tutvustas Kaur Sarv Tallinna Tehnikaülikoolist.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
30.06.2021.

Juuni 2021

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Aastad on selline rikkus,
mida osta ega müüa ei saa.
Need tuleb igaühel ükshaaval elada,
kõik nende rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada.
Oma tantsujuhi teekonnal on Maie
Orav loonud, kogunud ja jaganud rohkesti kullaterasid. Soovime palju õnne
ja jõudu selle tegevuse jätkamiseks!
Kuna Väike-Maarja oli pärast Tallinna Kultuurharidusala Kooli lõpetamist
Maie Oravale esimeseks töökohaks, on
tänavuse suure juubelisünnipäeva aegu
igati kohane meenutada tema panust
siinsesse kultuurilukku ning heita pilk
ka mõningatele tema hilisematele Väike-Maarja kultuurieluga seotud kontaktidele.

ESIMENE TÖÖKOHT

Lõpetanud kooli klubitöö organisaator-metoodikuna suunati Maie Orav
1958. aastal tööle Väike-Maarja rajooni
kultuurimaja instruktoriks. Lisaerialaks oli tal kooli lõpetamisel tantsuõpetamine. Õpitud eriala tõttu tuli ennast kohe ka rahvatantsujuhina näidata
ning 1960. aasta üldtantsupeol esindaski Väike-Maarjat kaks segarühma:
keskkooli ja kultuurimaja oma.
Väike-Maarja seltsimaja juubeliraamatus „Sajand seltsielu südames“ on
kirjas Maie Orava enda meenutused
oma Väike-Maarjasse tulekust ja siin
töötatud aastatest: „Kultuuritööd iseloomustab alati antud ajahetke mood.
Teatud ajavahemikul oli kultuurimajas
isegi kolm naistriot, rääkimata ansamblitest, koorist ja puhkpilliorkestrist. 1960ndate aastate alguses oli kultuurimajas ligi 30 taidlusringi. Tookord
oli teine aeg, inimestel oli enam vaja-

dust kokku saada ja suhelda, tänapäeva
mõistes võib seda aega pidada taidluse
kuldajastuks, vaatamata kõikvõimalike
vahendite ja tehnika vähesusele.“
Seltsimaja juubeliraamatus on Maie
Orav väga ilmekalt kokku võtnud ka
oma Väike-Maarjast saadud pagasi:
„Oma esimeses töökohas õppisin:
- erinevate inimestega suhtlema;
- sain täiskasvanuks;
- häält kasutama ja teksti täpselt
edastama;
- arenes kriitikameel nii enda kui
teiste suhtes;
- kohtusin huvitavate inimestega,
kellelt oli palju õppida;
- rajasin aluse professionaalse tantsuõpetaja kutsele.
Töötasin kultuurimajas kümme aastat, vahelduvalt instruktori ja kunstilise
juhina. Siis esitas elu uue väljakutse ja
aastatel 1969-2011 töötasin Tarvanpää
kunstilise juhina.“

ESIMENE MAIE ORAVA TANTSUDE
VÕISTUTANTSIMINE

Mare Taar, Väike-Maarja valla rahvamaja direktriss, Väike-Maarja Valla
Infoleht nr 5, mai 2001:
„Maie Orava tantsude võistutantsimine Väike-Maarjas oli igati tähenduslik. Nimelt just siit, Väike-Maarja
rahvamajast sai tema tantsujuhi tee
alguse. Pärast kooli lõpetamist suunati
Maie 1958. aastal siia tööle. 1968. aastal
asus ta elama Rakverre, kust käis kuni
1970. aastani Väike-Maarjas tantsurühma juhendamas. Tema käe alt kasvasid
välja praegused Väike-Maarja tantsujuhid Aino Lukman ja Ilme Sein.
Maie Orava tantsude võistutantsimine tõi kohale suure hulga tantsurahvast üle Eesti. Enim rühmi tuli
Tartust. Võistu sättisid end tantsima 9
segarühma ja 9 naisrühma. Tantsijaid
hindas 7-liikmeline žürii eesotsas tantsulooja endaga. Väike-Maarjast kuulus
hindajate hulka Ilme Sein.
Väike-Maarjas tantsiti Maie Orava
loodud umbes sadakonnast tantsust
17 tantsu. Enim esitati “Vigala reilendrit” ja “Labajalalõssi”. Hinnati rühma
ühtlust, riietust, esinemislusti, tantsu

sobivust rühmale, sammude
puhtust jne. Kogu võistutantsimist juhtis Pilvi
Lepiksoo – taas endine
väikemaarjalane ja rahvamaja töötaja (Pilvi asus tööle Väike-Maarja rahvamajas 1969. aastal pärast Viljandi kultuurikooli
lõpetamist. Tema eestvedamisel
alustas kooskäimist pereklubi, mis tegutseb tänaseni).
Võistutantsimisel tuli segarühmadest võitjaks rahvatantsuansambel
Tarbatu Tartust, naisrühmadest Kose
naisrühm Kirilind. Järgmise võistutantsimise au sai endale päeva vaieldamatu liider rahvatantsuansambel
Tarbatu.
Kontsertkavas tõid Tarvanpää tantsurühmad publiku ette Maie Orava uusimaid tantse tantsulooja enda muhedate kommentaaride saatel.
Pärast avamist kogunes lava taha
hulk õnnitlejaid ja tänajaid – Maie
Orava 60. juubelisünnipäevani jäi vaid
nädal. Lilledesse mattuv tantsuloojast
juubilar sai kuulda siiraid tänusõnu ja
õnnesoove. Lõpetuseks tänas Maie
kõiki osavõtjaid ja tunnistas, et jäi võistutantsimisega igati rahule.“

RAHVAKULTUURI PÄEVAD

Ville-Markus Kell, Väike-Maarja rahvamaja direktor, Väike-Maarja Valla
Infoleht nr 7, august 2008:
„18. ja 19. juulil 2008 toimusid Väike-Maarjas Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud rahvakultuuripäevad. Esimesel päeval esinesid
lõõtsamängijad ja kapellid, teine päev
aga oli rahvatantsu ja koorilaulu päralt.
Tantsu- ja laulupäeva ilmestasid
töötoad (regilaul, vili ja käsitöö) nii
rahvamaja sees kui ka õues. Töötubade eestvedajad olid Liili Heinla, Hanno
Tamm, Reena Rohtvee, Kai Tingas ja
Kristel Lehtme.
On sümboolne, et päeva keskel
toimus rahvamaja saalis legendaarse
tantsujuhi Maie Orava 50. tööjuubelit
tähistav tantsuetendus Tarvanpäält.
Tantsupidu, mis leidis aset Väi-

TANTSUSELTSI TARAPITA RISTIEMA

Egne Liivalaid, tantsujuht, Väike-Maarja Valla
Infoleht nr 8, september
2011:
„29. aprillil 2011 tähistasime Lennart Meri
sünniaastapäeva
ja
pidasime tantsuseltsi nimesaamispäeva.
Ristiema oli tantsupedagoog Maie Orav,
ristiisa meie endine
tantsija Jaak Läänemets. Sündis Tantsuselts Tarapita.“
2016. aasta märtsis tähistas Tantsuselts
Tarapita
Ebavere mäe jalamil
t ra d i t s i o o n i l i s e l t
oma nimepäeva ja
Lennart Meri sünniaastapäeva ning avaldas austust seltsi ristiemale Maie
Oravale tehtud töö ja panuse eest
rahvatantsu edendamisel.

nnistusega. Foto
hinna tu
kultuuriau
Rukkiräägu

V

äike-Maarjas esimesed töökogemused omandanud ning
siit oma pikka ja tulemuslikku
tantsujuhi teekonda alustanud
tuntud ja tunnustatud tantsuõpetaja
Maie Orav tähistas 28. mail oma 80.
sünnipäeva.

Orav
Maie

Legendaarne
tantsujuht Maie
Orav sai tuule
tiibadesse
Väike-Maarjast

ke-Maarja rahvamaja tagusel platsil, ei pea häbenema.
Egne Liivalaid oli kokku pannud ääretult maitseka ja
huvitava kava. Esinesid
rahvatantsijad algklassidest
seeniorideni.
Meeleolu täiendasid
segakoor Helin Väike-Maarjast ja setu
koor Helmine Mikitamäelt.“

s
Tobrelut
Ilve

4

RUKKIRÄÄGU KULTUURIAUHIND

Väike-Maarja Valla Infoleht nr 8, september 2016
3. juunil 2016 peeti Äntu külas Vesiveskil rukkikuningriigi päeva, mis seekord keskendus rukkile ja rukkileivale.
Rukkikuningas Hans Kruusamägi
kuulutas välja 2016. aasta Rukkiräägu
kultuuriauhinna saaja: „Kogu oma elu
tantsule pühendanud, üle poole sajandi tantsujuhina tegutsenud, pärimustantsu hoidnud ja edasi arendanud,
Tarvanpää seltsi innustanud ja tantse
loonud, aga mis kõige tähtsam – meeste tantsupidude traditsiooni algatanud
ja kasvõi karud tantsima pannud legendaarne tantsupedagoog Maie Orav
on Eesti Rukki Seltsi volikogu otsusega
22. aprillist 2016 kuulutatud Rukkiräägu kultuuripreemia laureaadiks.“
Tantsjuht Maie Orav oli Äntus ise
tunnistust vastu võtmas. Tunnistusega
kaasneva preemia aga andis rukkikuningas Hans Kruusamägi talle pidulikult üle 5. juunil Maie Orava 75. juubeli
puhul Kuusalus toimunud Orava tantsupeol.
Rukkikuningapäevalisi oli tervitamas maavanem Marko Torm, muusikalist meelelahutust pakkus meeleolukate lauludega Voldemar Kuslap.
Tantsujuht Maie Orava auks ja koosolijate rõõmuks esinesid ka tantsuseltsi Tarapita väikesed tantsijad õpetaja
Egne Liivalaidi juhendamisel.
Varasemate aastate Eesti Rukki
Seltsi Rukkiräägu kultuuripreemia laureaate: kirjanikud Mats Traat ja Hando
Runnel, kunstnik Anu Raud, laulja Voldemar Kuslap, filmilooja Tõnis Kask,
rahvaluuleteadlane Ingrid Rüütel jt.

VÄIKE-MAARJA RAHVATANTSU LUGU

Väike-Maarja Valla Infoleht nr 7, august 2016
2016. aasta 20. augusti keskpäeval
tervitasid Väike-Maarja seltsimaja ees
tantsurühmade Kuremarjad ja Rannapiigad liikmed legendaarset rahvatantsujuhti Maie Oravat. Ajalugu kordus.
1958. aasta samal päeval, so 58 aastat
tagasi, olid tolleaegse kultuurimaja töötajad maja ees tervitamas Maiet tema
esimesel tööpäeval Väike-Maarjas.
Nii algas endiste ja praeguste rahvatantsijate kokkusaamine, mis oli pühendatud taasiseseisvumispäevale ja
Väike-Maarja rahvatantsu loole.
Seltsimaja saalis tervitas kokkutulnuid valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aare Treial: „Neil päevil on
Eestis taasiseseisvumispäeva 25. aastapäeva tähistamiseks palju erinevaid
sündmusi. Meie pühendame tänavuse
taasiseseisvumispäeva Väike-Maarja
rahvatantsu loole: rahvatantsule, tantsijatele ja nende juhendajatele. Pakume
meenutusi sõnas ja pildis, nooremate
ja veidi vanemate lauljate-tantsijate
esinemisi ja osalemist tantsutammede
istutamisel.“
Siinsest rahvatantsu loost pajatasid
Ilme Sein, Pilvi Lepiksoo ja Maie Orav.
Ilme Seina tegevus tantsujuhina sai siin
aastakümnete eest alguse ja kestis siin
edasi. Pilvi Lepiksoo ja Maie Orav alustasid Väike-Maarjas oma kultuuritööd
ja tantsuteed ning suundusid siit kaugematele radadele, Maie Orav ka laiematele tantsukaartele.
Tantsurõõmu
pakkusid
Väike-Maarja lasteaia laulu- ja tantsulapsed (juhendaja Sirje Sõnum), Simuna naisrühm Simone (Auli Kadastik),
Kunda Rannapiigad (Taima Kivila) ja
Kuremarjad (Ilme Sein). Laulurõõmu
lisasid Kiltsi memmed (Merike Hövelson) ning mõnusat pidupäeva meeleolu
aitas luua Väike-Maarja lasteaia rahvapilliansambel Sirili (Sirje Sõnum). Ilme
Seina ja Taima Kivila esituses kõlas lustakas lugulaul „Tantsujuhid Keila-Joal
1979“ (klaveril Merike Hövelson).
Tänu ja tunnustuse osaliseks said
endised ja praegused rahvatantsujuhid: Maie Orav, Ilme Sein, Ly Niinepuu,
Ene-Riina Ruubel, Aino Lukman, Egne
ja Aivar Liivalaid ning pillimehed Harry
Veldi ja Heino Sein.
Sellest rahvatantsule pühendatud
päevast jäi Väike-Maarja seltsimaja
juurde parki kaks olulist tähist – kaks
tantsutamme, mille istutasid Maie
Orav ja Ilme Sein.
Tantsuõpetaja Ilme Seina kroonikaraamatust:
2018. aasta 18. augustil toimus Väike-Maarja seltsimajas rohkete osalejatega tantsupäev ning legendaarne
rahvatantsujuht ja tantsude looja Maie
Orav oli taas Väike-Maarjas külas.
Tantsulusti pakkusid tantsuselts Tarapita, Kiltsi Kobedad Mutid, osalemas oli varasemaid tublisid tantsijaid
Ilme Seina juhitud B-segarühmast jne.
Üheskoos vaadati üle tantsutammed
seltsimaja kõrval pargis ja uuenenud
Väike-Maarja.
Väike-Maarja kultuurilooga seotud killukesi
Maie Orava tantsujuhi-teekonnalt kogus
Ilve Tobreluts

Nagu 58 aastat tagasi, võeti ka 2016.
aasta 20. augustil Maie Orav isetegevuslaste poolt Väike-Maarja seltsimaja esisel rõõmsalt ja avasüli vastu
ning tantsiti ühiselt laulumängu „Kes
aias…“. Foto Ilve Tobreluts
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P

raegune Väike-Maarja vald kuulub Põhja-Eesti rahvarõivarühma. Valla territoorium on varasemalt jaotunud kolme
kihelkonna vahel: Väike-Maarja-, Simuna- ja Koeru kihelkond. Rahvariiete all mõtleme
peamiselt feodaalajal kantud talurahvarõivaid,
mida on kõige rohkem mõjutanud kõrgemast seisusest inimeste moerõivastus. Põhja-Eesti naise
kõige iseloomulikum erijoon oli see, et siin kanti
varrukateta särki, mille peale tõmmati lühikese,
rindu vaevalt kattev, varrukatega pihakate ehk
käised.

