Nr 6 (329)

TASUTA

Juuni 2022

SEEKORD LEHES:

MAASIKAKASVATAJA:
„NO EI OLE TÖÖLISI“
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Foto: Ülle Jukk

Wähja festivalil kohtuvad vanad ja uued sõbrad
6. augustil kogunetakse Ao külas
toimuvale kolmandale Wähja
festivalile, et kohtuda vanade ja
uute sõpradega, nautida puhast
ja kodumaist toitu, elada kaasa
näkitriatlonile ning nautida vabas
suvises õhus vähiõhtusööki koos
kontserdiga.

S

Ees ootab kohaliku kauba laat, kus müügil
toidukaupa ja käsitööd. Toimuvad vahvad
etteasted ja tegemised tervele perele.
Kui uudistan ürituse eestvedajalt Kaur
Saluselt, kas tänavu midagi teistmoodi
on, siis kõlas resoluutne vastus „Ilm on
parem.“ Eks see määragi palju ürituse õnnestumisest.
Aga tänavu tegeleb laada korraldamisega Väike-Maarja Põllumeeste Selts.
„Katsume kaasata rohkem kohalikke,“
märkis Salus.
Ka näkitriatlon, kus võistluspaare oo-

tab näkikandmine, Põltsamaa jõelt vähkide otsimine ning muud põnevat, on
tänavu kavas ja pealtvaatajatele pinevust
ja lõbusat kaasaelamist pakkumas. „Tuleb,
tuleb. Pean hakkama sinna värbama juba
osalisi. Mõtlesime siin mõne ministri kinni püüda, aga need siin vahetuvad ka nii
kiiresti,“ rääkis Väike-Maarja spordikeskuse juhataja Jane Kool krutskitega takistusrajale võistkondade kokku ajamisest.
Pärast päevast laadamelu võtab kell 20
festivali kokku suvine vähiõhtusöök vabas
õhus koos kontserdiga. Sel korral loovad

meeleolu ja panevad südame sulama võluvad Toomas Uibo ja Saara Pius akustilise kavaga.
„Ma leian, et nad on ilusad inimesed,
kes teevad head muusikat,“ selgitas Mart
Lankots artistide seekordset valikut ja
kinnitas, et kontserdi piletid on on Piletilevis juba saadaval.
Vähiõhtusöögi menüü paneb kokku ja
meisterdab valmis peakokk Veiko O jala
armastatud vanalinna restoranist Rataskaevu 16.

uvi toob Omniva postiteenustes
muudatusi. Väike-Maarja postipunkt suleb uksed 18. juunil ja
talle otsitakse uut pinda. Postiteenusteks pakub asendust personaalne
kirjakandja, keda saab tellida enda juurde
koju või tööle!

tellimust täitma üldjuhul juba järgmisel
tööpäeval, aga mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ja saabub ajavahemikus kell
8–17. Kui aga postiasutus on kodule lähemal kui viis kilomeetrit, on koju tellimine
tasuline ja maksab kuni 30-kilose saadetise puhul viis eurot.

VÄIKE-MAARJA POSTIPUNKT
LÕPETAB AJUTISELT TÖÖ
KUNI UUE PINNA LEIDMISENI

JÄRGMISENA ON PLAANIS
PAKIAUTOMAAT SIMUNASSE

RAKKE POSTIPUNKTI
SUVEPUHKUSE AJAKS KUTSU
PERSONAALNE KIRJAKANDJA!

Rakke postipunkt on suvepuhkusel alates 27. juunist kuni 10. juulini ja 25. juulist
kuni 7. augustini. Sel ajal ja ka edaspidi
soovitame postiteenusteks kutsuda personaalne kirjakandja hoopis enda juurde!

KES ON PERSONAALNE
KIRJAKANDJA JA MIDA TA TEEB?

Personaalne kirjakandja toob postitee-

Foto: Omniva
nused koju või tööle kohale. Tema kutsumine on tasuta, kui elad lähimast postiasutusest kaugemal kui viis kilomeetrit.
Mitte linnulennult, vaid ikka kohalikke
teid mööda. Sel juhul tuleb maksta ainult
ostetavate postiteenuste eest. Kehtivad
täpselt samad hinnad kui postiasutuses.
Ta müüb postmarke, ümbrikke või paneb
kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti
saab tasuda arveid, võtta vastu pakke ja
kirju ning tellida ajalehti ja ajakirju.

PERSONAALSE KIRJAKANDJA
KUTSUMINE ON IMELIHTNE!

Personaalse kirjakandja kutsumiseks helista Omniva klienditeenindusse numbril
661 6616 või kirjuta www.omniva.ee/era/
abiinfo/kirjakandja_tellimine. Tellimuse
kirjalikul vormistamisel kirjuta, mida soovid teha kirjakandja abil ja mis aadressil
teenuse osutamist ootad. Seejärel võtab
klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku teenindamise aja. Kirjakandja tuleb
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Kristel Kitsing

Suvi toob postiteenustes muudatusi

Postipunkti ruume rentiva ettevõtja algatusel lõpetab Väike-Maarja postipunkt
praeguses asukohas tegevuse. Koostöös
vallaga soovime leida sobivad ruumid
postipunkti töö jätkamiseks, eelistades
võimalusel selleks valla pinda. Töö selles
suunas käib ja loodame peatselt ka avada uksed uuesti. Lähim postipunkt on
Tamsalus, mis on avatud tööpäevadel kell
10:00-17:00. Lisaks saab kutsuda postiteenusteks personaalse kirjakandja!

Egne Liivalaid: „Tahet
tantsimiseks jagub“

Hiljuti vaatasid valla ja Omniva esindajad
üle piirkonna postiteenuste korralduse ning numbrilised näitajad ja arutasid
edasisi võimalusi paindliku ning ajakohastatud teenuse osutamiseks. Arvestades kohalike kasvavat pakiautomaadi
kasutamise ootust ja pakkide saatmise-saamise numbreid lepiti valla esindajatega põhimõtteliselt kokku, et järgmine
pakiautomaat tuleb Simunasse. Detailid
ja üksikasjad alles selguvad, aga infot paigaldamise aja ja asukoha kohta saab teada edaspidi valla häälekandjatest. Sellest
pakiautomaadist saaks järjekorras juba
kolmas piirkonnas Väike-Maarja ja Rakke
kõrvale.

MUUTUVAD VÄIKE-MAARJA OMNIVA
PAKIAUTOMAADI TÜHJENEMISE AJAD

Omniva Väike-Maarja Grossi pakiautomaate tühjendatakse alates 4. juunist tööpäeviti kell 11.00 ja laupäeviti kell 10.00.
Natalja Tervinski
Omniva postiasutuste Ida piirkonna juht

KOOLIDE LÕPETAJAD
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(M)ÄRKAMISAEG
VAO KÜLAS
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Spordist

12-14
Loe internetis

www.v-maarja.ee
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Värvimistöödega antakse
kodudele vunki juurde

1.-30. aprillini sai vallavalitsusele esitada
taotlusi kampaanias „Värvid valda!“ osalemiseks. Värvimistööd on kavas ette võtta 13 toetuse taotlejal: Liivakülas, Triigis,
Ebaveres, Vaos, Koonus, Võiveres, Pikeveres, Rakkes, Simunas ja Väike-Maarjas.
Kampaania „Värvid valda!“ eesmärk on
ehitiste fassaadide ja piirdeaedade värvimisega Väike-Maarja valla avaliku ruumi
visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva
elukeskkonna loomine. Toetus makstakse
värvimistööde teostajale välja pärast taot-

luses märgitud tööde lõpetamist ja kuluaruande esitamist. Toetuse kasutamise
aruanne koos kuludokumentidega tuleb
esitada pärast tööde lõpetamist hiljemalt
kalendriaasta 1. detsembriks.
2021. aastal taotles värvimistööde teostamiseks toetust 17 taotlejat, kellest taotluses märgitud tööd teostas ja aruande
esitas 11 taotlejat.
Ene Preem
arendus- ja planeerimisosakonna juhataja

Vallavalitsus rahuldas
viie korteriühistu taotluse
Väike-Maarja vallas tegutsevatel korteriühistutel oli 1.–30. aprillini võimalik Väike-Maarja vallavalitsuselt taotleda toetust
kortermajade hoovide heakorrastamiseks.
Toetust sai taotleda sissesõiduteede
parendamiseks, rataste ja sõiduautode
parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks, prügimaja või prügikonteinerite
platsi rajamiseks või parendamiseks ja abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks
või lammutamiseks.
Taotluste esitamise tähtajaks laekus
vallavalitsusele kuus taotlust kogusummas
38 173 eurot. Toetust antakse taotlejale
kuni 50 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000

eurot ühe taotleja kohta või 6000 eurot
ühistaotluse korral. Hindamiskomisjoni
ettepanekul otsustas vallavalitsus rahastada viit taotlust.
Vallavalitsuse poolt ellu kutsutud toetusmeetme abiga renoveeritakse Väike-Maarja alevikus Lõuna tn 17 sõidutee
ja Simuna alevikus Pargi tn 11 parkla, paigaldatakse prügimajad Triigi külas Kukerpuu ja Vao külas Pargi tn 9 kortermajadele.
Toetuse abiga rajatakse prügimaja ka Vao
külas ühistaotluse esitanud Pargi tn 7 ja
Pargi tn 8 korteriühistutele.
Väike-Maarja vald toetab korteriühistute hoovialade korrastamist alates 2019.
aastast.
Ene Preem
arendus- ja planeerimisosakonna juhataja

Seiklusrajad kutsuvad
lapsi lustima
Pikisilmi oodatud Rakke madalseikluspark,
mis sai Väike-Maarja valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel enim hääli,
on valmis ja ootab nüüd kõiki lapsi seiklema. Põnevate elementide ja pika trosslaskumisega seiklusrada asub kooli vastas
asuval kinnistul väikeses puudesalus. Madalseikluspark sai eelmisel sügisel toimunud hääletusel 231 häält ja läks maksma
15 000 eurot.
Seiklusrada on valminud ka Väike-Maarja
gümnaasiumi
algklasside
õuealal, kus lapsed saavad end kehalise
kasvatuse tunnis proovile panna ja vahetundides ning vabal ajal puude vahel
ohutult ronides aega veeta. Raja projekteerimine ja ehitamine maksis 6000 eurot, millest 5000 eurot on riigikogu liikme
Indrek Saare poolt madalseiklusraja ehitamiseks suunatud riigieelarveline toetus
ja 1000 eurot heategevuslikul jõululaadal

Rakke madalseikluspark. Foto: Kristel Kitsing
kogutud summa.
Mõlemad seiklusrajad projekteeris ja
ehitas Falador OÜ.
Ene Preem
arendus- ja planeerimisosakonna juhataja

Vabadussõja mälestussammas
sai värskema ilme
ja Eesti vabadussõjas.
Väike-Maarja vabadus14. juunil 1925. aastal
sõja mälestussammas sai
avatud mälestussamba
Simuna
Muinsuskaitse
autoriteks on Tartu kiSeltsi eestvedamisel enne
viraidurid Jugar ja Hütt.
võidupüha
värskema
Väike-Maarjasse
püsilme.
Mälestussammas
titatud sammas oli üks
oli aastatega määrdunud,
suuremaid vabadussõja
sambal asuv tekst ja nimälestussambaid.
med muutunud tumeda
Mälestussammas lõsambliku kihi tõttu osahuti 25. novembril 1940.
liselt loetamatuks ning
aastal. Saksa okupatseetõttu vajas mälestussiooni ajal, 21. oktoobril
sammas
puhastamist.
1942. aastal, mälestusPuhastus- ja hooldussammas taastati. 1944.
töid teostas restauraaaasta sügisel purustati
tor Paul Uibopuu OÜ-st
sammas uuesti. MälesRestitutor ja ettevõtmist
tussambast säilis üks
toetasid Eesti sõjamuutükk, mida kasutati
seum – kindral Laidoneri Foto: Kristel Kitsing
taastamisel õige matermuuseum, Väike-Maarja
Vallavalitsus, EELK Väike-Maarja kogudus jali ja kivitöö valimisel. Sammas taasavaja Liinemõisa OÜ. Tööd läksid maksma ca ti 23. juunil 1991. aastal ja on purustatud
samba täpne koopia. 2021. aastal möödus
1200 eurot.
Väike-Maarja keeletammikus asuv Va- mälestussamba taasavamisest 30 aastat.
badussõja mälestussammas on pühendatud Väike-Maarja kihelkonna 124 mehele,
Matti Preem
Muinsuskaitse seltsi esimees
kes said surma esimeses maailmasõjas

Vallavanem ja volikogu esimees Pandivere päeval. Foto: Kristel Kitsing

Vallavanema kuu
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uhteliselt külm kevad ei
luba koduvalla kaunitesse
veesilmadesse sukelduda
(mina veidi külmavaresena
ootan veel). Vähemalt astronoomiline suvi algab kindlasti 21. juunil
kell 12.14. See päev on ka suviseks
pööripäevaks ja võib öelda, et edaspidi hakkab pimedamaks ja võib-olla ka jahedamaks minema. Loodan,
et selles prognoosis on vähemalt
üks viga ning soe suvi on veel ees.
Vallavalitsus peab ka osaliselt
töötama prognooside abil, näiteks
koostades eelarvet. Maikuus oli
vaja vallavalitsusel koostada 2022. a
I lisaeelarve eelnõu vallavolikogule,
sest on tekkinud reaalne vajadus
korrigeerida esialgseid prognoose.
On selgunud läbiviidud hangete
tulemused, tulumaksu laekumine
ja meie teede läbitavuse tagamiseks teostatud lumetõrje kulud.
Kui tulumaksu laekumine annab
võimaluse suurendada esialgselt
vähem prognoositud tulusid 50
000 euro võrra, siis lumerohke talv
lisas kuludesse täiendavalt 100 000
eurot. Valla eelarve osaks on nüüd
ka keskvalitsuse poolne toetus
elanikele kõrgema energiahinna
toetuseks, ehk nii tuludesse kui ka
kuludesse on lisaeelarves planeeritud 56 000 eurot. Väike-Maarja
vallavalitsusel õnnestus keskkonnainvesteeringute keskuse meetmest saada toetust ca 52 000 eurot
biojäätmete sorteerimise toetamiseks. Soovitan kasutada võimalust
soetada endale soodsalt biojäätmete komposter või konteiner. Kohustus biojäätmeid eraldi käidelda
hakkab kehtima 2023. aasta lõpus.
Biojäätmete
kogumisvahendite
hankimisega soovib Väike-Maarja
vallavalitsus pakkuda elanikele abi
biojäätmete ringlusse suunamise paremaks korraldamiseks ning
motiveerida biojäätmete eraldi
kogumist. Kui biojäätmed satuvad
segaolmesse, muudavad need jäätmete taaskasutuse raskeks, lausa
võimatuks. Seega puhtama Eesti
kontekstis on meie kõigi eesmärk
vähendada biojäätmete hulka segaolmejäätmete seas, jäätmeid
paremini sorteerida, et tagada eriliigiliste jäätmete parem ringlusse-

võtt. Uuri täpsemalt konteineritest
valla interneti kodulehelt.
Lisaeelarve eelnõus on finantseerimistegevuse eelarveosas on
vähendatud laenusummat 500
000 euro võrra, prognoositav
laenusumma eelarves on nüüd
kokku kuni kolm miljonit eurot.
Laenusumma vähenemine on tingitud muutustest hankeplaanis.
Peamised muutused olid seoses
investeeringuga teedesse. 2022.
aasta eelarves kavandasime koos
Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastuse ning keskvalitsuse toetusega investeerida Väike-Maara
– Triigi kergliiklustee II etappi ja
ka Kaarma tööstusala Agro tee rekonstrueerimisse. Kergliiklusteede rahastumeede muutus kahjuks
oluliselt meie projekti kahjuks ning
infopäevadel käies sai selgeks, et
see ei vasta meetme tingimustele.
Abikõlblikkuse määramisel oli olulise tähtsusega 500 meetri kaugusel jalgratta- või jalgtee iga punkti
vahetusläheduses elavate või selle
lähedal teenuseid kasutavate inimeste osakaal. Ettevõtlusega seotud tee (Agro tee) puhul kogusid
üle-eestiliselt teised projektid lihtsalt rohkem hindepunkte, sest Baltic Agro juurde viival teel on suur
veoautode liikumiskoormus, kuid
lisaks ettevõtlusega seotud liikluse
osakaalule hinnati veel töötajate
arvu ja töötajate arvu KOV elaniku
kohta teega seotud ettevõtja juures.
Kaks viimast hindamiskriteeriumit
Agro teed ei soosinud ja seal saime
madalad hindepunktid.
Eelmisel kuul andsin siin vallavanema veerus tagasisidet kodutute loomadega seotud varjupaiga
olulisest kallinemisest võrreldes
Lääne-Viru maakonna arengustrateegias planeerituga. Vähemalt Rakvere linnavolikogus kõlas
põhjendus, et las see summa (1,03
miljonit) olla, sest ega varjupaik nii
kalliks nagunii ei lähe ja maakonnas
saame ülejääva summa eest veel
midagi mõistlikku teha. Kas see oli
„ära sõnumine“, kuid projekteerija
„üllatas“ omavalitsusliitu uue ehitusmaksumuse prognoosiga. Maikuus sai projekteerija ehitustööde
eelkalkulatsiooni summaks koguni

1,127 miljonit. Osalesin koos volikogu esimehe Hans Kruusamäega
omavalitsusliidu üldkoosolekul, kus
projekteerija lootis, et ka see ehitusmaksumus „neelatakse“ omavalitsusjuhtide poolt alla. Õnneks nii
ei läinud. Meie mõtted ühtisid Haljala vallavanemaga, et projekteerija
eksis 2022. aasta jaanuaris oluliselt,
kuna meile esitatud ehituskalkulatsioon oli eskiisprojekti esitamisel
498 000 eurot. Juhul kui projekteerija oleks kohe öelnud, et tegelik hind on 1,13 miljonit, siis ei oleks
sellest etapist edasi põhiprojekti
koostamisse mindudki. Vähemalt
omavalitsusliidu
üldkoosolekul
jõuti tõdemuseni, et projekteerija paneb lõpuks pea tööle ja teeb
ettepanekud, mis aitavad kiisude-kutsude varjupaiga ehitusmaksumust oluliselt alandada. Seejärel
omavalitsusliidu juhatus otsustab,
kuidas projektiga edasi minna.
Lihtsalt täpsustuseks, projekteerija võitis avaliku projekteerimise
enampakkumise, kus ta teadis, et
ehituskalkulatsioon peab jääma 250
000 euro piiresse.
Üle kahe „erilise“ aasta sai võimalikuks traditsioone hoidev kodukandipäev – Pandivere päev.
Päevade tule süütas Wähja festivali
korraldaja Kaur Salus Rakke kultuurikeskuse ees. Värske „kasukaga“ kultuurikeskuses lauldi ja tantsiti süüdatud tulele ning isegi meie
suurmehed: Karl Kadak, Oskar Luts,
Kalju Karask olid tuld edasi teele
saatmas. Tuluke saadeti Simunasse, kus ta sai naerda Väike-Maarja
seltsimaja näiteringi eestvedamisel.
Lõpuks jõudis ta uhke rongkäigu
saatel Väike-Maarja keskväljakule,
kus väledad tantsujalad, kõlavad
laulusuud ning osavad pillinäpud
tulukesele kauni kontserdi korraldasid. Eks sel päeval sai laenutada
elavaid raamatuid, külastada keeletammikut, suurendada muuseumis
kultuuripuud, teha oste laadakauplejatelt, lastel rammukatsumusi
kergejõustikus, heidelda korvpalli
medalite eest, maitsvat sööki, mudelautodega ja SUP-lauaga sõita.
Suured, suured tänud kõikidele, kes
panustasid käesolevate Pandivere
päevade korraldamisse ning olid
publiku silmadele ja kõrvadele ning
maitsemeelele tohutuks rõõmuks.
Peatselt kostub meie haridusasutustest lõpukellade kõla, süüdatakse üle Eesti jaanituled, korraldatakse traditsioonilisi jaaniõhtu
mänge ning on võimalus tunda rõõmu sõpradest, heast muusikast ja
toidust. Kui Sa meie vallas näiteks
jalgrattaga ringi liigud, siis võid üllatuda, mõni peremees/perenaine
„ei oska“ isegi hernehirmutist koledalt teha, vaid on talle triigitud ülikonna selga pannud. Päriselt!
Naerata oma üleaedsele! Ilusat
suve!
Indrek Kesküla
vallavanem

Väike-Maarjas peeti beebide lusikapidu
14. mail peeti Väike-Maarja seltsimajas lusikapidu ehk toimus vallavanem Indrek Kesküla traditsiooniline
vastuvõtt kõige nooremate vallakodanike ja nende vanemate auks.
Väike-Maarja vallavalitsus kinkis
beebidele graveeritud hõbelusika,
Eesti lastekirjanduse keskuselt ja
kultuuriministeeriumilt oli tänuks
raamat „Pisike puu“, mille saavad
kingiks kõik Eestis sündinud lapsed. Lisaks pakuti ka torti ja õnnitleti lille ning kaardiga.
Lusikapeole olid tänavu kutsutud 60 valla pisipõnni oma vanematega, kes sündinud eelmise aasta 1.
maist kuni tänavu 30. aprillini.
„Saalis ringi vaadates on meie
vallas rõõmu ja päikest päris palju,“ rõõmustas vallavanem Indrek
Kesküla. Ta täpsustas, et poiste
sündimuse osakaal oli tänavu suurem – ilmavalgust nägi 35 poissi
ja 25 tüdrukut. „Tüdrukutel läheb
koolis lihtsamaks, sest konkurentsi
tantsupartneri valikul on tunduvalt

Lusikapeole said kutse 60 pisipõnni oma vanematega. Foto: Kristel Kitsing
rohkem,“ naljatas vallavanem.
Lusikapeol esinesid meeleoluka
kavaga Rakke lasteaia laululapsed
Rene Põllumaa ja Kaja Kirsipuu
juhendamisel. Suur tänu liigutava esinemise eest, millest said osa
kõik kohalviibinud.
Lusikapäev on eriline pidupäev,
mida vallavalitsus on hoole ja armastusega toetanud, et õnnitleda
vanemaid pisipere sünni puhul,

ning kus emad-isad ei varja oma
õnnelikke naeratusi.
Traditsioonilist valla noorimate
kodanike ja nende vanemate vastuvõttu on Väike-Maarja vallas tähistatud juba üle kahekümne aasta.
Suur rõõm on näha, et tore algatus
on valla kõige olulisemate tavade
seas kanda kinnitanud.
Kristel Kitsing
toimetaja
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2022. AASTA 1. JUUNIL – 5698.

