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Väike-Maarja Tervisekeskusesse on
oodatud kõik valla elanikud

Ringreis riigimeeste
jälgedes

Ehitusmaksumus ületas planeeritu
et vajaliku pindalani jõuda. Kuid selle
Väike-Maarja Tervisekeskus paik400 000 euroga
seina nihutamisega muutus järgmise
neb Väike-Maarja alevikus Pikal
Kuna summa ületas planeeritut, siis
ruumi pindala jne. Oli veel arutelukohti
tänaval. Keskuse jaoks taastas AS
peeti aru vallavolikoguga ning otsus– milline küttesüsteem valida, kas maaEviko tühjalt seisnud Pikk 8 hoone,
tati, et seda hoonet ja neid tegevusi
või kaugküte, lisaks päikesepaneelid?
mille ehitustööde maksumus koos
on meie valla elanikel vaja ning tuleb
Lift, aga milline? Arhiiv, ventilatsioon,
käibemaksuga oli ca 1,1 miljonit
parima pakkumise teinud ettevõttega
valgustid ja seina värvitoonid... Siingi
eurot, projekti kaasrahastas Euroopa
leping sõlmida ja ehitusega alustada.
sai otsustavaks perearstide arvamus,
Liidu Regionaalarengu Fond. VäikeTegu oli olulise ning keerulise objektiga
kes oma soovid projekteerijale edasi
Maarja tervisekeskuses pakutakse
ning vallavalitsus kaasas
elanikele
sagedamini
kogenud omanikujärelevajaminevaid tervisega
valve teostaja, kelleks oli
seotud teenuseid: pereOÜ Pikk Silm. Edasi algas
arsti ja -õe, füsioteraaehitus, mille käigus tekkis
pia, koduõe, psühholoogi
isidküttesüsteemi
tarvis
ja ämmaemanda omasid.
auke puurides hoone taha
Lisaks paranesid hambakorralik ookean ning minravi võimalused.
gil hetkel püstitati hoone
Väike-Maarja vallavaümber karkass, mis jättis
nema Indrek Kesküla sõnul
mulje vähemalt kolmeon täna põhjust vaadata
kordsest hoonest.
tagasi ja tuletada meelde,
Veidi rohkem kui aasta
kas tee, mille kaudu Tertagasi ehk 2018. aasta
visekeskuse
avamiseni
märtsis oli hoone sarikajõuti, oli sirge maantee või
pidu ning juba augustis
pigem rohkete tõusude ja
2018 saime ehitajalt maja
langustega kurviline kruuKaunis tervisekeskuse hooe Pikk tänav 8. Foto Kristel Kitsing
võtmed, et hoonet sisussatee.
tada. Seejärel häirisime
meie tublide perearstide ja
Tervisekeskuse raja-õdede tööd mõnepäevase
mise algus
ümberkolimisega. Uued,
Kesküla: „2015. aasrõõmsates värvides ruutal alustasime aruteluga,
mid võeti maja töötajate
kuidas ja kuhu keskus
poolt kiiresti omaks.
rajada. Olin siis ja olen
ka täna seda meelt, et
Täna osutatakse taaskõige õigem koht tervitatud ajaloolises hoones
sekeskustele on valdade
kõrgel tasemel tervistõmbepunktides – Väikehoiuteenust
Maarjas, Tapal, Kadrinas
Puudus vaid Haigekassa
jm. sarnastes kohtades.
luba tegutseda esmatasandi
Juba 2015. aasta lõpus
tervisekeskusena.
Väikekinnitas Väike-Maarja valMaarja vallavalitsuse sotlavolikogu
Väike-Maarja
Tordi lõikasid lahti perearstid Mall Lepiksoo (vasakul)
siaalosakonna juhataja Ene
Tervisekeskuse arengukava
ja Mirjam Madilainen. Foto Kristel Kitsing
Kinks asus läbima kadaning see oli alusdokument,
lippu reaalse loa saamiseks.
mille järgi vallavalitsus
Õnneks koostöö Haigekassa
aktiivselt tegutsema asus.
ja Terviseametiga sujus ning
Kui mäletate, siis tükk
sündisid mõistlikud kokkuaega otsiti sobilikku hoolepped keskuses tegutsenet Väike-Maarja alevivate inimeste vahel.
kus. Kaaluti nii ametikooli
2014. aastal oli meil suumaja, algkoolimaja, tänast
repärases asukohas ajalooasukohta kui võimalust
line, tühjalt seisev hoone.
ehitada täiesti uus hoone.
Täna, 2019. aastal tegutseb
Kõige suuremad suunaneis kvaliteetselt renoveerijad olid tegelikult meie
tud ruumides Väike-Maarja
enda tublid perearstid,
Tervisekeskus. Hoone on
kes ütlesid selgelt välja, et
energiasäästlik, madalate
just Pikk 8 asuv hoone on
ülalpidamiskuludega.
mõõtmetelt ja asukohalt
V ä i k e - M a a r j a
kõige sobivam.
Tervisekeskuse ruumides
2016.
aasta
märtVallavanem tänab kõiki panustajaid. Foto Kristel Kitsing
tegutsevad professionaalsis koostasime taotluse
selt väga kõrgel tasemel perearstid ja
Sotsiaalministeeriumile, et saada
rääkisid.
-õed, psühholoog, füsioterapeudid,
keskvalitsuselt rahalist toetust hoone
2017. aasta märtsis oli projekt valämmaemand ja koduõe teenuste osupüstitamiseks. Tore, et peale erinevaid
mis ja vallavalitsus kuulutas välja
tajad ning hambaarst. Kogu meeskond
täpsustusi saime ministeeriumist posiavaliku ehitushanke. Esialgne arvutus
ja vallavalitsus on pingutanud, et jõuda
tiivse otsuse.“
näitas, et vajaminev summa võiks olla
soovitud tulemuseni. Vallavalitsuse
ligikaudu 700 000 eurot, lisaks juurdepoolelt täname nende panuse eest eriti
Esimese hanke tulemus mõjus
pääsud ja parkimisala. Esimese hanke
Ene Kinksi, Villo Müürseppa ja Kaarel
külma duššina
tulemus mõjus külma duššina, odavaiMoisat.
Raha olemas, kuulutati välja hange,
maks maksumuseks pakuti 1,1 miljonit
Täpsemalt saab tervisekeskuse
mille võitis Projekt O2. Projekteerimisel
eurot. Kaaluti olukorda ja otsustati
töötajatega ja seal pakutavate teeotsiti lahendusi, kuidas luua väärikasse
pakkumine tagasi lükata ning uus, avanustega
tutvuda
koduleheküljel
ajaloolisesse hoonesse kaasaegsed tintud võistupakkumine välja kuulutada.
http://tervisekeskus.v-maarja.ee/.
gimused. Näiteks peab arsti või pereõe
Hankel osales üks ettevõte. Sama ehikabineti suurus olema vähemalt 16m2
taja, kes oli ka esimeses hankes osalenud, ei jätnud jonni ning pakkus uuesti
lubatud 10% kõikumisega. Ehk kui üks
ehitusetööde eest sama summa.
ruum oli 14m2, siis tuli nihutada seina,

Sajandi eest valitud 120st Asutava
Kogu liikmest sündis praeguse Väike-Maarja valla territooriumil viis.
Eduard Vilde, Karl Inglist, Karl Saar,
August Jürima ja Juhan Kukk lõid
koos teiste rahvaesindajatega uue,
tugevale vundamendile ehitatud
rahvusriigi. Nende tegude tunnustamiseks korraldas vallavalitsus suurmeeste sünnikohtadesse ringreisi.
Rakke kooli muusikaõpetaja Eve
Martjak pojaga, Väike-Maarja kodutütred Külly Teer, Ethel-Liis Randveer,
Marianne Kortin, Eliise Joonas ja Eikki Eikkinen, muuseumi juhataja Edgar
Tammus, vallavanem, volikogu esimees
ja haridusnõunik istusid bussi ning
sõitsid metsade ja põldude vahele riigimeestele paigaldatud mälestuskividele
lilli ja austusküünlaid viima. Nendega
ühinesid Evelin Poolamets ja Riigikogu
liige Anti Poolamets.
Esimene peatus tehti Eduard Vilde
sünnikohas – Pudivere ja Määri külade
vahel, põllu veerel paikneva plaadiga
lahmaka kivi juures. Eemal aimdus läbi
kulu vundamendi piirjooni, puhus tuul.
Vilde tegutses aktiivselt poliitikas, pidas end revolutsionääriks ja oli vägivallapoliitika vastu. Asutavasse Kogusse
kuulus ta 27. maini 1920, eemaldudes
pärast seda poliitikast.
Edasi viis tee riigivanem Juhan Kuke
sünnikohta. Teed palistasid metsa- ja
põllumassiivid, vahele pikitud üksikud
elumajad. Buss keeras enne Käru kooli
paremale ja sõidutas reisijad kivikangruni. Kõrged puud ja sammaldunud kivid rääkisid muistsest talukohast. Peale
Juhan Kuke elusuuruses vineerkuju paika seadmist rääkis juristi ja ajaloolase
taustaga Anti Poolamets riigivanemast.
Mehest, kes oli Eesti iseseisvusmani-

festi põhiautor. Eesti esimese rahaministrina oli Juhan Kuke õlul Vabadussõja finantseerimise ning 1918. aasta
lõpus Riigikassa viieprotsendiliste lühiajaliste võlakohustuste väljaandmise korraldamine. Ringluses kujunesid
neist olemuslikult esimesed Eesti enda
rahatähed, mida kutsuti “kukkedeks” ja
“pätsudeks”.
Tagasi Väike-Maarjas, liiguti keeletammikus paikneva Vabadussamba
juurde. Selle jalamile asetati küünlaga lillekimbud Karl-August Saare, Karl
Gustav Inglisti ja August Jürima mälestuseks. Neist viimane, Jürima oli
juba noorena mässumeelne, osaledes
16aastasena 1905. aasta ülestõusus.
Pääses ainsana noore ea ja köstri palve tõttu hukkamisest. Oli Asutava Kogu
ja Riigikogu kõikide koosseisude liige,
mitme ministriportfelli omanik.
Konstantin Päts kirjeldas August
Jürimat kui meest, kes püsis alati tasakaalu piirides ja ohjeldas tarbekorral ka
nooremaid tulipäid. Sellised mehed ja
naised on poliitikas hinnatud ka tänapäeval.
Väike-Maarja vallavalitsus tänab eriti Edgar Tammust, Eve Martjaki, Rene
Põllumaad ja Silvi Aasumetsa. Nende
kaasa mõtlemine ja tegutsemine kujundas ringreisist kevadiselt meeleoluka sündmuse.
Juhan Kuke sugulased, kes soovisid Asutava Kogu liikmetele austust avaldada, ei saanud kahjuks meiega ühineda. Nad tervitavad
soojalt Väike-Maarja valla elanikke.
Samuti saadab Väike-Maarja rahvale head
soovid Konstantin Pätsi Muuseumi tegevjuht
Elle Lees.
5. aprill 2019. aasta
Tekst ja fotod Ivika Aman

Ühispilt Eduard Vilde sünnikohas.

Jüri Aavik riigivanem Juhan Kukele austusküünalt süütamas.
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Vallavanema kuu
Millal hakkab kevad? Siis, kui esimesed
lumikellukesed lõunapoolse akna all
ninad maa seest välja pisatavad või kui
loendamatud hane-kolmnurgad taevalaotusesse ilmuvad. Või kui tunned, et
päike on oma soojalained tagasi saanud või on Sinul endal isiklik teatud
märk/tunnus, mis kinnitab, et kevad on
saabunud. Olgu selle kevadega nii või
naa, siis aprillikuu saabumist ei saa ära
unustada, sest saabumispäeval on Sul
võimalus testida, kas talvekülm ei ole
Su huumorisoonele liiga teinud. Hea
muhe huumor õiges kohas ja koguses
on üks osa valemist, mille puhul võib
võrdusmärgi teisele poole kirjutada:
mõnusad sõbrad.
Lisaks koalitsioonikõnelustele oli
viimasel kalendrikuul üle vabariigi
fookuses meie elanikkonna valmisolek erinevateks hädaolukordadeks.
Aprillikuus võib naljana öelda, et näiteks metsa marjule minnes on mõistlik taskusse paar viinerit poetada. Kui
peaksid metsa ära eksima, siis Sind
otsivad politseikoerad on veidi rohkem motiveeritud oma tööd tegema.
Tõsisemalt võttes, siis Päästeamet
rõhutab, et käesoleval hetkel ei ole meil
tegelikult ühtki reaalset ohtu silmapiiril, kuid hädaolukord saabubki tavaliselt ootamatult. Paaril viimasel aastal
on Päästeameti eestvedamisel pööratud senisest suuremat tähelepanu
elutähtsate teenuste pakkujate valmisolekuks erinevateks ootamatusteks.
Elutähtsa teenuse pakkujateks võivad
olla nii vee- ja kanalisatsiooniettevõt-

ted, soojatootjad, elektriga varustajad
ja ka näiteks maanteede hooldajad.
Väike-Maarja vallas on vallavalitsus
OÜ Pandivere Vesi omanikuna kaudselt vastutaja vee- ja kanalisatsiooni
toimekindluse eest ning lisaks oleme
senini olnud kaugküttevõrgu operaatorid Triigi ja Vao külas. Vao külas on
märtsi kuu lõpus toimunud muudatus. Koostöös Vao külas tegutsevate
korteriühistutega on kavandamisel
kaugkütte asendamine lokaalsete katlamajadega. Uut lokaalset katlamaja
läheb enne järgmise kütteperioodi
algust vaja Vao küla neljal korterelamul. Hetkel on vallavalitsus töös eelprojektide koostamisega lokaalsete
katlamajade rajamiseks. Kui need tehtud, siis saavad korteriühistud esitada
taotlused Keskkonnainvesteeringute
Keskusele ning taotluste õnnestumisel on võimalus saada kuni 50% rahalist toetust lokaalküttele üleminekul.
Korteriühistute vastutus suureneb,
kuid selliselt toimides peaks korterelanike soojakulud olema ka tulevikus
kõige soodsamad. Elutähtsa teenuse
juurde tagasi tulles oleme omavalitsusena vastutaja rollis ka kohalike
teede ja tänavate läbipääsetavuse
osas. Kuid kindlasti toonitan, et paljud
suuremad maanteed meie vallas on ka
Manteeameti hooldusalas ning selle
ameti vastutusel ka hädaolukordade
lahendamise korral ning nii kohalik
omavalitsus kui Maanteeametil tuleb
teha koostööd.
Lisaks ettevõtete ja organisatsioo-

Vallavanem (vasakul) konverentsil Võti tulevikku.
Foto Helina Lükk
nide nõustamisele on Päästeamet
märtsikuus töötanud välja ka igale
üksikisikule mõeldud juhiseid, kuidas
erinevate hädaolukordade puhul käituda ning eluga edukamalt toime tulla.
Kõige olulisem on, et me igaüks mõtleks erinevad probleemsed kohad enda
jaoks selgeks. Mis saab kui elekter on
ära 5 päeva? Mis saab kui kraanist ei
tule vett? Mis saab kui kaugküttevõrgus
olevas kortermajas ei suuda kaugkütteoperaator teid näiteks 7 päeva jooksul
soojaga varustada ja samal ajal juhtub
olema kahekohaline miinuskraadiperiood või lisaks on elekter ära?
Eesti elanikena me usaldame
Päästeametit. Küsitluste põhjal teeb
seda koguni 95% Eesti elanikest.
Seesama usaldusväärne organisatsioon

annab täna meile soovitusi, et teha
Eesti igaühe kaasabil veelgi turvalisemaks. Eestis puutume sagedasti kokku
tormide ja pakasega. Paratamatult häirivad need meie argirutiini, kuid samas
võivad erinevate negatiivsete mõjude
kokkusattumisel seada ohtu ka meie
elu ning vara. Loodusjõude ei ole võimalik vältida, kuid mida rohkem me
teadvustame erinevaid ohte ja nende
võimalikke mõjusid endale ja lähedastele, seda paremini saame nendeks
valmistuda. Päästeamet on 2017 aastal
tellinud uuringu, mille tulemuse saab
öelda, et Eesti elanike teadlikkus võimalikest hädaolukordadest ja valmisolek iseseisvaks toimetulekuks hädaolukordades on madal ning tõsisesse
hädaolukorda sattumisele mõeldakse

Vallavalitsuse materjalid (06.03; 13.03; 20.03; 27.03; 03.04.2019 vallavalitsuse istungid)
Vallavara võõrandamine enampakkumisel
- Määrati uus alghind Ebavere külas
asuva Roosi katastriüksuse müümiseks
enampakkumise korras Osta.ee keskkonnas.
Katastriüksustele sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine
- Tammiku külas asuva Pohlaka
katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavatele
katastriüksustele
määrati koha-aadressideks Pohlaka ja
Pohlakapõllu ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
- Varangu külas asuva Lõõtsa katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressideks Lõõtsa, Päikese
ja Ääsi tee ning sihtotstarbeks vastavalt maatulundusmaa, tootmismaa ja
transpordimaa.
- Äntu külas asuva Lussu katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressideks Lussu ja Tuule ning
sihtotstarbeks vastavalt elamumaa ja
maatulundusmaa.
Kasutusloa väljastamine
- Väljastati kasutusluba RP Autorent
OÜ-le autoremonditöökoja kasutamiseks Müüriku külas.
- Väljastati kasutusluba isikule
elamu kasutamiseks Liivakülas.
Ehitusloa väljastamine
- Väljastati ehitusluba Balti Puurkaev OÜ-le puurkaevu rajamiseks Äntu
külas.
- Väljastati ehitusluba taotlejale abihoone püstitamiseks Eipri külas.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
- Nõustuti majandus- ja joogivee
tarbeks puurkaevu rajamisega Kiltsi
alevikus.
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks Kiltsi alevikus veesüsteemi rajamise projekti aruanne.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Eraldati kahele taotlejale sotsiaalkorterid Väike-Maarja alevikus.
Koduteenuse osutamine
- Määrati kodanikule koduteenus.
Isikliku abistaja teenuse osutamine
- Määrati kodanikule isikliku abistaja teenus.
Raieloa andmine
- Nõustuti Väike-Maarja alevikus

Kesk tn ühe hariliku vahtra maha võtmisega.
- Nõustuti Triigi külas Õuna kinnistul ühe arukase maha võtmisega.
Riigihangete väljakuulutamine
- Kuulutati välja lihthange „Traktori
ost koos lumesahaga“.
- Kuulutati välja riigihange „VäikeMaarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2019-1“.
- Kuulutati välja riigihange „Kaarma
tööstusala teede rekonstrueerimine“.
Hanke tulemuste kinnitamine
- Kinnitati hanke „Väike-Maarja valla
mänguväljakute ehitamine” edukaks
pakkujaks MoTeh OÜ.
Hankeplaani kinnitamine
- Kinnitati Väike-Maarja Vallavalitsuse 2019. aasta hankeplaan.
Projekteerimistingimuste määramine
- Määrati projekteerimistingimused
PT-03-19 Väike-Maarja Vallavalitsusele
konteinerkatlamajade püstitamiseks
aadressil Vao küla, Pargi tn 4, Pargi tn
6, Pargi tn 7, Pargi tn 9.
- Määrati projekteerimistingimused
PT-05-19 SW Energia OÜ-le kaugkütte
võrgupiirkonna rekonstrueerimisprojekti koostamiseks Rakke alevikus Tähe
tn 2,Tähe tn 4, Metsa tn 1, Metsa tn 3,
Metsa tn 6, Metsa tänav, Kasepargi,
Vahtrametsa tee 3, F.R. Faehlmanni tee
21, Staadioni tn 2, Staadioni tn 6, Staadioni tänava lõik 1, Staadioni tänava
lõik 2, Mäe tänava lõik 1, Mäe tn 3, Mäe
tn 10, Mäe tn 12, Oru tänav, Oru tn 1,
Oru tn 2, Oru tn 3, Oru tn 4, Oru tn 6
kinnistutel.
- Määrati projekteerimistingimused
PT-06-19 AS KEK Investile üksikelamu
projekteerimiseks Ärina külas, Regles.
Kaevandamisloa taotlusele ja
otsuse eelnõule arvamuse andmine
- Anti luba Peetla turbatootmisala
maavara kaevandamiseks.
Huvitegevuse rahastamine
- Otsustati rahastada 2019. aastal
Väike-Maarja valla huvitegevuse riigieelarvest MTÜ-d Virumaa Tütarlastekoor 2072 euro näol.
- Otsustati rahastada 2019. aastal
Väike-Maarja valla huvitegevuse riigieelarvest kahe komplekti Väike-Maarja
tütarlapse rahvarõivakomplekti soetamist kokku 1400 eurot.
Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine

- Suunata kaks isikut Pandivere Pansion OÜ hooldekodusse üldhooldusteenusele.
Projektitoetuse eraldamine
- Eraldati MTÜ Salla Seltsimaja
projektile „Salla Seltsimaja avamise
Perepäev“ projektitoetust summas 180
eurot.
- Eraldati Mittetulundusühing Nelikand projektile „Käsitöökursustel uute
teadmiste ja oskuste omandamine,
2. etapp“ projektitoetust summas 200
eurot.
- Eraldati Mittetulundusühing Nelikand projektile „Mööbli renoveerimise
koolituste korraldamine“ projektitoetust summas 200 eurot.
- Eraldadati EELK Simuna Koguduse projektile „III Rahvusvaheline
Gustav Normanni orelifestival“ projektitoetust summas 500 eurot.
- Eraldati MTÜ Salla Seltsimaja projektile „Salla Seltsimaja köögivahendid,
2. osa“ projektitoetust summas 188
eurot.
Tegevustoetamise eraldamine
- Otsustati eraldada vallas tegutsevatele
mittetulundusühingutele
tegevustoetus 2019. aastaks järgmiselt: Avanduse Küla Selts summas
312 eurot, Eipri Külaselts 308 eurot,
MTÜ Kodukülad 403 eurot, Käru Küla
Selts 315 eurot, MTÜ MEIE KILTSI 711
eurot, MTÜ Määri Küla 231 eurot, MTÜ
Nelikand 406 eurot, MTÜ Väike-Maarja
Pasunakoor 2600 eurot, MTÜ Salla Seltsimaja 308 eurot, Simuna Vabatahtlik
Tuletõrje Seltsi 1300 eurot, MTÜ Triigi
Mõis 910 eurot, MTÜ Emumäe Arenduskeskus 500 eurot, MTÜ Kotli Maja
400 eurot, Rakke Valla Hariduse Seltsi
500 eurot, Simuna Muinsuskaitse Selts
300 eurot, Simuna Naisteklubile 400
eurot, Simuna Spordiklubile 500 eurot,
Tantsuseltsile Tarapita 500 eurot, MTÜle Väike-Maarja Mudelihall 400 eurot,
Väike-Maarja Põllumeeste Seltsile 500
eurot,
Tegevustoetuse eraldamata jätmine
- Otsustati jätta eraldamata tegevustoetus 2019. aastaks MTÜ-le Rakke
Robootikud, MTÜ-le Väike-Maarja
LaSK ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste
ja Baptistide Koguduse Liidu Rakke
Kogudusele.
Ühekordse toetuse eraldamine
- Otsustati eraldada A.J. von Kru-

sensterni nimelisele MTÜ-le 2019. aastaks ühekordset toetust summas 350
eurot.
Sihtotstarbelise
tegevustoetuse
eraldamine
- Otsustati eraldada MTÜle Emumäe
Arenduskeskus sihtotstarbelist tegevustoetust summas 20 390 eurot.
Volikogule
- Otsustati edastada määruse eelnõud „Kaugküttepiirkondade määramine Väike-Maarjas“, „Väike-Maarja
Gümnaasiumi arengukava kinnitamine“, „Ametiautode ametisõitudeks
kasutamise kord“ ja „Määruste kehtetuks tunnistamine“, „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Väike-Maarja
vallas“ ning projekti „Hoovid korda“
toetuse taotlemise ja kasutamise kord
Väike-Maarja vallas“ volikogule.
Koormuspiirangu
kehtestamine
kohalikel teedel
- Kehtestati koormuspiirang teede
kahjustamise vältimiseks valla kohalikel teedel registrimassiga üle 8 tonni
veokitele alates 21.03.2019
Ühekordse toetuse eraldamine
- Eraldati ühekordne toetus kolmele
taotlejale summas 2130 eurot.
Isikliku abistaja teenuse osutamine
- Määrati isikliku abistaja teenus
neljale taotlejale.
Sotsiaaltoetuste eraldamine
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
üheteistkümnele taotlejale summas
2692,66 eurot.
Hanke tulemuste kinnitamine
- Kinnitati hanke „Väiketraktor UTV
ja lisaseadmete ostmine” edukaks pakkujaks HT Motors Baltic OÜ.
Arvamuse andmine
- Otsustati mitte nõustuda Tammiku
IV liivakarjääri maavara kaevandamisloa väljaandmisega.
Kirjalikud enampakkumised
- Kinnitati nelja kirjaliku enampakkumise tulemus osta.ee keskkonnas.