S

ärgi ülemine osa õmmeldi peenemast linasest kangast ja alumine osa oli jämedamast ja takusemast kangast. Avar kaelaava
tõmmati koomale läbi palistuse pandud krookpaela. Särk oli alusrõivas ja seda ei kaunistatud.
(ERM A447:26)

ERM A447:26

K

äised olid kaunistatud väga erinevate tikanditega. Lilltikand võis olla väga uhke, nagu
on tumepruuni tulitatud siidiga tehtud töö.
Selline iludus on olnud kindlasti tellimustöö ja
seda tikandit on kasutatud mitu korda. Kui varrukad ära kulusid, ega siis tikandit ära ei visatud
vaid kulunud osad asendati uue kangaga. Sinise
tikandiga käised näitavad ka teatud jõukust, sest
et vaene talurahvas ei saanud endale sinist indigo värvi lubada. Tikand ise võib olla nii tellitud,
kui ka mõne talutüdruku poolt tehtud. Väga levinud olid ka valged ja roosad tikandid. Täiesti
ilma tikandita käised olid argipäevaks. Sellistes
ei mindud kodunt välja ega võetud külalisi vastu.
Käiste alaservas oli alati 3-4cm laiune pits. (ERM
A293:275, ERM 13170, ERM 18158)

ERM A293:275

K

uni 18. sajandi alguseni oli valitsev ühevärviline ümber puusade mähitud või kokkuõmmeldud riidelaid ehk ümbrik. Seeliku
serv kaunistati villastest lõngadest palmitsetud
kitsa paelaga. Hiljem hakati seeliku alaserva kaunistama helmestikanditega ja kardpaeltega. Kaharad, värvlist tihedalt voltidesse seatud seelikud õmmeldi esialgu ühevärvilised, 18. sajandi
keskpaigast üha enam pikitriibulisest, ostetud
peenvillasest kangast. 19. sajandi alguseks oli
triibuseelikuid palju, sest neid hakati taludes ise
kuduma. Värvidel ja triibu kombinatsioonidel
kujunesid välja paikkondlikud erijooned. Algul
olid seeliku värvid tagasihoidlikumad, sest lõnga
värviti taimedega. Hiljem, kui tulid aniliinvärvid
läksid seelikud värvilisemateks. (ERM A2282, ERM
509:2086)

ERM 13170

K

ERM 18158

õige vanem peakate naistel oli pealinik. Ilmselt kanti ka linukaid, aga siitkandist pole
ühtegi säilinud. Alates 18. sajandist oli abi-

elunaise põhiliseks peakatteks lilltikandiga kaunistatud linane tanu. Need olid ka väga erinevate
tikanditega, uhkemad tikandid lasti teha ja lihtsamad tehti ise. Tanu servas oli alati umbes 2 cm
laiune pits, selle all punane pael ja kuklasse kinnitati punane lipsuga siidipael. Usuti, et punasel
värvil on kaitsevõime kõige halva eest. Simunast
ja Väike-Maarjast on säilinud unikaalsed otsiktanud, sarnaseid peakatteid on veel mõni Virumaalt, aga mujalt Eestist pole need levinud. Kõige
uuemaks peakatteks oli siidiga kaetud pottmüts,
need lasti meistril teha ja värvivalik oli väga lai.
Abielunaisel pidi alati olema pea kaetud. (ERM
13167, ERM A610:34)
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ERM A610:34

18.

sajandist on teada kõige vanemad põlled rohelisest peenvillasest kangast ja
kaunistatud
pealeõmmeldud kardpaeltega. Hiljem 19. sajandil olid pidulikumateks
põlledeks õhuke puuvillane klaarriie või kirju sitsikangas, ostukangas näitas jällegi jõukust. Tööl
kanti lihtsat, ühevärvilisi sitsist, linasest või isegi
takusest kangast tehtud põlle. (ERM A509:7219,
ERM A509:4725)
Naised kandsid alati ehteid. Ümber kaela olevad kurguhelmed olid sünnist surmani. Igapäevaselt kanti ka väikest preesi või vitssõlge, millega
kinnitati käistekaelus, asendas tänapäeva mõistes
haaknõela või paelu. Pidulikumad ehted olid silmadega preesid, väiksem kuhiksõlg ja hõberahadega helmed. Helmed olid klaasist
Jalakatetena kasutati igapäevastlt valgeid sukki, ilma mustrita, mis püsisid üleval sukapaeltega.
Jalanõuks oli igapäevaselt pastel, hiljem oli see
ainult tööjalanõu. Jõukamad lubased endale soome sussi või nahast pealt paeltega kingi.
Meeste mood on olnud tunduvalt igavam kui
naistel. Nemad pidasid ehk kandsid oma riided
rohkem ära ja neid on muuseumis väga vähe
näha. Meie piirkonnast on ainult üks särk ja üks
linane vatt. Särk oli linasest ja selle kuju pole ju
ajaga muutunud. (ERM A610:34, ERM A509:5049)

P

üksid – veidi allapoole põlve ulatuvate
põlvpükste mood tuli juba 17. sajandil ja jäi
väga pikaks ajaks. Suvel olid püksid linased
ja talvel villased. Sinine villane oli jällegi jõukuse
tunnus. Tehti ka nahast pükse, aga neid kanti eriti
tähtsatel puhkudel, nagu kosjaminek.
Üleriidena tehti vatid samast kangast nagu
olid püksid. Villastel vattidel, millega käidi väljas,
oli tavaliselt kaks rida vasknööpe, jälle jõukuse
märk. Kaela seoti rätik.
Jalakateteks olid sukad, Igapäevased valged ja
väljaskäimiseks sinised.
Jalas olid tööd tehes pastlad ja muidu jõukuse
näitamiseks nahast kingad või saapad.

ERM A509:5049

ERM A509:7219

Vaike Salus

ERM A2282

ERM 509:2086

R

ERM 13167

ERM A610:34

ERM A509:4725

Rahvarõivad on sõnumikandjad

ahvarõivad on meie esivanemate rõivad. Need ei ole lihtsalt kehakatted, vaid sõnumikandjad, jutustades aja jooksul
lugu – oma pere ja kihelkonna lugu.
Igal rõivaesemel on kandja eluetapist
lähtuv ehtimise ja kaitse tähendus.
Oleme rahvana pärinud oma esivanematelt need ajatud rõivad. Pärijatena
vastutame selle eest, kuidas pärandit
hoiame ja mida ise edasi pärandame.
Missugused olid esivanemate rahvarõivad, on aegade jooksul kogutud
üksjagu. Üks kogujatest oli ka lauluisa
ja eepose „Kalevipoeg“ kokku seadja
Friedrich Reinhold Kreutzwald. Eesti
Rahva Muuseum avaldas 2012. a raamatu „Kreutzwald Virumaa rahvarõivastest“. Õpetatud Eesti Selts pöördus
1842. aasta aprillis pastorite ja teiste
haritlaste poole palvega joonistada ja
kirjeldada eestlaste rahvarõivaid. Üks

sellisele üleskutsele vastajatest oligi
Friedrich Reinhold Kreutzwald, kelle
käsikirja avaldas ERM tema kahesaja
kümnenda sünniaastapäeva künnisel.
Kreutzwald kirjeldas Alutaguse rahvarõivaid (Alutaguse all mõistetakse
viit Ida-Virumaa kihelkonda: Vaivara,
Jõhvi, Iisaku, Lüganuse ja Viru-Nigula). Fr. R. Kreutzwaldi käsikirja Virumaa
rahvarõivastest aitavad lahti selgitada
etnograafi rahvarõivauurija Aino Voolmaa kommentaarid.
Üldiselt on uurijad jaotanud eesti rahvarõivaid territoriaalselt nelja
rühma: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja saared. Ajalooline Simuna
kihelkond asus Virumaa lõunapoolses
osas. Ühine piir oli Väike-Maarja, Viru-Jaagupi, Koeru, Laiuse, Torma kihelkonnaga ning ka Iisaku kihelkonnaga.
Simuna kihelkonna rahvarõivaste

kohta, võrreldes teiste Virumaa kihelkondadega, on kõige vähem säilinud
esemelisi näidiseid. Küll aga korvab
seda kirjeldava materjali rohkus. Kuna
näidiseid napib, on puuduvaid rahvariideosi laenatud naaberkihelkondadest või kaugemaltki. Nii on Helmi
Kurrik oma 1938. aastal ilmunud raamatus „Eesti rahvarõivad“ soovitanud
Simuna naiseülikonnas kanda seelikut
ja vööd Kadrinast, käiseid Viru-Jaagupist või Lüganuselt ning otsiktanu Simunast. Juba Kreutzwald kirjeldas oma
käsikirjas tanusid, mis esinevat Simuna
kihelkonnas veel praegugi s.o 1842.
Rahvarõivad on tänapäeval laialt
kantavad eelkõige laulu- ja tantsupidude traditsioonile. Valmistudes 1969.
aasta üldlaulupeoks, hakati pöörama
erilist tähelepanu esinemisrõivastele. ERMi kaasabil koostasid muuseumi
töötajad 19 erinevat kostüümikomp-

lekti. Virumaa rõivastest pakkus välja
Simuna kihelkonna naise ja neiu piduliku ülikonna rahvarõivauurija Aino
Voolmaa 1968. aasta ajakirjas Nõukogude Naine. Rahvarõivaste üksikosade kirjeldamisel ei ole viidatud muuseumi originaalesemetele. Seetõttu
on juurdunud arvamus, et kirjeldatud
seelik on pärit Simuna kihelkonnast.
Ajakirjas toodud seeliku kirjeldus aga
ühtib Väike-Maarja kihelkonnast pärit
seeliku kogumislegendiga, triibustikke
kõrvutades võib väita, et tegelikult on
tegemist naaberkihelkonna seelikuga.
Säilinud seelikutriibustikke on vähe.
Vanaemade mälestustes, et Simunas
kanti paljude värvikombinatsioonidega
pikitriibulisi seelikuid.
Samuti on Simuna rahvarõivaste käiste, peakatete, vööde ja põllede
valmistamisel aluseks võetud ERMis
kogutud ja säilitatud esemeid ning joo-

niseid.
Simuna esimene Simuna kihelkonna Muinsuskaitse Seltsi esimees Rein
Rääk tellis ERMist joonised 1920ndatel kogutud Simuna kihelkonna käiste
alase tikandi, seeliku triibustiku värvide, tanu tikandi, missugused olid vöö
mustrid ja kuidas nägi välja Simuna kihelkonnas valmistatud ja muuseumisse
antud 1923. a põll.
Põhjalikumalt saab lugeda Simuna
kihelkonna rahvarõivaste kohta raamatutest „Virumaa rahvarõivad“ ja „Simuna kihelkonna pärimus“. Väga head
materjali annab ka Aino Voolmaa kommentaar raamatule „Kreutzwald Virumaa rahvarõivastest“. Neid raamatuid
kasutas ka allakirjutanu.
Riina Tülli
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Silvi Asumets 24.03.2007 Kaarli kirikus kodutütarde lippe õnnistamas. Foto erakogu

Väike-Maarja
kodutütarde juht:
need lapsed
on minu töö, kuni
ma seda jõuan

V

25.01.2015 Väik
e-Maarja
kodutütarde sü
tähistamine au nnipäeva
Valguga. Foto liikme Vaike
erakogu

05.02.2019 kü
Piisakesi Eda-lastas
Foto erakogu Ines Etti.

äike-Maarjas
on
pea 20 aastat kodutütreid juhtinud
vaid üks naine –
ed ja noortr
tü
du
ko
ed
Esimes
e-Maarja
ik
Silvi
Aasumets.
TunnustaVä
04
20
2.
kotkad 24.0 ajas. Foto erakogu
tud vabatahtlik noortejuht
seltsim
on korduvalt mõelnud püssi põõsasse visata, aga teadmine, et noortejuhte on vähe
ning laste säravad silmad ja
õnnestumised on see, mis
ei lase kõigele käega lüüa.
„Eenpalu aeg, aastatel
2000 võeti kodutütreid
palju vastu – neid oli vist
klasside kaupa,“ rääkis Silvi
Aasumets ja tunnistas, et sel
ajal noortega väga ei tegeletud. Alguses juhendas tuttavaid tüdrukuid Väike-Maarjas Diana Kirs, aga Kundasse
kolides jäi tüdrukute juhendamine Silvi kanda. „Nad jäid
mulle, midagi teha polnud,“
tõdes Aasumets. „Meiega liitus ka kolm poissi, käisime
2003 Jõhvi paraadil ja 2004
Rakveres. Aastal 2003 oli kaks
tüdrukut ja üks poiss ning
aastal 2004 juba kaks poissi ja
viis tüdrukut. „2004 ma registreerisingi ametlikult ära Väike-Maarja rühma,“ jagas muljeid kodutütarde algusaastatest
kuni tänini neid juhendav Silvi
Aasumets.
Alguses käidi Saaremaal
suusalaagris ja suusavõistlusel.
„Mõtlesin, et nii ei lähe. Võiksime ennast rohkem näidata,“
meenutas kodutütarde juht.
Nii võttiski naine nõuks minna Vabariigi aastapäeva eel
Mare Taari juurde ja pakkus
kodutütreid appi. Alguses jagati pidulikes vormides kohvi
ja oldi auvalves. „Siis hakkasime ausamba juures käima
ja end rohkem näitama.“
Lapsi hakkas vaikselt juurlas.
st
Vi
is
br
em
pt
de tulema, toimusid esi2014. aasta se
Foto erakogu
mesed laagrid. „Nõnda see
läks: üks rääkis ühele, teine
teisele, kiideti, kui põnev on,“
kirjeldas Aasumets asjade
loomulikku käiku. Enda sõnul pole ta juhina pidanud
kunagi kodutütreid oma ridadesse värbama ega eraldi koolides organisatsiooni
tutvustama. „Ükskord jälle
tüdruk kirjutab mulle, et olen
see ja tahan hakata kodutütreks. Mis ma pean selleks
tegema?“. Loomulikult vastas
naine, et täita tuleb sooviavaldus ja see juhi kätte toimetada. „Üks sõbranna võtab ühe
ja teine teise kaasa – nüüd
ongi neid üle kahekümne.“
Algusaastatel oli kaks poissi ja
neli tüdrukut, kes aktiivsemalt
toimetasid. Ajapikku kadus
poistel huvi ära, sest vanus oli
kah juba selline, et tüdrukutega koos toimetada oli veidi
ebamugav.

ESIMENE LAAGER TOIMUS
ÄNTU SINIJÄRVE ÄÄRES

Esimene laager toimus Äntus, kus tuli
ise süüa teha. „See oli mitu päeva-ööd,
kus nad ise tegid omale süüa ja valmistasid vaarikavartest teed,“ meenutas
Aasumets põnevat aega. „Eriti vahva, et
nad Väike-Maarjast Sinijärveni jalutasid
läbi metsa,“ meenutas ta naerulsui.

NOORTEGA TEGELEMISEKS TULI
ASTUDA NAISKODUKAITSESSE

Kuna toona oli nõue, et kodutütarde juht peab olema Naiskodukaitse
liige, siis tuli Silvi Aasumetsal astuda
Naiskodukaitsesse. „Me kõik, kes me
noori juhendasime, astusime koos,“
tunnistas noortejuht. Tänini on ta selle mitmekülgse organisatsiooni liige
ja leidnud väljundi just kodutütreid
juhendades ning evakuatsioonirühmas osaledes. „Need lapsed on minu
töö, kuni ma seda jõuan,“ kurtis naine tervisemurede üle. Kuigi vahel on
mõelnud ta kodutütarde juhtimise
teatepulga üle anda, siis jätkama on
sundinud teadmine, et noortejuhte on
väga raske leida. Samuti on aja jooksul nõudmised noorte juhendamiseks
aina kasvanud. „Ma käin praegu laagrikasvataja kursusel, et ma teaks, mis
on lubatud ja kuidas ma peaks ühe või
teise lapsega käituma,“ möönab Aasumets, kes on vabatahtliku juhina kogenud väga erinevaid olukordi. Samas
on mitmed nädalavahetused digiõpet
läbides juurde andnud naisele oskust
vaadata üritustele läbi lapse silmade.
„Viimase laagri tagasiside, mis me Äntus korraldasime, on olnud ainult positiivne,“ sõnas naine.

KODUTÜTREID KOONDUB
VÄIKE-MAARJA RÜHMA
KA TEISTEST VALDADEST

Kui tavapäraselt koonduvad ühte rühma ühe valla või selle lähiümbruse
lapsed, siis Väike-Maarja kodutütarde
seas on ka Haljala neidusid. „Mu lapselaps oli vahel minu hoida ning käis juba
viie või kuue aastaselt laagrites kaasas.
Sealt tekkis huvi, aga Haljalas polnud
rühma,“ rääkis Silvi teise valla tüdrukute kaasamisest. Ja eks klassikaaslased soovinud ka tema eeskujul vaimu ja
väega valla kodutütarde ridadesse astuda. „Kuigi on kauge, neile meeldivad
need lapsed siin ja see rühm,“ selgitas
noortejuht. Noored on Väike-Maarja
rühma tegevusest vaimustuses: matkad ja laagrid, suusavõistlused ja sportimine, oma ansambel. „Me teeme ju
kõike: korjame ravimtaimi, heegeldame
ja koome, laseme püssi, õpime sõlmede
tegemist ja koti pakkimist – neid huvitab see,“ tunnistas Aasumets.

KODUTÜTAR JÕUAB KÕIKE,
AINULT SIGADUSI MITTE

Juba kuus ringi kodutütreid seitsme-aastasest põhikoolini kasvamas
näinud noortejuht leiab, et noortest
riigikaitsjatest kasvab välja teismeline,
kellel pole aega ringi hulkuda ja sigadusi teha. „Palju on muusika- ja spordiharrastajaid – nad jõuavad sellega
tegeleda. Lisaks kodutütreks olemise-

le on nad ka koolis aktiivsed,“ kinnitas
Aasumets. „Lisaks muule hoiavad nad
kokku ja oskavad üksteist aidata, ja mis
oluline – nad oskavad märgata,“ kiitis
noortejuht.
Samuti tunnistas Aasumets, et kodutütarde organisatsiooni kuulumine
loob häid kontakte üle Eesti ja annab
võimaluse külastada kohti, kuhu ehk
muidu ei satuks. Veel on ka kodutütardel järgukatsed, mis õpetavad erinevaid
oskusi. Olulisel kohal on muuhulgas ka
esmaabi andmise oskus.