Vallavalitsuses
04.05.2022
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE
TULEMUSE KINNITAMINE
• kinnitati tuletõrjeauto ZIL 131 enampakkumise võitjaks osta.ee keskkonnas
hinnaga 4100 eurot eraisik;
• kinnitati tuletõrjeauto ZIL 130 enampakkumise võitjaks osta.ee keskkonnas
hinnaga 2930 eurot Simplycar Tehnika
OÜ;
• kinnitati MAZ 5551 enampakkumise võitjaks osta.ee keskkonnas hinnaga
2700 eurot Simplycar Tehnika OÜ.
NÕUSOLEK KORRALDATUD
JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUMISEKS
• nõustuti
korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumisega 15.05.2022 30.04.2026 põhjusel, et kinnistul ei elata.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE,
VÄIKE-MAARJA ALEVIKU J. LIIVI
JA TAMME TÄNAVATE OSALINE
PROJEKTEERIMINE
• tunnistati pakkujate: Roadplan OÜ,
OÜ Reaalprojekt, AS Infragate, Landverk OÜ, OÜ Esprii, OÜ Keskkonnaprojekt, KLM Projekt OÜ, OÜ Tinter-Projekt, Infrada OÜ ja TPK ProjektOÜ/
ViaVelo Inseneribüroo OÜ pakkumused
riigihanke alusdokumentides esitatud
tingimustele vastavaks;
• kvalifitseeriti edukas pakkuja Landverk OÜ, sest pakkujal ei esine hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja ta
vastab esitatud kvalifitseerimistingimustele;
• otsustati sõlmida Landverk OÜ-ga
hankeleping maksumusega 14 130 eurot
ilma käibemaksuta.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSE
RAHULDAMATA JÄTMINE
2022. a hajaasustuse programmi
hinnatud projektide kogumaht Väike-Maarja vallas on 228 771 eurot. Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks esitati 42 taotlust, kõik taotlused
tunnistati vastavaks ja positiivse hindamistulemuse sai 21 taotlust. Vallavalitsuse taotluste hindamise komisjon
hindas taotlusi EAS-i koostatud juhendi
kohaselt, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmisi kriteeriume: investeeringu vajalikkus ning
tegevuste ja kulude põhjendatus, kuni
18-aastaste leibkonnaliikmete arv ning
kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud
sihtrühmadesse kuuluvate leibkonnaliikmete arv, investeeringu maksumus
kasusaaja kohta, leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes
muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt
seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest). Hindamise
alusel teeb komisjon ettepaneku kohalikule omavalitsusele projektide rahastamiseks või mitterahastamiseks. Taotlusi hinnati riigihalduse ministri määruse
„Hajaasustuse programm“ § 11 lg 8 sätestatud kriteeriume järgides. Projekti
taotlus loetakse positiivseks, kui projekti hindamisel on kaalutud keskmine
hinne vähemalt 2,5.
• otsustati jätta rahuldamata 21 taotlust.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI
JA SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE
• määrati Pudivere külas asuva Vahtra katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Vahtra,
sihtotstarbega maatulundusmaa; Vahtra, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Harju, sihtotstarbega maatulundusmaa
ja Nadalama tee, sihtotstarbega transpordimaa.
KATASTRIÜKSUSTE OMANDAMINE
Otsustati omandada:
• kinnistu koosseisu kuuluv transpordimaa katastriüksus, asukohaga Simuna
alevik, Simuna kergtee T1 (sihtotstarve
transpordimaa, pindala 777 m²) hinnaga
4000 €/ha, summas 310,80 eurot, mis
kantakse kinnistu omaniku arvelduskontole;
• tasuta Simuna alevikus asuv Simuna
kergtee T2 kinnisasi (pindala 667 m²,
sihtotstarve transpordimaa) ja Simuna
kergtee T4 kinnisasi (pindala 2772 m²),
sihtotstarve transpordimaa.
KOHA-AADRESSI MÄÄRAMINE
• määrati Ebavere külas asuva katastriüksuse koha-aadressiks Vana-Kaarma
tee 3/Venno, Ebavere küla.
MAA OSTUEESÕIGUSEGA ERASTAMISE

MENETLUSE LÕPETAMINE, EHITISE
TEENINDAMISEKS VAJALIKU MAA JA
KATASTRIÜKSUSELE SIHTOTSTARBE
MÄÄRAMINE
• tunnistati kehtetuks vallavalituse
28.02.2018 korraldus nr 140 „Maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud“ ja lõpetati Käru külas asuva pumbamaja juurde maa ostueesõigusega
erastamise menetlus;
• määrati Vee katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa.
KASUTUSTEATISE TEAVITATUKS
LUGEMINE
• otsustati lugeda kasutusteatis teavitatuks elamu elektrisüsteemi ümberehitamisel aadressil Pikevere küla
Madise.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE
• väljastati ehitusluba saun-aiamaja püstitamiseks asukohaga Avanduse
küla Kiigepargi.
LOGOPEEDI TEENUSE
KOMPENSEERIMINE
• otsustati kompenseerida lapsele logopeedi vastuvõtud 4 korra eest, kokku
80 eurot.
VÄIKE-MAARJA VALLA ÕPILASTE
TUNNUSTAMISE KORD
• kehtestati valla õpilaste tunnustamise kord;
• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
23.05.2018 määrus nr 5 „Väike-Maarja
valla õpilaste tunnustamise kord“.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE
• otsustati pikendada nelja taotlejaga
sotsiaalkorteri üürilepingud.
KOORMUSPIIRANGU TÜHISTAMINE
KOHALIKEL TEEDEL
• tühistati koormuspiirang kohalikel
teedel alates 06.05.2022.
HANKE PAKKUMUSE EDUKAKS
TUNNISTAMINE, TOLMUTÕRJE
• tunnistati edukaks Verston OÜ pakkumus kogumaksumusega 18 080 eurot, tööde ruutmeetri hinnaga hankija
soola kasutamisel 0,11 eurot ja pakkuja
soola kasutamisel 0,17 eurot.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL
• otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel osta.ee keskkonnas kinnistu
Liiduri tn 1, Kiltsi alevikus, alghinnaga
12 999 eurot.
11.05.2022
ÜHEKORDSE TOETUSE ERALDAMINE
• eraldati Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Simuna koguduse projektile „VI
Rahvusvaheline Gustav Normanni orelifestival“ ühekordset toetust summas
700 eurot.
KORRALDUSE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE
• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
13.04.2022 korraldus nr 229 „Ühekordse toetuse eraldamine, Rakke Haridusselts“.
VÄRVID VALDA TOETUSE ERALDAMINE
• eraldati toetused elumaja fassaadi
värvimistööde teostamiseks: Pikevere
küla, Mäemõisa - 500 eurot; Simuna
alevik, Orguse tee 3b - 500 eurot; Liivaküla, Pihlaka - 750 eurot; Rakke alevik, Aia tn 19 - 500 eurot; mittetulundusühingule Laste Jooga Väike-Maarja
alevik, Jaama tn 4 – 1000 eurot; Väike-Maarja alevik, Aia tn 11 – 318,50 eurot; Väike-Maarja alevik, Kolde tn 16 –
900 eurot; Väike-Maarja alevik, J. Liivi
tn 14 – 520 eurot; Ebavere küla, Möldri
– 500 eurot; Koonu küla, Põhjala – 595
eurot;
• eraldati toetused elumaja ja kõrvalhoone fassaadi värvimistööde teostamiseks: Triigi küla, Väike-Viirpuu
- 518,70 eurot; Võivere küla, Väljaotsa
– 1000 eurot;
• eraldati Vao Stables OÜ-le toetust
980 eurot Vao külas, Mineviku kinnistul
asuva maneeži värvimistööde teostamiseks.
EMUMÄE VAATETORNI PILETITE
HINNAKIRJA JA INFOPUNKTI
LAHTIOLEKUAEGADE KINNITAMINE
• kehtestati alates 11.05.2022 Emumäe
vaatetorni külastamise piletihinnad:
lapsed ja pensionärid – 1 euro, täiskasvanud – 2 eurot, perepilet – 4 eurot,
valla koolide õpilased kooliekskursiooni
raames – tasuta;
• kehtestati Emumäe infopunkti lahtiolekuajad: mai – august K – P 11.0019.00, september K – P 10.00-18.00.

PUURKAEVU ASUKOHA
KOOSKÕLASTAMINE
• nõustuti majandus- ja joogivee tarbeks puurkaevu rajamisega asukohaga
Varangu küla Piiri.
RAIELOA ANDMINE
• nõustuti Väike-Maarja alevikus Soo
tn 8 kinnistul kahe arukase maha võtmisega.
KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE
• väljastati kasutusload vallavalitsusele
Väike-Maarja alevik Pikk tn 23 ja Rakke
alevik F.R. Faehlmanni tee 33 madalseiklusradade kasutamiseks.
EHITUSTEATISE TEAVITATUKS
LUGEMINE
• otsustati lugeda ehitusteatis teavitatuks elamu ümberehitamisel aadressil
Kiltsi alevik Liiduri tn 2.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE
• otsustati pikendada sotsiaalkorterite
üürilepinguid kuue taotlejaga.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMISEST
KEELDUMINE
• otsustati mitte nõustuda sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
SOTSIAALTOETUSE ERALDAMINE
• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
neljale taotlejale kokku summas 770 eurot.
18.05.2022
OÜ PANDIVERE VESI MAJANDUSAASTA
ARUANDE KINNITAMINE
• kinnitati OÜ Pandivere Vesi 2021.
aasta majandusaasta aruanne;
• otsustati, et aruandeaasta kahjum
summas -121 521 eurot kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
PEREMEHETU EHITISE ARVELEVÕTMINE
• otsustati võtta peremehetu ehitisena arvele: ½ mõtteline osa Kiltsi alevikus
Liiduri tn 1a asuvast ehitisest (pumbamaja); Hirla külas Nurga katastriüksusel
asuvad ehitised (elamu ja kuur).
EHITISELE TEENINDUSMAA MÄÄRAMINE
JA HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE
EELTOIMINGUD
• määrati Ebavere külas Tööstuse tn
12 asuva ehitise (kuivati) teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks pindalaks 6039 m² ning piirid vastavalt asendiplaanile;
• otsustati jätta riigi omandisse hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
• kinnitati katastriüksuse maa maksustamishinnaks 600 eurot vastavalt
maamaksustamishinna määramise aktile;
• määrati ehitise eeldatavaks püsimisajaks 50 aastat;
• määrati Ebavere külas Tööstuse tn
20 asuva ehitise (veski) teenindamiseks
vajaliku maa ligikaudseks pindalaks 310
m² ning piirid vastavalt asendiplaanile;
• otsustati jätta riigi omandisse hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
• kinnitati katastriüksuse maa maksustamishinnaks 30 eurot vastavalt
maamaksustamishinna määramise aktile;
• määrati ehitise eeldatavaks püsimisajaks 50 aastat.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE
Väljastati ehitusload:
• PVC halli püstitamiseks asukohaga
Eipri küla, Adra;
• Vedelgaas OÜ-le LPG paigaldise rajamiseks asukohaga Rakke alevik, F.R.
Faehlmanni tee 11a;
• üksikelamu püstitamiseks asukohaga Tammiku küla, Pärna.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE
• määrati projekteerimistingimused
ühepereelamu ja saunamaja projekteerimiseks Väike-Maarja alevikus Oru tn 3
kinnistul.
VALLA HANKEPLAANI MUUTMINE
• kinnitati valla 2022. aasta hankeplaan;
• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 23.02.2022 korraldus nr 111 „Väike-Maarja valla 2022. aasta hankeplaani
kinnitamine“.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE
• kinnitati hanke „Lauaarvutid Väike-Maarja valla asutustele 2022“ edukaks pakkujaks Kernel AS pakkumuse
maksumusega 14 976 eurot koos käibemaksuga.

VÄIKE-MAARJA TERVISEKESKUS
OÜ MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMINE
• kinnitati Väike-Maarja Tervisekeskus
OÜ 2021. aasta majandusaasta aruanne;
• otsustati, et aruandeaasta kasum
summas 46 125 eurot kantakse eelmiste
perioodide jaotamata kasumisse.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2022. AASTA
I LISAEELARVE VASTUVÕTMINE,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE
• otsustati lükata lisaeelarve arutelu
järgmise istungi päevakorda.
AVALIKU ÜRITUSE LUBA
• otsustati lubada 28.05.2022 Jan-Tehnika OÜ-l korraldada Triigi külaplatsil
avalik üritus „Triigi küla suvealguspidu“.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE
TULEMUSE KINNITAMINE
• kinnitati kinnistu, Liiduri tn 6 Kiltsi
alevik, enampakkumise võitjaks osta.ee
keskkonnas hinnaga 8701 eurot, Reality
KV OÜ.
TÄNUKIRJA ANDMINE
• otsustati anda Väike-Maarja valla
tänukiri Inge Lehtlaanele pikaajalise
pühendunud töö eest Väike-Maarja lasteaias.
25.05.2022
LIHTHANKE VÄLJAKUULUTAMINE
• kuulutati välja riigihange „Traktori ja
haakeseadmete ostmine“.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2021.
AASTA KONSOLIDEERIMISGRUPI
MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMINE, OTSUSE EELNÕU
VOLIKOGULE
• edastati otsuse eelnõu „Väike-Maarja valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine“
volikogule.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI
JA SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE
• määrati Vao külas asuva Liivapõllu
katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Liivapõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa ja
Tamme, sihtotstarbega maatulundusmaa;
• määrati Vao külas asuva Tammiste
katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Tammiste, sihtotstarbega elamumaa ja Tammepõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa.
VALLAVARA TASUTA KASUTUSSE
ANDMINE
• anti otsustuskorras Tamme tn 5 korteriühistule 5 aastaks tasuta kasutusse
avalikult kasutatava haljasala säilitamise
eesmärgil Väike-Maarja alevikus Põhja tn 12 asuva katastriüksuse maa-ala,
tingimusel, et maa-ala korrashoiu ja
hoolduse tagab lepingu kehtivuse ajal
Tamme tn 5 korteriühistu.
SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI
ANDMISE KORD, MÄÄRUSE EELNÕU
VOLIKOGULE
• otsustati edastada määruse eelnõu
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ volikogule.
ELURUUMI ALALISTE KULUDE
PIIRMÄÄRADE KEHTESTAMINE,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE
• otsustati edastada määruse eelnõu
„Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine Väike-Maarja vallas“ volikogule.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE
• otsustati pikendada kahe taotleja
sotsiaalkorteri üürilepingut.
SOTSIAALTOETUSED
• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kaheksale taotlejale kokku summas
1340 eurot;
• otsustati tasuda taotleja hoolduskuludest puudujääv osa OÜ Imastu Hooldekodu poolt esitatud arvete alusel alates 01.06.2022;
• otsustati mitte nõustuda sotsiaaltoetuse eraldamisega ühele taotlejale.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL
• otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel osta.ee keskkonnas katastriüksused: Vahtrametsa tee 6 Rakke alevik,
alghinnaga 4900 eurot ja Uus tn 10 Kiltsi alevik, alghinnaga 2500 eurot.

VÄIKE-MAARJA VALLA 2022. AASTA
I LISAEELARVE VASTUVÕTMINE,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE
• otsustati edastada eelnõu „Väike-Maarja valla 2022. aasta I lisaeelarve
vastuvõtmine volikogule.
HALDUSLEPINGU SÕLMIMINE, OTSUSE
EELNÕU VOLIKOGULE
• otsustati edastada otsuse eelnõu
„Halduslepingu sõlmimine“ volikogule.
VÄIKE-MAARJA LASTEAIAHOONE
PROJEKTI RAHASTAMISE
GARANTEERIMINE, OTSUSE EELNÕU
VOLIKOGULE
• otsustati edastada otsuse eelnõu
„Väike-Maarja lasteaiahoone projekti
rahastamise garanteerimine“ volikogule.
"HOOVID KORDA" TOETUSE ERALDAMATA
JÄTMINE
• otsustati jätta Metsa tn 6 Rakke alevik korteriühistu kampaania „Hoovid
korda“ toetus eraldamata.
"HOOVID KORDA" TOETUSE ERALDAMINE
• otsustati eraldada korteriühistute
„Hoovid korda“ projektidele toetust:
Triigi küla Kukerpuu korteriühistule 3000 eurot; Simuna alevik Pargi tn
11 korteriühistule 2782,50 eurot; Väike-Maarja alevik Lõuna tn 17 korteriühistule 3000 eurot; Vao küla Pargi tn
9 korteriühistule 3000 eurot; Vao küla
Pargi tn 7 korteriühistule 3562,20 eurot.
EHITISE LAMMUTAMINE
• otsustati lammutada Lammaskülas
Ületee kinnistul asuvad ehitised (elamu
ja puukuurid).
PROJEKTI OMAFINANTSEERINGU
GARANTEERIMINE
• otsustati garanteerida Lammaskülas Ületee kinnistul asuvate kasutusest
välja langenud elamu ja puukuuride
lammutamiseks SA-le KredEx esitatava
projektitaotluse omafinantseering.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE
• otsustati väljastada ehitusluba vallavalitsusele elamu ja puukuuride täielikuks lammutamiseks Lammaskülas
Ületee kinnistul.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIKU
MENETLUSE KORRALDAMINE
• otsustati viia läbi projekteerimistingimuste andmine ühepereelamu
ehitusprojekti koostamiseks Rakke alevikus Lõuna kinnistul avatud menetlusena, avalikku istungit korraldamata.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE
• kinnitati hanke „Jäätmemajade aluste ehitamine“ edukaks pakkujaks Helmar Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 17 896,80 eurot (koos käibemaksuga).
RAIELOA ANDMINE
• nõustuti Väike-Maarja alevikus Uus
tn 15 kinnistul 7 puu (2 tamme, 1 mänd,
1 ebatsuuga, 1 saar, 1 arukask ja 1 kastan)
maha võtmisega.
KESKKONNALOA TAOTLUSELE
ARVAMUSE ANDMINE
Osaühing Pandivere L.T. on esitanud Keskkonnaametile keskkonnaloa
taotluse, millega taotleb keskkonnaluba põhjaveevõtuks üle 10 m³ ööpäevas kahest puurkaevust Tööstuse tn 8
kinnistul Ebavere külas. Keskkonnaloa
taotlusega soovitakse tarbida kahest
puurkaevust kokku kuni 100 m³ vett
ööpäevas. Puurkaevude vett kasutatakse lemmiklooma valmistoitude tootmiseks.
• otsustati nõustuda osaühing Pandivere L.T. keskkonnaloa taotlusega.
RAKKE VALLAVALITSUSE MÄÄRUSE
KEHTETUKS TUNNISTAMINE
• tunnistati kehtetuks Rakke Vallavalitsuse 21.11.2016 määrus nr 2 „Veeteenuse ja reovee hinna kehtestamine“.
VALLA TÄNUKIRJA ANDMINE
• otsustati anda valla tänukiri Ingrid
Arulale pikaajalise pühendunud töö
eest Väike-Maarja lasteaias.
Vallavolikogu istung toimub 16. juunil.
Maris Kõrgmäe
vallasekretär
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Taotlusi biojäätmete kogumisvahendite
soetamiseks saab vormistada ka vallavalitsuses
Hiljemalt 2023. aasta lõpuks tuleb kõikjal Eestis korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine. Väike-Maarja vallas algab ülevallaline biojäätmete kogumine
tõenäoliselt 1. aprillil 2023 a, mil on võimalik kõigil majapidamistel biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid jäätmevedajale ära anda korraldatud jäätmeveo
raames. Kui majapidamine jäätmevedajale biojäätmeid üle ei anna, siis peab
majapidamine kompostima biojäätmed oma kinnistul, aga arvestada tuleb, et
biojäätmete kompostmine peab vastama Väike-Maarja valla jäätmehooldus
-eeskirjas välja toodud nõuetele. Kompostimise nõudeid võib kontrollida Väike-Maarja valla ametnik, kellele on antud vastav õigus ja kohustus.
Väike-Maarja vald saab KIK-i toetusel jagada vallaelanikele biojäätmete kogumiseks soodushinnaga 150 kompostrit ja 120 konteinerit. Toetuse saamise
tingimusteks on, et taotleja peab olema Väike-Maarja valla elanik ning omama
korraldatud jäätmeveolepingut.
Biojäätmete kogumisvahendite hankimisega soovib Väike-Maarja vald pakkuda elanikele abi biojäätmete ringlusse suunamise paremaks korraldamiseks ning
soodustada ja motiveerida biojäätmete eraldi kogumist. Eesmärk on vähendada
biojäätmete hulka segaolmejäätmete seas, luua eeldused jäätmete ringlussevõtuks ning suurendada elanike teadlikkust jäätmete liigiti kogumise osas. Kui biojäätmed satuvad segaolmesse, muudavad need
teiste jäätmete taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks.

KAS VALIDA KONTEINER VÕI KOMPOSTER?

Elanikud saavad valida kahe erineva võimaluse vahel biojäätmete liigiti kogumiseks: konteiner või komposter.
Biojäätmete kogumise konteiner sobib elamukinnistule,
kus biojäätmeid ei kompostita ning kompostmulda ei ole
võimalik realiseerida ja on otstarbekas eraldi kogutud
biojäätmed anda üle jäätmevedajale. Konteineri maht
on 80 l või 140 l. Korteriühistutel on võimalus osta üks
konteriner maja kohta.
Biojäätmete kompostrit on võimalik
soetada elamukinnistule, kus kompostmulda
saab taaskasutada. Kuna tiheasustusega aladel on kinnistud
väikesed ja tavaline soojustamata kompostikast võtab
omajagu ruumi, komposteerumine selles vajab palju
aega ja talvisel ajal komposteerimise protsess seisab, siis
pakume käesoleva projektiga just kiirkompostri soetamise võimalust. Kiirkompostri puhul on oluliseks kasutusmugavus, komposteerumise kiirus ja kompaktsus. Selle seinad on soojustatud ning kompost valmib tunduvalt
kiiremini. Lisaks ei vaja see toimimiseks suuri pingutusi –
kompostimise protsess toimib soojuse abil, kompost vajab vähest segamist ning olenevalt jäätmete kogusest on
vaja valminud kompost mõnel korral aastas selleks ettenähtud luugi kaudu eemaldada. Kiirkomposter on 200
liitrine ning see on sobilik ühele kuni kuuele kasutajale.

MILLINE ON BIOJÄÄTMETE KOMPOSTER?

Hanke tulemusel jagame soodustingimusel Kleenoil Eesti OÜ HotBin Mk2 200
l kiirkompostreid. See on aastaringseks kasutamiseks, kinnine, lihtsasti avatav ja soojustatud. Kompostril on topeltpõhi ja nõrgvee ärajuhtimiseks alaosas
kork. Kompostrile antakse kaheaastane garantii ning kaasa saab eestikeelse
kasutusjuhendi.

MILLINE ON BIOJÄÄTMETE KONTEINER?

Hanke tulemusel jagame 80 l (50 tk) ja 140 l (70 tk) konteinereid, mis on pruuni
värvi, valmistatud külmakindlast polüetüleenist ning konteineri kaas on varustatud tihendi ja biofiltriga.

MIS ON BIOMAHUTI MAKSUMUS?

Väike-Maarja vallavalitsus loovutab konteinerid või kompostrid elanikele
omaosalustasu eest ehk soovijal tuleb tasuda:
• 80 l konteineri eest 22,46 eurot (tegelik maksumus 86,40 eurot);
• 140 l konteineri eest 24,34 eurot (tegelik maksumus 93,60 eurot);
• kiirkompostri eest 105,58 eurot (tegelik maksumus 263,96 eurot).

KUHU PÖÖRDUDA OSTUSOOVI KORRAL?

Kompostri või konteineri ostmise soovist palume teatada elektrooniliselt
iseteeninduse kaudu. Vorm on leitav Väike-Maarja valla kodulehel taotluste
e-vormide all. Taotlusi saab esitada ka digiallkirjastatult e-posti teel leie.nommiste@v-maaja.ee või tulla vallavalitsusse kohapeale keskkonna- ja hankespetsialistiga üheskoos taotlust täitma.
NB! Kortermajad saavad soetada ainult konteineri (80 l või 140 l) ning ühe
konteineri kortermaja kohta.
Esitada tuleb järgmised andmed:
• kinnitus, et taotleja on Väike-Maarja valla elanik ja majapidamisel on korraldatud jäätmeveo leping;
• soovitud mahuti tüüp: komposter või konteiner (korteriühistu saab taotleda ainult konteinerit);
• taotleja nimi ja isikukood (korteriühistul registrikood);
• aadress, kus mahuti paiknema hakkab (taotleja peab olema samale kinnistule ka sisse kirjutatud);
• kontaktandmed: telefoni number ja e-posti aadress.
Enne biojäätmete kogumisvahendite kätteandmist sõlmib Väike-Maarja
vallavavalitsus konteineri või kiirkompostri ostjaga ostu-müügilepingu. Mahuti ostmise tingimus on, et konteineri või kompostri ostja tagab selle säilimise ja haldamise vähemalt kolme aasta jooksul alates ostuhetkest ning vallavalitsusel on õigus eseme kasutamist kontrollida.