pigem harva või üldse mitte. Osaliselt
selle uuringu tulemusel ongi nüüd
Päästeamet töötanud välja käitumisjuhised kriisolukordadeks. Nende hulgas
on ka näiteks esmaabi oskuste parandamine. Kasutan siin üht head näidet.
MTÜ Kotli Maja korraldab 27. aprillil
esmaabikoolitust, osalemiseks tuleb
ennast varasemalt registreerida. Tänu
meie aktiivsetele elanikele on võimalik koos õppida ning selle kaudu end
kogukonnana turvalisemalt tunda.
Päästeameti kriisiolukordade käitumisjuhistes on lihtsalt kokku võetud
olulisemad tegevused erinevate olukordade lahendamiseks, aga ka näiteks soovitused nö tavaliste koduste
varude ning abivahendite hoidmiseks.
Joogivesi, toit, esmased ravimid, tikud,
küünlad – on sellised tavalised varud.
Lisaks soovitatakse taskulampi ja
varupatareisid, aga ka akupanka telefonidele ja patareitoitel raadiot. Eks
järeldused saab igaüks ise teha ning
kasutada lihtsat ja loogilist mõtlemist,
millises koguses vajalikke varusid enda
kodus hoida.
Eelnevalt räägitud turvalisuse teemal saame palju ise ära teha. Meil kõigil
on koostööd tehas suur jõud. Tee veelgi
kaunima ja heakorrastatud omavalitsuseni algab esimesest üleskorjatud prahist. Meie vallas on juba vähemalt 18
erinevat kohta, kus 4. või 5. mail saab
käed külge panna. Külasta talgulehte:
www.teemeara.ee, registreeri just Sulle
sobivatele talgutele ning aita kaasa.
Vaimu ja väega!
Indrek Kesküla
vallavanem

Koduteenuse osutamine
- Otsustati võimaldada kaheksale
taotlejale koduteenust.
Raha eraldamine reservfondist
- Eraldada reservfondist 5005 eurot
Rakke Jäätmejaama ehitamise rahastamiseks.

Volikogu
materjalid
Kokkuvõte 28. märtsi vallavolikogu istungil arutatust.
Osales 19 volikogu liiget.
Otsustati:
- tunnistada kehtetuks vallavolikogu
26.03.2015
määrus nr 5 ja 30.11.2016 määrus
nr 22 „Küsimuste lahendamise
delegeerimine“;
- delegeerida noorsootöö seaduses § 152 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste
lahendamine vallavalitsusele;
- tunnistada kehtetuks VäikeMaarja Vallavavolikogu 29.06.2017
määrus nr 5 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“ ja Rakke
Vallavolikogu 26.07.2017 määrus
nr 4 „Küsimuste lahendamise
delegeerimine“;
- kehtestada valla ametiautode
kasutamise kord;
- kehtestada müügipileti hind
avalikel üritustel, mida korraldab
vallavalitsus; protokollile).
- kehtestada Väike-Maarja aleviku, Triigi küla ja Rakke aleviku
kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise, kaugküttevõrgust eraldumise ja kaugkütte
korraldamise tingimused ja kord
ning kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate
arenduskohustused.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2019. aasta
1. aprillil – 5912
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Vähekindlustatud perede
lastele korraldatakse
taas laager
Väike-Maarja valla vähekindlustatud perede lapsed saavad osaleda
17.-22. juunil Rannapungerjal toimuvas noortelaagris. Laager on
mõeldud 7-15 aasta vanustele lastele. Soovijail palun esitada maikuu
lõpuks avaldus vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselole.
Info Tiia Kaselo,
tel 329 5762.

Väike-Maarja vallavalitsus
kutsub esitama kandidaate
aasta ema tiitlile
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond ja Väike-Maarja vallavalitsus
kuulutavad välja valla aasta ema ja
otsivad selleks sobivaid kandidaate.
Tiitlile võib kandideerida Eesti kodanik ja Väike-Maarja valla elanik, kes on
kasvatanud üles tublid lapsed, on neile
eeskujuks, väärtustab pere ja kodu ning
on aktiivne ja tegus ka ühiskondlikult.
Täpsem statuut leitav valla kodulehel.
Kandidaatide esitamist ootame nii
organisatsioonidelt kui ka üksikisikutelt. Ettepanekuid kandidaadi lähema
tutvustuse ja valiku põhjendusega saab
teele panna kristel.kitsing@v-maarja.
ee. Viimane päev ettepanekute esitamiseks on 30. aprill.
Otsuse tiitli andmiseks teeb ettepanekute põhjal selleks moodustatud

komisjon, kuhu kuuluvad Väike-Maarja
naiskodukaitsjad ja Väike-Maarja valla
esindajad. Tunnustamine leiab aset
Väike-Maarja seltsimajas toimuval
emadepäeva kontserdil.
2018. aastal pälvis Väike-Maarja
valla aasta ema tiitli Simunas elav nelja
lapse ema Leie Nõmmiste, kes väärtustab tervislikke eluviise ning kasvatab
abikaasaga lapsi ühiste põhimõtete
järgi. Ta on oma lastele tagasihoidliku
käitumise, töökuse ja rahuliku meelega
suureks eeskujuks, olles ka ühiskondlikult aktiivne ning osaledes Simuna
Naisteklubi, Naiskodukaitse VäikeMaarja jaoskonna ja MTÜ Kotli Maja
tegemistes.
Kristel Kitsing

2018. aastal pälvis aasta ema aunimetuse Leie Nõmmiste.
Foto Kristel Kitsing

Väike-Maarja vallas alustas tööd
uus noorsoopolitseinik
11. veebruarist töötab Väike-Maarja
vallas ja Tamsalu linnas noorsoopolitseinikuna Jaanika Künnapuu.
„Järvamaalt pärit, aga viimased
seitse aastat Väike-Maarja vallas elanud, tunnen ennast juba kohaliku inimesena,“ sõnas Künnapuu.
Väike-Maarjaga seob teda nelja-aastane töökogemus. Sisekaitseakadeemia
Päästekolledži Päästekoolis haldustalituse juhatajana. Seal said loodud
esimesed kontaktid valla asutuste ja
inimeste vahel. Seejärel liikus Jaanika
Künnapuu tööle Paide politseijaoskonda patrullpolitseinikuks. Uus töökoht Rakvere politseijaoskonnas pakkus uusi väljakutseid ja võimaluse töötada kodule lähemal.
Noorsoopolitseiniku
ametikoha
eesmärk on eelkõige ennetada laste
poolt ja laste suhtes toime pandavaid
korrarikkumisi, tõkestada ja avastada
süütegusid. Jaanika poole võib pöör-

Noorsoopolitseinik Künnapuu.
Foto Hannele Nora Künnapuu
duda ka teiste politseialast nõu või
sekkumist vajavate muredega.
Kontakt: telefon 59190521, e-post:
jaanika.kynnapuu@politsei.ee.

Rakke linnamäe talgud tulevad taas
Jõudsalt oma õigusi nõudev kevad
on jõudnud ka Rakke linnamäe terviseradadele. Radade kasutajad loodavad kõik kindlasti vähemalt sama
suurepärast suve nagu möödunud
aastal. Kas ja kuidas meie ootused
täituvad, on näha juba sügisel kui
teeme kokkuvõtteid aastast.
Tasapisi on alanud radade koristus

Pakume arboristi teenuseid
• Ohtlike puude langetamine
• Seisukorra hindamine
• Puuhooldustööd
• Puude istutamine ja järelhooldus
Gustav: 5919 2441
Reigo: 5800 1880
viruarborist@gmail.com

ja omapärasest talvest tekkinud murdunud puude koristus. Viimase lihvi
anname traditsiooniliselt talgupäeva
raames. Tänavu toimub Rakke linnamäe talgupäev 4. mail. Talgulised on
oodatud kella 10.00 staadionile. Sõltuvalt talguliste arvust planeerime tööd,
mida ühiselt teha. Töövahendeid on
talgupäevaks piisavalt, aga töökindad

Ööpiku Agro OÜ võtab
rendile põllu-ja rohumaad.
Sobivad ka
väikesed maatükid.
Kehtiv rendileping
ei ole takistuseks,
sõlmin ka lepinguid ette.
Lisainfo oopikuagro@gmail.
com või tel. 5557 0903 Carl

oleks põhiline varustus, mis võiks lisaks heale tujule veel kaasas olla. Igal
aastal oleme ühiselt teinud ära suure
töö ja ootused tulevaseks talgupäevaks
ei ole teps mitte väiksemad. Talgupäeva lõpetuseks supp ja kosutavad joogid. Ole kohal!
Enno Eilo

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

Korstnapühkija
Tel 5560 4046
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Töö- ja puhkelaager suunab noorte
väärtushinnanguid

Ohtlike jäätmed ja
olmeelektroonika saab
tasuta ära anda
Pühapäeval, 26. mail 2019. a sõidab Väike-Maarja vallas ringi ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika kogumisauto ning kogub kokku vallakodanike kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika.
Kogumisauto peatuse ajad ja kohad on:
10.00-10.20 – LAMMASKÜLA (bussipeatus)
10.30-10.50 – TAMMIKU KÜLA (hooldekodu juures)
10.55-11.15 – SALLA KÜLA (kortermajade parkla)
11.35-11.55 – LIIGVALLA KÜLA (bussipeatus)
12.05-12.25 – RAKKE ALEVIK (bussijaama juures, raudtee ääres)
12.40-13.00 – PIKEVERE KÜLA (korterelamu juures)
13.10-13.30 – KILTSI ALEVIK (bussipeatuse parkla)
13.35-13.55 – VAO KÜLA (Pargi 9 kortermaja kõrval)
14.10-14.30 – PANDIVERE KÜLA (kortermajade vahel)
14.40-15.00 – TRIIGI KÜLA (spordihoone juures)

Väike-Maarja Valla Noortekeskus
koostöös vallavalitsusega jätkab
pikaaegset töö- ja puhkelaagrite
(TPL) korraldamise traditsiooni, et
suunata noorte väärtushinnanguid,
omandada meeskonnatöö oskusi ja
töökogemust.
Laager toimub kahes vahetuses: 14.
- 28. juuni ja 5. - 16. august ning sinna
on oodatud noored vanuses 13-17
aastat. Kandideerimiseks tuleb noorel
koos vanemaga esitada avaldus koos
TPL-s osalemise soovi põhjendusega.
Avalduse blanketi saab valla kodulehelt ja noortekeskustest ning Kiltsi
Põhikoolist alates 22. aprillist.
Avalduse võetakse vastu noortekeskus-

tes ja Kiltsi koolis 29. aprillist kuni 10.
maini. Laagris saavad osaleda noored,
kelle avaldus on varasem ja põhjendus
osalemiseks mõjusam.
TPL-is saab osaleda 60 noort valla
erinevatest piirkondadest, toimumise
keskused on Väike-Maarja, Simuna,
Rakke ja Kiltsi (ainult teine vahetus).
Tehakse erinevaid töid: heakorratööd
asulates, asutustes, nt seltsimajas,
raamatukogus, koolis, noortekeskuses.
Iga noorega sõlmitakse tööleping ning
tasu makstakse valla eelarvest.
Tööaeg on kavandatud kell 9-13,
ühistegevused kell 13-15+.
Ühistegevuse võimalusi: erinevad
võistlusmängud ja spordivõistlused.

Ilusa ilma korral kavandatakse erinevaid suvised tegevusi, käiakse koos
ujumas, grillitakse ja puhatakse koos.
Ette võetakse matku looduses. Samuti
viiakse läbi eluks vajalikke koolitusi
(näiteks esmaabi, riigikaitse). TPL-i
vahetuse lõpetab ühine väljasõit kõikidele osalejatele ja juhendajatele.
Tööandjad võivad peale vallaasutuste olla ka eraettevõtjad.
Ootame peale vallaasutuste ka teisi
tööpakkujaid.
Info: Liselle Tombak tel 325 5038,
noortekeskus@v-maarja.ee.
Liselle Tombak
noortekeskuse juhataja

Vastuvõtupunkti võib viia järgmisi jäätmeid: õlijäätmeid, -filtreid, ohtlike ainetega reostunud materjale, päevavalguslampe, elavhõbedat, vanu
ravimeid, värvi- ja lakijäätmeid, lahustijäätmeid, pliiakusid, patareisid,
kemikaale, ohtlike ainete jääke sisaldav pakendeid, komplektseid elektroonikaseadmeid jms.
Muid jäätmeid (nt. rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei
võeta!
Tooge oma majapidamistes tekkivad ohtlikud jäätmed ja olmeelektroonika kogumisautosse!
NB! Vallakodanikele on kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete
ja olmeelektroonika üleandmine tasuta.
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte varem kogumiskohta kokku viia!
Lisainfo: tel 329 5756 keskkonnanõunik Leie Nõmmiste
Ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

kogumisringi

toetab

SA
TPL-i teine vahetus väljasõidul Kiviõli Seikluskeskuses. Foto Gennadi Augervald

Sellepärast, et ma olen eestlane
Eesti 100 on möödas. Me vaatasime tagasi. Andsime au ja meenutasime paljude elualade meistreid,
kes meie saja-aastast koda ehitanud. Meenutasid kõik, paraku kõige
aremalt spordirahvas. Justkui meil
polnukski osa oma riigi sünniloos.
Justkui oleksimegi see raamatuline
„Vaikiv kangelane”.
Spordis mõõdetakse sekundeid,
kuid ennekõike au. Rikneb viimane, rikneb kõik.
Täna näeme, millise häbi suutis
meile kaela tõmmata üks kuritegeliku
egoga väikene mees. Kuuleme, kuidas
suurest ilmast kostab: muidugi, nad on
ju eestlased! Meie aga tunneme häbi.
Ometi mõned teadsid, et see on sohk,
pidid teadma. Petistel oli kaua kõrgeid
soosijaid. Petistel oli kaua truusid takkakiitjaid, ekraanilt hõisati lakkamatult
ja valjult.
Ülejäänud spordirahvas kuulaku
aga taas lontiskõrvu igavest, andevaest
refrääni: kui mõistust jagati, olid sportlased
trennis. (Nüüd pigem: dopingutohtri
juures.) Uskumatu, et nõnda arvas
heaks öelda isegi spordijuht number
üks.
Kui nii, siis oli ka Palusalu mõistuse
jagamise ajal trennis. Kes ta tegelikult oli võimu poolt surmamõistetu ja
mahavaikitu ajal, mil paljud kultuuriheerosed poolt vahetades sama võimu
kiitsid.
Kui nii, siis oli sel ajal trennis ka
Keres. Kes ta tegelikult seisis mahalastavate rivis sakslaste püsside ees
või mattis Kremli korraldusel oma
eluunistust.
Eks lisatagu veel, et neil polnud piisavalt mõistust vahetamaks poolt. Et
nad ei taibanud teha nii lihtsat asja!
Kas me teadsime neist kahest ülal-

mainitut? Ei teadnud. Aga nüüd teame.
Kas meie, spordirahvas, ei peaks just
sellisest rääkima, just sellisega samastuma? Et meile ei öeldaks kõrvalt
muud. Olgu neil ka väärtmetalli ühepalju, Veerpalu pluss Salumäe ei anna
kokku Palusalu.
Kunagi oli kõik teisiti. Kunagi oli ka
sportlane meie alguste alguse juures.
Ja kes usuks täna, et siis oli just kultuurirahvas see, kes märkas, mõistis ja
hindas.
1898. aasta talvel vaatas üks kahekümnene treffnerist Tartus endast paar
talve vanema Lurichi maadlust. Seal
nähtu ja ennekõike aeg, mida elati,
sundis teda päevaraamatusse ümber
kirjutama välismaale siirduva atleedi
hüvastijätukirja eesti rahvale.
Möödus kakskümmend üks aastat.
Ehk piisavalt pikk aeg unustamaks üht
inimest või sündmust, veel vähem mingit tsirkuses peetud maadlusmatši. Aga
ei. „Tõe ja õiguse” 2. köites toob kirjanik
Tammsaare mitmetel lehekülgedel ära
kunagi üleelatu ja ülestähendatu. Seal
kirjutab noor Andres vend Indrekule:
„Ja siis mina ütlesin kõigile /…/ et
Lurich on see esimene, aga mina ei pea
mitte viimaseks jääma…” Ja täpsemalt:
„…Ning et ma pean siit edasi minema
ja oma ihurammuga näitama venelastele ja sakslastele, kes on mõlemad
meie isandad, et teie olete küll meie
isandad ja meie peame teie käsku kuulama, aga meie vastu teie siiski ei saa.”
Vähe sellest, veel paneb kirjanik
Mauruse suhu paatose, et saaks pruukida üleelatut väärivaid suuri sõnu,
ilma et kannataks selle tähtsus:
„Aga nüüd räägin ma teile, kes te
mind mõistate, et ka meil on sündinud
oma vürst Taaveti kojast. Betlemma
täht on meil paistma hakanud ja tema

sära ulatab kaugele üle kodumaa./…/
Las teavad, et sakslased on meid söötnud seitsesada aastat aganatega, aga
ometi ei või nende mehed seista meie
mehe ees.”
Lisagem, et see oli aeg, mil õppeja ametiasutused olid venekeelsed,
ajakirjandus tsenseeritud, ühiskondlik
tegevus keelatud, Jannsen ja Jakobson,
Koidula ja Kreutzwald surnud, Köler
ja Hurt kodumaalt lahkunud, rahvuslikud ettevõtmised Linda laevaselts ja
Aleksandrikool ebaõnnestunud ning
omad haritud vältisid „matsikeelt”.
Ehk nagu leidis Indrek: „…Kõik, mis
ilmas ilusat ja suurt, on minevikus. Ilus
ja suur on surnud.”
Ja siis… Siis saabus otsekui eikuskilt üks, kes näitas mitte sõnades, vaid
tahtes, lihas ja luus, et ka eestlane suudab. Ja kuidas veel suudab! Tõepoolest,
eks kõla see lausa jumaliku ettehooldusena: tulla hetkel, mil vaja, teha imetegusid, mis veenvad.
See ei ole nii tagantjärele öelda. Sest
vaadakem, kes tookord saabujat tervitasid: Luiga, Mändmets, Metsanurk,
Pinna, Lintrop, Köler, Reiman, Viiralt,
Puusepp, Luts. Ühesõnaga – kõik.
Millest vaimustuti, millest räägiti?
Kas sellest, mitu naela-puuda see igamehemõõtu mees kergitas või kui paljusid ristseliti ladus? Ei, hoopis, hoopis
muust. Sellest, mida veel kaheksakümmend aastat hiljem pidas Lurichi ühe
teise märgilise maadlusõhtu puhul korrata Jaan Kross jutustuses „Rist”.
Meenutades meile, et sel pimedamast pimedamal ajal ilmus üks,
kes suutis liigutada kogu rahvast. Et
Euroopas, kuhu mõnigi alaväärtustundes kippus, oli tema rõhutatult eestlane. Et suurel Venemaal tunti teda kui
„eesti jumalat”. Ja kokku võttes: ehkki

tema võidud ei toonud lisa leiba lauale
ega andnud juurde priiust, tõid ja andsid need sel hetkel ainuvõimalikku ja
tähtsaimat – usku.
Ärgem laskem meelest, et see mees
oli sportlane.
Kusjuures see polnud veel kõik.
Kuni viimse ajani polnud meil aimugi,
mis järgnes.
Tõsi, oma rahvuskangelase elust
ongi meil palju teadmata. Esiteks pole
ta olnud üldajaloolaste uurimisobjekt,
spordiloolasi aga meil õieti polegi ning
nende rolli täidavad ajakirjanikud. Nii
ongi uue leidmine pigem juhusekaup.
Ent ka umbropsu otsimine võib anda
vapustavaid leide. Nagu seekordki.
Jah, me ju teadsime, et aastal 1912
läks ta üle vete Ameerikasse. Et ta
maadles seal edukalt, et ta võttis hiljem kaasa ka Abergi, kes esines veel
edukamalt. Et nad veetsid seal kogu
sõjaaja, naastes aga rääkis Lurich neile,
kes kuulata viitsisid, mingist reetmisloost. Aeg aga oli selline, et kuulata
viitsijaid nappis.
Ning alles nüüd, sada aastat hiljem,
väljus arhiivide hämarusest mastaapne
sündmusteahel, kus meie mehel oli
kanda üks pearolle. See oli esimese
maailmasõja suuremaid spionaaži- ja
reetmisskandaale.
Ausalt öelda oli see ikka täiesti
uskumatu lugu.
Hakkamata siin refereerima sellest
jutustavat „Lurichi sõda”, öelgem vaid
järgmist.
Niisiis, Euroopas käib sõda. Lurich
avastab, et Ameerikas tegutsevad
Vene ohvitserid müüvad sõjasaladusi
Saksa-Austria luurele. Ta teavitab
sellest Inglise vastuluuret, käib USA
sõjaministri jutul, kellele soovitab

sõtta astumist, pöördub kirjaga Vene
Riigiduuma esimehe poole, satub reetureid jälitades surmaohtu. Naaseb
pärast veebruarirevolutsiooni Ajutise
Valitsuse kutsel ja ameeriklaste läkitusel Venemaale, annab tunnistusi ministeeriumides, käib Kerenski jutul, tema
süüdistuste põhjal luuakse reetmist
uuuriv riiklik komisjon jne.
Loost on tuhatkond lehekülge dokumente, kui Lurich’s case on see kirjas mitmetes teostes, uurimustes, lehtedes.
Lugu on põnevam kui kriminull, kuna
kõik tegelased on reaalsed inimesed.
See oli meie rahvuskangelase ühemehesõda, mille käivitajaks ta ise
nimetas kodumaa-armastust: „Olen
sünnilt eestlane ja just sellepärast, et
ma olen eestlane…”
Sellepärast, et käis sõda, mis nagu
ikka polnud meie sõda, aga kus reeturluse tõttu hukkus ka tuhandeid
eestlasi…
Ja meie ei teadnud sellest terve
sajandi mitte kui midagi! Nüüd siis
teame.
Nagu teame veel nüüd sedagi,
et Vene kodusõjas liitus ta Denikini
vabatahtlike armeega ja tegi bolševikevastast propagandat. Et LõunaVenemaa Eesti Rahvuskomitee valis
tema ja Abergi märgukirja viijateks
Rahvasteliidule, et see tunnistaks de
jure Eesti Vabariiki.
Aktsioon küll nurjus ning peagi lõppes ka saadikute endi elutee.
See-eest alustas oma teed Eesti,
keda need kaks olid juba ammu suursaadikutena maailmale esitlenud.
Paavo Kivine
Ilmunud Postimehes 6.03.2019
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Simuna robootikud tõid koju FIRST LEGO League Orbiidile
hooaja meeskonnatöö võidukarika
9.-10. märtsini toimus teaduskeskuses AHHAA FIRST LEGO League
Orbiidile hooaja suur finaal, kus
kokku osales 44 parimat meeskonda
üle Eesti. Orbiidile hooaja parima
meeskonnatöö võidukarika tõi koju
meeskond Simuna.
Võiduni viis meeskonna selge ühtekuuluvustunne, entusiasm ja lõbusus,
oskus kaasata ja arvestada erinevas
vanuses õpilastega ning soov koos
töötada ja jagada oma ideid teiste
meeskondadega.
Võidukasse meeskonda kuulusid Kert Karm, Merili Pärn, Merit
Nõmmiste, Mattias Ojasaar, Martti
Keinanen, Caroliina Mattisen, Joosep
Viiksaar, Carl Randmets, Renita
Priks, Joel Henry Visnapuu, Andry
Pent, Karl Sokk ning juhendajad Liis
Danilas ja Liivika Harjo. Meeskonda
toetasid ettevalmistuse juures Velle
Taraste, Leelo Ambos, Tauno Ojasaar,
Tanel Loorits ning Rakke Robo ja
Tamsalu Tamsa meeskonnad.
Kahepäevases finaalis tuli meeskonnal tutvustada ise ehitatud ja programmeeritud LEGO Mindstorms robotit,
võistelda robotimängus, tutvustada
projekti käigus uuritud kosmosega
seotud tõsielulist probleemi ja sellele
sobivat lahendust, esitada ühe-minutiline “liftikõne” uuritud probleemist ja
lahendusest ning tutvustada hindamis-

