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Uude aastasse oodatud imesid,
eesmärkide poole minemist,
vanu sõpru ja uusi tuttavaid,
päevi nii laisku kui ruttavaid.

Tervist,
õnne
ja rahu,
kõike head,
mis sõnadesse
ei mahu!
Vallavolikogu
ja
vallavalitsus

Väike-Maarja Keskväljaku avamine. Foto Martin Lätt
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Väike-Maarja gümnaasium rebis maakonna etteotsa
SA Innove avaldas novembri lõpus
igaaastase riigieksamitejärgse koolide pingerea, mis tuleneb kolme aine
(matemaatika, eesti keel, inglise
keel) punktisummade koondsummadest. Lääne-Virumaa koolide arvestuses kerkis esikohale Väike-Maarja
gümnaasium, mis mullu üldse tabelisse ei jõudnud, kuna siis oli seal eksamisooritajate arv alla viie.
Väike-Maarja gümnaasiumi direktor
Marje Eelmaa väljendas siirast rõõmu
suurepärase positsiooni üle koolide
koondtabelis, aga märkis, et riigieksamite tulemusi mõjutavad väga paljud
faktorid. „Kui sooviksime teada, mis on
tegelikud põhjused, siis on vajalik vastav uurimus läbi viia,“ selgitas Eelmaa.
Direktori sõnul on oluline, et koolis
on kesksel kohal õpilane ja tema arengu toetamine. „Arvan, et meie koolis
on see mõtteviis juurdunud. Iga märkimisväärse tulemuse saavutamise
alustalad on pingutamine, sisemine
motivatsioon, kindlad eesmärgid ja

koostöö. Kui kõikidel õppes
osalejatel, nii õpilastel kui
ka õpetajatel, on tahe end
teostada, siis on võimalik
saavutada
suurepäraseid
tulemusi“.
Tähtsaks pidas Eelmaa
ka kõikide õpetajate rolli koolis, sest teadmiste ja
oskuste baasi kujundatakse
alates esimesest klassist.
„Saadud tulemus näitab, et
meie koolis on pädevad ja
pühendunud õpetajad,“ kiitis direktor ja lisas, et tegelikult on kõikidel eelnevatel
õppeaastatelgi mitmed kooli abiturendid saavutanud maksimumilähedasi
tulemusi, aga kooli näitajaid peegeldatakse keskmise järgi. „Siinjuures
saab taaskord tõdeda, et haridust saab
omandada ning selleks on vaja õppida.
Kui vastav sihtrühm on olemas, siis
meie õpetajaskond suudab koos õppuritega saavutada väga häid tulemusi.

Foto Martin Lätt
Eelmine õppeaasta näitab seda“.
Kui uudistasin, et mis suunas koolipersonal nüüd edasi püüdleb, tsiteeris
koolijuht vilistlast Raul Rebast ja märkis, et nende põhimõtetega liigutaksegi
edasi. „Eliitkool on kool, kus Sa õpid.
Üle madala aia ei astu“.
Kristel Kitsing

Tervisekeskuse valmimine on oluline südmus
Selle aasta üheks olulisemaks sündmuseks oli tervisekeskuse valmimine
Väike-Maarjas. Palju aastaid tühjana
seisnud majast on saanud väga kena
maja, kus töötavad kolm perearsti
ja pereõed ning psühholoog. Maja II
korrusel rendivad ruume hambaarst
ja MTÜ Virumaa Tugiteenused.
Virumaa Tugiteenused osutab rehabilitatsiooniteenust, mille raames
on võimalik saada logopeedi, füsioterapeudi, psühholoogi ja loovterapeudi teenust. Ees on dokumentide ettevalmistamine haigekassaga lepingu
sõlmimiseks, mille järgselt asuvad tervisekeskusesse tööle veel ämmaemad
ja füsioterapeut.
Rõõmustav on see, et septembris
alustas vallas tööd psühholoog. Teenus
on meie valla elanikele tasuta, vajalik
on eelregistreerimine.
Peale perearstide kolimist tervisekeskusesse, vabanesid hooldekodu esimesel korrusel ruumid, kus hetkel käib
remont. Väike-Maarja hooldekodu saab
juurde kümme kohta ja päevakeskuse
ruumid eakatele ning puuetega inimestele. Hooldekodus tekib uuest aastast
juurde kolm töökohta.
Uuel aastal plaanime alustada uute
teenustega, mis on mõeldud puudega
noortele. Tegemist on toetatud elami-

se teenusega ja igapäevaelu toetamise teenusega.
Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on
isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja igapäevaelu oskuste kujundamine ning isiku lähedaste
nõustamine,
osalemine
päevakeskuse töös.
Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on tagada isiku võimalikult iseVäike-Maarja tervisekeskuses saab
seisev toimetulek kodus,
erinevaid teenuseid. Foto Kristel Kitsing
sealhulgas juhendades isijärgmisel aastal alustab projekt Rakkut igapäevaelu ja majapidamise korke piirkonnas. Uue grupi alustamisest
raldamisel, eelarve koostamisel jms.
anname teada valla kodulehel ja infoTeenus on suunatud raske ja sügava
lehes.
puudega noortele. Lisainfo saamiseks
2018 aasta detsembris lõppeb kaks
pöörduda sotsiaalosakonda.
aastat kestnud projekt, mille raames
Sellel aastal võtsime Tammiku hoolosutati psühholoogilist, perenõustadekodusse tööle kaks kokka, et lihtmist, võlanõustamist ja tugiisiku teesustada hooldajate tööd, tehtud on
nust. Projekti abil said tuge 54 isikut ja
pisiremonti ja soetatud inventari.
lisaks nende pereliikmed.
Tänu Euroopa Liidu projektile oli
Sotsiaalosakonna nimel soovin kõivõimalus sel aastal kohandada seitse
kidele valla inimestele rõõmsaid ja rapuudega isiku elukohta. Projekti makhulikke jõule. Tegusat uut aastat, tugesumusest 85% tasub riik ja 15% omavat tervist ja positiivseid mõtteid.
valitsus. Teine taotlusvoor avaneb uue
aasta alguses, millest anname teada.
Ene Kinks
Lastega peredele on Väike-Maarjas
Sotsiaalosakonna juhataja
käimas projekt „Imelised Aastad“,

Väike-Maarja vallavalitsus ootab ideid kaasava eelarve rakendamiseks
1. detsembrist kuni 3. jaanuarini
saab esitada ideid Väike-Maarja valla kaasava eelarve 15 000 euro kasutamiseks.
Väike-Maarja valla elanike poolt esitatava ettepaneku tulemusena teostatav objekt peab paiknema Väike-Maarja
vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe
kalendriaasta jooksul ning objektist ei
tohi tekkida tulevikus ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ideid saab esitada 1. detsembrist
kuni 3. jaanuarini elektrooniliselt

e-posti aadressile valitsus@v-maarja.
ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse.
Ettepanekuid kaasava eelarve osa
summa kasutamiseks võivad esitada
kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Väike-Maarja
vald.
Kõiki ideid, mida esitatakse kaasava eelarve kaudu rahastamiseks, analüüsib vallavalitsuse poolt moodustav
komisjon.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
1) ettepaneku esitaja;

2) ettepaneku nimetus;
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;
4) ettepaneku kirjeldus ja võimalusel idee kavand, mis annab vallavalitsusele selge info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
5) ettepaneku teostamise ligikaudne
maksumus, mis peab jääma vahemikku
6000 kuni 15 000 eurot (summad on
koos käibemaksuga);
6) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku
hindajatele idee kohta teada anda.
Komisjon analüüsib esitatud et-

tepanekuid järgmiste kriteeriumite
alusel:
1) ettepaneku põhjendatus ja avaliku kasutamise võimaldatus;
2) ettepaneku teostatavus 1 aasta
jooksul;
3) ettepaneku teostamisel kasusaajate arv.
Hindamise tulemusena sobivaks
tunnistatud ettepanekute järjekorra
väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli. Hääletamine
toimub ja see tehakse teoks 2019. aasta

jooksul.
Hääletamise korraldab ja kuulutab
välja vallavalitsus hiljemalt 30. jaanuaril 2019.
Teostatud saavad just need ettepanekud, mis said enim hääli, mis lähtuvalt maksumusest mahuvad kaasavale
eelarvele eraldatud summa (kokku 15
000 eurot) piiridesse.
Kutsume kõiki aktiivselt osavõtma
nii ettepanekute esitamisel kui ka edaspidi hääletamisel, et just Sinule oluline
objekt teostatud saaks.
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Vallavanema kuu
2018 kalendris on vaid viimane leht
rebimata ning see annab märku, et
oleme jõudnud advendiaega. Esimesel advendil oli mul meeldiv võimalus
süüdata koos Rakke naiskoori, pisikese
solisti Meriliga ja vaimulik Leo Lekarkiniga jõuluküünlad Rakke jõulukuusel.
Seejärel tegin kaasa Rakke naiskoori ja
vaimulik Lekarkiniga 1. advendi tuuril
Simuna ja Väike-Maarja jõulukuuskede juurde, kuhu parajalt karge talveilm
ja jõuluootus oli toonud mitmed meie
valla elanikud. Rakke naiskoori lauluviisi saatel süttisid kolmes meie valla rahvarohkemas asulas jõulupuude küünlad. Mulle meeldib, et saame jõulupuudena kasutada ehtsaid kuuski ning me
ei pea metsadest kuuajalise kuulsuse
nimel mõnda „metsailudust“ ainult selleks otstarbeks maha raiuma.
12. detsembril saab juba 27 aastat
ajast, mil Eesti presidendi poolt allkirjastatud tunnistusega anti meile
omavalitsuse staatus. Liikusime ühe
süsteemist teise, külanõukogust sai
omavalitsus. Sinu ja minu ehk meie
valitsus. Millised meeleolud, ootus
IME-sse. Eks algusaedadel oli keeruline, mida ja kuidas valitseda. Lihtne
on leida pisikesi vigu, eriti kui mõnda
otsust tagantjärgi analüüsida. Aastal
2005 liitusid kaks omavalitsust Avanduse ja Väike-Maarja vald üheks omavalitsuseks ning eelmise aasta kohaliku tasandi haldusreformi käigus liitus
meiega täiendavalt Rakke vald. Kas see
liidab meid automaatselt üheks kogu-

konnaks? See oleks ikka tõeliselt rumal
eeldus. Kõikidel piirkondadel on oma
prioriteedid, oma koolid, rahvamajad,
oma inimesed, ettevõtted, oma eripärad ja traditsioonid. Neid mõtlematult
multi-kulti supiks keeta oleks viga. Ma
olen kindel, et liitumine oli mõistlik otsus, sest see on vähendanud üldiseid
valitsemiskulusid, loonud võimaluse
ühtlustada teatud seadusraame ja
põhimõtteid. Samuti andnud võimaluse niigi keerulistes oludes arendada
teisi valdkondi: majandus, haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda, loonud
parema võimaluse toetada kogukondlikku tasandit ning mittetulundusühinguid. Omavalitsuse piiride suurenemine ei tähenda mitte suuremat võimu,
vaid eelkõige vastutuse kasvu ja erinevate inimestega arvestamist. Sidemed
inimese vahel on kogukondades tihedad ning me kõik teame, et see on üpris
keeruline suhtevõrgustik. Olen kohanud Rakkes pigem positiivset hoiakut
ning otse suheldes on meeldiv, et kohe
„ära ei sööda“. Pigem on valdav selline
mõistlik eestlasele kohane hoiak - nii
kuidas sina minule nii mina sinule. Kui
oled ise avatud ja aus, siis seda saad
ka vastu. Loodan, et selline areng ja
avatud suhtlus jätkub ning kogu meie
piirkonda lisandub ühist panustamist.
Kui oled ühes aerupaadis, siis tuleb
aerutada ühiselt (vastavalt oma võimetele), hea on ka enamjaolt samas suunas. Probleemiks on need, kes samas
paadis olles aerutamise asemel sel-

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 29. novembril vallavolikogu istungil arutatust.
Istungil osales 15 volikogu liiget.
Puudusid: Hans Kruusamägi, Enno
Eilo, Ott Läänemets ja Mall Lepiksoo
Väike-Maarja valla noortevolikogu
põhimääruse kinnitamine. Ette kandsid Aare Treial, Maris Praats ja Eikki
Eikkinen.
- Kehtestati Väike-Maarja valla noortevolikogu põhimäärus.
- Tunnistati kehtetuks Väike-Maarja
Vallavolikogu 29.02.2012 määrus nr 8
„Väike-Maarja Noortekogu põhimäärus“.
Kinnisasja omandamiseks loa
andmine. Ette kandis Diana Seepter.
- Anti luba K.R Rootsitalu OÜ-le

omandada Väike-Maarja vallas Piibe
külas asuv Liivamäe kinnisasi.
Rakke raamatukogu põhimääruse
kinnitamine. Ette kandis Ivika Aman.
- Kehtestati Rakke raamatukogu põhimäärus.
- Tunnistati kehtetuks Rakke Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr 21 „Raamatukogude tegevuse lõpetamine ja
Rakke valla raamatukogu asutamine“.
Väike-Maarja valla 2018. aasta II
lisaeelarve vastuvõtmine. Ette kandsid Maie Tiits ja Indrek Kesküla.
- Võeti vastu Väike-Maarja valla II
lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 129 715 eurot, põhitegevuse kulud
summas 195 046 eurot, investeerimistegevus summas 71 449 eurot.
- Anti luba vallavalitsusel sõlmida
kapitalirendileping
kompaktlaaduri

lesse hoopis auke puurivad. Olgu või
pisikesi, kuid kui neid ikka palju saab,
siis see võib kahjuks kogu aerutamise
mõttetuks muuta.
Vaadates aastale tagasi, siis on meil
olnud üks suurepärana aasta. Oleme
tegus omavalitsus, meil on nii palju tegusaid ja aktiivseid inimesi. Aasta või
paar tagasi kirjutasime jõuluvanale, et
parim kink meie piirkonnale on töökohtade olemasolu sobivas vanuses elanikele. Täna on registreeritud töötuse
protsendiks 4 % (oleme elanud ajas,
kus see oli ligikaudu 12%) ehk enamusele on täna töökoht olemas. Ettevõtluses on läinud hästi. Suurimad investeeringud, mida eraettevõtjad on meie
piirkonda teinud on Balti Agro AS uus
kuivati (investeering ligikaudu 1,7 miljonit eurot), Vao Agro avas Vaos ligi 500
kohalise vabapidamisega lauda (investeering ligikaudu 1 miljon), Adven Eesti
rekonstrueeris Väike-Maarja nii katlamaja kui ka trassid (investeering samuti ligikaudu 1 miljon eurot). Lisaks on
tehtud palju teisi investeeringuid, mis
parandavad elu- või töökeskkonda ning
mille kogusuurus tegelikult on raske
kokku arvestada. Läbi ajaloo suurima
investeeringu organisatsioonina suutsime nii teie kui erinevate toetusmeetmete kaasabil teha ka Väike-Maarja
vallana. Kogumaksumuseks kujunes
ligikaudu 3,5 miljonit eurot ning mis
arvestades meie eelarve proportsioone
on oluline panus meie elukeskkonda.
Oleme saanud püstitada Georg LuricAVANT 50 Optidrive koos lisaseadmetega liisimiseks.
Väike-Maarja valla koolieelsete
lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine. Ette kandis Aare
Treial.
- Kehtestati valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu
alamäärad.
- Tunnistati kehtetuks Väike-Maarja
Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 2
„Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära
kehtestamine“.
Väike-Maarja valla koolieelsete
lasteasutuste rahastamisel vanemate
poolt kaetava osa määra kehtestamine. Ette kandis Aare Treial.
- Kehtestati lapsevanema poolt kaetava osa määr (20 eurot) valla koolieelsetes lasteasutustes ühe lapse kohta
kuus.
- Otsustati, et osalustasu ei võeta

Vallavanem I advendil. Foto Kristel Kitsing
hile kauni monumendi ja korrastada
seda ümbritseva avaliku ruumi, vana
Vao vallamaja särab hommiku- ja õhtutundidel esmatasandi tervisekeskusena, Rakkes saad nautida avarat raamatukogu, Simuna rahvamaja on uues
kasukas ja palliplats noortele rõõmuks.
Aitäh, et koos teiega on see aasta nii
kiirelt ja huvitavalt möödunud. Kiidusõnad paljudele meie tublidele ja sisukatele inimestele, olgu nad seotud
hariduse, kultuuri, spordi, turvalisuse,
sotsiaal või majanduse valdkonnaga.
Meie koduakendel põlevad advendiküünlad ning hommikused varajased
tööle või kooli minejad näevad värskel
lumel päkapikkude jalajälgi, mis annavad märku, et heade laste sussid on

hommikuks kommidega täidetud. Kuu
lõpus saavad pisikesed jalajäljed jõulumehe poolt üle tallatud. Soovin, et teie
jõulumehe kingikotis ruumi ka täiesti
lihtsatele asjadele: hea tervis, rohkem
aega koos lähedastega piparkooki küpsetada ja silmast silma (ilma nutirakendusteta) üksteisega möödunud aastast
rääkida.
Veidi rahulikumal ajal mõelge ka
selle peale, mis võiks olla käesoleval
aastal aasta tegu või milline kogukonna
kitsaskoht saaks kaasava eelarve abil
lahendatud.
Usku jõuluimedesse.

koolieelsete lasteasutuste kollektiivpuhkuse ajal.
- Otsustati, et lapsevanem, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Väike-Maarja vald ja kellel käib valla
koolieelsetes lasteasutustes üheaegselt kolm või enam last, on vabastatud
kolmanda ja iga järgneva lapse eest
osalustasu maksmisest.
- Tunnistati kehtetuks Väike-Maarja
Vallavolikogu 28.01.2016 määrus nr 1
„Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasut. uste rahastamisel vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamine“ ja
Rakke Vallavolikogu 30.12.2014 määrus
nr 17 „Lapsevanem osalustasu kehtes-

tamine Rakke lasteaias Leevike“.
Hariduskomisjoni koosseisu muutmine. Ette kandis Reet Reimann.
- Vabastati Egle Pent hariduskomisjoni liikme kohustustest.
- Kinnitada Liselle Tombak hariduskomisjoni liikmeks.
Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine. Ette kandis Priit
Kõlu.
- Kinnitati revisjonikomisjoni poolt
teostatud kontrolli tulemused, mille
kohaselt ei leitud kontrolli käigus puudusi.

Indrek Kesküla

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2018. aastal
30. novembril – 5962
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Vallavalitsuse materjalid (14.11; 21.11; 28.11; 05.12 vallavalitsuse istungid)
Volikogule
- Otsustati edastada määruse eelnõu „Väike-Maarja valla 2018. aasta II
lisaeelarve vastuvõtmine“ volikogule.
- Otsustati edastada otsuse eelnõu
„Kinnisasja omandamiseks loa andmine“ volikogule.
Katastriüksustele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine
- Otsustati määrata Jakobi katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Sepa, Eipri küla,
sihtotstarbega: elamumaa; Ilbavere,
Eipri küla, sihtotstarbega: maatulundusmaa; Ilmarise, Eipri küla, sihtotstarbega: maatulundusmaa.
- Otsustati nõustuda Käru külas asuva, piiriettepaneku number
AT1709280001 alusel moodustatava
Hänilase katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja vallas Tammiku külas asuva Eve kinnisasjaga
piirneva maa erastamisega vastavalt
katastriüksuse plaanile. Määrati Eve
kinnisasjaga piirneva maa erastamiseks moodustatava katastriüksuse
koha aadressiks Lääne-Viru maakond,
Väike-Maarja vald, Tammiku küla, Eve
juurdelõige ning sihtotstarbeks transpordimaa.
- Määrati Lasinurme külas asuva
ehitise eeldatavaks püsimisajaks 30
aastat.
- Määrati hoonestusõiguse seadmise eesmärgil maa riigi omandisse jätmiseks moodustatava katastriüksuse
koha-aadressiks: Lasinurme küla, Maakivi ning sihtotstarbeks: elamumaa.
- Nõustuti Väike-Maarja vallas Tammiku külas asuva Sepikoja kinnisasjaga
piirneva maa erastamisega vastavalt
katastriüksuse plaanile.
- Määrati Sepikoja kinnisasjaga piirneva maa erastamiseks moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald,
Tammiku küla, Sepikoja juurdelõige
ning sihtotstarbeks transpordimaa.
- Määrati Ansurahva katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Ansurahva Eipri
küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Ansumetsa Eipri küla Väike-Maarja vald
Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega
maatulundusmaa; Ansu Eipri küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond,
sihtotstarbega maatulundusmaa; Ansu
Eipri küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru
maakond, sihtotstarbega sihtotstarbeta maa; Eipri – Männisalu – Raeküla tee
Eipri küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru
maakond, sihtotstarbega transpordimaa
- Määrati Mäe katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Mäe Äntu küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond,
sihtotstarbega elamumaa; Kaevupõllu
Äntu küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Määrati Väike-Maarja vallas Ebavere külas maa munitsipaalomandisse
andmiseks moodustatava Puhasti tee
katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa.
- Määrati Väike-Maarja vallas Eipri
külas maa munitsipaalomandisse andmiseks moodustatava Vee katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa.
- Määrati Väike-Maarja vallas Pandivere külas maa munitsipaalomandisse
andmiseks moodustatava katastriüksuse, Pandivere ümbersõit, sihtotstarbeks transpordimaa.
- Määrati Väike-Maarja vallas Müüriku külas maa munitsipaalomandisse
andmiseks moodustatava Pääsu katastriüksuse sihtotstarbeks transpordi-

maa 95% ja tootmismaa 5%.
- Määrati Väike-Maarja vallas Koonu
külas maa munitsipaalomandisse andmiseks moodustatava Tuuleveski tee
katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa.
- Määrati Eugeni katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Eugeni Kärsa küla
Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Eugeni põld Kärsa küla Väike-Maarja
vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa; Eugeni põld
Kärsa küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Määrati Kasevälja katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Kasevälja Võivere
küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Mõisa Võivere küla Väike-Maarja vald
Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega
maatulundusmaa.
- Määrati Jaagu-Aru katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt: Jaagu-Aru
Vao küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru
maakond, sihtotstarbega elamumaa;
Jaagu-Arupõllu Vao küla Väike-Maarja
vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa; Jaagu-Arumetsa Vao küla Väike-Maarja vald
Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega
maatulundusmaa; Ebavere kergtee T14
Vao küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru
maakond, sihtotstarbega transpordimaa.
- Määrati Soosaare katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Soosaare Mäiste küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru
maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa; Soosaarma Mäiste küla Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
- Määrati Väike-Maarja vallas Imukvere külas Väike-Maarja vallale kuuluva
elamu teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks pindalaks 0,32 ha ning piirid vastavalt korraldusele lisatud asendiplaanile. Määrati Jõeääre katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
Kohatasude kehtestamine
- Kehtestati Väike-Maarja Hooldekodu kohatasuks 570 eurot kuus alates
01.02.2019.
- Kehtestati Tammiku Hooldekodu kohatasuks 540 eurot kuus alates
01.02.2019.
- Kehtestati alates 01.01.2019 Triigi Spordihoone kasutamise hinnakiri
järgmiselt: täiskasvanu ühe korra pilet
- 1 euro; laps, üldhariduskooli õpilane
– tasuta; täiskasvanu kuupilet - 7 eurot; saali rentimise üks tund - 10 eurot.
Sauna kasutamine: täiskasvanu - 2 eurot; pensionär -1 euro; üldhariduskooli
õpilane - 50 senti; eelkooliealine laps
– tasuta.
Erastamismenetluse lõpetamine
ja hoonestusõiguse seadmise
- Otsustati lugeda isik erastamisnõudest loobunuks ning lõpetada isikule kuuluvat ehitist teenindava maa
ostueesõigusega erastamise menetlus
Lasinurme külas; määrata hoonestusõiguse seadmise eesmärgil maa riigi
omandisse jätmiseks moodustatava
katastriüksuse koha-aadressiks: Lasinurme küla, Maakivi ning sihtotstarbeks: elamumaa.
Projekteerimistingimuste määramine
- Otsustati määrata projekteerimistingimused maakaabelliini projekteerimiseks Liigvalla külla Metsataguse ja
Aimari kinnistutele.
Ehitusloa väljastamine

- Väljastati ehitusluba Puurkaevumeistrid OÜ-le puurkaevu rajamiseks
Koonu külla Jürirahva kinnistule.
- Väljastati ehitusluba Balti Puurkaev OÜ-le puurkaevu rajamiseks Kõpsta külla Madise kinnistule ja rajamiseks
Nõmmkülla Karl-Martini kinnistule.
- Väljastati ehitusluba H.T.R. OÜ-le
puurkaevu rajamiseks.
- Väljastati ehitusluba Balti Puurkaev OÜ-le puurkaevu rajamiseks.
- Väljastati ehitusluba Diner OÜ-le
lüpsikarjalauda laiendamiseks asukohaga Liivaküla küla.
- Väljastati ehitusluba loomade varjualuse püstitamiseks Eipri külas.
- Väljastati ehitusluba OÜ-le Treetop Emumäe spordi- ja puhkerajatise
(ronimisradade) rajamiseks Tornimäe
ja Torni kinnistutele.
- Väljastati ehitusluba abihoone
püstitamiseks asukohaga Kiltsi, Kalda
tn 9.
Kasutusloa väljastamine
- Väljastati kasutusluba reoveekanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks Kännukülas Kiviloo kinnistul.
- Väljastati kasutusluba Baltic Agro
AS-le teraviljakuivati kasutamiseks
Ebavere külas.
- Väljastati kasutusluba BeilRa OÜle teraviljakuivati kasutamiseks Pikevere külas.
- Väljastati kasutusluba Toomas
Eriksonile reoveekanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks aadressil Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald,
Vao küla, Jõeääre.
- Väljastati kasutusluba Pihlaspä
Talu OÜ-le hoone osaliseks kasutamiseks aadressil Väike-Maarja vald, Ao
küla, Kinksu.
- Väljastati kasutusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele Simuna rahvamaja
rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks
aadressil Simuna alevik, Lai tn 5.
- Väljastati kasutusluba reoveekanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks aadressil Ebavere küla, Veermetsa.
- Väljastati kasutusluba reoveekanalisatsioonisüsteemi
kasutamiseks
aadressil Väike-Maarja vald, Liivaküla
küla, Saare.
Huvitegevuse toetamine
- Otsustati rahastada 2018. aastal
valla huvitegevust riigieelarvest ettenähtud toetuse abil: Väike-Maarja Mudelihallile vahendite soetamiseks 1500
eurot ja tegevuskuludeks 540 eurot.
Eluruumi sotsiaalkorteriks tunnistamine
- Kinnitati sotsiaalkorteriks Väike-Maarja alevikus asuv eluruum.
- Kinnitati sotsiaalkorteriks Aia tn
1-4 Rakke alevikus Väike-Maarja vallas
asuv eluruum.
Korraldatud jäätmevedu
- Nõustuti korraldatud jäätmeveo
perioodilise liitumisega 12 kinnistule
endisel Rakke territooriumil suveperioodil 1. maist kuni 31. oktoobrini põhjusel, et kinnistul ei elata aastaringselt.
- Nõustuti OÜ Ebavere Graanul jäätmeloa taotlusega.
Hajaasustuse program
- Kiideti heaks Kännuküla külas Kiviloo kinnistule kanalisatsioonisüsteemi
rajamise projekti aruanne.
- Kiideti heaks Vao külas Jõeääre
kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti aruanne.
- Kiideti heaks Avanduse külas Vanatoa kinnistule veesüsteemi rajamise
projekti aruanne.
Vee erikasutusluba
- Nõustuti Osaühingule Isotalo vee
erikasutusloa andmisega.
Õhusaasteluba
- Nõustuti OÜ Ebavere Graanul õhusaasteloa nr L.ÕV/300300 muutmise
taotluse ja lubatud heitkoguste projektiga.
Vallavara tasuta kasutusse andmine

- Otsustati anda Rakvere Ametikoolile tasuta kasutusse Väike-Maarja
alevikus Tamme tn 6 asuv õppesõidu
maa-ala suurusega ca 0,44 ha vastavalt
korralduse lisaks olevale plaanile.
Sotsiaaltoetuse eraldamine
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest viiele taotlejale kokku summas
705,03 eurot.
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kolmele taotlejale kokku summas 480
eurot. Toetus eraldatakse küttepuudes.
- Otsustati kompenseerida ühe taotleja hooldusteenuse kulu teenuseosutajale arvete alusel.
Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
- Otsustati määrata ühele isikule
hooldaja ja maksta hooldajatoetust
35 eurot kuus alates 01.11.2018 kuni
28.02.2023.
- Otsustati lõpetada hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
- Nõustuti taotlejale hooldajatoetuse maksmisega alates 01.12.2018 kuni
30.11.2021.
Tugiisiku määramine
-Määrati Marika Õim tugiisikuks
isikule, kes vajab toetust ja abi igapäevaelu korraldamiseks ja vanemarolliga
toimetulekuks.
Koduteenuse osutamine
- Määrati ühele isikule 17.10.2018
kuni 28.02.2019 koduteenus.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Otsustati eraldada taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 66,1 m2 Väike-Maarja alevikus.
- Otsustati eraldada taotlejale sotsiaalkorter Müüriku külas.
- Otsustati eraldada taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 16,5 m2 VäikeMaarja alevikus.
- Otsustati eraldada taotlejale kahetoaline sotsiaalkorter (üldpinnaga 39
m2) Rakke alevikus.
Kasutusõiguse seadmine
- Otsustati seada tähtajatu isiklik
kasutusõigus Eesti Lairiba Arendus
Sihtasutuse kasuks vallale kuuluvale
kinnistule: Alajaama tänav Simuna alevikus sideehitise ehitamiseks ja majandamiseks.
- Otsustati seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele Väike-Maarja vallale kuuluva-

tele kinnistutele: Avispea-Pudivere tee,
Pudivere küla, registriosa nr 5292650,
katastritunnus 92703:001:0188, kasutusõiguse ala 85 m2, 0,4 kV elektrivõrgu
ehitamiseks ja majandamiseks; Orguse tee, Orguse küla, katastritunnus
92703:001:0228, kasutusõiguse ala 911
m2, 0,4 kV elektrivõrgu ehitamiseks ja
majandamiseks.
Annaku vastuvõtmine
- Otsustati võtta korteriomand asukohaga Vao küla Pargi tn 4-1 vastu ja
vormistada valla omandiks.
Vallavara võõrandamine
- Otsustati moodustada kirjaliku
enampakkumise läbiviimiseks komisjon ja korraldada kirjalik enampakkumine vallale kuuluva korteriomandi
müümiseks alghinnaga 6500 eurot.
Hanked
- Tunnistati kehtetuks lihtmenetlusega hankemenetlus „Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel
teedel ja tänavatel 2018/2019 talvel“
piirkonnas nr 15.
- Kinnitati hanke „Väike-Maarja valla
käibekapitalilaen 2018” edukaks pakkujaks AS Swedbank.
Valla korteri soojuskulude eest tasumine
- Otsustati tasuda Väike-Maarja alevikus Lõuna tn 11 asuvas kortermajas
asuvate vallale kuuluvate korterite 2018
oktoobrikuu soojuskulud.
Raieloa andmine
- Nõustuti Kiltsi alevikus Vahtra tn 1
kinnistul ühe arukase maha võtmisega.
- Nõustuti Simuna alevikus Turu tn
10 ühe hariliku vahtra maha võtmisega.
- Nõustuti Rakke alevikus Kasepargi
kinnistul 22 kase maha võtmisega.
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus
Uuel kalmistul J.Liivi tn 9 viie lehtpuu
maha võtmisega.
Seisukoha andmine
- Võeti 19.11.2018 vallavolikogu revisjonikomisjoni poolt läbiviidud kontrolli tulemused teadmiseks.
Projektitoetuse eraldamine
- Eraldati MTÜ Kotli Maja projektile
„Kogukonna visuaalse identiteedi kujundamine, oskuste arendamine“ projektitoetust summas 82 eurot.
Vaided
- Jäeti rahuldamata OÜ Kettek
26.11.2018 vaie.