Maasikakasvataja:
„No ei ole töölisi“
Kevad on küll hiline, kuid hea
talvitumise pealt tõotab maasikasaak tulla tänavu korralik.
Eestis kõrgema kvaliteediga
maasikakasvataja aga Ukraina tööjõule tugineda ei saa ja
töötute seast marjakorjajate
leidmine on väga keeruline.
Pandivere kõrgustikul maasikaid kasvatav Margus Beilmann kinnitas, et
tema jaoks on tööjõu puudumine kõige suurem mure. „Eestlane vaatab, et
kena rannailm ja läheb pigem randa
ning töötu ongi pigem töötu,“ kurtis
Marguse talu peremees. Ta on tööpakkumist Töötukassas üleval hoidnud järjepidevalt. „Vaadatud on mingi
400 korda ja ühendust on neist võtnud
kaks,“ oli ettevõtja pettunud.
Ka ukrainlaste osas on maasikakasvataja pessimistlik. „Enamus on
lastega. Teine kontingent on see, kes
on linnas küünetehnikud ja ei tule elu
seeski põllu peale.“
Üks Ukraina pere on hiljuti siiski Vaos Marguse talus tööd ja elamist
uudistamas käinud. Aga ei saa pahaks
panna, pere otsustas siiski Rakvere linna kasuks.
Kuigi lehest võis lugeda, et Ukraina tuumafüüsik on valmis Eestis tööd
alustama ka hotellis puhastusteenindajana, siis Marguse sõnul on Ukraina
tööjõud kahjuks tänu riigi eksklusiivsetele lahendustele varasemast oluliselt valivamaks muutnud.

NOORED RAKENDAVAD NOBEDAID
NÄPPE TELEFONIS, MITTE PÕLLUL

Lapsena sai käidud ikka maasikaid korjamas, kapsapõldusid kõplamas. Tööja puhkelaagris sai igasuguseid töid
tehtud. Kuidas õpilastega suvel on,
sest sai ju isegi lapsepõlves maasikaid
korjates isu täis söödud ja ka taskuraha teenitud? „Vanasti olid inimesed
töökad, tänapäeval ei ole. Õpilastel on
küll kiired näpud (scrollimine – toim.),
aga nad ei rakenda neid põllul,“ märkis
Beilmann. Oma kuueaastase kogemuse najal selgitas ta, et pigem on lapsevanemad need, kes oma lapsi tööle
sunnivad, et need endale ise taskuraha
teeniks, arendaks eluks vajalikke oskusi ning harjutaks juba varakult tööelu.
„Mina ei jõua siin nendega tegeleda.
Nad pool päeva teevad, siis on neil
kopp ees ja telefonid peos – keeruline.“
Ta tõi näite, kui käisid noored Paldiskist. „Olid pool päeva põllu peal ja
siis ütlesid, et täna nad rohkem tööd
ei tee. „Küsisin, et miks nad siis üldse tulid, ja nad vastasid, et tahtsid kodust ära saada. Tasuta elamine, sööme
maasikaid ja lihtsalt elame siin,“ kirjeldas Beilmann oma kogemusi noortega.
Sel aastal on maasikakasvataja võtnud vastu väljakutse ja võõrustab kohaliku õpilasmaleva kahte gruppi. „Neil
on vähemalt kasvatajad kaasas.“

Marguse talu maasikad kasvavad 10–12 hektaril. Fotod: Kristel Kitsing
KOHALIKUD VÕTAVAD MAASIKA
HOOAJAKS PUHKUSE

Maasikaid kasvatab mees 10–12 hektaril. Kevadel toimub taimede istutamine, siis on töökäsi vaja 12. Korjamise
periood hakkab pärast jaanipäeva ja
kestab kaks kuud. See toimub lavadega
ja mingit küürutamist peenarde vahel
ei ole. Ükskõik, mis taevast alla sajab,
on katus pea kohal.
Hooajalist tööd aitavad maasikapõllul teha juba aastaid kohalikud. „Need,
kes on meil käinud ja aastaid juba, nt
Tamsalu, Vajangu, Väike-Maarja inimesed – need jälle on nii rahul. Võtavad
oma töölt hooajaks puhkuse ja tulevad
siia.“

MAASIKA HINNA MÄÄRAB
MARJA KOGUS TURUL

Marguse tallu saabuvad maasika frigotaimed Hollandist ja need istutatakse
maikuu keskel. „Varem ei saa, maa on
toores ja külm veel,“ selgitas maasikakasvataja.
Tänavu kasvab „Aasia“ ja „Sonata“
kõrval ka „Verdi“. „See on suhteliselt
uus sort ja hollandlased soovitasid
seda meie kliimas proovida,“ rääkis sügisel Hollandis omal käel taimi valimas
käinud ettevõtja.
Kuigi saaki võib loota juba jaanipäeva paiku, on iga aasta erinev. „Eelmisel
aastal rikkus suvi saagi ära, sest läks
liiga kuumaks ja jäigi liiga kuumaks.
Kõik marjad küpsesid korraga ära ja
oligi kõik. Sel aastal aga kevad vindub.“
Aga fakt on see, et Pandivere kõrgustikul kasvavad maasikad saavad
hiljem valmis, kui Lõuna-Eestis. „Lõuna-Eesti ammu müüb, kui meie siin
ootame.“
Nõnda ei oska Beilmann ka tänavust
maasika hinda prognoosida. „See sõl-

Maasikate kasvatamiseni jõudis lapsepõlve Raigu külas veetnud ja Rakke
kooli lõpetanud Margus Beilmann oma
parima sõbra, Baltikumi ühe suurima
maasikakasvataja eeskujul. „Mis sa seal
reka peal ikka sõidad, tule hakka maasikaid kasvatama,“ meenutas Beilmann
hea sõbra üleskutset. Tema oli see, kes
alguses aitas nii nõu kui jõuga.
Täna on Põltsamaa jõe kaldale endale talu rajanud mees oma kuus aastat
tagasi tehtud valikuga rahul. „Aega ja
raha on ehk vähem, aga oluline on olla
perega koos,“ kiitis ta otsust.
Paari aasta pärast loodab Margus
oma talupidamise üle anda pojale, kellega koos on need maasikakasvataja
võlud ja valud läbi elatud.
Maasikakasvataja tunnistas, et maasika kasvatamisega on palju tööd, odavam on marju osta. „Kui aga kasvatada,
siis teisel aastal on kõige parem saagikus. Kolmandal aastal hakkab mari
väikeseks jääma. Siis tuleb taimed üles
võtta, sest muidu ei jõua rohida. „Maa
tahab puhata. Maasikas kurnab maad.“
Margusele meeldib maasikakasvatus,
sest see on üle Euroopa veel lapsekingades. „Mul on näiteks juba kolm
aastat päikesepaneelidel sõitvad lavad,
mida olen kuus aastat arendanud,“ demonstreeris ta masinat.
Marguse talu maadel korjab kolme
hektarit tosin inimest. Kui aga käsitsi
korjata, siis on vaja selleks mingi 30
inimest.
„Tehnika on mul Euroopa parim,“
naeris maasikakasvataja. Kuna raha
napib, nuputab ta aina igasugu uusi
vigureid. „Ma olengi rohkem tehnika-inimene kui agronoom, viitab ta
kilemasinale, millega üle Eesti teenust
käib osutamas. “

Juunis toimuvad kompostimise tasuta koolitused
kompostris. Kompostimise enamlevinud vead.
Vaata lisaks infot
www.kompostiljon.ee.
Koolitused toimuvad:
13.06 kl 18.00 Rakke kultuurikeskuse väikeses saalis;
14.06 kl 15.00 Simuna rahvamajas;
14.06 kl 18.00 Väike-Maarja raamatukogu saalis.

TÖÖD ON PALJU, AGA PERE
JAOKS ON ROHKEM AEGA

PÄIKESEPANEELIDEL SÕITVAD LAVAD

Leie Nõmmiste
keskkonna- ja hankespetsialist

Koolitaja Anneli Ohvril, pikkus ca 1,5
tundi.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Mis on kompostimine ja miks
see hea on? Kuidas käib kompostimise protsess? Kompostimise olulised põhimõtted. Kuidas alustada
kompostimisega? Mida võib kompostida ja mida mitte? Kompostimine lahtises kompostris ja kinnises

tub palju marja korraga turu peal on.
Kui marja on palju, siis on hind odav.
Kui marja ei ole, siis hind tõuseb kohe.“
Oma saaki müüb Vaos tegutsev ettevõtja edasimüüjate kaudu Rakveresse, Tallinna ja Haapsallu. Kohalikud
saavad maasikmarju aga Väike-Maarja
Coopist. Saagi on kasvataja seni saanud ikka ära müüa värskena. Vajadusel
tagab värskuse külmhoone. „Proovisime külmkuivatuse teenust, aga see on
täna nii kallis,“ tunnistas kasvataja.
Aga eesti maasikat kasvataja kiidab.
Tavakodanik ehk ei teagi, et kõik kodumaised marjad ongi nö ökod, sest neile
on enamus asju keelatud, mitte nagu
Poolas või Lõuna-Euroopas.

Kristel Kitsing
toimetaja

Margusele meeldib ehitada tehnikat, mis töö tegemist hõlbustab.
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Noor pere kolis maale ja
hakkas lastemööblit tootma
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Elu maal pole kergete killast,
ometi otsustasid Signe ja Mart
Liivakülas vana talumaja üles
vuntsida ja sellesse sisse kolida.
Seni pole nad valikut kahetsema
pidanud.

Mullu märtsis lõid nad pisikese pereettevõtte Wofu OÜ, mis toodab omapärast lastemööblit. Tooted valmivad
kodutalus ja testkliendiks on muidugi
pere kõige pisem.
Kuidas juhtus, et ühel hetkel maale
kolisite ja siia kodu rajasite?
Maale kolimise idee ringles meil
peas juba pikalt, seda muidugi rohkem
igal kevadel pühapäeviti Tartu poole
sõites, kui ilm oli päikseline ja soe ning
soov oma aias rohkem aega veeta. Vana
maja soetamine maale, kaugel asulast,
ei ole nii lihtne protsess kui see pealtnäha tundub. Eelkõige seetõttu, et õige
maja leidmine on keeruline ülesanne,
kuid lõpuks saime selle võimaluse ja
leidsime sobiliku maamaja.
Kuidas näeb välja teie praegune elukorraldus?
Oleme keskmine Eesti pere, kes
hommikul läheb tööle ja viib lapse lasteaeda, kui laps just haige ei ole.
Kas maal saab olla edukas?
Küsiks selle peale, et kes on edukas?
Sõna „edukas“ omab iga inimese jaoks
erinevat tähendust, aga arvan, et oleme siiani edukalt hakkama saanud.
Mis on olnud suurim raskus või väljakutse maal elamisel?
Suurim raskus on ajapuudus, igal
inimesel on 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.
Mis on parim, mida elamine maal on
teile andnud?
Maal elamine on meile andnud sisemise rahu – ei ole vaja enam kuhugile
kiirustada, ega jagada end maa ja linna
vahel. Ka linna läheme nüüd palju parema tundega. Suureks plussiks peame
ka meie tugivõrgustikku, kes on meil
siinsamas käe-jala juures.
Miks soovitate ka teistel kaaluda
maal elamist?
Arvame, et maal elamise jaoks peab
olema teatud tüüpi inimene, kes oskab
maaelu ilu ja võlu hinnata ning tahab
ise ka selle keskel elada. Mõtlen siinkohal elu metsas või põlluääres. Maal
elades lihtsalt pead olema töökas, eriti
kui soovid asuda elama vanas majas.
On ju teada-tuntud, et maal ei saa töö
kunagi otsa.
Kuidas sündis kaubamärk Wofu ja
miks sai just selline nimi valitud?

Signe ja Mardi kodutalus valmib omapärane lastemööbel, mille testkliendiks pere kõige pisem. Foto: Grete Lillepea
Lastemööbli idee sündis sellest, kui
hakkasime koroonakriisi esimesel aastal lapsele sobivat lauda ja toole vaatama, kuid ei suutnud leida midagi sellist,
mida oleksime soetada soovinud. Kuna
tol ajal oli rohkem aega ise tegemiseks,
siis valmistas esimese lastelaua komplekti pereisa ise valmis ja sellest projektist läkski lumepall edasi veerema.
Wofu on pereettevõte, meil on peres välja kujunenud hea sümbioos: ühe
poole head ideed ja teise poole osavad
käed teevad need mõtted teoks. Katsejäneseks (ning testkliendiks) on muidugi pere kõige pisem.
Wofu sünni taga on terve hulk heade ideedega inimesi, nimi on tegelikult
väga lihtne mugandus WoFu – Wooden
Furniture, mis tõlkes tähendab puidust
mööblit.

vajadusel pöördume ning kelle arvamus on meile oluline.
Kasutate toodetes lastesõbralikke
materjale. Palun täpsustage.
Oleme ettevõte, kes hindab loodussõbralikke tooteid, tahame endast
maha jätta võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje. Wofu kasutab oma toodete valmistamisel võimalikult palju
keskkonnasõbralikke materjale. Wofu
tooted on värvitud peamiselt ökovärvidega, mis on ohutud nii keskkonnale
kui ka lastele.

Kes on Wofu kliendid?
Wofu toodab täna peamiselt lastemööblit, seega Wofu tooted on mõeldud kasutamiseks lastele.

Kõik sünnib käsitööna. On see fanatism või on puidutööga ka varasem
kokkupuude?
Oleme arenemis- ja õppimisvõimelised, lihvinud oma oskuseid nii koolis kui ka igapäevatööd tehes. Oleme
igapäevaselt tihedalt seotud ehitusvaldkonnaga. Lisaks on oma linna- ja
maakodu renoveerimine andnud meile
oskused praktikas.

Tänapäeva disainimaailmas räägitakse üha enam meeskonnatööst, kus
ühte toodete luuakse mitme disaineri
nägemusel, kas teie oled pigem "üksikud hundid"?
Wofu ei ole „üksik hunt“. Oleme
küll pereettevõte, kuid Wofule on igati
abiks väike tiim, kes koosneb erinevate valdkondade inimestest, kelle poole

Hetkel on teil tootevalikus kaks kollektsiooni: karu ja jänes. Miks just
need loomad ja kuidas üldse lähenete
tootearendusprotsessidele?
Wofu põhitooteks on täna ning
komplektide erinevad värvivariatsioonid (lumivalge, hall, sage green, erinevad puidutoonid – tume, heledam või
naturaalne puit). Veel pakume ümmar-

Pandakaru laua ja toolide komplekt. Foto: Grete Lillepea

Pikleri kuubik. Foto: Grete Lillepea

gusi karu- ja jänesekõrvadega seinariiuleid ja Montessori tüüp raamaturiiuleid. Lastetoas mängimise teevad
kindlasti lõbusamaks ja huvitavamaks
ka Wofu kuubik või kolmnurk. Lisaks
on tootevalikus ka kiik ning magnettahvel, kuhu on võimalik joonistada nii
kriitidega kui ka erinevaid magneteid
paigutada.
Millist toodet neist hindate ise kõige
kõrgemalt ja millise nimel oled kõige
rohkem vaeva näinud?
Oleme kõigi toodetega vaeva näinud, pidev tootearendus toimub tänaseni. Kindlasti kõige igapäevasemalt
kasutust leidev ja praktilisem toode
igas kodus on laua ja toolide komplekt.
Meie pere kõige pisema lemmik on
Wofu kuubik, mille eri küljed võimaldavad lastel teha eri tegevusi ning ise
välja mõelda mänge, sealjuures pidevalt arenedes. Läbi kahe suurema ava
saab laps läbi kuubiku roomata, pulkade ja aukude abil on võimalik ka kuubiku peale ronida.
Kuidas klient teieni jõuab?
Põhireklaamkanaliteks on sotsiaalmeedia, st Facebook ja Instagram,
läbi mille saab ka tellimusi otse meile
esitada. Lisaks on Wofu toodete edasimüüjateks kolm lastemööblit ja -toasisustust pakkuvat ettevõtet. Eesmärk
on edasimüüjaid üha juurde saada ning

Toodetakse ka jänesekõrvadega seinariiuleid.
Foto: Signe Sabas

varsti avada ka Wofu enda e-pood.
Saksa kirjanik Friedrich Schiller sai
ainult siis töötada kui tema sahtlisse
kuhjatud õunad juba mädanesid otsast. Mis töötab teie puhul kõige paremini, kas kruusitäis hommikukohvi
või tükike piimašokolaadi? Mis on nö
loominguliseks kütuseks?
Tegemist on pereettevõttega, seega nii hommikukohv kui ka tükike piimašokolaadi kulub meie peres marjaks
ära. Siiani oleme oma toodete valmistamisel lähtunud sellest, mis meie enda
lapse tuppa vaja läheks ja sobituks.
Kuhu tahate jõuda kümne aasta pärast ja millisena näete üldse tootedisaini just mööbli valdkonnas kümne
aasta pärast?
Woful on palju ideid. Soovime jõuda rohkemate inimeste kodudesse,
tahame tuua turule uusi tooteid. Wofu
tegutseb igapäevaselt tootearenduse ning sealjuures ka enesearenduse
kallal. Tänu Väike-Maarja valla ettevõtlustoetusele on meil nüüd võimalik
täiendada oma masinaparki, et tootmistehnoloogiat lihtsustada ja võimekust suurendada.

Wofu kiik. Foto: Liis Türbsal

Kristel Kitsing
toimetaja
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LÜHIDALT
Rakke päev tuleb taas
Nagu ikka augustikuu esimesel nädalavahetusel, 6.augustil, on
kõigil Rakkega seotud inimestel põhjust seada sammud meitele,
sest tulemas taas üks kokkusaamise päev – Rakke päev – meie
oma päev.
Kogukonnaplatsile seavad varahommikust ennast paika laadakauplejad erineva kaubaga, on põhjust tulla ostlema. Igal täistunnil, nagu tavaliselt, toimuvad erinevad kontserdid, kus üles
astuvad kohalikud kultuurikandjad, vanade õukonnatantsudega
tantsuansambel Fioretto, tantsutrupp Panter. Päeva lõpetavad
Lõõtsavägilased. Lapsed saavad kogukonnaplatsi servas valminud seiklusrajal turnida ja batuudil lustida. Saab imetleda endise
rakkelase Heiki Merila maalinäitust. Jälgi reklaami ja ole kohal!
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Rene Põllumaa
Rakke kultuurikeskuse juhataja

Tule vaata, kus filmiti
Vaos „Apteeker Melchiorit“!
Reedel, 5. augustil kell 18.00 toimub Vao tornlinnuses uue püsiekspositsiooni avamine. Uus näitus kajastab Vao tornlinnuse
ja Vao küla lugu. Oma koht on ekspositsioonis ka lähiminevikus
aset leidnud filmi „Apteeker Melchior“ filmimisel 2020. ja 2021.
aastal.
Jälgi infot Väike-Maarja muuseumi kodulehel muuseum.v-maarja.eu ja muuseumi Facebooki lehel.
Olete oodatud Vao tornlinnusesse.
Edgar Tammus
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Tule naudi arhitektuuripärleid
Väike-Maarja muuseumis
4. juuni kujunes Väike-Maarjas meeleolukaks, sest peeti
33. Pandivere päeva. Üle-eelmisel päeval Rakkes süüdatud ja Simunaski käinud Pandivere päeva tuld kandis
hommikul rongkäigus vallavanem Indrek Kesküla. Päeva
jooksul toimus laat, laste kergejõustikuvõistlus, esinesid kohalikud kapellid ja Nedsaja küla bänd Setumaalt.

Üle pika aja oli Väike-Maarja muuseumis uhke päev, kui sai suure huviliste seltskonnaga näitust avada.
13. mail avati Väike-Maarja endises kihelkonna koolihoones
Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuurikeskuse näitus „Alevi unistus – saada linnaks“. Näituse autorilegi, Heiki Pärdile, oli
päev põnev, sest ka tema ei olnud lõplikku lahendust veel oma
silmaga kaeda saanud. Stendid saabusid otse trükikojast. Igatahes kõik oli õnnestunud ja autor jäi tööga rahule.
Pärast mõningat tundi intensiivset näituse sättimist, kogunes arvestatav seltskond huvilisi muuseumisse. Heiki Pärdi tutvustas näituse tegemise tagamaid ja tunnistas, et paljud alevite
pärlid kahjuks stendidele ei jõudnud. Põhjus oli proosaline – ei
mahtunud.
Näituse avamisele järgnes lühike, kuid huvitav loeng Eesti
linnastunud väikeasulatest. Kuulajatele sai selgemaks, mis vahe
on alevil ja väikelinnal ning külal ja alevikul. Pikalt peatuti meie
oma pärlil – Väike-Maarjal. Nii näitus kui ka loeng kasvasid välja
Heiki Pärdi artiklitest, mida ta on aastate vältel kirjutanud arhitektuuriajakirjale „Pööning“. Väike-Maarja arhitektuuripärlitest
oli pikemalt juttu 2017. aasta 2. numbris.
Näitus jääb avatuks 4. juulini. Tule Väike-Maarja muuseumisse!

“Pandivere päevast saab lihtsalt rõõmu tunda, olgu
selleks ostetud tomatitaim, kontserdielamus või lihtsalt
vestlus hea sōbraga. Samas on sügavam sisu, hetkeks
mõelda oma juurtest ning kodukoha väärtustest. Me
kõik oleme kokku kohalik “kultuuripuu”. Selle hoidmiseks saame kasutada oma vaimu ja väge,” sõnas Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla tänavuse Pandivere päeva avamisel.
Fotod: Kristel Kitsing

Edgar Tammus
Väike-Maarja muuseumi juhataja

Heiki Pärdi näitust avamas. Foto: Heili Tammus

Rakke kultuurikeskus sai uue kuue

2. juunil toimus Rakke kultuurikeskuses avapidu, kus süttis
Pandivere päeva tuli.