Simuna meeskonna robootikud tutvustamas
FLL programmi üheks osaks on ehitada ja progWeDo 2.0 roboteid oma koolikaaslastele.
rammeerida LEGO Mindstorms robot ning tutFoto Liivika Harjo
vustada seda kohtunikele. Foto Liivika Harjo
tele ja toetajatele!
jagasid Simuna meeskonna liikmed
meekonnale, kuidas meeskond järgib ja
oma avastusi ja lahendusi ka oma
väärtustab FIRST põhiväärtusi.
Liivika Harjo
koolikaaslastele korraldades päev
Simuna meeskonna uuritavaks
Simuna Kooli robootikaringi üks
enne finaalisõitmist Simuna koolis
probleemiks oli lihaste kärbumine pikjuhendajatest
robootikapäeva.
kadel kosmoselendudel. Meeskonna
Pärast edukat esinemist FLL
poolt välja pakutud lahenduse – tsentMis on FLL?
Orbiidile hooajal ei läinud Simuna
rifugaaljõuga kunstliku gravitatsiooni
– FLL on lühend sõnadest FIRST ®
robootikud puhkusele, vaid alustasid
tekitamine kosmosejaama ühte osasse
LEGO ® League ning tähistab Dean
ettevalmistust virtuaalseks roboo– kiitis heaks ka EstCube-1 projektijuht
Kamen’i asutatud firma FIRST ® (For
tikavõistluseks RoboOlümpia 2019
Silver Lätt, pidades seda kõige efektiivInspiration and Recognition of Science
ning II klassi robootikud valmistuvad
semaks meetodiks uuritava probleemi
and Technology) ja LEGO Group’i vaheFIRST LEGO League Jr. Kuumissiooni
lahendamiseks.
list koostööd.
väljakutseks.
Üheks projekti oluliseks osaks ongi
– FLL on õpilastele vanuses 9-16
Jõudu ja jaksu robootikutele uuteks
oma avastuste ja lahenduse jagamine
suunatud programm.
väljakutseteks ning aitäh kõigile abilisteiste inimestega. Lisaks Silver Lätile

Võidukad Simuna robootikud
meeskonnatöö võidukarikaga.
Foto Liivika Harjo
– FLL eesmärgiks on teaduse ja
tehnoloogia populariseerimine ning lastele
vajalike teadmiste ja
oskuste andmine.
–
FIRST
LEGO
League
toimub
üle maailma ning
2018/2019 hooajal võttis põnevast väljakutsest osa üle 50 000 meeskonna.
Allikas: www.firstlegoleague.ee/fll/

Projektikoosolek viis meeskonna Bulgaariasse
Et aru saada, kui hästi me tegelikult elame, tuleks külastada mõnda endist sotsialistlikku vabariiki. Ja
mitte ainult pealinna!
Seekordne
projektikoosolek viis meie
meeskonda
veebruari
lõpus Bulgaariasse. Sofia
tervitas meid mõne külmakraadi ja kerge lumekirmetisega. Esmatutvus pealinna metrooga, mis kohati sõitis küll maa peal
ja lausa sildadel, kulges edukalt ja
pärast mõningast pusimist leidsime ka
öömaja üles.
Jõudsime enne rännakut lõunasse,
Rodope mägedesse, külastada mitut
muuseumi ja kogeda pealinna külalislahkust. Sofiat peetakse üheks Euroopa
vanimaks linnaks, mille ajalugu sai
alguse juba mitutuhat aastat tagasi.
Läbi aegade on Bulgaaria pealinn mitmeid kordi nime muutnud. Praegune
Sofia tähendab tarkust. Tähtsamad
pealinna vaatamisväärsused on mugavalt kesklinnas koos ja olid meie öömajast jalutuskäigu kaugusel. Uhke Nevski
katedraal paikneb kõrvuti 4. sajandil
ehitatud Püha Sofia kirikuga, mille
katakombides oli huvitav, samas ka
kergelt õõvastav uudistada. Mitmest
Ottomani perioodist pärit mošeest on
alles vaid kaks. Põhjaliku ülevaate Sofia
piirkonna ajaloost andis kohaliku ajaloomuuseumi külastamine. Bulgaaria
rikkalikust kultuuripärandist saime
aimu etnograafiamuuseumis. Lisaks
teadmised raamatust „Minu Bulgaaria“
ja olimegi rännakuks valmis.
Teekond projektipartnerite kodukohta osutus pikaks ja väsitavaks. Peagi
oli õues pime ja tutvumine Bulgaaria
maastikuga osutus võimatuks. Kõigi
suurim soov oli peatselt öömajani
jõuda, kuid meile arusaamatul põhjusel bussisõit muudkui venis. Keset ööd
kohale jõudes ei olnud emotsioonid
eriti meeldivad. Seda suurem oli üllatus hommikul, kui leidsime kogu Devini
enda aknast paistmas. Mäenõlvakul
asuva öömaja rõdult oli näha nii linn

kui ümbritsevad mäed. Talviselt
karge hommik oli metsa härmatisega katnud ja vaade
oli imekaunis. Hiljem
selgus ka ülipika bussisõidu põhjus – mägedes
serpentiinina looklevat
teed tuli ka päevasel ajal
väga ettevaatlikult sõita.
Seega kulus mägedevahelisse Devinisse jõudmiseks
kolm tundi, lisaks sellele veel pealinna kaks tundi.
Devin on väike linnake mägedevahelises orus, mis on tuntuks saanud
mineraal- ja kuumaveeallikate poolest.
Termaalveed on põhjuseks, miks linnas on nii palju hotelle ning kuurorte.
Devin on ka tuntud mineraalvee brändi nimeks, mis on
jõudnud ka Eesti poodidesse.
Devinist Grohotnosse, meid
võõrustava koolini, jäi veel 10
km bussisõitu.
Grohotno kool on seitsmeklassiline algkool, kus õpib
40 õpilast. Külalisi tervitasid
soola-leivaga uksel rahvariietes neiud. Kunagi suurema
õpilaskonna tarbeks ehitatud
kolmekordne hoone oli praeguseks väikeseks kahanenud
kooli jaoks suurevõitu. Tühjalt
seisvaid ruume kasutati nutikalt koolimuuseumi ning projektiruumidena. Pärast väikest
tervituskontserti, kus tuli esitusele iga maa traditsiooniline
lastealul, tutvuti kodutöödena
valminud õppeotstarbeliste
põrandamängudega.
Meie
esitlesime lõimitud ainetel
põhinevat mängu „Mõtelda on
mõnus“, kus lisaks matemaatilistele tehetele on lisatud
ülesandeid kunstis, muusikast, loodusest ning emakeelest. Portugali põrandamäng
tutvustas piirkondade kaupa
traditsioone,
toidukultuuri,
linnasid, monumente ning
loodust. Hispaania meeskon-

nal oli kaasas vähendatud koopia suurest reis-ümber-maailma-tüüpi mängust, mille originaal maaliti kooli õuele
ning küsimused koostati kogu Euroopa
kohta. Itaalia esitles kolme õpilaste
poolt valmistatud põrandamängu keeleõppeks ning ajutreeninguks. Teiseks
kodutööks oli erinevate koolis kasutatavate interaktiivsete õppeplatvormide
kogumine ning originaalsete õppematerjalide loomine õpetajate poolt. Kõik
valminud materjalid on leitavad projekti kodulehelt „Rishness by Diversity“.

Iga projektikohtumisega
kaasneb ka erinevaid huvitavate kohtade külastusi.
Põnevaimaks kujunes Široka
Laka kooli külastamine.
Tegemist on spetsiaalselt
rahavamuusikuid ja -tantsijaid ettevalmistava kooliga
Grohotnost mõnikümmend
kilomeetrit eemal. Koolis
õpib 100 õpilast üle kogu
Bulgaaria. Lisaks keskharidusele saavad õpilased
põhjaliku ettevalmistuse, et
jätkata õpinguid konservatooriumis või ühineda mõne
rahvakunstiansambliga.
Õpilaste poolt esitatud kontsert oli väga heal
tasemel ja meeldis
eranditult kõigile.
Samas külas kohtusime ka kukeridega,
kelleks on kostümeeritud
mehed,
kes täidavad vanu
rituaale, et hirmutada külast eemale
kurjasid vaimusid.
Samas
püüdsid
kukerid ka endale
naisi „röövida“, mis
tüdrukutes valju kiljumist esile kutsus.
Teine huvitav traditsioon Bulgaarias on Baba
Marta päeva tähistamine 1.
märtsil. Selleks puhuks keerutatakse punasest ja valgest
lõngast käepaelu, mida sõpradele kingitakse. Käepaelu
kantakse kuni nähakse esimest
toonekurge, kuni pungade
puhkemiseni puudel või kuni
märtsi lõpuni. Samuti meisterdatakse lõngast väikeseid
nukke. 1. märtsil kaunistatakse
linnakeskuses asuvaid puid
punaste ning valgete lintidega.
See traditsioon on kantud ka
UNESCO inimkonna vaimse
kultuuripärandi nimistusse.

Erasmus+
projektikohtumine
Grohotnos tekitas erinevaid emotsioone. Meie õpilastele meeldis sealsete laste avatus ning sõbralikkus.
Nemad oleks soovinud viibida rohkem koolis ja eakaaslastega suhelda.
Õpetajad said järjekordse kultuuri- ja
koostöökogemuse. Kaunis loodus ja
külalislahked bulgaarlased meelitavad
meist nii mõnegi hiljem sellesse kanti
tagasi.
Merje Leemets
Kiltsi Põhikooli direktor
Fotod 4x Merje Leemets
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Seiklusorienteerumine tuleb taas

Rakke laululinnud selgitasid parimad

1. maist kuni 25. juunini toimub
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ja kohalike omavalitsuste
ning Lääne-Viru Tervisenõukoguga
koostöös Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine. Osalevad kõik 8
omavalitsust.
Seiklusliikumise eesmärk on tunda
rõõmu vabas õhus liikumisest.
Seiklusorienteerumise põhimõte on
väga lihtne. Saad valida endale sobiva
raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased
ja päeva, millal liikuda soovid. Osad
rajad on läbitavad jalgrattaga, tõukerattaga, lapsevankriga, ratastooliga

nii suure publiku ette oli
„Okas kurku“ tubOn toredaks traditsiookahel alla nelja-aastasel
lidele lauljatele!
niks igal kevadehakul
tüdrukul. Tore oli jälgida,
Züriiliige Anne
Kultuurikeskusesse
kuidas nad ema toetusel
Pindre
kokku kutsuda Rakke
lauluga kenasti lõpule
Lauluvõistlusel
piirkonna
„laululinjõudsid. 5-6-aastastes jäi
osales väikese kogunud“ – loomulikult mitte
meelde, et peale suure
konna kohta hulga
päris linnud vaid laplaulurõõmu neis suur
laululapsi vanuses
sed, kes laulda armasannus loomulikku tant2,5 – 14 eluaastat.
tavad. Parimatest parisulusti. Arglikult lavale ja
Võistluse korraldus
mad pääsevad laulma
kepseldes lavalt ära.
oli ladus ja emotaprilli alguses toimuvale
Üldiselt oli lapsi, kes
sionaalne. Ürituse
valla
lauluvõistlusele
Axel Olesk
Gerona Kritt Tilk
võiksid koos juhendajaga
juht sõnakas, hea
POPP-TIPP-TÄPP.
süveneda viisipidamise,
diktsiooniga
ning
Ja nagu ikka lauluvõisthingamistehnika ja häälkiire ja humoorika
lustel, oli ka meil lapsi
duse saladustesse. Leidsin
oskusega tekkinud
kuulamas auväärt žürii
märkmetest: omal viisil,
ettenägematuid
koosseisus – lauluõpeputerdas, sõnad meelest,
olukordi lahendada.
taja Anne Pindre Koerust,
neelas sõnad alla (hingaHelitehnika korralik.
Väike-Maarja valla harimine), hääl veidi kärises,
Lauluvõistlusel oli
dusnõunik Aare Treial ja
viis „ujus“, diktsioon vedas
lisaks asjaosalistele
Rakke naiskoorist Merili
alt. Toon need asjaolud
ka rohkearvuliselt
Veelmaa. Kes siis said ära
välja uskudes laululaste
kaasaelajaid pubmärgitud?
liku näol.
Kuni seitsme aastaste
Elisabeth Tälli
Greete Eliise Deedin arengusse. Õppida, harjutada, saada paremaks
Laululaste tase
laululaste seast olid tub– see ei ole kerge, aga ilus
oli ühtlane ja hea.
limad Keona Gritt Tilk,
laul ei tule ise.
Õpetajad olid teiGeron Sirp, Emily Väli,
Ja samuti head esitust
nud väga hea töö.
Greete Eliise Deedin
iseloomustavad näited:
Kõik osalejad laulja Käret Kärol Kaasik.
meeldiv tämber, kõlav
jad oskasid kasuEripreemia laulsid välja
hääl, väljendusrikas hääl,
tada laulmisel mikPaula Alatsei ja Amanda
nii forte kui ka piano,
rofoni, olid hea diktVilumets, kui kõige nookandev hääl nii madalasiooniga ja esineremad laululapsed ning
tel kui kõrgetel nootidel,
misnärviga. Samuti
Mia-Liisa Soo ja Ketlin
laulu sõnumiga sobivad
olid lastele valitud
Kull.
liigutused,
naeratus.
laulud eakohased
Suuremate
lauluEmily Väli
Karel Kurvits
Viimased iseloomustuja sobivad. Palju
laste seas pälvisid tunsed olid neile, kes oma
oli kuulda toredaid
nustust Axel Olesk, Kati
laule suurepäraselt esiuusi lastelaule. Oli
Kuusemäe, Karel Kurvits,
tasid. Nemad pääsesid
rõõmustav kuuldaElisabeth Tälli ja Karolina
ka edasi võistlema valla
näha musikaalseid
Kull. Eripreemia väärililauluvõistlusele.
poisse
osalemas
sed olid Mihkel Martjak,
Aitäh publikule sooja
lauluvõistlusel.
Kirke Uibokand, Teele
ja toetava õhkkonna eest.
Aitäh
kõigile
Vunder ja Carolin Ambos.
Aitäh
žüriikaaslastele
meeldiva muusikaePubliku lemmikuks osuasjatundliku arutelu eest.
lamuse eest. Viva la
tus Emily Väli.
Aitäh juhendajatele ja
musica!
Palju tänu Mari-Leele
vanematele ja innustage
Züriiliige Aare
ladusa õhtujuhi rolli
Geron Sirp
Karolina Kull
lapsi laulma! Soovin kõiTreial
eest. Silver – ilma sinuta
gile aasta kasvamist ja laulmist – järg20. märtsil osalesin lauluvõistluse
poleks ka meie laulmine nii hästi sujumisel aastal uuesti!
žürii töös Rakke kultuurikeskuses.
nud. Tänud! Tänud ka laululaste juhenOma esinemis- ja lauluoskust oli näidajatele: Eve Martjak, Eleryn Tiit, Kätlin
Rene Põllumaa
tama tulnud 30 last. Tõenäoliselt esiKurvits/Ingrid Otti, Leelo Ambos/Liana
laululaste ringijuht kultuurikeskuses
mene, samas väga tubli katsetus tulla
Kullasepp.

jms. Saad rajale kaasa kaardid koos
küsimuste ning lisainfoga. Vastused
küsimustele leiad orienteerumispunktidest. Kõikide osalenute vahel loositakse välja auhinnad ning vähemalt
kolm erinevat rada läbinute vahel läheb
loosi ka peaauhind!
Lõpuorienteerumine ja auhinnaloos
toimub 29. juunil Rakveres.
Täpsem info peagi leitav ka
Facebookist ja kohalike omavalitsuste
kodulehekülgedelt!
Lisainfo Sirli.Kapper@virol.ee; telefon +372 524 1280

Triigi külaseltsi ruume ilmestab
uus köögimööbel

Triigi külaseltsi tegevuse eesmärk on
korraldada külaelu arengut Triigis.
Enamik MTÜ Triigi Mõis ettevõtmisi
on toimunud siiani välitingimustes.
Seltsi eestvedamisel renoveeriti 2018.
aastal Triigi spordihoone II korrusele
külaseltsi ruumid, kus on võimalik
hakata külaelanikele korraldama loenguid, kohtumisõhtuid, koolitusi.
2018. a. KOP-i kevadvooru projekti
kaasabil paigaldati selle aasta veebruaris vastremonditud ruumidesse
köögimööbel. MTÜ-l Triigi Mõis on
nüüd mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks kasutada korralik köögiruum.
Kogukonnaköögi täielikuks toimimiseks tuleb teha veel investeeringuid –
tellida köögikappe nõude ja tarvikute
paigutamiseks ning soetada köögi-

Uus köögimööbel. Foto Kertu Rebane
tehnikat. Samuti on puudu lauanõud.
Kogukonnaköök on avalikuks kasutamiseks avatud õhtuti Triigi spordihoone
lahtioleku aegadel. Mööbli valmistas ja
paigaldas FIE Helmut Hiietamm.
Aule Rebane
MTÜ Triigi Mõis liige

Simuna muusikakool tähistas
30. juubelit
9. märtsil tähistas Simuna muusikakool oma 30. juubelit, kuhu olid
oodatud kõik endised ja praegused
õpilased ja töötajad.
Meeleolukal kontserdil esinesid
muusikakooli noored pianistid, viiuldajad ja lauluansambel. Vilistlastest
astus üles viiuliansambel suvise laulupeo repertuaariga, kuhu kuulusid eelmise aasta lõpetajad Mia Lota Maasik
ja Jonete Visnapuu ning kaks praegust
viiuli õpilast Anni Maria Tarkus ja Janek
Matsi.
Simuna muusikakooli idee autor
oli hr Jaan Kiisk, kes tol ajal oma lapsi
Rakvere muusikakooli sõidutas. Tapa
muusikakool võttis Simuna kooli oma
filiaaliks, sest oma muusikakooli loomiseks oleks pidanud olema vähemalt
54 õpilast.
Muusikakool alustas tööd jaanuaris 1989. aastal kaheksa õpilasega ja
kahe õpetajaga. Klaverit õpetas siis
Loreida Põlluaas aastani 1995 ja Eve
Sarnet õpetas viiulit, solfedzot ja muusikalugu. Viimane neist töötab Simuna
koolis siiani.
1992. aasta jaanuarist asus Simuna
muusikakoolis tööle klaveri õpetajana
ja kontsertmeistrina Angela Raik, kes
töötab koolis tänini. 2005. aasta sügi-

Rainis Lükk saavutas vabariiklikul
konkursil II koha. Foto Mare Taar
sest on Simuna muusikakool VäikeMaarja muusikakooli filiaal.
Aja jooksul 30. juubelit tähistavas
koolis õppinud üle 130 õpilase, neist
lõputunnistuse saanud 39 õpilast.
Hetkel õpib koolis 12 õpilast klaveri ja
viiuli erialal ning ametis on kaks õpetajat - Eve Sarnet ja Angela Raik.
Loodame, et meie koolis ikka õpilasi jätkub ja armastus muusika vastu
kusagile ei kao, sest muusika seob
meid nii vaimselt, kui hingeliselt. Tule
Sinagi õppima Simuna muuusikakooli!
Päikest kõigile!
Simuna muusikakooli õpetajad ja
õpilased