Head kolleegid, sõbrad, tuttavad!
Hangede harju meil kuldamas päike,
jõulusoov sinule, kuigi ehk väike.
Südamest tuleb, ehk läheb ka sinna,
uus aasta las tuleb ja vana las minna.
Väike-Maarja Seltsimaja soovib
Teile kõigile
Imelist jõulu aega ja rõõmude rohket uut aastat!

4

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

Detsember 2018.a.

Rakke segapakendi konteinerite
kasutamisest
Rakke inimeste poolt on tulnud vallavalitsusesse märkus, et Rakke alevikus
Faehlmanni tee 38 (Grossi poe) juures
olevad segapakendi (kollane kast) ja
paber-kartong (sinine kast) konteinerite suured luugid on lukustatud. Konteinerid lukustas jäätmete äraveo ﬁrma
Väätsa Prügila AS, sest segapakendite
asemel pandi kastidesse koldetuhke,
ehitusjäätmeid ja segaolmejäätmeid
jms.
Tuletame meelde, mida võib nendesse konteineritesse tegelikult panna:
Segapakendi (kollasesse) konteinerisse lähevad tühjad ja puhtad tarbeja toidukauba plastpakendid (nt jogurti- ja võitopsid, šampoonipudelid jne),
joogipudelid, kilekotid, pakkekiled, metallist konservpakendid, kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid
(nn tetrapakendid).
Paber- ja kartongpakendi (sinisesse) konteinerisse lähevad pappkastid ja
-karbid. Paberist pakendid (nt paberkotid, pakkepaber), lainepapp, vanad aja-

Pildil konteineri kõrval olevad jäätmed on olmeprügi ja ei tohiks olla
pakendikonteineri kõrval.
Foto Leie Nõmmiste
lehed ja ajakirjad. Konteinerisse ei tohi
panna määrdunud või vettinud paberit
ja pappi!
Kõik suuremahulised pakendid tuleb enne konteinerisse asetamist kokku
suruda!
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik

Taliteenistuse korraldamine
Väike-Maarja vallas
2018/2019 talveperioodil Väike-Maarja vallas taliteenistust korraldavate ettevõtete ja tööde eest vastutajate
loetelu.
Vallateed:
PIIRKOND
ETTEVÕTE
VASTUTAJA
TELEFON
Väike-Maarja aleviku tänavad
D&A Tehnika OÜ
Kalle Adrat
56649730
Väike-Maarja aleviku kõnni- ja
jalgrattateed, platsid

Väike-Maarja valla haldusosakond Heigo Masing

5211262

Ärina, osa Koonust, Aburi,
Kännuküla, Mõisamaa

Väike-Maarja valla haldusosakond Kaarel Moisa

5053558

Osa Koonust, Vesioru,
Pandivere, Raeküla, Müüriku

Ulvi Agro OÜ

Endel Mäesepp

5033750

Triigi, osa Avispeast,
Pudivere, Eipri, Rastla

Ulvi Agro OÜ

Endel Mäesepp

5033750

Osa Avispeast, Määri,
Avanduse, Orguse

OÜ Avispeamees

Arvo Kaare

5050807

Äntu, Kaarma, Kaarma tagaküla,
Sandimetsa, Nadalama, Kärsa

Firelli Grupp OÜ

Martin Kuusmann

56224797

Simuna aleviku tänavad,
Kurtna, Võivere, Hirla

Firelli Grupp OÜ

Martin Kuusmann

56224797

Vao, Uuemõisa,
Risu, Mätliku, Ilmandu

D&A Tehnika OÜ

Kalle Adrat

56649730

Kiltsi, Liivaküla,
Nõmme, Vorsti

D&A Tehnika OÜ

Kalle Adrat

56649730

Pikevere, Aavere,
Varangu, Raigu

D&A Tehnika OÜ

Kalle Adrat

56649730

Käru

Firelli Grupp OÜ

Martin Kuusmann

56224797

Kamariku, Lammasküla, Räitsvere,
Ao, Lahu, Liigvalla, Piibe, Kõpsta,
Nõmmküla, Koluvere

OÜ Reinpaul Agro

Rein Möldre

5053093

Rakke aleviku kõnniteed

Väike-Maarja valla haldusosakond Margus Rohtmaa

5547764

Rakke aleviku tänavad, Edru,
D&A Tehnika OÜ
Suur-Rakke külas, Keramäe ja Umba tee,
Simuna tee 10 töökodade
vastas asuv Lammasküla tee

Kalle Adrat

56649730

Suure-Rakke, Tammiku,
Väike-Tammiku, Salla, Mäiste,
Lasinurme, Sootaguse, Olju, Emumäe,
Koila, Kadiküla, Jäätma, Kaavere

Isotalo OÜ

Jüri Kirss
Antti Isotalo

5336 3813
5278 804

Üldine vastutus vallateede osas:

Kaarel Moisa

5053558

Riigiteed:
AS Eesti Teed Virumaa piirkond infotelefon
1510
Rakvere – Vägeva, Väike-Maarja – Tamsalu, Ebavere – Järva-Jaani, Pikevere – Puhmu, Raigu – Vajangu,
Koonu – Pandivere – Kadila, Väike-Maarja – Simuna, Ebavere – Simuna, Äntu – Määri, Simuna – Laekvere,
Simuna – Käru, Simuna – Rakke, Avanduse – Rahkla, Käru – Salla, Kapu – Rakke – Paasvere, Olju – Salla,
Tammiku – Salla – Käru, Tartu – Jõgeva – Aravete, Piibe – Preedi – Koeru, Ao – Vahuküla

Maakonnas moodustati sotsiaalkaitsekomisjon
27. novembril toimus Lääne-Virumaa
turvalisuse nõukogu moodustatud ja
kokkukutsutud sotsiaalkaitsekomisjoni esimene nõupidamine.
Turvalisuse nõukogu esimehe Maido
Nõlvaku sõnul on komisjoni eesmärkideks sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonna
koordineerimine, praktikate jagamine,
sisendite andmine nii ametkondadele,
turvalisuse nõukogule kui ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule.
“Maakonnas puudus üldine koordineerimine, kus nähtaks tervikuna
sotsiaalvaldkonda, lastekaitse- ja lähisuhtevägivallaga seotud teemasid.
Kui toome laua taha eri valdkondade

inimesed, siis saame aru, et juurprobleemid on meil ühised,” lisas Nõlvak.
Esimesel nõupidamisel kaardistati
kõige aktuaalsemaid ja probleemsemaid teemasid, mis vajaks Lääne-Viru
maakonnas ühist koordineerimist ning
omavahelist koostööd. Sotsiaalkaitsekomisjoni juhiks valiti Klaarika Adonov
ja asetäitjaks Kersti Suun-Deket. Komisjoni koosseisu kuuluvad kohalike
omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonna juhid, politsei, prokuratuuri,
päästeameti, ohvriabi, sotsiaalkindlustusameti, haigla, kiirabi ja perearstide
esindajad.

Maido Nõlvak.
Foto Kristel Kitsing

Väike-Maarja vallal on uus arendusnõunik
Alates 3. detsembrist töötab Väike-Maarja valla arendusnõunikuna
Signe Sabas.
Väike-Maarjast pärit Signe on lõpetanud Väike-Maarja gümnaasiumi ning
omandanud Eesti maaülikoolis bakalaureuse- ja magistriõppe loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal.
Ta on töötanud Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ametis
(PRIA) otsetoetuste kontrolli valdkonnas peaspetsialistina ning pärast seda
Keskkonnaametis
looduskasutuse
peaspetsialistina.
Kaheksa aastat Tartus elanud ja
hiljuti kodukanti naasnud Sabas märkis, et maale kodukanti tagasi kolimine mõlkus tal elukaaslasega mõtetes

päris pikka aega. „Ühel hetkel loksus
kõik paika ning otsustasime, et on õige
aeg tagasi tulla. Tartu sai meile nende
aastate jooksul küll armsaks, kuid Väike-Maarja on veelgi armsam,“ selgitas
uus arendusnõunik, kelle peamised
tööülesanded on valla arendustegevuse korraldamine ja koordineerimine.
Sabas lisas, et tal on väga hea meel
panustada koduvalla arengusse ja lubas anda endast parima. „Loodan, et
ees ootavad põnevad väljakutsed ning
sealjuures ka mitmekülgne ja huvitav
töö“.
Sabas oli üks kuuest vestlusvooru
kutsutud kandidaadist. Lõppvooru, kus
tööle pürgijatel tuli teha proovitöö,
jõudsid neist kolm.

Signe Sabas.
Foto Kristel Kitsing
Kristel Kitsing

Piiride korrastamine muutub
maaomanikele lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide
vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet
kaasajastab katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir
looduses ei muutu ja muudatused
tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele
tagastama maid ja talusid – seda tuli
teha kiiresti, et maa ei oleks peremeheta. Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja piiri, määras kõlvikud ja koostas maatüki plaani.
Maaüksusi moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta.
Tänapäevane tehnoloogia võimaldab
Maa-ametil kasutada erinevaid andmeallikaid ja nende andmete alusel on
Maa-ametil katastripidajana õigus luua
maatüki kujud katastris, määrata kõlvikud ning arvutada pindala. See võimaldab viia vajalikke maatoiminguid läbi
lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt ning
toetada sellega kinnisavara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga
muutub järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine,
mis varem võimalik ei olnud. See tähendab, et maatoimingute tegemisel
ei pea maamõõtja mõõdistama enam
kogu maatükki, vaid üksnes muudetavat
piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab
lahendada praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam
maakasutus või kui tegelik maakasutus
ja ametlik piir ei lähe omavahel kokku.
Samuti aitab see parandada maareformi läbiviimisel tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse
looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt,
et Maa-amet saab nimetatud toimingu
sobivate alusandmete korral läbi viia
elektrooniliselt, ilma maa mõõdistami-

seta.
Piiride korrastamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes koostab
maakorralduskava. Sellele märgitakse
olemasolevad ja soovitud uued maaüksuse piirid. Maaomanikud kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga ning tellivad
vajadusel mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel
hüvitised ja notari poole pöörduma
ei pea. Maakataster registreerib uued
katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega on maatoimingute tegemine
maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei pea enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule registrile
ega pea pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise
üks eeldus on see, et maa piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult
ajakohaselt ja oleksid vastavuses piiridega looduses. Samuti on tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik
seisund ehk et oleks õige teave selle
kohta, kui suure osa maatükist katab
õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui
ka infotehnoloogilised võimalused.
Nii võtabki Maa-amet maakatastris 1.
jaanuaril 2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed. Sama piiripunkti
kohta erinevate maatükkide vormistamisest ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis võisid erineda lubatud vea
piires, viiakse omavahel kokku. Samuti
viiakse loodusobjektil kulgevad piirid
vastavusse aluskaardiga. Piiriandmete
kokku viimisega võivad muutuda piiripunkti koordinaadid ja sellest tulenevalt võib vähesel määral muutuda ka
maatüki pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et
seejuures piir looduses ei muutu ja

Foto Signe Nõmmik
muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil. Andmed muutuvad
täpsemaks ja seega on piiri asukoht
looduses ka üheselt määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete
pidamiseks kahe registri põhine süsteem – õiguslikku tähendust omav
omandiandmete register ehk kinnistusraamat ja tehniline, maatüki andmeid pidav register ehk maakataster.
Kinnistusraamat saab andmed maatüki
sihtotstarbe, asukoha ja pindala kohta
maakatastri pidajalt ehk Maa-ametilt.
Seega maakatastri andmete korrastamise tulemusel muutuvad täpsemaks
ka maatüki andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge
oma maaüksuse andmetega Maa-ameti
geoportaalis:
https://geoportaal.maaamet.ee/est/
Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html
Andmetes võib esineda ebatäpsusi.
Vigadest saab teavitada ja samuti lisainfot küsida e-posti aadressil kataster@maaamet.ee või infotelefonil 6750
810.
Selgitavad materjalid Maa-ameti kodulehel
Lisainfo:
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas, triinu.rennu@maaamet.ee
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike
suhete nõunik, karmen.kaukver@maaamet.ee 5694 5407
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Eriline ja töine aasta
keskkonnatöös
Aasta 2018 oli eelnevatega võrreldes
eriline ja vägagi töine. Rakke piirkonna tulemine meie valda on olnud minu
jaoks uus väljakutse ja motiveerinud
terve aasta oma valdkonnas rohkem
pingutama. Rakke uute töötajate, piirkonna inimeste ja töömaa tundma
õppimine on olnud põnev protsess ja
jätnud sellest aastast minu sisse positiivsed tunded. Rakkes on väga toredad
ja abistavad inimesed, kes aitasid mind
sealsete tööde planeerimisel ja korraldamisel.
Oma töisest panusest pean lõppeva
aasta suurimaks õnnestumiseks minu
poolt koostatud ja SA KIK esitatud
Rakke jäätmejaama rajamise projekti
taotlust, mis sai ka oktoobri algul rahastamise otsuse (toetussumma üle
100 000 euro). 2019 a. jooksul peab
olema Rakke jäätmejaama rajamine
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Väike-Maarja vallas sündis üle poolesaja lapse

Rakke alevikku Mäe tn 7b kinnistule
elluviidud.
Mul on ka heameel, et 2018 a. Väike-Maarja vald panustas rohkem (valla osalus 30 000 eurot) hajaasustuse
programmi ja seetõttu sai 22 majapidamist toetuse veesüsteemi (puurkaevu, veepuhastusseademete, veetrassi)
või kanalisatsioonisüsteemi (septiku,
biopuhasti, kogumiskaevu) rajamiseks
või sissesõidutee parandamiseks. Riiklikult on teada, et 2019 a. hajaasustuse
programm jätkub ja loodan, et ka toetussummasid ei vähendata.
Järgmisel aastal loodan rohkem ära
teha turismiobjektide ja matkaradade
korrastamises ning avalike lastemänguväljakute uuendamises.
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik

Üks periood on lõpusirgel
Lõppevast aastast on kõige
enam meelde jäänud kahe
suure projekti elluviimine –
Väike-Maarja keskosa avaliku
ruumi väljaehitamine ja tervisekeskuse ehitus kunagisse Vao vallamaja hoonesse.
Nende projektidega tegelesime kogu valla meeskonnaga.
Samuti on rõõm paljudest
teede investeeringutest: Väike-Maarja ja Kiltsi alevikes
paljude kruusatänavate ja Ao
Väike-Maarja keskväljak Foto Martin Lätt
külas Edru-Veski tee ühe lõivad tegevused.
gu tolmuvabaks muutmine, Piibe-Lahu
Minu kõige eredam mälestus lõptee remont 1,7 km. Päris mitu kruusapevast aastast on juulikuine kohtumiteelõiku sai uue kruusakihi peale, Ravi
ne vallamaja ees hiljuti meie hulgast
tn Väike-Maarja alevikus sai rekonstlahkunud kunagise valla arhitekt Juta
rueeritud kuni Tare tänavani. ProjekteeHaasmaga. Jalutasime vastvalminud
ritud sai J. Liivi tänava Tamsalu mnt ots
keskväljakul ja tiikide alal, tegin talle
ja Simuna aleviku kergliiklusteed.
ka ekskursiooni valmimisjärgus terviseVäga ilusa ilme on saanud Simuna
keskusesse. Hulgaks ajaks jääb meelde
rahvamaja, samuti ilmselt kulub seal ka
tema kallistus ja sõnad: „Ärge te seal
märksa vähem kütet.
vallamajas kuulake igasuguseid ütleMuudatusi tõi ka kahe valla liitumisi keskväljaku kohta. Kõik, mis te teimine. Näiteks on auto läbisõit olulinud olete, olete õigesti teinud“. Kõik,
selt tõusnud, aga ülevaade on loodud
mis te teete, teete õigesti“.
nüüdseks ka Rakke piirkonna teedest.
Soovin, et elu ikka paremaks läheks
Lõppeva aastanumbri prioriteedid
ja kõikide järgmise aasta soovid täitukolid ja on suurte projektidega seotud
sid.
tegevused ja nende lõpetamine, kevadel teede investeeringute planeerimine
Kaarel Moisa
ja jooksev korrashoid, sügisel lumetõrAbivallavanem
je korraldamine ning igasugused jooks-

Valla
ehitajad
soovivad
rahulikku
jõuluaega
Valla ehitajad Tiina Kunberg, Veiko
Raja, Janno Külmallik ja Ain Liivak soovivad rahulikku jõuluaega kõigile valla

Ehitajate tulemuslik töö.
Foto Aivar Jalakas

Usinad valla ehitustöölised. Foto Aivar Jalakas

elanikele.
Nad on kaasaegselt renoveerinud ja
sotsiaalosakonnale
üle andnud mitmed
elemispinnad abivajavatele inimestele
kasutamiseks.
Head vana lõppu
ja uue algust!

2018. aastal sündis Väike-Maarja
vallas 55 last (03.12.2018 seisuga).
Suri 85 vallakodanikku (03.12.2018
seisuga).
Sündinud 55st lapsest olid 28 poisid
ja 27 tüdrukud. Sündis üks paar kaksikuid, poisid. 22 last sündis abielus vanematele. Ilma isata registreeriti kahe
lapse sünd. Ühel juhul ei olnud lapse
ema veel täisealiseks saanud.
Üldiselt soovivad vanemad panna
lapsele nime, mis on eelnevalt Eestis
eesnimena kasutusel. Vaid mõningatel
juhtudel oleme nimekomisjoniga nõu
pidanud. Lastele pandud eesnimedest
kokkuvõtet tehes selgus, et kõik Väike-Maarja vallas sündinud lapsed on
saanud aasta lõikes erinevad nimed.
Ükski nimi ei kordu. Kahel korral on registreeritud küll poisslapse nimi Kenneth, kuid ühel neist on ka teine eesnimi Thor.
Kaks eesnime pandi kahele tüdrukule ja viiele poisile. Kolme eesnime pole
keegi soovinud oma lapsele panna, kuigi seadus võimaldab panna kuni kolm
eesnime.
Harva esinevatest nimedest võib
välja tuua tüdrukute nimed Murel,
Ruudi ja Gereli ning poiste nimed Dominic, Walter, Mairon, Anno ja juba
eelnimetatud Kenneth Thor.
Väike-Maarja valda on oma elukoha registreerinud 2018. aastal (seisuga
03.12.2018) 141 isikut ja vallast välja on
elama asunud 169 isikut.
2019. aasta muudatustest elukoha
registreerimisel
2019. aastal kehtima hakkava seaduse järgi on isikul kohustus esitada
uue elukoha andmed 14 päeva jooksul
alates kolimisest: praegu on isikul kohustus esitada uue elukoha andmed
30 päeva jooksul uude elukohta elama asumisest. Tähtaja lühendamine
on tingitud vajadusest aktuaalsemate
andmete järele. Teisalt ka see, et isikule on elukohateate esitamine tehtud
väga lihtsaks – tal on võimalus kasutada e-teenust, e-posti, kirjaposti ja saab
ka asutusse kohale minna. Kolmandaks
on see isikule endale kasulik esitada
elukohateade võimalikult ruttu, sest
on juhtunud, et kuuajane viivitamine
on jätnud isiku ilma mingist kohaliku
omavalitsuse teenusest või soodustusest. Näiteks maamaksu soodustuse
saamine, kui isik asub uude elukohta

Väike-Maarja vallavalitsusel on traditsiooniks kinkida
uutele vallakodanikele hõbelusikas. Foto Kristel Kitsing
elama 15. detsembril, elukohateate esitas 10. jaanuaril, seega 1. jaanuari seisuga (mis võetakse aluseks maamaksu
arvestamisel), ei ole aadress muutunud.
Elukoha aadressi kehtivuse alguse
kuupäev on elukohateate esitamise
kuupäev, juhul kui elukohateatele pole
märgitud kehtivuse algusena kuni 14
päeva varasemat kuupäeva alates elukohateate esitamisest. 14 päeva varasemat kuupäeva on võimalik esitada
nii Eestis kui välisriigis kolimisel, kui
elukohateade esitatakse või edastatakse KOV-le.
Näide: Eesti sisene kolimine. Isik
esitab puudusteta elukohateate 2. jaanuar ja on märkinud elukoha alguse
kuupäevaks 19. detsember? Võimalik
registreerida, sest 19. detsember on
täpselt 14 päeva varasem kuupäev. Kui
esitab puudustega elukohateate (nt
omaniku nõusolek puudu), annab KOV
puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, kui
puudused kõrvaldatakse tähtajaks, on
õigus saada elukoha alguse kuupäevaks 19. detsember.
Välisriiki elama asudes on kohustus
esitada uue elukoha andmed ühe kuu
jooksul viimasele elukohajärgsele KOVle. Välisriiki kolimisel on 30-päevane
tähtaeg jäetud alles, sest vahemaad
on pikemad ja võimalused kehvemad
ning ka kogu asjaajamine ja kolimine
on keerulisemad ja aega nõudvamad
(nt saatkonna ja elukoha vahemaa võib
olla pikk). Võrreldes riigisisese kolimisega on välisriiki elama asumisel elukoha andmete esitamisel ka see erand,

et isik võib esitada uue elukoha andmed etteulatuva kuupäevaga (kuni 30
päeva).
Välisriiki elama asudes on elukoha
andmete kehtivuse alguse kuupäevaks
samuti elukohateate esitamise kuupäev, kui elukohateatele pole kehtivuse
algusena märgitud üks kuu hilisemat
kuupäeva avalduse esitamisest. Kui
isik on juba välisriiki kolinud, siis on tal
õigus esitada elukoha kehtivuse alguse
kuupäevaks avalduse esitamise kuupäevast 14 päeva varasem kuupäev.
Võrreldes kehtiva seadusega on sätestatud uus regulatsioon, mille kohaselt võib isik kolme kuu jooksul lapse
sünnist arvates esitada elukohateates
lapse elukoha andmete kehtivuse alguseks lapse sünnikuupäeva, kui lapse
sünd on registreeritud välisriigis ja lapse elukoha andmed rahvastikuregistris
puuduvad või on varem rahvastikuregistrisse kantud välisriigilt saadud
asutuse andmete alusel. Regulatsiooni
vajadus on tingitud praktikas esinevatest probleemidest, kus laps sünnib
välisriigis, kuid kehtiva seaduse kohaselt ei ole võimalik lapse elukohateates
märkida lapse elukoha andmete kehtivuse alguskuupäevaks sünnikuupäeva
ning seetõttu jäävad isikud ilma teatud
elukohaga seonduvatest õigustest (näiteks elukohaga seonduvad KOV makstavad hüvitised ja toetused).
Lisaks on uuenenud riigiportaal
www.eesti.ee
Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Kase park vajab uuendamist
seisundis ja ohtlikud puud.
Kase park asub Rakke aleLisaks raietöödele on
viku südames Faehlmanni
Kase pargis kavandatavad
tee ja Kase tänava nurgal.
järgmised tegevused:
Tegemist on suhteliselt
Istutada parki uusi puid
niiske loodusliku rohealaja põõsaid. Kavas on istuga, kus põhiliseks puuliigiks
tada aru- või sookaskesid ja
on sookask, leidub üksikuid
aktsentpuudena erinevaid
tammesid, vahtraid, mõned
kase liike, sorte. Kindlasti
kuused ja toomingad. Pargi
tuleb parki tuua põõsarinrajamise käigus on jäetud
ne, st istutada parki põõkasvama tol hetkel sobisagruppe.
vaks osutunud puud. Kuid
Kõrvaldada mänguväljapeagi kümme aastat tagasi
kult kõik ohtlikud elemenrajatud pargis on paljude
did (piirdepalgid, katkine
kaskede seisund muutuKase park.
liblikaosa) ja teostada turnud väga halvaks – puud on
murdumisohtlikud ja ohus- Foto Leie Nõmmiste vakontroll.
Tõsta pargiteede teepinda äärekivitavad pargis liikujaid.
dega ühele kõrgusele, anda õiged kalDendroloogi hinnangul on paljud
ded. Pealiskatteks sobib, kas graniitkilpuud oma eluea lõpul, st pargis toimub
lustik paesõlmetel või kruusaveeris.
loomulik puude välja langemine, st
Parandada pargis sild ja kontrollimurdumine. Ka sellel aastal on pargis
da silla laudise osa ja alustalad. Kõik
mitu puud murdunud, üks neist langes
katkised osad uuendada või vajadusel
osaliselt laste mänguväljakule.
ehitada uus sild.
Kase pargis kasvavad puud on koos
Vaadata üle pargivalgustus, sest osa
OÜ Viru Haljastus spetsialistiga üle
valgusteid on lõhutud, alles ainult posvaadatud ning raiesse minevad puud
ti alus maapinnal.
on märgistatud. Raietöid on kavas teha
mitmes etapis, st puid ei võeta maha
Leie Nõmmiste
ühel aastal, vaid 38 märgistatud puud
keskkonnanõunik
võetakse ära 2-3 aasta jooksul. Sellel
aastal võetakse maha kõige halvemas

Soovime kõigile
rõõmsaid jõule
ja
õnnelikku
uut aastat!
Väike-Maarja Lasteaed
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Vee säästmise video tõi
Väike-Maarja õpilastele võidu
Väike-Maarja gümnaasiumi 5. klassi
õpilased tegid keskkonnateemalisele konkursile mini Negavatt video
vee säästmisest ja võtsid sellega vanemas vanuserühmas (4.–6. klassid)
võidu.
Võitjad selgusid KIKi töötajate
ühisel arvamusel, kes kiitsid, et Väike-Maarja gümnaasiumi videos tuuakse humoorikalt välja erinevaid vee
säästmise viise.
Negavati projektijuht Kadi Mitt sõnas, et parimatest parimate valimisel
lähtusid KIKi töötajad eelkõige sellest,
kui hästi oli videos keskkonnaprobleemi olemus kirjeldatud. „Hindasime ka
pakutud lahenduste konkreetsust ning
kindlasti oli kasu sellest, kui lahendus
sisaldas mõnda uut ja innovaatilist
mõtet.“

Kuvatõmmis videost
I koha auhinnaks on 700 euro ulatuses reisiraha mõne Eesti muuseumi,
looduskeskuse, ettevõtte, elamuspargi
külastamiseks või matka läbiviimiseks.
Keskkonnateemalise videokonkursi
mini Negavatt korraldas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK). Konkursile saabus 65 keskkonnateemalist videot, osa võttis pea 400 koolinoort.
Kristel Kitsnig