„Tuli ühendab, tuli hoiab. Täna süütame tule ja kanname selle homsesse
ja ka ülehomsesse päeva, et meie tegemised oleksid ikka hoitud,“ sõnas
Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene
Põllumaa kui Väike-Maarja vallavanem
Indrek Kesküla süütas Pandivere päeva
tule, mis reedeks jõudis Simuna rahvamajja ja laupäeval rõõmustas kõiki Pandivere päeva rongkäigus.
„Aga, et ta ikka kestaks, siis peame
teda hellalt hoidma, teda kostitama –
söötma ja jootma. Laulame ja tantsime
talle ja anname kaasa vaimu ja väge.“
Rakke kultuurikeskuses, mille remont pärast üheksat kuud lõpule jõudis
ja mille haljastuse rajamine ning kõnniteede korrastamine kevadesse venis,
hoidis meeleolu üleval Väike-Maar-

ja pasunakoor, pakuti pidupäevatorti
ning huvilised said teha ringkäigu uuenenud hoones.
Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla rõõmustas, et vald on saanud
Rakke kultuurikeskuse näol järgmise
energiatõhusa hoone. Kiidusõnu jagas ta ehitajale – Jõgeva Ehitus OÜle,
sest ettevõttel tuli COVID-19 kriisi ajal
rinda pista mitmete väljakutsetega.
„Probleeme oli nii allhankijate leidmisega kui ka materjalide pikenenud tellimusaegadega,“ rääkis vallavanem.
Kesküla tänas sõnavõtus ka omanikujärelevalve teostajat Tarindi Consult
OÜd, kes aitas keeruliste sõlmküsimuste lahendamisel kompromisse leida. „Hoone on nüüd uue kasukaga ning
valgete ruumidega. Sellest on rõõmu
meie valla elanikel, Rakke piikonna kultuurilaeva juhtijal Rene Põllumaal.“
Rakke kultuurikeskuse majas toimetavad Väike-Maarja muusikakooli filiaal
ja erinevad ringid. Sama katuse all te-

gutsevad ka perearstid ja hambaarst,
Rakke piirkonna sotsiaaltöötaja ja Rakke sport. Esimesel korrusel on ruumid
ette nähtud ka Rakke piirkonna ajalugu
käsitlevaks muuseumitoaks.
Maja on muutunud nii seest kui väljast: endine telliskivivooder on saanud
kollase katte, vahetatud on küttesüsteem, juurde ehitati tualettruume,
kaldtee, invatualettruumid.
Rakke kultuurikeskuse rekonstrueerimine
multifunktsionaalseks
teenuskeskuseks läks maksma ca 890
000 eurot. Rahastuse on saanud Väike-Maarja vald meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse
edendamine avaliku sektori hoonetes”.
Toetuse summa on ligi 216 tuhat eurot.
Lisaks suunas vald sinna ka osa 2021.
aasta COVID-19 investeeringutoetusest ligi 99 tuhat eurot.
Kristel Kitsing
toimetaja

:

Rakke kultuurikeskuse avapeole kogunes hulgaliselt uudistajaid. Foto Kristel
Kitsing
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Egne Liivalaid:

„Tahet tantsimiseks jagub“
2019. a Pandivere päeval Väike-Maarja koolinoorte ja täiskasvanute rahvatantsurühmad. Foto: erakogu

On algamas tantsupidude suvi. III Eesti Naiste Tantsupidu „PereLugu“ leiab aset 12. juunil 2022 Jõgeval. IV
Meeste Tantsupidu „4 Venda“ toimub 2.–3. juulil 2022
Rakveres. Väike-Maarja rahvatantsujuhendajale Egne
Liivalaidile on see tähendanud kahte aastat ettevalmistusi tantsijatega ja isolatsiooniaegade vahel laveerimist prooviaegade leidmiseks. Sellest ja rahvatantsust üldiselt vestlesimegi Egnega.
Millised Sinu juhendatavad
rühmad naiste ja meeste tantsupidudel osalevad?
Koroona tõttu on nii naiste kui meeste tantsupidu aasta
võrra edasi lükkunud. Naiste
tantsupeol osalevad kaks rühma ja meeste tantsupeol neli
rühma.
Naiste tantsupeol toimub
kolm kontserti ühel päeval,
meeste tantsupidu toimub kahel päeval kolme etendusega.
Naiste tantsupeol astuvad
üles täiskasvanutest Tamsalu
rühm Virvering koos tantsuselts
Tarapita naistega ning noortest
Väike-Maarja
gümnaasiumi
8.–12. kl neidude rühm, mis tegutseb huviringina. Tantsupeole pürgimist alustasid ka neiud,
kellest 5 lõpetasid gümnaasiumi
ning seega pidime 2021. aasta sügisel alustama uue rühma
komplekteerimist.
Meeste tantsupeole läheb
neli rühma: kaks rühma koolist
ja kaks täiskasvanute rühma,
kes on suuresti siinse kooliga
seotud.
Väike-Maarja
gümnaasiumist 1.–3. klassi poiste rühm,
kus põhiliselt on 3. klassi poisid,
ning 5.–7. klassi poisid, seal on
põhiliselt 7. klassi poisid.
Gümnaasiumi
noormehed
olid valmis osalema, aga mitmed lõpetasid vahepeal gümnaasiumi ja noorematest pealekasvu ei tulnud.
Meeste tantsupeol on täiskasvanutest Tarapita meeste rühm B-liigina ja Tarapita alt moodustunud noorte
meeste rühm, kellest kõik on
Väike-Maarja
gümnaasiumis
õppinud, lõpetanud siin kas
põhikooli või gümnaasiumi.
Eelmine kord olid need noored
mehed E-rühm ehk erirühm.
Need on mehed, kes ei tegutse

pidevalt tantsuga. Sellel
korral vaatasime E-rühma tantse, nad arvasid, et
nad on füüsiliselt üsna heas
vormis ja mina nende tantsuoskustes ei kahelnud, nii et said
valitud A-rühma tantsud ehk
ansamblite liik. Väljakutseks oli
leida perede kõrvalt sobivad
prooviajad ning õppida selgeks
kogu repertuaar. Tagasiside
saadetud videotele oli positiivne ning mehed ootavad pidu
suure entusiasmiga.
Tants on läinud edasi ja
jõudnud vilistlaste hulka, mida
on väga hea näha, sest Tantsuselts Tarapita on kunagi Aino
Lukmani vilistlasrühmana loodud kooslus, mis alustas Väike-Maarja Keskkooli aastapäeval 1988. aastal.
Kuidas Väike-Maarja gümnaasiumis rahvatants elab?
Nii nagu kõikide huvitegevustega. Kõik, mis vajab pidevat
treeningut, järjepidevust, pühendumist, tahab ka väljundit.
Asja juures peab olema mingi
komm – esinemine, laager, tore
tegevus. Kõik need on kannatanud koroona- ja distantsõppe
ajal. Õuetreeningud meie kliimas läbivalt õppeaastas ei taha
toimida. See kõik on pannud
pitseri. Nii meeste kui ka naiste tantsupeo kavasid sai kaks
aastat ette valmistada ja kui olid
nüüd videote saatmise ajad, oli
ikka tunne, et aega jäi puudu.
Kodus ekraani ees tegemine on
keeruline huvitegevuse osas,
kehalise kasvatuse tund veel,
aga huviringi tegevus kannatab.
Aga nii kui jälle kokku saime, siis
tahet tantsimiseks oli.
Algklassides on läbivalt minu
enda 1. klassis antavates kehalise kasvatuse tundides rütmika
sees. Lisaks on huviringina 1.–3.

Peres tantsivad kõik - meeste tantsupeol B-liigis abikaasa Aivar,
A-liigis poeg Jorma, naiste tantsupeol Egne liigis N2 ning meeste
tantsupeol A-liigis poeg Vahur. Foto: erakogu
klassi rahvatantsurühm.
Meeste tantsupeole minev
liik on 5.-7. klassi poiste rühm.
See on huviring.
Üks kord nädalas toimub valikaine tunnina 7.–8. kl segarühma trenn.
Gümnaasiumis on 10.–12.
klassile tantsuõpetus valikainena. Selles puudutame rütmi,
tantsuajalugu, Eesti rahvakultuuri, Eesti tantsu, seltskonnatantsu, erinevaid tantsustiile.
Õpilane saab valida selle aastaks, aga paljud on valinud ka
mitmel aastal.
Meeste ja naiste tantsupeo
aasta annab väljakutse juhendajale, see tähendab topelt proove
nädalas, sest leida tuleb eraldi proovid poistele ja neiudele
ning lisaks tahaks segarühmi
alles hoida.
Kui kaua oled ise olnud seotud
rahvatantsuga? Kuidas Sulle
tundub, kas õpilaste huvi on
selle ajaga muutunud?
Ise olen Väike-Maarjas tant-

sinud alates Tartust siia kolimisest ehk 1984. aastast. Õpetajana
koolis tööd alustades hakkasin
ka tegema kehalise kasvatuse
ainekavas olevat tantsuõpetust
ning koolipidudel klasse esinema sättima. 2004. aastal lõpetasin rahvatantsujuhtide kooli.
Rahvatantsukultuur on muutunud. Paljud rändavad ühest
trennist teise. On koguaeg olnud tublisid, kes saavad ühest
kohast füüsilist, teisest rütmi
ja tantsu, muusikat, on motiveeritud. Nendega on väga hea
töötada. Siis on neid, kes on püsimatud, kes sügisel proovivad.
Teevad kaks-kolm kuud trenni
ja kui on vaja veel rohkem pingutada, loobuvad. Novembri
keskel on see aeg, kui hakkame
vaatama, et tahaksime jõulupeol
juba esineda, peab olema kord,
õpime, kuidas laval käituda jne.
Siis minnakse ära. Ja kui detsembris rahvariideid jagame,
siis küsivad, kus tema rahvariided on. Kuigi ta pole neli nädalat trennis käinud. Nende laste

protsent on suurenenud.

ditav.

Olin kord sakslaste grupiga
üldtantsupeol ja üks sakslane
imestas, et meie tantsijad on
nii noored, ilusad, säravad. Ja
ütles, et tema arvates tegelevad Saksamaal rahvatantsuga
vanad inimesed. Kuidas Eestis
hoitakse rahvatantsu huvi ja
armastust?
Mulle tundub, et Baltikumis on rahvatantsu koolitus
koolides jäänud tugevaks. Sest
olime kinnine ühiskond ja me
ei pääsenud muudele stiilidele
ligi. See soosis rahvakultuuriga tegelemist ja selle arendamist. Nüüdseks on tekkinud
rahvakultuuri toetavad asutused – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (ELTSA) ja Eesti
Rahvakultuuri ja Rahvamuusika
Selts (ERRS), tänu kelle toetusele on rühmajuhtidel ligipääs
andmebaasidele ja infole. Huvi
hoiab sõpruskondade tekkimine tantsurühmades ja kindlasti
eeskuju. Aastatega olen vaadanud, et kui meil on eri vanuses
rühmad, kellega teeme midagi
koos ja kui väike näeb, et suur
ka paneb end rahvariidesse ning
aitab noortel vööd
tõmmata või sõlge
rinda panna – see
ühine ettevalmistamine ja koos tantsimine ühendavad.
Arvan, et see on nii
üleüldiselt Eestis ja ka meil.
Iga inimene,
kes tegeleb
mi l l e g a g i ,
mis teda
innustab
ja kõnetab, on
ilus,
s ä rav ja
nooruslik.
Ja
kui
ta kannab
sealjuures
mõtestatult ning
teadlikult
oma kodukoha
rahvarõivaid,
on see silmapaistev
ning publikule nau-

Kuidas on vallas lood rahvatantsuga?
Tervitan kõiki valla rahvatantsijaid ja rahvatantsujuhendajaid, kes te olete selle raske
distantsõppe aja läbinud!
Simuna tantsijate eestvedajad on Auli Kadastik ja Ly Niinelaid ning seal on võimlemine
tugev ja rahvatantsu aluseks.
Rakkes on Riina Gull super
eestvedaja – temaga oleme teinud koostööd tantsupäevade
osas ja ka tantsijaid vahetanud.
Kiltsis juhendab Liia Alling õpilasi ning oleme samuti tantsupäevadel koostööd teinud.
Lisaks on vallas mitmed täiskasvanute rühmad noorematest eakateni. Seega arvan, et
seis on hea, kuigi alati saab paremini ning häid noori tantsujuhte mahub igale poole juurde.
Kuidas saab Väike-Maarjas
rahvatantsuga liituda?
Algab uus koolinoorte peoks
ettevalmistav aasta, sest noorte
tantsupidu toimub 2023. a suvel. 1.–12. klassi õpilased leiavad igaüks endale
tantsimisvõimaluse.
Samuti
saab rahvatantsu juurde tulla
iga täiskasvanud
soovija
sügisel,
kui algab uus
hooaeg.
Tantsu
tasub alati hoida ja
armastada.
Ükskõik millist stiili, sest
tantsijatel on
hea rüht ja
rütmitunnetus
ning sära silmis.
Heili Tammus
Väike-Maarja
gümnaasium

1985. aastal Väike-Maarja keskkoolis koos tantsimist
alustanud Egne koos
abikaasa Aivariga.
Foto: erakogu
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õpuaktus toimub 21. juunil kell
18.00 Väike-Maarja seltsimajas.
Lõpetajad: Urmeko Andres Aal, Reeno-Aksel Aava,
Jens-Maikel Arulaan, Kristina Kaasik,
Reno Kiisküla, Krislyn Kitsing, Kardo
Eino Klement, Klen-Marten Kool, Egle
Kortin, Brita Moorits, Kevin-Germo
Pamberg, Voldemar Pops, Robin Põdra, Rihard Saage, Merily Tambik, Külly
Teer, Anete Tomingas. Klassijuhataja
Merle Kiigemaa.
Gümnaasiumiaastatest meenuvad
esimesena klassiga veedetud ühised
ajad. Meeldivaid mälestusi oli ühistest
välismaareisidest, kontsertidest, klassiga grillimisest, jõuluballist. Abituriendina oli meeldejääv õpetajate päeval proovida olla ise õpetaja.
Robin: Eredaim oli koolidevaheline
jalgpallivõistlus 10. klassis. Me võitsime
ülekaalukalt.
Külly: Kui tuua mõni välja, siis riigikaitselaager, mis oli täis erinevaid sekeldusi ja rõõmu.
Anete: Kuna meie gümnaasiumiaeg oli pooleldi distantsõppes, siis oli
koosveedetud hetki poole vähem kui
võiks. Kuid meie 12. klassi jõuluõhtu
paitas enim minu südant. Kes keetis,
kes küpsetas, kes oli jõuluvana, kes DJ,
kes pakkus lihtsalt meeldivat seltskonda. Täpselt nagu kodune jõuluõhtu, kus
istud perega laua taga, mängid toredaid mänge ning tunned end mugavalt
ja koduselt. Õhtu lõppes loomulikult
kinkide jagamisega ning vestlusega
tulevikust ning poetati ka mõni pisar.
See oli südamlik ning mõnus õhtu koos
oma klassiperega.
Viimasel ajal väga sageli abiturientidelt küsitud küsimus on ilmselt
nende tulevikuplaanide kohta. Olles
gümnaasiumi lõpusirgel, ees ootamas
tundmatus ja uus eluetapp, ei olnud
noored valmis konkreetseid tulevikuplaane paljastama, öeldes enamasti, et
soovivad edasi õppida küll, plaane on
erinevaid. Üks oli aga kindel – algaval
suvel on soov koguda võimalikult palju
energiat, et seda siis sügisel täie hooga
uutes tegevustes või õpingutes rakendada.
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õpuaktus toimub 21. juunil kell
15.00 Väike-Maarja seltsimajas.
Lõpetajate nimekiri: Lisete
Braust, Hugo Hurt, Ken Hurt,
Markus Jeruslanov, Siim Juhkam, Kristofer Kaas, Penelope Kaasik, Madis
Kaljula, Henry Kees, Marianne Kortin,
Joosep Kotka, Johannes Peeter Kuddi, Joonas Lamus, Marten Lemmik,
Gert Mikker, Mairit Müürsalu, Annabel
O jasalu, Thristan Paju, Elina Puusta,
Jan Christian Rand, Ethel Liis Randveer, Kati-Ly Randviir, Reimo Suviste,
Indrek Tomingas , Pilleriin Vaarik, Ketlin Veia, Andreas Viidas. Klassijuhataja
Relika Maripuu.
Lisete Braust: Üks minu lemmikutest reisidest oli, kui käisime klassiga
Soomes. Oleme käinud erinevatel matkadel, kus oli väga lahe. Ägedad olid ka
värkstoad ja töötoad koos enda klassiga, mis arendasid meie oskusi. Tüdrukute ja poiste tantsupeod olid väga
huvitavad ja meeldejäävad. Grupitööd
terve klassiga olid hästi naljakad ja toredad.
Plaanin minna edasi kindlasti gümnaasiumi, kuna tahan ikka üldkeskhariduse kätte saada. Pärast lähen ilmselt
Tartu kunstikooli, kui plaanid parajasti
ei muutu. Tahan õppida dekoraatoriks
ning Tartu kunstikool võimaldab mul
seda teha.
Hugo Hurt: Eredam mälestus on
4. klassi lõpetamine. Plaanin lõpetada
põhikooli ja siis õppida edasi.
Markus Jeruslanov: Kool oli alati
puhas ja toredad õpetajad muutsid pikad koolipäevad lõbusamaks. Edaspidi
soovin lõpetada sõjakooli ja saada elukutseliseks sõjaväelaseks.
Siim Juhkam: Kõige eredamalt jääb
meelde see, kui õp Käbinile ütlesin,
et mul ei lähe matemaatikat elus vaja,
mispeale ta mulle pooletunnise esitluse pidas. Hiljem hakkasin tema tunnis

Väike-Maarja gümnaasiumi 99. lend

Kristina Kaa

sik. Foto: e

rakogu

üritused ja spordivõistlused, kus sai osaletud ning klassikaaslastega koos veedetud aeg. Meelde
jääb kindlasti ka see, et kolme gümnaasiumis õpitud aasta jooksul pidime
tulema toime distantsõppega, mis oli
kõigile uus olukord. See õpetas mulle
iseseisva töö oskust ja aja planeerimist.
Millised on Su tulevikuplaanid?
Soovin kindlasti edasi õppida. Olen
enda jaoks valmis mõelnud kooli, kuhu
edasi õppima minna. Kuna valikuid on
rohkem kui üks, siis võtan veel aega
otsustamiseks.

Klassijuhataja Merle Kiigemaa on
osasid noori saatnud alates viiendast
klassist, olles põhikoolis ühe paralleeli klassijuhataja, ülejäänutega asus ta
ühisele teele 10. klassis.
Merle Kiigemaa: Igapäevaste kiirete
tegemiste taustal hakkab aina rohkem
pärale jõudma teadmine, et saabki läbi
… Saabki läbi see ühiselt veedetud, toimetatud ja tegutsetud “meie” aeg, mida
jäävad meenutama
◦ sajad sõnumid messengeris, postitatud meeldetuletused ja jagatud
emotsionaalsed hetked klassigrupis;
◦ viimasel minutil enda kokkuvõtmine ja asjade/ürituste suurepärane ära

tegemine;
◦ peale korraldatud jamasid tunne, et
“ma ikka ei mõista tänapäeva noori”;
◦ koos motivatsiooni otsimine ja mõneks ajaks ka leidmine;
◦ küsimuse “Kas sul kommi on?” peale sahtlipõhjast kommide otsimine ja
nende juurde hankimine;
◦ rõõm nende üle, kes alati panustasid, märkasid ja toimetasid ja selle üle,
et me kõik alati kaasa lõime;
◦ uhkustunne hetkede üle, kus jagati
meie kohta tunnustavaid sõnu, ja loomulikult kurbus, kui meie aadressil
häid sõnu lihtsalt ei jagunud.
Kindlasti oleks tegemisi ja käimisi

olnud kordades rohkem, kui ei oleks
meie aega sattunud distantsilt koolis
käimine ning Teamsi kaudu suhtlemine. Kokkuvõttes võin klassijuhatajana
öelda, et olime üks värvikas kamp, kes
jääb tõenäoliselt nii mõnelegi koolitöötajale pikaks ajaks meelde. Mul oli
au olla 99. lennu klassijuhataja, toetaja
ja suunaja. Aitäh!

HÕBEMEDALIST KRISTINA KAASIK

Mis on Sinu eredaim mälestus gümnaasiumiaastatest?
Eredaimat mälestust on keeruline
välja tuua, aga meelde jäävad kindlasti

Kuidas medalini jõudsid?
Olen alati teinud õigeaegselt tööd
ära ja planeerinud oma aega. Arvan, et
järjepidev õppimine ja töökus aitasid
sellele saavutusele palju kaasa. Olen
väga tänulik oma õpetajatele, kes on
mind õpetanud ja toetanud.
Kuidas Sulle tundub – mida medal
Sulle tulevikus annab?
Hõbemedalini jõudmise teekond
annab mulle kindlust, et järjekindel ja
sihikindel tegutsemine viib edasi. Nii
nagu õppimisel, on tulevikus ka töö tegemiseks vajalik pühendumine ja töökus. Eesmärkide püstitamine ja nende
täideviimine viib oma unistuste täitumiseni.

Väike-Maarja gümnaasiumi 9. klass
viisi saama. Distantsõppe ajal… Tulevikus tahan õppida klaasi- või näitekunsti.
Madis Kaljula: Eredamateks mälestusteks on Soome ekskursioon, koolis
ööbimine ja Saaremaa reis. Tulevikuplaanid on hetkel lahtised.
Henry Kees: Minu eredamad mälestused on klassi põranda põlema panemine, koerte peale haukumine, koolisisesed üritused, kus ise ka osalesin,
vaidlemine klassikaaslastega ja õpetajatega ning muude õpilastega, kõigiga
ära leppimine, mõne tunni üle laskmine, mõned üksikud huvitavad tunnid,
kus ma heameelega kuulasin õpetajat ja tegin tööd kaasa, koolipealsed
desosõjad, ümarlaua koosolek, kahetsemine. Tulevikuplaan on kool läbida,
muusikat teha, tööle minna, ülejäänud
oma elust mereväes olla ja loota paremat tulevikku.
Marianne Kortin: Mu kõige paremad mälestused on väljasõitudelt. Ma
plaanin jääda Väike-Maarja gümnaasiumi.
Joosep Kotka: Minu erksamaid mälestusi on see kui me tegime vahetunnis oma katseid õpetaja Tauno klassis.
Minu tulevikuplaan on loodetavasti
saada kutsekooli ja hiljem stabiilne
töökoht.
Joonas Lamus: Eredamaks mälestuseks on lahedad klassikaaslased. Plaanin minna gümnaasiumi ja siis õppima
mingit eriala.
Gert Mikker: Igav kool. Edaspidi
teen tööd.
Mairit Müürsalu: Minu kõige eredam mälestus on see, kus ma lõpetasin
neljanda klassi. Jättes hüvasti kõigega,
mis seal oli, et tulla suurt kooli avastama – keegi meist ei teadnud, mida
oodata. Veel eredamad on kõik klassiõhtud ja ööbimised, meie esimene
klassireis Soome, mis oli nii huvitav ja

meeldejääv, et siiani tuleb mõni hetk
pildina meelde. Rattamatk Äntu, kui
grillisime ja mängisime nagu väikesed
lapsed. Meie esimene jõuluball, kus
me ei pidanud minema enam jõulupeole, vaid saime minna ballile koos
kaaslasega, tantsida ja mängida. Viimane klassireis 9. klassis Saaremaale,
oli täis lõbusust, laulu, huvitavaid hetki
ja naeru, kuid ka kurbust, et oli viimane reis. Ja loomulikult ka tutipidu, kus
poisid mind läbimärjaks pritsisid. Minu
tulevikuplaan on edasi minna gümnaasiumi ja pärast seda Tallinna tehnikaülikooli inseneriteaduskonda õppima
ning hiljem võib-olla ettevõtlust. Ja
loomulikult luua pere ja elada elu nii,
et see oleks võimalikult huvitav ja seiklusrikas. Ja kui kõik ei lähe nii nagu
plaanitud, võtan kasutusele plaan B,
mis hetkel on saladus.
Annabel O jasalu: Eredamad mälestused on meie klassi tembud või
siis lemmik õpetaja Tauno O jasaare
tunnid, kuna need olid alati huvitavad.
Plaanin minna Rakvere eragümnaa-

siumi ja pärast seda Tallinna ülikooli
psühholoogiat õppima.
Thristan Paju: Eredamad mälestused on need ajad, kus me kõik koos
terve klassiga aega veetsime, nii väljaspool kooli, kui ka koolis sees. Eriti
tulevad mulle meelde ekskursioonid,
teatris käigud ja õppereisid – need on
mulle olnud kõige meeldivamad ja vahvamad. Minu praegune tulevikuplaan
on minna edasi õppima Otepää Audentese spordikooli, aga kui juhtub et ma
sinna sisse ei peaks saama, siis ma jään
siia Väike-Maarjasse edasi õppima.
Elina Puusta: Eredam mälestus
koolist on siis, kui Indrek pani kooli
suitsualarmi tööle. Plaanin tulevikus
gümnaasiumi minna, aga pärast seda
kunstikooli kui saab.
Ethel Liis Randveer: Minu eredamad mälestused koolist on 5. või 6.
klassis tehtud torusiilipomm ning klassiga Soomes käik. Mu tulevikuplaan on
aga jätkata Väike-Maarja gümnaasiumis õppimist, ja kui kõik hästi läheb,
siis edasi Tartu ülikooli arstiteadus-

konda.
Kati-Ly Randviir: Kõige paremini on
mulle meelde jäänud klassiekskursioon
Kohtla-Nõmmele, Kaevandusmuuseumi külastamine ja seal rongiga sõitmine. Väga lahe oli ka safari. Ma mäletan,
kuidas ma ütlesin: „See on nagu 3D,
ainult et päris elus!“ Järgmine aasta tahaksin tulla Väike-Maarja gümnaasiumi ja jätkata samamoodi nagu praegu.
Reimo Suviste: Minu mälestused
koolist on helged, sain palju sõpru ja
häid mälestusi. Tulevikuplaaniks on
minna õppima ametikooli mingit eriala, et siis saaks eluga hästi hakkama.
Indrek Tomingas: Suitsuanduri panin deodorandiga tööle, maadlused,
kooli kõige pätim poiss, kõva traktorist
– traktorid ees ja taga. Peale kooli lõppu õpin traktoristiks ja hakkan põllumeheks. Tulevikus võin traktoriga paar
kiiremat teha.
Pilleriin Vaarik: Pean eredamateks
mälestusteks koolist tüdrukute tantsupidu ning erinevaid klassiväljasõite.
Kindlasti sõitu Soome ja Saaremaale.
Tulevikus on mul plaan kindlasti jätkata gümnaasiumis ning hiljem ülikoolis.
Ketlin Veia: Eredalt mäletan, kuidas
algkoolis tuli suusatamise ajal suusasaapa tald ära. Algkoolis ekskursioonil
ostsin kõigile kommi, kuna arvasin,
et mul on palju raha. Veel on eredalt
meeles selle kooliaasta jõuluball, kus
oma klassiga tantsisime ja Saaremaa
klassiekskursioon sel kooliaastal. Tulevikuplaaniks on jääda edasi õppima
Väike-Maarja gümnaasiumi ja pärast
seda õppima minna mingit eriala, aga
pole veel kindel, millist.
Andreas Viidas: Kõige rohkem
meeldis mulle käia Soomes kommivabrikus. Teatris on olnud tore käia. Tulevikuplaan on minna ametikooli õppima
mootorsõiduki tehnikuks ja täiendada
end auto erialal.
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Simuna kooli 9. klass