KANAEMA JA TIBUPOJAD

Vestluse käigus tunnistab Silvi, et kodutütred kutsuvad teda kanaemaks.
„Aga nad ongi minu tibupojad,“ naeris
ta. „Kui mingi mure on, siis nad pöörduvad mu poole ja ma peangi neid aitama,“ tunnistas kanaema rolli vabatahtlik noortejuht. Oluliseks peab ta noorte
suunamisel looduse märkamist. „Nad
on ainult telefonis. Matkamängul aga
polnud neil kellelgi aega seda vidinat
väljagi võtta,“ rõõmustas ta.
Maja koduhoovis on ta samuti tüdrukutele valge paberilehe pihku pistnud ja palunud hoovis olevad ravimtaimed kirja panna. „Kui kirja sai vaid viis
25st, siis käisime hoovi üheskoos läbi.“
Laste kõrvalt õpib väga palju, kinnitas staažikas noortejuht. „Kui kõik läheb korda, lapsed on rõõmsad ja õnnelikud selle üle, mis sa neile õpetad, siis
on kõik kahepoolne,“ teadis Aasumets.
„Kui lapsel silmad põlevad ja sa näed, et
õpitul on tulemus, siis see rõõmustab.“
Pea 20 aastat vabatahtliku noortejuhina panustanud Silvi Aasumetsa on
tunnustatud mitme kõrge tunnustusega, aga enim motiveerivad teda lapsed
ise. „See on ilus žest. Kui sa seda tööd
tahad teha, siis teed seda ju laste nimel,“ sõnas Aasumets.

RÜHMAL ON OMA NIMI JA AULIIKMED

Väike-Maarja kodutütarde rühm oli
esimene, kes võttis omale mõned aastad tagasi nime. „Kuna me vallaga ikka
seotud oleme ja meil on veega nii palju
sidusust ning valla vapil on kah piisk,
siis panime rühma nimeks Piisakesed,“
selgitas noortejuht nime valikut. Suurlaagrite tarvis on rühmal ka oma helesinised T-särgid. „Nii hea ja lihtne on
neid seal leida.“
Kohalikud kodutütred on olnud Tarapita esimese tule süütajad, kergliiklustee avamisel lindi lõikajad ja spordihoone projekti allkirjastamisel abiks.
Piisakeste eripäraks on see, et nad
kohtuvad oma vallast laia ilma läinud
kuulsustega. Oma eluteest on käinud
rääkimas Elina Reinold, Eda-Ines Etti ja
mitmed teised.
Lisaks on Viru ringkonna kodutütardel oma maskott, milleks on karu.
Sellele pani nime endine Väike-Maarja kodutütar Helen Roos. Karu Ly on
laagrites sageli kaasas. Lisaks Helen
Roosile olid Piisakeste rühma auliikmed Irene Kaldma ja Vaike Valk.
Kristel Kitsing
toimetaja
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Jaanipäeva kombed ja tavad

ene ajal oli jaanipidu
keelatud ja võidupühast ei tohtinud iitsatadagi. Pärast 1953. a
NSVL diktaator Stalini surma ei
riskitud ikka avalikult jaanipidu teha. Rakvere pedakoogilise
kooli üks IV kursuse õpilane algatas selle jaanitule tegemise ja
suur hulk õpilasi sammus kooli
juurest Sõmeru poole metsa,
kus tehti jaanituli ja lauldi ning
tantsiti, pidutseti üle kesköö.
Järgmisel 1954. a lubati jaanituld teha Vallimäel laululava lähedal praegusel parkimisplatsil.
Koduküla Võivere jaanipidusid
mäletan eri aegadest. Kolhoosi
algusaastatel peeti suvist pidu
endise mõisa pargis. Võisteldi
kotijooksus, köieveos, kätesurumises, kukepoksis ja erinevates jooksuvõistlustes. Mõisa
ette pukkidele tõstetud palgil
tehti kottidega peksu, kus tuli
vastasvõistleja alla lüüa. Keegi
mees tegi selles võistluses sohki, hoides jalgadega aluspalgist
kinni ja tumm oli ainuke pealtnägija. Nii ta siis sisises seal,
tegi koledat häält ja vehkis kätega petise poole osutades.
Küla kokkutulekutel taasiseseisvunud
Eestis pidasime jaanipidu jälle mõisa
pargis.
Läbi
eelmise sajandi 90-te ja uue
sajandi esimesel
kümnendi
küla
kokkutulekutel
oli ka esinemised.
Simuna rahvamaja
isetegevuslased
–
naisansambli lauljad,
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ta küünlad.
Mõni aeg Ka jaaniussi otsimine oli muistTalude ajal tehti nii paenne jaanipäeva tuli ne komme, mida küll tänapäeras väike tuli, et sai üle lõkke
teha sõnnikuveotalgud. Parajas val kuuldavasti väga vähe tehüpata. Aastakümnete eest
oli ka komme lõkkes autokum- noorukieas talgulised vedasid hakse, kui üldse.
Jaanipäeva jookidest ja toitume ja muud rämpsu põletada. rahulikumate hobustega tuleNüüd püütakse loodushoidliku- vasele rukkipõllule üle küm- dest oli tähtsam õlle tegemine.
malt toimetada. Kui saja-aasta- ne koorma. Põllul oli tavaliselt Odrad idandati. Pidevalt tuli teri
tagusel ajal koguneti jaanitulele mees, kes harkkonksuga tõm- kasta ja aeg-ajalt keerata. Kui
perega, siis tänapäeval kohtu- bas väikesed hunnikud ja teine terad olid parajate idudega, siis
vad rohkem omavanused, kuid poiss – kutsar pidi hobust juhti- lasti peohaaval läbi rullpressi
on ka erandeid nagu külade või ma. Õhtu viimasest voorist tuli- ning segati jahuga ja pandi kersugulaste kokkutulekud jaani- jat kutsuti sitssibiks. Ühel talgul kima nagu leivateol ning tõsteti
päeval. Tsaari ja I Vabariigi ajal kihutasin viimasest voorist ta- pannides vôi vormides leivaahanti vaba päev sulastele, karja- gasiteel mööda ning paar aastat ju. Küpsenud kraam valati vorpoistele, teenijatele ja noortele. vanem neiu ei suutnud pisaraid midest tünni, mida oli pestud,
Jaanilaupäeval, kui tehti sauna, varjata. See oli ajaviide, millega kuumutatud, põhja pandud pulolid saunalised – nii mehed kui lõbutsesid noored neil kaugetel gad ja peale puhtad õled ning
naised – paljalt ja alastiolekut ei aegadel. Üks väga ürgne komme nüüd pandi pannidest küpsehäbenetud. Tänapäeva jaanilau- jaanipäeval on olematu sõnaja- tatud kraam ning peale keedepäeval saunas võtavad tavaliselt laõie otsimine koos pruudiga, tud vesi. See kaeti soojalt kinni
esimese leili mehed ja järgmise- mis pidada rikkust tooma. Veel ja umbes jahutatud vedelikule
oli kombeks pimedas üksi korja- lisati pärmi. Õlut jagus oma pena naised.

Kaitseliitlaste mõõgatseremoonia Väike-Maarjas
Vabadussõja monumendi juures maakaitsepäeval
23.06.2002. aastal. Foto Ellu Moisa

rele
ka heinaaja alguses ja lõpupoole. Kui
oli vähe järele jäänud, siis valati kaevust vett peale ning see
jook oli juba kali. Jaanipäevaks
valmistati ikka paremaid toite.
Peotoitudest võiks nimetada
neid, mida tänapäeval tehakse
mõnedes peredes, kuid enamuses mitte. Üsna sageli valmistati
odrakaraskit ja kaerakiislit, mida
jällegi tänapäeval ei teata. Valmistati vorste nagu maovorst ja
verivost, searulaade, kopsupirukaid, maksapasteeti. Osades
peredes tapeti sigu. Siga oli ka
põhiline, mida toiduks tarvitati
pühadel. Nisujahust kringel ja
tordid olid vaid suurtel pühadel.
Neid tehti ka jaanipäevaks. Tänapäeval on kombeks pidu- või

sünnipäevadel teha sašlõkki,
mis tol ajal oli tundmatu. Koolieelsel sõjaajal ja kooliaja lõpuni
mäletan leivategu, mis oli sel ajal
tavaline. Eriti on meelde jäänud
sügisesed leivateod, kus suurtele kapsalehtedele laoti tainas,
mis siis tõsteti leivalabidaga
varem tuhast pühitud ahju. Kunagine klassivenna meenutus
Rakvere kooliajast. Kui lõikasin
leivast viilu ja klassivend vallas
oli mõelnud, et kas ta meile ka
annab. Ka teised koolivennad
vaatasid vesiste suudega pealt.
Andsin kõigile. Seda lugu meenutas ta ühel klassikokkutulekul ja mul käis soe jutt südame
alt läbi. Ka jaanipäevaks tehti
seda imehead leiba.
Kui toitudega oli ühele poole saadud ja peale ka rüübatud,
siis võis laulugi lahti lüüa ehk
nagu vanast öeldi: „Tuju tõuseb
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topsi najal“. Pillimeeste muusika
saatel sai tantsida ja mõnes peres olid ka grammafonid. Minu
karjasepõlvest on meeles Artur
Rinne ja teistegi eestiaegsete
laulumeeste laulud. Selgetel ja
vaiksetel õhtutel kostus Sanderi
perest meilegi neid grammaofoni laule. Tavaliselt lauldigi nii
jaanipäeval, kui muudel pere
liikmete sünnipäevadel tänapäevalgi tuntud laule: „Mets
mühiseb“, „Sauna taga tiigi
ääres“, „Kungla rahvas“, „Läänemere lained“, „Ma tahaksin
kodus olla“, „Mu isamaa armas“, „Seal, kus rukkiväli“, „Vana
vokk“, „Kurzeme külas“, „Puhu
tuul“, „Õrn ööbik“. Juba eelnimetatud lauludest on mitmed
kas saksa, läti, liivi või rootsi
rahvaviisid ning mida aeg edasi,
seda rohkem paljude teiste Euroopa, Ameerika ja ka Aasia rahvaste laule saame kuulata ja ise
ka esitada. Osa lugudest ilmusid väikestes laulikutes
ja lauldi tuntuks „Horoskoobis“. Laulud olid
meloodilised ja läksid
rahva sekka.
Lõpetuseks
ühe
Toila keskkooli endise direktori meenutusi võidupüha
paraadist I Vabariigi aeg. Kaitseliitlased
ratsahobustel
tõid
tõrvikutega tule
ilmselt Jõhvist,
aga ohvitserid
olid sõitnud
kaarikutega.
Maakaits e p ä e va n a
mäletavad
minuealised selle
päeva tähistamist taasiseseisvumise ajast, kus
paraadi järel toimus sõjatehnika näitus ja viidi läbi näidislahinguid. Valla jaanipäevadest
on viimastel aastatel lõkketule
juurde sõitnud vägev tuletõrjeauto oma võimsa üürgamisega.
Ongi vast suurem osa nendest
päevadest räägitud. Juunikuu
tähtpäevadest tasuks ära märkimist veel jaanieelne kurb päev
– 14. juuni 1941. a küüditamise
mälestuspäev.
Jaanilaupäeval
ehk võidupūhal meenutame ja
mälestame lahkunud esivanemaid ja lähedasi.
Mis muud, kui head suve algust ja toredat võidupüha ning
jaanipäeva! Ikka seda, et Jaanid
ka kohale tuleksid tuld süütama! Jääme lootma, et ilm ei
nöögi ja tervist oleks.
Jüri Kalvet

SAAME TUTTAVAKS
Väike-Maarja haldusteenuste
juhatajana asus tööle Kaire Kislov

Arendus- ja planeerimisosakonda juhib Ene Preem

Kaire Kislov (fotol) on üle 20 aasta töötanud riigiasutuste haldusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu
ülikooli majandusteaduskonna
finantsanalüüsi erialal.
Pea kolm aastat tagasi esivanemate kodukohta naasnuna on
ta tegev EELK Väike-Maarja koguduses ja Väike-Maarja Põllumeeste Seltsis.
Tingituna soovist anda oma
panus koduvalla heakorra ja
kinnisvarateenuste
arengusse, otsustas Kaire osaleda Väike-Maarja haldusteenuste juhataja konkursil
Kaire Kislov osutus valituks kuue kandidaadi seast.

Juunist juhib vallavalitsuse arendus- ja planeerimisosakonna
tööd Ene Preem (fotol).
Ene Preem on sündinud Rakkes, lõpetanud kohaliku keskkooli ja Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli raamatupidamise
erialal ning tegutsenud aastaid
erasektoris. Ta on seotud mitme
vabaühenduse tööga, MTÜ PAIK
hindamiskomisjoni ja kohaliku
omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni liige.
2009. aastast oli ta Väike-Maarja vallavolikogu liige ja 2013. aastast volikogu esimees.
2020. aastast töötas Preem vallavalitsuses arendusnõunikuna.
Ene Preem osutus valituks nelja kandidaadi seast.

Simunas on uus kalmistumeister

Juunist toimetab Simuna kalmistumeistrina Rakverest pärit ja 35
aastat tagasi Rahklasse maakodu
soetanud Sirje Prual (fotol).
Sirje Prual on õppinud joonestaja-konstruktoriks ja töötanud 20 aastat Etra Balti AS-is
müügijuhina. 2018. aastal pärast
töölt koondamist õppis Prual
rahvaülikoolis floristiks ja läbis
mitmeid erinevaid kursuseid.
Prual armastab metsas jalutada ja tööd teha ning matusepärgi
valmistada. Niisama passimisest

ta lugu ei pea.
„Olen kell kuus üleval ja ei pea ootama, et kell saaks kaheksa,
et tööle minna. Saan alustada juba kell seitse,“ selgitas kunstist ja
loomingust lugupidav Prual.
Sirje Prual osutus valituks kuue kandidaadi seast.
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Simuna kooli tänavused lõpetajad meenutavad oma kooliaega
JOEL HENRY VISNAPUU:

hetkel ei ole, keskendun oma õpingutele, kuid kindlasti tahaksin töötada
IT-valdkonnas.

Minu meelest see oli kolmandas klassis, kui meil oli esimene advent. Sellel
advendil pidi meie klass laulma. Kuna
see oli esimese tunni ajal, siis keset
laulmist panin tähele, et mul olid teksapüksid valepidi jalas. Ma püüdsin
seista teiste seljataga ja lootsin, et keegi ei paneks seda tähele. Pärast laulmist läksime klassi tagasi, aga mina
käisin WCs ja panin püksid õigetpidi
jalga. Minule vähemalt tundus, et keegi ei pannud seda tähele või vähemalt
keegi ei öelnud mulle midagi.

KRISTJAN JAAGO:

ANDRY PENT:

Mul tuleb meelde nende üheksa aasta jooksul üks naljakas lugu. See juhtus
3. klassis. Meil klassivennaga tuli idee
mängida palli, aga endal seda polnud.
Võtsime õpetaja sahtlist tatrakotikesed, mille tavaliselt õpetaja viskas õpilasele ja õpilane pidi vastuse ütlema.
Hakkasime seda tatrakotikest viskama, sõber oli tahvli pool, mina olin aga
teisel pool. Viskasime seda nii kaua,
kuni kogemata lendas see veeämbrisse. Üritasime kotikese kiiresti ära
kuivatada ja panime sinna tagasi, kus
see oli. Läks nädal mööda, kui õpetaja
tegi sahtli lahti ja vaatas, et tatrapall on
hakanud idanema. Õpetaja küsis kõigi
käest, kes seda tegi ja ma tunnistasin
üles. Sain karistada, aga olen veendunud, et keegi mu klassikaaslastest ei
oleks mind ka reetnud. Meie klass on
väga ühtehoidev ja tore.

KAIDI OHNO:

Üks naljakamaid lugusid, mis minuga
juhtunud on, oli paar kuud tagasi. Bioloogia tunni lõpus jäi natukene aega
üle ja ootasime, et kell heliseks ja saaks
koju minna. Seisime kõik juba ukse
juures, valmis klassist välja astuma.
Üks minu klassivendadest pani oma
telefonist käima selle loo, mis meil tollal koolikellaks oli. Mina arvasin, et kell
helises ja astusin rõõmsalt uksest välja,
ise veel hüüdes: ”Aidaa!”.
Head meelt teeb, et oleme õpetajatelt oma tubliduse pärast palju kiita
saanud. Oleme väga ühtehoidev klass
ja aitame üksteist alati.
Kõige toredam klassiüritus oli kindlasti Pärnu seikluspargi külastamine.
Meil oli kehalise kasvatuse õpetaja
Triinuga väga tore ja nalja sai palju.
Käisime ka koos Triinuga Tallinnas
paintballi mängimas.
Ägedaid õpetajad on tegelikult Simuna koolis palju. Raske on nende
seast seda kõige ägedamat valida. Võin
öelda, et õpetaja Siiri on üks range, kohati kuri (me seda päriselt ei usu, sest
tegelikult jumaldab ta üle kõige eesti
keelt ja ei kannata „lolle“ – neid pidi
juba maakeral küllalt olema, seepärast
jätab mõnikord Köstri mulje) heatahtlik, abivalmis ja äge õpetaja. Tunnis sai
alati nalja ja palju tööd tehtud. Temaga
koos sai korraldatud palju toredaid üritusi. Mitte ainult ei muutnud ta koolitunde lõbusamaks, vaid ta on ka väga
abivalmis. Kõik probleemid said õpetaja Siiri abiga lahenduse. Samuti ka
kehalise kasvatuse õpetaja Triinuga sai

Simuna kooli 9. klass. Foto Triinu Pohlak
igas
tunnis nalja
visatud ja ägedatel väljasõitudel käidud.
Edasi kavatsen õppima minna Rakvere Ametikooli. Tahan õppida logistikat, sest see tundub minu jaoks põnev.
Loodetavasti saan peale eriala omandamist kohe tööle asuda. Kindlasti
jään Simuna kooli ja kõiki õpetajaid
väga igatsema.