Salla liukivi hoidmine on üks aasta
hiiesõbralikest ettevõtmistest
Tunnustatavate ettevõtmiste hulgas
Hiite Maja sihtasutus tunnustas Taron kahe pühapaiga hoidmine, pühapaitus isikuid, asutusi ja kodanikuliikukade kaardi valmistamine, hiiepuude
misi, kes on käesoleval aastal paistpärimusi tutvustava graaﬁkanäituse
nud silma hiiesõbralike tegudega.
korraldamine, metsamaal asuvate püÜhena tunnustuse saajatest märgiti
hapaikade kaitsmine ja avalikkuse ning
ära meie vallas asuva Salla liukivi
võimude teavitamine pühapaikade olukorrastajad.
Virumaa Katkuküla
ehk Simuna kihelkonnas
Emumäe
põhjanõlval
Salla põlisküla Pärt-Jaagu talus asub liukivi.
Lugematud põlvkonnad
pereemasid on käinud
sealt lapseõnne saamas
ning lugematud lapsed
ja vanemadki inimesed
on seal liueldes rõõmu
kogenud.
Salla liukivi. Foto Arvi Eelma
Pärt-Jaagul elav pekorrast.
rekond Lankots ja Hando Kuntro on
Hiiesõbralike tegude tunnustamihoolitsenud, et kivini viiv rada oleks
sega soovib Hiite Maja väärtustada
ikka avatud ja ümbrus korrastatud.
pühapaikade hoidjaid ning aidata kaaSamuti on koostöös valla ja Emumäe
sa pühapaikadega seotud loodus- ja
Arenduskeskusega paigaldanud kivile
kultuuripärandi edasikestmisele. Hiie
teabestendi. Kodukandi pärandit väärväe sündmus on pühapaikade uurijate,
tustades on nad eeskujuks kõigile Eesti
väärtustajate ja hoidjate pidulik tänusinimestele.
ündmus, mida korraldasid üheteistkümnendat aastat järjest Hiite Maja
Hiiesõbralikud ettevõtmised 2018
sihtasutus ning Taarausuliste ja MaHiite Maja sihtasutus tunnustas
ausuliste Maavalla Koda.
24.11 Tartus seitset hiiesõpra – eraiAitäh kohalikule kogukonnale ümbsikuid, kodanikuliikumist, riigiametit,
ruse korrastamise ja esivanemate päasutust ja MTÜd, kes on paistnud silma
randi hoidmise eest!
hiiesõbralike tegudega. Tänukirjad anti
üle Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda
Mart Lankots
saalis toimunud Hiie väe tänusündmuMTÜ Salla Seltsimaja
sel.
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Viru ringkonna aasta naiskodukaitsja on Anneli Mikiver
kiver ringkonda lõppeval aastal nt vaNeljapäeval, 7. detsembril Villa Thebariiklikul koormusmatkal, esmaabi ja
resa restoranis toimunud Naiskodutoitlustuse erialavõistlusel, osales suukaitse Viru ringkonna pidulikul aasrõppusel SIIL ja evakuatsiooniõppusel
tapäevapeol anti üle ka Viru ringkonKIIL. 2018 aasta aktiivsustabel näitab,
na aasta naiskodukaitsja tiitel, mis
et Anneli Mikiver on 2018 aasta oktoobtänavu läks Anneli Mikiverile.
ri lõpu seisuga panustanud jooksval
Anneli Mikiver on seotud riigikaitaastal organisatsiooni erinevatesse tesega pea kümme aastat, neist poole
gevustesse 370,5 tundi.
tegutsenud Naiskodukaitse Viru ringKolmandat aastat Lääne-Viru Rakonnas vabatahtliku juhina. Ta on olkenduskõrgkoolis sotsiaaltööd õppiva
nud Viru ringkonna suurima jaoskonna
ja hingelt suure inimesena on Anneli
– Rakvere jaoskonna aseesinaine ning
Mikiveri soov kodanikuna teha midatema eestvedamisel taasasutati Väigi head teiste jaoks, ühiskonna jaoks.
ke-Maarjasse Naiskodukaitse jaoskond
Tema poolt korraldatud heategevus(ajalooliselt üks esimesi Viru ringkonViru ringkonna aasta
matkad tõid 2014. aastal Kiltsi suurnas), mida ta aastast 2014 juhib.
naiskodukaitsja. Foto Kristel Kitsing
pere üksikemale majja uue ahju, 2016.
Jaoskonna esinaisena on ta suutnud
aastal aidati Hetegevusmatkaga kolmel
näiteks Naiskodukaitse Väike-Maarühendada eri põlvkondadest ja erineva
valla lapsel muusikakooli aastamaksu
ja jaoskonna Sügismatk ja kohalikele
sotsiaalse taustaga tegusaid naisi, võitasuda, 2017. aastal idanes Anneli Mivähekindlustatud peredele suunatud
maldades neile mitmekülgset riigikaitkiveri peas idee vanaema-aegsel meeHeategevusmatk. Samuti on lasunud
selist ja ühiskondlikku tegevust. Tema
todil tõrvaseepi keeta ning seda heatetema õlgadel Naiskodukaitse vabariikeesmärk on olnud teha kogukonnas
gevuslikul eesmärgil müüa. Nii
Naiskodukaitsest hea mainekogutigi seebi müügist vajaliga, vastutustundlik ja kogukud vahendid sügava puudega
konnaga ühte sammu käiv orErikule spetsiaalse tooli soetaganisatsioon ning see on tema
miseks.
järjepideva ja sihikindla tegutNaiskodukaitsesse astumisemisega ka õnnestunud.
sest peale on Anneli Mikiver
Anneli Mikiver hoiab au
aidanud kaasa rahva kaitsesees Naiskodukaitse tradittahte kasvatamisele ning toesioone ja rahvuslikke tavasid
tanud naiste ühiskondlikku akning jäädvustab ja väärtustab
tiivsust ja nende sotsiaalsete
organisatsiooni ajalugu. Tema
oskuste arengut. Ta on läbinud
eestvedamisel on hakatud süsNaiskodukaitse
ohutushoiu
teemselt talletama Naiskoduinstruktorite seminari, et suukaitse Väike-Maarja jaoskonna
rendada inimeste toimevõiajalugu kohalikus muuseumis
ja korraldatud koristustalguid Anneli Mikiver ja Anu Kotli valmistumas Väike-Maarja met ning ühiskonna turvalijaoskonna esimese esinaise Elsa Kotli näituseks.
sust ja stabiilsust nii tava- kui
Väike-Maarja jaoskonna esiFoto Kristel Kitsing
ka hädaolukordades.
mese esinaise Elsa Kotli koAnneli Mikiveri tööd vabatahtlikuliku esmaabi erialavõistluse korraldus,
dus. Arendatud on ühisprojekte MTÜga
na on tunnustatud ka maakondlikul ja
Väike-Maarja jaoskonna 90. aastapäeva
Kotli Maja, mis kogub, korrastab, säiliriiklikul tasandil. 2016. aastal pälvis ta
tähistamise pidu, oma piirkonnas heatab, tutvustab ja eksponeerib Elsa Kotli
Lääne-Virumaa
kodanikuühenduste
tegevusliku sinilillekampaania “Annapoja arhitekt Alar Kotli ja kogu perekonverentsil “TEEN, SEST HOOLIN!
me Au” koordineerimine, Aasta Ema
konna pärandit.
“Sädeinimese” tiitli, 2017. aastal tuntunnustuskonkurssi korraldus, isadeAnneli Mikiver annab oma panuse
nustas siseminister Andres Anvelt teda
päeva fotojahi “Paps ja laps” vedamine,
riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse
kodanikupäeva aumärgiga.
Porkuni laste suvelaagri sisustamine,
osaledes Kaitseliidu ülesannete täitMilitaarkohviku ettevalmistamine, mitmisel. Ta panustab suurel määral KaitKristel Kitsing
mete metsaõppuste ja ellujäämiskurseliidu tagalatöös välikokana. Anneli
suste organiseerimine jne.2
kuulub ka erinevaid suurüritusi orgaHea eeskujuna esindas Anneli Miniseerivasse korraldustoimkondadesse

Väike-Maarja lasteaia kalendrisse
mahub kümneid ühistegemisi
Väike-Maarja lasteaed järgib aastast
aastasse lasteaialastega toimetades
visiooni: „Parim algus isiksuse arenguks!“. Meie ürituste kavas on kümneid ühistegemisi, millega tähistame
traditsioonilisi kalendritähtpäevi.

2018. aastal läbis meiegi ettevõtmisi
teema „Eesti Vabariik 100“ oma tähtsuse ja pidulikkusega. Lasteaias toimusid
taliolümpiamängud, rahvalike mängude hommikud, näitused „Eestimaa on
minu kodu“ ja „Eestimaa loodus kevadel“. EV 100
ürituste kulminatsiooniks oli pidu,
kus lasteaia
muusikasaalis tantsis ja
laulis koos
100
rahvariietes last.
Sellest aastast meenub
veel lasteaia
sünnipäevanädal, peõp Kaja Alasoo jõulujutu ja meisterdamistuba. Foto Sirje Orro repeod rühmades, õpetajate päeva
tähistamine,
kadritrall ja
veel
teisigi toredaid
ühistegemisi.
Rõõmu
valmistas ka
see, et kui
2018. a alguses oli meie
lasteaias
134 last, siis
2018. a detSpordipidu. Foto Sirje Orro

EV 100 pidu. Foto Sirje Orro
sembris on lapsi 158.
Käes on jõuluaeg, ilus ja harras päkapikumütsidega aeg. Lasteaias helisevad kõikide kõrvus jõululaulud ja ringi
käivad särasilmsed lapsed ning õpetajad. Lasteaia traditsiooniline jõuluaeg
algab kõikidele rühmadele õpetaja Kaja
Alasoo jutustusega jõuludest ja sellele
järgneva ühise kaunistuste meisterdamisega. Alati ootame huviga rühmade
jõulupidusid, laste vahvaid jõulukavasid ja -näidendeid, mis toovad meie
majja südantsoojendava jõulutunde.
Seda erilist jõulutunnet ja -rõõmu
soovime kogu Väike-Maarja valla rahvale pühade eel ja ajal. Samuti soovime
kõigile head uut aastat!
Uus aasta algab lasteaias taas traditsioonilise aastaringina, mis väikestele kasvandikele õpetab meie kodu
lugu ja loob igapäevase eluga seotud
turvatunde.
Tiia Mänd
Väike-Maarja Lasteaia direktor
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Jõuluvana on siiski
päriselt olemas…
Me liigume ajas, ikka edasi, sest teistpidi pole see lihtsalt võimalik. Katsume
hoida selja sirge ja suuname pilgu nii
kaugele, kui mõte küünib, proovides
haarata nii võimalikult suurt pilti, kui
hetked ja olukorrad lubavad. Aegajalt
tuleb siiski ka tagasi vaadata, veendumaks, et orientiirid on õiged. Mööduvale aastale pilguheit võtab kaela kangeks, sest kauneid hetki ja kordaläinud
sündmusi, mida meenutada, on ikka
päris palju.
Eelmisel aastal saatsin jõuluvanale
kirja, kus kirjutasin trükitähtedega oma
jõulusoovi, no et taadil ikka lihtsam lugeda oleks ja kirja sisu üheselt mõistetav saaks. Soov ise oli lihtne: „Palun too
mulle pikk, ilus ning päikesepaisteline
suvi!“
Sain, ja mitte ainult imelise suve
vaid imelise aasta. Tõsi küll, mitte
mina üksi, ikka me kõik. Päikesest nõretav pilvitu taevas teeb vist meie kõigiga imet või juhatab siis kokku õiged
inimesed, kellede sisemine päike selle
mõjul särama lööb ning kelledega koos
plaane pidada ja neid hiljem sündmusteks realiseerida on lihtsalt üks lõbus
mäng. Seda mööduv aasta just on olnudki.
Mõned nopped..
Esimesena jääb mõte kinni Georg
Lurichi kuju avamisetseremooniale ja

Koostöös loome turvalisust

konnaga head koostööd ning ei tulnud
meid kordagi lähemalt vaatama. Lisaks
hulgaliselt mõnusaid inimesi, kes kõigest sellest osalistena mõnusa elamuse said. Septembrist algas uus hooaeg,
neljas. Uue hooajaga käivitasime ka
koolikampaania, mis seisneb selles, et
kaks klassi, kes kogu sarja vältel kõige
enam esindatud on, saavad kevadel,
sarja lõppedes auhinnaks sihtotstarbelise rahasüsti, mida võib kulutada siis
klassiga midagi põnevat ette võttes.
Teadupärast on lapsi raske metsa meelitada, ja eks nii mõnigi “Ohh“ on metsas liikudes kõiki maapõhja proovinud
saata. Aitäh teile, gümnaasiumirahvas!
Tänu teile toimib imehästi mõte “sport
massidesse“. Viimasel etapil oli meid
106! Ja uskuge mind, metsa mahub veel
ja tasub uudistama tulla, mida me kord
kuus neljapäeva õhtuti metsas teeme.
Või siis… Pandivere päeva laste kergejõustiku mitmevõistlus, mida korraldame viiendat aastat (juba), tõi rajale
rekordilise arvu lapsi – 64 ja kaks korda
niipalju lapsevanemaid. Hea meel oli
kuulda, et tuldud oli kaugemaltki kui
oma valla piirid. Ajasime küll ilusa ilma
kaela, aga hea meel oli ikkagi, et meid
on märgatud mujalgi. Seda korraldada
on tõeliselt suur lõbu, ehk ka sellepärast, et kogu meeskond, kes sel päeval
platsil, teeb koostööd juba mitmendat

Lurichi üritusest spordihoones. Foto erakogu
sellele eelnenud korralikku vastupidavust nõudvale amokijooksmisele. Siiski
vahendeid valides, et kõik sujuks paremini kui plaanitud. Eks meist enamus
on kogenud tunnet, kui istutakse valge
paber ees, mis ootab arukat ja säravat
loomingut ning sul pole absoluutselt
õrna aimugi, milline uks vaja riivist
päästa, et paberile peale kriipsujukude veel midagi mõistlikku lisanduks.
Kui seltsimehed „võiks“ ja „peaks“ juba
väga ülbeks ja üle käte kippusid minema, tuli ükspäev gümnaasiumi huvijuht Helina ja teatas, et neil Geidiga
tuli mõte. Seda arendades ja lihvides
ja kordi ümber mängides ning õpilaste peal testides, jõudsime selle kena
sportliku proloogini spordihoones, mis
eelnes Georg Lurichi kuju pidulikule
avamisele ning kus osales palju teada-tuntud endisi ja praegusi sporditähti ja spordisõpru. See olnuks nagu
ﬁlmi tegemine, kus kaadreid kokku on
tuhandeid ja ekraanile jõuab vaid sajandik tööst. Meie meelset sai hea ﬁlm,
kannataks teist kordagi vaadata.
Ja siis… Kohalik tervisespordisari
„Seriaalivaba õhtu“ kolmas hooaeg ei
pidanud kordagi oma plaane muutma:
oli vaja lund, siis oli see olemas, päike alati saatjaks. Oli vaja sooja, tuulevaikset jooksuilma, aga palun. Viimast,
rattaorienteerumise etappi korraldades oli proovikiviks ainult üks mesine
mõmm metsas, kellega arvestama pidime, aga temagi tegi korraldusmees-
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aastat ja igaüks teab oma rolli suurepäraselt.
Ebavere rahvas on suvel tublisti
tööd rassinud ja ikka kõik selle nimel,
et suusk talvel lõbusamalt lippaks,
takerdumata mullast välja upitavate
kivide taha. Nii mõnedki põnevad „kitserajad“ hingavad kergemalt, päästetuna pealetükkivast võsast. Kes metsas
käinud, see teab. Radade ääres ootavad oksahunnikud hakkemasinat, mis
ladestatud hunnikud ära jahvatab. Seeläbi saavad täidetud ka lohud, mis sadudega mülkaks kipuvad minema.
Spordihoone meeste dušširuum
saab jõulukingiks kaua oodatud uued
duššid, lihtsad ja moodsad. Ei ole vaja
enam pead vaevata, kas keerata kraani
vasakule või paremale. Vesi on eelsegatud ja ühe nupulevajutusega on treeningujärgne kosutav värskendus kohal.
Iga kasutaja saab omapoolse heaperemeheliku panuse anda dušše sõbralikult ja hellalt koheldes.
Aitähh, hea jõuluvana! Hoia ikka
päikest meie õuel ja lase sel särada nii,
et see jõuaks täita meie põued põhjani
suure soojuse ja rõõmuga, mida vajadusel jagada neilegi, kel seda kasinamalt käes.
Imelist jõuluaega!
Jane Kool
Väike-Maarja Spordikeskuse juhataja

Aasta hakkab juba läbi saama ning on
paras aeg sellele tagasi vaadata. 2018.
aasta esitas nii politseile kui ka Väike-Maarja valla kodanikele mitmeid
väljakutseid. Rakke ja Väike-Maarja
vallad olid just ühinenud ning paljudel
inimestel, eelkõige endise Rakke valla
inimestel, oli tulevik ebaselge.
Tänaseks on aga tunda, et valdade
liitmine oli ainuõige otsus. Rakke piirkonnas on oluliselt parandenud sotsiaalvaldkonna tegevused ning seda
tunnetan just läbi politseiliste tegevuste, kus on tihe koostöö valla sotsiaalosakonnaga. Politsei roll on edastada
info, kuid küllalt tihti oleme koos sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötajaga
väljas, vestlemas isikutega kes abi vajavad. Koos abistamine on lihtsam ja ka
mõjusam.
2017. aasta lõpust on politsei rakendanud uut lähenemist noorte karistuspoliitikas – selleks on taastav õiguse
ja mittekaristuslikud meetodid. Kindlasti on veel pikk tee minna, kuid juba
aastaga on näha, et mittekaristuslikud
meetmed on mõjusamad kui rahatrahv.
Need ei puuduta ainult korda rikkunud
noorukit vaid ka tema vanemaid. Lihtsamalt öeldes on politseil võimalus

Jaanus Mätas. Foto erakogu
menetlus lõpetada või seda üldse mitte
alustada, kui korda rikkunud nooruk on
nõus kahju heastama või läbima nõustamise.
Olen veendunud, et selline lähenemine annab pikemas tulevikus parema
tulemuse, sest selline meetod ei ole
suunatud otseselt karistamisele vaid
probleemide väljaselgitamisele ja nendega tegelemisele. Inimest ei saa paraku vastu tema tahtmist aidata. Seega
loodan nii lapsevanemate kui ka noorte

mõistvale suhtumisele. Usaldage abipakkujaid.
Oluline roll on kogukonnas veel
hoolimisel ja märkamisel. Õigeaegne
märkamine aitab ära hoida raskemaid
tagajärgi, mis võivad kujundada omakorda juba noore inimeste arengut.
Olgem julged märkama ja infot edastama inimestele, kes antud valdkonnaga tegelevad. Märgatud on üksi kodus
olevaid lapsi, kaklevaid vanemaid, joobes juhte, korda rikkuvaid noorukeid,
alkoholi liigselt tarvitavaid vanemaid,
puuduvat suitsuandurit, jne. Kõik need
ja kindlasti veel paljud muud erinevad
olukorrad on ohuks meie turvalisele
tulevikule. Suured tänud märkamast!
Kuna tulemas on jõulupühad siis
soovingi, et keegi meist ei jääks märkamata ning et kõigil oleks keegi, kellega
rahulikult jagada pühaderõõmu.
Kauneid jõule, meeleolukat aastavahetust ning väljakutseid pakkuvat uut
aastat!
KOOSTÖÖS LOOME TURVALISUST!
Jaanus Mätas
piirkonnapolitseinik

Simuna vabatahtlike päästjate lõppev aasta
Selle aasta kuum suvi algas meile juba
maikuus. Esimene metsapõleng toimus Simuna lähedal. Õnneks suuremat
kahju ei toimunud, kuna põleng avastati kiiresti.
Kuuma ja kuiva suve tõttu toimus
üle Eesti palju metsa- ja maastikupõlenguid. Käisime tuld kustutamas erinevates piirkondades ja olime abiks
kutselistele päästjatele.
Aastal 2018 õnnestumised: rahastati komandohoone õhksoojuspumpade
soetamise projekti (PRIA), maastikusõiduki ATV ostmise projekti (Eesti Külaliikumine Kodukant), komandohoone
välisuste vahetamise projekti (PRIA) ja
ATV vedamiseks haagise ostmise projekti (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit).
Aitäh projektide kaasﬁnantseerijatele ja toetajatele: Väike-Maarja vald,
Päästeamet, Baltic Agro, Kaido Höövelson (BARUTO), Priit Beljaev, Margus
Kruut ja Päästeliit.
Aga kõige suurem aitäh vabatahtlikele päästjatele, kes pidasid vastu rasketes tingimustes päästetöödel.
Käes on jõuluaeg, kuid meie vabatahtlike valve kestab edasi. Tegime
sellel aastal palju ka päästealast en-

Päästealane ennetustöö Pandivere päeval 2018. Foto erakogu
netustööd ja loodame, et jõulud ning
aastavahetus tulevad õnnetusteta.
Väike-Maarja valla rahvale soovime
rahulikku ja turvalist jõuluaega ning
aastavahetust!

Mart Pruul
Simuna vabatahtliku abikomando
pealik

Austatud Simuna Rahvamaja suured ja väikesed isetegevuslased,
muusikakooli pere ja raamatukogu ning kõik sõbrad, toetajad
ja seltsielus kaasaaitajad!
Hämaras-hämaras talveöös
mööda lumiseid radu
uitab üks mõte,
üks lootus,
üks usk,
et uus aasta oleks parem,
oleks otsimisterikkam
ja leidmisterõõmsam
Rõõmu iseendast ja oma lähedastest!
Olgu vaikne jõulurahu Sinu toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub tervist, õnne, kõike head!
Auli Kadastik
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Väike-Maarja Põllumeeste Selts aastal 2018 Väike küla, palju rõõme
Iga aasta toob Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi tegevusse uusi tuuli.
Meil on traditsioonilised tegevused,
uued mõtted ja tulevikusihid. Seltsi
liikmeid ühendab uuendusmeelsus,
nooruslik särts ja kindel teadmine –
maal on mõnus elada! Väike-Maarja
Põllumeeste Seltsi liikmed toimetavad
täna üheskoos – samamoodi kui 122
aastat tagasi, sest väärt mõtted vajavad
elluviimist. Väike-Maarja Põllumeeste Seltsiga on viimasel aastal liitunud
mitmed tegusad inimesed ning tunda
on edasiliikumise vaimu.
Väike-Maarja Põllumeeste Selts
osutab juba pikemat aega kahte kogukonnas vajalikku teenust – taluturu ja
taaskasutuskeskuse teenust.
Väike-Maarja taluturg
on 2009. aastal seltsi poolt alustatud kogukonnateenus, mis võimaldab
kohalikel tootjatel turustada väga
väikeste kuludega oma toodetud toitu ning tarbijatel osta värsket ja väärtuslikku lähikonnas toodetud toitu.
Paljud tooted, näiteks hapukapsas ja

jatele paremini leitavad.
Väike-Maarja Õhtukool
on kestnud kaks hooaega ning see
on põllumeeste seltsi elukestva õppe
töögrupi üks tegevustest, mida on
eest vedanud seltsi liige Sven Kesler.
Tänavu kevadesse jäi kolm Õhtukooli
kohtumist. Veebruaris Kaido Höövelsoni (Barutoga), märtsis Rakke muuseumi
eestvedaja Antti Ilometsaga ning mais
oli külaliseks Alar Streimann.
Huvi õhtukooli vastu, hoolimata
reklaamist, on kogukonna inimeste
seas aga olnud vähene, mistõttu oleme
otsustanud Õhtukooli regulaarsesse
toimumisse teha pausi ning korraldada
kohtumisõhtuid huvitavate külalistega
veidi harvemalt.

Pandivere peretalude päev
leidis sel aastal aset 7. juulil ning oli
järjekoras viies. Tänavu võttis korralduse täielikult enda kanda Väike-Maarja Põllumeeste Selts koostöös MTÜga
PAIK. Euroopa kultuuripärandi aasta
oli Pandivere peretaludes ning tutvustasime siinseid
traditsioone ja
kombeid, juurdunud oskusi ja
teadmisi, pärimusel põhinevat loomingut.
Väravad avasid Väike-Maarja
valla 12 peretalu
ja külastuskohta.
Külalised said
rohkem
teada
maaelust, teha
tutvust loomade
ja põllumajandustehnikaga,
Põhja-Eesti kohaliku toidu tuvustuspäev taluturul.
osaleda töötuFoto Marju Metsman
bades ja ekskursioonidel, lõõgastuda looduses, maitskoduleib on valmistatud traditsioonilita ehtsat talutoitu ning osta koju kaasa
sel, aastasadu Eestis kasutatud meetokohalikke tooteid. Muusikalist meeledil. Hoidised on valmistatud valdavalt
olu pakkus sel päeval ka Väike-Maarja
esiemade retseptide järgi. TeraviljatooPasunakoor Vallo Taari juhtimisel Päted on koorimata terast, st täisteratoort-Jaagu kamatalus Salla külas, Avispea
ted. Köögiviljad ja puuviljad kasvatatud
külas Kassiorus ja Kruusiaugu talus.
väiketalude põldudel ja aedadaes. Mesi
Traditsioonilistest seltsi tegemikogutud Pandivere piirkonna metsasest jäi tänavusse aastasse traditsioodest ja niitudelt. Enamus toitu pärineb
nilised üldkoosolekud kevadel ja
20km raadiusest. Väike-Maarja Põllusügisel, kevadine taimemüügi nädal
meeste Seltsi taluturule kui teenusele
taluturul, osalemine Pandivere laaon omistatud Põhja-Eesti kohaliku
dal ning talutoidupäeval, pidasime
toidu märgis. Taluturul on avatud Põhseltsi lõikuspidu väljasõiduga Viinisja-Eesti kohaliku toidu müügilett. Maitu kunstimuuseumisse.
kuus leidis Kadri Kopso eestvedamisel
taluturul aset ka Põhja-Eesti kohaliku
Kartulinäitus
toidu infopäev.
Traditsiooniliselt osalesime seltVäike-Maarja Põllumeeste Seltsi
siga küll sügisesel talutoidupäeval
taluturg Väike-Maarja bussijaamas
Väike-Maarja Seltsimaja juures, kuid
Simuna mnt 11 on avatud reedeti ja
sel korral püüdsime enda jaoks teha
laupäeviti kell 10.00-15.00. Kontakka midagi teistmoodi. Möödunud sütid: tel 526 0283 (Kai Tomingas – põllumeeste seltsi taluturu toimkonna eestvedaja): e-post vmps@vmps.ee
Väike-Maarja taaskasutuskeskus
on 2007. aastal alguse saanud abivajajatele väga vajalik kogukonnateenus. Keskuse tööshoidmine on
põllumeeste seltsi naiste vabatahtlik ja tasustamata tegevus. Vajalikud
ruumid on andnud tasuta kasutada
Väike-Maarja vald. Võtame vastu pestud, puhtaid, terveid ja kasutuskõlblikke asju: riideid, jalanõusid, tekstiile,
aksessuaare, hobivahendeid, nõusid,
mänguasju, muusikat ja ﬁlme ning
muid tarbeesemeid. Taaskasutuskeskusest leitud sobivatel esemetel on
sümboolne tasu. Taaskasutuskeskus on
avatud igal laupäeval kella 10.00-13.00.
Aadress: Tamsalu mnt 1, Väike-Maarja, II korrus, kontakt: 5656 4959 (Tiia
Uutsalu – sotsiaalse kogukonnateenuse töögrupi eestvedaja). Möödunud
aastal toimunud kohaliku omaalgatuse
programmi projekti läbi on taaskasutuskeskuse riided ja jalanõud abivaja-

la’, ’Väike Verev’, ’Anti’, ’Maret’, ’Tiina’,
’Juku’, ’Reet’, ’Piret’, ’Ants’, ’Sarme’,
’Sulev’, ’Olev’, ’Varmas’, ’Linda’, ’Ats’,
’Tuuslar’, ’Kuldkera’ ja ’Kalev’. Kartulid
võtsid kasvatada seltsi liikmed Kai ja
Indrek Tomingas, Tiia Uutsalu ja Heino Raidla, Jaanus Raidlo, Ülle ja Marju Metsman ning Sven Kesler. Annika
Michelson, kes aktiivselt kogu kartulikasvatusprojekti taga seisis, kasvatas
ja tõi talutoidupäeval näitusele ka soome, rootsi ja taani vanu kartulisorte.
Talutoidupäeva külastajate huvi kartulinäituse vastu oli suur, mis omakorda
innustas samasisulist ühist ettevõtrmist seltsi liikmete seas kordama ka
tuleval aastal.
VMPS arenguhüppel
Möödunud aasta sügisesel üldkoosolekul oli teemaks seltsi tegevuse
aktiveerimine, uute liikmete leidmine.
Otsustasime kandideerida Kodanikuühiskonna sihtkapitali arenguhüppe
projektivooru ning osutusime valituks
tegevuskavaga “Tugev selts = seltsivam,
tugevam ja võrgustunum kogukond».
Väike-Maarja Põllumeeste Selts tugineb arenguhüppe saavutamisel kolmele väärtusele: ühendada inimesi,
tugevates taludes toota tervist ja hoolides kohalikust elust olla maaelu eestvedajaks. Projekti eesmärgiks on tegevusvõimekam selts, kus liikmed tegut-

sevad motiveeritult ühiste eesmärkide
saavutamisel, toimivate võrgustikena
ka seltsi töögruppides; piirkonna ühingute ja ettevõtjatega on leitud ühisosa
kogukonnateenusteks.
Projektis on kolm põhiteemat:
meeskonnatöö arendamine, kommunikatsiooni tõhustamine ja seltsi liikmete oskuste ning teadmiste arendamine.
Tegevuste läbi töötame välja loogilise ja toimiva seltsi strateegilise
sisemise- ja väliskommunikatsiooni
kava, mis saab ühingu infotegevuse
aluseks. Meeskonnatöö arendamise
kaudu kasvab nii seltsi kui laiemalt
terve kogukonna suutlikkus ühistegevuseks, võrgustike loomiseks, avalike
sündmuste rohkemaks korraldamiseks
ja kogukonnateenuste kvaliteetsemaks
pakkumiseks. Laialdasemate oskuste
ja teadmistega seltsi liikmed on suur
väärtus seniste seltsi poolt pakutavate kogukonnateenuste arendamisel ja
uute kogukonnateenuste pakkumisel.
Projekti tegevustest on juba toimunud seltsi kevadine arenguseminar
ning kommunikatsiooniseminar-praktikum. Alustame koostöös Väike-Maarja
avaliku internetipunktiga arvutikoolitustega töögruppide infovahetuse tõhustamiseks ning vajalike koolitustega
seltsi pakutavate
kogukonnateenuste – taluturu
ja taaskasutuskeskuse – arendamiseks.
Infot meie tegemistest leiab
veebist aadressil
www.vmps.ee
Kartulinäitus. Foto Marju Metsman
Soovime Väike-Maarja Põllumeeste Seltsiga Väigisel tekkis seltsi üldkoosolekul mõte,
ke-Maarja kogukonnale jõudu ja ärket võiksime liikmetega koos midagi
sust traditsioonilistes tegevustes ja
kasvatada ning talutoidupäevaks koosuute ideede elluviimisel ning kaunist
tada laadakülastajatele ka väike näijõuluootust!
tus. Liisk langes kartulile. Sel kevadel
saime Eesti Taimekaitse Instituudi vaMarju Metsman
hendusel kasvatada 21 sorti kartulit:
VMPSi liige
’Tuljak’, ’Jõgeva kollane’, ’Teele’, ’End-