Kevad on täis muusikat
Väike-Maarja Muusikakool läheb
suurele suvele vastu kaunite muusikahelide saatel. On eksamite ja
arvestuste aeg. Äsja lõppes Eesti
Muusikakoolide Liidu vabariiklik
konkurss „Parim noor instrumentalist 2019“, milles osalesid edukalt ka
Väike-Maarja muusikakooli noored
muusikud.
Tulemused olid järgmised:
Rainis Lükk – II koht trombooni
erialal nooremas vanuseastmes (õpetaja Vallo Taar, klaverisaatja Darja
Roditšenko). Karolina Alt – III koht
metsasarve erialal nooremas vanuseastmes (õp. V. Taar, klaverisaatja D.
Roditšenko). Aleksis Aksel – diplom
(IV koht) trompeti erialal nooremas
vanuseastmes (õp. Taavi Taar, klaverisaatja D. Roditšenko). Sören Repo –
diplom (IV koht) eelvoorus trompeti
erialal nooremas vanuseastmes (õp. T.
Taar, klaverisaatja D. Roditšenko). Palju
õnne tublidele noortele muusikutele ja
nende õpetajatele!
Õpilasi on ootamas suvevaheaeg.
Aga enne tuleb kõigil ära teha arvestused, hindekontserdid ja ka eksamid.
Seetõttu võib öelda, et meie koolis
toimub pea igal nädal midagi. Maja on
tõepoolest täis muusikat.
Muusikakoolis on aastas kaks
suurt ja olulist kontserti. Need on
„Kevadkontsert“
ja
„Jõuluootuse
kontsert“. Kolmapäeval, 17. aprillil
toimus Väike-Maarja muusikakooli

„Kevadkontsert“. Esinesid
õpilased
ja
õpetajad.
Lapsed olid tublid ja õpetajad närveerisid ühes nendega. Tänud publikule!
Tänavu lõpetab VäikeMaarja Muusikakooli 4
noort muusikut: Caroline
Õpetaja Angela Raik klaveri eriala
Kiviberg
klaveri
eriõpilaste
ja vilistlastega. Foto Keiry Kilki
ala õp. Rutt Vilu Kerstin
saksofon, trompet, tromboon ja tuuba).
Nurmsalu klaveri eriala õp. R. Vilu
Kitarri ja saksofoni erialale võetakse
Getrin Raudsepp klaveri eriala õp. R.
õpilasi alates 9-ndast eluaastast.
Vilu Eliise-Marie Soll klaveri eriala õp.
Sisseastumiskatsed toimuvad:
Valve Libene
Väike-Maarjas – pühapäeval, 26.
mail kell 15.00
Noorema astme ehk IV klassi
Simunas – teisipäeval, 28. mail kell
lõpetab sel aastal 9 õpilast:
17.00. Rakkes – esmaspäeval, 20. mail
Laura Eenpuu
klaveri eriala
kell 18.00 kultuurikeskuses.
õp Rutt Vilu
Eelklassi õpilased saavad muusiElisabeth Ervald klaveri eriala
kakooli I klassi ilma katseteta. Teistel
õp Valve Libene
aga tuleb katseteks ette valmistada üks
Ranno Riivik
klaveri eriala
laul. Sisseastujatele on ka konsultatõp Angela Raik (Simuna filiaal)
sioon, mis toimub Väike-Maarjas muuJane Sumre
klaveri eriala
sikakoolis neljapäeval, 23. mail kell 18.
õp. Rutt Vilu
Väike-Maarja
muusikakooli
Anni Maria Tarkus viiuli eriala
lõpuaktus toimub kolmapäeval, 29.
õp. Eve Sarnet (Simuna filiaal)
mail kell 18.00. Simunas neljapäeval,
Rainis Lükk
trombooni eriala
30. mail kell 16.00.
õp. Vallo Taar
Soovin õpilastele ja õpetajatele
Siim Sikkar
löökpilli eriala
edukat eksamiperioodi! Kõigile muusiõp. Tauno Vilu
kakooli sõpradele aga kaunist kevadet
ja päikeselist suve!
Väike-Maarja Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi järgmistele erialaVallo Taar
dele: klaver, viiul, akordion, kitarr ja
Väike-Maarja Muusikakooli direktor
puhkpillid (flööt, plokkflööt, klarnet,
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Rahvajuttude pajatamine
andis toreda elamuse
Seda, et 20. märts on rahvusvaheline jutuvestjate päev, ei osanud
Väike-Maarja muuseumisse rahvajuttude pajatamisele tulnutest Karin
Kiige küsimise peale keegi vastata.
Väike-Maarja gümnaasiumi raamatukogu juhataja oli väga rõõmus, et
tal õnnestus tänavune jutuvestjate
mõõduvõtt just sellele päevale sättida, sest varasematel kordadel kattus kuupäev koolivaheajaga.
Pajatuste konkursi idee sai alguse
juba 20 aastat tagasi gümnaasiumi tollase emakeeleõpetaja Inga Reinumägi
algatusest. Kui varem oligi üritus
emakeeleõpetajate korraldada, siis
viimased kuus aastat on seda vankrit
vedanud Karin Kiik, kes rõõmustas, et
õpilaste jutuvestmise tase on aastatega tunduvalt paranenud ja lisas, et
ega jutustamine ei olegi nii lihtne, kui
arvata võib, sest oma sõnadega edasiantav tekst peab olema väljendusrikas
ja arusaadav, et jutu mõte jõuaks kuulajateni – ka seda oskust tuleb arendada.
Sellel aastal oli ette antud, et rahvajutud räägiks loomadest, lindudest
või putukatest. Nooremas, 5.-6. klassi
vanuserühmas oli jutuvestjaid kohale
tulnud 12 ja vanemas, 7.-9. klassi vanuserühmas 11 õpilast valla kõigist koolidest. Kui nooremad tegid alles esimesi ülesastumisi sellel konkursil, siis
vanemas vanuserühmas oli staažikaid
jutuvestjaid, kes kolmandat või neljandat korda osalemas. Konkursiväliselt
jutustas oma rahvaloo 5.-9. klassini
kõigil aastatel osalenud Eliis Mätas 10.
klassist ning ühtlasi rääkis, kuidas jutuvestmine koolikaaslaste ees on talle
esinemisjulgust juurde andnud.
Traditsiooniks kasvanud üritusel
on viimaste aastate tavaks, et žürii
liikmetest üks on gümnaasiumi vilistlane, kes omalt poolt pajatab õpilastele ühe rahvaloo. Pean tunnistama,
et ka minu viimased tekstiandmised
jäid kooliaega või siis paarikümnest
enama aasta taha, kui poegadele vahel
õhtujutu lugemise asemel muinasjuttu
jutustasin. Enne žüriitööle asumist
publiku ees enda proovile panek aitas
mul õpilaste esitusi kuulates ja hinnates mõista, kui kellelgi jutulõng katkes
ning tuli edasi rääkimiseks pisut mõtteid koondada. Žürii teine külalisliige
oli bibliograafia haridusega endine
raamatukogutöötaja Mare Mägi ja kolmandaks gümnaasiumi direktor Marje
Eelmaa.

tust, Simuna koolist Kaidi Ohno ilmekat jutustamisoskust ja Kiltsi koolist
Eliise Kivistu omaloomingulise loo
ettekandmist.
Rahvajuttude pajatamise konkursi

algne eesmärk, mitte võita, läks luhta,
Iga-aastasel tüdrukute tantsupeol
ei ole me üldsegi mitte kurvad, sest
soosis õnn meid, abituriente, ja tänu
tegelikult on ju uhke tunne esindada
sellele avanes meil võimalus esinkooli ja oma klassi Koolitantsul. Ikkagi
dada Väike-Maarja gümnaasiumit
üle-eestiline festival, kuhu on kokku
Koolitantsu festivalil.
tulnud parimad.
Tantsu välja mõeldes lähtusime
vaid ühest: teha taoline tants, mis kindlasti ei võidaks, sest
Koolitantsul esinemised
jääksid meie jaoks ebasoodsasse aega – eksamiperioodi. Aga saatusel on nagu ikka omad
plaanid ja me võitsime
tüdrukute
tantsupeo
ning mis veelgi üllatavam ka Koolitantsu
eelvoorust saime edasi
finaali.
Vahest
võlusime Lisaks aitas eelvoorus meid 11. klassi neiu Karmen
King, kelle jaoks on, nagu ka Koolitantsu teema,
publiku oma valgete
tants suurem kui elu. Foto Anni Ulm
kleitide,
lillepärgade,
Seega 13. aprillini! Ja muuseas, ETV2
õrna ja rahuliku liikumisega. Ka tantsu
saab Koolitantsu ka järele vaadata.O
sõnum ei olnud tühine, ikkagi “Viimane
olime eelvoorus kenasti sätitud ja kamtants sõpradega” laulu “Sõpradele”
mitud ja seda sama oleme ka eelseissaatel. Mõtlesime, et kool saab peagi
vas finaalis.
läbi ja kõik lähevad oma teed ning see
tants räägikski päriselt meist, 96. lennu
Kirke Tobreluts
neidudest.
Väike-Maarja gümnaasiumi abituIgatahes osutus meie tants nii edurient
kaks, et 13. aprillil anname endast
Koolitantsu finaalis parima. Kuigi meie

Kevad tõi raamatukokku
kohtumisi, värve ja külalisi
Johanna-Jetta Rauhala ja Karin Kiik.
Foto Helina Lükk

Fotol Pilleriin Vaarik.
Foto Helina Lükk

Esile tõsteti särava esituse eest Kristo
Prinkenit Väike-Maarja gümnaasiumist, ilmekalt ja ladusalt rääkis oma
loo Rainis Lükk Väike-Maarja gümnaasiumist ning tänapäevase pika jutu
pajatas vapralt Rakke kooli õpilane
Karmel Karro.
Vanema vanuserühma parima esituse, mis võttis juba monolavastuse
mõõdud, andis Mari Lee Lumberg
Rakke koolist, väga vaba ja haarava
jutuga jäi teiseks Karel Nõmmiste
Simuna koolist ning tema koolivend
Andro Turu kolmandaks. Esile tõsteti
Väike-Maarja gümnaasiumi tütarlapse
Johanna-Jeta Rauhala soravat esi-

korraldaja Karin Kiik tänas žüriid ning
muuseumi juhatajat Edgar Tammust
võõrustamise ja gümnaasiumi huvijuhti Helina Lükki abikäe andmise eest.
Peale autasustamist ja tänamist jäädvustati traditsiooniline ühispilt ning
söödi torti.
Omalt poolt teen üleskutse vilistlastele: kui teid järgnevatel aastatel
kutsutakse rahvajuttude pajatamise
žüriisse, siis andke nõusolek ja minge.
Te saate sellest meeldejääva kogemuse
ja toreda elamuse.

Väike-Maarja Vallavalitsus võtab tööle
Väike-Maarja valla Simuna piirkonda
• MAJANDUSTÖÖTAJA, kelle põhitööülesandeks on
vallale kuuluvate hoonete haldus ja muud majandustööd.
• KATLAKÜTJA Simuna rahvamajja küttehooajaks
(kütmine halupuudega septembrist maini);
• TRIMMERDAJA suvehooajaks (mai-september).
Kandidaatidelt eeldame kohusetundlikkust.
Kandideerimiseks palume CV saata aivar.jalakas@v-maarja.ee.
Lisainfo: Aivar Jalakas, tel 5894 0115

* Ettevõte müüb ehituslikku
saematerjali ja puidust
kaubaaluseid.
* Saadaval erinevaid pikkuseid ja laiuseid prusse, laudu.
* Transpordi võimalus.
Asume Jaama 7 a,
Väike-Maarjas
Info 515 0268; 520 6369

Väike-Maarja neiud tantsisid end
Koolitantsu finaali

Ühispilt. Foto Helina Lükk
Noorema vanuserühma parimaks
jutuvestjaks sai Markus Jeruslanov
Väike-Maarja gümnaasiumist, teiseks
sama kooli õpilane Pilleriin Vaarik ja
kolmandaks Egle Vissak Kiltsi koolist.
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Erametsakonsulent
Aadu Raudla vastuvõtt
üle nädala neljapäeviti
kell 10-12
Vastuvõtupäevad
2019. aasta esimesel poolel:
2., 16. ja 30. mai
13. ja 27. juuni
Tel. 524 8963;
aadu.raudla@gmail.com

Ära anda televiisor 10 euri.
Tel 5688 6925. Helistada u kl 20-21

Helle-Mall Niinemets
gümnaasiumi 58. lennu vilistlane

Tule talgutele!
4. mail kell 10
Rakke muuseumi korrastama
ja koristama.
Faehlmanni tee 33, Rakke alevik
Rakke Hariduse Selts
Lisainfo tel 5362 0455,
Aime Kinnep

18. märtsi õhtul
avasime
kohaliku
kunstniku
Maret
Haiba maalide näituse ning huvilised
said ise autoriga
kohtuda. Maret viis
külalised rännakule
oma maalide vahel
ning nende saamislugudes.
Näituse
tööd on sündinud nii mõtetest,
Ebaveres. Foto Kristel Lehtme
mälestustest reisil
lejaid? Ligi 20. Kui palju on veel teisi
olles, kui soovist midagi uut katsetöötajaid? Ligi 100. Seega vahe on päris
tada. „Mõnikord hommikul vara hakkab
suur. Mida need inimesed kõik teevad?“
mingi asi mõtetes kerima. Tõusen siis
küsis ta kuulajatelt. Noored said teada,
üles, see on nii hea aeg tegelikult. Mõni
mis asju see dramaturg õieti ajab ja
võib mõelda küll, et misasja, miks mul
kell neli hommikul tuli toas on,“ naeris
autor. Tulemusi on huvilistel võimalik
raamatukokku vaatama tulla mai kuuni.
Vara tuli tõusta ka paastumaarjapäeva päikesetõusu tervitajatel. Kell
4.40 ärgates oli esimene mõte magada
veel 10 magusat minutit. Siis oli ikka
veel pime, kuid pannkookide tegemise
vältel valgenes tuba ja sisse kostis ka
juba esimesi linde. Ebaveresse jõudes
selgus, et ma polnud ainus, kes vidistajate rohkuse ja valjuse üle imestasid.
Seltsilisi oodates ja loodust nautides
sündis plaan tehagi edaspidi varahommikusi linnuvaatlusi. Seekord me päris
mäe tippu ei turninud ja jäime pisut
allapoole päikesetõusu niiöelda esiritta. Meelitasime päevakera lauluga
välja. Kuigi selleks ajaks olime hakkama saanud juba unepaastuga, asendus see nüüd energia üleküllusega.
Mareti autoportree.
Raamatukogus järgnenud juturingis
Foto Kristel Lehtme
soojenesime jälle kõik üles, arutlesime
kui palju tööd tuleb ära teha enne kui
naiste erinevate rollide üle ning leidalgab kellegi õdus teatriõhtu. „Hea
sime, et meile on ikka mõnikord vaja
on vahetevahel oma tegemised läbi
midagi täitsa-oma. Mehed, teil on veel
mõelda, sellised kohtumised annavad
jüripäeval selleks täitsa-omaks võimalus!
ülevaateks võimaluse. Tore oli näha, et
Kuigi oma kuu ja päev on ka teatosad noored isegi teavad seda eriala,
ril, jäi gümnaasiumi 11. ja 12. klasside
seega mine sa tea, ehk andis tänane
kohtumine Rakvere Teatri dramaturgiga
kellelegi hea mõtte,“ arutles Triinu Sikk
päikeselisse 2. aprilli. Triinu Sikk rääkis
pärast kohtumist.
oma õpingutest teatriteaduse erialal
ning tööst ja tegemistest teatris. „Kas
Kristel Lehtme
teate kui palju on Rakvere Teatris näit-
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Arborist hooldab puid kogu nende eluea
Varakevadel aiatööde raames tasub
üle vaadata ka oma kinnistu puude
seisukord. Haiged, vanad, või tormituulte tõttu räsitud puud võivad ohtu
kujutada nii enda kui ka naabri varale, seega tuleks puude üldist seisukorda hinnata.
Torm, tuuled, erinevad haigused,
valed lõikusvõtted – kõik need on põhjused, miks puud võivad meie varale ja
inimeludele ohtlikuks saada. Õigeaegne
hooldamine on vajalik selleks, et puu
saaks ilma ümbrust ohustamata kasvada. Samas õigeaegselt likvideeritud
ohtlik puu on kordades odavam kui puu
tekitatud kahjustuste likvideerimine.
Luua Metsanduskooli vilistlased
Reigo Alas ja Gustav Aasumets on kohalikud Väike-Maarja valla mehed, parimad sõbrad, kes on arboristi teenust
pakkuva ettevõtte Viru Arborist OÜ asutajad. Uurisin meestelt nende elukutse
tagamaid ja loomulikult ei jätnud ma
kasutamata võimalust tuua õppinud ja
kogemustega meestelt mõned tarkuseterad lehe lugejateni.

peenrad jne. Ning
peamine – puu
enda seisukord ja
suurus.

Üks suurimaid vigasid on liiga sügavale istutamine.

Kuidas te ise
kõrgustes toime
tulete?
GA: No kõrgust
peab austama. Väikest hirmu peab ikka
tundma.
RA: Kui mitte üheski olukorras väikest hirmu ei ole, siis on midagi valesti.

Mis on need põhivead, mis on silma jäänud? Mida teevad inimesed
valesti?
GA: Koledate näidetena võib tuua
köndistamise, tulbastamise ja latvamiRääkige pisut oma varustusest.
se. Köndistamise korral eemaldatakse
Millega te ise oma ohutuse puudel
suurem osa okstest. Nagu sõrmedeta
Arboristidel on tööks vajalik
ronides tagate?
käed. Mitte segi ajada nudipuudega.
turvavarustus. Foto erakogu
GA: Meie varustusse kuuluvad rakTulbastamise korral jääb püsti ainult
med,
erinevad
tüvi. Latvamisel eemaldatakse latv sirteeb.
köied
(langetus- Sealne arboristikultuur on väga
gelt selleks sobimatust kohast. TihtiRA: Tähtis on
teks ja ronimispeale isegi poole puuni. Need on kõige
omavaheline suhtpikaaegsete kogemustega, kõrgelt
teks), köiepidurid,
soodsamad olukorrad haigustekitajatelus võimalike piArboristi töö on adrenaliinirohke,
p l o k i s ü s t e e m i d hinnatud ja tänu sellele ka varus- mekohtade ja ohle.
Loomulikult
võivad
inimesed
oma
samas aga üks väga huvitav eriala.
jne. Kõik vajalik, tuse valik suur.
aias puu ise maha võtta. Hoolduseks
tude vältimiseks.
Foto erakogu
mida
kasutada
soovitan siiski kutsuda spetsialisti. Nii
Alt ja ülevalt avaohutuks puude langetamiseks.
on võimalik ära hoida jäädavate kahRA: Järva-Jaanis oli just juhus, et
neb hoopis erinev vaatepilt.
RA: Ühe mehe
justuste tekitamiühel proual oli pärn, mida soovis maha
GA: Kui üleval oleva mehega midagi
varustus maksab
ne.
võtta, aga samas see polnud ohtlik.
juhtub, kasvõi teadvuseta on, siis maaIstikut valides on ka oluline jälgi- umbes kolm tu- peal paiknev mees peab suutma ta puu
RA: Reegel on,
Pakkusime välja, et teeme võrahoolduet üle 25 % noore da, et tal oleks üks läbiv tüvi ja is- hat eurot, see on
se ja see oli talle soodsam. Klient oli
otsast ka alla tuua.
spetsiaalne turvapuu võrast ei to- tikul poleks keerdjuuril.
sellega nõus. Puude eemaldamisega
RA: Ehk maatugi peab olema pääsvarustus. Tuleb arhiks korraga eealustame siis kui olukord on muutuArborist ehk puuhoolduse spetsiatevõimekusega isik.
vestada, et varustus tuleb juba soetada
maldada. Sellega säilib parim võra ja
mas ohtlikuks. Eelkõige tuleb lähtuda
list on suhteliselt uus kutseala. MilleUsaldame üksteist, sest peale töö
praktikale minnes ja eksamile pead sa
juurestiku tasakaal. Tegelikult on eriinimese tervisest, varast ja siis puu
ga täpsemalt tegu?
seob meid sõprus, sarnased huvid ja
minema oma isikliku varustusega.
nevaid puude lõikuse liike – istutus-,
seisukorrast. Teine
RA: Tegelikult
töö päästekomandos.
Isikukaitsevahenditeks on turvasaahooldus-, kujundus- ja säilituslõikus.
teema on muidugi
paljud ei saagi aru,
Arboristil on teadmised ja oskused detailplaneeringu- Kõikidel on oma teooria.
pad, -püksid, kiikes see arborist on.
ver, kõrvaklapid,
Kui puude istutamisest rääkida, siis
Arborist ei likvi- võrreldes tavainimesega. Ta teab, tega seotud küsivisiir. Need on saüks suurimaid vigasid on liiga sügavadeeri ainult ohtlik- mida ta teeb ja kuidas on õige puu mused.
muti olulised asle istutamine ehk peab teadma juureGA: Ka eramajake puid. Meie tööks tervise seisukohalt, tundes puu
jad, milleta seda
kaela asukohta, mis peaks isutamisel
on kasvavate puit- anatoomiat. Teab erinevaid kasva- de renoveerimisel
olema maapinnaga
on paljudel klientaimede (eelkõige
tus- ja lõikusviise.
tasa või paar cm
tidel tekkinud küpuude) hooldamiArboristi töö on adrenaliinirohke,
kõrgemal. Kui liiga
simus, miks on nii
ne kogu nende elusügavale istutatak- samas aga üks väga huvitav eriala.
suur puu kunagi istutatud akna alla.
ea jooksul.
se, siis kaob juuGA: Eks selgitustööd on tihti vaja
tööd teha ei tohi.
restiku õhu ja veerežiim ära ja puu jääb
Olete asutanud ettevõtte Viru Arteha millega me tegelikult tegeleme.
GA: Youtube
kiratsema. See on üks levinumaid vigu.
borist Oü ja pea aasta juba tegutseon erinevaid viKonteinertaime ostmisel tuleb panud. Kes on teie kliendid?
Muigan meestele, et mina loen
deosid täis erinekend kindlasti ära võtta, muidu ei hakRA: Peamiselt oleme keskendunud
ajalehti hoopis teise pilguga ning
vatest ohtlikest
ka juurestik korralikult hargnema. Puud
Lääne-Virumaale ja Järvamaale. Üldieeldan, et nemad eriala fanattidena
ja kurbadest juhtuleks
ideaalis
ne perimeeter jääb
sarnaselt ringi käies puid uurivad.
Maksimum kõrgus on nii kõrge,
tumitest vale või
50km raadiusesse. Üldine perimeeter jääb 50 km raa- toestada kolmest
Milline on meie valla puude tervis?
kui kõrged puud Eestis on. Foto erakogu
olematu varustuküljest ja seda igal
GA: Eks kaugeGA: Võiks öelda, et siin on väga paldiusesse.
se ja töövõtete kasutamisest.
aastal kontrollida.
maid otsi tuleb ka
ju tööd. Ilusaid puid ja hekke leiab ikka.
Kas arboristidel on kah teatud osIstikut valides
ette. Viimane piÕunapuud on need, mida inimesed
kuste või pädevuse tasemed?
Varustusse investeerimine loob
on ka oluline jälgida, et tal oleks üks
kem sõit oli Mehikoormasse. Tallinnas
kõige sagedamini hooldavad. Koostöös
GA: Kutse omandanud arborist on
juba head eeldused hiljem oma firma
läbiv tüvi ja istikul poleks keerdjuuri.
oleme samuti aegajalt käinud.
kohaliku keskkonnanõunikuga proovitase 4. Taseme saavutamiseks peavad
loomiseks ja selle
paari aastaga toime kõrghaljastuse (alleed, pargid, uuolema omandatud kõik vajalikud oserialaga tegelemub juurdumine
sistutused jms) seisukorda parandada.
kused ja läbitud nii nii teoreetiline kui
Ühe mehe varustus maksab u miseks.
ja sel ajal ei tohiks
RA: Tähtis on teada, mida vaadata ja
praktiline kutseeksam. Sellest kõrgem,
GA: Jah. Kuid
puud lõigata. Soo- 3000 eurot, see on spetsiaalne turmida saab paremaks teha.
tase 5, on juba dendrohindaja.
varustust ei saa
vituslikult tuleks vavarustus.
osta ette ära, sest
palju kasta – nädaKuna siis puid hooldada ja millal
Kas on teile on seatud ka maksipraktiseerimise käigus tunned ära kõilas vähemalt 50 liitrit vett. Puu õigest
maha võtta?
mum kõrgused puude osas, kuhu toge sobilikuma varustuse. Luua Metsanistutamisest algab tema elu uues kasRA: Palju asju saab ära ennetada
hite ronida?
duskoolil on olevukohas.
noores eas puude hooldamisega. NooGA: Maksimum
mas palju erinevat
GA: Sageli ei teata raieloa taotlered puud tuleb võimalusel ära kujundakõrgus on nii kõrUsaldame üksteist, sest peale töö
varustust,
mida
mise nõudest mis tuleneb seadusest.
da, et ei tekiks ohtlikke hargnemisi ja
ge, kui kõrged
saad proovida ja seob meid sõprus, sarnased huvid puud Eestis on.
Tiheasustusega aladel tuleb puude
puul oleks võimalikult vaba kasvamine.
leida endale sel- ja töö päästekomandos.
mahavõtmiseks KOV-ist luba taodelda.
GA: Noores eas ongi mõistlik puud
RA: Minu kõrle õige. Enamuse
See ei maksa inimesele midagi. Vilära kujundada just juba majandusligeim ronitud puu
varustuse tellime
japuude puhul luba taotlema ei pea.
kult, siis jäävad tulevikus igasugused
Inglismaalt. SealOmavalitsuste kodulehtedel on kõik
muud probleemid ära.
ne arboristikultuur
vajalik
info
olemas.
Samuti
saab
nõu
RA: See on mitu korda odavam. NäiArborist teab, mis teeb ja kuidas on
on väga pikaagseküsida
keskkonnanõunikult.
teks väikese puu hooldusega saab hakõige puu tervise seisukohalt. Ta tunte kogemustega,
kama alates mõnekümnest eurost, aga
neb puu anatoomiat. Foto erakogu
kõrgelt hinnatud ja
Millegipärast on kujunenud välja
suure puu hooldus võib küündida isegi
tänu sellele ka vaarusaam, et arboristiks lähevad õpMis hindadega tuleks üldse arves100 euroni. Keskmiselt on suurte puurustuse valik suur.
pima need, kes
tada, kui teilt teede hooldus olnud 70-80 eurot.
on hulljulged ja
nust tellida?
GA: Alati ei pea tegelikult puud
Reegel on, et üle 25 % noore puu seiklushimulised.
Selline koostöö
GA: Eks hinna
maha võtma, kui taim on terve ja elunõuab
üksteise
määrab olukord. võrast ei tohiks korraga eemalda- Kuidas teiega?
jõuline. Ühe võimalusena saab võra
tohutut
usaldaRA: Hulljulged
Üldiselt võib öel- da.
vähendada. Nii muutub puu valgust lämist.
me vast ei ole, aga
da, et alates 50
bilaskvamaks ja võra kergemaks. Tänu
seiklushimulised küll.
eurost ja lõppu ei olegi tegelikult lihtsellele muutub puu ka tormikindlaGA: LoomuliGA: Eks ta jah ikka adrenaliinirohne määrata. Faktoreid võib olla palju:
maks. Ohtlike harusid on võimalik sikult nõuab. Üks
ke töö on. Samas aga üks väga huvitav
maja, kõrvalhooned, elektriliinid, kaeduda. Reeglina käib arborist sidumisi
peab teadma ja aru
Arboristid Gustav Aasumets (vasakul)
eriala.
vud, kasvuhooned, teised puud, lillekontrollimas iga viie aasta tagant.
saama, mis teine
ja Reigo Alas tööhoos.
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Teeme Ära! talguid Väike-Maarja vallas
Triigi küla talgud, 4. mail kell 11-16, kogunemine külaplatsil.
Korrastada küla ümbrus. Prügi koristamine, murdunud puude ja okste
saagimine, lehtede riisumine. Kaasa võtta kindad, rehad.
Talgujuht: Tarmo Rebane, tel 506 2039
Komando korda! 4. mail kell 10-14, kogunemine komando ees.
Sodi koristamine, riisumine, komando korrastamine, värvimine.
Talgujuhid: Signe Pruul, tel 5596 4614 ja Mart Pruul tel 5596 4614
Eipri teeb ära! 5. mail kell 10-16, kogunemine külamajas.
Eipri küla kutsub talgutele, et kevadisi korrastustöid teha, küla ilme ilusamaks muuta ning külamaja toimimisele kaasa aidata.
Talgutöödeks on teeservadest prügi koristamine ja võsalõikus, külamaja suurpuhastus (akende pesu, koristamine). Kaasa
võtta saed, kirved, rehad, töökindad.
Talgujuht: Heili Tammus, tel 5340 5718