RENITA PRIKS:

Mul on nii palju mälestusi, mida meenutada. Need on kõik nii toredad. Kõik
sai alguse juba algklassides. Ma mäletan väga hästi, et ma käisin tol ajal
teises klassis. Klassijuhataja oli varem
rääkinud, et esimene kellahelin on õpilastele, siis peame meie klassi minema.
Teine on juba õpetajale. Nii ma need
siis meelde jätsin. Ühel päeval juhtus
nii, et kui esimene kell helises, siis
tahtsin mina ikka tarka mängida. Plaan
oli öelda üle koridori, et kell helises, te
peate klassi minema, aga selle asemel
karjusin üle koridori “Telekas helises!”.
Siiamaani mõtlen, räägin ja naeran selle üle.
Nii tore on meenutada KEAT laagrit. Kõik see pingutus ja koostöö. Need
ehedad emotsioonid. Super! Ja keegi
ei unusta Kaarlit meile “Võitmatut”
laulmas keset ööd. Oo jaa, öökoolid
on lihtsalt parimad olnud. Meie võistlused omavahel, kes kauem üleval on.
Ja “Tõde ja tegu”, see on klassikaline
mäng, mis ei jää mängimata.
Edasi loodan õpinguid jätkata Rakveres, gümnaasiumis.

KATRE LINNAS:

Kuna hakkan põhikooli lõpetama, siis
selle üheksa aasta jooksul on nii mõndagi juhtunud. Mäletan, kui käisin kuskil neljandas või viiendas klassis. Oli 1.
aprill ja teada värk, et tehakse nalju. Mul
tuli mõte teha klassijuhataja tool märjaks ja panna knopkad sinna, tõmmata
igale poole veel niiti. Tundes õpetaja
iseloomu, siis teadsin, et ta saab kurjaks, aga ei lasknud häirida end sellest.
Oli söögivahetund ning ta läks sööma.
Meil oli aega seda teha. Niidi panemisega läks veidi kauem aega ja ei jõudnud tooli märjaks teha ning knopkasid

panna.
Kui saime niidi pandud, siis kell helises
ja istusime oma kohtadele. Õpetaja tuli
ja loomulikult sai pahaseks meie peale. Ja „kukkus“ meile moraali lugema.
Minu, ka mu klassikaaslaste arvates,
võib, ja peabki, kooliajal toredaid pättusi tegema. Ja kui mõelda nüüd oma
klassikaaslaste peale, siis nad on ülitoredad olnud. Oleme siiski kokkuhoidev
klass: abivalmid, rõõmsameelsed. Otseloomulikult on meie klassi lemmik
õps kogu kooliaja olnud Siiri.

KARL SOKK:

Minu kõige naljakam sündmus oli aastaid tagasi, kui me pidime minema
teise klassiga ekskursioonile. Läksime
kooli parklasse ja ootasime bussi. Umbes 10-15 minuti pärast tulid õpetajad
meile ütlema, et liiga vähese suhtluse
pärast bussi täna ei tule. Nad tunnistasid, et unustasid bussi tellida.
Kooliaja kõige ägedam õpetaja oli
minu meelest ajaloo õps, kuna tal olid
omad põhimõtted, mida ta järgis.
Vigureid ei ole ma väga teinud, aga
asju koolist koju olen küll viinud. Näiteks ükskord tahtsin ma robootikast
võimalikult kähku koju saada ja ma tegin asju kiirustades. Koju jõudes märkasin, et olin klassi võtme koju kaasa
võtnud. Aga sain selle tagastatud.
Pärast Simuna kooli lähen edasi
õppima kutsehariduskeskusesse. Seal
tahan õppida autotehnikuks. Miks autotehnik? Sellepärast, et minu unistus
on hakata kunagi rallit sõitma.

KRISTI LAINEMAA:

Üheksa aasta jooksul on saanud klassikaaslased mulle väga kalliks. Kõige
rohkem meeldib mulle, et me oleme
kokkuhoidvad. Me ei jäta kunagi üksteist hätta, oleme isegi nõus üksteise
nimel pisut valetama. Kindlasti ei saa
mainimata jätta seda, et oleme väga
naljalembene ja tubli klass.
Kuna oleme vigureid täis klass, siis
on meil palju naljakaid asju juhtunud.
Näiteks pidime 3. klassis ära arvama

sõna
“suunurgad”. Õpetaja Triinu
üritas seletada ja lõpuks näitas
enda
peal
neid. Lõpuks
karjusime
kõik: “kortsud”.
Terve klass hakkas koos õpetajaga naerma.
Kui käisime 2. klassis, siis alati enne
ujumist juhtus meil sööklas selline asi,
et ma suutsin Katrele enda piimaklaasi sülle kukutada. Muidugi polnud see
hea ja Katre oli suhteliselt pahane mu
peale, kuid nüüd naerame me tihti selle üle.
Sigadusi pole ma väga korraldanud
siin koolis. Ainuke asi, mis ma tegin,
oli see, et iga päev ehmatasin õpetaja
Tiinat, kes annab meile inglise keelt.
Lõpuks hakkas õpetaja valvet pidama,
et ma teda ei ehmataks.
Minu jaoks on olemas ainult kaks
kõige ägedamat õpetajat. Üheks on
õpetaja Siiri. Temaga juba tunnis igav ei
hakka, ta teeb palju nalja ja oskab võtta
asju huumoriga. Tema juures meeldib
veel see, et ta on mõistev ja suudab
tunnis olemise meeldivaks teha. Ta on
näiliselt karm ja range, aga päriselt ei
ole. Teiseks ägedaks õpetajaks pean ma
õpetaja Triinut, kes annab meile kehalist. Tema juures meeldib see, et ta on
nii elurõõmus ja energiline inimene. Ta
on nõus kõike tegema. Näiteks oli ta
nõus meiega tulema Valgeranna seiklusparki ja paintballi mängima, mis olid
väga lahedad ja muide ka kõige enam
meeldivamad klassiüritused.
Pärast põhikooli lähen ma edasi
õppima gümnaasiumi. Kui see läbi, tahan ma kindlasti ülikooli minna. Täpselt veel ei tea küll, mida õppima lähen, kuid olen mõelnud, et kas midagi
seoses lastega või moega. Suuremaid
plaane pole ma endale veel seadnud,
sest kunagi ei tea, kuhu elu mind viib.

HENRY HIIRE:

Kui kooliaastatele tagasi mõtlen, siis
mingil põhjusel meenuvad viimaste
aastate klassi pildistamised. Kui peab
kaamerasse vaatama, hakkavad mul
suunurgad silmnähtavalt lausa hüppama. No loomulikult kõik naeravad.
Mulle meeldib, et mu klass on nalja
mõistev, ühtehoidev ja üksteist alati
abistav.
Kindlaid plaane mul tulevikuks

Juhtus see vist 3. klassis. Ma olin vahetunnis. Vaatasin telefonist videosid
nagu tavaliselt ja siis tuli sõber ning
proovis naljapärast pükse alla tõmmata. Ma sain aru, et tahab nii teha
ja suutsin selle õnnetuse ennetada.
Läksime siis uuesti tundi õppima. Pärast tundi oli jällegi vahetund, kus ma
vaatasin telefonist videosid. Siis tuli
sõber uuesti ja seekord polnud ma valmis. Sõber tõmbas siis püksid alla kõigi
ees, kes vahetunnis olid, ja sama aeg,
kui ta tõmbas, tuli klassi uksest välja õpetaja ja hakkas sõbraga riidlema.
Minul kui kümneaastasel poisil oli sel
ajal see naljakas. Kui tagasi mõtlen, oli
see natuke piinlik. Imelik on mõelda, et
selliseid trikke läbi aegade kaaslastele
tehekase.

HELARI VILL:

Minu kooliaeg oli vahva ja vigureid täis.
Hea, et minusse kui süstemaatilisse
hilinejasse ikka inimlikult suhtuti. Ma
väga püüan õigeks ajaks kokkulepitud
kohta jõuda.

INDREK BELJAEV:

Mäletan seda koolimaja juba ammusest ajast. Käisin siin lasteaias, ja alati,
kui seadsin oma sammud lasteaeda,
tahtsin kooli minna. Lõpuks jõudis
see aeg kätte ja linnutiivul on möödunud üheksa pikka aastat. Minu kool on
väike ja armas. Kindlasti jäävad mulle
meelde toredad klassikaaslased, kellega on saadud korda saata igasugu põnevaid tegusid. Veel jääb mulle meelde
meie tore eesti keele õpetaja Siiri. No
sellist õpetajat tahaks endale vist kõik
klassijuhatajaks.
Kavatsen minna edasi õppima Rakvere Ametikooli, ehituse erialale. See
pakub mulle palju huvi ja sooviksin oma
kätega midagi valmis ehitada.

KLASSIJUHATAJA MERIKE TOMING:

Leidke oma tee ja seadke endile eesmärgid! Raskused on ületamiseks, mitte allaandmiseks. Olge sama töökad,
heatahtlikud ja sõbralikud ka edaspidi!
Nautige ilusat päikselist suve ja jätkake
sügisel õpinguid!

SIMUNA KOOLI 9. KLASSI
LÕPETAJATE NIMEKIRI

Indrek Beljaev
Henry Hiire
Kristjan Jaago
Kristi Lainemaa
Katre Linnas
Kaidi Ohno
Andry Pent
Renita Priks
Karl Sokk
Helari Vill
Joel Henry Visnapuu
Klassijuhataja Merike Toming

Kiltsi kooli 9. klassi lõpetajad meenutavad
AMANDA SYLA:

Minu helgem mälestus Kiltsi koolist
on see, kui ma üldse siia kooli esimest
korda tulin ja sain
endale nii toetavad
ja toredad klassikaaslased ning õpetajad.
Minu tulevikuplaan on edasi minna
gümnaasiumisse, seal häid tulemusi
saada ning seejärel edasi loodetavasti
ülikooli.

ELIISE KIVISTU:

Mulle
meeldib
minu kool sellepärast, et ta asub
mõisahoones. Siin
on palju ilusat loodust. Klassid on

väikesed, kõik tunnevad kõiki. Lapsed
ja enamus õpetajaid on sõbralikud,
hoolivad ning tekitavad peretunde.
Kooliajast jäävad mulle meeldivad mälestused. Väga meeldejääv oli reis Hispaaniasse ja rohkemad ühisüritused.
Mulle on südamelähedane sport.
Kavatsen sellega tegeleda ka edaspidi, kuid võib-olla mitte tippptasemel,
sest see on tohutult raske ja mitte väga
perspektiivikas. Veel ei tea ma, kelleks
õppida või saada tahan. Mul on veel
aega mõelda ja otsustada. Mingid mõtted on, kuid jätan
need enda teada.

ROMET BELOV:

Minu
helgemaks
mälestuseks
jääb
terve Kiltsi mõis.
Sinna jääb minu

üheksa-aastane koolitee. Koolis õppisin palju ja sain uusi teadmisi, samuti
sai ka palju naerdud ning nalja tehtud. Kõige huvitavamad olid klassivõi kooliekskursioonid algklassides.
Minule jääb alatiseks meelde, kuidas
see kool on üks suur koolipere ja kus
kõik saavad üksteisega juttu puhuda.
Samuti jään meenutama oma parimat
klassijuhatajat, kes alati meid kaitses
ja toetas. Nende üheksa aasta jooksul
olid mul vägevad klassikaaslased, kellega jõudsime edukalt lõpusirgele. Kõik
lähevad oma teed…
Minu tulevikuplaaniks on minna
gümnaasiumi ja see edukalt lõpetada. Edasi näitab aeg, kelleks ma saan.
Kindlasti saan seda veel mõelda gümnaasiumis.

Kiltsi kooli 9. klassi tutipidu. Foto erakogu
KILTSI KOOLI 9. KLASSI LÕPETAJATE NIMEKIRI
Romet Belov
Eliise Kivistu

Amanda Syla
Klassijuhataja Ada Väät
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Väike-Maarja gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetajad meenutavad
ELIIS MÄTAS:

Aastad
gümnaasiumiradadel möödusid
linnutiivul.
Sellest ajast jäävad
mulle meelde peaaegu alati väsinud,
kuid samas oma
lubadusi
täitvad
klassikaaslased, kokkuhoidev ühtekuuluvustunne ning naljad, mille üle sai
naerda nii (vahe)tundides kui ka pärast
kooli. See on aeg, mis ei unune ja siit
saadud õpetussõnad saadavad mind
edasi ka järgmistes väljakutsetes.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist
soovin edasi õppida Tartu Ülikooli
ajaloo teaduskonnas. Arheoloogia on
mind alati kõnetanud ning nüüd, kus

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI
2021. AASTA LÕPETAJAD:
9.A KLASS
Kassandra Elbre
Aivar Ellam
Andriana Ingeroinen
Katariina Kaljula
Karl Kasekamp
Liilia Kinsiveer
Kelin Meidla
Getrin Raudsepp
Maarja-Liisa Sindonen
Nele Sumre
Ander Urb
Taniel Vain
Klassijuhataja Riina Põldmaa

olen sellega ka juba lähemalt tutvust
teinud, tean, et see on minu elu kutse.

EGE-LY
PETERMANN:

Minu gümnaasiumiaja üks lemmikumaid mälestusi
on eelmisest kevadest. Kohtusime
klassiga
esimest
korda pärast pikka
distantsõpet ja veetsime mõnusa päeva õpetaja aias. Mäletan, et oli väga ilus
ilm, grillisime ja rääkisime lihtsalt juttu.
Väärtustan enda klassi väga ja seetõttu
on ka meie koosviibimised alati meeldejäävad.
Tulevikus soovin edasi õppida.

9

9.B KLASS

Kristi Arumäe
Kailis Broberg
Maksim Hamidžanov
Nele-Liis Kallak
Eneli Koska
Evelin Kõnnu
Riko Remi Mitt
Egert Nilbe
Reneli Nugis
Tanel Peramets
Anneli Pilvistu
Miikael Preisfreund
Liisi Prits
Johanna-Jeta Rauhala
Katre Treffner
Karlis Viidas
Klassijuhataja Eda Erras

VMG 12. klass.

12. KLASS

Kaisa Kangur - hõbemedal
Kristjan Kilk
Johanna Kuddi
Emma Laansalu
Richard Lehtlaan
Janely Miadzielec
Eliis Mätas - kuldmedal
Maris Nõmmiste - hõbemedal
Ege-Ly Petermann - kuldmedal
Mattias Preisfreund
Pert-Erik Purge
Markus Remiküll
Celly Vaarik
Richard Veelaid - hõbemedal
Klassijuhataja Heli Reinart

VMG 9.a klass.

VMG 9.b klass.

Rakke kooli 9. klassi lõpetajad meenutavad
HANS ANDRE
KIIGEMÄGI:

Koheselt meenub
Stockholmi kruiis
koolikaaslastega.
Õpinguid jätkan
Nõo
gümnaasiumis, eks seal mõtlen, mis suuna ma elus võtan.

CHRISABELMERILEE TÕNUV:

Minu
eredaimad
mälestused
on
need, kui me pidime üritustel kas
tantsima või näidendeid tegema.
Edasi plaanin minna Rakvere ametikooli.

CRYSTAL-SPELI
LÕHMUS:

Esimesed
seitse
klassi õppisin ma
Kiltsi
põhikoolis,
viimased kaks olen
olnud Rakke kooli
õpilane. Kõige vahvam on see, et olen Rakkest saanud endale kõige ägedamad sõbrannad, keda
üldse tahta.
Jätkan oma õpinguid Koeru keskkoolis ja unistan psühhoterapeudi elukutsest.

GÄTRIIN POTMAN:

Mul on Rakke koolist ainult head mälestused. Olen siin
õppides
laulnud,
tantsinud, sportinud ja näidelnud.
Midagi erilist ma
välja tuua ei tahakski ning hinges on
isegi kurbus, et pean juba lahkuma.
Soovin õpinguid jätkata Rakvere
ametikoolis ehitusviimistluse erialal.