Rõõm number 1. Eipri külasse on lõppeval aastal kolinud uusi peresid ja
sündinud lapsi.
Rõõm number 2. Aastat alustasime Eipri külamajas hoogsalt kolmekuningapäeva tantsutoaga, kus esines
ja tantse õpetas tantsuselts Tarapita.
Tantsutoaga jõudis meie küla ka Aktuaalse Kaamera ekraanile.

kaunistasime savipotte. Oli südantsoojendav ühiselt ilu luua. Kui huvi on, jätkame töötubadega hea meelega.
Rõõm number 7. Teist korda toimus
sel aastal Eipris kuue naaberküla ühine
külade päev, kus Eipri, Avispea, Triigi,
Pandivere, Raeküla ja Rastla võtsid
mõõtu kümnel alal. Lisaks võistlushoo
ja tegutsemisrõõmu pakkumisele suu-

Kelgumaraton Eipris. Foto Heili Tammus
Rõõm number 3. Oleme püüdnud
külarahvale ikka korraldada erinevaid
üritusi ja eriti soosida tegevusi peredele. Hästi õnnestus sel aastal vastlapäeva tähistamine, mis tõi meie ligi 90 elanikuga külas välja lustima kolmandiku.
Võisteldi pikima liu nimel, täpsuskelgutamises, kelgumaratonil, lumetorni
ehitamises ning muidugi söödi hernesuppi ja vastlakukleid.
Rõõm number 4. Lihavõtete ajal
tulime taas külamajas peredega kokku. Väiksemad osalejad värvisid mune,

rendas päev õlg-õla-tunnet meie naabritega.
Rõõm number 8. Enne, kui aastanumber vahetub, on ka tänavu ees traditsioonilise küla jõulupidu, kus katame külarahvaga ühiselt peolaua ning
nagu eelmiselgi aastal, on lubanud
külalastele sellele peole tulla ka jõuluvana.
Uuel aastal plaanime tegeleda küla
arengukava uuendamisega ning püüame leida lahenduse küla tänavavalgustuse puudumisele. Soovime ikka tuua

Naaberkülad kasvatasid läbi meelelahutuslike võistluste õlg-õla-tunnet.
Foto Heili Tammus
suuremad valmistasid munatoite. Seejärel korraldasime võistlused ikka nendesamade värvitud munadega ja istusime pika laua taha valmistatud toite
maitsma.
Rõõm number 5. Traditsiooniliselt
tulime kokku Teeme ära! talgutel, et
teha külamajas suurpuhastust ja selle
ümbrust korrastada.
Rõõm number 6. Uueks ettevõtmiseks olid käsitöö töötoad, kus arendasime loovust, õppisime kuivviltimist ja

külarahvast kokku erinevatel sündmustel ning loodame jätkata juba hea vundamendi saanud koostööd naaberküladega.
Täname kõiki külaelanikke ja Eipri
sõpru 2018. aasta ilusate ühiste mälestuste eest ning soovime hingetoitvaid
pühi ja palju rõõme ka 2019. aastal!
Uute kohtumisteni!
Heili Tammus
Eipri külavanem

Detsember 2018.a.
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Vao küla tegus aastaring
Käesoleval aastal valminud Väike-Maarja ja Kiltsi vaheline kergliiklustee leidis soojal ajal rohket kasutamist jalutajate, rulluisutajate, jalgratturite ja tasakaaluliikurite omanike
poolt. Hõreda bussiliikluse foonil on
see hea ja turvaline lahendus toonud vallakeskuse
Vao külale näiliselt
lähemale. Bussipeatuses
annab
pimedal ajal valgust päikese poolt
laetav
valgusti,
seegi on hea näide
turvalisemast elukeskkonnast. Kui
õnnestuks
mõni
bussiliin külla sisse sõitma suunata,
saaksid ka pensionärid odavamalt,
mugavamalt ja turvalisemalt valla keskusesse poodi või arstile ja sealt tagasi
liikuda.
Talgutöö korras sai Vao küla Väike-Maarja kihelkonnavärvides teadetetahvli. Lapsevanemad Ivi Krummi
eestvedamisel ehitasid ja värvisid
kaubaalustest rõõmsad istumiskohad
mänguväljaku äärde.
Vao Ratsaklubi korraldatav suur traditsiooniline ratsavõistlus Vao Karikas
2018 oli sel aastal kolmepäevane (22.24.06.2018). Toimus 302 starti erinevates parkuurides. Vao rändkarikas läks
järjekordselt Tondi Ratsaklubisse Paul
Argusele, kelle nimi on graveeritud ajaloolise karika küljele juba kolmel korral
vaheldumisi teiste Eesti ratsaspordi
tipptegijatega.
Kuna võistluspäevad jäid jaanipäeva ajale, siis Vao kogukonna MTÜ, MTÜ
Meie Kiltsi ja Liivaküla Küla Seltsi ühine jaanituli ja rahvalikud meeleolukad
spordivõistlused olid eriti osavõtjaterohked. Jaaniõhtu avasõnad ütles Mall
Võhandu. Meenutuseks, et Malle abikaasa oli legendaarne omaaaegne ratsaspordi fanaatik, kohalik kuulsus Võhandu Tiit, kes on rahva mällu jäänud
oma mahlakate ütlemiste ja tempudega. Võhandu Tiit nimelt võtnud kord
hobuse viinavabriku teisele korrusele
sööklasse kaasa.
Tantsumuusika eest kandsid hoolt
Bond Bändi mehed Meelis Mehiste ja
Ülo Padda. Võistluste ja jaaniõhtu helindamisele aitas kaasa Vao kogukonna
MTÜ tänu KOPi abil soetatud helitehnikale.
Vao talli hobuste ja seal treenivate
sportlaste parimad saavutused möödu-

nud aastal:
Noorhobuste piirkondlik ülevaatus
toimus 15.08. Sellel osales Vao tallist
neli noort hobust. Nendest kahe-aastane mära Come and Win ja kolme-aastane täkk Pronto van de Maltahoeve

Foto Ulvi Mehiste
pääsesid ﬁnaali. 29.-30.09.2018 toimunud ﬁnaalis osalenud 26 parima kaheja kolmeaastase täku ja mära seast valiti parimaks kolme-aastaseks täkuks ja
parimaks takistussõidu lootuseks 2018
Vao talli hobune Pronto van de Maltahoeve.
11.05.2018 Leedus Darguziais toimunud võistlustel saavutas Piret Ervald noorhobuste arvestuses esimese
koha hobusega Calanda de Laubry Z,
Vao tallis treeniv Johanna Krippel sõitis ja hüppas oma hobusega Donnette
laste arvestuses samuti esimesele kohale.
01.-03.06.2018 toimus Ruila Derbi,
kus 140cm parkuuris saavutasid Piret
Ervald ja Joie de ma Vie kõrge neljanda koha ja kvaliﬁtseerusid Eesti Meistrivõistlustele.
10.-12.08.2018 toimunud Eesti
Meistrivõistlustel tuli Johanna Krippel
hobusega Donnette laste arvestuses
kolmandale kohale.
Vao Talli maneež on saanud katuse alla, kuid ehitustööde lõpp kandub
järgmisse aastasse.
Vao kogukonna MTÜ kokkusaamiskoha sansõlme remonditööd ootavad
rahasüsti. Pärast remonti saaks seal tegeleda vaba aja sisustamise ja seltsielu
edendamisega.
Vao külavanem Mihkel Mehiste, Vao
kogukonna MTÜ ja Vao Ratsaklubi tänavad kõiki toetajaid ning soovivad
rahulikku advendiaega ja mõnusat aastavahetust.
Mihkel Mehiste
Vao külavanem

Määri küla aastaring möödus
lauldes ja mängides
ning prügikastid. Samuti värvisime ära
varjualuse. Nagu pildilt näha, on külaplats nüüd kõige vajalikuga varustatud.
Uuel aastal plaanime
paigaldada
Määri
mõisnikele
mälestuspingi ning
suunaviidad,
mis
juhatavad jalgrattaja muidumatkajad
meie
külaplatsile
telkima või niisama
puhkama.
Samuti
plaanime paigaldada Määri mõisa ajalugu kirjeldava teadetetahvli.
Tegusa tööpäeva lõpp. Foto Siim Kesler
Tänan kõiki aktiivseid kaasalööjaid ja -mõtlejaid. Temöödus 535 aastat. Pidasime traditgudeni uuel aastal!
sioonilist suve alguse ja -lõpupidu ning
tähistasime jaanipäeva. Teeme Ära talSiim Kesler
gupäeva raames rajasime külaplatsile
Määri külavanem
grillimiskoha ja küttepuude hoiukoha
Määris möödus aasta lauldes ja mängides, kuna küla esmamainimisest
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Avispea külal oli teguderohke aasta
Igal aastal toimub Avispea
külas nii mõnigi üritus, millest külaelanikud, kellel vähegi soovi, saavad osa võtta.
Juba teist aastat järjest on
Avispeal aasta esimeseks
ühiseks ettevõtmiseks Sõbrapäeva matk, mis toimub
veebruari keskel. Sellel jalgsimatkal on kõigil võimalik
rahulikumas tempos tutvuda
Avispea elu-oluga. Traditsiooniliselt lõpetab matka
ühine supi söömine. Eks ole
näha milline teekond järgmisel aastal ees ootab. Matkast
võivad osa võtta kõik, kellel
on soovi. Selleks ei pea olema Avispea elanik. Matka
toimumisest anname teada meie küla facebooki lehe
kaudu.
Iga aasta alguses saab
kokku ka külaseltsi üldkoosolek, kus tegemised ja tulevased toimetused üle vaadatakse ja paika pannakse.
Kohe, kui lumi on sulanud ootab ees ühine kevadine koristus ehk talgupäev.
Korrastatakse külaplatsi ja
bussijaama piirkond, tehakse
töid mis ühist jõudu vajavad.
Käesoleval aastal võeti teeäärest maha mitmed liiklust
segavad puud ja tiigiäärne
võsa. Meie talgupäeva traditsioon ei lähe kokku väljakujunenud “Teeme ära” talgupäevaga. Selleks ajaks on meil
koristustööd juba tehtud.
Seda põhjusel, et iga teine
mees Avispea külas on põllumees ja mai alguses kihutavad nad tavaliselt oma raudruunadega mööda põlde. Siis
ei ole neil muude tegemiste
jaoks enam aega.
Jaanipäev
tähistamise
jätsime sellel aastal vahele, et hoida kokku külaseltsi
niigi tagasihoidlikku eelarvet. Seda hoopis õilsama
eesmärgi nimel, sest aastal
2019 möödub 800 aastat
Avispea küla esmamainimi-

Pisikeste Pillide Pundi kontsert Avispea
mõõga 5ndal aastapäeval. Foto Raul Oja

Talgupäev 2018. Foto Pilvi Preisfreund

Sõbrapäeva matk. Foto Pilvi Preisfund

sest. Pidustused on küll planeeritud järgmise aasta juuni
kuusse aga ettevalmistused
käivad juba praegu. Mitme
kuu vältel on käinud kibe töö
Avispea raamatu koostamiseks. Kogutud on mälestusi ja pildimaterjali Avispea
elanikelt, infot arhiividest ja
muuseumidest. Raamatut aitab nõu ja jõuga kokku panna
Marju Metsman. Tänu tema
suurele abile ja teadmistele
on võimalik raamat ka õigeks
ajaks kaante vahele saada.
Avispea 800 raames toimub
hetkel facebookis ka fotokonkurss. Sinna saavad kõik
soovijad saata enda tehtud
pilte Avispeast. Võitja selgitab välja like´de arv, mida ta
oma pildi eest saab.
Selle aasta augustis toimus KÜLADE PÄEV EIPRIS, kus osales ka Avispea
küla võistkond. Saavutasime
auväärse teise koha. Üheks
osaks auhinnast oli bowlingu
saali kinkekaart, mida kogu
võistkond käis novembris
Rakvere bowlingusaalis realiseerimas. Oli väga meeleolukas andmine ja mõnus pitsasöömine pärast omavahelist
mõõduvõtmist.
Juba viiendat aastat on
sügiseseks ürituseks Avispeal
vastupanuvõitluse
päeva
tähistamine mäletusmärgi
“Avispea mõõk” juures. Pärast teemakohaseid sõnavõtte mälestusmärgi juures
toimus meeleolukas kontsert
Pisikeste Pillide Pundilt ja
juubeliaastale vääriliselt pakuti ka kohvi ja torti.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et oli teguderohke aasta aga
mõeldes järgmise peale, võib
öelda, et see tuleb kordades
tegusam ja põnevam.
Kaunist jõuluaega ja
rõõmsat aastavahetust!
Soovib Raul Oja
Avispea küla külavanem

Mõtteid Triigi küla aastast 2018
On aasta viimane kuu –
advendiküünlad põlevad,
peagi ehitakse kodudes
jõulupuud. Triigi küla
jõulukuusk on juba tuledesäras, külatänavatel
rõõmustavad külaelanikke lumehelbekujulised
tänavavalgustid. Aasta
lõppedes on aeg teha põgus tagasivaade tehtule.
Sel aastal suutsime
jätkata
aastavahetuse
ilutulestiku traditsiooni
ning võtsime oma külas
aasta vastu vägevate raketipaukude ja värvikireva tuledemängu saatel.
Külaüritusi korraldasime tavapäraselt: vastlad, talgud ja jaanituli. Kõikidest üritustest võttis osa päris palju
inimesi. Siinkohal veelkord tänusõnad
kõigile neile, kes oma nõu ja jõuga nende läbiviimisel abiks olid.

Triigi jõulusäras. Foto Heili Tammus
Kõige suurem heameel on mul selle
üle, et lõpuks sai teoks ammune mõte
remontida spordihoones teise korruse ruumid külaseltsile kasutamiseks.
Jaanuaris-veebruaris tegi AS Antaares
vajaminevad ehitustööd ning praegu

ootavad valminud külaseltsi ruumid köögimööblit ja köögitehnikat.
Mööbli saame muretseda tänu KOP-i kevadvooru projektile. Inventari
soetamiseks tuleb veel
võimalusi otsida.
Suvel sai Triigi küla
uue laste mänguväljaku, sügisel uue bussiootepaviljoni ja infotahvli.
Külaplatsi juurde ning
spordihoone seinale paigaldati hiljuti valvekaamerad.
Kõigile külaelanikele
soovin mõnusat ja rahulikku jõuluaega. Hoolige oma lähedastest ning uute tegusate kohtumisteni
uuel aastal.
Tarmo Rebane
Triigi külavanem

Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamise algatamine
Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 otsusega nr 28 algatati Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on Väike-Maarja

valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste määratlemine.
Otsusega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebilehel v-maarja.kovtp.ee ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk
tn 7 Väike-Maarja alevik).
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MTÜ Nelikand aasta on möödunud
õppimise ja meisterdamise tähe all
Tänavu kevadel kümne aastaseks saanud MTÜ Nelikand aasta on möödunud õppimise ja meisterdamise tähe
all. Kurtna külamajas toimunud paberikunsti õpitoad tõid kokku hulga huvilisi, kes õppisid Teeme TeistMoodi käsitöösalongi perenaise Jaanika Aasran-

konnateenuse parendamine Kurtna
külamajas» on nüüd külamajas olemas
uus nõudepesumasin ja tolmuimeja,
valamu koos segistiga ning kohvitermosed.
Oktoobrikuu tõi aga suure üllatuse.
MTÜ Nelikand paberikunsti õpitubade projekt „Käsitöökursustel
uute teadmiste
ja oskuste omandamine“
valiti
Lääne-Virumaa
2018. aasta õpiteoks. Aitäh märkajatele!
Uus
aasta
toob uued õpitoad. Selts jätkab
erinevate koolituste korraldamiÕpituba Kurtna külamajas. Foto Ene Preem
sega. Kohe aasta
alguses alustame mööbli renoveerimina juhendamisel valmistama erinevas
se koolitustega, taas saab meisterdastiilis karpe, fotoalbumit, märkmiku,
da paberikunsti õpitubades ning tulekalendreid, kaarte ja kinkepakenmas on ka nuku valmistamise õpituba.
deid. Korraldatud õpitubade populaarsus näitas, et huvi taoliste
käsitöökoolituste vastu on
väga suur ning see julgustas mõtlema uute õpitubade korraldamise peale ning
otsima nende läbiviimiseks
rahastusallikaid.
Ühel suvisel ja vihmasel reedel sai aga teoks üks
vahva talgupäev. Suurte
ja väikeste abiliste abiga
said puhtaks külamaja aknad ja ruumid, värske värvi
lipumast, rohitud, niidetud
ja trimmerdatud külamaja
ümbrus ning mis kõige tähtTalgupäev. Foto Ene Preem
sam – paigaldatud külamaja
Juulikuus aga ootame taas kõiki Võijuures asuvale laste mänguväljakule
vere, Kurtna, Nadalama ja Kärsa küla
turnimisvahendid.
praeguseid ja endiseid elanikke külade
Kurtna külamaja valmis ja sisustati
kokkutulekule.
2010. aastal. Kaheksa kasutusaastat on
Kaunist jõuluaega ja koostegutseparaku jätnud oma jälje ning mitmed
mise tahet!
pidevalt kasutuses olnud ruumid, vahendid ja seadmed vajavad ajapikku
Ene Preem
uuendamist või väljavahetamist. Tänu
seltsi eestvedaja
kohaliku omaalgatuse programmist
rahastuse saanud projektile “Kogu-

Ühe kummalise kuuse lugu
Et kõik korralikult ära rääkida, peab
alustama otsast peale. Suurmeister
kunstkuuskede alal härra Suur olla
käinud hiidlastega nõu pidamas ja
kostnud, et kui teie soovite rõhutada
oma juuri ja päritolu, siis kasutage
materjalina kände ja juurikaid. Sealt
see algas.
Kui algselt oli hiidlastel plaanis kasutada ehitusel vabatahtlikke ja õpilasi, sai peagi selgeks, et päris nii lihtsalt
need asjad ei suju. Endine Emmaste

Smagariga, kellega pikaajaline hea
koostöökogemus. Pireti puhul oli asi
keerulisem, sest näitus, kool ja raamatukujundus olid pooleli. Siiski leidis ta
need päevad koos toimetamiseks Hiiumaal. Ütlesime oma “jah”-sõna ja edaspidi suhtlesime juba Kärdla linnapea ja
Hiiumaa vallavanemaga.
Kui kusagil räägitakse koostööst,
siis selle projekti puhul see sõna ka sisuliselt toimis suurepäraselt. Loodav
jõulupuu sümboliseerib Hiiumaa perekonda, kelle
juured ulatuvad kaugele,
kuid on alguse
saanud meie
armsal Hiiumaal, selgitas
vallavanem
Reili
Rand.
Lisaks soovis
vald juurtest
loodud kuusega tõmmata
tähelepanu
taaskasutusele ja kohaliku
ressursi vääKummaline kuusepuu. Foto Argo Nurs
rindamisele. Pireti, Kalevi ja minu ühine sõber
vallavanem ja riigikogu liige Kalev Kotmuusik Karl Madis andis mõista, et ilus
kas ütles, et tunneb Virumaal meest kes
oleks kui kuusel oleks ka kelluke helipikka aega kännukunstiga tegelenud.
semas, teda inspireeris selleks mõtteks
Kalev helistas ja küsis, et kuidas suhüks tuntud jõululaul. Mulle ja Piretile
tun ja mida arvan? Võtsin veidi mõtlejäi see kaunis mõte omakorda pähe
misaega, et läbi rääkida kunstnik Piret
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Salla seltsimaja – kogukonnale uksed lahti
Kuna 2018 on jõudmas lõpule, on hea
aeg vaadata meie tegusale ja toredale
aastale korraks tagasi. Ja alustada kõige
olulisemast.
Praeguseks on MTÜ Salla Seltsimaja
oma hoonet restaureerinud ligikaudu
7 aastat. Ja lõpuks olemegi välja jõudnud hetke, kus meid ootavad ees need
päris viimased ehitustööd. Kui talv
lõpeb, oleme ka kogu ehitusega ühel
pool ning saame Seltsimaja 2019. aasta suve alguses piduliku tähistamisega avada. Maja avamise päev saab
olema kõikidele mõeldud perepäev,
kus pakutakse kohalikku laadakraami,
meelelahutust ja võimalust kõik koos
see väärikas hoone avada.
Salla Seltsimaja – kogukonnale
mõeldud paik, kus saavad toimuma
külakino, muusika, töötoad ning kus
hakkab paiknema ka väike küla raamatukogu. Siis saab siin ette võtta talguid, pidada koosolekuid ja arutada
kõike vajalikku. Koos.
Uue aasta veebruaris saab seltsimaja endale ka uue ja värskeilmelise
kodulehekülje, kust iga külaline saab
hakata seltsimaja tegemistel silma
peal hoidma.
Lisaks seltsimaja ehitusele jõudsime 2018. aastal teha ka palju muud.
Mai alguses pidasime maha talgud,

Salla2018. Foto Asso Sikkar, Kristjan Variksoo
kus kõik Salla küla majade pered istutasid külade parki ühe tammepuu,
milledest kokku moodustus Eesti Vabariigi juubeliaastat tähistav number 100. Tammesalu juures avasime
ka Kultuuripingi, mis kannab kohalikku kultuuri edendanud inimeste nimesid läbi kõikide endise Salla valla
külade. Juuni kuus tulid Sallasse külla
aga Rakke Robootikud, kes viisid läbi
erinevaid robootika töötubasid, mis
sütitasid noortesse robootika huvi.
Lisaks toimus Sallas ka piirkonna va-

baühenduste ümarlaud, töötuba piirkonna turvalisemaks muutmise alal,
Emumäe maastikukaitseala uue planeeringu arutelu ning mitmed sünnipäevad ja koosviibimised.
Viigu meid uude aastasse rõõmus
teadmine, et Sallasse on alati kõik oodatud ja ootame suure õhinaga uut
aastat ja meie hoone avamist!
Ilusat ja sooja jõulukuud
Salla Seltsimaja MTÜ nimel
Mart Lankots

MTÜ Emumäe aastaring
Väike-Maarja valla kõige kõrgemas
osas, Emumäel, tegutsevad MTÜ
Emumäe Arenduskeskuse nime all
toredad ja teotahtelised inimesed,
kes hoolitsevad selle eest, et nii kohalikel kui külalistel oleks alati põnev mäele tulla.
Lõppeval aastal toimus Emumäel
nii mõndagi põnevat ning tegemist jätkub ka uueks aastaks.
Näiteks ühel oktoobrikuu pärastlõunal külastas Emumäge ETV Hommikutelevisiooni võttegrupp, kes ﬁlmis
klipi hiljuti valminud infotahvlitest
matkaradade äärde. Infotahvlid tutvustavad Emumäe liigirikast taimestikku ja
maastikku ning valmisid KIKi toetuse
abil.
Novembri lõpus tutvusid aga Emumäega toredad ametnikud Keskkonnaametist, kes käisid uurimas, kas
plaanitava madalseiklusraja asukoht
on ikka sobiv. Praeguste plaanide kohaselt valmib seiklusrada juba kevadel,
seda LEADER-programmi toel. Seega
on uuel aastal jälle põhjust Emumäele
uudistama tulla.
Traditsioonilistest sündmustest toimus Emumäel äge volbriõhtu lõbusate
nõidade ja perutavate luudade seltsis,
jooksuvõistlus maikuu lõpus pakkus
väljakutset paljudele välejalgsetele
ning juulikuisel Rakke rattamaratonil
oli vaheﬁnish just Emumäe vaatetorni
helisema ja oma aega ootama. Valmistasime Sallas ette väikese ukse, kus kirjas: “Soovi head ja tõmba kingast”. Kingast tõmmates hakkab sees helisema
laevakell, mis näitab, et soov on pärale
jõudnud. Et hiidlane saaks
jahedal jõuluajal tulla koju
peavad tal olema jalanõud,
sealt see kingade mõte. Meie
soov Piretiga oli ka see, et
puu oleks valgustatud seestpoolt, erinevalt tavapärasest. Nõnda tulevad juured
pimedas paremini esile. Ka
inimeste ilusad tunded ja
mõtted tulevad ikka seestpoolt: empaatia, kaastunne,
halastus ja armastus – selle
mõtte soovisime läbi oma
loomingu esile tuua. Hiljem
lisati välja veel ka valgustatud lumepallid, et tekiks tasakaal.

Emumäe tegemised. Foto Triinu Pohlak
ees.
Igakevadisel Emumäe talgupäeval
korrastasime lõkkeplatsi taga olevat liigirikast parkmetsa, kuid seal jagub piisavalt tööd ka järgmisel kevadel.
Suvel premeerisime end aga bussireisiga Viljandimaale, külastasime
Võhma küünlavabrikut, Olustvere mõisa meistrikodasid, jalutasime Viljandi

vanalinnas, tutvusime Heimtali muuseumi kirstudes ja kappides olevate
tekstiilidega ning koduteel põikasime
sisse Põltsamaa roosiaeda.

Tehnikat ei saa 100% usaldada, see
sai selgeks ka seekord. Esimene tõste
töökojas õnnestus, teisel enam koormarihm paari tonnisele raskusele vastu
ei pidanud. Kukkumine näitas konst-

ruktsiooni tugevust ja peale pisemate
iluvigade parandamist sai asi korda.
Hirm oli muidugi sisemise valgustuse
pärast, kuid asjata, sest kõik hakkas toimima.
Ehkki tööpäevad olid
väga pikad ja jahedas angaaris, ei lasknud tempo külma
tunda, õhtul ootas Kalevi
juures soe tuba ja maitsev
toit. Kogu protsess oli valla
ja linna poolt hästi juhitud,
kuni selleni, et politseieskort
meie töö turvates ära saatis.
Õhtul viimase praami peal
tähistasime kartulisalatiga
Pireti sünnipäeva, mis samale päevale langes. Öösel kell
kaks olime Sallas, puruväsinud ja väga õnnelikud.