Arboristi töö on raske ja füüsiline
töö, mõnikord tuleb kuus tundi puu
otsas olla ja see pole kerge.
Foto erakogu
oli 9-korruseline kortermaja mõõtu.

Minu kõrgeim puu oli 9-korruselise kortermaja mõõtu.
Te olete ikka heas mõttes hullud,
et vabatahtlikult sellistesse kõrgustesse ronite.

Iga töö jaoks leidub tegija, kes vastavad väljakutsed vastu võtab.
GA: Iga töö jaoks leidub tegija kes
vastavad väljakutsed vastu võtab. Pigem on eesmärgiks õnnetuste ärahoidmine.

Külmaseen on parasiitseen, kes nakatab peremeesorganismi juba tema
eluajal ja lõpuks surmab selle. Seen
ise elab surnud puul edasi.
lemist.
Miks te seda eriala üldse õppima
läksite?
RA: Mind kutsus Gustav.
GA: Mõned aastat tagasi uurisin
Luua Metsanduskooli erialasid, arborist tundus väga huvitav eriala. Ühel
hetkel saigi koolitee ette võetud.

Sealsete teadmiste ja oskuste rakendamine ja toomine klientideni
annab palju head tagasisidet.
RA: Kui Gustav ütles, et nüüd on
kooli minek, olin kohe nõus ja tulemusega oleme mõlemad väga rahul.
GA: Sealsete teadmiste ja oskuste
rakendamine ja toomine klientideni
annab palju head tagasisidet.

Mõnedes Euroopa riikides tõuseb
kinnisvara hind oluliselt, kui kinnistul on kõrghaljastus.
Kas sellel alal tuleb mingil ajal
oma pädevust uuendada?
RA: Meie kutse on tähtajatu, enne
oli kümne aastase tähtajaga. Eesti esimesed kutsete saajad käisid koos meiega oma kutset taastõendamas.

Lamesüsik mädandab ära
puu juured. Foto Wikipedia
Kas mingeid tervisenõudeid pole?
GA: Antud töö jaoks ette määratud
nõudeid ei ole, kuid kindlasti nõuab
see head füüsilist vormi ja kainet mõt-

Midagi veel lõpetuseks?
RA: Inimesed võiksid hinnata kõrghaljastuse väärtust ja selle ilu oma
kruntidel. Mõnedes Euroopa riikides
tõuseb kinnisvara hind oluliselt, kui
kinnistul on kõrghaljastus. Meil miskipärast kardetakse suuri puid, arvatakse,
et kukub ümber. Seepärast on olulisel
kohal puude hooldus.
Kristel Kitsing

NÕUANDED
• Puid kujunda noores eas – nii hoiad mitmekordselt kulusid kokku.
• Kui näed puu tüvel või okste hargnemiskohtades seene viljakehasid, siis
konsulteeri arboristiga. Puu seisukorda hindab arborist tavaliselt tasuta.
• Kui oksa lõikad, lõika oksakraelt. Väldi rebendeid, oksatüükaid ja silelõikust.
• Väldi puude kasvamist elektriliinidesse.
• Väldi suuremaid lõikehaavu kui 10 cm. Iga lõike jaoks on põhjendus.
• Eemalda puude võras olevad kuivad oksad, et mitte tekitada nende alla
kukkudes varalist kahju majale, autole, hoovis mängivatele lastele vms.
• Hoolda puid teadlikult.
• Kujunda ühe läbiva tüvega puu. Puu noores eas on see kergemini teostatav.
• Tea mis on köndistamise ja nudilõikuse vahe. Nudilõikust alustatakse
juba noorel puul ja lõigatakse ainult peeneid oksi paari-aastaste intervallidega.
• Kevadel lõigatakse viljapuid enne, kui puu hakkab elama oma aktiivset
elu. Vältida suuremat lõikamist pungade puhkemisest lehe täisealiseks saamiseni. Pärast seda on samuti hea lõikamise aeg ja vesikasve tekib vähem.
• Märka puu tüvel ja harunemiskohtades seeni. Mõned ohtlikumad: külmaseen, lamesüsik, vahtratarjak, soomus- ja vääveltorik, jänesvaabik, haavataelik.

Liivaküla nurmenuku talgud, 5. mail kell 12-16, kogunemine Liivakülas.
Nurmenukkude loendamine ja heakord. Nurmenukkude õie tüübi määramine, heakorratööd. Kaasa võtta suurendusklaas, hea
tuju ja piknikukorv.
Talgujuht: Ulvi Mehiste, tel 505 3560
Vao kogukonnakeskuse koristamine, 4. mail kell 10-12, kogunemine Vao Pargi 8.
Vao uue kogukonnakeskuse ruumide koristamine. Vana tapeedi eemaldamine, akende ja põrandate pesu, heakorratöö Pargi 8
maja ümbruses ja prügi vedu. Kaasa võtta pahtlilabidad, veepritsid, tolmulapid, harjad, mopid, ämbrid, rehad, luuad.
Talgujuht: Ulvi Mehiste, tel 505 3560
Vao ratsaklubi heakorra talgud, 1. mail kell 10-16, kogunemine talli juures.
Talliümbruse ja Vao küla heakord. Kaasa võtta rehad, luuad, labidad, hea tuju ja piknikukorv.
Talgujuht: Ulvi Mehiste, tel 505 3560
Rakke linnamäe talgud, 4. mail kell 10-14, kogunemine kell 9.55 Rakke linnamäe staadioni juures.
Korrastada kogukonna sportimis- ja vabaaja veetmise koht: võsa saagimine, langetatud võsa ja okste korjamine, lehtede riisumine, radade silumine jne. Kaasa võtta: töökindad ja hea tuju.
Talgujuht: Enno Eilo, tel 515 3228
Simuna Pargi 11 KÜ, 4. mail kell 10-14.00, kogunemine maja ees.
Koristus, trepikodade remont. Kaasa võtta reha, pintslid ja hea tuju.
Talgujuht: Kaido Metus, tel 5903 5291
Talgud Kotli majas ja aias, 4. mail kell 10-15.00, kogunemine Kotli aias Pikk tn 20, sisenemine Võidu tänava väravast.
Kotli maja ja aia korrastamine suviste sündmuste eel. Võsa- ja okstelõikus, kulu riisumine, niitmine, pinnase silumine, prahi
koristamine. Hoone koristamine remondiprahist, akendepesu. Prahi, okste ja lehtede äravedu jäätmejaama. Kaasa võtta töökindad ning töövahendeid koristustöödeks aias (nt reha, saag, oksasaag, oksakäärid, aiakäru jms) või majas (nt aknapesuriistad). Väga oodatud on järelkäru koos konksuga auto ja autojuhiga.
Talgujuht: Kadri Kopso, tel 523 6582
Külatalgud Salla Seltsimajas, 4. mail kell 10-16.00, kogunemine Salla Seltsimaja ees.
Salla Seltsimaja avamisele eelnevad korrastustööd. Maja koristus ning pesu väljast ja seest. Ümbruse korrastamine ja okste
korjamine. Kaasa võtta kummikud ja kindad.
Talgujuht: Hando Kuntro, tel 526 4952
Määri küla talgud, 4. mail kell 10-16.00, kogunemine külaplatsil.
Külaelu edendamine. Korrastame külaplatsi, koristame teeääred, paigaldame suunaviidad ja meisterdame uued pingid. Kaasa
võtta labidas, reha, akutööriistad, mootorsaag.
Talgujuht: Siim Kesler, tel 525 9239
Tule Rakke muuseumi korrastama ja koristama, 4. mail kell 10-16.00, kogunemine Rakke muuseum Faehlmanni tee 33
Rakke alevik.
Kogukonna ja külastajate hüvanguks. Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseumi veelgi suurem külastatavus. Täiendada kogusid,
korraldada väljapanekuid, üritusi. Suurpuhastus muuseumis. Annetajate nimesiltide panek museaalidele jm.
Kaasa võtta kindad, tolmulapp, soovi korral piknikukorv.
Talgujuht: Aime Kinnep, tel 5362 0455
Allee 9 majarahva talgud, 4. mail kell 10 kuni 5. mai kell 16.00, kogunemine lõkkeplatsil.
Korrastame maja ümbruse, et meil endil oleks siin hea olla. Korrastame maja ümbruse, riisume, värvime uksed, paigaldame
lipumasti. Kaasa võtta reha, kindad, hea tuju ja töötahe.
Talgujuht: Kerli Tsvetkov, tel58227083
Kaarma tiigi kallastel, 4. mail kell 10-16.00, kogunemine Ebavere külas Masuudihoidla kinnistul.
Koduümbruse korrastamine. Võsa saagimine, okste põletamine, prügi korjamine jne. Kaasa võtta töökindad ja hea tuju.
Talgujuht: Heimar Lepiksoo, tel 5348 4710
Heakorratalgud Kiltsis, 4. mail kell 10-14.00, kogunemine rahvamajas.
Aleviku heakord. Rahvamaja ümbruse koristus. Rahvamaja ümbruse koristus, ehitusjäätmete koristus. Prügikoristus.
Murdunud puude saagimine, koristamine. Nurmenukutalgud. Kaasa võtta hea tuju, kindad ja saag.
Talgujuht: Siret Stoltsen, tel 5666 1951
Usinad, 10. mail kell 10 kuni 12. mail kel 16.00, kogunemine ema juures.
Maja soojaks. Küttepuud. Kaasa võtta kindad, kirves, saag
Talgujuht: Kati Raju, tek 53987087
Emumägi suveks korda, 4. mail kell 10-14.00, kogunemine Emumäe parklas.
Emumäe matkaradade, piknik ukohtade ja torni ümbruse korrastamine. Riisumine, võsa lõikamine, okste korjamine, infotahvlite puhastamine ja piknikukohtade korrastamine. Kaasa võtta töökindad, reha, oksasaag või -käärid, hea tuju ja rõõmus meel.
Talgujuht: Triinu Pohlak, tel 522 3873
Simuna saun, 4. mail kell 10-16.00, kogunemine Allee 1, kell 9.30.
Simuna sauna heakord. Sauna koristus, puude varumine, puude lõhkumine, katuse parandus. Kaasa võtta reha, kirves, saag,
haamer.
Talgujuht: Helmut Tootas, tel 534 28961

Vao küla üldkoosolek
toimub
4. mail 2019 Pargi 8 maja juures
algusega kell 18.00.
Päevakorras
külavanema valimine.
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Kotli Maja uudised

Kevad Simuna Koolis

• Peale jaanuarikuiseid disainikodutütarde
koolitusi jätkasime koostööd disainer
kodukohvik.
Maris Lindojaga ja selle tulemusel
Tulevad
on MTÜl Kotli Maja nüüd oma logo.
koolitused:
Meie ühiselt loodud visuaal esindab
• Kodune
ühingu eesmärke koguda ja tutvustada
esmaabi ja ohutushoid – 27. aprillil
Väike-Maarjas Kotli majas arhitekt Alar
kell 10, juhendaja Naiskodukaitse instKotli perekonna pärandit ning tuua
ruktor Kaja Alasoo. Osalustasu 5€.
ühe katuse alla kokku palju erinevaid
• Vana puumaja fassaadi hooldaKotlite tegevusvaldkondadega seotud
mine – 5. juunil kell 13, juhendajad
inimesi ja ettevõtmisi.
Meelis Tarto ja Erki Malm Tikkurila koo• Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri
lituskeskusest. Osalustasu 7€.
sihtkapitali ja Lääne-Virumaa ekspert• Etikett kodus ja tööl – 28. sepgrupi toetusel alustame püsieksposittembril kell 10, juhendaja EBS õppesiooni loomist Kotli majja. Esimesena
jõud Tiina Tšatšua. Osalustasu 7€.
sisustame arhitekti töötoa, kus eksOsalemiseks registreerumine e-kirponeerime
Kotli
originaalmööbli
jaga kotli.maja@gmail.com või telefokoopiaid.
nil 5236582.
• Teeme ära! talgupäeval 4. mail
algusega kell 10 korrastame majaKadri Kopso
ümbrust ja seame
hoone korda suvise
näituse avamiseks.
Registreerumine
Teeme ära! kodulehel või telefonil
5236582.
• Suvi läbi kestev
vanade telliste näitus keraamik Eero
Kotli ja tema sõprade kogudest.
•
Pandivere
päeval 1. juunil on
Meenutus näituselt „Sümbolite arhitekt Kotli“.
Kotli aias avatud
Esiplaanil Alar Kotli töölaud. Foto Kadri Kopso

Kevad on saanud pimedusest, külmast ja lumest võitu. Üle on mindud suveajale ja käes on naljakuu.
Taevalaotus heliseb linnulaulust ja
esimesed kevadõied rõõmustavad
silma nii peenras kui metsaserval.
8. märtsil tähistasime naistepäeva.
Juba teist aastat lastakse naisõpetajatel sel päeval tunda end vabamalt, sest
tunde annavad üheksandikud.
Märtsi ja aprillikuu on õpetajatel
kiired ajad, sest lisaks õpetamiselekasvatamisele õpitakse usinasti kuidas
kasutada digivahendeid ja muuta tunde
nende abil põnevamaks. Selle asemel,
et noori inimesi nutiseadmest eemale
peletada õpitakse õpetama nutiseadet
kasutama, kui praktilist töövahendit ja
head abimeest igapäevases elus.
9.-10. märtsil osales meie kooli
võistkond Tartus toimunud FLLi
võistlustel.
14. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Õpilased olid eelnevalt kirjutanud emakeelele kirja. Neid kirju hindas
Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klass.
Parimad kirjad loeti rahvamajas toimunud üritusel ette. Algklassilapsed
käisid Rakkes valla luuletuste lugemise
konkursil.
21. märtsil osalesime matemaatikavõistlusel Känguru.
22. märtsil osalesid meie õpilased
Jan Kevin ja Argo 6. klassist, Helari ja
Kristi 7. klassist, Karel ja Kustav 8.
Klassist ning Andro ja Andra 9. klassist
piirkondlikul inglise keele olümpiaadil.
Inglise keele huvilisi juhendas õpetaja
Tiina.
26. märtsil käisid 2. klassi õpilased
külas Laekveres, kus etendati näitemäng „Printsess Sinikelluke“. Ühtlasi
oli see ka peaprooviks 2. aprillil toimunud algklasside näitemängupäevale
Sõmerul. Lisaks saadi üksteisega tuttavaks, mängiti lõbusaid liikumismänge
ning söödi Laekvere 2. klassi laste valmistatud küpsisetorti.
28. märtsil osalesid õpetajate
Liivika ja Ly juhendamisel Liselle,
Joosep ja Aliise Tapa Gümnaasiumis
toimunud etluskonkursil Ellen Niiduga
Midrimaal. Joosep sai 1. koha ja Aliise
2. koha. Nemad lähevad Simuna Kooli
esindama vabariiklikule võistlusele.
29. märtsil osales meie kooli korvpallivõistkond kihelkonnakoolide võistlustel, kus saavutati 2. Koht.
3. aprillil esindasid meie kooli
inglise keele etluskonkursil Rakvere
Eragümnaasiumis Joosep ja Mattias.
Joosep saavutas oma vanusegrupis 3.
koha.
4.–6. klass täiendasid oma teadmisi
sel päeval Väike-Maarjas Värkstoas.

Reedel, 3. mail kell 17.00
Rakke Kultuurikeskuses

Rakke Noortekeskuse
sünnipäevapidu
Mäng „Unistuste meeskond“, ehete valmistamise
töötuba, näomaalingud, noorte disko.
Ootame külla noori ka Väike-Maarja, Simuna,
Laekvere ja Roela noortekeskustest.