õpuaktus toimub 17. juunil kell
18.00.
Lõpetajad: Jan Kevin Kokkar, Gerdda Kägu, Argo Larionov, Kelli Loorits, Janette Mattisen,
Laura Pall, Annaliisa Palmi, Kaarel
Gustav Põldmaa, Andero Siim, Rainer
Sokk, Helena Üidik. Klassijuhataja Tiina
Larionov.
Janette: Üheksa kooliaasta jooksul
on nii mõndagi huvitavat juhtunud.
Kooliaastatele tagasi vaadates meenub
mulle koheselt õpetaja Elle. Tema tundides palus ta alati aknad sulgeda, sest
tema varbad külmetasid. Olles väiksemad, pakkus see meile alati tohutult
nalja. Samuti meenub mulle üks huvitav seik aastatid tagasi, kui pidime koos
teise klassiga minema ekskursioonile.
Olles juba 10-15 minutit bussi oodanud,
selgus lõpuks, et õpetajad unustasid
bussi tellida. Oma klassiga koos veedetud aastad olid väga meeleolukad ning
kindlasti jään seda toredat kooliaega
veel pikaks ajaks meenutama.
Helena: Mul on palju häid mälestusi
kooliajast, mis siin koolis veetsin. Kindlasti jään igatsema seda väikest kooli,
kuhu oli nii mõnus tulla. Tutipäev jääb
kindlasti heaks mälestuseks, sest siis
sain aru, kui tore kool see ikka on, ja
lahe. Omavahel me enne ei saanud
üldse läbi, aga nüüd, kui kool läbi hak-
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kab saama, saame päris hästi läbi. Ühesõnaga, väga palju mälestusi on, millest
tuua välja ainult ühte ei oskagi
Klassijuhataja: Olin tänaste lõpetajate klassijuhataja alates 4. klassist.
Meil on olnud toredad ajad. Mulle
meeldis oma klassiga väljasõitudel
käia, sest nad oskasid end alati viksilt

L

ja viisakalt üleval pidada. Ma olen õnnelik, et olen saanud olla neile klassijuhatajaks ja loodan, et suutsin igaühele neist midagi head tuleviku tarbeks
kaasa anda. Nüüd, kui nad lõpetavad
9. klassi, läheb mu silm ikka märjaks,
aga soovin neile kogu südamest kõrget
lendu.

Rakke kooli 9. klass

õpuaktus toimub 17. juunil kell
16.00.
Lõpetajad: Marleen Elva,
Carl Karkonen, Karmel Karro,
Karmo Karro, Kert Kirsipuu, Krisliine
Kokka, Kustav Kuntro, Laura-Liis Laud,
Martin Lumiste, Andrea Madisson,
Henry O jamäe, Roven Rohtmaa, Robin
Sepa, Karel Siim, Keidi Soo, Margus
Teede, Sandra Veelmaa. Klassijuhataja
Raili Veelmaa.

Kiltsi kooli 9. klass

õpuaktus toimub 17. juunil
kell 17.00 Kiltsi lossis.
Lõpetajate nimekiri: Oliver Kaare, Stella-Mia Meidla,
Rander Möldre, Jennifer Ly O ja, Lupe
Topkin, Hugo Vainjärv. Klassijuhataja
Tanel Kümnik.
Oliver: Väikesed lapsed ütlesid, et
ma olen nende onu ja nad hakkasid
mind taga ajama. Mulle meeldis Kiltsi
koolis kõik. Soovin edasi õppida Rakvere Ametikoolis, et saada automehaanikuks.
Jennifer: Ma olen nii vähe siin
koolis käinud, et mul pole palju lugusid. Aga Lupega oli Lennusadama
muuseumis tore, sest meil oli vahel mõistus otsas ja ei teadnud, kus
ja mis tööle läheb. Mulle meeldivad
Kiltsi kooli õpetajad.
Jätkan ilmselt kuskil Tallinna koolis. Pikemas perspektiivis pole kindlat
ametit, aga võimalik, et psühholoogiks.
Hugo: Et me viisime Tallinna loomaaeda kõrvitsaid ja saime loomaaias
ringi käia. Mitte nii, et viime kõrvitsad loomaaeda ja sõidame tagasi. Me
pidime küll töölehte seal tegema, aga
vähemalt oli seal lõbus. Mulle meeldis Kiltsi koolis see, et siin antakse
aega teemasse süveneda.
Soovin edasi õppida Rakvere waldorfkoolis. Ma tahaks saada piirivalvuriks.
Rander: Hmm… Kui ma 2. või 3.
klassis käisin, tegin ma oma tunnistusele augud augutajaga sisse, sest
arvasin, et igal trimestril saab uue

tunnistuse ja need võib endale jätta, aga ei. Kui ma kooli läksin pärast
vaheaega, pidime me oma tunnistused klassijuhatajale andma. Andes
oma tunnistust ära, küsis õpetaja
minult: „Rander, miks sul siin augud
sees on?“ Ma vastasin muidugi hirmust: „Ma ei tea“. Siis küsis õpetaja uuesti: „Kas hiired närisid sul siia
augud?“. Mina jällegi suurest hirmust
ütlesin: „Ja“. Õpetaja muidugi ei uskunud seda, vaid hakkas naerma ja
naerab seda tänaseni taga. See asi
jääb mulle väga pikaks ajaks meelde!
Mulle meeldisid selle kooli tugevad
õpetajad ja selle maine. Kindlasti ka
erinevad üritused ja väljasõidud. Kool
oli kodule lähedal.
Proovin Tartu Tamme gümnaasiumi saada. Kui ei saa, siis Rakvere
kuhugi. Elame üks päev korraga. Tuleviku ametit ei ole välja valitud veel,
aga see peaks puudutama põllumajandust või metsandust.
Stella-Mia: Mulle jääb kindlasti
meelde, kuidas käsitöö tunnis igakord ehmusin, kui õmblusmasin hakkas tööle, ning kui millegi peal ütlesin “Jumal küll!” või “Oi, issand!”, siis
õpetaja vastas “Jah, ma kuulen, tütar,”
kuidas matemaatika õpetaja ütleb:
“Tulge klassi!” asemel: “Tulge tuppa!”
ja küsib: “Kuidas hästi läheb?”. Mulle
meeldib, et õpetajad saavad õpilastega läbi.
Edasi soovin õppima minna Väike-Maarja gümnaasiumi. Tulevikus
tahan saada politseinikuks.

Andriana Ingeroinen. Foto: erakogu

Andriana Ingeroinen:
„Õpilasesindus tegutseb selle nimel,
et keegi ei tunneks end üksi“

V

äike-Maarja gümnaasiumi õpilasesindusel on terve aasta olnud
presidendiks 10. klassi õpilane
Andriana Ingeroinen, kes valiti
kaaslaste poolt tänavu kevadel presidendiks ka järgmiseks õppeaastaks. Vestlesime Andrianaga tema mõtetest ja õpilasesinduse väljakutsetest.
Kuna ma olin Sinu klassijuhataja 5.-6.
klassis, mäletan, et Sa istusid tunnis esimeses pingis. Kui midagi oli vaja teha,
siis oli Sinul alati mõtteid, ideid, julgesid
arvamust avaldada. Teiste suhtes olid Sa
alati hooliv. Kuidas Sa ise ennast iseloomustaksid?
Ma olen tavaline noor, kellele meeldib
palju asju teha, korraldada, inimestega
suhelda, probleemidele lahendusi leida,
aidata.
Mulle ei meeldi paigal püsida. Käin jõusaalis treenimas, jooksmas ja sõidan rattaga.
Kui kaua Sa õpilasesindusega seotud oled
olnud ja kuidas presidendiks said?
Õpilasesindusega olen seotud olnud
neli-viis aastat. Kui 5. klassi suurde koo-
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limajja tulin, siis ma algul seda kartsin.
Hiljem olid klassiõed ja tuttavad õpilasesinduses ees.
Presidendiks kandideerimisel pidime
koostama kõne ja selle õpilasesinduse ees
esitama. Kõnes rääkisin sellest, et mu põhiline eesmärk on hoida kõiki koos ja teha
kõike koos, et keegi ei peaks end tundma
üksi või tähtsusetult.

Nii-öelda koroonaaeg võib üksindust
ilmselt suurendada. Kuidas praegune õppeaasta on õpilasesindusel koroona mõju
all möödunud?
Vahepeal viisime koosolekud distantsi
peale. Oli nii harjumatu rääkida kaamera
ees, kui teised kaasa ei räägi, see lihtsalt ei
toiminud. Või oli keegi klassis positiivne,
siis oli ka terve klass isolatsioonis, osad
õpilasesinduse liikmed seega koosolekul
osaleda ei saanud ja kui oli vaja hääletus
läbi viia, oli see probleemiks.
Me ei olnud koos ja me ei teinud midagi
koos. Nüüd olemegi püüdnud selleks leida
võimalusi – näiteks korraldasime sõbrapäevaüritusi ja koolikotivaba päeva. Praegu tegeleme mai lõpus toimuva Playbacki
korraldamisega, selle mõttega, et saaksi-

me kogu kooliga midagi koos teha.
Osalesime sel aastal konkursil „Koos
suudame“, kus pidime välja tooma probleeme ja lahendusi neile. Kirjutasime sinna
mitu tööd. Põhiteemaks võtsime liiklusohutuse, näeme, et kooli tullakse jalgrattaga ilma kiivrita.
Üheks teemaks olid ka vanurid, et võiksime nendega midagi koos teha, et nad ei
peaks end üksi tundma.
Õpilasesindus põhineb vabatahtlikkusel
ja praegu on sel liikmeid 20 ringis. Kes
Sind selle juhtimise vastutuse juures
abistavad?
Huvijuht Helina Lükk on mulle alati olnud toeks. 10. klassis on üsna raske ja pean
oma aega kogu aeg planeerima, Helina
toetab ja motiveerib mind.
Tänada tahan ka oma ema. Tema arvas,
et ma võiks proovida olla õpilasesinduse
president, et see oleks koht, kus ma saaks
oma ideid teistega jagada ja neid teostada.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium
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Väike-Maarja noored
mõtlesid välja
esikoha-väärilised
hilbuautomaadid

V

äike-Maarja
gümnaasiumi 8. klassi
noored tulid välja silmapaistva
ideega, kuidas muuta Eesti või kogu
Euroopa keskkonnasõbralikumaks
ning võitsid esikoha
üle-eestilisel ideekonkursil „Rohelend Fotol konkursi "Rohelend RAKETT69-ga“
RAKETT69-ga“.
võitjad (vasakult): Angelina, Eva-Ange8. klassi noored lica, Elisabeth, Karolina ja Rainis. Foto:
Rainis Lükk, Eva-An- Helina Lükk
gelica Kaldaru, Elisabeth Ervald, Angelina ja Karolina Alt võitsid
konkursi ideega luua hilbuautomaadid. Idee järgi saaks väikseks
või seisma jäänud riided viia hilbuautomaati, nagu pudelid viiakse taaraautomaati. Hilbuautomaadid asuksid kaubanduskeskustes või toidupoodides. Hilbuautomaatidega soovivad noored vähendada riiete valdkonnas ületootmist maailmas.
Noored pakkusid välja, et iga riideeseme eest võiks hilbuautomaadist saada kuni kümme senti ning rõivad võiks hiljem ümber
töödelda, panna taaskasutuspoodides müüki või annetada abivajajatele.
«Meie eesmärk on kujundada keskkonnasõbralikum tarbija, kes teab, kuidas mingi tegevus planeeti mõjutab ning teab
ka võimalusi, kuidas tarbida keskkonda säästvamalt,» sõnastas meeskonna juht Angelina idee olemuse.
Algselt esitasid nad oma ettepaneku ideekonkursile kirjalikul
kujul. Seejärel kutsuti noored Narvas toimunud finaalvõistlusele,
kus tuli oma ideed ja meeskonda esitleda ning žürii küsimustele vastata. Angelina rääkis, et finaali olid vaatamas-kuulamas
mitmedki ettevõtjad. Ka võiduvõistkonnale tegi üks firma ettepaneku ideed edasi arendada ja ettevõtte abil see realiseerida.
Noored on praegu otsustanud keskenduda õppimisele, kuid ei
välista, et kunagi saavad hilbuautomaadid ka reaalsuseks.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

Kiltsi põhikooli õpilased tutvusid looga meie muinaskangelasest. Foto: erakogu

Kiltsi kooli õpilased
avastasid muinaskangelase lugu

M

eie rahvuseepos „Kalevipoeg“ on Eesti üks tõlgitumaid
teoseid. 30. mail külastasid tublid Kiltsi põhikooli õpilased Jõgevamaal asuvat Kalevipoja koda, et tutvuda
looga meie muinaskangelasest.
Kohale jõudes jagunesime kaheks grupiks, et põhjalikumalt
tutvuda hiidsangariga. Algklassid suundusid madalseiklusrajale,
et rännata ajas tagasi ning läbisid teekonna Kalevipoja legendist.
Vanem aste seadis sammud Kalevipoja muuseumi. Vaadati filmi
Kalevipojast, istudes laeval nimega Lennuk ja pandi end proovile
mitmetes ülesannetes. Suurt põnevust pakkus võimalus kehastuda ise Kalevipojaks ja virtuaalreaalsuses tema kehas Vanapaganaga võitlusesse asuda. Selline ainulaadne seiklus põrguradadel
on spetsiaalselt Kalevipoja muuseumile loodud. Kui muuseumis
sai kõik katsetatud ja proovitud, siis vahetati omavahel tegevusi. Algklassid suundusid Kalevipoja muuseumi majja ja vanemad
õpilased suundusid kõrgseiklusrajale. Õpilased said kõrgustes
panna proovile oma vaimu ja füüsise ning teha meeskonnatööd.
Kõik said raja edukalt läbitud ning neile väga meeldis.
Enne kojuminekut kinnitasime keha Kalevipoja mänguhoovis,
kus sai oma silmaga näha, kui suured võisid näiteks olla Kalevipoja tööriistad või tema mööbel. Tutvuda sai ka samas hoovis
asuvate väga vana kasakamajaga ja veidi uuema aidaga. Mõned
õpilased jõudsid käia otsimas Kääpa jõest Kalevipoja mõõka, kuid
paraku seekord seda seal ei näinud.
Pead tarkust täis, kehad mõnusast tegutsemisest väsinud,
asus bussitäis õpilasi kodu poole teele. Täname Kalevipoja koda
meid vastu võtmast ning soovitame seda külastada ka teistel.
Kati Kümnik
Kiltsi kool
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Üle mitme aasta lõpuks üks tavaline maikuu Simunas

M

aikuu – õiekuu, lehekuu… kangesti visalt tuleb see kevad. Kuid
kuu lõpuks on siiski enam-vähem
nii lehed kui õied kohale jõudnud.
Vana internaadi- ja sööklamaja õues olev
toomepuu õitseb ja sirelinupud kooli aias
hakkavad ka lahti minema. Murutraktor on
oma esimese tiiru staadionil teinud ning
sekka külmadele ja tuulistele ilmadele eksib ka mõni suviselt soe päevake. See eest
lindude laulukoor hõiskab sama valjult ja
rõõmsalt kui igal kevadel. Õpilased ja õpetajad ilmutavad väsimuse märke, kuid on
lootust peagi algavale suvevaheajale ja see
teeb koolirahva tuju rõõmsaks. Oli üks ütlemata tegude- ja sündmusterohke kuu.
2. mail toimus Kiisude rühma lastevanemate koosolek. Arutusel olid lasteaia lõpetamsega ja kooli astumisega seotud teemad.
3. mail käisid 6. ja 9. klass Tartus ettevõtluskülas. Raha reisiks kogusid ettevõtlikud noored kohvikupidamisega.
4. mail külastas meid Kadrina keskkool.
3.–4. klassi õpilastele pakuti teadusteatri
etendust ja 9. klassile tutvustati Kadrina
keskkoolis edasiõppimise võimalusi.
5. mail sõitis 9. klass projekti „Minu Riik“
raames Tallinnasse. Külastati Euroopa komisjoni Eesti esindust ja elamuskeskust,
Toompea lossi ja riigikogu, Eesti Panga
muusemi ning lennusadamat. Lõunat söödi
kuulsas Kuku klubi kohvikus.
6. mail toimus Simuna rahvamajas üle
pika aja meeleolukas emadepäevakontsert.
10. mail käis külas Janely Allsaare ja rääkis toitumishäiretest. Toitumishäire ei ole
mitte mingi tuju või dieedipidamine vaid
haigus. Janely on Paide gümnaasiumi õpilane, kes ise seda rasket haigust põdenud
ja jagab nüüd oma mõtteid ja läbielamisi sel
teemal. Tema suurim soov on, et mitte keegi ei peaks sellist kadalippu oma elus läbi
tegema. Olin minagi varem üht-teist toitumishäirest kuulnud ja lugenud, kuid Janely
jutt oli väga vajalik, et teadvustada kui ohtlik haigus see tegelikult on ja, et õigeaegne
märkamine päästab elu.
13. mail olid meie kooli tublid kirjandikirjutajad Gerdda ja Anni Maria kutsutud
Rakverre kirjandivõistluse pidulikule lõpetamisele. Õpilasi juhendas õpetaja Siiri Kanarbik.
16. mail toimus neljanda ja viienda klassi
väljasõit Tartusse. Õpilaste tungival soovil
külastati Tartu põgenemistuba. Õpilased
olid jagatud viieliikmelisteks meeskondadeks ja jagunesid erinevate tubade vahel.
Põgeneda püüti tubadest dracula, disko,
vangla ja pangarööv. Enamus meeskondi
suutis etteantud aja jooksul tubadest välja saada, kuid ühele meeskonnale oli vaja
natukene ajapikendust. Õpilastel oli põgenemiseks 75 minutit ja raadiosaatja teel sai
pidevalt küsida vihjeid, mis aitaksid põgeneda. Kõik õpilased jäid väljasõiduga väga
rahule ning juba tagasiteel tehti uusi plaane
järgmiseks põgenemiseks.
Samal päeval toimus TV 10 olümpiastarti
Lääne-Virumaa 4. etapp. Kert Karm 1000 m
jooksus 1. koht, Siret kaasik 600 m jooksus
2. koht, Aliise Kull 600 m jooksus 2. koht,
kooli esindas ka Annaliisa Hiietamm. Õpilasi
treenis õpetaja Anna-Liisa Männi.
17. mail toimus Sõmerul värkstoa konverents. Simuna kooli esindasid Aliise Kull ja
Heleri Pent. Tüdrukute ettekande teemaks
oli taaskasutus. See tutvustas taaskasutuse olemust ja seda, kuidas käsitöötunde

M

Tutipäev Simunas. Foto: Triinu Pohlak
saab siduda taaskasutusega. Näidistena oli
kaasas tundides valminud esemeid, nt laminaadijääkidest valmistatud salvrätikarp,
nahajääkides roosid, klaaspurgist lillevaas,
plaadijääkidest pilt jne.
17.–19. mail seilasid meie lõpuklassi noored koos oma õpetaja ja ühe tubli lapsevanemaga Rootsi ja tagasi. Reis kujunes meeleolukaks ja muljeterohkeks. Noored olid
õnnelikud, et reis siiski lõpuks toimus ja
õpetaja oli õnnelik, et tema „tupsununnukesed“ igati viksid ja viisakad olid ning ühtegi ebaõnnestumist ette ei tulnud.
18. mail sukeldus 4. klass värkstoa põnevasse ja teadushõngulisse maailma.
20.–22. maini viibis Joosep vabariiklikul
bioloogiaolümpiaadil Taevaskojas. Tagasi
tuli ta sealt väga tubli tulemusega – 4. koht!
Joosepit juhendas õpetaja Elle Alber.
21. mai Kadrioru staadionilt TV 10 4.
etapp – Siret, Kert, Aliise 5. koht koolide
arvestuses ja finaalvõistlusel osalemine.
Kert Karm võitis nooremate poiste 1000
m jooksu. Tublilt esindasid kooli ka Merit
Nõmmiste, Aliise Kull ja Siret Kaasik. Lapsi
treenis õpetaja Anna-Liisa Männi. Kerti ja
õpetajat näidati hiljem ka televiisoris. Millegipärast oli aga õpetaja Anna-Liisa juures
tähtis kiri, et tegemist on treener Ly Niinelaidiga. Meil nüüd koolis hea ilkuda, et nad
on sarnased, nagu kaks tilka vett.
24. mail helises 9. klassi õpilastele Gerddale, Janettele, Laurale, Helenale, Annaliisale, Kellile, Argole, Anderole, Rainerile,
Jan Kevinile ja Kaarel Gustavile viimast korda Simuna koolimajas tunnikell. Viimasel
koolipäeval pidid üheksandikud õpetajad
ära tundma nende lapsepõlvefotode järgi,
välja kannatama slaidishow piltidest, mida
nad kooliaja jooksul sotsiaalmeediasse on
postitanud ja istutama kooli territooriumile elupuu, mis nende olemasolu tulevastel
põlvedel unustada ei laseks. Sel kaunil maipäeval oli Kairo Kiitsaku ja ilmataadi koostöös lõpuks jõudnud kohale soe ilm, mis
lubas nautida traditsioonilist koolilõpuparaadi, mõnusat piknikku kooli õuel pidada ja
sellele järgnevat veesõda. Päeva lõpus ootas
õpetajaid ja koolitöötajaid lõpuklassi poolt
organiseeritud tänulaud. Kogu päev kulges
lõbusas ja isegi liiga rahulikus tempos. Ma
pole Simuna koolis töötatud aastate jooksul

pärast rongkäiku näinud kunagi nii sodivabasid tänavaid kui seekord (ainult kaks katkist õhupalli). Tavaliselt on rivi lõpus olijatel
käed tööd ja prügikotid rämpsu täis.
Samal päeval käis 2. klass Kundas algklasside teatripäeval. Mängiti näidendit
„Haldjad teevad metsapeo“. Õpilasi juhendas Ly Niinelaid.
25. mail sõidutas buss 5.–6. klassi õpilased värkstuppa järjekordset teadustööd
tegema..
26. mail 3. klass tegi jalgrattaeksamit.
Päris esimese korraga kõigil see ei õnnestunud. Tuleb sooritada korduseksam. Eksimusi ei olnud küll palju, kuid liikluses ei tohi
teatavasti üldse eksida.
27. mail lõpetasid Simuna kooli lasteaia
12 rõõmsameelset ja kooliküpseks saanud
last. Lõpupidu toimus rahvamajas ja saal
oli puupüsti rahvast täis. Lõpetajad andsid
toreda kontserdi lasteaia jooksul õpitud
lauludest, luuletustest ja tantsudest ning
esitasid õpetliku näidendi. Olgu nende juttudega maaelu hääbumisest nii nagu on, Simuna kandi noori peresid vaadates see küll
nii ei tundu, et siin midagi hääbuma hakkab,
pigem ikka vastupidi.
30. mail kirjutas 9. klass võimlas eesti
keele eksamitööd. Kui tavapäraselt on see
ruum täis kilkeid, jooksumüdinat, pallipõrgatamist ja kohtunikuvilet, siis nüüd kostab
aegajalt paberilehe keeramist, pliiatsikrabinat ja kella tiksumist. Mõni ohkab kuuldavalt, keegi kratsib kukalt… ja nii need
üheksa aasta jooksul kogutud tarkuseterad
paberile saavad.
30.–31. mail käisid 8. klassi õpilased Kaidi
ja Carl Käsmus korraldatud ettevõtluslaagris.
Juunikuu tähtsamate sündmuste hulka
kuuluvad 4. ja 7. klassi huvireis Palmsesse,
9. klassi matemaatika ja valikeksam, viimase
koolipäeva aktus koos üllatusesinejaga ja 9.
klassi lõpuaktus 17. juunil kell 18.00 Simuna
rahvamajas.
Juulikuus on koolimaja suletud. 8. augustil avab lasteaed taas oma uksed ja 1. septembril läheb kõik juba tavapärast rada.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Loodusmuuseumis jätkus põnevust kõigile
ai lõpus seadsid Kiltsi põhikooli algklassid sammud õppereisile
Tallinna loodusmuuseumisse, et
saada lähemalt tuttavaks nahk-

hiirtega.
Külastasime näitust „Hirmus armas
nahkhiir“, kus uurime, kas nahkhiired on ikkagi hiired või hoopis linnud, imetajad või
lausa vampiirid. Saime teada, mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid
nahkhiiri ning milline näeb välja nahkhiirte
aastaring, ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire.
Muuseumisse oli üle seatud mänge ja
erinevaid nurgakesi, kus oma käega sai
näiteks tunda, kui kuum on nahkhiire kehatemperatuur suvel ja kui külm see talvel
on, kui kiiresti lööb ta süda lennates ja kui
aeglaselt talveund magades. Palju nalja pakkus võimaus proovida rippuda pea alaspidi
nagu nahkhiired koopas. Põnevust jätkus
kõigile!