Kummaline kuusepuu. Foto Argo Nurs

Kohtume Emumäel!
MTÜ EAK nimel
Piret Nurmetalu ja Triinu Pohlak

Piret Smagar ja Hando
Kuntro
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Avispea koguduse aastaring

Rakke koguduse 12 kuud

mist. Rohkem hoolimist ja veel rohkem
Avispea Vabakoguduse jaoks oli 2018.
koostööd, et me seisaks ühiselt oma
aastal tähtis sündmus kiriku esimese
valla ja kogu Eestimaa eest. Soovin, et
Eesti-aegse lipu kinkimine Väike- Maarunustaksime erimeelsused ja liiguksija muuseumile. Lipp oli aastast 19361937 kiriku mastis lehvinud,
vahepeal oli paanideks lahtiharutatult ühe koguduseliikme
riidekapis linade vahel olnud
ja siis jälle uhkusega pühade
ajal kirikut ehtinud. Meil on hea
meel, et muuseumis kuulevad
selle lipu lugu ka teised.
Jõulud on koguduse ja kiriku
jaoks olulised. Me tähistame
siis Jumala inimeseks saamist
ehk sündimist Jeesusena. Läbi
Jeesuse ristisurma oleme me
päästetud – saanud Jumala
perekonna liikmeteks. Jõulude
ajal ehime kiriku kuuse ja ehete
ja küünaldega. Soovime ka ise
Eerek Preisfreund.
kinkida midagi ilusat ja sooja
Foto Autoriks Andreas Preisfreund
inimestele, kes kirikusse tuleme ühtse eesmärgi poole, näeksime
vad – läbi muusika ja sõna.
inimesi ja tunnustaksime neid tehtud
Meie koguduse traditsiooniks on
töö ja vaeva eest. Soovin, et oleksime
süüdata advendiajal küünlad. Mõni
ise suuna- ja teenäitajad, et teeksime
nädal enne jõule toome metsast kuuse
teistele, mida me tahame, et tehtaks
nii kirikusse kui ka oma koju. Kindlasti
meile. Soovin üle kõige Jumala rahu ja
viibime ühiselt Jõulujumalateenistusel
õnnistust iga vallakodaniku ellu. Mingu
ja saame osa kõigest heast, mida seal
korda need unistused ja pingutused,
jagatakse. Tavaliselt külastame ka vamida soovime kõige rohkem.
naemasid ja vanaisasid.
Muudatused 2019: plaanime koguTeenistused: Esimesel, teisel ja
dusega Alfa kursuse jätkuks nn Beeta
kolmandal advendil on jumalateekursust.
nistus kell 10.30. Neljandal advendil
teenistust ei toimu. JõulujumalateeEerek Preisfreund
nistus on 24 dets. kell 18.00.
Avispea Vabakoguduse pastor
Väike-Maarja valla rahvale soovin, et
oleks rohkem armastust ja tähelepane-

Tere! Saame tuttavaks, mina olen Rakke Koguduse diakoniss Tiina. Minu
jaoks tähendab jõuluaeg tavapärasest
rohkem laulmist, heade soovide ja kallistuste jagamise rõõmu, kindlasti ka
piparkooke ja tanguvorsti ning muidugi
jõulukirikut.
Meie kogudus asub nagu nimigi ütleb Rakkes. Tavapärased jumalateenistused toimuvad pühapäeviti aadressil
Oru1-1. Suuremad ja pidulikumad teenistused oleme korraldanud Rakke Kultuurikeskuses või Ao kabelis.
Mõeldes tagasi aastale 2018 oleme
kõige rõõmsamad selle üle, et meil
toimus ristimine ning kogudusse õnnistati kolm uut liiget ja ka uue aasta
alguses on uusi liikmeid lisandumas.
See, kui koguduse pere kasvab, ongi
suurim rõõm, mis olla saab. Sellega
koos meenuvad üheskoos tehtud tegemised – osaduses veedetud aeg. Lisaks
pühapäevastele teenistustele saame
kokku kolmapäeva õhtuti, et ühiselt
piiblit uurida ja palvetada. Novembrist alustasime jüngikooliga. Koguduse
juures tegutseb Lastekirik ja koostöös
Toidupangaga toiduabi vahendamine.
Uut indu on koguduse tegemistesse
lisanud koguduse juhatuse liikmete vahetus.
Uue aasta muudatusena oleme kokku leppinud pühapäevaste jumalateenistuste algusaja pool tundi varem ehk
siis kell 14, aadress esialgu endiselt Oru
1-1. Kui oskad meile paremat tegevuspaika soovitada, siis palun võta meiega
ühendust. Veel parem, tule meile külla!
Pole just tavapärane, et kogudus
kortermaja korteris teenistust peab.
Aga kuna Rakke kirik hävines elektrisüsteemi vea tõttu 09.03.2003 tulekahjus,
siis oleme tänulikud, et meil on olemas
koht kus koos käia. Kiriku taastamise
plaanist on esialgu suudetud valmis

Jõuluaeg Simuna koguduses
eriline heameel ja rõõm on näha paljuKusagil Inglismaal elab mees, kellel on
sid kirikus Kristuse sündimise ettekuuaasta läbi jõulud. Nii kevadel, suvel, kui
lutusi kuulamas jõuluõhtu teenistusel
sügisel ja talvel ja loomulikult jõulupüvõi järgmisel ning ülejärgmisel päeval
hadel. Mis tähendab, et väliselt ja seest
tähistamas tema sünnipäeva.
on ta oma maja dekoreerinud jõuluteemaliselt ning ootab igapäevaselt päkapikke või jõuluvana tulemist meeldivate kingitustega.
Keskeas on mees otsustanud
täita oma lapsepõlve unistuse.
Meil kõigil on omad jõulu
unistused ja ootused nende
täitumiseks. Alguse nad saavad kalendriaasta viimase kuu
esimese advendi küünla tule
süütamisega ja samm sammu
haaval iga järgneva pühapäevaga läheneme oma unistuste
täitumisele. Kellegi jaoks on
see koju toodud kuusekese ehtimine, kingituste ostmine, luulesalmide pähe õppimine jne.
Enn Salveste. Foto Hele Salveste
Kristuse koguduse jaoks tähenOsa saamine jõulu kuulutusest on
davad jõulud aga eelkõige kogu inimparim kingitus ja ehtne kaunistus inikonna unistuse täitumist Jeesuse lapse
mese tarvis ning teisalt vastukingitus
sünni kaudu, ning jõulupühad Jumala
lunastajale endale tema sünnipäeval.
poja sünnipäeva.
Soovin Simuna kihelkonna ja VäiKoguduse vaimuliku jaoks on jõuke-Maarja valla rahvale õnnistatud, raluaeg eriti kiire. Vastupidiselt pühi pihulikke ja kirgastavat jõule!
davale rahvale on see tõsine vaimulik
väljakutse. Kuulutada Jumala poja sünEnn Salveste
di, et see sünd tõeliselt kuulajate südaEELK Simuna koguduse õpetaja
meis vastukaja leiaks ja hinged jõulu
valguseks põlema süütaks. Mistõttu

Väike-Maarja koguduse
rahulik aeg
Väike-Maarja koguduses on onud rahulik aeg, aga on olnud häid uudiseid.
Lisaks tavapärasele koguduse ja kihelkonna aastapäevale, on tänu praostkonna abile võimalik pidada Jumalateenistusi igal pühapäeval, eelneva
kahe korra asemel kuus.
Tulekul on koolilaste jõuluteenistus 21. detsembril kell 11.30,

samuti teenistus hooldekodus kell
13.00, püha jõulõhtu teenistus 24.
detsembril kell 19.00, 26. detsembril kell 13.00 II jõulupüha teenistus,
vana-aasta õhtul 31. detsembril kell
17.00.
Ralf Alasoo
hooldajaõpetaja

ehitada ainult vundament. Edasise
ehitustöö kohta ei oska praegu midagi
öelda, sest kogudusele laekunud annetustest on olemas kümnendik kiriku
ehituseks vajaminevast summast ja
edasi ehitamiseks sellest ei piisa. Ühetoaline üürikorter on aga kogudusele
väikseks jäänud. Nii oleme otsimas uut
tegevuspaika, kus oleks teenistuse ajal
võimalik ka osalejate lastele lastehoidu
korraldada. Muidugi meile meeldiks,
kui selleks oleks uus kirik, aga tegelikult
– Jumal ei ela ju kirikus. Jumal igatseb
elada inimeste südametes ja tunneb
rõõmu kui Tema rahvas võtab aega, et
kokku saada, olla olemas üksteise ja Jumala jaoks.
Jõulukuul on pühapäevased teenistusajad tavapäraselt ikka kell
14.30 aadressil Oru 1-1. 9. 23. detsembri jumalateenistusel istume
koos jõululauaosaduses; jõululaupäeval 24. detsembril kell 14 toimub
pidulik kontsert-jumalateenistus Ao
kabelis, kus laulavad südamed soojaks meesansambel BEATI ja Rakke
naiskoor.
Inimloomusel on omane igatseda seda, mida parasjagu pole. Nii on
külmal ja pimedal aastaajal igatsus
soojuse ja valguse järele tavapärasest
suurem. Kirikutraditsioonis on sellega
ühendatud advendiaeg – tulemise ootus. Oodatakse Jumala Poja tulekut ja
tähistatakse Tema Poja Jeesuse Kristuse sündi. Need, kes on ajalugu uurinud,
küsivad õigustatult, et miks tähistatakse Jeesuse sündi jõulude ajal, kui tegelikult sündis Jeesus ilmselt hoopis oktoobris. Isiklikult mulle väga meeldib,
et kõik on just nii välja kujunenud nagu
on. Valguse ja soojuse ootus sobib
külma ja pimedasse detsembrisse suurepäraselt ning meie saame oktoobris
rõõmsalt ja tänulikult oma koguduse
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Tiina Teppo. Foto Anita Aasmäe
sünnipäeva tähistada. Pealegi ega ju
päris täpselt Jeesuse sünnipäeva ei teatagi – Jeesuse sünd sai oluliseks alles
peale Tema ristisurma ja ülestõusmist.
Ainult selle läbi on oluline ka Jeesuse
elu ja sünd. Jumala Poeg, kes nimetas
end maailma valguseks, sündis siia
maailma inimesena, jättis oma eluga
inimestele eeskuju kuidas elada, ning
Tema surma ja ülestõusmise tõttu on
meil usu kaudu võimalus saada lepitatud Jumalaga.
Imeline on kogeda Taevaisa armastust ning tunda rõõmu selle edasi jagamisest. Olla rahutegija ning andestada
ka siis, kui sinu vastu eksija ei vaevu andeks paluma. See ei ole sugugi kerge,
kuid Jumala abiga siiski võimalik. Armastuse soojust ja hea eeskuju valgust
pole kunagi ülearu palju.
Meie soov valla rahvale jõulude eel:
Olge hoolivad ja märgake üksteist!
Tiina Teppo
Rakke Koguduse diakoniss

Aasta 2018 oli MTÜ Kodukülade jaoks vaikne
MTÜ´l Kodukülad on olnud tänavu
vaiksem. Oleme olnud rohkem hõivatud oma palgatööga ning koosolemistele jõudnud kohati vaid mõtetes. Meil
polnud sel aastal ühtki kokkutulekut ja
toimetasime rohkem omaette.
Oleme rõõmsad, et Lahu Koolimaja
on nüüd ametlikult kogukonnale kuuluv. Koos Küladekoduga moodustavad
need terviku, mis on meie jaoks oluli-

ne. Siiski on olnud tänavune aasta rohkem plaanide pidamise kui tegude
aasta. Iganädalastel saunapäevadel
saame osadekaupa kokku, et omavahel
infot vahetada.
Koos koristasime ka sel kevadel
koolimaja ümbruse ja pargialuse. Toimus jaanituli ja traditsiooniline jaanijooks.
Sügisel kuulasime vallavanema et-

tekannet valla uuest arengukavast.
Enne aastavahetust, kui noored üle
maailma taas kodukanti tulemas, plaanime koolimajja kokku tulla ja koos
ühe mõnusa õhtu veeta, uudiseid kuulata ning järgmise aasta plaane pidada.
Usume, et järgmine aasta tuleb tegusam.
Leelo Ambos

Sündmuste kalender
18. detsembril kell 11.00 Simuna
piirkonna koduste laste jõulupidu Simuna rahvamajas
18. detsembril jõululaat Rakke koolis. Info H.Potman tel. 5256938
19. detsembril
kell 10.-11.00 Simuna rahvamajas
kell 12-13.00 Väike-Maarja seltsimajas
kell 14-15.00 Rakke raamatukogus
Ethel Design riiete müük. Rahvusliku motiiviga disainitud naiste riided.
Valik tooteid -50%. Mageveepärlite uus
ehete kollektsioon. Soojad bambusest
retuusid, stretspüksid ja sukkpüksid.
19. detsembril kell 18.00 Rakke
koolis 1.-4.kl jõulupidu. Info H.Potman
tel. 5256938
19. ja 20. detsembril kell 11-14.00
JÕULUTURG taluturul. Müügil kohalike
tootjate toidukaup ja käsitöö, sh verivorstid, piparkoogid, kõrvitsasalat ja
muu jõululauale vajalik. Info 5260283
20. detsembril kell 18.00 Simuna
Kooli jõulupidu Simuna rahvamajas
20. detsembril kell 9.00 Rakke koolis F.R.Faehlmanni 220 aastapäevale
pühendatud konverests. Info L. Meerja
tel 5158557
20. detsembril kell 18:00 jõulupi-

du Rakke koolis
21. detsembril Rakke noortekeskuses Mäluralli. Info tel. 3291108
21. detsembril kell 8.30 talvehommiku kontsert Rakke koolis
21. ja 22. detsembril kell 10-15.00
JÕULUTURG taluturul. Müügil kohalike
tootjate toidukaup ja käsitöö, sh verivorstid, piparkoogid, kõrvitsasalat ja
muu jõululauale vajalik. Info 5260283
22. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja Seltsimajas Väike-Maarja
Seltsimaja 106. sünnipäev. Tantsuks
ansambel C-duur, õhtut juhib Pavo
Raudsepp. Pilet eelmüügist 5 eurot, kohapeal 7 eurot. Info seltsimaja tel 326
1837, 5302 4437
24. detsembril kell 14.00 jõuluõhtu kontsert - jumalateenistus Ao Kabelis. Info Rene Põllumaa tel. 55692792
25. detsembril kell 12.00 jõulujärgne 10-võistlus Väike-Maarja spordihoones
27. detsembril kell 18.00 Eia jõulud Tondikakul Väike-Maarja seltsimajas. Pilet 5 eurot, sooduspilet 3.50 eurot. Info seltsimaja tel 326 1837, 5302
4437
28. detsembril kell 20.00 Rakke
Kultuurikeskuses
AASTALÕPUPIDU.

Õhtujuht Meelis Sarv. Tantsuks ansambel Singapur Tantsutrupp Dancing
Dream. Üllatused. Info ja laudade broneerimine tel. 55692792. Pääs peole
detsembris 12.-eurot, samal päeval
15.- eurot. Info Rene Põllumaa tel.
55692792
28. detsembril kell 17.00 Rakke
noortekeskuse jõulupidu Rakke noortekeskuses. Info tel. 3291108
9. jaanuaril kell 18:00 Väike-Maarja valla lahtised MV sulgpallis 2019 II
etapp Väike-Maarja spordihoones
12. jaanuaril kell 10:00 Eesti meistrivõistluste 4.etapp VMRC Raceway
Väike-Maarja mudelihallis. Info Bruno
Vaher, tel 501 1508
17. jaanuaril kell 11-15.00 doonoripäev Väike-Maarja seltsimajas
17. jaanuaril kell 18:00 “Seriaalivaba õhtu” vol 4 Ebavere tervisespordikeskuses
19. jaanuaril kell 19:00 stiilipidu
„Õhus on Eestit“ Simuna rahvamajas.
Head ja eestimaist pakub Tantsuselts
Tarapita, jalakeerutust ansamblilt Aimar Pihlak Bänd. Pääse: 5.-€ (pääsmed
eelmüügis rahvamajas).
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Helkurnädal Simuna koolis
tõstis elupäästja au sisse
19.-28. novembrini toimus Simuna
Koolis helkurnädal, mille raames
rääkisime turvalisest liiklemisest,
helkuri kandmise vajalikkusest ning
viisime läbi erinevaid teemaga seotud tegevusi.
Nädal sai hoo sisse väikese loenguga, milles selgitasime lastele, miks,
kuidas ja millist helkurit kanda. Tundub
lihtne ja enesestmõistetav, ometi on
siin olulisi nüansse, millele me sageli
tähelepanu pöörata ei oska.
Kas Sina tead, et…
• helkur tuleb kinnitada maast 50-80
cm kõrgusele, autotulede valgusvihku
• pesumasin „sööb“ helkureid
• helkuri eluiga on 1-2 aastat
• kvaliteetne helkur on tähistatud
märgistusega CE EN 13356:2001
• kõige paremini peegeldab valgust
tagasi valge plastmassist helkur
• helkurilaadne toode ei asenda helkurit
21. novembri hommikul ilmus pika
koridori põrandale meetermõõdustik,
millel said lapsed oma teadmisi proovile panna. Nimelt palusime lastel
arvata, kui pikk on auto peatumisteekond, kui see sõidab kuival teel kiirusega 50 km/h. Ülesanne polnudki nii
lihtne. Selgus, et autol kulub peatumiseks arvatust märksa pikem maa. Hoopis uskumatutena tundusid vahemaad,
kui rääkisime sellest, et vihmamärja ja
jäise teekatte ning suurema liikumiskiirusega venib sõiduki peatumisteekond
kordades pikemaks.
Reedene päev oli liiklus- ja helkuriteemalise mälumängu päralt. 1.-3.
klassi õpilased „puresid pähkleid“ õpe-

taja Triinu, 4.-5.
klassi lapsed aga
õpetaja Ly eestvedamisel. Koduseks mälutreeninguks
jäi lastel vanemate kaasabil täita töölehed, millel oli vaja ära tunda õiged ja
valed helkuriteemalised väited.
26. novembri hommik tekitas koolijütsides pisut ärevust, sest koolimaja
välisukse ees seisis politseinik. Helkurikontroll! Kontrolli tulemustega võis
üldiselt rahule jääda. Tõsi küll, kümmekond last olid unustanud helkuri külge
riputada. Viimased jäid paraku ilma
kommidest, mida politseinik helkurikandjatele jagas.
Ühel talvehõngulisel hommikul võtsime nõuks teha praktilisi katseid õues.
Eesmärgiks oli panna lapsed autojuhi
rolli ja näidata neile, kas ja kuidas näeb
autojuht pimedas liikuvat jalakäijat.
Tegutsesime täiesti reaalsetes oludes,
kasutades ehtsat autot ja jalakäijaid.
Maad katnud lumekirmetis muutis
hommiku küll efektse katsetamise
jaoks pisut liiga valgeks, kuid veendusime siiski, et helkur on jalakäija asendamatu abimees.
Nädala jooksul joonistasid lapsed
oma unistuste helkurit. Lisaks kooliõpilastele said kätt proovida lasteaialapsed Kiisude rühmast. Valminud töödest sai üles seatud tore näitus.
Helkurnädalal osalenutele jagasime
välja ka erinevaid auhindu, mille eest
täname Maanteeametit.
Silja Raudsepp
Simuna Kooli juhiabi

Isadepäev Simuna moodi
et jagada nad kolme
Reedel, 9. novembril
gruppi.
oli meie lasteaias ja
Keskusi oli kolm:
koolis vahva päev –
ühes said lapsed ja
isadepäev. Olime enisad näha ning proodale külla kutsunud
vida sõdurivarustust,
külalised Tapa Sõjarelvi, autosid läheväelinnakust. Küll oli
malt uurida; teises
tore, et nad meie kutkeskuses said masse vastu võtsid ja oh
keerimisvärvidega iga
üllatust, kui öeldi, et
soovija põsed värvitulevad liitlassõdurid
seks värvida; kolman– taanlased.
das aga said harjuKutsusime nad kültada rivisammu. Toila sellepärast, et näimusid vahetused, et
data lastele ja ka isakõigil õnnestuks igas
dele midagi põnevat ja
õpetlikku ning äratada Martti Keinanen maskeerituna tegevuses osaleda.
ja sõjaväevarustuses.
Pärast
proovilemõtteid üksteise hoidFoto Virve Toots
panekut kosutati end
misest, kaitsmisest. Ja
sooja tee ja koogiga. Aitäh kõikidele
mis on veel parem sellest, kui laps saab
isadele, kes oma lastega kohale tulid ja
koos oma isaga kõik läbi teha.
külalistele Tapa Sõjaväelinnakust. Suur
Kuna ilmataat oli üllatuslikult lahe,
tänu kokkadele, kes nii maitsva koogi
toimus üritus õues.
küpsetasid.
Direktori avasõnad öeldud, tuli rivistus, sest on ju sõdurid distsiplineeritud
Lasteaiaõpetajad
nii nagu lapsed ja ka isad. Esimesse
ritta rivistusid lapsed, teise ritta isad,
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Isadepäeva trall Väike-Maarja gümnaasiumis
Jalad tantsuks valmis, pintsliots värvi
sisse kastetud, nutipädevus omandatud, katsutid katseteks hakkamas
– just sedasi algas isadepäev Väike-Maarja gümnaasiumis.
Isad ja vanaisad, lapsed käekõrval,
koolimajja jõudnud, koguneti koolisööklasse tegemaks tähtpäevale lühike sissejuhatus ja täpsustamaks õhtu
edasine kava. Lisaks tänati isadepäeva-eelsel fotokonkursil osalejaid ja autasustati parimaid.
Õhtu jagati neljaks erinevaks töötoaks, kus lastel, isadel ja vanaisadel avanes võimalus näidata oma oskusi nii
humanitaar- kui ka reaalvaldkondades.
Kõige värvirohkemalt toimetati kunsti töötoas, kus iseennast jäädvustati
XXVII laulupeo maalile. Kohalolijate
meelest oli tegemist väga maalilise ja
osade jaoks ka väga uuendusliku tegevusega. „See oli esimene kord, kui ma
maalisin,“ teatas end lõuendile pintseldanud isadepäevaline.
Loomingulisusele ja teadmistele
pandi rõhku ka Tarapita tantsutoas,
kus lapsed, isad ja vanaisad said hiilata oma teadmistega tantsuküsimustes.

Osavõtjate tagasiside oli
igati positiivne. Märgiti
ära, et töötoa tegi huvitavaks Tarapita tantsuseltsi
etteasted. „Ja tore, et ise
kaasa sai tantsida,“ lisati
täpsustuseks.
Värkstuba oli isade
jaoks midagi erilist. Uudistamist pakkusid mikroskoobid ja katsutid.
Kohalolnute meelest oli
töötuba põnev. „Siin tahaksin veel katseid teha“ Koos lastega maalisid isad ja vanaisad end pildile.
Foto Kirke Tobreluts
ja „mulle väga meeldis,“
kodus veel kindlasti üle.
rääkisid isad ja vanaisad vahetutest
Õhtu lõpuks oli kõigil gruppidel kõik
emotsioonidest.
neli erinevat töötuba läbi käidud ja
Ohutuse töötoas tutvustati publikuhulk rõõmsaid emotsioone põues. Uule aga naiskodukaitse uut mobiiliäppi
distamist jagus nii lastele, isadele kui
„Ole valmis!“ Saadi uusi teadmisi, kuika vanaisadele. Ei midagi ülejõukäivat,
das käituda ebatavalistes olukordades.
ainult lust. „See oli kasulik!“ teatas isaNäiteks kui elekter on ära või metsast
depäevaline kokkuvõtlikult ja lisas, et
ei leia enam tagasiteed koju. Mobiilivanaisaga koos oli tore.
rakendus koosneb õppevideodest ja
kohalolnute meelest olid kõik teada
Kirke Tobreluts
saadud oskused väga vajalikud. Need,
Väike-Maarja gümnaasiumi abitukes juba asjaga kursis olid, teatasid, et
rient
vaatavad õpetlikud videod koos lastega

Kaunid kadrid Kiltsi koolis
21. novembril kuulis saali kogunenud
koolipere ukse tagant kobistamist ja
sahinaid. Vaikselt oodati, mis küll juhtuma hakkab. Kõlaski uksele vali koputus ning ukse tagant kostus laulujoru.
Saali sammusid valgesse riietatud kadrisandid. Lapsi tervitati lauluga ja kutsuti kohe ka esimesele ringmängule.
Lusti oli palju!
Seejärel kuulati mõned pillilood,
rütmikad lood panid algklassi õpilased
kaasa elama ning rütmi plaksutama.
Järgmise ringmänguga veeti tantsuplatsile ka tagasihoidlikumad vanema
astme õpilased. Ega vastu eriti puigeldud, rohkem nagu moepärast. Kaasa

mängisid ka õpetajad ja see meeldib
õpilastele kõige rohkem.
Erilise tunde said südamesse meie
kooli väikesed kandlemängijad. On ju
uhkuseasi päris kapelliga koos väikekandlel õpitud lugusid mängida. Nii
mõnigi vaatas väikese kadeduseokkaga
kapellist pisikeseks orkestriks muutunud mängumehi.
Oli väga tore kadride külaskäik. Aitäh Väike-Maarja kapellile ja õpetaja
Eve Põldmaale!
Kati Kümnik
Kiltsi kooli huvijuht
Kadrid. Foto erakogu

Jõulukuu algas ööbimisega noortekeskuses
Sügise alguses sai küsitud noortelt
ideid ja ettepanekuid käesolevaks hooajaks ning paljude sooviks oli veeta üks
meeleolukas õhtu noortekeskuses. Ei
kulunud palju aega, kuniks sai kuupäev
paika ja ettevalmistused algasid.
Otsustasime koguneda Simuna
noortekeskusesse, sest sealne osalusaktiivsus tundus kõige suurem ning ka
ruumid ja võimalused suurepärased.
Kohale saabus 22 noort valla eripaigust. Huvi näitasid üles nii Kiltsi, Triigi
kui ka Väike-Maarja teismelised. Positiivse tähelepanekuna saab välja tuua
noorte julguse suunduda tavapärasest
erinevasse keskkonda ja olla algatusvõimelised uute sõprussuhete loomisel.
Õhtu algas köögis toimetades, kus
ilmselgelt olid tüdrukud kõige osavõtli-

kumad. Valmis kolm plaaditäit pitsat ja
lugematu kogus piparkooke, mis hiljem
said värvilise glasuurikihi ja sütitasid
jõuluootuse. Välja otsiti ka erinevad
lauamängud, populaarne oli piljard ja
suuremate poiste seas arvutimängud.
Külaliseks oli kutsutud fotograaf
Klaarika, kes kujundas armsa stuudionurga, mis osutus väga populaarseks.
Mitu tundi möödus sõbrapilte klõpsutades ja fotograaﬁa teemal teadmisi
kogudes.
Õhtu lõpetas magamiskohtade valimine ja ettevalmistus ning ühine multiﬁlmi vaatamine. Kuigi vaikset jutusuminat ja naerukilkeid jagus veel mitmeks öötunniks, ei häirinud see kedagi,
hoopis tunti rõõmu mõnusast koosolemisest ja tekkinud laagri meeleolust.
Noorte tagasiside oli ülivõrdes ning

Esimesed piparkoogid
Foto Sandra Laas
kõigi ootused said täidetud. Õnnestunud üritus andis julgust ja entusiasmi
korrata ööbimist juba uuel aastal.
Sandra Laas
Väike-Maarja valla noorsootöötaja

Kuidas me Eesti ajaloo- ja ﬁlmimuuseumi külastasime ning mis me seal kuulsime, nägime, teha ja teada saime
15. novembril külastasid Simuna kooli
1.-9. klass ning õpetajad Eesti ajalooja ﬁlmimuuseumi. Õpilased osalesid
programmides „Filmi sisse minek“ ja
„100 sõlme eesti ajaloos“. Alljärgnevalt
asjaosaliste muljeid:
Raneli: Ajaloomuuseumis saime
täita töölehte Eestis toimunud
põnevate sündmuste kohta.
Siis sain ma teada, kuidas oleks
meie nimed eestipäraselt. Pärast seda saime panna ajateljele aastaarvud, mis millal Eestis
juhtus. Kindlasti oli põnev päev
täis uusi teadmisi, natuke vigureid ning maitsvat toitu. Kahju
ainult, et peaaegu kõik ägedad
muuseumid Tallinnas on, sest
bussisõit on omamoodi ikka

tüütu küll.
Mia Lota: Esimesena läksime ﬁlmimuuseumisse. Selles muuseumis nägime vanu kaameraid ja seda, kuidas üks
ﬁlm sünnib. Giid oli päris hea, sest ta
ei küsinud palju küsimusi. Selles muuseumis sain teada, et ﬁlme ma suurena

tegema ei hakka.
Ajaloomuuseumis oli näitus Eesti
sündmustest läbi saja aasta. Alguses
pidime lahendama ülesandeid. Peale
seda oli meil ringkäik. Me nägime näitust „Eesti vabadussõjas ja Teises maailmasõjas“. Seal oli veel palju näitusi.