STEN-ERIC
EIKKINEN:

Kõige enam on
mulle meelde jäänud meie reisimised
klassiga.
Viimaste
aastate
lemmikreis oli Soome, kus külastasime Fazeri kommivabrikut.
Haridusteed jätkan Väike-Maarja
gümnaasiumis.

ELISABETH SOO:

Mulle on meelde jäänud kõige rohkem meie

klassi esinemised.
Eriti
meenuvad
jõulupidudel tantsimised ja ühised
näitemängud. Olles
ise õpilasesinduse
president, siis sain
ka korraldada eri-

nevaid üritusi.
Soovin õpinguid jätkata Koeru
keskkoolis ja kaugemas tulevikus näen
ennast töötamas meditsiinialal.

MARI LEE
LUMBERG:

Helgelt on meeles
koolis ööbimised,
eriti
orienteerumismäng pimedas
koolis.
Tulevikuplaanid:
jätkan õpinguid gümnaasiumis.

ANGELA OLESK:

Mulle meenub koheselt 6. klass, sest
siis käisime me klassiga Rootsi kruiisil.
Seal külastasime erinevaid muuseume
ja ühe purskkaevu juures, mille nime ma
ei mä-

HELI-RIIN
KIRSIPUU:

Olen kõik aastad
tantsinud
rahvatantsurühmas ja koheselt
meenuvad
mulle
tantsupeod. Oleme käinud noorte- ja üldtantsupeol.
Kõik seal oli nii tore ja suur ning üldse parim sõpradega koos veedetud
aeg.
Haridustee jätkub mul Koeru keskkoolis ja pärast seda olen mõelnud meditsiinivaldkonna peale.

leta, oli hästi vahva, sest osad meist
ronisid sinna sisse ja pritsisid teisi
veega.
Haridusteed
soovin jätkata kutsekoolis ja tulevikus tahan maailmas palju ringi rännata.

REMO RIIVIK:

Mulle
meeldis
Rakke koolis kõige rohkem see, kui
saime sügisel õpetajate päeval olla
ise õpetajad. Selles
rollis olla ei olnud
raske, aga ise tulevikus seda ametit
küll pidada ei tahaks.
Mulle meeldis, et koolis on alati
käinud palju külalisi esinemas. Eriti on
meelde jäänud näitleja Reimo Sagor,
kes tegi koolis beatboxi. Samuti meenub, et väiksemates klassides käis koolis üks onu, kes kasvatas erinevat liiki
usse.
Soovin edasi õppima minna Rakvere
ametikooli automehhaanikuks ja kaugemas tulevikus soovin avastada
koos oma sõpradega Ameerikat.

RAKKE KOOLI 9. KLASSI
LÕPETAJATE NIMEKIRI

Gätriin Potman
Heli-Riin Kirsipuu
Crystal-Speli Lõhmus
Elisabeth Soo
Angela Olesk
Chrisabel-Merilee Tõnuv
Mari Lee Lumberg
Heli-Liis Aleksa
Hans Andre Kiigemägi
Remo Riivik
Sten-Eric Eikkinen
Klassijuhataja Reet Pae

Väike-Maarja
muusikakooli
lõpetajad
VII KLASS (VANEM ASTE)

Angelina Alt (klaver)
Nele-Liis Kallak (klaver)
Thristan Paju (klaver)
Martta Raudsepp (klaver)
Hannele Nora Künnapuu (viiul)
Kert Kirsipuu (akordion)
Mihkel Ilves (trompet)
Karolina Alt (metsasarv)

IV KLASS (NOOREM ASTE)

Rasmus Lood (klaver)
Kaur-Rander Kaljuvee (klaver)
Oliver Part (klaver)
Lisandra Prinken (klaver)
Katriin Veermets (klaver)
Janette Udeküll (viiul)
Karlotte Lood (kitarr)
Alexander Lillemets (akordion)
Aleksis Aksel (trompet)
Raiko Kilgi (trompet)

Rakke kooli 9. klassi lõpetajad tutipäeval. Foto Helen Potman
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Väike-Maarja gümnaasiumi lapsed tegid südamliku tänukingituse oma aleviku poemüüjatele ja apteekritele, kes pingelisel ajal tööpostil olid. Foto Kristel Kitsing

1.

Mudilaskoori lapsed laulsid
eesliinitöötajate silmad särama

juunil
esines
Väike-Maarja mudilaskoor
kohalikele apteekritele, müüjatele ja teenindajatele, et tänada neid, kes iga
päev on vapralt tööpostil olnud,
et ülejäänud kogukonnaliikmed
saaksid turvaliselt oma igapäevaelu jätkata.
Väike-Maarja gümnaasiumi
direktor rääkis, et mõte tekkis
kevadtalvel. „Kuulsin meediast
üleskutset, et teha kinkekaardid
eesliinitöötajatele. Mõtlesime
Helinaga, et võiksime kah kogukonnas midagi ära teha,“ rääkis
Marje Eelmaa.
Nõnda sündisid distantsõppe
ajal 5. klassi lastel meeskonnatööna vaimukad ja südamlikud
luuletused, mis pühendatud
loosi tahtel ekstra Konsumi,

Grossi toidukaupade, Georgi
kaupluse, Väike-Maarja apteegi ja Benu apteegi töötajatele.
Tööõpetuse õpetaja Aivo Urbasega tehti puidust väikesed südamed kaelariputamiseks igale
eesliinitöötajale ning suuremad
südamed kollektiividele. Kooli
naastes tehtigi plaanitu teoks.
„Head teha on hea tunne –
see on soe tunne,“ sõnas Eelmaa
ja lisas, et seekord märgati kogukonnas neid, keda tavaliselt
ei märgata.
Esitlusele tuli „Mõista-mõista, arva ära“. „See on tore ja
kaasahaarav laul,“ selgitas 35
mudilase ees dirigeerinud Ly
Ipsberg.
Väike-Maarja gümnaasiumi
mudilaskoori lapsed olid rõõmsad. „Me pole ju üldse esineda

Maikuu Simuna koolis

K

äes on kauaoodatud kevad. Jahedas ja vihmases maikuus
on väga mõnus jälgida kevade arengut. Tavaliselt käib
see kuidagi kähku, kui pruunikashallikast värvigammast
erkroheline saab, kuid sel aastal laseb loodus oma õidepuhkemist tasapisi märgata. Alguses kõik ärkab ja tärkab tasapisi
ning õhk heliseb linnulaulust. Paari nädala pärast juba lokkab ja
mühab. Toomingad on valges õitevahus, sirelid avavad ettevaatlikult oma lillakassiniseid õiesilmi, parkides sinetavad meelespealilled ja mariieroosid. Aedades kirendavad nartsissid ja tulbid,
rapsipõllud on säravkollases õitemeres ja see hunnitu lõhnamine
paneb pea ringi käima. Meele teeb rõõmsaks pääsukeste sidistamine ja ööbiku laksutamine. Kõike ilusat on korraga nii palju.
Lisaks looduse toretsemisele pääsesid ka kõik lapsed lõpuks
kooli ja saab leevendada suhtlemisvaegust ja tasandada auke, mis
distantsõppega tekkisid.
Õpetajad on digivärgist surmani tüdinenud ja uurivad, et kas
mõnda tahvli ja krihvliga õpetamise koolitust pole tulemas.
11. mail käis 6. klass Endla järve ääres matkamas. Ilm oli tol päeval suviselt soe ja piknik Endla järve paadisillal seetõttu eriti mõnus. Selle päeva pealkirjaks võiks vabalt panna „Sügavsinine“, sest
taevas ja järv olid niivõrd kaunilt sinised.
21. mail helises 9. klassile viimane koolikell meie majas. Sinna
juurde kuulusid üheksandike poolt esinemine, tänusõnad õpetajatele ja töötajatele ning lõbus karusellvõistlus noorematele
koolikaaslastele. Päeva naelaks oli traditsiooniline lõbus rongkäik
Simuna alevis. Sellega annab Simuna kool teada, et peagi on käes
suvi ja lapsed pääsevad koolivaheajale.
28. mail oli lasteaia lõpuaktus. Kiisude rühmast üheksa last lõpetasid lasteaia ja sügisest ootab neid koolitee. Viimane on lastele
juba tuttav, sest kool asub ju samas majas. Lihtsalt nüüd on vaja
majja siseneda natuke suuremast ja uhkemast uksest. Esimene
õpetaja ja paljud tulevased kooliõed- ja vennad on juba tuttavad.
Samal päeval istusid 9. klassi õpilased võimlas ja tegid oma elu
esimest lõpueksamit.
Maikuu eelviimasel nädalal saabus lõpuks majja kiire internet ja
ometi lahenes terve hulk sellega seotud probleeme.
31. mail sõitsid 4. ja 5. klass Palamusele ekskursioonile. Seal
tutvuti koolimuuseumiga ja saadi möödunud aegade kohta teada
palju põnevat.
Juuni alguses on plaanis veel põnevaid väljasõite ja matku korraldada ning üheksas klass ragistab ajusid kahel lõpueksamil, ja
siis algab pikk suvevaheaeg.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Aegna, siit me tuleme!

ausa häbiväärne, et
kuulsa admirali kodumajas asuv kool pole
korraldanud veel mereretke! Sellel kevadel sai oodatu teoks. Kõik vanema astme
õpilased, kes distantsõppe ajal
koostööaltid olid, said kutsutud
mereretkele vallutamaks Tallinna lähistel asuvat Aegnat.
Pärast „Venuse“ kapteni
instruktsiooni ja hoiatust, et üle
reelingu kummarduvate laste
ninast võtab kaheksajalg kinni, algas meretee. Aegnal ootas
meid giid Hugo, kes oli meie
teejuhiks läbi militaarse minevikuga saare. Ilm oli ehteestlaslikult pilvine ja tuuline, tore oli,
et vihma tibutas ainult veidike ja
päike ei soovinud pealaele auku
sisse põletada. Retk läbi saare ja
ajaloo algas väga entusiastlikult.
Aegna pole lihtsalt maakild Eesti 2222 saare hulgas,
vaid kaugele ulatuva ajalooga
pronksiaega ning viikingite radadele. Saarekese (303 ha) ja
Viimsi poolsaare vaheline väin

oli kunagi oluline laevatee ning
meremeeste oluline peatuspaik.
Peeter I aegadel ehitati saarele merekindlus, enne I maailmasõda rajati rannakaitsepatareide süsteem, Nõukogude
okupatsiooni ajal asus Aegnal
piirivalvekordon. Kogu seda
militaarset minevikku oli näha
kogu saarel. Tänapäeval kuulub
saar Tallinna kesklinna linnaosa
haldusalasse ning kogu maa-ala
moodustab maastikukaitseala.
Saarekese idaosas asuv 23-st
rändrahnus kivikülv võlus lapsi
jäägitult. Rahnudele ronimine,
enda osavuse demonstreerimine ja teistele näitamine oli
meelistegevus kaldal lutsukivide loopimise kõrval. Vesi, kerge
lainetus ning liiva ja kiviklibuga
vahelduv rannik – kõik on lummatud. Selgus, et saarele merehädaliseks jäädes toiduta jäämise hirmu pole. Keset kaldaliiva
kasvas merihumur, mis maitses
täpsel nagu värske kurk. Kuusemetsa alune oli täis jänesekapsaid ja kõikjal võis silmata õits-

vaid mustikaid.
Saare põhjaosas asub maagiline kivilabürint, mida läbi aegade on peetud mõjuvõimsaks
sümboliks ja rituaalseks pühapaigaks. 11-käiguringiga Aegna
labürint on rajatud arvatavasti
keskajal ning koosneb 960-st
kivist. Kivilabürinti on soovitatud läbida üksi ning päikesetõusul või –loojangul. Meie seltskonna tormakas ja grupiviisiline
labürindi külastus ei anna küll
maagilist tulemust, kuid kahjuks ka ilmselt ei tule.
Väikeste puhkepausidega ja
piknikuga umbes 10 km jalgsimatk kulges märkamatult tagasi
sadamasse. Jäi vaid imestada
laste väsimatust ja energiat.
Mõningatele väikestele viperustele vaatamata, oli tagasisõiduks laevas kordaläinud päevast
rahulolev seltskond.
Aitäh toredatele kaasmatkajatele!

Rahnudele ronimine oli üks õpilaste meelistegevusi. Foto Merje Leemets

saanudki. Laste jaoks on juba
see väljakutse, et saab esineda,“
rääkis Ipsberg.
Väike-Maarja Konsumi juhataja Kaie Piirimäe sõnas, et see
oli tore üllatus- „See oli imeline ja tore üllatus, et keegi meid
nõnda meeles pidas.“
Järva Tarbijate Ühistu 2020.
aasta üks kõige paremaid teenindajad – Riina Kortin, kes
töötab Väike-Maarja Konsumis, sõnas, et taoline tähelepanu on oluline. „Tõstis kindlasti
motivatsiooni. Väga ilusasti ja
rõõmsate nägudega laulsid –
väga kihvt esinemine,“ tunnistas
Kortin ja lisas, et see ülesastumine tagab terveks päevaks hea
tuju.
Kristel Kitsing
toimetaja

Väike-Maarja valla
noortevolikogu
korraldab
noortele suvelaagrit
30.07–1.08 toimub Lahu algkooli juures Väike-Maarja valla noortevolikogu poolt korraldatav suvelaager „Pilk tulevikku“. Suvelaager
keskendub enesearengu, koostöö ja tuleviku teemadele.
Suvelaagris toimuvad kolme päeva jooksul erinevad töötoad, lisaks sellele on igal päeval ja õhtul oodata inspireerivaid esinejaid,
toimub palju mänge ning kogu tegevus on põimitud meeskonnatööga.
Laagrit korraldame juba teist aastat ning idee seda taaskord eest vedada, tekkis eelmises suvelaagris, mil saime noortelt väga palju positiivset tagasisidet ning sooviavaldusi uuesti
osaleda. Kahjuks ei olnud võimalik eelmisel aastal seda koroonaviiruse suure leviku tõttu läbi viia ja üritus lükkus sellesse suvesse. Edaspidi on plaan korraldada suvelaagrit korrapäraselt igal
suvel.
Seekordne suvelaager annab noortele võimaluse mõelda, kellena näeb ta end viie, kümne või 15 aasta pärast. Osalejatel on võimalik leida uusi sõpru läbi ringmängude ning tantsuõhtute. Lisaks on
oodata veel nii mõningaidki üllatusi. Noored saavad laagri kaudu
ettekujutuse praeguse ajastu töödest ning hobidest, mis neile tulevikus kasuks tulevad. Leitud sõprussuhted tekitavad vallaelanike
vahel suurema ühtsustunde.
Ootame laagrisse Väike-Maarja valla noori alates kümnendast
eluaastast. Suvelaagri osavõtutasu on 15 eurot, mis katab kolme
päeva jooksul tekkivad kulud. Kokku on võimalik laagris osaleda kahekümnel noorel. Kandideerimisavaldus avalikustub Väike-Maarja
valla noortevolikogu Facebooki ja Instagrami lehel 21. juunil. Laagrisse tulekuks on rangelt soovituslik 48-tunnine negatiivne koroonaviiruse test. Korraldajad tagavad kõik turvalisusmeetmed, et laager oleks kõigile võimalikult ohutu.
Lisainfo saamiseks palun kirjutage vmvnvk@gmail.com. Rohkem
infot leiab ka Väike-Maarja valla noortevolikogu Instagramist ja
Facebookist.
Suvelaagrit toetavad Väike-Maarja vald, Eesti Kaevandusmuuseum, Tere AS, Eesti Politseimuuseum, Ideaal kosmeetika ja paljud
teised.
Eliis Mätas

Merje Leemets
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Külastushooajaks on mitmed
turismiobjjektid saanud värskendust
Äntu järvede puhkeala
ja looduse õpperada

 Parklast Emumäe torni poole viiva tee
äärde jäävad käsitsi meisterdatud puukujud
tutvustavad kohaliku rahva toredaid tegemisi.

Emumäe
vabaaja
maastikupark

 Lõkke- ja puhkekoht Sinijärve juures

 Emumäe vaatetorn sai maikuus uue värvikuue ja on külastajatele taas avatud.

 Äntu järvede puhkeala ja looduse õpperada on üks külastatavamaid turismiobjekte
Lääne-Virumaal.
 Külastushooajaks valminud infopunkti
terrass on mõnus koht istumiseks ja jäätise
nautimiseks.

 Grillimiseks sobivad lõkke- ja istumiskohad asuvad kännuonnis, päikesetõusuonni
juures ja teisel pool teed vanas karjääris.

 Ujumiskoht Valgejärve ääres.

 Emumäe kaks madalseiklusrada ootavad
igas vanuses lapsi.

Looduslikult kaunis
Seljajärv on mõnus
ujumis- ja puhkekoht

Äntu tehisjärve
ujumis- ja puhkekoht

 Äntu tehisjärve äärne puhkeala koos ujumiplatvormi, riietuskabiini ja pinkidega ootab
veemõnude nautijaid.