Kiltsi kooli algklasside õpilased õppereisil. Foto: erakogu
Tagasiteel koju põikasime läbi ka Jägala
joalt. Paljud õpilased nägid seda meie loodusimet esmakordselt ja olid selle ilust ja

muidugi pritsivast veest vaimustuses.

Ann Laurand
Kiltsi kool
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(M)ärkamisaeg Vao külas

K

evadel näitab loodus pidevat muutumist. Puudel puhkevad pungad ja
urvad, lume alt vabanenud mullast tärkavad uued taimed, rändlinnud saabuvad oma
pesitsuspaikadesse,
talveund
maganud loomad ja putukad
ärkavad jälle elule. Metsas viibides on kuulda linnulaulude pasunakoori ning tunda värskuse
lõhna. Et märgata, kuidas kõik
looduses kuu-kahega muutub,
tuleb omad meeled lahti hoida
ja panna väikeseid hetki tähele.
Uus värske (m)ärkamine, just
selliste kindlate ja muudatusi
toovate sammudega, on tulnud
ka Vao külla. Kümme kuud tagasi loodud MTÜ Vao küla hüvanguks eesmärgiks on esimesest
päevast peale olnud koostöö
kogukonnaga. Sest vaid kogukonna kaasamine, naaberküladega kohtumised ja koostöö
kohaliku omavalitsusega, saab
tuua sihipärase, tugeva ning
vajalike tulemuste rea. Vao küla
on ju Väike-Maarja valla kõige
suurem küla, olles koduks 306le
elanikule. Igal ühel omad ootused, mõtted ja lootused, kuidas
luua hea ning turvaline elukeskkond. Kuidas see saavutada?
Läbi avatud suhtluse.
Möödunud augustis palusime MTÜ Vao küla hüvangust
inimestelt tagasisidet, mis on
külas murekohtadeks. Üheks
teemaks oli liiklusohutus. Vanemad vallalehe lugejad mäletavad
aegu, mil Vao küla tänavad olid
rattal vuravate ja keksu mängivate laste kilkeid täis. Seda mäletab ka siinkirjutaja, sest mängu- ja sõbrarohke on sõnapaar,
mis kõige eredamalt lapsepõlve
meenutab. Täna on külas sarnane olukord. Et tagada jalakäijatele suurem liiklusturva-

Fotokollaaž valminud töödest. Foto: Tiia Saart

Kangakudumistoas valmib meetrite viisi vaipu

Vao külavanem Vassili Kašuba (paremalt teine) suu on naerul, sest talgupäev Vao külas oli produktiivne. Foto: erakogu
lisus, paigaldas MTÜ Vao küla
hüvanguks külasisele põhiteele
selle aasta alguses liikluskünnised, mille projektirahastus tuli
kogukondliku turvalisuse 2021.
aasta Lääne-Virumaa toetusvoorust.
Mõeldes eelkõige lastele,
sai sel kevadel esitatud projekt
Lääne-Virumaa KOP kevadvoor
2022 „Investeeringud ja kogukonnateenuste
arendamine“
puidust varjualuse jaoks, mis
sai positiivse otsuse. Kuna täna
on lapsed halbade ilmade puhul
varjul trepikodades, siis tagab
varjualune lastele sõbralikuma ja
kuiva keskkonna, kus erinevate
ilmastikutingimuste puhul mängida. Kuna varjualust on plaanis
kasutada ka ühisürituste jaoks,
täidab puidust ehitis eesmärki
kogukondlikumalt laiemalt.
Mõnusa istumisega varjualune ehitatakse Vao küla spordi- ja

mänguväljakule. Maikuu talgute
raames “Teeme ära!” 2022 sai
see väljak ühiselt korrastatud ja
reorganiseeritud. Eelmisel aastal alustati ettevalmistustega
jalgpalli- ja võrkpalliväljaku rajamiseks, jätkasime talgute ajal,
kui tasandasime pinnase ning
külvasime uue muru.
Kätte on jõudnud juuni ning
suvi on teatavasti puhkuste periood. MTÜ Vao küla hüvanguks
aga jalga väga sirgeks ei lase,
sest koos oma heade kamraadidega nii Ebaverest, Liivakülast,
Kiltsist, Raigust kui Pikeverest,
saame tagada elanikele aktiivse
suve. Juulikuus koguneme ühisele külapäevale ning tegusale
spordipäevale. Informatsiooni
nende ürituste kohta leiab peagi nii sotsiaalmeediast, vallalehest, kui ka postkastidest.
Aafrika vanasõna ütleb: “Kui
tahad minna kiiresti, mine üksi.

Kui tahad jõuda kaugele, mine
koos.” Soovin MTÜ Vao küla
hüvanguks nimel tänada kõiki inimesi, kes oma ideedega,
erinevate toetustega, koostööpakkumistega on Vao küla (m)
ärkamisele viimase kümne kuu
jooksul kaasa aidanud. Tänapäeva intensiivses tempos leida üksteise jaoks aega, on väga
väärtuslik. Erilised tänud Ivo
Müürsalule, Siret Stoltsenile,
Larissa ja Toomas Käbinile, Kalle Margusele ja Vao Agrole, Elsi
Mamadovile, Indrek Keskülale ning Ene Preemile. Sedaviisi
koos oleme jõudnud punkti, kus
huvi valida enda koduks Väike-Maarja valla väikeküla(d), on
märgatavalt kasvanud.
Märkame, hoolime, hoiame!
Liis Lusmägi
MTÜ Vao küla hüvanguks
juhatuse liige

“Ööbikuööd” tegi pesa Kiltsi lossi parki
19. mai õhtul võõrustasime koos
Rakke raamatukoguga Rahvakultuuri keskuse festivali Ööbikuööd. Teist aastat toimuvate
pidustuste idee autor on keskuse suulise pärandi spetsialist
Maili Metssalu, kes muidu pealinna festivali tänavu laiendas.
“Ööbikuööde festivali idee on
jutuvestmise, kui ajatu ja olulise
kultuurilise nähtuse tähelepanu keskpunkti toomine ja elava
pärandi vahetu kogemine jutuvestmise kõikvõimalikes vormides,” täheldas Rahvakultuuri
keskuse direktor Kalle Vister.
Meie linnupesa sai Kiltsi lossi parki. Tiivulisi laulikuid käi-

Tiivulisi laulikuid käidi avastamas Peep Veedlaga. Foto: Kristel Lehtme

sova hingepugevate muinaslugudega. Ümberilmapurjetajale
kuulunud lossile kohaselt pärinesid need maailma eri paigust
ja olid saadetud eriliste pillide
kõladest. Antropoloogist muusik ja jutuvestja valdab nimelt
paljude eri maade pille ja kasutab neid oma sõnarännakute
saateks.
Aitäh kõikidele osalejatele,
kes selle toreda õhtu just selles
mõnusas kohas otsustasid veeta!

õhtu tõttu, oli nende kontsert
pikk ja paljuhäälne.
Õhtu lõpetas Polina Tšerkas-

Kristel Lehtme
Väike-Maarja Valla Raamatukogu
direktor

di avastamas retkel ühes Peep
Veedlaga. Kas suurema kuulasjakonna või sooja ja tuulevaikse

Talgutööd ja kogukonnapraktikandid Kiltsis
7. mail oli igati hea ilm töiseks
talgupäevaks. Kaks viimast aastat ei ole meil olnud traditsioonilist talgupäeva, vaid oli 2+2
prahikõnd.
Kiltsi aleviku talgupäev kujunes siiani kõigi aegade tagasihoidlikumaks. Nimesid sai kirja
13. Aga olge teie siinkohal väga
tänatud oma panuse andmise
eest: Silver Sildvee, Tiina Rammo, Urmas Rammo, Romet Teder, Andrus Sõer, Eha Stoltsen,
Väino Stoltsen, Margus Arulaan,
Kristo Vares, Sigrit Stoltsen,
Egert Nilbe (kogukonnapraktikant VMG-st) ja alati tegus Mall
Võhandu. Saime tehtud jäätmejaama tiiru, silla piirded värvitud, heki pügatud, lehti ja oksi
riisutud, oksi korjatud ning veetud – nii kärutades kui autoga,
uksed lihvitud.
Tänud ka kõigile teile, kes te
sellel või mõnel muul päeval ko-

Noored korraldasid lauatennisevõistluse. Foto: erakogu
duaiast väljaspool – küla heaks
toimetasite
ning
teeäärest
prahti või oksi korjasite, kuid ei
tulnud nime kirja panema!
Märtsi keskel tulid meie
MTÜ-sse toimetama kogukon-

napraktikandid
Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassist,
Amanda Syla ja Kristi Arumäe.
Tublid noored, tänu kellele saime tervele kogukonnamajale
enam-vähem koristustöödega

tiiru peale tehtud. Praktikantide ülesandeks oli ka kogukonnale ürituse organiseerimine.
Erinevate variantide vahel jäi
sõelale
lauatennisevõistlus.
Mõõduvõtt ei kujunenud just
ülemäära pingeliseks. Osales kaks noormeest, neli neidu
ning kaks ergutajat. Noormeestest oli osavam Rico-Kris Vares ja neidudest Amanda Syla.
Võistluspäeval tuli MTÜ-sse ka
kolmas
kogukonnapraktikant
Egert Nilbe.
Mai lõpuks olid kõik praktikandid kodanikupraktika lõpetanud. Kümme tundi tehtud,
oma panus antud, vabaühenduse tegevusest ülevaade saadud
ja ikka kogemuse võrra rikkamad. Tänusõnad teilegi!
Siret Stoltsen
talgujuht ja praktikantide juhendaja
MTÜ Meie Kiltsi liige

Veebruaris kogunesid Käru seltsimajas ligi paarkümmend
kangakudumishuvilist. Käru küla selts taotles veebruaris kultuurkapitalilt kangakudumisringi käivitamiseks toetust. Kuigi
taotlus rahastati vaid osaliselt, on Käru naiste ja mõne sõbra nobedad näpud valmis saanud kokku ligi 30 meetrit vaipu ja mõne
käekotijagu kudumeid.
Hakkajamad kangakudumistoa nobenäpud õppisid hoolega
selgeks terve rea termineid ja said esimesed kogemused nii vaipade kudumises kui lõime käärimises - telgede niietamises.
Vaipu ja muidki huvitavaid esemeid saab kududa neljal teljel.
Kangakudumistoa perenaine, juht ja õpetaja on Tiia Saart. Lisaks õpetussõnadele suudab ta ka ise järjest toredaid vaipu kavandada ja valmis kududa. Meie seltsimajas on tal kevade jooksul valminud samapalju vaibameetreid kui õpilastel kamba peale
kokku.
24. juulil lööb Käru seltsimaja kaasa Avatud Talude Päeval. Tutvustame seltsimaja kangakudumistuba ja pakume külalistele kaasalöömisvõimalust kangastelgedel kudumises, potikedra töötoas,
loodusretkedel lähiümbruses. Lastele on meisterdamisnurk.
Läbi päeva toimub triibuvaiba ühiskudumine: Käru küla selts
20. Töötab kohvik, kus lisaks kohvile-teele on nii magusat kui
soolast kehakinnituseks. Kell 11.30 saab kuulata Simuna kapelli
kontserti.
Käru küla ja kangakudumistoa tegemistega saab end kursis
hoida aadressil https://www.facebook.com/Karuseltsimaja.
Ly Niinelaid
Käru küla selts

HEA TEADA
Tühi Männisalu küla
ootab taas kokkutulekule
Väike-Maarja vallas asuva Männisalu ehk endise Naraka küla
kokkutulek toimub traditsiooniliselt juuli viimasel laupäeval ehk
30. juulil 2022. a kell 13 küla mälestuskivi juures. Osalejatel palutakse ühise pikniku jaoks kaasa võtta veidi oma toidupoolist.
Info telefonil 5340 5718, Heili Tammus.

Üleskutse aiapidajatele!
Kui Sinu iluaias on vanu lilli (nõukogude ajast või varasemast),
anna palun lilledest või vanast aiakujundusest teada MTÜ Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsile – Heili Tammus, tel 5340
5718, heili.tammus@gmail.com. Teeme vanadest taluaedadest ja
vanadest lilledest näituse!

Hea Kiltsi elanik!
Tule koosolekule, võta kaasa värsked mõtted ja head ideed!
Koosolek toimub 26. juunil, kell 15.00 Kiltsi kogukonnamajas,
Turu 13.
Päevakorras külavanema valimine, arukate külade projektist,
plaanidest ja üritustest, jooksvad küsimused.
Kui soovid panustada kodukoha arengusse, tule kohale ja ole
külavanema kandidaat.
Kõik on oodatud!

Tähelepanu Pikevere, Kiltsi,
Vao, Liivaküla, Ebavere elanikud!
MTÜ Meie Kiltsi ja MTÜ Vao küla hüvanguks ootavad suure huviga piirkonna igalt hobikunstnikult kahte maalimistööd või fotot oma maalitud töödest (väga hea kvaliteediga).
Fotod saatke meilile siret.stoltsen@gmail.com või vaomty@
gmail.com kuni 1. juulini.
Saadetud töödest pannakse kokku näitus, mida eksponeeritakse Kiltsi vana raudteejaama seinal. Tööd võivad olla juba
varem maalitud!

Armsad Vao, Liivaküla, Ebavere,
Kiltsi, Raigu ja Pikevere elanikud
Tähistame ühiselt oma külade päeva 9. juulil Kiltsi rahvamaja õuel.
Päeva alustame rongkäiguga Kiltsi raudteejaama juurest.
Meeleoluka õhtu täidavad töötoad, lastemängud, ansambel ja
üllatusesinejad.
Täpsem info peagi sotsiaalmeedias ning postkastides.
MTÜ Meie Kiltsi
Liivaküla küla selts MTÜ
MTÜ Vao küla hüvanguks
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Ja saabus mai, ku

M

aikuu algas Rakke koolis kevadise spordipäevaga (6. mai),
millel osales 1.–8. klassini 98 õpilast (Rakke koolis õpib 129
õpilast). Toimus klassikaline kergejõustiku neljavõistlus
(60 m, kaugushüpe, pallivise ja 500 m). Kohtunikena toimetas spordipäeval terve 9. klass (17 õpilast), kelle suunal lausun
kiidusõnu. Nad tegutsesid kohusetundlikult, professionaalselt
ja laitmatult! Taas austasid meid oma kohalolekuga ka 14 lasteaia
pisisportlast. See on oluline, sest siis on sügisel kogemus olemas.
Täienes 500 m jooksu edetabel ja see teeb meele rõõmsaks. 12 õpilast tegid uue isikliku rekordi või tegid esimest korda tulemuse alla
kahe minuti. 500 m jooksus oli poistest kõige kiirem Karmo Viru
(1:36,26) ja tüdrukutest Mairit Kaarjärv (1:43,06). Eks leidub alati
neid, kes tahavad jooksuvõistlusel ka rahulikust tempost hoolimata
liigagi kergekäeliselt kõndima hakata. Selle tõsiasja taustal kiidan
sellel korral meie kooli 2. klassi, sest hoolimata aegadest, jooksid
kõik 2. klassi õpilased 500 m järest, ilma kordagi kõndimata. See on
ka oluline! Samuti ei „kadunud“ 500 m jooksu ajaks sellest klassist
kedagi ära. Aitäh teile selle eest!
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Mirell Mattisen (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:16,7) – 7. koht
Liis Marii O jamäe (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:03,3) – 4. koht
Delisa Dede (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:05,0) – 5. koht
Kirke Uibokand (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:06,1) – 6. koht
Kirti Uibokand (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:06,5) – 7. koht
Kaisa Potman (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:07,5) – 8. koht
Mari Kalmus (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:08,5) – 9. koht
Elisabeth Tälli (2008–2009 vanuseklass): 500 m (2:01,1) – 4. koht
Stella Seve Põldmaa (2008–2009 vanuseklass): 500 m (2:04,9) – 6.
koht
Sandra Pällo (2006–2007 vanuseklass): 500 m (1:57,7) – 4. koht
Karmel Karro (2004–2005 vanuseklass): 500 m (1:51,2) – 2. koht

POISID

Marten Veelmaa (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:16,1) – 5. koht
Kristo Lebedev (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:11,8) – 2. koht
Ott-Oscar Põldmaa (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:12,2) – 3. koht
Chris-Dominic Siivelt (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:23,6) – 6.
koht
Kenneth Sirp (2010–2011 vanuseklass): 250 m (1:02,6) – 5. koht
Patrick Pärtel (2008–2009 vanuseklass): 500 m (1:47,0) – 2. koht
Egert Kippel (2008–2009 vanuseklass): 500 m (1:48,5) – 3. koht
Mikk Tooming (2008–2009 vanuseklass): 500 m (1:59,2) – 7. koht
Robin Sepa (2006–2007 vanuseklass): 500 m (1:38,8) – 3. koht
Carl Karkonen (2006–2007 vanuseklass): 500 m (1:39,5) – 4. koht
Steven Sirp (2006–2007 vanuseklass): 500 m (1:43,7) – 6. koht
Karmo Karro (2006–2007 vanuseklass): 1000 m (3:42,8) – 3. koht

Kevadise spordipäeva soojenduse viisid läbi 9. klassi õpilased.
Foto: Janar Rückenberg
Kohe järgmisel päeval sündis omamoodi ajalugu, kui Väike-Maarjas toimusid sisesõudmise meistrivõistlused täiskasvanutele ja valla
koolide õpilastele (7. mai). Suur algatus on ellu kutsutud ja edukalt
teostatud. Kokku osales sellel mõõduvõtmisel üle 500 inimese, kes
olid valdavalt meie valla koolide õpilased. Rakke kooli õpilaste üle
sain tunda suurt uhkust! Olime väljas oma koondisega sisuliselt
100% ja hindan õpilaste sellist suhtumist väga. Kuna tegemist oli
tõepoolest omamoodi ajaloolise võistlusega, on kindlasti kohane
kõik finalistid oma tagajärgedega esile tuua, seda enam, et kõikides
kategooriates oli väga palju õpilasi.