Simuna Kool ajaloo- ja ﬁlmimuuseumis. Foto Triinu Pohlak

Giid oli ka tõesti natuke liiga range. Ma
sain teada, et päris paljud sündmused
Eestis on olnud väga jubedad. Nagu ei
saa minust ﬁlmitegijat, ei saa ka ajaloolast. Aga teistsugune ja lahe koolipäev oli ikkagi.
Janette: Esmalt käisime ﬁlmimuuseumis. Seal oli väga põnev. Me nägime vana-aja
kino- tehnikat, mis oli huvitav, sest ma ei olnud varem
selliseid imelikke masinaid
näinud. Vaatasime lühiﬁlmi
ja vana-aja ﬁlmi tegemisega seotud leiutisi. Proovisime ka ise ﬁlmi teha. Saime
erinevad rollid: mina olin
grimmikunstnik, keegi oli
režissöör, keegi helikunstnik,

keegi stsenarist jne. Osad õpilased said
proovida erinevaid kostüüme. Nägime
veel väikeseid pliiatseid, mis olid kulunud Lotte multika kavandite joonistamiseks. Ja muidugi tohutut hulka paberit, mis selle multika kavandite tegemiseks oli vaja läinud.
Ajaloomuuseumis räägiti meile Eesti ajaloost. Ladusime vana raha järjekorda ja lahendasime erinevaid ülesandeid. Sain teada hästi palju huvitavat
oma maa ajaloo kohta ning näha ja katsuda esemeid, millest mul varem aimugi ei olnud. Aga ometi olid need asjad
meie eelkäijatel kasutusel. Küll see elu
ikka areneb kiiresti!
Õpilastelt kogus muljeid Siiri Kanarbik
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Projekt „Richness by Diversity“ on jõudnud poolele teele
sega järgmist projektikoosolekut, mis
toimub veebruaris Bulgaarias.
Kati Kümnik
Projekti koordinaator

Rahvusvaheline
projektikohtumine Itaalias
Oktoobri algul said Santa Margherita Ligure väikeses maalilises linnas
kokku kõikide projektipartnerite koordinaatorid. Meie koolist osales neli õpetajat. Töökoosoleku põhiteemaks oli
täpsustada projekti eesmärke, rääkida
üle seni tehtu ja tuletada meelde ees
ootavaid kodutöid. Vaadati veelkord
üle projekti kodulehe telgitagused ning
materjalide üleslaadimisega seonduv.

Päris elamusterohkeks osutus jalgsimatk linnakest ümbritsevates mägedes. Mäe otsa õnnestus meil sõita
kohaliku bussiga aga alla tagasi pidime tulema jalgsi. Esialgne plaan oli
jalutada ümber mäe ja tagasisõiduks
kasutada paati, kuid võta näpust! Matkaseltskond oli päris suur ja iga ilus
vaade oli vaja püüda fotoaparaati. Nii
selguski poolel teel, et viimase paadi
peale me siiski ei jõua. Algas laskumine mööda mäekülge looklevat teed,
mis meile kui tasase maapinnaga harjunud inimestele oli päris kurnav. Kohalikud matkajuhid muidugi teadsid,
kuhu me teel oleme, aga meile selgus
sihtkoht üsna hilja – nimelt jõudsime
välja hoopis naaberlinnakesse. Kosutav
suplus imeliselt soojas Vahemeres pesi
nahalt maha higi ja pühkis jalgadest
väsimuse.
Siinkohal pean mõned laused mai-

nikirja. (Eliise Kivistu, 7. klass)
Mulle meeldis Hispaanias kõige
rohkem inimeste sõbralikkus, lahkus
ja abivalmidus. Veel meeldisid mulle
ekskursioonid, kus sain Hispaania kohta rohkem teadmisi. Projektikohtumise
käigus sain harjutada inglise keeles

Õpilaste
muljed
õpirändest
nima ka meid Itaalias vastuvõtmud ja
lõpuks ärasaatnud Milano kohta. Itaalia suurim tööstuskeskus ja üks maailma neljast tuntumast moepealinnast.
Meelde jäi laupäeva öösel tänavale
tekkinud turg, mille kala ja teiste
mereandide valik oli tohutu, pitsiline ja graatsiline Milano toomkirik,
maailma maališedöövreid sisaldav
Ambrosiuse pinakoteek, kommipood läbi kolme korrus. Leonardo
„Püha õhtusöömaaja“ originaal jäi
ka sel korral nägemata,
aga eks ole siis põhjust
tagasi minna.
Pikalt võõras keelekeskkonnas viibimine on
väsitav. Meeleolu aitab
siis üleval hoida toredad
projektipartnerid ja hea
reisiseltskond. Aitäh Katile, Siretile ja Liiale, kes
olid nendel sisutihedatel
päevadel heatujulisteks
kaaslasteks. Ja kui Tallinna lennujaama terminalis
keset ööd Kiikri-Rein meile
laialt vastu naeratas, oli väsimus kui peoga pühitud.
Merje Leemets
Kiltsi Põhikooli direktor

Kolmepäevase töökoosoleku sisse
mahtus ka kultuuriprogram Genovas.
Kohaliku giidi abil läbisime ajaloolise
teekonna läbi vanalinna. Genova on
Itaalia tuntud sadamalinn, mille kaudu
juba keskajal saabusid Apenniini poolsaarele sisserändajaid kogu maailmast.
Samuti kujunes Genova väljarändekekuseks 19. ja 20. sajandi vahetusel.
Praeguseks on linna sadama lähedale
elama asunud rahvaid kogu maailmast.
Leidub tillukesi vürtsipoode, mitmekesiselt varustatud puu- ja juurvuljapoode, rahvuslikke mustreid pakkuvaid pudupoode ning palju väikeseid käsitööpoode. Nägime müügil ka suvise Genova lähistel sillavaringus kannatada
saanute toetuseks valmistatud t-särke.
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Õpiränne Hispaaniasse
Novembri esimesel nädalal osalesid
Kiltsi Põhikooli neli õpetajat ja õpilast
projektikohtumisel Hispaanias, väikeses linnakeses nimega Pilar de la Horadada. Enne sihtkohta jõudmist veetsime poolteist päeva Valencias. Valencia
on suuruselt Hispaania kolmas linn ja
see oli täiesti hoomatav. Linna ajaloos
on huvitav seik – linn asus varem jõe
orus, mis igal aastal linnas uputusi
tekitas. Seetõttu otsustati jõgi linnast
eemale juhtida ja endisesse jõeorgu
kujundati ilus park. Selles linnas kulus
suurem osa päevast Biopargi külastamisele, mis jättis nii õpilastele kui ka
õpetajatele kustumatu mulje. Täiesti
omanäoline ja erikujuline oli Valencia
katedraal.
Väga
uhke ehitis oli ka
turuhoone,
mis
kahjuks oli juba suletud.
Järgmisel päeval
alustasime
oma
teekonda Pilar de
la Horadada poole.
Vahepeatuse
tegime rannikulinnas Gandias, kus
õpilased ja õpetaja
Tanel tegid väikese supluse Vahemeres. Rand oli küll peaaegu inimtühi,
kuid meid see ei häirinud ja suurtes
lainetes lustimine tegi palju rõõmu. Samas saime
esimest
korda
proovida ka churrosid, mis koos
šokolaadikastmega maitsesid ülihead.
Pilar de la Horadadas kohtusime kohalike projektipartneritega
ning
ööbisime
koos Portugali ja
Bulgaaria grupiga
spordikompleksi hostelis. Meie
partner CEIP Me-

diterraneo on 6-klassiline kool, mille
üheks osaks ka lasteaed. Esimesel päeval toimunud vastuvõtt oli suurejooneline ja südantsoojendav. Koolipere
oli kogunenud spordiväljakule ja meid

tervitati iga riigi lipuvärve kasutades
laulu ning tantsuga. Põnevaks osutus
saladuste kambri avamine ühisel jõul –
koostöö on edu pant.
Päevad olid tihedalt täis erinevaid
tegevusi ja Eestile tüüpilise suveilma
nautimiseks aega väga ei jäänudki. Kahel päeval toimusid erinevad töötoad,
kus tutvustati erinevaid kultuure, kombeid ja rahvariideid või tegeleti meisterdamisega. Meie meeskond õpetas
lastele makrameetehnikas käevõrude
tegemist. Külastasime erinevaid vaatamisväärsuseid ja Cartagenat, õpetajad said vaadelda tunde ning kogu
projektikoosoleku kulminatsiooniks oli
eri rahvaste toitude õhtu. Kogu koolipere ja projektipartnerid said proovida
erinevaid toite. Vanemad olid katnud
kooli sööklasse lauad, inimesi oli kohal
sadu. Esindatud olid nii Hiina, Saksamaa, Itaalia kui ka Venemaa, rääkimata Argentiinast, Somaaliast ja teistest
eksootilistest riikidest. Eesti laual sai
maitsta mulgiputru, kilu võileibu, küüslaugu-singirulle ja Kalevi šokolaadi.
Selle laua katmine õnnestus meil tänu
kohalikule Eesti perele, kes on Hispaanias juba neli aastat elanud ning
oli meid valmis kohe aitama. Pereema
Mari Tuuksami käe all valmistatud toite
kiitsid kõik, kes neid maitsesid.
Lahkumise päeval oli kõige paremini aru saada, et meie projekt oli jälle
saavutanud üks väikese võidu. Õpilased olid saanud suurteks sõpradeks
ning üle saali kostis nuttu ja paistis
kurbi nägusid. Kõik olid küll möödunud
nädalast väsinud, kuid kahju lahkuda
oli siiski. Hispaania projektikoosolek
läks hästi korda ning ootame põnevu-

Hispaanias sain endale palju uusi sõpru ja
sain suhelda inglise keeles. Palju käisime kultuuriretkedel ning väga
meeldis ka Vahemeres
ujumine. Meil oli väga
lõbus seltskond. Meie
õpetajad olid väga lõbusad ja ma sain tuttavaks ka teiste koolide õpetajatega. Kõige
kurvem osa oli lahkumine. Mulle jäi sellest reisist väga
suur mälestus: sõitsin esimest korda lennukiga ja ujusin Vahemeres.
(Romet Belov, 7. klass)
Reisist meeldis mulle meie
reisiseltskond, projektipartnerid,
uued maitseelamused. Reisil olles õppisin hispaania ja itaalia
keelt ning anekdoote. Minu jaoks
oli veidi keeruline grammatiliselt
õigesti rääkida inglise keeles ja ka
aru saamine, aga ma sain hakkama! Ma
soovitan ka teistel sellistes projektides osaleda, et kogeda toredaid hetki,
laiendada silmaringi ja eelkõige leida
uusi sõpru erinevatest riikidest. (Siret
Aleksa, 9. klass)
Hispaanias olles elasime kõik koos,
mis mulle meeldis. Valencias külastasime loomaaeda, mis oli veel ägedam ja
suurem kui Tallinnas. Tundus nagu poleks inimeste ja loomade vahel mingeid
piire, kiskjad ja nende saakloomad olid
justkui ühel maa-alal. Olid põnevad
linna jalutuskäigud. Sõitsin esimest
korda metrooga, mis oli natuke hirmus.
Käisime ujumas, aga kohalikud kõndisid sulejopedes. Kõik inimesed olid
väga sõbralikud, lahked ja abivalmid.
Lahkusime pisarais. Mulle meeldis reis
nii väga, et tegin juba uue motivatsioo-

suhtlemist ja tundma õppida Hispaania kultuuri. Kohalikus koolis tundides
olles sain aru, et Hispaania ja Eesti
koolides on nii mõnedki erinevused.
Sellistest projektidest peaksid ka teised õpilased osa võtma, et näha, kui-

Fotod 6x Merje Leemets
das teiste riikide lapsed õpivad, saad
palju uusi sõpru ning õpid tundma, mis
elu elatakse mujal maailmas. (Rander
Möldre, 6. klass)

Lahe Koolipäev 2018
inimeste elus. Vaatuse lõpetas Hend21. novembril toimus Tallinnas Alexerik Ehrpais, kes tutvustas ESTCube tela kontserdimajas noortekonverents
gevust ja füüsika võlusid. Viimase vaa„Lahe Koolipäev“. Selle aastaseks
tuse esimesteks esinejateks olid etteteemaks oli „Aeg kinkida aega“. Esivõtja Kaarel Kotkas ja Eesti Vabariigi
nejad rääkisid endast ja ajaplaneepresident Kersti Kaljulaid, kes rääkisid
rimisest, neid intervjueeris päevajuht
kahekõnena ettevõtlusest, haridusest
Toomas Laigu.
ja kohustustest.
Päeva
esiViimase esinejameseks
esinena rääkis Karljaks oli Andrus
Erik
Taukar
Kivirähk,
kes
muusikuelust ja
rääkis enda kiroma reisimisarjanikuelust
ja
mastusest. Päesoovitas kõigil
va lõpetas vägetegeleda sellega,
vate lauludega
mis neile tõesti
Uudo Sepp.
südamelähedaKonverentsi
ne on. Teisena
raames toimub
astus lavale muiiga-aastaselt
nasjutuvestja
Lahe koolipäev. Foto Facebook
konkurss „Hea
Erki Kaikkonen,
eeskuju“, mille eesmärgiks on märgata
kes rääkis mediteerimisest, vaikusemimeie ümber olevaid aktiivseid ja eeskunutitest ja julgustas noori positiivseks
julikke noori. Selle aastane laureaat oli
jääma. Esimese vaatuse lõpetasid RasKaari Uibomägi, kellele laulis üllatusemus Mägi ja Jaak Prints. Mägi rääkis
sinejana Stig Rästa.
enda sportlaskarjäärist ja reisimisest
Päev meeldis meile väga, sest esinening Prints jagas kogemusi näitlejajatelt tuli palju inspireerivaid mõtteid
tööst. Teise osa alustas moekunstnik
ja saime vaheldust enda argipäevaellu.
Reet Aus, kes pani kõigile südamele
rohkem mõtlemaks loodusele ja meie
Ege-Ly Petermann ja Keneli Pohplaneedile. Veel toimus diskussioon
lak
õppejõu Kairit Tammetsa, ettevõtja
VMG õpilasesinduse asepresident ja
Peep Kulla ja ajakirjaniku Allan Rajapresident
vee vahel. Räägiti tehnoloogia rollist
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Rakke Robootikute
novembrikuu
Rakke Robootikutele oli novembrikuu
äärmiselt tihe. Alustuseks käisime 16.
novembril võistlemas Laiusel Progetiigri Tulevikutegijate üritusel, kus
lisaks võistlemisele ja töötubades osalemisele korraldasime ka ise 3D pliiatsitega joonistamise töötuba, mis oli
väga populaarne. Meie noortel õnnestus võistlustel saada mitu auhinnalist
kohta. Võidukad olid meie VEX robotid
ja täiesti ületamatu meie mäkkeronija-köietõmbaja.
Juba nädala pärast, 23. novembril
olime CADRobotics festivalil töötubade korraldajatena. Ettevalmistusperiood oli pikk ja põhjalik. CADrobotics
on Kadrina Keskkoolis toimuva arvutijoonestusvõistluse CAD „noorem õde“
ja seda festivali korraldavad noored

joonistamine.
Tuleb kiita meie nooremaid: Marten Lepp 1. klassist juhendas LEGO
Boostide töötuba ja toetas kõrvalt ka
Spherode töötuba omades teadmisi,
mis vanematel kolleegidel alles tekkimas. Teiseks kiidan Teele Vunderit 3.
klassist, keda võib õigustatult pidada
meie 3D pliiatsite spetsialistiks. Samas olid väga tublid kõik töötube korraldanud noored. Uskumatu oli see, et
vaevalt kuu aega enne festivali polnud
enamus neist veel kuulnudki robotitest
ja programmidest, millega nad nüüd
töötube edukalt läbi viisid.
CAD joonestamisvõistlusel 3. kohale jõudnud Nõo Reaalgümnaasiumi
võistkond koosnes samuti Rakke Robootikute esindajatest.

WeDo robotid kiirendusvõistluse
stardijoonel. Foto Velle Taraste

Võidumehed Andris ja Markus auhinnalaualt endale auhindu valimas.
Foto Velle Taraste

VEX võistlejad diplomitega.
Foto Velle Taraste

Jäine Roosi oma operaatoritega ehk
mBot planeeti sinisemaks muutmas.
Foto Velle Taraste
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Teatrijuhiks? Disaineriks? Ettevõtjaks? Õpetajaks? –
11. klass käis töövarjuks
Lihatööstuse ostu- ja müüGümnaasiumi lõpuks peab
giassistenti. Ettevõte tegeleb
õpilane langetama otsuse,
koeratoitude väljaarendamikas suundub ülikooli, puhse, tootmise ja müügiga ning
kab või läheb hoopis tööle.
ostu- ja müügiassistendi
Parema tulevikuplaneeritöökohustuste hulka kuulub
mise heaks ja kogemuse
näiteks nii tellimuste vastusaamise eesmärgil avanes
võtmine ja vormistamine kui
11. klassil võimalus käia
ka tootmissüsteemi
töövarjuks.
haldamine. „Ma nägin kõrNagu ikka, minnes esivalt tervet tootmisprotsessi
mest päeva tööle või uude
– kuidas toorainest valmib
võõrasse kohta, võtavad initoode, mis jõuab meieni,
mese üle võimust ootusärepoelettidele,“ sõnas Katavus ja elevus. Ka töövarjuriina ja lisas, et õde tutvuspäevale minek oli gümnasistas lisaks oma elukutsele ka
tidele isemoodi väljakutse.
teiste ettevõttes töötavate
„Ma polnud kunagi varem
inimeste
ametikohustusi.
töövarjupäeval käinud,“ rääKatariina meelest on ostu- ja
kis 11. klassi noormees Henmüügiassistendi amet väga
rik Villem Sepping oma estähtis. „Väljakutseid esitav,
makordsest kogemusest olla
vastutusrikas ning annab
Paide teatri teatrijuhi Harri
Pildil töövarjud Katariina, Timo, Villem ja Keneli.
võimaluse nii ise areneda kui
Ausmaa töövari. „Temal olid
Foto Kirke Tobreluts
ka panustada ettevõtte pareväga mitmekülgsed tööülesmasse toimimisse,“ sõnas ta.
laulda ka ise päeva lõpus segakoori
anded,“ sõnas Henrik Villem ja lisas, et
Noorte arvates on töövarjupäev suuproovis kaasa.
nii värske teatri teatrijuht ei saa päev
reks abiks edasiste valikute tegemisel.
Töö teatris võimaldab olla loov, aga
läbi kontoris tegutseda ja telefoniga
„Soovitan kindlasti kõigil võtta osa. See
töö disainiagentuuris lausa nõuab loorääkida. „Kord istus ta arvuti taga ning
aitab tohutult kaasa elukutse valiku tevust ja fantaasia lendu. Timo Seppern
kord koristas kööki,“ kirjeldas noorgemisele,“ rääkis Timo. Ka Keneli kiidab
käis töövarjuks ettevõttes Velvet. Põhmees teatrijuhi lisakohustusi.
neile loodud võimalust. „Töövarjupäev
juseks, miks noormees otsustas just
Oma päeva veetis teatrimajas ka Keannab nii palju huvitavaid mõtteid ja
disainiagentuuri kasuks, oli eneses selneli Pohlak, kes oli töövarjuks Rakvere
võib-olla saadakse täpsemalt aru, milgusele jõudmine. „Olin juba pikemalt
teatri projektijuhile, Helen Solovjevilega tõesti tulevikus tegeleda tahetakkõhelnud oma tuleviku elukutses,“
le. Sarnaselt Paide teatri teatrijuhile
se,“ lausus ta. Henrik Villem teatrijuhi
lausus ta. „Niisiis otsustasin kasutada
iseloomustab Rakvere teatri projektööd esmamulje põhjal tegema ei kipu,
seda suurepärast võimalust.“ Tänu töötijuhi tööülesandeid mitmekesisus,
kuid kindlat „ei“ sõna ta nähtud ametile
varjupäevale sai noormees indu juurde
alustades sündmuste korraldamisest,
ka ei ütle. „Kunagi ei tea, kuhu ameti
ja siht on veel kindlamalt silme ees.
lõpetades nende jäädvustamisega.
peale satun. Äkki saangi teatrijuhiks,“
„Ma pole mitte ainult mõelnud, vaid
„Praegu valmistab ta ette näiteks laste
lausus Henrik Villem ja leidis, et kooma lausa loodan, et graaﬁline disainer
jõulumaa graaﬁkut ja tegevusi,“ sõnas
lipingis istumise kõrvalt on alati vaja
on mu tulevane elukutse,“ rääkis Timo
gümnasist. Keneli meelest läks tema
ringi käia ja näha ka päris elu.
oma tulevikuplaanidest.
päev igati korda ning lisaks sai ta teada
Kindel siht on silme ees aga ka Kaka uut ja huvitavat. „Rakvere teatril on
Kirke Tobreluts
tariina Popsil, kes näeb end tulevikus
oma segakoor. Koosseisu kuuluvad nii
Väike-Maarja gümnaasiumi abitupigem ettevõtja ja ärinaise kui disaineri
teatri näitlejad, piletimüüjad, kohvikurient
või kunstnikuna. Neiu saatis töövarjuteenindajad, kui ka kontoriinimesed,“
na oma õde Mari Rikkenit, Pandivere
teatas neiu ja oli tänulik võimalusele

Ohutus ennekõike! VMG õpilastele
tuletati meelde turvalisusreegleid
Rakke Kavalad Kutid hindajale oma
võistlustööd tutvustamas.
Foto Velle Taraste
ise. Korraldajate keskmine vanus jäi
14. aasta kanti. Hoolimata noorest east
oli festival äärmiselt hästi korraldatud.
Toimus ligi paarkümmend töötuba,
millest osad olid sisse tellitud SPARK
Makerlabi ja Noored Koodi tegijatelt.
Rakke Robootikud eesotsas töötubade koordinaator Carolin Ambosega
korraldasid ja toetasid umbes 12 töötuba. Tugevalt oli esindatud LEGO haridusrobotite meeskond. Toimus kaks
erineva raskusastmega WeDo robotite
töötuba, Boost robotid said programmi
abil orienteeruda mööda matile märgitud slaalomrada ning vanem põlvkond
NXT robotid sõitsid aja peale läbi linna. Ka BeeBotid olid esindatud kahe
töötoaga. Ühes sai valmistada neile
sõitmiseks alusmatte ja teises programmeeriti BeeBotte liikuma ettevalmistatud rajal, et nad sappa kinnitatud
astlaga platsile kinnitatud õhupalle
lõhuks.
Teistest haridusrobotitest olid esindatud VEX oma töötoaga ning Spherode töötoas olid lisaks ka Dash ning Alpha. Samuti suudeti triipkoodide abil
taltsutada enamus Edissoni roboteid,
mis on äärmiselt pirtsakad ja panna ka
mBot robotid joont järgima. Animatsioone tehti nii tahvelarvutites Scrach
Junior programmiga kui ka sülearvutites Alice programmiga. Ja taas üks populaarsemaid oli 3D pliiatsitega torni

3 kg LEGO Sumo võistlus.
Foto Velle Taraste
Aasta üks tippsündmustest on kahtlemata Robotex. Startisime Robotexile
juba neljapäeva õhtul, et reede hommikul kell kaheksa rahulikult rivis olla.
Puhanult just mitte, sest kella kaheni
öösel aitasime Robotexi meeskonnal
järgmise päeva võistlusväljakuid ette
valmistada.
Kui Robotexi võistlust Rakke Robootikute võtmes lühidalt kokku võtta,
siis võiks mainida, et hoolimata karikatevabast naasmisest olid meie noored
siiski mitmel alal rahvusvahelises tugevas konkurentsis üsna kõrgel kohal. Takistustega joonejärgimises jäime vaid
10 cm jagu maha kolmandast kohast
ning Mõttejõu võistluse jäi ülesande
lahendusest puudu 40 cm. Mõlemal
juhul oli tegemist enam-vähem ühe
robotipikkusega. Viimasel juhul olime
siiski tasemelt teised ning saime käia
poodiumil auhinnakoti ja diplomi järel. Küberpähkli võistluste gümnaasiumiastme II-III kohta jagama jäänud
Nõo Reaalgümnaasiumi meeskonnast
pooltel olid taas seljas Rakke Robootikute särgid.
Tunnustame oma noori nii sihikindla töö eest robotite ettevalmistamisel
kui ka tugeva panuse eest vabatahtlikena korraldusmeeskonnas.
Leelo Ambos
Rakke Kooli õpetaja

Kuidas anda esmaabi? Kuidas hoida
ära tulekahju? Kuidas kaitsta end
sotsiaalmeedia ohtude eest? Koolinoorte teadmisi värskendasid ohutuspäeva raames oma alas petsialistid.
Tuletamaks noortele meelde – juba
algklassides räägitut – kuidas hädaolukorras käituda, kutsuti kooli erinevate
häirekeskuste esindajad. Kuues erinevas töötoas jagati infot nii meelemürkidest hoidumisest kui ka tule- ja liiklusohutusest.
Iga loeng oma ala spetsialisti poolt
kestis kolmkümmend minutit, mille
jooksul said oma arvamust avaldada ka
õpilased ise. Selleks, et kasulik info aga
meelde jääks, jagati erinevaid brošüüre ja töölehti tutvustamaks täpsemalt
kiirabitöötajate, politseinike või hoopis
päästjate tööd.
Loengute läbiviijad, ametnikud,
olid tunni korralikult ette valmistanud.
Näidati nii videolõike elust enesest kui
räägiti suuliselt tõestisündinud olukordadest. Suhtevägivalla töötoas esines
lisaks kuulajatele ka itsitajaid, kuid
noored adusid, et teema on siiski väga
aktuaalne. Samamoodi leidus muigajaid ka sotsiaalmeediaohtude töötoas,
kus nii mõnelgi noorel tuli tunnistada,
et Facebooki parool on pikalt vahetamata ja privaatne informatsioon sotsiaalmeediakontodel kõigile avalik.
Päeva kasulikkuses ei saanud keegi
koolinoortest kahelda, sest nagu ütleb
vanasõna: kordamine on tarkuse ema ja
mööda külge ei lohisenud kellegi ohutusreeglite meelde tuletamine maha.