Teemaks oli vee soolasisalduse määramine. Lastele väga meeldis, et sai selga
tõmmata valged kitlid, kasutada prille,
pipette, pintsette, keeduklaase, piirituselampe, mikroskoope jms tähtsat
kraami. Oli kohe päris teadlase tunne.
Huviga jäädakse ootama järgmist
õppepäeva.
4. aprillil viisime läbi esimese
e-õppepäeva. Eks iga algus on raske ja
vigadest tuleb õppida.
Terve märtsi- ja aprillikuu ning võib
olla isegi osa maikuust kulub poistel
tehnoloogiatundides
lasteaialastele

liiklusvankrit meisterdades.
KEATi võistkond valmistub laagriks.
Kuulatakse erinevaid ohutusalaseid
loenguid ning käivad filmivõtted. Filmi
sisuks on hättasattunu päästmine/
abistamine.
Eelmises valla lehes kirjutasin rongiliikluse vajadusest Simuna ja VäikeMaarja piirkonnas ja ennäe imet –
ettepanekust haarati kinni ja juba 1.
aprilliks olid rööpad maha pandud ja
esimene rong võis oma sõitu alata.
Vähemasti sotsiaalmeedias oli sellekohane info.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

2. klass Laekveres esinemas. Foto Kaja Põldmaa

4. – 6. klass Värkstoas. Foto Kaja Põldmaa

1. aprillil Simuna raudteejaamas. Foto Triinu Pohlak

Simuna Naisteklubi tegemised
24. märtsil kohtusime naisteklubi kohvikus, et avada Reena Curphey ja Liis
Pihliku tekstiilinäitus “Kohtumine”.
Sellel näitusel kohtuvad kaks loojat,
keda ühendavad ühiselt läbitud rajad
Türi Majandusgümnaasiumis ja Tartu
Kõrgemas Kunstikoolis. Tartus õppides
tutvuti erinevate tekstiili tehnikatega
kuid viltimise juurde jõudsid mõlemad
kunstnikud individuaalselt ja täiesti erinevatel eluetappidel. Kasutades samu
tehnilisi võtteid ja algmaterjali on valminud tööd ometi täiesti eripalgelised.
Näitusel saame näha, kuidas villast
on materialiseerunud kunstnike ideed
ja mõtted. Kaunist näitust on võimalik külastada Simuna Rahvamajas 30.
aprillini maja lahtioleku aegadel.
Muusikaline
külakost
seekord
Lembit Kopsolt, kes pakkus meile elamusi kuuel erineval pillil mängides ja
lauldes. Vaheldumisi lustakate lugudega elust saime kuulda ka Lembitu
kaunist omaloomingut. Kõlama jäi tarkusetera “Kui tahate, et teie lapsed pilli

mängiksid, ärge peitke instrumente
kappidesse, jätke need lastele käeulatusse, et neil tekiks huvi ja tahtmine
pille näppida”.
Meie kolmas külaline Tiiu Maran
jagas meiega oma Nepaali reisi muljeid. Kui keegi kohvikukülastajatest
enne kahtles, kas pensioniealistel ikka
tasub sellist reisi ette võtta, siis Tiiu

muljete kuulamisest said küll kõik kuulajad eeskuju ja innustust, et midagi
sama toredat oma elus ette võtta.
Aitäh Reena, Tiiu ja Lembit! Suur
tänu naisteklubi küpsetajatele!
Mary Tammet
Simuna Naisteklubi juhataja

Kohviku külalised Tiiu, Reena, Lembit. Foto Mary Tammet
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KONKURSS!
Otsime vallale kohalikke toidu- ja käsitöömeeneid
Väike-Maarja
vallavalitsus
koos
Väike-Maarja muuseumiga kuulutab
välja toidu- ja käsitöömeenete konkursi, kuhu on oodatud kohalikku
toidu- ja käsitööpärandit väärtustavad võistlustööd. Ootame meeneid,
mis räägivad meie paikkonna lugu ja
on praktiliselt kasutatavad. Konkursi
tähtaeg on 28. juuni 2019.
Konkursi eesmärk on mitmekesistada Väike-Maarja valda tutvustavate
meenete valikut ja toetada pärandil
põhinevat tootearendust. Avalikul konkursil võivad osaleda üksikisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised
isikud. Mitu isikut võivad esitada ka
ühise töö.
„Ootame konkursile tooteid, mille
valmistamisel on kasutatud traditsioonilisi võtteid, retsepte või käsitööd ja
kohalikku toorainet. Samuti jälgime
pärandi kajastumist tootedisainis
ning meene teostuse kvaliteeti ja keskkonnasõbralikkust,“ ütles vallavanem
Indrek Kesküla.
Auhinnatutel on õigus kasutada
oma tootel märget “Tunnustatud
Väike-Maarja meene 2019“. Kui toode

XXVII üle-eestilisel Talupäeval võitis parima pagaritoote kategoorias
Kaarli talu Luuri-Jüri rammupäts,
mis loodi 2018. a Georg Lurichi sünnipäevaks vallavalitsuse palvel.
võetakse müüki Väike-Maarja muuseumisse või arvatakse Väike-Maarja valla
meenete hulka, kasutatakse pakendil
Väike-Maarja valla vappi ja toode tõstetakse esile märkega „Väike-Maarja

meene“.
Konkursile esitatud töid hindab vallavalitsuse poolt määratud komisjon.
Auhinnafond
Konkursile esitatud tööde ahinnafond on 525 eurot.
Tingimused
Tutvu osalemistingimustega valla
kodulehel: v-maarja.ee.
Tähtaeg ja tööde esitamine
Konkursi tähtaeg on 28. juuni 2019.a
kl 15.00.
Võistlustöid võetakse vastu VäikeMaarja vallavalitsuses tööpäeviti kl
8-16 (lõuna 13-13.30). Tööd võib tuua
ise kohale, saata postiga aadressil Pikk
7, Väike-Maarja 46202 või e-postile
valitsus@v-maarja.ee.
Lisainfot jagab kultuurinõunik Ivika
Aman, e-post ivika.aman@v-maarja.
ee, tel 5646 4093 või muuseumi juhataja Edgar Tammus, e-post edgar.
tammus@v-maarja.ee, tel 326 1625.
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Pandivere – mu arm!
Juuniga saabuvad soojad ilmad, õhukesed
riided ja Pandivere päev. Pidustused, kus
kaupleja ja ostja saavad kokku, seelikud keerlevad ning Väike-Maarja pasunakoor mürtsub. Ikka meloodiliselt ja ette nähtud taktimõõdus. Mis sel korral ees ootab?
Tavapäraselt algavad päevad 31.
mai õhtul Väike-Maarja seltsimajas
etenduva näiteringi etteastega. Mida
lavalaudadel esitatakse, on veel saladus, aga seda põnevam. Ootame kõiki
seltsimajja näitemängule kaasa elama!
Pandivere päev avatakse 1. juunil
kl 10 Väike-Maarja seltsimaja taga
Esinevad Popp Tipp - Popp Täpp
laululapsed, kõhutantsijad jt harrastusesinejad. Mudelivõistluse, laada ja
laste spordivõistluse alad asuvad tavapärastel kohtadel. Laadamelu algab kl

8 ja laste võistlus kl 11.
Mudelihall korraldab EMV II etapi
1/8 mõõtkavas bagidele, alustatakse
kl 10 ja võisteldakse umbes kella 18ni.
Finaalsõitude algus on kl 14.00.
XXXII Pandivere päeva tipphetkeks on rongkäik
Keskpäevaks on istikud, lilletaimed
ja vanavara omanikku vahetanud. Lapsed on mitmevõistlusel mõõdu võtmise
lõpetanud ja kell 14 seame pasunakoori
järel sammud Väike-Maarja keskväljakule, kus taidlejad esitavad rahvaliku
kava. Pärastlõuna jätkub meeleoluka
kontserdiga ansamblilt “Curly Strings”.
Loodame, et ilmataat hoiab luugid
kinni ja pilved kapis ning päev tuleb
päikesepaisteline.

Ivika Aman
kultuurinõunik

Kodutust Rakke külakiisust väärikaks Soome kodukassiks
See südamlik lugu sai alguse 2016.
aastal Rakkes kooliaia kõrval asuvast puukuurist, kuhu ühel päeval
ilmus punane isane kiisu nimega
Piraat. Eikusagilt siginenud üürilist
märkas peagi koolitöötaja Eve, kes
ei pidanud paljuks panna kodutule
rändajale keha kinnitamiseks ühtteist hingepidet. Ei ole ju elu tänaval
meelakkumine.
Kuudest said aastad ning Evest ja
isehakanud üürilisest sõbrad. Ehkki
ajutiselt ja päev korraga oli kõik justkui hästi, ei ole elu õues lihtne, isegi
mitte inimesest oluliselt vastupidavama looma jaoks. Kui alguses oli
Piraat lihtsalt kõhna külakiisu, siis aja
jooksul võis täheldada, kuidas karm
tänavaelu hakkas armutu järjekindlusega üha enam kodutu loomakese
tervist räsima. Üldine väljanägemine,
parasiidid, alaline nohu, katkised hambad ja põletikust pakatavad silmad
andsid tunnistust pelgupaiga otsija
selgelt halvenevast seisukorrast. Eriti
halb oli üks silm. Seda tegelikult juba
algusest peale, millest tulenevalt Eve
loo peategelase „Piraadiks“ nimetaski.
Uulitsaelust tulenevaid hädasid täiendas ka tõsiasi, et mingil hetkel 2017.
aasta viimasel perioodil oli loom justkui üle valatud läbitöötatud mootoriõliga. Kuidas see juhtus, seda ei saa me
kunagi teada, aga 2018. aasta alguseks
oli Piraat jäänud päris kehvaks.
Mida põduramaks ta jäi, seda sõbralikumaks muutus. Hoolimata nohust
ning masendavalt põletikulistest silmadest, üritas ta ikka alati söögipoolise ja
seltskonna eest tasuda korraliku nurrupõrinaga. 2018. aasta jaanuaris kohtus
puukuuri üürilisega ka Eve õde Erika,
keda liigutas Piraadi olukord väga.
Tingituna järjest halvenevast seisundist
jõudsid loomi armastavad õed tõdemusele, et midagi tuleb ette võtta. Nii
Erikal kui Evel on juba kassid tänavalt
ja varjupaigast (mõlemal kaks kassi),
mistõttu ei olnud võimalik Piraati enda
hoole alla elama võtta. Tavaline varju-

paik ei tundunud eriti ahvatlevana, sest
sellises seisus looma seal ilmselt väga
pikalt elavate kirjas ei hoitaks. Õnneks
juhtisid otsingud loomasõprade jututubadest Erika kiiresti „MTÜ Kassiabi“
tegevuseni, kus ei hukata ka kehvas seisus loomi kergekäeliselt.
Võtnud nimetatud kasside hoiukodu
inimestega ühendust saadi kinnitust,
et Piraadile oleks koht olemas ja teda
püütakse aidata. Pühapäeval, 21. jaanuaril 2018. aastal oli väga külm talvehommik, aga just siis hakkas Piraadi
teekond põhjast uuesti ülesmäge liikuma. Kui Erika läks hommikul hääbuva elujõuga looma puuri võtma, et
ta pealinna toimetada ei pidanud selleks enam suurt vaeva nägema. Ilmselt
tingituna piisavalt pikast tänavaelust,
läbilõikavast külmast ja halvenenud
tervisest lasi Piraat ennast peaaegu
vabatahtlikult kaasa võtta. Kohtumine
„Kassiabi“ inimestega oli põgus ja
meeldiv. Mis seal salata, ega teadnud
keegi, kas ja kuidas õnnestub Piraadi
tervist taastada, aga tema hädadega
hakati tegelema koheselt. Igal juhul
olid esimesed sammud tehtud ja nüüd
jäi üle vaid loota, et Piraat paraneb ja
kosub. Uue kodu leidmisest oli alguses ehk palju unistada. „Kassikodu“
inimestelt saime kiiresti tagasisidet,
et Piraadil on siiski lootust tervenemisele. Ta oli küll väga täbaras seisus,
aga veel mitte sellises, kust ei oleks
võimalik välja tulla. Elutähtsad siseorganid olid hirmsast välimusest hoolimata töökorras. Siiski ei õnnestunud
päästa vasakut silma, mis ei tahtnud
enam kuidagi ravile alluda. Ravi ees-

märkidel tuli kärpida ka karvkatet, kuna
õlist tingituna oli tekkinud tugev nahapõletik. „Kassiabi“ tegevuse kajastuste
näol oli Piraadi käekäiguga võimalik
peaaegu, et alaliselt kursis olla. Kodutu
„mees“ kosus uues ajutises ühiselamus iga kuuga silmnähtavalt. Lähtuvalt
soovist olla Piraadi olukorraga kursis
külastas Erika „Kassiabi“ kodulehte
tihti ja ühel 2019. aasta veebruarikuu
päeval teatas ta rõõmsalt: „Piraat leidis endale kodu!“ See juhtus 1. märtsil
2019. aastal. Kui ma heade inimestega
„Kassiabist“ meie loo kangelase olukorra täpsustamiseks ühendust võtsin
sain teada, et Piraat läks elama koguni
Soome Vabariiki. Arvan, et mulle ei
panda pahaks, kui ma annan „Kassiabi“
inimeste sõnad edasi vahetult: „Piraat
kolis elama Soome. Keskealine proua, kes kiisu
endale võttis, oli Piraati algusest peale jälginud
ja nii ta lõpuks poisu enda koju viiski.
Peres on veel koer ja kass, mõlemaga saab
hästi läbi. Koera pesa võttis Piraat kohe endale
magamiseks. Piraat jääb tubaseks kassiks.“
Nii õnnelikult ja uskumatult võib lõppeda üks peaaegu, et lootusetu lugu.
Seda tänu Evele, Erikale ja headele inimestele „MTÜ Kassiabist“. Mainimist
väärib ka asjaolu, et „Kassiabi“ hoiukodu tänuväärne toimetamine põhineb
eraalgatusel ja vabatahtlike inimeste
initsiatiivil. Ja see tegevus (ravi, meditsiinilised protseduurid, majutus, toit,
loomade hooldamine jne) ei ole mitte
odav. Kirjutist illustreeriv pildimaterjal
ei ole võib-olla kõige esteetilisem, ent
ülimalt oluline ja elav tõestus kuivõrd
sandist seisust on lootust välja tulla,
seda isegi kodututel loomadel. Piraat
on küll poiss, aga see kõlab just nagu
Tuhkatriinu lugu: „Kodutust Rakke
külakiisust väärikaks Soome kodukassiks!“ Nii uskumatult ja imeliselt
kulmineerus õnnetu looma karm saatus! Kõige lihtsam oleks olnud Piraat
toimetada tavalisse varjupaika, ära
ajada või maakeeli „magama panna“.
Aga kas need (meie jaoks) kõige kergemad lahendused on alati ka kõige
inimlikumad? Südamlikkus, kaastunne,
headus ja armastus ei ole ilmast kadunud, olgu see lugu meie endi keskelt
selle kõige ehedamaks kinnituseks.
Piraadile jääb ainult üle soovida
rahulikku ja väärikalt pikka elu, me
ei unusta sind!
Janar Rückenberg
Fotod: www.kassiabi.ee

Meenutusi 2018.a Pandivere päevalt. Fotode autor Martin Lätt

RAKKE MUUSEUM AVATUD MUUSEUMIÖÖL KL 18-23
NÄITUS „ESIVANEMATE MUSTRID”
RAKKE HARIDUSE SELTSI LIIMETE JA MUUSEUMI KOGUDEST
Väike-Maarja Hooldekodu
(Ravi 1, I korrus)

päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
• naha- ja haavahooldusvahendid,
• imavad aluslinad, • mähkmed jm.
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellitud tooted tuuakse kohale 10. mail kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

Simuna spordihoones (I korrusel, osavalla ruumis)

saab tellitud tooted kätte 10. mail kell 12.30
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee

Rakkes, Simuna tee 10

saab tellitud tooted kätte 10. mail kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee

Pandivere Pansionis, Mõisa, Vao küla

saab tellitud tooted kätte 10. mail kell 14.30
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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Simuna kogudustes algab leerikursus Väike-Maarja koguduses hakkab teenima Juhan Rumm
Palun leeri soovijail endast teada
anda kirikuõpetaja Enn Salvestele
telefonil 53453967 või e-post: enn.
salveste@eelk.ee aprilli kuu jooksul.
Leerikursusele saab alates 15 eluaastast ja vanuse ülempiiri pole.
Kristliku kiriku tegevus ja kuulutus
on oma olemuselt suunatud usu äratamisele ja kinnitamisele. See ülesanne
avaldub selgelt leeriõpetuses ja leeriõnnistamises ehk konfirmatsioonis.
Konfirmatsioon on tihedalt seotud ristimisega ja nii nagu inimest ristitakse üksnes
kord elus, nii on ka konfirmatsioon ainukordne talitus. See on varem ristitu ja tema
usu ning tema koguduseosaduse kinnitamine.
Selles talituses toimub kahesuunaline tegevus:
ühelt poolt kinnitab ristitu avalikult, et ta
tunnistab omaks kristliku usu, millesse teda
on ristitud; teiselt poolt kinnitab Jumal teda
käte peale panemisel ehk leeriõnnistusel oma
Püha Vaimuga. Konfirmatsioonil kinnitatakse
ristitu osasaamist Kristuse pühitsevast armust
ning tema ülesannet tunnistada oma usku ja
elada selle järgi, võidelda kurja vastu ja kas-

vada heas (1 Pt 2:9).
Koguduse liikme õigused
Konfirmatsioon on tihedalt seotud ka õpetamisega, nõnda nagu Jeesus on ristimiskäsus
seadnud (Mt 28:18-20). Leeri ja konfirmatsiooniga saab kirikuliige õiguse iseseisvalt
tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma
abielu laulatada ning osaleda kiriku tegevuses. Koguduse liikmeks astunud kiriku liige
annab talitusel lubaduse elada ristimises ja
konfirmatsioonil antud tõotuste kohaselt kristlikku elu, osa saama sõnast ja sakramendist
ning täitma oma kohustused koguduse ees.
Leeri võib tulla isik alates 15. eluaastast. See
põhineb isiku õigusel otsustada et vähemalt
15-aastasel on õigus otsustada selle üle, millise
koguduse liige ta soovib olla.
Kui leeriikka jõudnud inimene on veel ristimata, toimub ristimine pärast leeriõpetuse
andmist vahetult leeriõnnistamise eelselt, või
leeripüha jumalateenistuse käigus.
Enn Salveste
EELK Simuna koguduse õpetaja

Väike-Maarja kogudust külastasid
Rahu Sõna osakonna liikmed
Pühapäeval 31. märtsil toimunud
sõnajumalateenistusel olid meil külas
Lõuna-Soome Rahu Sõna osakonna
liikmed koos õpetaja Tapaniga. Õpetaja
Tapani Vähekangas pidas jutluse.

Tõlgiks oli Simuna koguduse õpetaja
Enn Salveste, tänu kellele see kohtumine ka teoks sai.
Juhan Rumm

Üksmeeles koos. Foto erakogu.JPG

Otsime klassiõpetajat!
1. septembril 2019 alustab Rakke Kooli 1. klassis uus
lend särasilmseid tüdrukuid ja poisse, kes ootavad oma
klassi ette sõbralikku, rõõmsameelset ja ettevõtlikku
klassijuhatajat.
Tule meile tööle, kui armastad lapsi, oled motiveeritud, hea pingetaluvuse ja suhtlemisoskusega, hea arvutikasutamise oskusega, usaldusväärne, algatusvõimeline, avatud uuendustele ja Sul on soov panustada väikese maakooli arengusse!
Lisaks peaks Sul olema erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.
Pakume sulle:
• töötamisvõimalust ühes väikeses maakoolis;
• uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
• enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
• võimalust panustada kooli arendamisse;
• vahvaid ühisüritusi kogu kooliperega.
Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust
koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile kool@rakke.edu.ee või postiaadressil: Rakke Kool,
Faehlmanni tee 46, Rakke, 46301 Lääne-Virumaa.
Kandideerimise tähtaeg on 25. aprill 2019 või sobiva kandidaadi leidmiseni.
Väike-Maarja Lasteaed võtab konkursi korras tööle 1,0 ametikohaga rühmaõpetaja.
Tööle asumise aeg 19. august 2019.a.
Väike-Maarja Lasteaed võtab konkursi
korras tööle 1,0 ametikohaga asendusõpetaja, tööle asumise aeg 1. oktoober 2019 a.
Avaldusi koos CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiatega ootame 30. aprilliks 2019 a. e-postiga: lasteaed@v-maarja.ee või Väike-Maarja Lasteaed, Lõuna 10, Väike-Maarja 46202
Info: Tiia Mänd, tel 5200387

23. märtsil ordineeriti Rakveres
EELK Kolmainu Koguduse kirikus Pikas tänavas diakoniks Juhan
Rumm, kes hakkab Väike-Maarja
kogudust teenivat hooldusõpetajat
Tauno Toompuud teenistusülesannetes abistama.
Teenistuslepingu järgi on tema ülesandeks majandusküsimused, liturgia,
talituste ja tundide läbiviimine, suhtlemine omavalitsusega jne. Kellega tegu
ja mis seob meest Väike-Maarjaga,
uurisime põgusa vestlusega järgi.
Soovin Rummile õnne ja lepime
kokku, et olles juba mitmeid kordi trehvanud, võime intervjuu käigus sinatada.
Maakondlikust meediast võis sinu
kohta veidi juba lugeda, et ehitusinsenerina oled valinud vaimuliku
tee ning et vaimulikkond on saanud
taeva kingitusena inseneri. Kus ja mil
moel puutusid üldse esmakordselt
kokku usuga?
Usuga puutusin esmakordselt kokku
lapsepõlvekodus. Minu vanaema oli
sügavalt usklik inimene. Ta luges kodus
piiblit ja igal pühapäeval käis Karmeli
koguduses jumalateenistusel.
Oled sa teoloogiat õppinud? Kui
jah, siis kus ja kui pikalt?
Jah. Aastal 2015 toimusid jaanuarist
detsembrini Põltsamaa kirikus üheksakuulised kursused. Vaheaeg oli juunist
kuni augustini. Iga kuu viimasel reedellaupäeval oli koolitus. Esinejateks olid
teoloogid UI-st ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnast ning kord ka Soomest
(tõlkimisega). 2016. aastal korraldas
Tartu Ülikooli usuteaduskond kolmekuulise jutlustaja koolituse. Sellel
osalesin ja lõpetamisel sain jutlustaja litsentsi. Septembris 2017 astusin
Tallinna Usuteadusinstituuti, et saada
eeldusharidus diakoni koolituseks.
2018. a kevadel lõpetasin positiivse
tulemusega eeldushariduse diakoni
koolituseks.
2019. a septembris võeti mind vastu
pastoraalseminari diakoni koolitusele,
mille 2019. a jaanuaris ka positiivselt
lõpetasin. Käesoleva aasta 19ndal
veebruaril sooritasin konsistooriumi
komisjoni ees diakoni eksami ja äsja,
23. märtsil ordineeriti mind diakoniks.
Kas ma olen õigesti aru saanud,
et sul ei ole olnud kavatsust vaimulikuks saada? Oled valinud just diakonitöö, mis on sisult pigem hingehoidjatöö. Kui ma võin küsida, siis miks
selline valik?
Nagu minu ametikohustustest näha,
siis hõlmab minu töö koguduses nii
sõnajumalateenistuste
läbiviimist,
majandusküsimuste
lahendamist,
koguduse elu suunamist. Hingehoidja
töö on üks osa diakoni ametikohustustest. Luterlikus kiriku hierarhias on
kolm astet: piiskop, preester (õpetaja)
ja diakon. Diakon on samuti vaimulik nagu preester ja piiskop. Preestriks
(õpetajaks) saamine eeldab kahe
aasta pikkust õppimist magistrantuuris. Eelnevalt tuleks koguda vajalikud
ainepunktid, et astuda magistrantuuri.
Lisaks üks aasta pastoraalseminari.
Mis kogudustes ja mis aegadel
oled tänaseks juba teeninud?