TÜDRUKUD

Grete Randkivi (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:14,0) – 5. koht
Käret Kärol Kaasik (2012–2014 vanuseklass): 250 m (1:16,0) – 6. koht

Rakke kooli noorsõudjad soojendusel. Foto: Janar Rückenberg
Medalistid olid (7): Ott-Oscar Põldmaa (3. klass), Kristo Lebedev (3.
klass), Patrick Pärtel (5. klass), Egert Kippel (7. klass), Robin Sepa
(9. klass), Karmel Karro (9. klass), Karmo Karro (9. klass). Meie 25st
finalistist sõitsid finaalis paremini kui eelvoorudes 14 õpilast. 11 õpilast sõitsid aga eelvoorudes kiiremini kui finaalis. Neljandaid kohti

Projekt „Sport koolis“ pani
õpilased rohkem liikuma
Väike-Maarja
gümnaasium
kinnitati 2021. a kevadel EOK
(Eesti Olümpiakomitee) projekti „Sport koolis“ pilootkooliks. Projektis osalesid 1.a ja 1.b
klasside õpilased, kel on terve
õppeaasta olnud tavapärastele
tundidele lisaks kehalise kasvatuse tunnid, kus kutsetunnistusega treenerid on õpetanud
korvpalli, maadlust ja suusatamist.
Väike-Maarja valla maadlustreener Lembit Kalter andis
kord nädalas maadlustunde.
Oma sõnul oli tema eesmärgiks
anda lastele sissejuhatus maadluse õppimiseks, eesmärgiks
oli laste liikuma saamine. Tema
sõnul lapsed kindlasti arenesid
ja ta tõi välja, et näiteks õppisid kõik lapsed pea peal seisma.
Üheks heaks väljundiks võib
pidada, et kahe klassi peale on
kolm poissi (kokku kaheksast
poisist) liitunud päris maadlustreeningutega ja juba ka
võistlemas käinud.
1. klassi poiss Raian plaanib
samuti minna järgmisel aastal
maadlustrenni. Ta rääkis, et
talle väga meeldisid kõik lisa
kehalise kasvatuse tunnid, eriti mängud, mida mängiti. Ta
meenutas, et korvpallis õppisid
nad näiteks, kuidas selja tagant
korvi visata. Maadluses oli Raiani arvates tore ühe jala peal hüpata, teha hundirattaid ja muid

harjutusi ning joosta. Suusatamises õppis ta kiiresti paaristõukega suusatama ja mäest
alla laskma. Mäest alla laskmine
meeldiski talle kõige rohkem.
Väike-Maarja
gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad
Sander ja Raiko Ramul andsid
projekti raames korvpallitunde
– Raiko 1.b klassile, Sander 1.a
klassile. Korvpallitunnid toimusid üks kord nädalas. Raiko
arvates oli EOK projekt lastele kasulik eelkõige seetõttu,
et lapsed tutvusid selle käigus
erinevate spordialadega. Raiko
rääkis: „Selle käigus arendasid lapsed erinevaid oskusi ja
võimeid ning ehk meelitab see
neid ka edaspidi meelepärase
spordialaga lähemalt tutvust
tegema.“
1. klassi tüdrukule Keirale kehalise kasvatuse tunnid
meeldisid, ta ise ütles, et õppis
uusi asju ning sai tugevamaks.
Keirale meeldis kõige enam
suusatamine, eriti mäest alla
laskmine, kuid meeldisid ka
korvpall, kus õppis korvi viskamist, ning ka maadlus, mis oli
mänguline ja lapsed said nalja.
1. klassist Georg Otile meeldisid tegevused, mida erinevates tundides läbi viidi. Miinusena tõi ta välja, et võibolla oleks
võinud EOK tunde olla vähem
kui kolm korda nädalas, sest kui
neile lisaks olid ka tavalised ke-

halise kasvatuse tunnid ja enda
valitud trennid, siis läks nädalakoormus liiga suureks.
Suusatamist õpetasid treenerid Maris Kaarjärv ja Kaili Ots.
Maris Kaarjärve sõnul toimusid
tunnid kord nädalas alates septembrist, mil lumeta ajal tehti
suusatreeninguteks sissejuhatavaid harjutusi. Ta on veendunud, et suusatama õppimisel on
kasutegur suur, kui õpetab professionaalne suusatreener, ja
kui õpilasel hästi läheb, tekib ka
huvi. Kaarjärv tõi positiivse näitena välja, et suusahooaja lõpus
sõitsid pooled 1. klassi õpilased
temaga suuskadega heal meelel
näiteks põllul 4 km, sest huvi ja
oskused olid olemas.
1. klassist Miina rääkis:
„Korvpallis õppisin korvi viskamist. Suusatundides õppisin
tagurpidi mäest alla laskma ja
no õigetpidi ka ja veel õppisin
uisku. Maadlus meeldis kõige
rohkem, sest seal me õppisime
trikke.“
EOK projektis „Sport koolis“
osales üle Eesti 26 pilootkooli ja Lääne-Virumaal oli Väike-Maarja gümnaasium ainus
osaleja. Tingimuseks oli, et tunde viiksid läbi kutsetunnistusega treenerid.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

oli meil ka palju, koguni 4. Näen, et mitmete õpilaste potentsiaal jäi
sellel aastal veel realiseerimata, aga selleks oligi seda võistlustasemel tõmbamist vaja kogeda. Võistlustel tõmbamine võib väga palju
erineda sellest, mis toimub eelvoorudes. Võistluseelne närveerimine, ergomeeter ergomeetri kõrval pingutamine, mida jälgida tabloolt, millal kiirendada jne, need tegurid on kõik olulised. Loomulikult on medalid toredad ja lastel on seda „kogemuse saamise“ juttu
vahest raske mõista, aga see oli väärt kogemus, mille pealt saame
üheskoos nüüd veelgi paremaks minna. Seda, mis laupäeval toimus
nägid ja kogesid 99,9% õpilastest sisuliselt esimest korda elus. Samuti juhin tähelepanu sellele, et mitte keegi ei jäänud laupäeval
(7. mail) viimaseks. Täpselt nii! Ärme unusta, et finaali kutsuti välja
valla koolide 8 parimat. Ehk, te (finalistid) olete Väike-Maarja valla
koolide oma vanuseklassi tipp sellel aastal, sest peaaegu kõikides
kategooriates oli 40-60 osalejat. Võistluste analüüsi on meil nüüd
aega terve aasta teha, aga selge on see, et kes tahab paremaks saada, peab regulaarselt ergomeetril harjutama. Alustuseks piisab kahest korrast nädalas. Kuhu kadusid mõned meie medalid? Esiteks,
rütm tuleb leida, seda tuleb hoida, ja ei tohi kaotada ehk sadulalt ei
tohi ennast maha tõmmata, sest siis annad kohe sekundeid ära ja
väga raske on järgi võtta. Päris mitmed meie koondislased tõmbasid ennast sadulalt maha. Teiseks, jõuvarusid ei tohi algkiirenduse
põhjal üle hinnata. Sõudeergomeetril on seda väga lihtne teha ja
valearvestus maksab distantsi teises pooles valusalt kätte. Kolmandaks on oluline võime kannatada. Kõik kolm nüanssi paranevad ja
arenevad harjutamisega, muud erilist imet ei olegi. Kokkuvõttes
jäin selle käiguga väga rahule ja seda rahulolu on põhjust kõikidel tunda: meie koolil, õpilastel endil, lapsevanematel, õpetajatel
ja klassijuhatajatel. Aitäh lapsevanematele, kes tulid kaasa elama!
Usun ja loodan, et nii mõnegi õpilase motivatsioon selle spordialaga tegelemiseks tõusis oluliselt ning saame selle vilju juba aasta
pärast nautida. Ja muidugi see, et kõik õpilased tulid finaali kohale, see on minu jaoks väga sümpaatne! See on suureks eeskujuks
ka teistele koolidele! Müts maha kõikide finalistide ees, õnnitlused
medalistidele ja aitäh kõikidele sündmusega seotud panustajatele!
12. mail osales Rakke kooli väike koondis Rakveres kergejõustiku
4-võistlustel. Kuna ilmaolud olid võrdlemisi väljakutsuvad tehti
selle võistluse 2 ala kergejõustikumaneežis ja kaks ala õues staadionil. Võisteldi kahes vanuseklassis: 2010 ning 2011 ja nooremad.
Kokku osales kooskäimisel 94 põhikoolide ja gümnaasiumide õpilast maakonnast. Medaleid jagati kuuele esimesele. Olime võistlemas 6 õpilasega: Markus Kull (5. klass), Sander Sten Madisson
(4. klass), Marta Luisa Rückenberg (4. klass), Liis Marii O jamäe (3.
klass), Kirti Uibokand (4. klass) ja Mari Kalmus (5. klass). Neljavõistlus ehk kooliõpilaste kergejõustiku mitmevõistlus koosneb neljast
alast: 60 m jooks, kaugushüpe, pallivise ja 500 m (tüdrukud)/600
m jooks (poisid). Iga ala annab punkte, mis summeeritakse ja selle
alusel selgub paremus. Vägeva tulemuse tegi oma vanuseklassi (T
2011 ja nooremad) arvestuses 3. klassi õpilane Liis Marii O jamäe,

Väike-Maarja 3x3 korvpalli etapivõidu pani kotti kohalik kossuäss
Juba neljandat aastat järjest
toimus Väike-Maarjas Eesti meistrivõistluste etapp 3x3
korvpallis. Tegemist on olümpiaalaga ning selliseid etappe
toimub üle-eesti terve suve.
Väike-Maarja etapp paistab aga
silma sellega, et väga palju osaleb kohalikke ässasid, publiku
huvi on suur ning auhinnarahad silmapaistvalt kopsakad.
Traditsiooniliselt oli sellelgi
aastal kaks võistlusklassi: U18
poisid ja meeste tippklass ehk
World Tour. Seega võimalikult
parim tase oli garanteeritud,
publikut tuli palju ning elati
häälekalt kaasa nii saalis kui
ka otsepildis veebis. Korraldajate sõnul kaalutakse järgmisel
aastal ka amatööridele võimalus anda, et veelgi rohkem
kohalikke kossusõpru platsile saada. Peakorraldaja Raivo
Tammus üritusest: “Oluline on
kohalikku kogukonda rohkem
kaasa tõmmata ja publikule
vägevat korvpallielamust pakkuda. Rõõm on tõdeda, et Väike-Maarja on jätkuvalt tugev
korvpalli kants!”
U18 turniir algas juba kell 10
hommikul ja seda domineerisid sel aastal Eesti U17 ja U18
koondised. Eelmise aasta võitjad Kirsid jäeti seekord napilt
neljandaks ning isegi kõrgetasemelise Viimsi 3x3 turniiri
võitjad Rae Kossust pidid lep-

Ühispilt. Foto: Basket3X3.ee
pima kõigest pronksiga. Pingilt
jälgis koondise tegemisi korvpallilegend Priit Vene, kes 3x3
valdkonda koos Siim Raudlaga
Eestis ajab. Võidu võttis U18
lisaajal U17 koondise eest ning
turniiri parimaks valiti äärmiselt talendikas Kaur-Erik Suurorg (195 cm, 85 kg).
World Tour kategoorias oli
mitmeid lääne-virukaid ka sel
aastal ning kodupublik hoidis kõige rohkem pöialt Väike-Maarja mehele Sten Saaremäelile (187 cm, võistkond
G-Money). Eelmisel hooajal
Rakvere Tarvas Eesti meistriliigas pallinud Saaremäel kätt
ei väristanud. Meest jagus
igale poole. Küll pani ta 205
cm pikale Karl Andres Matute
Pernerile kulpi, küll tegi vaheltlõike ja tabas ohtralt väga
vajalikke kaugviskeid. Finaalis

kohtuti emotsionaalse Läti tiimi Mārupega, kes ühtlasi on
ka profid sellel alal ehk nemad
tavalist saalikorvpalli üldse ei
mängi. Kohtumine läks tavavägise lõpuheitluse peale, kus
viimaste sekundite ja külmaverelise kaugviskega võttis võidu
võistkond G-Money. Sten Saaremäel valiti turniiri parimaks
mängijaks.
Korraldajad Raivo ja Thomas
Tammus kiidavad südamest
häid sponsoreid: Viru Seeme
OÜ, Tooru OÜ, Väike-Maarja
vald, Kaevu talu, Indrek Aksel,
Ergo Eesmäe, Fast, Ilves Transport, Pricon OY, Renover Ehitus, Purmeister OÜ, Mall Lepiksoo, Ralfi Veosed OÜ, Siret
Kotka, Orako OÜ, Vinkymon,
Georgi Söögituba, Fastbaltics.
eu veebipood, Katus AS ja Pandivere L.T.
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kes saavutas 37 tüdruku konkurentsis neljavõistluse 3. koha (1736
punkti). Esimese koha võistleja kogus 1867 punkti. Individuaalalade
puhul väärib märkimist Markus Kulli 600 m jooksu 5. koht (2:18,99)
16 poisi konkurentsis (P 2010) ja 60 m jooksus samuti 5. koht (10,21).
Kõigi (2010-2011) 34 poisi arvestuses jooksis Markus absouutselt
kümnenda 600 m aja. Marta Luisa Rückenberg jooksis välja võistluspäeva paremuselt kuuenda 60 m jooksu aja (9,45) kõigi 94 õpilase seast (poisid ja tüdrukud kokku). Kõikide tüdrukute (2010-2011)
arvestuses, keda oli kokku 60 jooksis Marta võistluste absoluutselt
kolmanda 500 m aja (1:44,19). Mõlema jooksuala tagajärjed on vägagi
tõsiselt viisakad, kuna aga pallivise ei ole Marta meelisala, oli mitmevõistluse üldkoht T 2010 vanuseklassis üheksas. Mitmevõistluses maksab see, kui sa oled stabiilselt hea kõikides alades. Mari Kalmus tegi ilusa esinemise T 2010 vanuseklassi 500 m jooksus, tema
aeg oli paremuselt viies (1:47,47). Kõikide tüdrukute (60) arvestuses
oli Mari aeg absoluutselt kuues. Mitmevõistluse punktiskoori alusel
olid esikümne sees peale Liis Marii veel Marta ja Markus, kes olid
mõlemad oma vanuseklassi üheksandad. Ülejäänud meie sportlased jäid esikümnest väljapoole. Õnnitlused Liis Mariile, tänud Martale, Markusele ja Marile individuaalalade ilusate soorituste eest, ja
suur aitäh kooli esindamise eest kõikidele koondislastele! Aitäh ka
Anti Pällole, kes aitas meie koondisel ühise tervikuna kenasti võistluspaika ja tagasi jõuda!

rina keskkool, Võsu kool, Rakvere reaalgümnaasium, Väike-Maarja
gümnaasium, Haljala kool, Vasta kool, Sõmeru põhikool, Roela kool,
Rakvere gümnaasium, Kiltsi põhikool, Tapa gümnaasium, Kunda
ühisgümnaasium, Rakvere waldorfkool). Olime selles lahingus ka
oma kooli 17-liikmelise koondisega kaasa löömas. Meie kooli käisid esindamas: Rasmus Kurvits (1. klass, 4 medalit), Sirel Selbak (1.
klass), Kevin Lebedev (1. klass, 1 medal), Keona Gritt Tilk (2. klass,
2 medalit), Camilla Kovaljov (2. klass, 1 medal), Ketlin Kull (2. klass,
1 medal), Keili Kalmus (2. Klass, 1 medal), Sten Erik King (2. klass),
Mia-Liisa Soo (2. klass, 1 medal), Marten Veelmaa (2. klass), Nele-Liis Kirsipuu (2. klass), Gregory Pärtel (2. klass, 1 medal), Kristelle
Riigor (3. klass, 3 medalit), Liis Marii O jamäe (3. klass, 3 medalit),
Kristo Lebedev (3. klass), Sander Sten Madisson (4. klass, 1 medal) ja
Renate-Liis Ploom (4. klass, 1 medal). Kuna konkurents oli tihe pälvisid sellel võistlusel medalitega tunnustamist iga ala kuus parimat.
Taas saab lugeda väljasõidu kordaläinuks, sest meie kooli kollektiiv
naasis sellelt võistluselt 20 medaliga, neist esikolmiku kohti oli 7.
Aitäh kõikidele koondislastele!

kut). Siinkohal tänusõnad Kiltsi ja Simuna koolidele, kes hoolimata
kiirest perioodist leidsid võimaluse oma osalusega meie võistlust
ikkagi kostitada. Kummarduse teen ka nendele oma kooli õpilastele, kes hoolimata heitlikust ilmast olid kenasti võistlemas ja tegelikult omal moel päästsid ürituse. See võistlus jääb kalenderplaani
kindlasti ka edasi, sest tegemist on väga originaalse kooskäimisega.
Mäkke jooksmise võistlus on iseenesest lihtne, kuid tavapärasest
koolispordist võib-olla mõnevõrra teistsugust sportlikku kogemust
pakkuv. Võistlejatele ei tähenda see muud, kui jookse ainult võimalikult kiiresti mäest üles, samas ühel hetkel nõuab selle laugjalt
kerkiva võrdlemisi pika nõlva võtmisest tingitud pingutuse olemus
ka kangemalt tegijalt korralikku tahtejõudu. Kui kellegi jaoks on tasasel maal sörkimine raskena tundunud, siis 150 meetrise linnamäe
tõusu võtmine (isegi rahulikult) muudab tavalise staadionisörgi
naljategemiseks. Samuti on see üritus suurepärane võimalus kasutamaks kodukandi erilisi looduslikke tingimusi. Mitte igal külal ei
ole sellist mäge. Ja kolmandaks on selle looduses toimuva kogunemise näol tegemist vahvalt omalaadse valla koolide õpilasi koondava ettevõtmisega. Arvatavasti jääbki see võistlus ka edaspidi juunikuusse, sest nii maikuus kui septembris on spordiüritusi juba niigi
arvukalt. Võistluste kiireim noormees sellel aastal oli Rakke kooli
8. klassi õpilane Steven Sirp (150 m: 39,38). Kiireimaks tüdrukuks
osutus Simuna kooli 7. klassi õpilane Siret kaasik (150 m: 44,80). 9
aastaste ja nooremate kiireim poiss oli Sten Erik King (1:05,20), tüdruk Ketlin Kull (57,81). 10–11-aastaste kiireim poiss oli Karl-Martin
King (52,12), tüdruk Liis Marii O jamäe (55,55). 12–13-aastaste kiireim poiss oli Karmo Viru (40,46), tüdruk Merit Nõmmiste (49,22).
14–16-aastaste kiireim poiss oli Steven Sirp (39,38), tüdruk Siret
Kaasik (44,80). Tänusõnad korraldusliku panuse eest Andrus Alale
ja Anti Pällole! Kohtumiseni järgmisel aastal!
Janar Rückenberg

Rakveres kooliaasta lõpu kergejõustikuvõistlustel. Foto: Janar
Rückenberg

Rakke kooli esindus Rakveres kergejõustiku neljavõistlusel. Foto:
Janar Rückenberg
Koolilõpu kergejõustikuvõistlused 2011-2014 aastatel sündinud
Lääne-Virumaa õpilastele toimusid 24. mail Rakvere linnastaadionil. Võistlejaid oli kokku tublisti üle 100 ja konkurents sellel
võistlusel oli tõsine. Osales 14 maakonna kooli (Rakke kool, Kad-

Napilt oli maikuu lõppenud, kui Rakke linnamäe „tippu“ kogunes
seltskond südikaid, jõuk julgeid ja kamp kangeid õpilasi. Kokkusaamise põhjus ikka üks: kes suudab 150 m pikkusest tõusumäest
kõige kiiremini üles joosta? Julgen tõdeda, et selle aasta arvukam
osalus kannatas märgataval määral möödunud õppeaasta koroonalainete tõttu. Pidi ju 2. juunil toimunud võistlus toimuma algselt 1.
oktoobril 2021, ent sügisese nakatumiste laine tõttu olin sunnitud
võistluse ära jätma. Oktoobris oli võistlustele registreerinuid kokku 72 õpilast kõikidest valla koolidest, kuid vahetult võistluspäeva
hommikul tuli võistlus tühistada. Nüüd, juuni alguses toimunud
mäkke tõusmisel osales üksnes 44 õpilast (23 poissi ja 21 tüdru-

Seltskond südikaid, jõuk julgeid ja kamp kangeid õpilasi. Foto:
Janar Rückenberg

Väike-Maarja noorlaskurid
suurendasid medalikogusid
14.–15. mail toimusid Männikul
Eesti noorte meistrivõistlused
laskmises. Väike-Maarja laskespordiklubi noored tõid koju
mitmevärvilisi medaleid.
Jaanus Laidus võitis 50 m
vabapüstoli harjutuse, olümpiakiirlaskmises hõbemedali ja spordipüstoli harjutuses 30+30 lasku tuli leppida
pronksise auhinnaga.
Tihedas konkurentsis Viljandi, Haapsalu ja Tartu tü-

tarlastega, võitis hõbedase medali Kati-Ly Randviir
(16 a).
Kolmas
meie
püstolist
laskja, neiu Jane Sumre (14 a)
saavutas 11. koha, mis on väga
tubli saavutus juba seetõttu, et
ta lasi ilmuvat märki võistlustel esimest korda.
Püssi laskuritest võttis
mõõtu Pilleriin Vaarik, kes
saavutas küll 4. koha, aga vabariigis on püssist laskvate

neidude tase väga kõrge. Tema
tulemus 604,6 silma ületab I
klassi laskuri normatiivi rohkem kui kahe silmaga.
Kuna võistluse üldine vanuse tase oli kuni 18-aastased,
siis meie võistkonna neiud on
alles 16 a ja tulevik alles ees.
Loodame neilt veel ilusaid tulemusi ja palju medaleid.
Jaanus Raidlo

Kolmeliikmelised võistkonnad võistlesid mälumängus. Foto: erakogu

Mälumängurid said
210 fakti võrra rikkamaks

Mälumängusarjas
osalevad
kolmeliikmelised võistkonnad.
2021/22 hooaeg koosnes seitsmest voorust, kus vastavalt eelmise aasta edetabelile valmistas
küsimused ette ja viis läbi iga
kord erinev võistkond. Iga mälumäng koosneb 30 erineva
valdkonna küsimusest ja seega
oleme hooaja lõppedes kõik 210
fakti võrra rikkamad ja loomulikult ka targemad.
I koha sai võistkond Väike-Maarja (Ivar Lass, Roomet
Sepping, Juri Vilimaa), kes kogusid 120 punkti. Teise koha võitles

välja tiim Jane (Jane Kool, Indrek
Aksel, Andri Part) skooriga 102,5
p. Kolmandale pjedestaalile tuli
LX (Valdis Oja, Ain Kõiv, Aivar
Liivalaid), kogudes 102 p. Napilt
tuli kolme parema hulgast välja
jääda tiimil E2D (Edgar Tammus,
Merike Tammus, Tiiu Maran),
tulemuseks 100 p. Viiendaks
tulid Vivo Perlei (Kristiine Part,
Priit Aja, Rivo Täheste), kogudes 96,5 p. Kuuenda koha sai
meeskond Aur (Eikki Eikkinen,
Rene Kruusimaa, Urmas Kesküla), tulemusega 73,5
p. Seistmenda tulemuse sai kirja

tiim Volli (Andres Aksel, Kristo
Saage), kogudes 55,5 p ning 16
punkti kogus sel korral Sisekaitse.
Kes veel tahaks mõnusas
seltskonnas korra kuus mälu
rikastamas käia, siis olete vägagi oodatud, olenemata sellest,
millise omavalitsuse tiiva alla
kuulub Su lapike maad.
Uus hooaeg algab 26. septembril Georgi pubis kell 18.00.
Jane Kool
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja

Kati-Ly Randviir võitles välja hõbedase medali.
Foto: Jaanus Raidlo

Jaanus Laidus tõi kaasa kolm medalit. Foto:
Jaanus Raidlo
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Rakke lasteaia poiss
võitis meistritiitli
legoautode kiirenduses

T

agasitõmmatavate
legoautode kiirenduse Eesti meister Outlaw klassi
nooremas vanusegrupis on
Anton Hütt, kes käib Rakke
lasteaias Leevike.
Muhu
spordihallis
leidsid aset teised Eesti
meistrivõistlused tagasitõmmatavate legoautode
kiirenduses. Võistlus kujunes eriti edukaks Anton
Hütile, kes tuli koju Eesti
meistrina. Antoni aeg 2.2
sekundit oli lausa nii hea,
et kirja sai Eesti uus rekord.
Võistlus toimus kolmes Anton Hütt. Foto: erakogu
võistlus- ja kahes vanuseklassis. Rajale lubati Street Power klassis ühemootorilised, Street
Twin Power klassis kahemootorilised ja Outlaw klassis kolme
või enama mootorilised legoautod.
Võistlesid nii poisid kui ka tüdrukud, kes sündinud kas aastail
2007–2014 või aastal 2015 ja hiljem. Võistlusautod olid ehitatud
vaid Lego osadest ja valminud juba enne võistlusi.
Võidusõit toimus kahekaupa analoogselt päris autode kiirendusvõistlusele.
Distantsi pikkus oli kuus meetrit. Sellele järgnes pidurdusala,
mille lõpus olid madratsid.
Kokku osales meistrivõistlustel 47 noort seitsmest maakonnast: Harjumaalt, Raplamaalt, Viljandimaalt, Saaremaalt, Hiiumaalt, Lääne-Virumaalt ja Valgamaalt.
Järjekorras kolmandad Eesti meistrivõistlused tagasitõmmatavate legoautode kiirenduses toimuvad 2023. aasta jaanuaris
samuti Muhus. Võistluse peakorraldaja on Tõnis Hinnosaar.