 Eelmise aasta sügisel korrastatud lõkke- ja puhkekoht Äntu tehisjärve ääres.

Ebavere
spordi-, matkaja discgolfirajad
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„Minu juhuslikud maastikud“ on sündinud pärast päevatööd koju uisutades.
Uudishimust, et kuidas need värvid
voolavad ja klapivad. Kas paberi faktuur
ise loob kompositsiooni? Kas mittemillegist tekib tervikmulje? Kas jõuan veel
päevavalguses paar või mitukümmend
pintslilööki teha? Ja lihtsalt tegemise rõõmust. Huvist. Mõnust. Maalides-joonistades ei mõelnud, et neist
kunagi näitus võiks saada, vuhkisin neid
teha lapselikust rõõmust. Nende piltide
näitamise mõte on minu jaoks huvihariduse väärtustamine. Miskipärast oleme
harjunud, et koos kooliga lõpetame ka Eve Kalm „Autoportree“. Fotod
trennides ja ringides käimise, ei võistle Mary Tammet
ega esine enam. Leivateenimine kipub
täiskasvanueas võtma kogu aja ja jõu.
Olen näinud teiste ja tundnud enda
pealt, kuidas huvid ja hobid päästavad
päeva, toidavad rõõmu.
Lõpetasin 1991. a Pärnu II keskkooli,
1995. a Tartu kunstikooli ja 2004. a Tartu
ülikooli. Leiba teenin kliinilise psühholoogina, muul ajal enamasti kiir-rulluisutan, pildistan, loen või sahmin. Peres
kasvatavad mind abikaasa, kaks tütart, Kristel Pohlak „Vaade lennuki
kass, koer ja kuus kala. Nii kirjutab enda aknast“.
tutvustuseks Sirje Nurgamaa, kelle lummavaid akvarellmaale saab imetleda Simuna rahvamajas augusti lõpuni maja
lahtiolekuaegadel.
Väike-Maarja seltsimajas on avatud kahe hobikunstniku akrüülmaalide näitus. Eve Kalm on sündinud 3. veebruaril 1960 a Tallinnas. Lapsepõlvesuved
veetnud spordilaagrites, Pärnus, Haanjamaal, Nelijärvel, või Vaistes vanematega puhates ja merel kala püüdes. Ilmselt nendest aegadest ka suur armastus
looduse vastu. On heas mõttes loodusehull, ei päevagi metsata või taevavaatlemiseta.
Maalimise juurde on ta jõudnud hulk aastaid tagasi, oma laste vesivärvide
kaudu, siis oli vahepeal väike paus, aga sisemise vajaduse sunnil haaras uuesti
värvide ja pintsli järele. Kahe poja ema ja kolme lapselapse õnnelik vanaema
saab nüüd juba koos lastelastega värvidega mängida.
Pildid on pigem emotsioonide või energiate kogumid, mis teda parasjagu
valdavad või pommitavad. Maalib akrüülvärvidega, kuid vahetevahel kasutab ka
segatehnikat.
Kristel Pohlak, kes varem Rakveres harrastusluuletajana tuntud, aastaid
Hollandis töötanud ja seal ka vitraažikunsti õppinud, on leidnud endas abstraktsete maalide loomise kire. Nii sünnivad väga jõulised ja värvilised reljeefsed
teosed.
Simuna fotograafi Janek Pärna loodusfotosid on võimalik näha vallamaja teise korruse koridoris.
Väike-Maarja seltsimaja kunstiringi õpilaste (juhendaja Kristen Suokass) töid
saab vaadata Rakke raamatukogus.
Mary Tammet

Kiltsi lossis on
Ivo Ridalaane näitus
Alates 1. juunist on Kiltsi lossis eksponeeritud Ivo Ridalaane imeliste koopiate ja lummavate originaalide näitus.
Sel korral on väljas tuntud Eesti kunstnike Konrad Mägi, Nikolai Triigi ning
Villem Ormussoni šedöövrite koopiad.
Kunstniku originaalloomingust on
esindatud mõned portreed ja pilkupüüdvad maalid lilledest läbi abstraktsioonivõtme.

Rahvusvaheline Gustav Normanni
orelifestival tuleb viiendat korda
Käesoleva aasta on Rahvusvahelisele
Gustav Normanni orelifestivalile eriline kahel põhjusel: täitub viis aastat esimesest festivalist ja 8. augustil möödub
orelimeister Gustav Normanni sünnist
200 aastat.
Festival toimub 31. juulist kuni 28.
augustini Simuna, Väike-Maarja, Viru-Jaakobi, Järva-Jaani ja Iisaku kirikutes.

PROGRAMMIS ON KUUS VÄGA ERIPALGELIST KONTSERTI:

31. juulil avame festivali avakontserdiga
Simuna kirikus, kus musitseerib väga
eriline duett – Eesti kõige suurem ja
pisem Normanni orel. Kahe oreli kontserdil pakuvad teile kaunist orelimuusikat organistid Ines Maidre ja Kristel
Aer.
Kuidas kõlavad kokku orel ja saksofon, on võimalik kuulda 7. augustil
Järva-Jaani kirikus Marju Riisikampi ja
Villu Veski esituses.
Rahvusvahelise mõõtme festivalile
annavad käesoleval aastal õde-vend
Marko ja Jenni Kupari Soomest, kes pakuvad 14. augustil Väike-Maarja kirikus
uudset duetti oreli ja klaveri näol ning
Hispaania organist Loretto Aramendi,

Gustav Normanni orelifestival toimub viiendat korda. Foto Ainar Ojasaar
kes toob teieni soolokontserdi Hispaania orelimuusikast.
Kontsert toimub 21. augustil Viru-Jaakobi kirikus.
Omamoodi sümpaatse trio moodustavad Kadri Ploompuu orelil, Alina Sakalouskaya mandoliinil ja Urmas
Vulp viiulil. Kontsert toimub 25. augustil Iisaku kirikus.
Väga erliline on ka festivali lõppkontsert 28. augustil Simuna kirikus.
Kammerorkestri „ME103”, metsosoprani Iris O ja ja organisti Piret Aidulo

osalusel toimub helilooja Rasmus Puuri
uudisteose maailma esiettekanne.
Täpsemat infot festivali kohta leiate
festivali Facebooki lehelt.
Täname kõiki toetajaid: Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Väike-Maarja vald, Vinni vald, Alutaguse vald ja Järva vald.
Ilusat muusikaelamust!
Ainar Ojasaar
festivali korraldaja

Simuna rahvamaja täitus muusikaga
Muusika on kui elu, mis on täis värve,
kurbust, rõõmu, nuttu, naeru, sõprust...
27. mail oli Simuna rahvamaja taas
muusikat täis. Kaunite pillilugudega
astusid üles muusikakooli õpilased ja
särasilmsed laululapsed, kes tõid oma
etteastetega südamesse tõelise kevadtunde.
Vaatamata pikale sundpausile ning
lühikesele harjutamisperioodile, läks
kõik väga sujuvalt ja suurepäraselt.
Aitäh teile pillimängijad ja lauljad, te
olete jätkuvalt väga heas vormis ja
suurepärases hoos. Olgu teil ikka tahtmist ja indu meid kõiki rõõmustada
uute põnevate kontsertidega. Suured
tänud sulle õpetaja Angela. Nopi ikka

Foto Egle Pent

Suvel on näituseid igale maitsele

oma lõpmatust repertuaarist need
kaunid laulud, mida õpetada nii ansamblitele kui solistidele. Aitäh sulle
õpetaja Eve, rõõmusta meid jätkuvalt
kaunite viiulihelidega. Aitäh teile em-

med ja issid, vanaemad ja vanaisad, kes
te toetate ning aitate hoida muusika
juures oma lapsi ja lapselapsi.
Uute kohtumisteni!

Auli Kadastik

On pühapäev tore päev
„On pühapäev tore päev, tore päev,
sest isa töölt koju jääb, koju jääb.
Ja terve päev igal pool, igal pool
me käime koos, üheskoos, üheskoos“
(Heldur Karmo)

Teks ja foto Merje Leemets

Maikuu viimane pühapäev oli Rakkes
tore päev tõesti. Juba traditsiooniks
saanud perepäev toimus lasteaed Leevike õuealal. Ilm oli suurepärane ja kõik
sujus hästi.
Päeva viis läbi Jänku Juss, kes alustas oma etteastet lauluga ja kutsus
kõiki kaasa laulma. Siis asusid esinema kultuurikeskuse lauluringi lapsed.
Kõik said oma lauludega hästi hakkama, ehkki mõni oli tõesti päris esimest
korda nii rahvarohke publiku ees. Suur
tänu K-Tantsukooli tantsulastele ja
nende juhendajale Kellile, kes laulude
vahel tantsumuru vallutasid.
Kellel kõhud tühjaks läksid, said
maiustada Kadri ja Veiko pannkoogikohvikus. Väga maitsvad soojad pannkoogid kadusid kiirelt letilt. Lisaks veel
rabarberikook ja muffinid. Pannkoogikohviku tulu jäi lasteaiale õuemänguasjade ostmiseks.
Tegevust jätkus ka pärast kontserti,

Lapsed ei tahtnud oma mänge Jänku
Jussiga lõpetada. Foto erakogu
sest külla oli tulnud Päästeamet ning
Politsei- ja Piirivalveamet. Sai lahendada liiklusteemalisi teste, vaadata ja
ronida tuletõrjautosse ning politsei
autoroolis signaali anda.
Lapsed ei tahtnud oma mänge Jänku Jussiga lõpetada, sest oli tore üle
hulga aja olla koos.
Tänud kõigile abilistele, kes olid organiseerimas ja toeks, et päev korda
läheks.
Rene Põllumaa
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K-tantsukooli lapsed. Foto erakogu

Rändnäitus „Pritsunaised“ jõudis Väike-Maarjasse
Eesti Tuletõrjemuuseumi rändnäitus
“Pritsunaised”, mis mõtestab naiste
rolli olulisust Eesti tuletõrjes ja päästes
läbi aegade, saab Väike-Maarja muuseumis vaadata juuni lõpuni.
Eesti tuletõrje algusaegadel olid
just naised need, kes kogusid tuletõrje
tehnika ja toimimise tarvis kapitali. Aja
möödudes hakkasid naised ka pääste-

töödel osalema.
Näitusel on kaardistatud naiste
ametikohtade muutused 20. sajandil,
mis annab vaatajale üldisema konteksti ja ülevaate erinevatest ajajärkudest ning ametitest. Eksponeeritud
on ajaloolised fotod naiste tegevustest
tuletõrjes, vormid ja tööriided erinevatest ajastustest ning videosalvestis

komandodes toimuvast igapäevaelust.
Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu naistele, kes läbi ajaloo on tegelenud alaga, mida on eelkõige seostatud
meeste ning maskuliinsusega.
Edgar Tammus
Väike-Maarja muuseumi juhataja
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Elisabeth ja Piret Ervald
noppisid Leedus
auhinnalisi kohti

12.–16. mail toimus Leedus rahvusvaheline
Horsemarket Equestrian Spring Tour 2021
(HEST2021), kus Elisabeth (pildil hobusel
Ulme XII) ja Piret Ervald noppisid auhinnalisi kohti.
Esimene võit tuli Elisabeth Ervaldile parkuurist, mis peeti kõrgusel 110 cm. Laupäev
algas samuti tulemuslikult, 115 cm Bronze
tuuri finaali võidu tõi taas koju Elisabeth
Ervald hobusel Ulme XII.
Piret Ervald saavutas mitmeid auhinnalisi kohti nii noorhobuste arvestuses (kaheksas, neljas ja viies koht), kui ka avatud
klassides 130-135 cm kõrgustel parkuuris
teine ja kümnes auhinnaline koht hobusel

„Seriaalvaba õhtu“ kuues
hooaeg jõudis finišisse

Calanda de Laubry Z.
Päeva lõpetas ülipõnev kuue takistusega
sõit, millest viimase tõkke kõrgus 170 cm
ning osutus taas võidukaks. Piret Ervald
hobusel Calanda de Laubry Z jäi jagama esimest kohta koos Ukraina sportlase Oleksandr Prodaniga.
Soovime tänada Väike-Maarja valda, kelle abil sai võistlustel osaleda.
Elisabeth on 2020. aastal laste arvestuses parim ratsasportlane ning on arvatud
Eesti Ratsaspordi Liidu poolt koordineeritava Estonian Rising Stars tiimi liikmeks.
Piret Ervald
Vao Ratsaklubi

Rakke spordiüritused saavad hoo sisse
Piirangud leevenevad ja aina enam hakkavad ka spordiüritused hoogu sisse saama.
Ratturid said piirangute leevenedes juba
mai alguses alustada hooaega eraldistardist võistlustega ja väiksemate rattakrossidega. Lisaks on peetud ka juba esimesed
Eesti meistrivõistlused ja seda kriteeriumi
sõidus. Eliise Kivistu saavutas Elvas peetud
võistlusel N16 vanuseklassis 4. koha. Greete
Steinburg võistles aga tugevakoosseisulisel
Andaluci Bike Racel, kus kuue võistlsupäevaga tuli läbida ligi 400 kilomeetrit ja üle
11000 tõusumeetri. Võistlus oli mõeldud
paaridele, Greete ja Belgia meister Alice
Pirard saavutasid 6. koha. Eesti rattakrossi ehk XCO sarjades on head stardid tei-

nud Mairit Kaarjärv, Karoliina Kull ja Maris
Kaarjärv.
Rattamaratonide kalender on aga täielikult segi paisatud ja algab alles 12. juunil.
Sõltuvalt kalendrimuudatustest on ümber
kujunenud ka Škoda Laagri 21. Rakke Rattamaratoni toimumise aeg. Algselt 25. juulile
planeeritu asemel ootame suurt ratturite
hulka Rakkesse 8. augustil. Kõik senised
ettevalmistustööd tuleb ringi planeerida,
aga midagi pole teha, keeruline aeg nõuab
järske ja keerulisi otsuseid. Info rattamaratonid.ee/etapid.
Teised suuremad juulisse planeeritud
Rakke piirkonna spordiüritused: 17. Emumäe jooks ja Emumäe Etturi maleturniir

– toimuvad planeeritult. Jooksjad rassivad
Emumäe nõlvadel juba 3. juulil ja piirkonna
kümme kangemat maletajat panevad malenupud lauale 11. juulil.
Emumäe jooks kuulub jätkuvalt Lääne-Virumaa jooksusarja ja on selle viiendaks
etapiks. Sarja info on leitav jooksusari.ee.
Palve ka Rakke linnamäe terviseradel liikujatele. Viimasel ajal on sagenenud lõhkumised radadel ja discgolfi rajal. Kui nende
igapäevased kasutajad märkavad midagi tavatut või näevad lausa lõhkumist, siis sellest
kohe teada anda või lausa fikseerida kurikaelad.
Enno Eilo

Laekvere – Simuna rahvajooksul lustis rohkel jooksusõpru
19. Laekvere – Simuna rahvajooks tõi kohale 220 jooksusõpra, neist 114 valisid pika 10
km distantsi. Noored said samuti maanteejooksu kogemuse kätte 2,3 km pikkusel distantsil. Arvukalt mudilasi vudis staadionil,
vastavalt vanusele kas pool ringi, terve või
lausa kaks staadioniringi.
Rahvajooks kuulub teist aastat maakonna
joosusarja ja tänu sellele oleme saanud palju
toetajaid juurde. Näiteks kõik lõpetajad said
Eesti Pagari saiakesed ja Saare Foodsi kohukesed. Värskendava vee eest hoolitses Devin. Lisaks said kõik esikolmikusse tulnud
sportlased suure Eesti Pagari koogi ja Kartul Simunast koti kartulit. Lapsed said kõik
lisaks veel Saare Foodsi Sipsiku jogurtid.
Kuna päev oli väga soe, tulid jooksjatele
appi Simuna vabatahtlikud päästjad Baruto tuletõrjeautoga ja kastsid maanteel kõik

Seriaalid lõppevad ikka kevadel, nõnda jõudis
ka „Seriaalvaba
õhtu“ 6. hooaeg
finišisse.
Möödunud
suvel sarja juhendit koostades sai ikka salamisi loodetud,
et ehk on aeg ja Sageli on keeruline ennustada, kas võidu
haigused armuli- võivad tuua tugevamad jalad või parem kaarsed ning lasevad dilugemise oskus. Foto Kristel Kitsing
spordirahval oma plaane rahulikult ja rõõmuga ellu viia. Tänaseks oleme aga rõõmsad, et kaheksast plaanitud etapist kuus
saime ikkagi täiesti plaanipäraselt korraldatud.
Alustasime möödunud aasta septembrist orienteerumisega,
oktoobris-novembris jooksime võidu, jaanuaris-veebruaris olid
suusatamise etapid. Märtsis saabus pikk paus, mis kestis kaks
ja pool kuud – ega üle ei või ju ka treenida ning mais lõpetasime sarja juba traditsiooniks saanud rattaorienteerumise etapiga. Orienteerumisetappidel oli meil abis Rakvere Orienteerumisklubi Kuno Rooba isikus.
Kogu sarjast võttis osa 99 harrastajat, neist 43 noort. Nii mitmeski vanuseklassis näitas koondtabel enne viimast etappi väga
võrdset seisu ja keeruline oli ennustada, kas võidu võivad tuua
tugevamad jalad või parem kaardilugemise oskus. Auhinnakarusellile pääsemiseks oli vajalik osaleda vähemalt neljal etapil.
Vanuseklasside võitjad: T 10 Helle-Mai Liblikmann, P 10 Albert Kruusamägi, T 12 Merit Nõmmiste, P 12 Thristo Paju, T 14
Karolina Kull, T 16 Getrin Raudsepp, P 16 Thristan Paju, P 18
Markus Masing, N Maris Nõmmiste, M Karlis Karm, N 35+ Leie
Nõmmiste, M 35+ Ragnar Lepp, N 50+ Tiiu Maran ja M 50+ Kalle
Piirioja.
Kõikide vanuseklasside kolme paremat autasustati meenega ning kõikide osalejate vahel loositi sportlikke ja sportimist
toetavaid auhindu. Hooajale panime magusa punkti ühise tordisöömisega.
Aitäh kõigile, kes sarja edukale toimimisele kaasa aitasid! Ees
ootavad juba uued vahvad stardid ja väljakutsed. Kohtumiseni
rajal!
Jane Kool
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja

Maakonna kergejõustikuvõistlustelt nopiti medaleid
Lastekaitsepäeval ehk 1. juunil toimusid Rakveres 2010.–2013.
aastal sündinud Lääne-Viru maakonna õpilaste kergejõustikuvõistlused. Aladeks olid 60 m jooks, kaugushüpe, pallivise ja 300
m jooks. Medaleid jagati iga ala kuuele parimale. Rakke kooli väike koondis osales üheksa õpilasega ja tulime tagasi kümne medaliga. Õnnitlused medalistidele ja aitäh kõikidele meie koondise võistlejatele (Mari Kalmus, Ketlin Kull, Markus Kull, Liis Marii
O jamäe, Marta Luisa Rückenberg, Marten Veelmaa, Sten Erik
King, Kenneth Sirp ja Renate-Liis Ploom)!