Olen olnud Rakvere Kolmainu koguduses abiks õpetajale alates 2013.
aastast lugejana, kirikuvanemana.
Laupäeva õhtupalvuste läbiviijana
olen teeninud Rakvere Kolmainu koguduses alates 2016. a sügisest. 2018.
aasta märtsist olen viinud läbi sõnajumalateenistusi üks kord kuus Tamsalu
koguduses. Ja 2018. a juulist viinud läbi
sõnajumalateenistusi Väike-Maarjas
kaks-kolm korda kuus.
Kuidas sattusid üldse VäikeMaarjasse teenima?
Õpetaja Tauno Toompuu soovitusel
tulin Väike-Maarjasse, et lisaks kohaliku õpetaja armulauaga jumalateenistusele viia läbi sõnajumalateenistusi.
Mis on need esimesed kibekiired asjad Väike-Maarjas, mis tuleb
lõpule viia, algatada või edasi arendada? On ju Väike-Maarjas olnud
hooldusõpetaja ja sisuliselt nö vaeslapse rollis.
Soovime, et info leviks Väike-Maarja
koguduses toimuvast. Täna oleme saa-

Kus on su juured? On sul seni mingeid kokkupuutepunkte ka VäikeMaarjaga või mis on see, mis sulle
kohe selle kohaga seostub?
Olen sündinud ja elanud Rakveres.
Tudengiaeg ja kohustuslik suunamine
pärast TPI lõpetamist viisid mind vahepeal Rakverest eemale.
Eelmise sajandi viiekümnendate
aastate alguses moodustati VäikeMaarja rajoon. Minu isa viidi Riigipanga
Rakvere osakonnast veel mitme teise
ametnikuga üle loodavasse Riigipanga
Väike-Maarja osakonda. Väikese poisina käisin koolivahaejal ja suvel isa
juures. Elasime Aia tänaval ühe elamu
pöönigutoas. Isa Artur Rumm võttis
aktiivselt osa kohaliku rahvamaja näiteringist. Kolmteist aastat töötas ta
Riigipanga Väike-Maarja osakonnas.
Väike-Maarja Riigipanga osakond asus
praeguses kiriku pastoraadis. Teisel
pool maja otsas oli Väike-Maarja RSN
Täitevkomitee. Olin sageli isale õhtuti
seltsiks pangamajas, kui ta päevaseid

Juhan Rummi ordineerimine. Foto Maris Marko
nud pastoraadi soojas ruumis jumalateenistusi läbi viia. Aprillikuu teisel
kuupäeval algusega kell 15 toimub
esimene osadusring, kus loeme piiblit, arutame loetut, palvetame, peame
eespalvet. Suvekuudel soovime külastajatele hoida kiriku avatuna, loodame
siin koostööle vallaga. Püüame tuua
kontserte kirikusse. Alates sügisest
tahame alustada piiblitundidega, jätkata osadusringiga, alustada leeri- ja
pühapäevakooliga.
Vastavalt võimalustele püüame
tegeleda remonttöödega. Kõik need
ettevõtmised on võimalikud koostöös
koguduse juhatusega, kiriku aktiivsete
liikmete osavõtul. Ettevõtmised arutame läbi õpetaja Tauno Toompuuga.
Mis mõtted ja ideed on üldse
EELK Väike-Maarja kogudusega?
Näed sa siin ennast diakonina pikemas perspektiivis ja suurte ideede
teostajana või jääb see töö siiski ajutiseks hüppelauaks?
Näen ennast teenimas Väike-Maarja
koguduses. Loodan, et ehitusinseneri
haridus ja pikaaegne töötamine ehitusjärelevalves aitab kaasa ehitusküsimuste elluviimisel koguduses.

aruandeid lõpetas. Oma esimesel
külaskäigul pastoraati meenus mulle
lapsepõlveaeg pangamajas. Meenus
ruumide jaotus. Mäletan, et Aia tänavalt sai otse üle välja pangamaja juurde.
Käisin vaatamas näiteringi etendusi
kohalikus rahvamajas. Kunagine sidekontor Pika tänava ääres on nüüdseks
lammutatud.
Ehk lühidalt räägid, mis kandi
mees oled, mis valdkonnas veel toimetad ja millised on sinu hobid?
Olen Virumaa mees. Täna, pensionärina, on teoloogia minu töö ja hobi.
Lisaks aitan tuttavaid ehitusküsimuste
lahendamisel. Töötan juba paarkümmend aastat Rakvere Teatris väiksemate
ehitushangetega. Noorpõlves mängisin
malet ja kirimalet, tegelesin aastakümneid pikamaajooksuga. Viimane start
oli 2013.a. Viljandi ümberjärve jooksul.
Elu suurim sportlik elamus on 2001.a.
Stockholmi maratonist osavõtt.
Kus näed ennast umbes kümne
aasta pärast?
Kui Jumal päevi annab, siis VäikeMaarja koguduses vaimulikuna.
Kristel Kitsing

Diakoni teenistusülesanded ja -koormus koguduses on:
• sõnajumalateenistuste läbiviimine;
• matuse- ja ristimistalituste läbiviimine;
• leeri- ja pühapäevakoolitöö korraldamine;
• piiblitundide läbiviimine;
• kiriku majandus- ja ehitustegevuse planeerimine ning koordineerimine;
• koguduste meediatöö ja partneritega suhtlemise koordineerimine;
• osalemine sõnaõigusega koguduse juhtorganite koosolekutel;
• muusikatöö korraldamine;
• tegelemine laste- ja noortetöö valdkonnaga;
• suhtlemine kohaliku omavalitsusega;
• koguduse elu puudutavate aruannete koostamine;
• jumalateenistusi, talitusi ja liikmeskonda kirjeldavate andmekogude pidamine.
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Väike-Maarja Muinsuskaitse Seltsi ajaloost
Näiteks tuli kohale pea iga kord ka
Kärus elav abielupaar Aavikud.
Kadrinas oldi kohtumas Austraalia
Esto päevadest osavõtnu Mart Laariga,
samast osavõtnu Toomas Lepaga aga
Väike-Maarjas.
Laia kõlapinda leidis 3. juunil 1989.
aastal Assamalla kaupluse (kunagise
Porkuni vallamaja) seinal Porkuni
vallast pärit Vabadussõjas langenute mälestustahvli taasavamine.
(Esmakordselt avati see 17. veebruaril
1935.) Tahvli õnnistas Kadrina kirikukoguduse õpetaja Hillar Hallaste. Laulis
Väike-Maarja segakoor „Helin”.
Tahvli avamise mõte tekkis seltsis
juba kevadel. Küsitleti Assamalla elanikke, saadi teada, et remondimehed
leidsid nimetatud plaadi kirjaga vastu
maad kaupluse tagant seina äärest.
Seisnud mõne aja selle najal, kust noormees Tiit Vaide, hilisem seltsi liige, viinud selle oma koju
Tamsallu
hoiule.
Tähed kullati üle hiljem, kui vastava töö
mehed võtsid ühendust MKS-ga. Ellu
Moisale tehti ülesandeks Tamsalu vallaga ühendust võtta.
Sealt lubatigi nimetatud töö rahastada.
Plaat võeti seinalt
ja
toodi
hiljem
säravate tähtedega
tagasi. Vahepeal oli
MKS 1. Pandivere päeva rongkäigus. Silti kannavad
külarahva
hulgas
Inga Reinumägi ja Luule Silm Mai 1988. Foto A. Piisner. paanika, et plaat on
ära varastatud.
rise piimapudeliga, milles oli Lõuna25 juunil oli väljasõit Tahkuranda
Eestist toodud puhas vesi. Ta lisas
Konstantin Pätsi ausamba taasavasinna 50 ml nitraati ja näitas siis rahmisele, mis oli esmakordselt avatud
vale, missugust vett me joome.
25.juunil 1939. Osavõtt oli rahvarohke
Juuni alguses toimus kahepäevane
ja meeleolu ülev.
jalgrattamatk, kus tutvuti nii VäikeJuunis toimus allkirjade kogumine
Maarja kui Simuna ümbruse huviväärEesti omariikluse taastamiseks. Kõige
suste ja loodusega.
rohkem kogus allkirju Irene Kaldma.
17. juunil ja 11. septembril võeti osa
Augustikuus võttis Väike-Maarja
Tallinna Lauluväljakul toimunud üritusMuinsuskaitse Selts osa Balti ketist.
test. Meeleolu oli ülev. Oktoobris käidi
Seltsi seismise koht oli Paide rajoonis
muinsuskaitse klubide 6. kokkutulekul
Kärus. Kõik ei jõudnud liiklusummikute
Pärnus. Novembris tähistati üle piktõttu täpselt temale määratud kohta,
kade aastate avalikult hingede päeva,
kuid keti juurde siiski saadi. Kätest
detsembris koguti annetusi Armeenis
kinni hoides, ühislaule lauldes oli meemaavärisemises kannatanuile.
liülendav kokkukuuluvustunnne.
1989. aastal toimusid igal kuul mitu
Eesti diviisi allohvitser, sõjaveteran
omanäolist üritust. Aprillis algasid
Ülo Tähiste ja Hanno Tamm langetaigakolmapäevased kalmistute korrassid 1986. aastal salaja otsuse tähistamised. Nendel veeti koormate kaupa
tada Porkuni ühishauad suurte kivivälja sinna aastate jooksul maha pandega, milledele oleks rist sisse raiutud.
dud prügi. Töödest osavõtt oli aktiivne.
1989 aasta kevadel
pöördus
Hanno
Tamm Väike-Maarja
Muinsuskaitse Seltsi
poole ettepanekuga
korrastada Vistla ja
Sauevälja kalmud ja
püstitada neile kõrged vaskristid.
Selts
alustaski
Porkuni hauaplatside korrastamist.
Ühishaudade kohad
olid
langenute
omaste ja kohalike
Arvo Vallaots kõnelemas Assamalla
külaelanike
poolt
mälestusplaadi avamisel 3.06.1989. Foto Ü.Tähiste
hooldatud 60. aastate
keskpaigani,
kuni ülevalt poolt
antud korralduste
järgi need sõideti
segamini ja tasandati. Sauevälja langenute kalm oli
teada, seda käis ühe
langenu, Tallinnas
elav Kurt Eiskopi
õde (oli ka V-M MKS
liige) ka hiljem hooldamas. Vistla hauaplatsi reetsid võsa
vahel
sibullillede
Kadrina kirikuõpetaja Hillar Hallaste
pealsed. Korrastööl
Assamalla mälestusplaati õnnistamas. Foto E. Põldma
Eelmise aasta kevadel möödus 30 aastat Väike-Maarja Muinsuskaitse Seltsi
loomisest, tänavu septembris aga täitub 75 aastat Porkuni lahingust, seepärast siis alljärgnev Ellu Moisa kirjutis.
1988. aasta kevadel, vabanemissoovi
meelevallas, loodi 20. aprillil VäikeMaarja Muinsuskaitse Selts. Kohal olid
organisaatorid Tallinnast ja Rakverest.
Asutajaliikmeid oli 75. Vaimustus oli
suur, sest viimaks oli võimalik end
välja elada. Valiti juhatus, esimeheks
sai Arvo Vallaots, aseesimeheks Peeter
Silm.
Algas hoogne tegevus. Mais toimus
1. Pandivere päev, kus organiseerijate hulgas oli ka Muinsuskaitse Selts.
Päeva avas Jakob Liivi ausamba juures
Arvo Vallaots. Rongkäigus Müüriku
laululavale oli sammujatel käes hulk
plakateid ja loosungeid. Nendes nõuti
puhast vett. Lavale läks Peeter Silm liit-

Muinsuskaitse mehed Vistla
mälestusristi paigaldamas.
Foto Ü. Tähiste
tuli raiuda ja juurida võsa, juurde tuua
mulda. Tehnika osas aitas Põdrangu
sovhoos. Aktiivsemad osavõtjad hoogtööst olid Arvo Vallaots, Tiit Vaide, Ülo
Tähiste, Peeter Silm, Jaan Jürgens, Ellu
Moisa, Irene Kaldma, Asta Niinemets.
Tähistati
graniitkiviga
Loksal
Jaagurahva talu kõrvalhoone juures
kümmnekonna eestlase matmiskoht.
Pärast Porkuni lahingut toodi saksa
poolel haavatud võitlejad talu küüni,
kus nad enamuses surid, ja maeti
samasse hoone otsa juurde. Nii Vistla
kui ka Saueväljale kalmule muretses
Hanno Tamm vasest 3,2-meetrised
ristid ja ringikujulised vasest lilleümbrised. Viimastele lasti graveerida kiri
„Porkuni lahing 21. septembril 1944.a.”
Nii ristid kui lilleümbrised paigaldati,
viimastesse istutati lilled.
Lahingu 45. aastapäeva tähistamine
ja haudade õnnistamine toimus 21.
septembril 1989. aastal.
Irene Kaldma on Väike-Maarja
Muinsuskaitse Seltsi kroonikas kirjeldatud seda sündmust järgnevalt:
„Leinatalitust toimetas Viru-Jaagupi
pastor Madis Oviir. Sõna võtsid Mart
Laar, Peep Kärp, Olav Mäe. Esinesid
segakoor „Helin”, Tamsalu naiskoor,
puhkpilliorkester, viiuldaja. Kutsed oli
saadetud nende langenute omastele,
keda teati. Enne, 20. septembri õhtul,
andis teate edasi ka Eesti televisioon
(diktor Urmas Ott). Osavõtjaid oli
umbes tuhat. Üritus oli emotsionaalne,
väljapeetud ja pidulik. Leinatalitus
peeti ka Punaarmees langenute haual.
Pärjad ja lilled pandi kõigile neljale
ühishauale. NLKP Rakvere organisat-

siooni poolt pani pärjad Jaan Kulver.
Ka vastkorrastatud vastaspoolel langenute haudadele. Oli palju liiguta-

3.4. Viru-Jaagupi pastor Madis
Oviir Sauevälja risti õnnistamas.
21.09.1989. Foto Ü.Tähiste
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Eelpoolnimetatud üritusel mängis
Rakvere Muusikakooli õpetajate puhkpillikvartett, luuletustega esinesid
Helju Lepp ja Irene Kaldma. Sõna võtsid Ellu Moisa ja Ülo Tähiste.
Novembris
1990
paigaldati
Muinsuskaitse Seltsi organiseerimisel
Väike-Maarja Uuele kalmistule hauakivi
Karl Kichlefeldile. Tuntud väikemaarjalane oli aktiivne seltsitööst osavõtja,
seda eriti 1912. aastal Väike-Maarja
seltsimaja ehitamisel, tubli raamatukaupmees endises Jakob Liivile kuulunud poes. Kalmistul meenutati tema
suurt inimsõbralikkust ja vastutulelikkust, töökust, täpsust, huumorimeelt.
Sama aasta 5.detsembril toimus
Porkuni hauatähiste õhkimine nõukogude armee poolt.
Ärakiri „Rahva Häälest”: „Moskva,
19.12 NL kaitseminister marssal Dmitri
Jazov teatas täna pressikonverentsil Kremli Kongresside Palees, et nn
fašistlikud mälestusmärgid Balti vabariikudes lasti õhku sõjaväe poolt. „Meil

tud tänajaid. Ilm oli
ilus, pisut tuuline
küll. Oma langenuid olid mälestamas Kuusalu MKS
mehed. Kohal oli ka
„Vzgljad´i” esindus
Moskvast, kes vestles pastor Oviiriga.
Järgmisel päeval
teatas Moskva televisioon üsna erapooletult sündmusest, kohta nimetamata. Märgiti ainult,
et koht asub 100 km
Ellu Moisa kõnelemas Loksa vennaskalmistul.
kaugusel Tallinnast.”
Taga meesansambel „Relvavelled” 21.09.1990.
M a i k u u s
Foto Ü.Tähiste
1990 saeti maha
polnud
seejuures mingit vajadust oma
Sauevälja ühishaua vaskrist. See taastegusid
juriidiliselt põhjendada” ütles
tati koheselt. Sama aasta 8. septembril
Jazov.
Marssal
leidis, et „maal on vaja
püüti õhata sama rist.
kord majja lüüa, kuid mismoodi – kuu...Pandivere päeval 1990 avati Väikelutades välja erakorralise olukorra või
Maarja Muinsuskaitse ja Aiandusseltsi
viies sisse presidendivõimu – see on
poolt köstrimajal (Simuna mnt 5)
presidendi otsustada.”
mälestusplaat Alar ja Johan Kotlile.
Tuntud Eesti arhitekt Alar Kotli sündis ja veetis lapsepõlve selles majas.
Tema isa, Johan
Kotli oli lugupeetud
Väike-Maarja
kirikuköster ja aktiivne
seltsitegelane.
...21.
septembril 1990 toimus
Väike-Maarja

Porkuni lahingus langenute mälestamisel
Vistlas 21.09.1989. Foto U.Vaht

M.Meose maja mälestusplaadi avamisel 1.06.1991.
V-l Eduard Leppik p-l M.Meose vennapoeg Jaan Meos.
Foto Ü.Tähiste
1990. aasta 31.detsembril, sama ka
Muinsuskaitse Seltsi
järgmisel
aastal, käidi Porkuni ühishauorganiseerimisel
dadel küünlaid süütamas, vaatamata
46. Porkuni lahingu
sellele, missugusel poolel võideldi.
aastapäeva
tähis1991. aasta Pandivere päeval avati
tamine ja langeMärt
Meose kui Väike-Maarja aktiivse
nute mälestamine.
hariduseja seltsitegelase majal
Saadeti
kutsed.
(Jaama t 4) mälestusplaat.
Mälestusüritusest
Pärast 13. jaanuari 1991. aasta verist
osavõtjate
nimepühapäeva
Leedus, saatis Väike Maarja
kiri oli täienenud,
Muinsuskaitse
Selts telegrammid Eesti
kuna eelmisel aasVabariigi
Ülemnõukogu
Presiidiumile
tapäeval sai osaja Nõukogude Liidu Ülemnõukogule,
võtjaid registreeM. S Gorbatšovile, kus avaldati täieritud. Lepiti kokku
likku toetust Eesti Vabariigi demokraatesinejatega. Alati
likult valitud Ülemnõukogule ja tema
oli meelsasti kohal
poolt moodustatud valitsusele. „Ei tee
Vinni meesansamau ühegi suurahva juhile ja valitsusele
bel
„Relvavelled”
väikerahvaste allaneelamine” – see
– Punaarmees sõdisõnum oli Gorbatšovile.
nud eestlased-sõja1991. aasta aprillikuus sai korrasveteranid
August
tatud
Vistla ja Sauevälja hauaplatsid.
Kondojaga eesotTasandati pommiaugud, istutati lilled.
sas. Mehed esineOsalesid Arvo Vallaots, Helgo Terav,
sid alati Loksal,
Ellu Moisa, Irene Kaldma.
kuid vahel ka teistel
kalmudel.

Mart Laar Vistla risti avamisel 21.09.1989.
Foto Ü.Tähiste

Järgneb…
Ellu Moisa
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Rakke Trimm alustab uut hooaega Suusahooaeg sai punkti
1. mail saab algus järjekordne Rakke
Trimmi hooaeg. Traditsiooniliselt
oleme eelneva hooaja parimaid autasustanud ja peaauhinna loosinud
talgupäeval ja nii ka tänavu. Seega
algab uus hooaeg varem kui eelmise
hooaja parimad pärjatud saavad.
Siinkohal meeldetuletus eelmise
hooaja tublimatele, et olete oodatud
Rakke linnamäe talgupäevale: Mari
Pass, Raili Veelmaa, Aimi Vaimel,
Ene-Reet Talvar, Esta Aun, Raivo Aun,
Veiko Poom, Alari Uudla, Elisabeth
Tälli, Jasmin Selbak ja Sirel Selbak.
Kopsakam peaauhind läheb loosi kõi-

kide osaluskaartide vahel ja selle loosimise teeme koos tublimate tunnustamisega talgupäeva lõpus.
Osalusvõistlus Rakke Trimm 2019
algab 1. mail ja kestab kuni 30. septembrini. Osalemiseks tuleb poetada
sedel oma nime ja kuupäevaga Rakke
linnamäe terviserade kaugemas punktis olevasse postkasti. Tublimad selgitatakse osaluskordade liitmisel neljas
erinevas klassis: tüdrukud, naised, poisid ja mehed. Kopsakama peaauhinna
loosimisel osalevad kõik osaluskaardid.
Enno Eilo

Maadlusuudised
Laupäeval 6. aprill osalesime Vinnis
toimunud Maiasmokka turniiril Sumos.

Astor Argos
Kristjan Jaago
Robin Engaste

XXII koht
XXIX koht
XXXX koht

Laupäeval, 23. aprillil osalesime
Põlvas toimunud vabamaadlusvõistlusel Nublust Nabini.

Maiasmokka turniiril. Foto erakogu
Saavutasime järgmised kohad:
Kuni 8-aastaste konkurentsis:
Hedi-Liis Jaago
II koht
Albert Kruusamägi
V koht
Reeli Mirell Engaste
VII koht
Henri Sokk I koht+ I koht absoluutkaalus
Kuni 10-aastaste konkurentsis:
Robin Engaste
I koht
Oskar Bammer
II koht
Riko Riives
II koht
Enn Erik Vissak
III koht
Raimond Vutt
IV koht
Tüdrukute arvestuses
Eneliis Kütt I koht + I koht absoluutkaalus
Kuni 12-aastaste konkurentsis:
Astor Argos
III koht
Tüdrukute arvestuses:
Eneliis Kütt
III koht
Meeskondlikult saime medalite arvestuses III koha

Nublust Nabini. Foto erakogu
Saavutasime järgmised kohad:
Virgo Raja
II koht
Siim Argos
II koht
Robin Engaste
III koht
Oskar Bammer
III koht
Kristjan Jaago
III koht
Kristo Ojaste
VIII koht
Enn-Erik Vissak
VII koht
Astor Argos
VI koht
Joel Visnapuu
V koht
Eva-Maria Raudsepp
I koht
Anu-Liis Raudsepp
II koht
Stella Meidla
III koht
Laupäeval, 16. märtsil toimusid
Paikusel kadettide Eesti Meistrivõistlused kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses.

Nädalvahetusel, 30.-31. märtsil
osalesid meie klubi noormaadlejad
Tallinnas Saku Suurhallis toimunud
Euroopa suurimal maadlusvõistlusel
Tallinna Open 2019 Kristjan Palusalu
Noorte maadlusvõistlusel. Võistlustel
osales 2246 sportlast 29 riigist.

Noored naasesid Paikuselt heade
tulemustega. Foto erakogu

Tallinn open 2019. Foto erakogu
Saavutasime järgnevad kohad:
Jonete Visnapuu
IV koht
Virgo Raja
VIII koht
Andris Pent
VIII koht
Joel Visnapuu
XII koht
Remo Ojaste
XIII koht
Eva-Maria Raudsepp
XIV koht
Anu-Liis Raudsepp
XV koht
Siim Argos
XXIV koht

Saavutasime järgnevad kohad:
Kreeka rooma maadluses
Remo Ojaste
III koht
Joel Visnapuu
III koht
Kristjan Jaago
IV koht
Vabamaadluses
Joel Visnapuu
V koht
Kristjan Jaago
IV koht
Naistemaadluses
Jonete Visnapuu
I koht
Eva Raudsepp
II koht
Naistemaadluses saavutasime klubide järjestuses meeskondlikult III
koha.
Lembit Kalter

Lühiuudised
30. märtsil Pärnu spordihallis toimunud Eesti Seenioride Meistrivõistlustel
sulgpallis tuli Väino Stoltsen meesüksikmängus (MS 65) kolmandaks ja koos
Tõnu Terepingiga (MD 65) paarismängus kolmandaks.
16. märtsil Järva-Jaanis toimunud

Järva valla lahtistel meistrivõistlustel sõudeergomeetril (veteranid 40 ja
vanemad) võitis Janar Rückenberg
(Väike-Maarja RSK) tulemusega 2,57,2
esikoha. Tegemist on selles vanusegrupis uue Väike-Maarja valla ja ühtlasi
ka Lääne-Virumaa rekordiga.