Politseinike, päästjate, kiirabitöötajate
ja maanteeameti spetsialistide läbi vii-

dud töötoad kulusid kindlasti marjaks
ära.
Kirke Tobreluts
Väike-Maarja gümnaasiumi abiturient

Omal käel prooviti ära ka elustamine. Foto Helina Lükk

Politsei kohaolu pani noored kuulama ja kaasa mõtlema. Foto Helina Lükk
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VMG tüdrukud tantsisid end publiku südamesse
Tüdrukud nii suured kui ka väikesed,
soengud ja näod peas, kostüümid
seljas, vaimud valmis ning jalad suureks klassidevaheliseks võistluseks
soojad. Selline iseloomustus oli omane 20. Väike-Maarja gümnaasiumi
Tüdrukute tantsupeo algusele.
Juba aastaid on Väike-Maarja gümnaasiumi igasügiseseks traditsiooniks
olnud Tüdrukute tantsupidu. Oktoobri
lõpus valitakse üldine teema, mille järgi tehtud tantsuga tuleb 5.-12. klassil
detsembris toimuval võistluspäeval
ette astuda. Viimastel aastatel – et huvitavam oleks nii tüdrukutel endil, aga
et ka peavõit oleks midagi enamat kui
lihtsalt meene – võisteldakse Koolitantsu festivalile saamise nimel. Tänavuseks teemaks oli „Tants on suurem
kui elu“.
Tüdrukute tantsupeost on saanud
isemoodi sügisene suursündmus, sest
lõppkontserdil on publiku seas nii endisi vilistlasi kui ka naaberkoolide õpilasi. Oma tantsuoskusi näitab rahvale
ka seltskond noormehi, kes on lisaks
vahesketšidele ka tantsukavad selgeks
õppinud. Möödunud aastal naerutasid
publikut poisid seelikutes, sel aastal
noormehed ujumiskostüümis. Õhtujuhi Markus Remikülli arvates olid kõik
tüdrukud tublit tööd teinud ning õhtu
läbiviijaid ta teistest esinejatest esile
ei tõsta. „Tüdrukute etteasted olid vinged, meie olime lihtsalt väike meelelahutus,“ tõdes Markus.
Kõige oodatum on tüdrukute tantsupidu igal aastal, aga 5. klassile on
säärane tantsuvõitlus esmakordne.
Tööle tuleb panna fantaasia ja loovus
ning muidu varjatud koreograaﬁtalent
tuleb nüüd valla päästa, sest iga liigutus on tantsu jaoks oluline. Viienda
klassi õpilane Eliise Joonas rääkis, et
kuigi proovidest ei puudunud ka omavahelised lahkhelid, loodi lõpuks ühtne
ja ilus tants. „Ma olen tantsupidu väga
oodanud,“ sõnas neiu ootusärevalt veel
mõned minutid enne lavale minemist.
Tantsupeo kõige vanema vanuseastme jaoks on iga-aastane ﬁnaalesinemi-

ne teada-tuntud
ja tüdrukud tunnevad end esinedes kui kalad
vees. Või kas ikka
tunnevad? „Ma
lähen
esinema
sellise tundega,
et tore, et saab
selle kohustuse
kaelast ära,“ lausus 10. klassi õpi- Tüdrukute tantsupeo üldvõidu pälvisid VMG abituriendid.
Foto Ly Ipsperg
lane Ege-Ly Petermann muiates,
sest mida aasta
edasi, seda enam
tunneb gümnasist, et tantsu
väljamõtlemise
periood on tüdrukutele suureks
koormaks. Kuigi
tantsupidu
on
neidudele suur
väljakutse, leiab
Ege-Ly, et tegelikult üritusena on
siiski kõik väga
tore. „Inimesed
Viiendikud avasid Tüdrukute tantsupeo naeratuse
tulevad kokku üle
ja positiivse energia saatel. Foto Ly Ipsperg
valla ja naudivad
Mari Pokineni laulu „Sõpradele“ järgi
sõud,“ lausus ta lõpetuseks.
tehtud tants publiku südame lihtsuse
Tundus, et kuigi närv oli esinejail
tõttu. „Meil oli armas tants,“ lisas ta ja
sees, panustati lõpusirgel siiski maksitõdes, et küllap lihtsus ja siirus publiku
maalselt. 5.-7. klasside arvestuses võivõluski.
dutses 7. a klass. 8.-9. klasside arvestuSuur aplaus aga ka ülejäänud tüdses meeldis žüriile kõige enam 9.a klass
rukutele, kes nägid vaeva ning valasid
ning kõige vanemas vanuseastmes, 9.higi ja pisaraid tantsu valmimise nimel.
12. klassi arvestuses, osutus liidriks 12.
Kõigi panus loeb ja lõppudelõpuks on
klass, kes ühtlasi kuulutati ka GRAND
osavõtmine kõige tähtsam. Järgmisel
PRIX võitjaks. Tänu üldvõidule esinkorral on tüdrukute tantsupeol juba
davad Väike-Maarja gümnaasiumi seluus teema, uued kostüümid ja uued
leaastased abituriendid kooli ka 2019.
võitjad. Aitäh kõigile osavõtjatele ja
aasta Koolitantsu festivalil. 12. klassi
kohtume järgmisel aastal!
õpilane Jete Hendrika Lood teatas vahetult pärast võitu, et tunne on päris
Kirke Tobreluts
hea. „Me läksime tegelikult mõttega
Väike-Maarja gümnaasiumi abitumitte võita, sest meie klass pole kunagi
rient
olnud eriline tantsurahvas,“ sõnas Jete
Hendrika, kelle jaoks säärane edu tuli
väga ootamatult. Neiu meelest võitis

Väike vestlusring tunnustatud õpetajatega
arusaamine sellest, mida loetakse, ehk
kunstnikuna, sest keegi klassist ei saa
Oluline on olla pidevas arengus ja
siis funktsionaalne lugemisoskus, siin
aru, kuidas on üks või teine number või
muutumises, soov midagi muuta nii
saaks oskuse omandamisel kodu palju
lahenduskäik tahvlile tekkinud... Koolis
õpilastes kui endas – oli üks mõtekaasa aidata. Lugege väikestele lastele
peetakse matemaatikat ikka raskeks aitest vestluses Väike-Maarja valla Aasta
raamatuid ette, palun! – selline oleks
neks ja kas omandatakse matemaatiliÕpetaja nominentidega Kiltsi Põhikoosõnum lapsevanematele. Marjele meelne kirjaoskus või mitte, oleneb suuresti
list. Mõtteid vahetasid Agnes Leemets
divad reeglid ja neist kinnipidamine, ta
just õpetajast. Oma ainele pühendu– aasta klassiõpetaja, Marje Kert –
on järjekindel oma nõudmistes. Klassinud õpetaja Tanelil oli eelmisel õppeaasta klassijuhataja ja Tanel Leemets
juhatajana on Marjel tihe suhtlus lapaastal suur rõõm oma õpilase Merete
– aasta aineõpetaja ehk siis õpetaja
sevanematega – vaid koostöö on edasimaakondliku matemaatikaolümpiaadi
Agnes, õpetaja Marje ja õpetaja Tanel
viiv! Õpilastele meeldivad klassiõhtud,
kõrge koha üle.
– nii kutsuvad neid õpilased.
kus mängitakse, lauldakse, kaetakse
Varasema lasteaiaõpetaja kogemuKool on muutumises. Suhted on koüheskoos laud, koos käiakse ka teatsega õpetaja Marje on Kiltsi Põhikoolinud internetti, kuhu sa siis oma marites, ööbitakse koolis, matkatakse ja
lis töötanud 16 aastat. Muutumisest
temaatika või keeleõppega kolid? Kas
ikka on klassijuhataja koos õpilastega.
ajas arvab ta, et laps on laps ja kodu
tahvel ja õpik/raamat on ajast ja arust?
Marje pöörab tähelepanu laste omavaon kodu, tehnika areng on muidugi
Igapäevased teemad. Õpetajad on seda
helistele suhetele ja püüab jälgida, et
palju muutnud õpetamist ja ka oskusi.
meelt, et tunnis peavad kehtima siiski
keegi ei saaks kannatada.
Näiteks käekiri läheb lastel aina hullereeglid. Ei saa ju kedagi õpetada ja ei
Õpetaja Agnesel on 17 aastat õpemaks, lugemisoskus on puudulik, just
saa ka õppida, kui sind keegi ei kuula,
tajakogemust ja
ei austa, sinuga ei arvesta.
seda 14 aastat
Kui lepitakse kokku teatud
Porkuni
koolis.
reeglites ja neid siiski ei
Ehk sealt tal ka
järgita, on väga keeruline
suhtumine,
et
tulemust saavutada. Õpeõpetaja
peaks
taja peab olema lõputult
õpilase
poole
tolerantne. Ka siis, kui
painduma ja seda
õpilasel on vaid õigused
nii, et iga laps
ja nõudmised, kohustused
saaks aru, igaühe
aga sootuks ununenud.
areng on oluliÕpetajad on tundnud
ne, olulisem kui
rõõmu sellest, kui tajuvad
hinne on areng,
klassi kaasamõtlemist ja –
hinne on vaid
töötamist, kui on tulemusi.
number ja lapNäiteks õpetaja Tanel on
sed on erinevatel
üliõnnelik, kui näeb matetasemetel. Kodu
maatikatunnis, et keegi sai
tuge oleks väga
ülesandest aru ja lahendab
vaja lugemis- ja
seda huviga. Mõnikord tunFoto on lavastatud 1926. aasta õpetajate pildi järgi.
kirjutamisoskuse
neb ta end sootuks mustFoto Merje Leemets

15

Teistmoodi ühiskonnaõpetuse
tunnid Kiltsi Põhikoolis
2018. aasta oktoobris alustasid viis aktiivset ja tublit noort Kiltsi Põhikoolist
kogukonnapraktikat õpetaja Siret Stoltseni juhendamisel mittetulundusühingus „Meie Kiltsi“. Märkimisväärne on,
et olime ainuke põhikool osalevatest
koolidest.
Õpetaja Liisu Tähe sooviks oli, et
läbi kogemusõppe mõistaksid õpilased, mis on kodanikuühiskond ning
mis rolli see täidab kogukonnas. Kogukonnapraktika idee on lihtne: õpilased
löövad kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes täites mõnd endale
jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku ülesannet. Töö
käigus näevad õpilased, kuidas sünnib
ja toimib kodanikualgatus.
Kogukonnapraktika raames on praeguseks toimunud kaks sündmust: Kiltsi
rahvamaja ruumide tühjakskolimine remondiks ning helkuripuude tegemine.
Ühe puu tegid kogukonnast hoolijad

Kogukonnapraktia raames valmisid
helkuripuud Kiltsis ja koolimaja juures. Foto Siret Stoltsen
koolimaja juurde ja teise Kiltsi. Õpilased olid nii hakkajad ja supertublid,
kogukonnale on see kõik suureks abiks.
Ühist tegutsemist tuleb loomulikult
veelgi.
Siret Stoltsen Liisu Tähe
„Meie Kiltsi“ juhatuse liige Kiltsi Põhikooli sotsiaalainete õpetaja

Simunapäev ja Simuna 100
Simunapäeval, 28.oktoobril said Simuna rahvamajas naisteklubi kohvikus
kokku kõik kohalikud dzässihuvilised.
Sai teoks ansambel JAZZETRI kontsert.
Simunast pärit Tuuli Pruuli ansambli
esituses kuulsime tema loomingut esitamas Jana Kütti (laul), Janno Trumpi
(bass) ning Kristjan Mängelit (trummid), klaveril Tuuli Pruul. Saime kuulda
nii svingi, sambat kui bossanovat. Nautisime väga haaravat ja sooja kontserti ja sellele järgnevat “Bändi tegemise
õpituba”. Ei
ole just tavapärane,
et kontserdi lõppedes
saab publik
võimaluse ise pille
proovida ja
kuulda, kuidas
tema
hääl mikrofonist kõlab.
Julgemad
ja
õpihimulisemad
Värskelt valminud trüsaid
oma
kis Eesti 100, Simuna
esimesed
Naisselts 100 ja Simuteadmised
na raamatukogu 100.
ja käe valFoto Mary Tammet
geks trummikomplekti taga ning võlusid helisid
välja basskitarrilt ja klaverilt. Aitäh
ansambli liikmetele selle haruldase võimaluse eest. Loodame, et tänu
omandamisel, sest muu ju kasvab sinna peale, kuidas sa lahendad ülesannet
kui ei saa aru, mis on ülesandes nõutud, kui ei oska lugeda ja aru saada?
Agnesel on lausa kutsehaiguseks kujunenud see, et õhtul leiab end mõtlemast, kuidas saaks mõnd last aidata ja
toetada.
Aga õpetajatel on ka muu elu - aeg
energia ja mõtete kogumiseks, puhkamiseks.
Marjel on väga mõnus olla kodus,
lugeda, puhata, talle meeldib kinos ja
teatris käia. Ta armastab ka autoga sõita ja nii ongi palju Eestis ringi sõidetud ja kauneid kohti avastatud – see on
rõõmsameelsele ja energilisele Marjele
toredaks puhkuseks!
Tanel on ülienergiline. Ta jõuab iga
päev jooksmas käia, paar korda nädalas rahvatantsuproovides osaleda, magistriõppes õppida, kodu ehitada, oma
suure perega suhelda – seda kõike on
nii palju ja nõuab nii palju energiat, et
tal on kõht kogu aeg tühi! Ja meie õpetajate ühistel väljasõitudel ja reisidel
saavad kõik kogu aeg muretseda – Ta-

Vasakult Kristjan Mängel,
Jana Kütt, Tuuli Pruul, Janno Trump
simunapäeval Simuna Rahvamajas.
Foto Mary Tammet
uuele kogemusele suureneb noorte
huvi muusikakoolis õppimise vastu ja
osatakse näha muusikat õppides uusi
perspektiive ja väljundeid.
Simunapäevaks sai kaante vahele ka
trükis “Eesti 100, Simuna naisselts 100
ja Simuna Raamatukogu 100”. Mul on
hea meel, et killukese Simuna ajaloost
vastilmunud raamatukese näol saime
esimesena kinkida just Simuna tüdrukule Tuulile.
Üritus sai teoks tänu kohaliku
omaalgatuse programmile.
Mary Tammet
MTÜ Simuna Naisteklubi

nelil on kõht jälle tühi! Aga silmad säravad Tanelil kogu aeg ja tema naljad
on vaimukad!
Agnes, kes oma kolme tütre kõrvalt
magistriõppes õpib, armastab metsajooksu – see on tema jaoks tõeline
eneselaadimine. Agnese sooviks oleks
palju rohkem raamatuid lugeda, teatris
ja kinos käia – kui oleks vaid aega! Palju
on ka koolis Agnese õlul. Ta korraldab
esimeses kooliastmes üritusi, näiteks
öökool õudukaõhtu ja pannkoogihommikuga, matkad, ekskursioonid, suvemalev ja peod. Praegu on tal käsil Päkapikuakadeemia korraldamine. Aga kõige paremini tunneb Agnes ennast pühapäevahommikuti – siis saab kauem
magada ja ärgata võib armsa abikaasa
Egoni küpsetatud pannkookide lõhna
peale.
Ühiselt arvatakse, et meie kool on
tore, õpilased vahvad, kolleegid toetavad. Ja me oleme oma kooli eest ikka
väljas nagu üks mees!
Ada Väät
Kiltsi Põhikooli emakeeleõpetaja
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X Väike-Maarja Muusikafestivalist Musterloomad ilmusid raamatuna
kujunes muusikaline tippsündmus Aasta eest kiriloomanäitusel antud lu- jaapanlanna Akyoga,
kooris on laulnud ka Vello Jürna, kuhu
Tänavuse Väike-Maarja Muusikafestollaaegne õpetaja Raimond Alango
tivali publikuna võisime olla tõelise
ta laulma kutsus. 106. aasta vanuses
muusikapeo tunnistajaks. Kahel näja omal ajal maa-Estoniaks kutsutud
dalavahetusel üllatasid ja ühendasid
Väike-Marja Seltsimajas tõid koor ja
eriilmelised kontserdid Väike-Maarsolistid publikuni kõlavärvid peakirja
ja Seltsimajas, muuseumis ja Kiltsi
all „REGIRAM“. Rahvusmeeskoor esitas
lossis sadu kuulajaid. Väike-Maarja
kava vaid kolmes paigas – Viljandi PäriMuusikafestivalist kujunes publikule
musmuusika Aida ja Estonia Kontsertaasta muusikaline tippsündmus.
saali kõrval ka Väike-Maarja Seltsima2009. aastal alguse saanud Väijas. Regilaulumaailmast sõnumeid tooke-Maarja Muusikafestival kutsuti ellu
nud Eesti Rahvusmeeskoori kontsert
Väike-Maarjast pärit tenor Vello Jürna
koos Tuule Kanni, Celia Roose ning Roauks. Läbi aastate on festival toonud
bert Jürjendaliga Mikk Üleoja juhatamipublikuni klassikalist muusikat – oosel oli võimas. Regilaul vajab laulmist.
periaariaid, ansambli- ja koorimuusiIidsetesse tekstidesse kätketud sõnukat, kuid ka üllatuslikke žanre. Festivali
mid kõnetavad ka tänapäeva inimesi,
kavas on olnud Väike-Maarja Muusikakuigi esmakohtumine võib korraks olla
kooli õpilaste kontsert ning esinenud
võõrastavgi. Tänapäeva kõnealused
on ka paikkonnast pärit muusikud. Festeemad on juba ammu meie esivanetivale on erinevatel aastal pühendatud,
mate suu läbi välja lauldud. Nii kandis
mitmel korral on keskmes olnud Vello
Eesti Rahvusmeeskoor regilaulu ilu ja
Jürna ja tema ooperihääl, sündmust on
võlu publiku ette, meeshäälte sõnumit
pühendatud õpetajatele, Väike-Maarja
rikastasid ja seadsid muusikalistesse
valla 20. aastapäevale, Väike-Maarja
mustritesse ansambli ambient’likud kõSeltsimaja 100. aastapäevale ja tänavu Eesti Vabariigi
100. aastapäevale. Festivali raames on toimunud
kaks Vello Jürna
nimelist vokalistide konkurssi.
Festivali südameks oli taas Väike-Maarja Seltsimaja, mis oma
ajaloo ja kauni
ning rõõmustava kõlaga saaliga
pakkus kuulajatele
kontserdiRAM. Foto Marju Metsman
ning muusikutele
lad kandlelt, kitarrilt ja elektroonikalt.
esinemiselamuse. Rõõm, et tänavuse
Festivali lõpetas Väike-Maarja Seltfestivali leidis üles ka Eestimaa Loosimaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeeduse Omnibuss ja nii sai ka pealinna
mia ooperistuudio G.B.Pergolesi koopublik nautida Eesti Rahvusmeeskkoomilise ooperi “Teenijanna-käskijanna”
ri kontserti. Kontserdid olid traditsiooetendus. Noored värsked koolitatud
niliselt tasuta, et võimalikult paljud
ooperihääled Grete Oolberg ja Raiko
inimesed saaksid ka maapiirkonnas
Raalik tõid publikule väga lähedale loo
osa Eesti tippmuusikute esinemistest.
18. sajandist, vürtsitades seda tänaVäike-Maarja Seltsimajas olid üleval
päevaste nüanssidega. EMTA varajase
ka festivalinäitused: “O sole mio” Velmuusika osakonna barokkansambel
lo Jürna lauljateest ning Paula Brehmi
Imbi Tarumi ja Meelis Orgse juhendatutvustav näitus “Sest ilmaneitsist ilumisel kõlas Väike-Maarja Seltsimaja
sast”. X Väike-Maarja Muusikafestivali
saalis kui valatult.
kava hoidis koos Väike-Maarja MuusiEelkõige kuulub nende kümne festikaselts.
valiaasta suur tänu kontserdipublikule.
Avakontserdil rõõmustasid Pille LilSüdamest võib tänulik olla inimestele,
le Toetusfondi muusikud Sigrid Kuulkes oma entuasiasmi ja hoolivusega on
mann, Andreas Lend ja Olga Kulikova
andnud kümnendi jooksul võimaluse
väga hea kavavalikuga, mis sobis just
muusika edasikandmiseks siinsetele
mängitavatele instrumentidele – viiulavadele: Vello Jürna perekond, Pille
lile, tšellole ja klaverile, tuues välja ka
Lill ja tema muusikute fond PLMF, Väipillide helipiirid. Eesti Vabariigi ning ka
ke-Maarja Muusikakooli direktor Vallo
Soome Vabariigi aastapäevale mõeldes
Taar, Eesti Muusika- ja Teatriakadeeoli kavva valitud sobivaid teoseid.
mia ooperistuudio juht Ene Rindesalu,
Günter Kitse elektroakustilise ambiVäike-Maarja Gümnaasiumi huvijuht
enti kava Väike-Maarja muuseumis oli
Helina Lükk, Kiltsi põhikooli direktor
lummav, oma- ja unenäoline ning tõi
Merje Leemets, Simuna kooli direktor
festivalipubliku hulka uusi külastajaid.
Kaja Põldmaa, Simuna rahvamaja juht
Õnnestunud oli kontserdi ruumi ja „tooAuli Kadastik, klaverihäälestajad Heino
lide“ valik, mis lubas kuulajatel omalooSein ja Ago Tint, dekoraator Mary Tammingulisi helisid tõeliselt nautida.
met, Väike-Maarja Seltsimaja endised
Koolikontserdid Kiltsi lossis ja
ja praegused töötajad, Väike-Maarja
Väike-Maarja Seltsimajas oli tänavu
vallavalitsuse esindajad ning majanvaskpilliansambli Brassical sisustada.
dusosakonna töötajad, Väike-Maarja
Kümme Eesti muusikateost said nenkoguduse esindajad, Eesti Kontserdi
de esituses täiesti uue hingamise ning
asjaajajad, Georgi Söögitoa meeskond.
energiat oli laval tõesti vähemalt sama
Täname festivalile läbi aegade õla
palju kui detsibelle ja halva tujuga ei
alla pannud toetajaid: Väike-Maarja
lahkunud saalist keegi.
vald, Lääne-Virumaa Omavalitsuste
Väike-Maarja muusikakooli väikesed
Liit, Leader-programm ja MTÜ PAIK,
ja suured ilmestasid festivali oma adKodanikuühiskonna Sihtkapital ja kovendikontserdiga. Kava oli mitmekülghaliku omaalgatuse programm, Eesti
ne oma sooloesituste ja ansamblitega,
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekskontserdi lõpulaulud muusikakooli laupertgrupp, Väike-Maarja Muusikaselts,
lustuudiolt tekitasid tõelise jõuluootupaljud ettevõtted ning eraannetajad.
se tunde.
Festivali korralduses kõige pikemalt
Marju Metsman
ettevalmistatud etteaste oli kahtlemata
X Väike-Maarja Muusikafestivali korEesti Rahvusmeeskoori kontsert. Omaraldaja
aegses Riiklikus Akadeemilises Mees-

badus on täidetud: jaapanis populaarne käsitööraamat Eesti kirikindamustriliste käpikloomade kudumisest on
nüüd ka eestikeelsena olemas.
Anu Kotli, Anu Raua ja Kotomi
Hayashi raamatu „Musterloomad“ andis MTÜ Kotli Maja tellimusel välja
Saara kirjastus, toetasid Eesti Kultuurkapital ja Väike-Maarja vald.
2. detsembril toimus raamatu esitlus korraga kahes kohas. Väike-Maarja
seltsimajas, Maarjakellukese heategevuslikus advendikohvikus tutvustasid
poolesajale huvilisele raamatu saamislugu üks autoritest, Anu Kotli, ning
Saara kirjastuse esindajad Anneli Kenk
ja Anu Pink. Samal ajal rääkis Anu Raud
Heimtalis musterloomade lugu Eesti
Teaduste Akadeemia liikmetele.
Põnev oli kuulda, kuidas Anud
enam-vähem üheaegselt erinevaid teid
pidi kiriloomadeni jõudsid. Anu Kotli
sai inspiratsiooni väikeste sugulastega
käpikuteatri tegemisest ning asus erinevate mustriliste loomade kudumist
praktikas katsetama. Anu Raud aga, tundes muret plastmassbarbide pealetungi
pärast mänguasjamaailmas, joonistas
erinevate kodumaiste mustritega villaste loomade kavandeid. Kui nende kahe
looming kokku sai, valmis kiriloomakogu Heimtali muuseumi jaoks. Üheskoos
osaleti Põhjamaade kudumisfestivalil
Norras. Anu Kotli eelaimus, et see reis
saab tema jaoks elumuutvaks, läks täide. Kohtumisest Eesti käsitöö huvilise

kelle kirjanikunimi on
Kotomi Hayashi, algas
pikaajaline koostöö,
mis päädis aastal 2016
jaapanikeelse raamatu
välja andmisega ja viis
seejärel Anud ka Jaapanisse meistriklasse
läbi viima.
Esitlusel osalenud
said raamatu endale
päevakohase soodushinnaga kaasa osta
ning edaspidi on soovijatel võimalik Musterlooma-raamatut
soetada kas otse Kotli Maja eestvedajate
kaudu, Saara kirjastuse internetipoest või
suurematest raamatukauplustest.
Jõuluajale sobivalt
ning peagi saabuva
sea-aasta
ootuses
kingime lehelugejatele raamatu ilmumise
auks ühe toreda pontsaka põrsa kudumisõpetuse. Mõnusaid
rahulikke hetki varrasteklõbina saatel!
Kadri Kopso

Paljud vastsed raamatuomanikud soovisid autorilt
oma raamatusse pühendust. Foto Mirjam Savisto

Anu Kotlil tuli raamatuhuvilistele ohtralt
autogramme jagada. Foto Mirjam Savisto

Jõulupõrsas
Loo 4x12=48 silmust ja koo sobiva kordusega mustriga ca 33 rida. Pea kujundamiseks alusta laubal kahandamisega
jättes kahandamiste vahele 5 silmust.
Kahanda 6 korda igal real (48-12=36).
Seejärel alusta lõuaaluse kahandamisega, jättes lauba kahanduse silmuse
ja suujoont moodustava kahanduse vahele 4 silmust. Kahanda 9 korda üle rea
(36-18=18). Alles jäänud 18 silmust koo
kaks rida pahempidi ja üks parempidi,
seejärel koo kõik silmused kahekaupa
kokku, koo läbi ja lõpeta–kärss on valmis.
Topi kere tihedalt täis, korja ülesloomisest silmused, koo kord läbi. Esimesel kahandamise real võta iga kahe silmuse tagant kaks kokku (48-12=36), koo
ring läbi. Teisel korral võta ühe silmuse
tagant kaks kokku (46-12=24), koo ring
läbi. Kolmandal korral kõik silmused
kahekaupa kokku (24-12=12), koo ring

läbi. Neljandal
korral koo silmused kahekaupa kokku,
koo ring läbi ja
tõmba viimasest 6st silmusest lõng läbi.
Kõrvad koo
kahekordses
koes, alustades 18 silmusega.
Esijalale
loo 20 silmust
ning kahanda peale 6 rea kudumist jala
tagumisel küljel 2x6 silmust üle rea,
koo kaks rida ning lõpeta vajaliku kahandusega.
Tagumine jalg analoogne: loo 24 silmust, kahanda samuti.
Topi jalad kõvasti täis ja õmble põr-

sa külge, jälgides, et ta tugevalt jalul
püsiks. Lisa kõrvad, silmad ja saba ning
Häid pühi!
Anu Kotli
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Teated jõuludest
Jõulud on aasta tähtsaim püha. Pühad
päevad, mil üks aasta on lõppemas ja
uus algamas. Maa pöörab end valguse,
soojuse, toidu ja elu poole. Jõuluaja
tegevustest arvas maarahvas vanasti
sõltuvat tema ja ta majapidamise hea
käekäigu järgmisel aastal. Koju oodati
surnud omaste hingi ning neilegi usuti
olevat elavate õnnele suur mõju.
Jõulud on suur ühine püha terves
maailma, kuid samas on see väga isiklike mälestustega püha. Mälestused, mis
jäävad lapsepõlvest, mälestused, mille
me ise juba täiskasvanutena loome.
Südantsoojendavaks jõulumälestuseks
võib olla mõni väike detail, kohatud inimene või meenutamistväärt seik.
Jõulud talutoas
Eesti rahvaluuleteadlane Mattias Johann Eisen kirjutab oma 1931. aastal ilmunud raamatus „Meie jõulud“, et jõululaupäeval lõpetati töö juba aegsasti,
Väike-Maarjas juba kella 12 ajal. Ja kui
vanasti pimedal ajal igal õhtul pirdu
põletati, siis jõuluõhtul lugu muutus:
pirdude asemele astus rasvaküünal

vastel palvustel koraale. Ma arvan, et
see orelipink oli talle natuke liiga kõrge, aga tehti nii, et me ei pidanud nii
tihti lõõtsa tallama, et ta lasi meil ka
külje pealt pedaalide ligi. Et me seda
orelit fantaseerides rõõmsalt trakteerisime ja meie muusikalisi puhanguid
vastavalt vajadusele ja tujule valju
lauluga saatsime, ei tohi mitte maha
vaikida. Ja nii on selle vana vääristüki
vastupanujõud ja püsivus kõne all, orelit ei tohi unustada, kuidas see meile,
lastele oli suureks abiks jõululaupäeva
pärastlõuna möödasaatmiseks. See oli
tema kõige raskem päev, lakkamatult
mängisid seal erinevad lapsed, mõned
oskasid hästi mängida, teised üldse
mitte. /.../
Aga selle toa sisustusest mäletan
ma sind, sa heledalt peitsitud kapp toa
magamistoapoolses nurgas! Ülemise
kapi ees seisime me, poisid, igal pühapäeval ja müüsime talunikele nende
laste tarbeks kooli- ja lauluraamatuid,
vihikuid ning muid koolitarbeid ja ka
läbi aastate väga armastatud seinakaunistust, väikest aga väga ilusat keiser
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poegade olukorra pärast. 1870. Aastal
kirjutab Eesti Postimees: „3. talvekuu
päeval avati Avanduse valla kogukonna kohtumaja, mis mõisavanema krahv von Lütke
poolt ehitatud. Pärast õnnistamist kasteti
suud, tõsteti klaase. Krahvi herra pida kõne,
et tema tahab siia valda oma kuluga üht suuremat kooli asutada, kus talupoegade lapsed
võivad vene ja saksa keelt õppida.“
Friedrich Lütke pidas sõna ja kinkis vallale kooli koos kooli ülelpidava
talukohaga. Ta olla kooli jõulupuudel
käinud ikka koos perega ning kinkinud
lastele raha, riideid ja maiustusi.
Kooli jõulupuu
Väike-Maarja 6-klassilise algkooli
kroonika kirjutab, et 1929/30 õppeaastal oli 19. detsembril Väike-Maarja
Seltsimajas kooli jõulupidu, mille kavas olid laulud, jõulu jutlus kohalikult
pastorilt, näidend „Okasroosike“ ja
jõulupuu. Eraldi oli välja toodud, et
kooli jõulupidu kannab juba kolmandat aastat erilist ilmet: „Selleks peoks
tulevad kokku koolilapsed oma vanematega
ja oma väiksemate õdede-vendadega. Peale
selle ilmusid jõulupuule
ka Väike-Maarjast ja selle
lähemast ümbrusest suur
hulk väiksemaid, umbes
3-7 aasta vanuseid lapsi.
Et oma lastele rõõmu valmistada, toovad vanemad
omal lastele „jõuluvana“
kätte enne peo algust oma
laste jaoks kinke ning
jõuluvana jagab nad siis
laste nime järele kätte. Et
aga igaüks midagi saaks,
jagatakse ka kooli poolt
maiustusi. Lastele, eriti
väikestele, on see jõulupuu
poolt vaadates suursündmus.“