MEIE VÕISTLEJATE TULEMUSED:
Rahvajooks tõi kohale
220 jooksusõpra. Foto
erakogu
jooksjad jaheda veega üle. Lisaks sõitis ringi
tuletõrje ATV ja pihustas soovijatele karastavat vett. Selline meeldiv päästeoperat-

sioon kutsus finišis esile kollektiivse aplausi.
Vaimar Abel

Marta Luisa Rückenberg (T 2010) 60 m jooks: 2. koht (8,82)
Liis Marii O jamäe (T 2011) 60 m jooks: 2. koht (9,50)
Liis Marii O jamäe (T 2011) kaugushüpe: 3. koht (3,20)
Markus Kull (P 2010) 300 m jooks: 3 koht (55,56)
Kenneth Sirp (P 2011) 60 m jooks: 4. koht (9,60)
Ketlin Kull (T 2012) 300 m jooks: 5. koht (1,04,41)
Marten Veelmaa (P 2013) pallivise: 5. koht (10 m)
Marten Veelmaa (P 2013) 300 m jooks: 6. koht (1,18,15)
Sten Erik King (P 2012) pallivise: 6. koht (28,5 m)
Renate-Liis Ploom (T 2011) 300 m jooks: 6. koht (1,01,33)
Mari Kalmus (T 2010) 300 m jooks: 7. koht (58,59)

Väike-Maarja 3×3 turniir kujunes omamoodi Balti matšiks
Alexela 3×3 korvpalli Eesti meistrivõistluste
sari jätkus 5. juunil päikeselises Väike-Maarjas, kus World Touri sarja etapi võitis tugev
ja ühtlane Leedu sats Sūduva-Mantinga.
U18 sarja panid kinni hingestatud mängu
näidanud võistkond nimega Kirsid.
Päev algas U18 sarja mängudega. Nii mõnegi satsi ridades võis näha Eesti esiliiga
pallureid ning kohal olid külalised Lätist.
Tase oli ühtlane ning võitjat ennustada väga
raske. Näiteks ükski alagrupi võitnud võistkond ei saanud veerandfinaalist edasi ehk ei
pääsenud nelja parema sekka.
Mitmel korral tuli suurest kaotusseisust
välja võistkond Kirsid, kelle ühte liidrit Kert
Kasemetsa vaevasid seljavalud. Füsioterapeudi abiga saadi noormees aga niivõrd
heasse seisu, et jõuti finaali välja, kus põnevas heitluses alistati pikakasvuline Läti sats
3×3 Ādaži. Lõpuks III koha saanud Ladujad
(Artur Evestus, Kaur-Erik Suurorg, Rasmus
Andre ja Gregor Kiilmaa) olid ka ise väga
lähedal finaalikohale, kuid kaotasid poolfinaalis ülinapilt (14-15) eelpool nimetatud
Läti võistkonnale. Peamiseks komistuskiviks said mööda läinud vabavisked.
U18 peaauhinnaks oli 600 eurot, medalid, kuldne karikas ning ohtralt toidulisandeid. Võistkond Kirsid osalesid koosseisuga: Kert Kasemets, Andris Smorodin, Henry

13

Väike-Maarja 3×3 turniir. Foto Raivo Tammus
Liht ja Joosep Põldre. Neljast mängijast oli
vaid üks (Andris) 18-aastane ning kaks (Kert
ja Joosep) mängisid eelmisel aastal veel U15
sarja. U18 MVP auhinna sai Kert Kasemets.
Päeva teises pooles tulid väljakule World
Touri pallurid ning kaks U18 tiimi otsustasid ka siin kaasa lüüa (Helikopter ning 3×3
Ādaži). Kusjuures esimestel läks meeste
seas isegi paremini, kui U18 sarjas. Vaieldamatult World Touri sarja põneivama lahingu

pidasid kaks parimat Eesti võistkonda poolfinaalis (Kvartett vs Treimix), kus Erik Lutsu viimasel sekundil visatud kaugvise viis
mängu lisaajale, mille 16-14 Treimix võitis.
Kvarteti käsi ei käinud paremini ka kolmanda koha mängus (Erik Luts, Andreas
Märtson, Alan Kalda ja Gaspar Bibikov), kus
jäädi alla Läti U23 võistkonnale. Varasematel aastatel on Kvartett Väike-Maarja etapil
jõudnud esikolmikusse.
Finaalis läksid omavahel vastamisi Leedu tiim Sūduva-Mantinga ning Treimix, kus
pallisid Eesti tipud Sven Kaldre, Tom Kaldre, Robin Kivi ja Märt Rosenthal. Korvpalli
suurmaa vastu meie meestel siiski püssirohtu piisavalt ei jätkunud ning võidukarika ja 1000 euroga võisid koju sõita leedukad. Siiski turniiri MVP auhinna Treimix
sai. Nimelt tagamees Tom Kaldre (185 cm)
tegutses korvi all nagu tõeline keskmängija.
Teine koht sai auhinnarahaks 500 eurot ja
kolmas 300 eurot.
Turniiri tulemused on FIBA 3x3 lehel,
täispikk võistluspäev on järelvaadatav sport.
television.ee ja 3×3 Estonia Youtube’is.
Alexela suvine 3×3 korvpalli Eesti meistrivõistluste sari saab jätku 12. juunil Rakveres.
Raivo Tammus

Janar Rückenberg

Rakke kooli esindus 1. juunil Rakveres võistlustel. Foto Janar
Rückenberg

Vanasõidukite suursõit
läbib Väike-Maarjat
19. juuni hommikul
stardib Paide vallimäelt
Vanasõidukite suursõit, mis Järva-Jaanist väljub kell
12.15 ja rõõmustab ka
Väike-Maarjas
vanatehnikahuvilisi.
Vanasõidukite suursõit. Foto Reigo Vilu
Orienteeruvalt kell
12.40–12.50 liiguvad vanasõidukid trassil: Tamsalu mnt – J.Liivi
– Tamme – Pikk, suunaga Rakvere poole.
Masinatest on esindatud mootorrattad, bussid, sõidu- ja veoautod. Eeldatav sõidukite arv on 150 kuni 200 ühikut.
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Jaanus Laidus ja Kati-Ly Randviir
hoidsid taas lippu kõrgel

Lastesõidud
Rahvasõit
Põhisõit
Registreerimine ja info:
www.sportos.eu
FB: Pandivere rattasõit 2021

Paepealsed Maitsed

Põhja-Eesti maitsete aasta 2021

PÕHJA-EESTI
TOIDU PÄEV
15. juunil kell 14.00 – 17.00
Väike-Maarja taluturul
Maitsete aasta rändkahvli üleandmine Pandivere piirkonnale.
* Kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma tooteid ning
pakuvad degusteerimist.
* Avatud on pudru- ja pannkoogibaarid, saadaval vuti latekohv.
* Kohal on Rukkikuningas ja tuju loob Väike-Maarja kapell.
Sündmust korraldavad
MTÜ PAIK ja Väike-Maarja Põllumeeste Selts
Kontakt:
Tõnu Kiviloo, MTÜ PAIK, tel 511 1099
Jaak Läänemets, Väike-Maarja Põllumeeste Selts, tel 5660 6357

kohaliktoit.arenduskoda.ee

VÕIDUPÜHA SIMUNAS

23.JUUNiL

Kell 11.00 - surnuaiapüha
Kell 13.00 - mälestushetked

22. ja 23. mail toimusid Euroopa juunioride meistrivõistlustel
Osijekis Horvaatias, kus Kati-Ly
Randviir püstitas isikliku rekordi ja Jaanus Laidus lõi tugeva
vundamendi tulevikuks.
Seekordne võistlus toimus
COVID-19 tingimustes, iga 48
h tagant pidime andma testi, et
üldse võistlusruumidesse pääseda. See tekitas küll ebamugavusi, aga samas ka lisas turvalisust osalejatele. Kogu elu käis
maski tagant, ainult võistluse
ajal lubati olla maskita. Osaleti
õhupüstoli harjutustes, Eesti koondisesse kuulus kaheksa
parimat juuniorit Eestist, kellest kaks olid meie maakonnast.
Juba tuttavad nimed Jaanus Laidus ja Kati-Ly Randviir hoidsid
meie lippu kõrgel.

Kati-Ly Randviir oli kõige noorem osaleja ja püstitas isikliku
rekordi.

Jaanus Laidus, kes oli koondises teise asetusega, kinnitas,
et see positsioon ei olnud õige.
Mõlema harjutuse lõppedes
kinnitas ta oma liidri positsiooni koondises. Üldkohad olid küll
41 ja 21, aga arvestades sellise

suurvõistluse esmakordset kogemust, on seegi väga hea saavutus ja tugev vundament tulevikuks.
Meie maakonna parim püstolilaskur neidude seast oli Kati-Ly Randviir, kes oli ka kõige

Jaanus Raidlo

Tuiamise tund metsas
Möödunud kuu 4.–7. maini „eksis“ Rakkesse lasteaia taha metsa ära põnev ja väärikas seltskond inimesi. Samal ajal olid
5.–8. klassi õpilased distantsõppel ja ma palusin nende abi, et
äkki nad aitaks mul umbes viie
hektari suuruselt metsaalalt
need 50 inimest üles leida. Kui
mitte kõik 50, siis 30 tegelast
vähemalt. Laulja Ivo Linna, Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla, Rakke kooli direktor
Igmar Matto, helilooja Arvo
Pärt, tema pühadus Dalai Laama, näitleja Arnold Schwarzenegger, spordilegend Georg Lurich, teadlane Albert Einstein,
olümpiavõitja Erki Nool, kirjanik
Anton Hansen Tammsaare, rukkikuningas Hans Kruusamägi,
popikoon Michael Jackson, Saksamaa kantsler Angela Merkel,
ajuteadlane Jaan Aru, räppar
Henry Kõrvits, president Lennart Meri, supermodell Carmen
Kass, paavst Franciscus ja poliitik Mart Helme olid vaid mõned
metsa eksinud inimestest.
Tegutseda võis paarides ja
pereliikmed tohtisid loomulikult abiks olla. Ent rohkemaks
toeks ei mingeid muid vihjeid
peale maa-ameti aerofoto nimetatud metsatukast ning üksnes teadmine, et tervele sellele
metsaalale oli suuremate puude

Seriaalist
A-Rühm tuntud
näitleja Mr.
T ootamas avastamist. Foto
Keitlin Linnaste
külge 1,5–2 meetri kõrgusele
kinnitatud 50 A5 formaadis lamineeritud tuntud inimese pilti,
kes kõik „vaatasid“ Lille tänava
suunas.
Kahtlemata olid otsingud
paljude jaoks ka silmaringi avardavad, sest piltidel nimesid
juures ei olnud ja isiku täpseks
tuvastamiseks tuli paljudel juhtudel ilmselt kasutada kas vanemate või interneti abi. See oligi
taotluslik. Aega metsast kuulsusi tuvastada oli 3,5 päeva. Taas
tuli toast välja tulla, liikuda ja
värskes õhus toimetada, koguni metsas. Milline eriliselt ebatavaline keskkond vahelduseks
kergliiklusteedele ja tänasele,
üldiselt tubasele elulaadile. Ka
usun, et nii mõnigi ringi tuianud
õpilane avastas kohalikku laste-

RAKKE PÄEV

7. AUGUSTIL
RAKKE KOOLI STAADIONIL
Kell
sport 11.00
tegev likud
lasteused
le!

Päeva
juhib Tiia
Paist

Kell 11.00
Kultuurikeskuse
laulu- ja
tantsukontsert
13.00 ansambel
ACADEEMIKUD

ausamba juures

Kell 13.30 - kontsert kirikus

Solist Maria Listra
klaveril Piia Paemurru

Jaanus Laidus tegi väga hea
soorituse. Fotod Jaanus Raidlo

noorem osaleja. Sellist melu
nähes oli vast tema kõige rohkem hämmingus, aga võistlusrajal Kati-Ly kogus end kiiresti
ja laskis kogu võistluse tõusvas
joones. Algus oli küll raske ja
natuke rabe, aga teisest seeriast
alates ei jäänud ta sugugi teistele alla. Kogu summa näitas ka
isiklikku rekordit viie silmaga ja
kindlustas 46. koha. Sportlane,
kes suudab teha suurvõistlusel
isikliku rekordi või selle lähedase tulemuse väärib igati kiitust.
Täname Eesti Kultuurkapitali, Väike- Maarja valda kes toetavad noorsportlaste esinemisi
võistlusreisidel ja ka Ülenurme
GSK kes organiseeris võistlusreisi.

12.00 esineb
MERJE LILJE

14.00 "Tähtede
poole"
esinevad Kaire
Vilgats ja
Paul Neitsov

Kell 10.00 - 15.00 Laat
/erineva kaubaga kauplejad üle Eesti /

aia tagust metsatukka põhjalikumalt alles esimest korda elus.
Tõsiselt võetuna täitis retk
looduses oma eesmärki „kuhjaga“, sest eeldatavasti kulus
30 ja enama inimese metsast
üles leidmiseks vähemalt 1,5–2
tundi. 3,5 päeva jooksul käis
tuiamas ja eksinuid otsimas 32
õpilast, kellest kaheksa suutis
tuvastatult avastada kõik inimesed. 14 õpilast avastas 40 ja
rohkem inimest. Otsiti nii üksi
kui paarides, ja kuuldavasti oli
õpilasi, kes käisid kadunud tegelasi ka mitmel päeval tuvastamas. Tegelikult, liikumise (ja
energia kulutamise) mõttes oli
see veel kõige parem variant.
Pannes ise neid inimesi üles ja
hiljem maha võttes, sain teha
järelduse: 30 inimest oli tegeli-

kult võrdlemisi lihtne üles leida. 40+ inimese leidmiseks tuli
juba vaeva näha ning tõsisemalt
tööd teha. Ja kõigi 50 inimese
leidmine tundub (vähemalt) minule ikka väga hea sooritus ja
korralik ringi tatsamine. Arvan,
et mul endal ei oleks see üldse lihtsalt tulnud. Seda enam,
et pilte ära korjates olin päris
hädas, et kõik 50 uuesti üles
leida. Palavalt armastatud parodist Hendrik Normann vaata,
et olekski metsa jäänud. Kõige
viimasena ja juba lootust kaotanuna avastasin, et mees varitses
mind päris Lille tänava ääres.
Igal juhul kõigi 50 inimese üles
leidmine väärib kiitust! Kõik
50 inimest leidsid üles: Karolina Kull, Mikk Sakkool, Robin
Sepa, Karmo Karro, Gregor
Põder, Sandra Veelmaa, Sandra Pällo ja Rain Veskilt. Super!
Karolina Kull oli kõige esimene
50 inimest avastanud õpilane
(ülesanne aktiveerus 4. mail kell
16.34, Karolina vastus saabus
samal õhtul kell 21:49).
Selline,
taas
mõnevõrra
teistsugune ja rutiinist väljarebiv oli lõppenud distantsõppeperioodi viimane kehalise
kasvatuse arvestuslik tegevus
Rakke koolis.
Janar Rückenberg

Maadlusuudised
5. juunil osalesid noormaadlejad Vinnis laste sumoturniiril Maiasmokk, kus saavutasid
järgmised kohad:
Ivan Sidorenko
1. koht
Arina Sidorenko
2. koht
Albert Kruusamägi 3. koht
Laur Kits
2. koht
Hendri Sokk
1. koht
Heidi Lii Jaago
1. koht
Madis Kozlov
2. koh
Meeskondlikult saavutati 1. koht

Ka võistkondlikult saavutati
kõrgeim pjedestaalikoht. Foto
erakogu
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SUVEKONTSERT
NÄKIUURIMISKESKUSES

Heli-Liivia ja Urmas Komp.
Aitäh teile, et ulatasite mulle oma abistava käe.
Tänuga teile mõeldes, Kaur.