Harjumatult lumerikas talv möödus
Ebavere suusaklubi sportlaste jaoks
edukalt. Märtsis said lõpplahenduse
mitmed sarjad ning toimusid ka Eesti
Meistrivõistlused.
Kuu alguses, 9.-10.märtsil toimusid Haanjas Eesti Meistrivõistlused.
Esimesel päeval võisteldi vabatehnika ühisstartidega sõitudes ning teisel päeval toimus teatesõit, kus meie
klubi oli esindatud kahe naiskonnaga.
Esimesel päeval osalesid N14 vanuseklassi 3 km sõidus Getrin Raudsepp
(7. koht), Mairit Kaarjärv (12. koht),
Eliise Kivistu (19. koht), Karolina Alt
(27. koht), Karolina Kull (30. koht) ja
Angelina Alt (44. koht). Teisel päeval saavutas Ebavere suusaklubi esimene naiskond (Mairit Kaarjärv, Getrin
Raudsepp, Eliise Kivistu) napilt 4. koha
ning oodatud medal jäi sel aastal kahjuks 12 sekundi kaugusele. Ebavere
suusaklubi teine naiskond (Mirtel Laht,
Karolina Alt, Karolina Kull) lõpetasid
11. kohal.
Viimane
ehk
viies
Tamsalu
Suusatalve etapp peeti 13. märtsil. Sarja
kokkuvõttes saavutas Merit Nõmmiste
kuni 10-aastaste tüdrukute seas 3.
koha. N12 vanuseklassis tegid meie
tüdrukud puhta töö. Sarja kokkuvõttes
võidutses Mairit Kaarjärv, Karolina Alt
oli teine, Mirtel Laht kolmas, Karolina
Kull saavutas neljanda koha, Angelina
Alt viienda ning Eva-Angelica Kaldaru
oli kuues. N14 vanuseklassis osales
meie klubist Eliise Kivistu, kes saavu-

Pildil vasakult Karolina Alt, Mairit
Kaarjärv ja Mirtel Laht. Foto Allan Alt
tas kolmanda koha. N18 vanuseklassis
võistelnud Maris Nõmmiste oli sarja
kokkuvõttes teine. Selles sarjas olid
võistlustules ka meie klubi poisid. M12
vanuseklassis oli Oskar Vainult neljas.
M16 vanuseklassis osalesid Markus
Masing ning Karel Nõmmiste, kes olid
vastavalt neljas ning kuues.
Märtsi keskel, 16. märtsil toimus Lähtel viimane Alexela-Hawaii
Expressi noortesarja etapp. Sel korral
sõideti vabatehnikat. 1 km pikkusel
distantsil N11 vanuseklassis saavutas
Mirtel Laht kuuenda koha, kindlustades sellega endale sarja kokkuvõttes
neljanda koha. Samas vanuseklassis

sai kokkuvõttes Merit Nõmmiste 15.
koha. Aasta vanemad tüdrukud võistlesid samuti 1 km distantsil ning selles
vanuseklassis saavutas Mairit Kaarjärv
kolmanda koha, Karolina Alt oli viies,
Karolina Kull üheksas ning Angelina Alt
lõpetas 16. kohal. Sarja kokkuvõttes oli
Mairit Kaarjärv meie parimana kolmas,
Karolina Alt kaheksas, Karolina Kull
üheksas ning Angelina Alt sai kokkuvõttes 11. koha. N14 tüdrukute hulgas
suutis Getrin Raudsepp end viimasel
etapil viiendaks sõita ning sama koha
sai ta ka sarja kokkuvõttes. Samuti N14
vanuseklassis võistelnud Eliise Kivistu
oli viimasel etapil seitsmes ning sarja
kokkuvõttes pidi leppima üheksanda
kohaga.
Märtsis toimus ka Järva valla seeriavõistluse finaal etapp. 11-13 aastaste
tüdrukute seas võitis sarja kokkuvõttes Mairit Kaarjärv, Mirtel Laht sai kolmanda koha ning vaid ühel etapil osalenud Karolina ning Angelina Alt saavutasid vastavalt viienda ja kuuenda
koha.
Selle hooaja võib nüüd lõppenuks
kuulutada. Kõik suusaklubi õpilased
olid tublid ja andsid endast võistlustel
parima. Nüüd veidi puhkust ja alustame ettevalmistust uueks hooajaks.
Kui mõnel tublil poisil või tüdrukul
on tekkinud huvi suusatamise vastu,
siis Ebavere suusaklubi võtab vastu ka
uusi liikmeid alates 8ndast eluaastast.
Mairis Õispuu

Õpetaja võttis õpilastega rippumises mõõtu
Mis võiks olla ahvatlevam, kui võimalus teha
midagi oma õpetajast
paremini? Rakke kooli
õpilastele oli selline
võimalus avatud terve
2019. aasta märtsikuu
jooksul.
Ühel
veebruarikuu
pühapäeval läksin koolimaja võimlasse ja otsustasin proovida, et kui
kaua suudaksin oma 100
kg-se kehakaaluga lihtsalt rippuda. Salvestasin
soorituse ja tulin mõtÕpilased, kes rippusid õpetajast pikemalt. Pildilt puuduvad Markko
tele, et võiks õpilastele
Pohlak (9. klass) ja Joosep Veelmaa (8. klass). Foto Janar Rückenberg
pakkuda suurepärast võiOn auasi ja tunnustav olla midagi
sooritusi, sest 9. klassi noormeestel on
malust teha õpetaja tulemus üle. Minu
sellist, mida tahetakse ületada. Olgu
ka juba kehakaalu, mida rippudes ülerippumise tagajärg oli 2,04,60. Teadsin
lõpetuseks lisatud, et olen 2012. aasval hoida. Järjekindlusega jäid silma ka
ja eeldasin, et saab olema mitmeid
tal rippunud 3,08,98. Aga käesoleva
3. klassi Lorette-Iiris Riivik (2,45,65)
õpilasi, kes selle aja kindlasti üle lööaasta veebruaris oli rippumise tase tõeja Karolina Kull 5. klassist, kes käisid
vad, aga kui palju neid ületajaid saab
poolest täpselt see, mis oli (2,04,60).
erinevatel päevadel korduvalt üritaolema, seda oli raske prognoosida.
Mainin seda seepärast, et need 25 õpimas ja rippusid oma head aega pideRippuda said kõik 1.-9. klassi õpilased
last rippusid minust tõepoolest kauem
valt veelgi paremaks. Teiste õpetaja aja
ja seda märtsikuu vahetundide jooksul.
ja õpetaja ei teeselnud oma aega!
löönud õpilaste aegadega saab tutvuda
Taas pean rõõmuga nentima, et etteJärgmise kooliaasta uute rippumisteni!
Rakke kooli kodulehel.
võtmine osutus vägagi populaarseks,
Suur tänu kõikidele üritajatele, aga
kuna meie kooli 123-st õpilasest prooJanar Rückenberg
erakordselt hea meel on mul kõigi
vis vähemalt ühel korral aega rippuda
nende üle, kes minu aja üle rippusid.
83 erinevat õpilast (67%). Oli õpilasi, kes püüdsid oma aega korduvalt
Tüdrukute esikuuik:
parandada ja paljudel see ka õnnestus.
Nimi
Klass
Aeg
Kuupäev
Lõpuks rippusid õpetaja aja üle 25 erinevat õpilast. Selgus ka kooli rekord,
Marta Luisa Rückenberg
1. klass
7,01,93
25.03.2019
mille rippus 1. klassi Marta Luisa
Lisandra
Reinma
1.
klass
3,09,46
6.03.2019
Rückenberg. See on 7,01,93 (7 minuRenate-Liis Ploom
1. klass
3,02,53
11.03.2019
tit, 1 sekund ja 93 sajandikku). Marta
Luisa oli ühtlasi ka tüdrukute arvestuKarolina Kull
5. klass
2,47,18
13.03.2019
ses parim rippuja. Poiste arvestuses
Iiris
Riivik
3.
klass
2,45,65
12.03.2019
osutus parimaks rippujaks Marten
Lepp (5,02,87) 1. klassist, kes tuli üldKirke Uibokand
1. klass
2,12,09
5.03.2019
arvestuses teiseks. Neid, kes õpetaja
aja üle rippusid tekkis igast klassist
Poiste esikuuik:
(1.-9. klass), mõnest klassist vähem,
Nimi
Klass
Aeg
Kuupäev
mõnest rohkem. Mainimist väärt on
Marten Lepp
1. klass
5,02,87
13.03.2019
ka tõsiasi, et 1. klassist käis erinevatel
Ronald Rückenberg
9. klass
3,19,42
6.03.2019
päevadel rippumist proovimas terve
klass (kõik 16 õpilast). Esimesest klasAts Leinasaar
4. klass
3,15,42
18.03.2019
sist tuli ka 7 õpetaja aega üle rippunud
Markus Ambos
9. klass
3,06,68
4.03.2019
õpilast (peaaegu pooled klassi lapsed).
Sten-Eric Eikkinen
7. klass
2,36,76
12.03.2019
Tunnustan ka Ronald Rückenbergi
Markko Pohlak
9. klass
2,35,95
5.03.2019
(3,19,42) ja Markus Ambose (3,06,68)
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Sündmuste kalender

Väike-Maarja Hooldekodu võtab tööle

HOOLDAJA
Hooldaja ülesandeks
on eakate klientide
abistamine nende
igapäevatoimingutes (söötmine, pesemine,
riietamine jne.)
Hooldajalt eeldame:
• hea suhtlemis- ja koostööoskust;
• abivalmidust ja kohusetunnet;
• valmisolekut vahetustega tööks.
Kasuks tuleb erialane väljaõpe või eelnev
töökogemus samas valdkonnas (hooldekodus või eakate hooldamisel koduhoolduses)
Omalt poolt pakume:
• stabiilset sissetulekut;
• arenguvõimalusi ja täiendõpet.
Kandideerimiseks palume helistada hooldekodu juhatajale tel 501 6825 või saata avaldus e-postil hooldekodu@v-maarja.ee.

4. mai 2019 kell 19.00		

Simuna Rahvamajas

SÜNNIPÄEVAPIDU 25
Eakate tantsurühm „Tüdrukud“		
Eakate klubi „Elurõõm“
TANTSUKS Ervin Lillepea ja ansambel KRUIIS
Info tel. 55 583 566
Pääsmete müük Simuna Rahvamajas.
Palun osta pilet hiljemalt 30. aprilliks
PÄÄSE 5.- (pääsmed ainult eelmüügis)

22.04 film „Valekonto“, kell 19.00 (pilet 5€, sooduspilet 3€), Väike-Maarja
Seltsimajas. Info: seltsimaja@v-maarja.ee, tel. 3261837; 53024437.
22.04 üle-eestiline üritus “Jüriöö märgutuled.” Tõrvikutuli liigub Tapa vallast
Väike-Maarja alevikku ning sealt edasi Vinni valda. Esineb Väike-Maarja pasunakoor, tervituskõne, G. Lurichi mälestuseks küünalde süütamine ning pärja asetamine. Kellaaeg on orienteeruv. Jürituli hakkab Paidest liikuma kell 21. Info Ivika
Aman, tel 5646 4093.
22.04 kell 18:00 Väike-Maarja mälumängusari 7 voor finaal Väike-Maarja
muuseumis.
26.04 Monokomöödia „Lollidemaa“ Indrek Taalmaa esituses, pilet 13€, VäikeMaarja Seltsimajas. Info: seltsimaja@v-maarja.ee, tel. 3261837; 53024437.
29.04 Dokumentaalfilm „Lagle rännakud“, kell 19.00 (pilet 4€, sooduspilet 3€),
Väike-Maarja Seltsimajas. Info: seltsimaja@v-maarja.ee, tel. 3261837; 53024437.
03.05 kell 11.00 F. J. Wiedemanni keelepäev Väike-Maarja seltsimajas ja tammikus. Info Ivika Aman 5646 4093.
03.05 kell 17.00 Rakke noortekeskuse sünnipäevapidu. Noorte aktiivne reede
õhtu tähistamaks noortekeskuse sünnipäeva. (Mäng “Unistuste meeskond”, töötuba, näomaalingud, noortedisko).
Info tel. 52 57 561 Taimi Talpas-Taltsepp.
04.05 kell 19.00 Simuna rahvamajas Eakate tantsurühm “Tüdrukud” ja eakate
klubi “Elurõõm” 25.aastapäeva tähistamine.
09.05 kell 17.00 Emadepäeva kontsert Simuna rahvamajas. Esinevad Simuna
Rahvamaja laululapsed, Simuna muusikakooli ja Simuna Kooli õpilased.
10.05 kell 17.00 Emadepäeva kontsert Rakke kultuurikeskuses. Esinevad Rakke
lasteaia “Leevike” laulu- ja tantsulapsed. Info tel. 5569 2792.
11.05 Beebide pidu, kell 12.00, Väike-Maarja Seltsimajas. Info: Tiia Kaselo, tiia.
kaselo@v-maarja.ee, tel. 329 5762.
11.05 Emadepäevakontsert. Esineb Arsise kelladeandambel, kell 18.00,
pilet 10€, Väike-Maarja Seltsimajas. Info: seltsimaja@v-maarja.ee, tel. 3261837;
53024437.
15.05 kell 13.00 Rakke Päevakeskuse väljasõit Emumäele. Külastatakse
Toommihkli talu. Info tel. 5569 2792.
16.05 Doonoripäev, kell 11.00 – 15.00, Väike-Maarja Seltsimajas. Info:
seltsimaja@v-maarja.ee, tel. 3261837; 53024437.
16.05 kell 18.00 Seriaalivaba õhtu vol 8 finaal: orienteerumine.

Õppus Kevadtorm tuleb taas
Kaitsevägi korraldab
29. aprillist 17. maini
õppuse
Kevadtorm,
millel osaleb rohkem
kui 9 000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval
õppusel kontrollib kaitsevägi lahingplaanide
sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist
koostööd ja üksuste
valmisolekut
lahingülesannete täitmiseks.
Õppusel on peamine
treenitav
üksus
1. Kevadtorm vältab kuni 17. maini. Foto Kristel Kitsing
jalaväebrigaad.
Õppusel osalejad teevad omalt
Tänavu langeb Kevadtormi põhiraspoolt kõik võimaliku, et vältida kahjukus suuresti just Lääne-Viru ja Ida-Viru
sid taristule. Paraku pole alati võimamaakonnale, kuid puudutab ka Harjulik kahjustusi täielikult ennetada või
ja Jõgeva maakondi. Õppuse põhitegevälistada. Kui kellegi omand on õnnetu
vus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi,
juhuse tõttu saanud kannatada, siis
Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning
palub kaitsevägi fikseerida nii vaheKohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu
juhtumi kui võimalusel kahju tekitaja
linna territooriumitel. Kevadtormi
(masina number, üksuse- või kaitseväeintensiivseim osa kestab 2.-10. maini.
lase nimi) ning võtta ühendust õppuse
Õppuse ajal liigub üle kogu Eesti
tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga,
tavapärasest rohkem kaitseväe- ja liitkellega koostöös juhtum lahendatakse.
laste tehnikat, mis võib kaasa tuua ajuInformatsioon tuleb edastada telefonil
tisi liikluspiiranguid. Seetõttu tuleks
5696 1267 või e-posti teel kevadtorm@
õppuse toimumise vältel olla liikluses
mil.ee.
tavapärasest tähelepanelikum ja jälKaitsevägi kaardistab tekkinud kahgida muutuvaid liikluskorraldusi.
jusid ka ise, märgistades kahjustada
Õppusel osalevad kaitseväelased
saanud ala spetsiaalse kollase lindiga.
kasutavad erinevaid imitatsioonivaLindil on välja toodud kahjustuse idenhendeid, sealhulgas paukpadruneid,
tifitseerimiseks vajalik teave, mistõttu
õppegranaate ja valgusrakette. Olgugi
palume selliseid märgistusi omaalgaet Kevadtormil ei kasutata lahingtuslikult mitte eemaldada.
moona, võivad ka imitatsioonivahenKaitsevägi annab endast parima, et
did teha valedes kätes palju kahju.
mitte liigselt häirida õppuse ala elanike
Leides õppuse alalt eseme, mille puhul
argielu ja vajadusel olla olemas olukortekib kahtlus, et see võib kujutada keldade selgitamiseks. Küsimuste ja tagalelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil
siside korral pöörduge julgelt õppuse
juhul ise puutuda! Sellises olukorras
alal ringi liikuvate „CIMIC“ märgistust
jätke meelde leitud eseme asukoht ja
kandvate osalejate poole.
teavitage sellest koheselt õppusel osaVõimaldades kaitseväe harjutada
lejaid või häirekeskust telefonil 112.
oma kodukandis, annate sellega olulise
Rasketehnika, lennuvahendite ja
panuse Eesti riigikaitsesse. Täname
imitatsioonivahendite kasutamine tekiTeid toetuse eest ja jääme lootma
tavad tavapärasest rohkem müra. Kuna
meeldivale koostööle!
valjud helid võivad häirida nii lapsi kui
koduloomi, palub kaitsevägi hoida võiKaitsevägi
malusel õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning
selgitada lastele toimuva põhjust.
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Koguduste teated

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Väike-Maarja kogudus

19.04 kl 13.00 Suure Reede sõnajumalateenistus kirikus.
21.04 kl 13.00 Kristuse ülestõusmise
missa kirikus.
28.04 kl 13.00 sõnajumalateenistus
kirikus.
05.05 kl 13.00 sõnajumalateenistus
kirikus.
19.05 kl 13.00 missa kirikus.
Kogudust teenib hooldajaõpetajana Tauno Toompuu. Tel 529 0651,
e-post: tauno.toompuu@eelk.ee. Diakon Juhan Rumm. Tel 5345 0943.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3 (postiaadress Jaama 2-15),
46202 Väike-Maarja internetis: http://www.eelk.ee/vaike-maarja/
EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve nr Swedbankis on
EE652200001120247658

Avispea kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
10.30.
Koguduse
pastor
on
Eerek
Preisfreund. Tel 323 5450; 524 1982 ,
e-post: avispea@ekklesia.ee
Avispea Vabakoguduse aadress:
Avispea küla, 46208 Väike-Maarja vald,
Lääne-Virumaa
Koguduse veebileht: http://avispeakogudus.wixsite.com/kogudus
Eesti EKB Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus 10502002423005

Simuna kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse
arvelduskonto annetuste tarvis on:
Swedbank IBAN: EE852200001120184054

Rakke kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
14.00.
EEKBKL Rakke Koguduse aadress:
Oru 6, 46301 Rakke.
Kogudust juhatab diakoniss Tiina
Teppo.
Tel 5623 1313, e-post: rakke.kogudus@gmail.com
Koguduse veebileht: http://rakkekogudus.weebly.com/
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus EE432200221044564569 Swedbank

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Oliver Johan Goldberg – 2. märtsil
Sirel Põllu – 8. aprill

Olge rõõmsad, terved ja tublid!

Mai
97

86

Leili Kivvi – 24. mail

Luule Rääk – 21. mail
Väino Traks – 25. mail

92

85

Vilma Kivilo – 30. mail

91

Irene Kaldma – 17. mail
Saale Kask – 17. mail

Helgi Salumets – 1. mail
Valter Sildmets – 10. mail
Aino-Aliide Saaremäel – 12. mail
Elisabeth Lamp – 20. mail

90

80

Hilda Lehtola – 5. mail

Äntu Mõis OÜ
RENDIB
Väike-Maarja vallas
põllumaid.
Kontakt: 523 0732;
lauri@antumois.ee
Äntu Mõis OÜ
MÜÜB mahekanamune.
argipäeviti kell 8-16.
Asume Äntu külas
Väike-Maarja vallas.
Tel 327 0206

Elmu Evestus –16. mail
Elgi Bork – 25. mail
Ivi Volter – 31. mail

89

Hilma Mattisen – 10. mail
Linda Kask – 13. mail
Endel Kleband – 18. mail

75

Maie Blaat – 3. mail

88

Vaike Morozova – 21. mail
Martin Kriikman – 27. mail
Helgi Elfriede Aun – 31. mail

87

Milvi Rüütel – 11. mail

70

Sirje Kirsipuu – 1. mail
Vello Karm – 10. mail
Mai Stets – 13. mail
Elmar Lepp – 13. mail
Boriss Kuznetsov – 13. mail
Raivo Vilkes – 20. mail
Ida Laanemägi – 24. mail

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

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

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

Firma pakub põllumajandusteenust maaharimisel,
pritsimisel, koristamisel, kuivatamisel, teravilja hoiustamisel.
Rendime põllumaid.
Info 505 3750 (E. Mäesepp)

Tel: 51901120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

Hüvasti, Ene-Riina Ruubel!
19.10.1939 – 11.03.2019
11. märtsil lahkus meie seast igavikuradadele kauaaegne muuseumitöötaja Ene-Riina Ruubel.
Ene-Riina Ruubel töötas VäikeMaarja Muuseumis aastatel 19871992 varahoidjana ning täitis aastatel
2004-2009 muuseumijuhataja ülesandeid. Vahepealsetel aastatel oli ta
Porkuni Paemuuseumi juhataja.
Usina muuseumitöötajana aitas
Ene-Riina kaasa siinse kultuuriloolise ainese kogumisele ja selle jõud-

misele nii trükisõnasse kui lavalaudadele. Tema eestvõttel ja osalusel
toimus rohkesti huvitavaid sündmusi
– mineviku-suurkujudele pühendatud tähtpäevi.
Ene-Riinat iseloomustas tohutu
töövõime, järjekindlus, pühendumine, tahtekindlus, süvenemisoskus.
Kõigis oma tegemistes oli ta väsimatu ja peensusteni põhjalik ning vajadusel võis ta püsivalt ka tundide viisi,
vaheaegu pidamata, mõnele küsimusele vastust otsida.
Ene-Riina hinges oli ka rahvatants, aastatel 1990-1996 juhendas ta
Väike-Maarjas Härmalõnga memmede tantsurühma.
Ene-Riina Ruubel jääb meie mälestustesse alati abivalmis ja rõõmsameelse kaaslasena.
Üle elu käis surmatuul vinge
Sinu ajast sai ajatu tee,
aga mälestus alles jääb hinge –
meie päevades helendab see,
heites ühele tõele valgust:
TEHTUD HEA JÄÄB ALATI HEAKS…
Leinas lohutus usume algust,
mullast sünnid kord meelespeaks.
			/V. Osila/

Mälestame
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.

Kalmistumeistrite
kontaktandmed:
Väike-Maarjas
– Ruth Palmiste, tel 516 1809;
Simunas
– Mirjam Kesküla, tel 524 7944;
Aos
– Aili Uustalu, tel 524 6501.

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…
Erna Freienthal
Ene Reinstein
Lydia Kiik
Ivan Krutto
Enn Saatmann
Ilse Toomsalu
Endla Kütt
Vilma Tasa
Arvo Aruoja

14.06.1625 – 10.03.2019
26.10.1944 – 12.03.2019
30.08.1930 – 26.03.2019
22.02.1928 – 01.04.2019
16.03.1941 – 27.03.2019
15.03.1935 – 04.04.2019
29.11.1924 – 18.03.2019
07.05.1925 – 30.03.2019
16.10.1938 – 08.04.2019