Jõulud rindel
Porkuni lahingus
langenud Kurt Eiskop
kirjutab 1943. aastal
Saksa sõjaväes: „24.
detsembril. Kell 15.00
saime kätte oma pühade
toidu. Saime väikese saia,
Väike-Maarja Ühisreaalgümnaasiumi II klass jõulude eel 1931. aastal. VMM.FII.48.4.tif
½ pudelit veini, 67 piparkooki, 7 kompvekki, suhkrut, mett, võid, 70
Nikolai I proﬁilpilti. Sinu keskmises
– jõuluküünal. Väike-Maarjas olevat
sigaretti, tahvel šokolaadi ja 10 õhuposti marosas, vana kapp, olid hoiul mitmesuküünal pistetud lumega täidetud kapki. See oli meie saak. Nüüd on veidi nosimist.
gused kassad: ehitus-, misjoni-, vaestepa, Viru-Jaagupis kartulisse, Tõstamaal
Kuuse tõime ka tuppa, kuid ainult üks küünal
ja kirikukassa; erinevad korjandused.
leivapätsi.
on meie punkril, seda on liiga vähe. Täna lepÜhes vahes olid vanad, väärtusetud
pisime siin punkris omavahel kokku, et alates
rootsi ja vene rublad, mis enam käibel
Jõulud pastoraadis
kella 16.00 keegi enam ei ütle „kurat“. Ja kes
polnud, aga inimesed ikka veel korjanVäike-Maarja pastori, kihelkonnaseda ütleb, peab andma kas ühe piparkoogi või
duskotti või korjanduskasti panid. Aga
kooli mõtte algataja ja esimese lauühe sigareti. Paulus oli siis ka esimene ohver,
mille pärast ma sind eriti mäletan, oli
lupeo jutluse pidaja Carl Theodor
kes andis ühe sigareti. Neid tuleb nüüd üsna
su kõige alumine riiul! Terve aasta võiKnüpfferi poja Georg Martin Knüpfferi
palju kokku. Nüüd ei oska pea keegi midagi
sime me, lapsed, sinna sisse vaadata,
(1850–1901) kirja pandud mälestustest
rääkida. Istume laua ümber ja korjame sigajuhul, kui selleks lusti ja võtit oli.
Väike-Maarja eluolust ülemöödunud
rette.“
Seal oli kirjavahetus konsistooriusajandi lõpus, leiame ka paar seika
miga, formularid ja igasugu muud igaelust pastoraadis, tema lausepõlve jõuJõulud kirikus
vad asjad. Aga mitmeks nädalaks sai
lumälestused: „Saali tagumises osas
Tulles vanadest aegadest tagasi, kas
sellest keelatud maa, kapist sai salaolid kõrvuti vanaema ja vanaisa toad,
mäletame veel, et 2003. aasta jõuludeks
duste hoidja, meie soovid, lootused ja
nende vaheline uks oli enamasti kinni.
sai Väike-Maarja kirik kauni roosakna
mõtted peatusid asjata selle ukse taga,
Kohe ukse taga kiirgas vastu suure kahvitraaži, mis kujutab peaingel Gabrieli
sellest oli saanud „jõulukapp“. Kui üks
helahju soojus.
sõnumit Maarjale peatselt sündiva Jeevanematest enne pühi Marienhofﬁs
/.../ Selle ahju kõrval, mis ulatus
sus Kristuse kohta. Klaasikunstnik Riho
käis või Tallinnas, koju tuli, siis kaduukseni, mis vanaema tuppa viis, seisis
Hüti teose ülemine osa kujutab värvisid kõige huvitavamad asjad, mis kaasa
võimas, vanadusest pruun, kõrge, kahe
list taevast ning pilvedest ulatub peaintoodi, sinu sisse, sina tulevate rõõmuuksega riidekapp, millest minu jaoks
gel Gabrieli käsi neitsi Maarja suunas.
toojate vaikiv peidukoht, kuni sa piduainult üks alumistest sahtlitest huvitav
Justkui lendlev Maarja kuulab sõnumit
õhtul heameelega need aarded välja
oli, et see varjas ehteid, mis igal aasüllatunult.
andsid, et jälle terveks aastaks tähtsutal enne jõulupühe välja võeti ja pärast
setuks aktikapiks muutuda.“
pühi jälle sinna tagasi pandi, nagu kulJõuluks kellatorn
latud kreeka pähklid ja muud sädelevad
2007. aastal sai jõuluks valmis VäiAdmiral Lütke kingitus
asjad. Aasta aastalt olid need needsake-Maarja vallamaja kellatorn. Oktoob1849. aastal ostis maadeuurija ja
mad pähklid, mida täiendati tagasiris valmis Väike-Maarja vallamaja katugeograaf admiral Friedrich Lütke Avanhoidlikult vastavalt sellele, mis kaduma
sel kellatorn, kuhu pandi kell vahetult
duse mõisa. Kuna Lütke oli sel ajal
või katki läks ning needsamad kirjud
enne jõulupühi, 1,4 meetrise läbimõõhõivatud teadusliku tööga Peterburis,
ehted, mida poissmehest onu Rudolf
duga kell on valgustatud ning igal ajal
palus ta oma sõbral Ferdinand von
rõõmuga ostis. See kõik oli nii tuttav,
kaugele nähtav.
Wrangelil mõisa ülevõtmise asju ajada.
et see käis iga jõulupuu juurde, et alati
Nende omavahelisest kirjavahetusest
kui uued pühad tulid, me neid vanade
Aja lugu sirvis
selgub, et teadustöö kõrval olid nad
heade tuttavatena tervitasime. /.../
Marju Metsman
hästi kursis mõisamajanduse ja põlToa välisnurgas teisel pool seisis
luharimisega ning tundsid muret talukoduorel, millel mu ema saatis igapäe-

Taaskord on kätte jõudnud see rõõmus kuu, kus Väike-Maarja seltsimajal
on sünnipäev ja sellel korral tuleb ette
number 106. Eks ole ju suurepärane
number? Mul on au nii eakat seltsimaja
juhtida.
Kui mulle anti ülesandeks midagi
seltsimajast kirjutada seoses sünnipäeva tulekuga ja ka mõned märksõnad, siis hakkasin uurima, et millest
on juba kirjutatud ja millest võiks veel
kirjutada. Olete kindlasti lugenud, et

üks mu kolleeg, et: „Vanasse kaevu ei
ole mõtet ennem sülitada, kui uus on
valmis,“ mis on väga tark ütlus.
Kindlasti ma sooviksin tuua rohkem
teatrit, otsida uusi huviringe nii lastele kui ka suurtele. Meie majas käiakse
sünnipäevasid ja jõulupidusid pidamas, erinevad klubid ja ringid käivad
meil oma üritusi läbi viimas jne. Miks
mitte meie majas ka pulmapidusid korraldada, mida pole varasemalt meie
majas peetud. Miks mitte tuua sisse

Väike-Maarja seltsimaja. Foto erakogu
Väike-Maarja seltsimaja, toonane rahvamaja on loodud Põllumeeste Seltsi
poolt 1912. aastal, et pakkuda ruume
nii kooridele kui näitemängu harrastajatele. Seltsimaja täidab tänaseni seda
rolli, kuid meil on ka tantsurühmasid ja
boonuseks veel väga palju vahvaid ja
traditsioonilisi üritusi.
Kuna seltsimajas toimuva kohta on
nii palju kirjutatud ja räägitud, siis ma
siinkohal seda kordama ei hakkaks. Selleks, et mitte juba kirjutatud asju korrata, tuli mõte, et ma parem kirjutan
sellest, mis ma olen oma lühikese juhtimise ajal teinud ja mis on minu edasine nägemus seltsimaja juhtimisel.
Juhtimisel on mulle suureks eeskujuks
Rakke ja Simuna seltsimaja juhatajad,
kes on väga vahvad ja toredad inimesed ning kellelt on palju õppida.
Mis ma siis selle lühikese tööl oldud ajaga teinud olen? Detsembrikuu
on täis üritusi, mida tuleb veel organiseerida ja ellu viia. Kindlasti on igaühe
juhtimisstiil erinev, kuid võtan teatepulka järkjärgult üle ja jään edasi traditsiooniks olnud asjade juurde, kuid
miks mitte sisse tuua ka uuendusi. Kui
on võimalusi ja vahendeid, siis on mul
kindlasti soov midagi uut teha. Kuid
see uus peab olema väga hästi läbi
mõeldud ja rahvale meeldima, et mitte teha midagi lihtsalt tegemise pärast.
Minu käest on küsitud, et kas nüüd tuleb rohkelt uuendusi, kuid nagu ütles

konverentsi pidamise teenust? Usun,
et see oleks väga hea väljund seltsimajale. Kindlasti ootan Väike-Maarja
ja selle ümbruse inimestelt ettepanekuid ja soove, siis on ka lihtsam edasi
minna. Need oleksid mõned mõtted ja
soovid, et seltsimajal oleks ikka tööd
ja leiba ning püsiks tegevuses veel palju aastaid. Tahan tuua välja ühe väga
vahva kogemuse, kui seltsimajas käis
RAM-i meeskoor esinemas. Nad olid
meie majast nii vaimustuses just selle
heimat- ning uusjuugend stiilide üle
ja ütlesid, et sellises stiilis seltsimaja
nad ei ole Eestis veel kohanud ja veel
nii ilusat ja hästi säilinud. Üks meeskoori liige avaldas ka soovi taas meile
esinema tulla. Küll ühes teises koosseisus, aga seda kiitust ja tunnustust
oli väga mõnus kuulda. Seega hoiame
oma kultuuri elusana ja külastage ikka
meie üritusi.
Siinkohal tahangi lõpetuseks öelda, et tulge 22.12.2018 seltsimaja 106.
aastapäevale ning peame ühe mõnusa
sünnipäevapeo. Pileteid on endiselt
saadaval ja kellel on soov laud kinni
panna, siis sellest kindlasti varakult
teada anda. Ilusat jõulukuud kõigile! Head algavat tegusat uut aastat ja
hoiame ikka üksteist!
Terje Kümnik
Väike-Maarja Seltsimaja juhataja
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Rakke naisrühmal täitus
25 tegevusaastat
sinud). Nendele andis
Kadrilaupäeval oli Rakke
Kultuurikeskuse juhataja
Kultuurikeskus
siginat
Rene Põllumaa üle Eesti
saginat täis. Kell 18.00
Rahvatantsu ja Rahvaalgas Rakke naisrühma
muusika Seltsi tänukirjad
25. tegevusaasta juubeja märgid.
likontsert. Külalised nii
Juubelipidu ei tahtnud
lähedalt kui kaugelt olid
ega tahtnud lõppeda. Selend laudade taha istuma
le eest täname Renet küsättinud.
lalislahkuse eest, vallavaTantsurühma juhendalitsust maitsva tordi eest,
ja Liia Alling tegi lühikese
kalleid külalisi õnnitluste
ülevaate tantsurühma teRakke naisrühma
eest, Marcot mõnusalt
gemistest 25 aasta jookjuhendaja Liia Alling.
hoogsa
tantsumuusika
sul. Juubilar esines kontFoto Klaarika Salus
eest.
serdil viie tantsuga.
Uute kohtumisteni armsad sõbrad!
Kõige pikema tantsija staažiga on
tantsurühmas Irina (25 aastat tantsiLiia Alling
nud), Meeli ja Pille (24 aastat tantsiRakke naisrühma juhendaja
nud), Ingrid ja Aimi (20 aastat tant-

Lustlik lüpsitants.
Foto Klaarika Salus

Rakke naisrühm oma 25ndal
tegevusaastal. Foto Klaarika Salus

Eesti Autospordi tähtede galal
tunnustati parimaid
1. detsembril toimus Saku Suurhallis
Eesti Autospordi Tähed Gala 2018,
kus tänati autospordi toetajaid ja
tunnustati aasta kokkuvõttes Eesti
MV JA KV parimaid.
Eelmisel 2017. aastal oli Joonas
Palmisto EKV jääraja sarjas noorte arvestuses kokkuvõttes teisel kohal. Aasta 2018 oli aga edukam. Noorte klassis
osales 16 sportlast ja nelja etapi kokkuvõttes oli Joonas 65 punktiga EKV-l
esimene, teine oli Romet Reisin 49
punktiga ja kolmas Tom Adamson 45
punktiga.
Galal tunnustati ka teisi Väike-Maarja valla tublisid autosportlasi. Rahvarallis klassis 4wd kuulus teine koht
Andri Sirbile, kelle kaardilugejaks olid
Diana Dede ja Jarmo Liivak. Esikoha
said Gert Aasmäe ja kaardilugeja Vally
Soopalu ning kolmandad olid Martin
Vaga ja Joosep Ausmees. 2WD-S klassis saavutasid teise koha Janar Dede
ja Meelis Elbre, esikohal olid Daniel
Ling ja Madis Kümmel, kolmas oli
Marko Kukuškin koos Monika Mäeste
ja Marek Tarvisega.
Liqui Moly Eesti Meistrivõistlustel

Joonase võistlusauto
koos talvehooaja karikatega.
Foto Jaana Palmisto
Veoautokrossis klassis veobagi super
saavutas kõrgeima koha Lauri Leiten
118 punktiga, teine oli Ott Kevvai 84
punkti ja kolmas Mikk Mäesaar 53
punktiga.
Eduka aasta lõpetuseks soovin kõigile autosportlastele jõudu, jaksu raske
ja kuluka alaga tegelemisel ning kõrgeid kohti ka uuel aastal.
Nael kummi ja gaas põhja!
Jaana Palmisto

Ühisakrobaatika Rakke koolis
Teisipäeval, 4. detsembril toimus
Rakke koolis neljas iga-aastane
ühisakrobaatika
alapealkirjaga
„Rääkijad räägivad, tegijad teevad…“.
Iga kooliaasta jõulukuul kogunevad
Rakke kooli lapsed ühel õhtupoolikul
koolimaja võimlasse, et ehitada üheskoos muljetavaldavaid akrobaatilisi
püramiide. Meie ettevõtmisel on tegelikult kolm eesmärki. Esiteks, kaasates korraga palju õpilasi üheaegsesse

tegevusesse saavad tublimad tegijad
võimaluse veelgi efektsemate soorituste katsetamiseks. Teiseks, soodustades
erinevas vanuses õpilaste omavahelist
suhtlemist (tegutsemist) kultiveerivad sellised kooskäimised üksmeelt
ja “meie” tunnet. Kolmandaks on õnnestunud formatsioonid hindamatu
väärtusega kodukoha kooli arhiivi seisukohast lähtuvalt. Need on talletatud
tegemised, mille “hind” ajaga üksnes
paisub. Olen lastele ikka öelnud, et annaksin täna nii mõndagi, kui saaksin kooli
kokkutulekul fotogaleriist ennast 10-12-aastasena mõnest kooliaegsest püramiidist
otsida. Paraku ei saa!
Meie
üritusest
võttis osa rohkem
kui 1/3 ehk 46 Rakke
Kolmandik kooli on täiega sillas.
kooli õpilast. Esimest
Foto Janar Rückenberg
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„Üks tants ja kolm laulu...“

saavutanud esimese koha, 8. klass teise koha, 7. klass kolmanda koha ja 6.
klass neljanda koha. Siiski, kokkuvõttes
tunnustan ja soovin kõige enam esile
tõsta hoopis seda, et kõik klassid olid
eeskujulikult oma esindustega väljas!
Aitäh Teile!
Tekst ja foto: Janar Rückenberg

Eesti meistrivõistlused sisesõudFoto: Janar Rückenberg
mises pikamaa distantsil
kooskäimine on plaanis ka poistega.
Mind on alati paelunud etteasted ja
Laupäeval, 24. novembril toimusid
Tüdrukutele, kes ettevõtmise lõpuni
sooritused, kus korraga palju inimesi
Viljandis Eesti meistrivõistlused sikaasa tegid ütlen SUUR AITÄH!
teevad midagi üheaegselt. Olgu selsesõudmises pikamaa distantsil (6000
leks staatilised asendid (tiritammed,
Janar Rückenberg
paarisharjutused jne) või dünaamiliRakke Kooli kehalise kasvatuse õpesed sooritused (tants, marssimine jne).
taja
Samaaegsetes ühistegevustes ilmneb
mingi salapäraselt lummav efekt. Oli
“Sulgpalliõhtu” Rakke Koolis
24. oktoobri õhtu, kui sattusin järjeNovembrikuu kahel teisipäeval (6.
kordselt internetist vaatama üht paeja 13. novembril) algusega kell 17.00
luvat iirimaa stepptantsu (riverdance)
toimus meie kooli 6.-9. klassi õpilasetteastet. Sealt edasi jõudsin sujuvalt
tele sulgpalliturniir nimega “Sulgpaljuba rivitantsu (line-tants) vaatemänguliõhtu”. Tüdrukute arvestuses võitis
liste tantsude ja kavade juurde. Ja siis
9. klass, teiseks platseerusid 7. klassi
tekkis mõte, et huvitav kas ka mina, rasMaarja mehed Viljandis
esindajad, kolmanda koha saavutakejõustikku harrastav 100 kilone kultunovember 2018
sid 8. klassi tüdrukud ja turniiri kõirist, oleksin võimeline omandama üht
ge nooremad (6. klass) jäid esimesel
lihtsat rivitantsu kombinatsiooni ning
m). Väike-Maarja Rahvaspordiklubi
aastal neljandaks. Poistest võitis 8.
seda õpilastele õpetama, et see kõige
olid esindamas meie valla mehed Ants
klassi esindus, 9. klassi koondis jäi
lõpuks üheskoos ära tantsida. Mõte ahEinsalu (M60+) – I koht ajaga 20:52.4,
teiseks, 6. klass võitles välja 3. koha ja
vatles seda enam, et need sünkroonsed
Janar Rückenberg (M40+) – II koht
liikumised on ju sedavõrd muljetavalajaga 21:27.6, Enno
davad ja lahedad. Mõeldud-tehtud! EsAoveer (M70+) - I
malt õppisin kaks järjestikkust kombikoht ajaga 26:59.4
natsiooni ise ära ja seejärel hakkasime
ja Väino Stoltsen
iga tunni alguses õpilastega harjutama.
(M60+) III koht ajaga
20. novembri õhtupoolikul kogunesime
25:42.9. Müts maha
20 tüdrukuga kooli võimlasse ja väikeeelkõige meie väga
sest ideest sündiski vähem kui kuu ajaväärikas eas spordiga ettevõtmine „Üks tants ja kolm laumeeste ees! Tõsiasi,
lu...“. Sisu selle pealkirja taga seisneb
et sellises vanuses
tegelikult selles, et tantsisime algselt
julgetakse üldse erline-tantsu eesmärkidel selgeks õpitud
gomeetrile 6000 m
sammukombinatsioone veel 3-4 erinetõmbama istuda, on
va muusikažanri järgi. Selle käigus oli
sügavat kummardust
äärmiselt huvitav tõdeda kuivõrd erineväärt, rääkimata Ants
valt võib üks ja sama sammukombinatEinsalu poolt tõmsioon erinevate muusikastiilide (kantri,
matud lõpuajast.
Sulgpalliõhtu poisid ja tüdrukud 2018 november
pop, hip- hop) järgi tantsides mõjuda.
7. klass lõpetas neljandana. Kui üritaÜlevaade meie vahvast üritusest on
Janar Rückenberg
da teha poiste ja tüdrukute turniiride
olemas ka kooli kodulehel ja Janar RücFoto: soudespinning.ee
koondkokkuvõtet, siis oleks 9. klass
kenberg´i youtube´i kanalil. Sarnane

Maadlusuudiseid
Laupäeval 1. detsember osalesime
Lääne-Virumaa
Meistrivõistlustel
kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Osales 125 maadlejat Kadrina, Tapa,
Rakvere ja Väike-Maarja klubidest.
Saavutasime järgnevad kohad:
Robin-Mathias Rngaste 1. koht
V-Maarja
Rico Leiten 1. koht V-Maarja
Kristjan Jaago 1. koht Simuna
Joel Visnapuu 2. koht Simuna
Siim Meidla 2. koht Kiltsi
Siim Argos 3. koht V-Maarja
Enn Erik Vissak 3. koht V-Maarja

Astor Argos 4. koht V-Maarja
Kristo Ojaste 7. koht Tamsalu
Maarten Maasikmäe 6. koht Tamsalu
Andri Silling Siland 7. koht V-Maarja
Anu Liis Raudsepp 1. koht Tamsalu
Eneliis Kütt 1.koht V-Maarja
Jonete Visnapuu 2. koht Simuna
Eva-Maria Raudsepp 3. koht
Tamsalu
Reeli Mirell Engaste 7. koht V-Maarja
Stellah Soon 5. koht Tamsalu
Stella Meidla 6. koht Kiltsi

tegijad ja oskused
kasvavad välja üksnes püüdlikkusele
ajendavast kohusetundest. Ka selle
ürituse õnnestumise aluseks on
suuresti asjaolu, et
paljud sooritused
Majad. Foto Janr Rückenberg
on tundides läbi
korda olid kaasatud ka mõned 1. ja 2.
aegade hinnetele
klassi mudilased. Õpetajana jään laste
harjutatud kombinatsioonid.
sooritusega rahule. Tahan seejuures
Tänud ka Helen Potmanile ja Erika
Rückenbergile, kes
algselt tasaste tunnistajatena osutusid peagi ürituse
õnnestumisesse
panustavaks jõuks.
Pildiline ülevaade
toimunust ilmub
kindlasti ka Rakke
Sambad. Foto Janar Rückenberg
kooli kodulehele.
ikka ja jälle rõhutada, et “asjad” toimuvad (toimivad) ja üritusi saab teha,
Janar Rückenberg
kui on kellega teha. Ent võimekamad

Pühapäeval 2. detsember osalesime Jõgevamaal Pisisaare spordihoones toimunud Laste Karikavõistluse
3. etapil vaba- ja naistemaadluses.
Saavutasime järgnevad kohad:
Astor Argos 1. koht V-Maarja
Robin Mathias Engaste 2. koht
V-Maarja
Siim Argos 2. koht V-Maarja
Enn Erik Vissak 7. koht V-Maarja
Kristo Ojaste 9. koht Tamsalu
Anu-Liis Raudsepp 1. koht Tamsalu
Eneliis Kütt 1. koht V-Maarja
Lembit Kalter
Väike-Maarja RSK maadlusklubi

Sangpommiuudiseid
Eesti Meistrivõistlused sangpommispordi kahevõistluses toimusid 10. novembril Järva-Jaanis.
Eesti Meistritiitli võitis vanuseklassis 75-79 aasta Ennu Aoveer, kes tõukas
kahe käega 2#12kg, sangpomme 70 korda ja rebis 12kg 201 korda.
Kolmanda koha saavutas Väino
Stoltsen vanuseklassis 60-70a. kehakaal-85kg.Tõugates 2#16kg, 60 korda ja
rebis 184 korda.
Priit Pohlak saavutas meeste hulgas
5koha, tõugates 2#24kg.
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19.12 Simuna Rahvamajas 10.00-11.00
19.12 Väike-Maarja Seltsimajas 12.00-13.00
19.12 Rakke Raamatukogu 14.00-15.00

Rahvusliku motiiviga naisteriiete

JÕULUKINGI ESITLUSMÜÜK
Ainult kohapeal rohkelt tooteid -50%

MAGEVEEPÄRLITE UUS KOLLEKTSIOON
KÕRVAEHTED/KEED/VÕRUD/KOMPLEKTID
Lisaks bambusretuusid, sallid, stretšpüksid, soojad sukkpüksid!
Tooteinfo – www.ethel.ee

Kutsume konverentsile “Friedrich Robert Faehlmann 220”
20. detsembril kl 9. 00 Rakke Koolis
Konverentsi avamine
Väike-Maarja valla koolide 5. - 9. klassi õpilastele korraldatud
kodukoha muistendite konkursi võitjate autasustamine
Faehlmann ja Rakke – Aime Kinnep
Rakke Hariduse Seltsi esinaine
220 aastat Faehlmanniga – Kristi Metste
Eesti Kirjandusmuuseumi teadur
Rakke Hariduse Selts ja Rakke Kool

Väike-Maarja Põllumeeste Selts teatab:

JÕULUTURG

taluturul
19. ja 20.detsembril 11 - 14
21. ja 22.detsembril 10 – 15
Müügil kohalike tootjate toidukaup ja käsitöö, sh verivorstid,
piparkoogid, kõrvitsasalat ja muu jõululauale vajalik.

Peale pühi kohtume jälle 4. jaanuaril 2019.
Info 5260283

OÜ ESTEST PR
OSTAB
metsa- ja põllumaad.

Äntu Mõis OÜ RENDIB
Väike-Maarja
vallaspõllumaid.

Tel: 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Kontakt: tel 523 0732;
e-post lauri@antumois.ee

INFO VALLA SUURTE
PEREDE JA PUUETEGA
LASTE VANEMATELE
Väike-Maarja vallavalitsus
kinkis valla suurtele peredele
(kolm ja enam last peres) ja
puuetega lastega peredele
jõuludeks kinkekaardi
(40 euro väärtuses).
Kinkekaardi saab kätte
10.12.18-31.01.19:
• vallamajast (Pikk tn 7, Väike-Maarja, kabinet 102, lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo,
tel 329 5762);
• Rakke teeninduspunktist
(Simuna tee 10, Rakke, teabespetsialist Piret Lükk,
tel 326 0870 ja 510 3267).

Õnnitleme
noorimaid
vallakodanikke
Kaks pisikest kätt pea
püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks
jalga nii väikest …
Henry Taavel – 06.11.2018
Anno Kivistik – 21.11.2018
Robin Leedo – 21.11.2018
Anja Syla – 04. 11.2018
Maria-Liis Kõnnu – 08.11.2018
Aleksandra Smirnov – 28.11.2018

Olge rõõmsad,
terved ja tublid!

MÜÜA kahetoaline ahiküttega
KORTER
väga heas asukohaga
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Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Astu reipana edasi eluteel,
olgu tervist ja õnne Sul veel ja veel …

Jaanuar
90 Uno Toomsalu –10. jaanuaril
90 Heino Kokkuta – 20. jäänuil
88 Johannes Ehastu – 8. jaanuaril
88Lembi Krutto – 27. jaanuaril
87 Evald Villbach – 16. jaanuaril
87 Linda Kesküla – 18. jaanuaril
87 Heino-Eduard Juss – 21. jaanuaril
87 Helve Kägu – 26. jaanuaril
87 Virve Soosaar – 26. jaanuaril
85 Meri Hindrekus –1. jaanuaril
85 Liivia Sahk – 3. jaanuaril
85 Anna Tealane – 26. jaanuaril
83 Milvi Relli – 1. jaanuaril
83 Silvi Viikmaa – 13. jaanuaril
83 Ellen Pohlak – 17. jaanuaril
83 Juta Taaliku – 29. jaanuaril
82 Agnessa Vetrin – 12. jaanuaril
82 Hilje Turu – 12. jaanuaril
82 Ilse Püss – 14. jaanuaril
82 Helju-Marianne Kasela –
15. jaanuaril
82 Svetlana Märtson – 25. jaanuaril

82 Valentina Bushuyeva – 28. jaanuaril
81 Aita Rõuk – 16. jaanuaril
81 Viivi Veia –19. jaanuaril
81 Eda Laos – 21. jaanuaril
81 Reino Saarepera – 22. jaanuaril
80 Reet Themas – 8. jaanuaril
80 Jaan Viikberg – 10. jaanuaril
80 Helju Nurk – 19. jaanuaril
80 Hillar Teppo – 31. jaanuaril
79 Väino Ots – 3. jaanuaril
79 Eha Int – 15. jaanuaril
79 Elvi Tatrik – 20. jaanuaril
75 Hilja Int – 9. jaanuaril
75 Alli Hinn – 14. jaanuaril
75 Tiiu Allese – 17. jaanuaril
75 Silva Salla – 23. jaanuaril
75 Evald Klaas – 29. jaanuaril
75 Elga Lavrentjev – 30. jaanuaril
70 Niina Tombak – 1. jaanuaril
70 Arnold Leoke – 10. jaanuaril
70 Tiiu Metsa – 13. jaanuaril
70 Helgi Pello – 25. jaanuaril

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

Mälestame
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna …
Boriss Matvejev
Leho Lehtla
Kaljo Tude
Õie Ehastu
Aime Kabral
Leili Allikalt

13.03.1935 – 20.11.2018
16.07.1959 – 10.11.2018
24.11.1967 – 28.11.2018
25.08.1931 – 11.11.2018
09.09.1937 – 25.11.2018
07.07.1940 – 10.11.2018

Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

Väike-Maarjas Jaama 3-11
(korter tühi, kaasa ca 5 m³
talvepuid).

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:

Lisainfo telefonil: 5348 9609

• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad, • mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 11. jaanuaril kell 9.00 – 12.00.
Pakume arboristi teenuseid
• Ohtlike puude langetamine
• Seisukorra hindamine
• Puuhooldustööd
• Puude istutamine ja järelhooldus
Gustav: 5919 2441
Reigo: 5800 1880
viruarborist@gmail.com

Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

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

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

Rakkes, Simuna tee 10

saab tellitud tooted kätte 11. jaanuaril kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
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Väike-Maarja Valla Infolehe väljaandja:
Väike-Maarja Vallavalitsus,
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja,
tel 329 5750, www.v-maarja.ee
Toimetaja: Kristel Kitsing
Toimetuse kolleegium:
Kirke Tobreluts, Edgar Tammus, Siiri Kanarbik,
Annika Aasa, Ivika Aman, Kristel Lehtme.
Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt

30. kuupäevaks e-posti aadressil:
kristel.kitsing@v-maarja.ee, tel 329 5759.
Toimetus võib tekste lühendada.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Trükitud:
Trükikoda TRÜKIS AS,
Pargi 27F, 41 537 Jõhvi.
Ilmub kord kuus, kuu lõpunädalal.
Tiraaž 2700 eksemplari.
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Kord aastas jõulukella kauges kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledaim näib tulevik.

Jääb ajalugu uue põlve lätteks, kuid uue aasta teod on meie kätes!

Rahulikku jõuluaega ja õnnelikku uut aastat!
Rakke Kool