27. JUUNIL KELL 17.00

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

VÄIKE-MAARJA VALLAS, AO KÜLAS

INGA JA
TOOMAS LUNGE
Pääse 10.müügil
kohapeal

Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas
JUULI
103
META LIINURM 14.07.1918
97
LEIDA SIRGMETS 18.07.1924
93
MARIA JUUR 28.07.1928
92
ELLEN METS 28.07.1929
91
LINDA MARIPUU 06.07.1930
90
VALVE EHATAMM 25.07.1931
89
VILMA SAPAR 16.07.1932
ELMAR HEINPALU 30.07.1932

LISAINFO: TELEFONIL 5569 279 VÕI
E-POSTI AADRESSIL
KULTUURIKESKUS@RAKKE.EE

MAAKAITSEPÄEV
MAAKAITSEPÄEV

87
HELLE SAAREMÄGI 08.07.1934
LEIDA-MIRALDA KOMUSAAR
14.07.1934
LAINE KÄRO 19.07.1934

94
ELLEN KUNTOR 21.08.1927
HELGI MEIDLA 23.08.1927

85
JÜRI KALVET 22.08.1936

89
TEA HIIRE 03.08.1932

Ajakava alla lisaks märksõnad:

88
ELGI VIERMANN 14.08.1933
VELIIDA SORGUS 26.08.1933

* relva, jahinduse- ja tehnikanäitus * demoesitlused * laskevõistlus * sõdurisupp
* kanuud, * SUP-laua sõit * mudeliralli * jalgratta vigursõit * pöörlev auto
*õhupallid ja batuudid *pannkoogid ja smuutid * Kotli Maja kohvik
*Väike-Maarja Pasunakoor *Tantsuselts Tarapita

Kell 14.30 Võidutule saabumine ja lähetamine valdadesse

75
TIINA LUHT 17.08.1946
MAIE KROLL 26.08.1946
VALDI USTAV 26.08.1946
70
MARIA KORTIN 02.08.1951
LIDIA LATENKO 02.08.1951
VILLEMINE FLOREN 08.08.1951
SVETLANA KOPÕLOVA 10.08.1951
VÄINO HAIBA 14.08.1951
LINDA KASELA 21.08.1951

Maria
Listra

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke

ja

Piia Paemurru

Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

2 3. JU UN I L K E L L 13 .3 0
S IM UN A K I R IK US

Info: seltsimaja@v-maarja.ee, tel 5302 4437

80
MIHKEL ROHTMETS 09.08.1941
LI-ANN LEHTMETS 29.08.1941

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Kell 12.30 Maakaitsepäeva avamine Väike-Maarja keskväljakul

KEHAKINNITUST PAKUB ROUTE 22 KOHVIK

70
MILVI ARHIPOV 02.07.1951
KALJU ESINURM 06.07.1951
TIIU PERE 08.07.1951
KALJO KLAUKS 12.07.1951
LEMBIT PAHK 25.07.1951
ANNE SOOM 31.07.1951

86
SILVI-MARIIE POHLAK 10.08.1935

Tähelepanekud (imepisikesed, mis veelgi atraktiivsust loovad):
·MAAKAITSEPÄEV võiks olla suurema fondiga
·Kellaajad võiks olla ühes värvitoonis ja iseloomustav tekst teises

Kell 12.00 Pärgade asetamise tseremoonia Eesti vabaduse eest
langenutele Väike-Maarja Vabadussõja mälestussamba juures

LIIGUB BUSS RAKKE BUSSIJAAM KELL 18.30
SIMUNA RAHVAMAJA KELL 18.45
TRIIGI KELL 18.55
BUSS TAGASI EBAVERE-TRIIGI-SIMUNA-RAKKE KELL 23.30
BUSSIPILET 2 €

75
MAIRE TIIK 16.07.1946
HELJO TARK 28.07.1946

96
ANNA PAKKONEN 15.08.1925

90
VIRVE TRAKS 04.08.1931
ELDOR SIREL 06.08.1931
VIVI KASEMETS 18.08.1931

23.juuni 2021
Väike-Maarjas

K ELL 19. 00
ANSAMBEL APELSIN
KELL 21.40
ANSAMBEL PARVEPOISID
LAPSI LÕBUSTAB KLOUNITÜDRUK KÄRTS

80
AILI GULL 01.07.1941
ENNU AOVEER 10.07.1941
ELLEN STOLJARENKO 12.07.1941
HILMAR SALLA 21.07.1941

AUGUST

91
INGRID TAMMUS 15.08.1930
UNO LUMISTE 31.08.1930

23. JUUNIL KELL 18.00
VÄIKE-MAARJA
ÜLEVALLALINE
JAANITULI EBAVERES
ESINEVAD:

85
MARIA RAITŠUK 02.07.1936
ESTER MÄE 14.07.1936
LIILI HEINLA 24.07.1936
MALL VÕHANDU 27.07.1936
VILMA HEINSAAR 31.07.1936

86
MALLE PAJU 22.07.1935

Pääse: tasuta

92
LJUBOV VESKILT 01.08.1929

* relva, jahinduse- ja tehnikanäitus * demoesitlused * laskevõistlus * sõdurisupp
* kanuud, * SUP-laua sõit * mudeliralli * jalgratta vigursõit * pöörlev auto
*õhupallid ja batuudid *pannkoogid ja smuutid * Kotli Maja kohvik
*Väike-Maarja Pasunakoor *Tantsuselts Tarapita

15

20. augustil

VUMI päev
ÄE A
Kodukohvikute
ATEENI TUS
Väike-Maarja
vallas
VI UT
UTEP
ÄE
Ä
EV

Kell 11.00
il
Vabadussõja ausambale lillede
asetamine
Kell 13.00

Kontsert-jumalateenistus Väike-Maarja kirikus

Esineb segakoor HUIK!
Vabaannetus leinamaja remondiks!

Kodukohvikute info www.v-maarja.ee

EVERT TAMM 03.05.2021
LUNA SILICIA TOOMEL 16.05.2021
SAARA VAAB 18.05.2021
MIRJAM KRAAV 18.05.2021
TUULE SAAREMÄEL 24.05.2021

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

MÄLESTAME
JÜRI RAAG		
NIKOLAY BUSHUEV
RANDO RAIDMA		
RAIVO ROOMELT		
SAALE KASK		
TATJANA KUTUZOVA
AINO PÕLDMA		
MEELI-MAI TRAAGEL
ALLI HINN		

EPA 1971. a
põllumajanduse
mehhaniseerimise
teaduskonna
lõpetajad mälestavad
kursusekaaslast
JÜRI REBAST
ja avaldavad
kaastunnet
lähedastele.

12.03.1923 - 29.05.2021
03.06.1938 - 25.05.2021
21.04.1943 - 19.05.2021
14.09.1962 - 07.05.2021
17.05.1928 - 01.05.2021
05.12.1928 - 27.05.2021
09.09.1939 - 11.05.2021
12.04.1943 - 04.05.2021
14.11.1944 - 16.05.2021

Lahkunud on meie kallis
ema ja vanema
LILIAN KOK.
Mälestavad
tütar ja tütretütar.
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KOGUDUSTE TEATED
Väike-Maarja kogudus
Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti
kell 13.00.
Jumalateenistused: 27.06; 04.07; 11.07;
18.07. Missa: 25.07.
KULTUURISUVI 2021
VÄIKE-MAARJA KIRIKUS:
Teeliste Kirik ja giidituurid juuni-, juulija augustikuu reedeti 13–18, laupäeviti
10–15 ning pühapäeviti enne ja pärast
jumalateenistust.
30. juuni kell 12 - orelipooltund, esineb Tuuliki Jürjo
4. juuli kell 12 - heinamaarjapäeva kontsert, Merike Paberits,
torupill
28. juuli kell 12 - orelipooltund, esinevad Külli Erikson ja Indrek
Jurtšenko
20. august - taasiseseisvuspäeva kontsert-jumalateenistus
25. august kell 12 - orelipooltund, esineb Kristel Aer
Septembris tähistatakse kiriku nimepäeva kammerkoor Solare
kontserdiga ning kultuuripärandiaasta „Peidus pärand“ raames
tutvustatakse Muinsuskaitseameti kunstinõunike abiga kiriku
varjatud väärtusi.
Kultuurisuve sündmused Väike-Maarja kirikus toimuvad Eesti
Kultuurkapitali, kohaliku omaalgatuse programmi ja VäikeMaarja valla toetusel.
Kogudust teenivad õpetaja Tauno Toompuu
ja diakon Juhan Rumm.
Diakon on pastoraadis teisipäeviti kella 9.00–12.00
Pastoraadis saab sündmuste korraldamiseks
rentida saali koos köögiga.
Info: diakon Juhan Rumm, tel 5345 0943, juhan.rumm@eelk.ee
Koduleht: sites.google.com/site/eelkvaikemaarjakogudus
Facebook: EELK Väike-Maarja kogudus
Annetused: EELK Väike-Maarja kogudus
EE652200001120247658 Swedbank,
leinamaja taastamise toetamiseks lisada märksõna „leinamaja“

Avispea kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
Koguduse pastor
Eerek Preisfreund.
Info: tel 323 5450; 524 1982,
e-post: avispea@ekklesia.ee
Aadress: Avispea küla, 46208
Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Koduleht: avispeakogudus.wixsite.com/kogudus
Facebook: Avispea Vabakogudus
Annetused: Eesti EKB Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus
10502002423005

Simuna kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.
Koguduse õpetaja Enn Salveste.
Aadress: Allika 3, 46401 Simuna
Info: tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
Facebook: Simuna Kogudus
Annetused: EELK Simuna ja Juuda
kogudus EE852200001120184054

Rakke kogudus
Jumalateenistused
pühapäeviti kell 14.00.
Kogudust juhatab
diakon Tiina Teppo.
Aadress: Oru 6, 46301 Rakke
Info: tel 5623 1313
e-post: rakke.kogudus@gmailcom
Koduleht: rakkekogudus.weebly.com
Facebook: Rakke Kogudus
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus EE432200221044564569

Metallrahaks24
ostab teie seisma
jäänud, rikkega
või avariiliseid
sõiduautosi.
Ostame ka muud
vanametalli.
Pakkumiste
tegemiseks
helistada 5802 6399.
Arveldamine
kohapeal.

Kalmistumeistrite kontaktandmed
Väike-Maarjas: Heili Talpsepp, tel 516 1809.
Simunas: Sirje Prual, tel 524 7944.
Aos: Aili Uustalu, tel 524 6501.

KALMISTUPÄEVAD
23. juunil kell 11.00 Simunas
23. juunil kell 14.00 Aos
Alates 7. juunist Ao kabelis müügil begooniad, info 521 9844
24. juunil kell 11.00 Koerus
4. juuli kell 13.00 Väike-Maarja uuel kalmistul

Oleme ettevõtlik kool ning
omalt poolt pakume õpilastele võimalust:
•õppida erinevaid valikaineid (näiteks: siseturvalisus,
ettevõtlus, praktiline loodus, draamaõpetus, kokandus,
soome keel, pilliõpe, rahvatants);
•osaleda Värkstoa tundides;
•luua õpilasfirma;
•ellu viia oma mõtteid läbi aktiivse õpilaseinduse;
•omandada B-kategooria juhtimisõigus (poole autokooli maksumusest tasub kool);
•osaleda rahvatantsuringis, kergejõustikus, laulukooris ja teistes kooli huviringides.
Viimastel aastatel on meie lõpetajatel olnud väga head
riigieksami tulemused. Meie õpilased osalevad edukalt
erinevatel üleriigilistel konkurssidel.
Meil on ühtehoidev koolipere!
Meie kooliperega liitumiseks:
•täida elektrooniliselt avaldus koos lapsevanema
nõusolekuga ja saada aadressile info@vmg.v-maarja.ee
(avaldusi saab esitada 14.06.–21.06.). Avalduse võid tuua ka kooli kantseleisse.
•kui oled avalduse esitanud, siis võtame Sinuga ühendust vestluse läbiviimiseks
(vestlused toimuvad 21. ja 25. juunil.
•avalduses nõutud lisadokumendid võta kaasa vestlusele.

Reinpaul OÜ
pakub tööd
veoautode
pesijale

vastavatavasse
autopesulasse
Ebavere tööstuspargis.
Orienteeruv
tööleasumise
aeg juuli 2021.
Väljaõpe kohapeal.
Täpsustav info telefonil
50 50 349.

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

Pearaamat OÜ

Kvaliteetsed ja soodsad
küttepuud
alates 35 eur/m3.  
Müügil 40 l kotti pandud
kütteklotsid 2 eur/kott.
Küttepuude
lõikamise teenus.
Hind kokkuleppel.
Püsiklientidele
soodustus.
Puude ettebroneerimise
võimalus järgmiseks
kevadeks/suveks.

RAAMATUPIDAMISTEENUS ETTEVÕTETELE
JA KORTERIÜHISTUTELE.
Algdokumentide korrastamisest majandusaasta
aruande koostamiseni.
Tel 5190 1120; e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

PAKUME ARBORISTI TEENUSEID
• Ohtlike puude raie
• Puuhooldustööd
• Hekkide hooldus
• Võrade sidumine
• Puiduhakkuri teenus, Ø20 cm
• Kändude freesimine

Gustav Aasumets
(kutsetunnistus 141998),
tel 5919 2441
Reigo Alas
(kutsetunnistus 141999),
tel 5800 1880
viruarborist@gmail.com

Elektripaigaldiste käit kuni 1000 V
Sise- ja väliselektritööd
Elektririkete likvideerimine
Elektrikilpide koostamine
Tel 502 0278; www.elektripesa.ee

Tel 5559 0853

Korstnapühkija Tarmo
Tel 5664 4440

Jehoova tunnistajate
kogudus
Koosolekud toimuvad igal
pühapäeval kell 11.00 Zoomi
vahendusel.
Info: tel 5695 1316
Koduleht: jw.org

VASTUVÕTT 10. KLASSI!
Ootame põhikooli lõpetajaid
õppima Väike-Maarja Gümnaasiumi!

Korstnapühkija
Tel 5560 4046

VÄIKE-MAARJA VALLA

INFOLEHT
Materjale saab saata iga kuu
30. kuupäevaks
kristel.kitsing@v-maarja.ee
Ilmub tasuta kord kuus
(va juuli).

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

Massaaž Eipris.
On hea aeg turgutada enda
keha ja vaimu tervendava
massaažiga.
Vabane lihaspingetest!
Võimalus koju, firmasse
kohale tellida.
Anti 5323 9228;
lotusmassaaz.ee

Väljaandja
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja
Tel 329 5750, valitsus@v-maarja.ee
Tiraaž 2700
Toimetaja Kristel Kitsing
Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee
Trükk Printall AS

Väike-Maarja hooldekodu (Ravi 1, I korrus)
päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid
URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
- naha- ja haavahooldusvahendid,
- imavad aluslinad,
- mähkmed jm.
Pensioniealistel kaup 40% soodsamalt. Tööealistel puuetega
inimestel vajalik arstitõend abivahendi soetamiseks.
Tellimiseks ja infoks helistada tel 326 1345; 5656 4959
või 5343 9837 (Rakke). Abivahendi soovist
teavitada 5 tööpäeva varem!
Rakke raamatukogus (Faehlmanni 26)
saab tellitud tooted kätte
23. juulil kell 11.00.
Väike-Maarja hooldekodus (Ravi 1, I korrus) saab tellitud
tooted kätte 11. juulil kell 9.00–11.00.

www.rattabaas.com		
Tel 322 2030 			

Lai 9, Rakvere
E-R 9–18; L 10–15