Sisesõudmise
meistrivõistlused
päädisid vägeva finaaliga

V

alla lahtised meistrivõistlused sisesõudmises korjasid
tuurid üles juba aprilli alguses, kui alustati eelsõitudega ja päädisid vägeva finaaliga 7. mail Väike-Maarja
spordihoones.
Eelsõitudes osales üheksas vanuseklassis kokku 513 sõudjat, neist 56 täiskasvanut. Number on üsna aukartust tekitav ja
usun, et nii suure osalejate arvuga sõudevõistlust Eestimaal vist
kuigi sageli ette küll ei tule. Siinkohal suur tänu Väike-Maarja
koolide kehalise kasvatuse õpetajatele, kes võimaldasid õpilastel oma tunni raames tulemuse realiseerida.
Finaali pääses iga vanuseklassi kaheksa paremat sõudjat
eelsõitude tulemuste põhjal. Selleks, et võistlus päris võistluse moodi välja näeks, kutsusime appi võistlust läbi viima Eesti
Sõudeliidu ja Mihkel Klementsovi. Kui ennemalt eelsõidus pusis igaüks omaette ajaga võidu, siis nüüd kihutas kaheksa masinat reas võidu, kus ekraani vahendusel oli võimalus oma positsiooni kogu aeg kontrollida. Iseasi muidugi, kas musklimass ja
kopsud ka sõna kuulasid. Väga vahva oli vaadata Kiltsi, Rakke ja
Simuna õpetajaid oma lastele tulihingeliselt kaasa elamas.
Väike-Maarja kergejõustikutreener Sigrid, kes enne oma hääle õpilaste ergutamisel kähedaks hõikus, võitis ka lastele suureks
eeskujuks naiste vanuseklassis päris suure edumaaga oma võistluskaaslaste ees. Seda, et me sõudjad mingid nannipunnid pole,
näitasid ka väljasõidetud ajad, mis isegi sõudeliidu meestel silmad suureks ajasid. Nende aegadega võiks julgelt ka Eesti meistrivõistlustel väga kõrgetele kohtadele pretendeerida.
Kahju oli ainult sellest, et nii mõnedki Väike-Maarja kooli
õpilased, kes eelsõitudes häid aegu olid näidanud ja finaali pääsesid, otsustasid võistluspäeval siiski mitte kohale tulla.
See, et sõudmine mitte lihtne spordiala pole, selgus siis, kui
pärast sõitu autasustamisele kutsuti. Selleks, et oma väljateenitud medal kätte saada, oli vaja astuda pjedestaalile, mis nii mõnelegi arvatust pisut keerulisemaks osutus – viimanegi jõuraas
oli ergomeetrile kingitud.
Usun, et kõik osalejad said vahva päeva oma pildiraamatusse,
kiiremad veel lisaks auraha ja magusa suu. Tulemused on leitavad Väike-Maarja spordikeskuse kodulehel sport.v-maarja.ee.
Sportlikku suve!
Jane Kool
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja
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Pandivere radadel veerevad rattad 32. korda

andivere rattasõit toimub 24. juulil, algusega
12.00 ja finišiga Ebavere
tervisespordikeskuses.
Kell 12.00 toimuvad lastesõidud
(2016 ja hiljem sündinud), kell
12.10 noortesõit (2010-2015),
kell 12.30 rahvasõit ja 14.00 põhisõit. Esimene ühisveeremine
leiab aset 26. juunil kell 12.00
algusega Ebavere tervisespordikeskuse juurest.
Suures osas jäävad rajakaardid nii rahva- kui ka põhisõidul
sarnaseks eelmise aasta omadega, lisame mõne sopi ja nüansi ning mõne meetri uut rada, et
ikka üllatusi ka oleks.
Rahvarada on endiselt laugem ja rahulikum, sobides nii
võidusõiduks kui ka mõnusaks
kulgemiseks sõprade või perega.
Osaleda võib ka elektriratastel,
kuid sellest tuleb teavitada korraldajat ja siis tuleks arvestada
sellega, et elektriratastel sõitjad
võistlevad väljaspool arvestust.
Põhisõidul osalejatele pakume metsaradu ja asfalt- ning
kruusateid võrdses koguses.
Rajad on kõigile sõidetavad ja
pigem kergema raskusastmega, aga nagu ikka, siis määrab
finišisse jõudmiseks kuluva aja
ära ikkagi sportlik vorm. Metsarada kulgeb mitmel korral
võistluskeskuse lähedalt mööda
ning on kaasaelajatele hõlpsasti vaadeldav ja võimaldab oma
lemmikuid hõikumisega positiivselt mõjutada.
Eelmisel aastal pakkusid
Pandivere rattasõidu vabatahtlikud turvajad sõitjatele hulgaliselt meeleolukaid hetki küll

K

Pandivere rattaralli pakub sõitjatele hulgaliselt meeleolukaid hetki. Foto: Kristel Kitsing
muusika, pasunate, vilede ja
tantsuga.
Eelmisel aastal Pandivere rattasõidul osalenud Janek
meenutas, et emotsiooni poolest oli see kindlasti üks lahedamaid sõite. Kuna rajast ei teadnud midagi, siis kohe alguses
üllatus, et see tõusude seeria
polegi raja lõpp vaid algus - siis
veel ei teadnud, et ka teist korda
saab neid proovida. Raja ääres
kaasa ergutajad olid omaette
tase – uskumatult palju ja jätkus
neid igale poole – kellad, viled,
pasunad, tulihingelised ergutused – lihtsalt super publik.
Ootame või õigemini lausa
vajame ka sel aastal palju, palju emotsionaalseid ergutajaid
võistlustrassile, ja ikka selleks,
et rajal rassija raske pingutus
lapsemänguks muutuks. Kui
nüüd kellelgi ideepakk pakata-

ma hakkas, siis andke meilegi
teada, saame ehk kaasa aidata,
et kõik turvaliselt sujuks.
Uuendusena on meil nüüd
FB oma leht: Pandivere rattasõit
https://www.facebook.com/
pandivererattasoit. Selleks, et
olla uudistele ja infole avatud,
tuleks minna nimetatud lehele
ja märkida see meeldivaks ning
sellisel juhul ei saa ükski tähtis
info mööda minna nii, et Sa seda
ei märkaks. Info hakkab paralleelselt täienema ka www.sportos.eu Pandivere rattasõit ning
Väike-Maarja spordikeskuse kodulehel sport.v-maarja.ee.
Tahaks osalejatele väga südamele panna, et palume ennast ja oma võsukesed ikka
varakult kirja panna keskkonnas
www.sportos.eu Pandivere rattasõit. See lihtsustab märgatavalt korraldaja tööd ja hoiab ära

võimalikud segadused ning kiirustamise kohapeal registreerides. Kui lisate registreerimisel ka meiliaadressi, annab see
meile võimaluse teid aegsasti
teavitada muudatustest võistluse korraldamisel.
Tillusõidu osalejatel (sündinud 2016 ja hiljem) palume
registreeruda pandivererattasoit@gmail.com, kus oleks vajalik
märkida lapse nimi, sugu, sünniaasta.
Samuti võib samal aadressil
kirjutada, kui tekib mingi küsimus või ettepanek kõigis Pandivere rattasõitu puudutavates
teemades.
Ja nüüd harjutama! Rajal
näeme!
Jane Kool ja Kalle Kriit
korraldajad

Jalgrattasõidud on täies hoos

uigi ilmad on jahedad
ja vihmased ning väga
jalgrattasõitu ei soosi
– pole parata, ja ratturid toimetavad ikka võistluskalendri järgi. Juba on peetud ka
esimesed Eesti meistrivõistlused. 21. mail peeti Elvas Eesti
MV kriteeriumisõidus. Eliise
Kivistu võitis naisjuunioride vanuseklassis pronksmedali. N16
vanuseklassis osales veel Mairit
Kaarjärv, kes sai N16 vanuseklassis 7. koha.
Nädalajagu varem startis
Greete Steinburg Portugalis
kuuepäevasel maastikusõidul
Portugal Brasil ride. Kohati 33
kraadises kuumuses väga tehnilistel radadel peetud võistlusel õnnestus Greetel võita
kuuest etapist viis ja kogu võistlus. Nüüd pärast kahenädalast
kodust ettevalmistust ootab ees
võistlus Poolas ja siis juba hooaja

Eliise Kivistu (paremalt esimene) võitis naisjuunioride vanuseklassis pronksmedali. Foto: Eesti Jalgratturite Liit
üks tähtsamaid starte, Euroopa
meistrivõistlused Tšehhis.
Ka kodusel maratonihooajal
on juba peetud kolm maratoni.
Bosch Eesti maastikurattasarjas toimus Mulgi rattamaraton

ja meilt jõudsid esikolmikusse
Mirtel Laht, Mairit Kaarjärv ja
Maris Kaarjärv ning Kalle Piirioja. Sama sarja teise etapina peeti
Rõuge rattamaraton, kus esikolmikutes Mirtel Laht, Karoli-

na Kull, Maris Kaarjärv, Greete
Steinburg ja Kalle Piirioja. Kõlleste rattamaratonil saavutas
Järva-Jaani ratta- ja suusaklubi
esindav Kalle Piirioja oma vanuseklassis teise koha.
Palju aega pole jäänud ka koduste rattasõitudeni 16. juuni
laste üheringi sõit Rakke linnamäe staadionil. Rakke rattamaratoni üritused saavad alguse 23.
juulil avatud raja ja matkasõiduga ning 31. juulil kulmineeruvad
maratonipäevaga. Suuremad ettevalmistused on alanud ja rada
peab paika saama juuni lõpuks,
ehk kuu enne toimumist. Info
leitav www.rattamaratonid.ee.
Juuli alguses vallutavad enne
rattureid Emumäe rajad aga
jooksusõbrad, kui 18ndat korda
on toimumas Emumäe jooks.

LÜHIDALT
Maadlus
Laupäeval 14.–15. mail toimusid Tallinnas
TTÜ spordihoones Põhjamaade meistrivõistlused maadluses, kus osalesid Väike-Maarja RSK maadlusklubi noormaadle-

jad kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Anu-Liis Raudsepp saavutas 1. koha,
Remo O jaste 4. ja Kristjan Jaago 5. koha.
Maadlejatele
pakkusid
konkurent-

si Soome, Rootsi, Norra, Läti, Leedu
ja Taani maadlusparemikku kuuluvad
maadlejad.

Eesti Olümpiakomitee tänuvastuvõtt
31. mail toimus Eesti Olümpiakomitee tänuvastuvõtt 2021. a tiitlivõistluste medalis-

tidele ja treeneritele.
Seekord osalesid

Val-

la Rahvaspordi klubist Jonete Visnapuu ja
treener Lembit Kalter.

Margit Vaarma Väike-Maarja vallast. Kümne minuti jooksul rebis ta 16 kg sangpommi
169 korda. Ning hõbemedal tuli lühikeses
tõukes kahe käega 2 X 16 kg.
Kaalukategoorias kuni 85kg ja vanuseklassis 70+ mehed võitis hõbemedali Väino
Stoltsen pika tsükli tõukamises 2 X 12 kg 10

minutiga 86 korda. Teine hõbemedal tuli lühikeses tõukamises 10 minuti jooksul 2 X 12
kg ja 117 korda. Sangpommi rebimises kümne minuti jooksul 12 kg 190 korda, see oli 4.
koht. Kolmanda hõbemedali võitis Stoltsen
kahevõistluse kogusummas ning neljanda
hõbemedali kolmevõistluse kogusummas.

vanuseklassis 70+ ja saavutati hõbemedal.
Võideti Tartut, Pärnut ja Läänemaad ning

kaotus saadi Tallinnalt.

Väike-Maarja

Sangpommisport
20.–22. mail toimusid Tallinnas Euroopa
meistrivõistlused sangpommispordis juunioridele U-23 vanustele ning vanematele.
Osalejaid oli kümnest Euroopa riigist. Lääne-Virumaale toodi üks Euroopa meistri
kuld ja viis hõbemedalit.
Euroopa meistri kulla rebimises võitis

Võrkpall
Sõudjad näitasid väga häid aegu. Foto: Kristel Kitsing

Enno Eilo
Rakke sport

Eesti meistrivõistlustel saalivõrkpallis osales Väino Stoltsen Järvamaa võistkonnas
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KOGUDUSTE TEATED
Väike-Maarja kogudus
Jumalateenistused toimuvad
pühapäeviti kell 13.00.
Alates 19.04 toimuvad jumalateenistused
kirikus. Orelil Ago Tint.
19.06; 26.06; 24.07 missa
10.07; 17.07; 31.07 jumalateenistused

Kogudust teenivad õpetaja Tauno
Toompuu ja diakon Juhan Rumm.
Diakon on pastoraadis teisipäeviti kell
9.00–12.00.
Väike-Maarja leinamaja on avatud teenuse pakkumiseks.
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“

Süüta jaanilõke võidutulest!
Taaskord on võimalus 23. juunil süüdata
jaanilõkked võidutulest.
VÕIDUTULE TEEKOND VÄIKE-MAARJA VALLAS

Kell 18.15–18.30 Väike-Maarja keskväljak
Kell 18.40 Triigi mõisapark
Kell 18.50 Avispea külaplats
Kell 19.10 Simuna keskväljak
Kell 19.30 Kurtna seltsimaja
Kell 19.40 Ebavere tervisespordikeskus
Kell 19.50 Vao kortermaja plats
Kell 20.00 Kiltsi mõis
Kell 20.10 Kiltsi bussijaam
Kell 20.25 Pikevere bussijaam
Kell 20.35 Liigvalla
Kell 20.45 Rakke kultuurimaja
Kontakt Aimar Türbsal, tel 515 3621.

Simuna kogudus

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

20.08.2022
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KODUKOHVIKUTE
PÄEV
R e gi s t r e e r i om a k o h v i k h i l j em a l t
2 5 . j u u l i l e - p os t i a a d re s s i l
m a i r e . h a a v a @ v - m a ar ja .e e

Rakke kogudus

15.06 kell 16.00 Uniküla koplis Avispea perepäev.
22.06 kell 19 Simuna rahvamajas Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi
näiteringi Vesi Peale etendus A. Liivese komöödia “Sikud ja
lambad”.
23.06 kell 12 mälestushetked Väike-Maarja vabadussõja mälestussamba juures.
Kell 13 Simuna vabadussõja ausamba juures.
Kell 13.30 Simuna kirikus võidupüha kontsert.
Esinevad Liina Fidelman (flööt) ja Mikk Langeproon (akordion).
23.06 kell 20 Aos Näkiuurimiskeskuses Väike-Maarja valla
jaanipidu.
Tuulelõõtsutajad ans Eesti Gunn ja Liisa. Info tel 5569 2792.
02.07 kell 12. 18. Emumäe jooks Emumäe vaatetorni juures.
Info ja registreerimine www.jooksusari.ee.

16.07 kell 11 Emumäe vaatetornis maleturniir Emumäe Ettur.
23.07 kell 11 Rakke linnamäe staadionil Škoda Laagri 22. Rakke
rattamarton, avatud rada, matk.
24.07 kell 12 Ebavere tervisespordikeskuses Pandivere rattasõit.
Vaata lisaks: sport.v-maarja.ee, www.sportos.eu FB: Pandivere
rattasõit.
30.07 Ebavere Kange triatlon FB: https://www.facebook.com/
Ebavere-Kange-triatlon-648343668594463.
31.07 kell 12 Rakke linnamäe staadionil Škoda Laagri 22. Rakke
rattamarton. Põhisõit, poolmaraton, lastesõidud. Täpsem info:
www.rattamaratonid.ee. FB: BOSCH Eesti Maastikurattasari,
Rakke Rattamaraton.
01.08 kell 18 Simuna kirikus VI Rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestival.
Avakontsert Piret Aidulo (orel), kammerorkester ME 104
03.08 kell 18 Väike-Maarja kirikus
oreli, harmooniumi ja klaveri kõlailmad
Marko Kupari (orel, harmoonium, Soome), Jenni Kupari-Soidinmäki (klaver, Soome), pilet 10 € / 7 €
06.08 Ao külas Wähja festival.
kell 10-16.00 kohaliku toidu laat
kell 20 kontsert, esinevad Saara Pius ja Toomas Uibo.
14.08 Simuna perepäev.
20.08 Kodukohvikute päev Väike-Maarja vallas.

Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Jehoova tunnistajate
kogudus

Juuli, august
98

Koosolekud toimuvad pühapäeviti
kell 15.00 Rakveres, Rohuaia 30.
Lisaks on võimalik ülekannet jälgida internetis.
Info: tel 5695 1316
Koduleht: http://jw.org

LEIDA SIRGMETS 18.07.1924

97

ANNA PAKKONEN 15.08.1925

95

Kalmistumeistrid

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

ELLEN KUNTOR 21.08.1927
HELGI MEIDLA 23.08.1927

94

MARIA JUUR 28.07.1928

93

ELLEN METS 28.07.1929
LJUBOV VESKILT 01.08.1929

Kalmistupühad
23.06 kell 11 Simunas
23.06 kell 14.00 Aos
Alates 6. juunist Ao kabelis müügil begooniad. Info tel 521 9844
24.06 kell 11.00 Koerus
26.06 Tamsalu surnuaias
03.07 kell 13.00 Väike-Maarja uues surnuaias

Mälestame
24.03.1936–20.05.2022
26.01.1952–02.05.2022
26.01.1952–27.05.2022
13.11.1930–02.05.2022
01.04.1933–20.05.2022
02.11.1938–05.05.2022
25.04.1941–08.05.2022

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke
CHRISTOFER KASKEMA
ATS ARGOS 		
MARCUS AUGERVALD
LOORE POHLAK 		
KAISA TASSA 		

15.06 Puhta vee teemapargis konverents „Pandivere veepäevkäimla ja kuivkäimla tehnoloogiad“.

06.08 Rakke kogukonnaplatsil Rakke päev.

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 15.00.
Kogudust juhatab
diakon Tiina Teppo.
Aadress: Oru 6, 46301 Rakke
Info: tel 5623 1313,
e-post: rakke.kogudus@gmail.com
Koduleht: http://rakkekogudus.
weebly.com/
Facebook: Rakke Kogudus
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus
EE432200221044564569 Swedbank

AARE JAANSON		
GUIDO TIRI
HELMUT TEEDE
ASALIA TEEDE		
MILVI BROBERG		
JEKATERINA DIVONINA
AIME SILDMETS

ÜRITUSED

02.07 Väike-Maarja discgolfi maraton. Info Andri Part, tel 526
3010.

Avispea kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell 10.30.
Koguduse pastor on 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
Facebookis: Avispea Vabakogudus
Annetused: Eesti EKB Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus
10502002423005

15

09.05.2022
11.05.2022
18.05.2022
04.05.2022
12.05.2022

92

LINDA MARIPUU 06.07.1930
INGRID TAMMUS 15.08.1930
UNO LUMISTE 31.08.1930
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VALVE EHATAMM 25.07.1931
ELDOR SIREL 06.08.1931

90

TEA HIIRE 03.08.1932

89

ELGI VIERMANN 14.08.1933

87

SILVI-MARIIE POHLAK 10.08.1935

86

LIILI HEINLA 24.07.1936
MALL VÕHANDU 27.07.1936
VILMA HEINSAAR 31.07.1936
JÜRI KALVET 22.08.1936
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MALL KIRSIPUU 03.07.1937
LEENA LUTTER 07.07.1937

HELJU LINDRET 09.07.1937
MARTA VASSILJEV 22.07.1937
AITA GUITOR 24.07.1937
LINDA RAAG 26.07.1937
VIKTOR LORVI 30.07.1937
ÜLO KURM 05.08.1937
LINDA RÜNGAS 17.08.1937
ILMAR URBAS 22.08.1937
HELGI-LII SIKKAR 28.08.1937

80

KAIDO KARUKS 08.07.1942
MILVI MURULAID 13.07.1942
MAIE PIIRSALU 19.07.1942
TIIU TILK 24.07.1942
OSVALD LEITEN 30.07.1942
ENE JÜRNA 06.08.1942
MALLE KUTUZOV 13.08.1942
ANDO URM 13.08.1942
ERNA NEEM 16.08.1942

75

REET SOIDLA 03.07.1947
AARNE POOM 07.07.1947
URVE-INNA ROOTS 11.07.1947
MATI KASO 11.07.1947
MARIKA KAASIK 14.07.1947
ILMAR KARRO 31.07.1947
MALL LEPIKSOO 03.08.1947
LEILI REISMANN 27.08.1947
LILLI KAASIK 28.08.1947
TRAUGAD VUNDER 30.08.1947

70

MALLE PONDER 11.07.1952
MARE LAANE 11.07.1952
PAUL LIIVAK 17.07.1952
OLGA KORTIN 18.07.1952
MARE HAREND 20.07.1952
LIA KERGE 20.07.1952
MAIRE HEINSALU 21.07.1952
ILME PILLI 31.07.1952
LJUBOV REISKAMB 02.08.1952
KAI TOMINGAS 06.08.1952
AAVE MÖLDRE 08.08.1952
SIRJE KARM 11.08.1952
TIINA ETTI 25.08.1952
URVE SALUMÄE 25.08.1952

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest toimetajale tel 329 5759.

09.07 kell 15 Külastusmäng “Unustatudmõisad” kontserdid
Kiltsi mõisas.
Maria Veretenina, Kirill Lissijenko, Kavas: Händel, Mozart jt.
10.07 kell 15 Viiuliduo Kristina Kriit ja Sigrid Kuulmann.
Kavas: Wieniawski, Paganini, Prokofjev jt.
31.07 kell 15 Annaliisa Pillak, Piia Paemurru
Kavas: Bizet, Strauss, Greig jt.
13.08 kell 15 Johanna Vahermägi, Viljar Kuusk.
Kavas: Bach, Bridge, Piazzolla jt.
Kontserdile saab Mõisamängu piletiga
perepilet 8€, täiskasvanu 5€, sooduspilet (õpilased, pesnionärid) 2€.

NÄITUSED
Väike-Maarja muuseumis 4. juulini
Heiki Pärdi alevite näitus “Alevi unistus - saada linnaks”.
5. juulist näitus „Nelja küla lugu - Nadalama, Võivere, Kurtna ja
Kärsa“.
5. augustil Vao tornlinnuses näituse “Vao linnuse ja küla lugu”
avamine.
Triigi spordihoone II korrusel SI BE RIS.
Väike-Maarja vallamaja II korrusel
Kristel Pohlaku akrüülmaalide näitus-müük.
Väike-Maarja seltsimajas augusti lõpuni
Väike-Maarja kunstiringi näitus, juhendaja Kristen Suokass.
Näitusi saab külastada majade lahtiolekuaegadel!

Väike-Maarja hooldekodu (Ravi 1, I korrus)
päevakeskuse kaudu on võimalik tellida
Inkotuba OÜ 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 8. juulil ja 5. augustil kell 11.00.
Väike-Maarja hooldekodus (Ravi 1, I korrus) saab tellitud
tooted kätte 7. juulil ja 11. augustil kell 9.00–11.30.
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Muusikute fondi PLMF
kontserdid Kiltsi mõisas
Külastusmäng “Unustatud mõisad” esitleb

2022
2022

Kiltsi mõis
9.07 kl 15

Maria Veretenina koloratuursopran
Kirill Lissijenko klaver

6. augustil
6.
augustil
Näkiuurimiskeskus,
Ao küla,

Händel, Mozart jt

10.07 kl 15
Viiuliduo

Näkiuurimiskeskus,
Ao küla,
Väike-Maarja vald
Väike-Maarja vald

10:00-16:00
10:00-16:00
Kohaliku toidu laat

Kristina Kriit
Sigrid Kuulmann

Kohaliku toidu laat

Wieniawski, Paganini, Prokofjev jt

31.07 kl 15
Pearaamat OÜ
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

Annaliisa Pillak metsosopran
Piia Paemurru klaver

20:00
20:00

Bizet, Strauss, Greig jt

Pidulik
Pidulik
kontsert
kontsert
Esinevad

13.08 kl 15

Johanna Vahermägi vioola
Viljar Kuusk kitarr
Bach, Bridge, Piazzolla jt

Esinevad
Saara Pius ja
Saara
Pius
ja
Toomas
Uibo
Toomas Uibo

Kontserdile saab Mõisamängu piletiga
perepilet 8€, täiskasvanu 5€, sooduspilet (õpilased, pesnionärid) 2€

www.plmf.ee

Wähja Festival
Wähja Festival

Reigo Alas
(kutsetunnistus 141999),
tel 5800 1880
viruarborist@gmail.com

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

Korstnapühkija
Tel 5560 4046

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

INFOLEHT
Väljaandja
Väike-Maarja Vallavalitsus
Tiraaž
2700
Toimetaja
Kristel Kitsing,Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus
MK Meedia OÜ, info@mkmeedia.ee
Trükk
Printall AS

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

Tervendav mer. massaaž.
Hea kingitus
endale või sõbrale.
Info: Eipri külas,
tel 5323 9228 Anti
lotusmassaaz.ee/hinnakiri

AVISPEA
PEREPÄEV 2022
25. juuni UNIKÜLA koplis

LAAT
Batuut

16.00 Perepäeva ja
külakiige avamine
17.00 Võistlusmängud lastele
18.00 Rammukatsumine suurtele
19.00 Traktori vedamine
20.30 Lõkke süütamine
Toitlustab

Päeva juhib
ja õhtul tantsutab

Taavi Taar
Projekt on rahastatud KOP vahenditest
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Lai 12, Rakvere • Tel 322 2030 • rattabaas@gmail.com
E-R: 9-18 L: 10-15 P: Oleme trennis!

www.rattabaas.com
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