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Väike-Maarja vald tähistas 27. aastapäeva
Hea vallarahvas, head külalised!
Täna tähistame Väike-Maarja valla 27.
aastapäeva.
Seljataga on haldusreformijärgne
koostoimetamise aasta. See aasta on
olnud väljakutse, mida muuta või kuidas
teha teisiti, et inimesed elaks ja toimetaks Väike-Maarja vallas. Palju on veel
sisse töötamisel ja läbi mõtlemisel.
Eestlased on alati tähtsaks pidanud
traditsioone ja tavasid, kuid vahel tundub mulle, et oleme nendes liialt kinni ning mõistame hukka iga uuenduse
või muutuse. Haldusreformi järgne aeg
oma rõõmude ja muredega sunnib aga
edasi minema ja seda tuleb teha muudatustega. Ühtse valla vankrit tuleb
meil suunata üheskoos.
Kahjuks mitte alati ei suuda me asjade üle arutada konstruktiivselt. Ikka ja
jälle püütakse luua vastasseise ja rün-

Vallavolikogu esimees Ene Preem
kõnelemas valla rahvale Simuna
Rahvamajas, 14. detsembril 2018.
Foto Õie Õis

natakse kedagi isiklikult ning mõttevahetustes kasutatav sõnavara ja väljendusviis on pigem solvav, kui koostööd
ja ühisosa otsiv. Isiklikud solvumised ja
vastuolud seatakse ettepoole valla üldistest huvidest.
Professor Tõnu Lehtsaar on kirjutanud, et ühelt poolt on vahva, et igaühel
on oma tõde, aga selles on ka oht – see
ei ühenda. Soovides parimat, on meil
vaja üksteist usaldada ja painutada
oma arvamusi ühiste sihtide nimel!
Elu Väike-Maarja vallas ei ole vaid
arvutustehe – see on suuresti tunne,
side, soov tunda end Väike-Maarja
valla elanikuna, kogukonna liikmena,
lihtsalt vallakodanikuna midagi teha ja
mõjutada.
Üliolulised igas protsessis on inimesed, kes tegutsevad ühise eesmärgi
nimel. Täna on siin saalis palju tublisid
Väike-Maarja valla inimesi, kes on oma
tegevusega olnud teistele eeskujuks.

Just täna on igati sobilik tunnustada
teie seast neid, kes on andnud väärika
panuse meie valla arengusse. Aitäh teile, kaunite kodude loojad ning läbi kaamerasilma ilu ja hetkede otsijad, tublid
naiskodukaitsjad, aktiivsed noored ja
kultuuriväärtuste kandjad, ettevõtluse
edendajad.
Millega me aga mõõdame arengut
või headust ja kas asetatud nurgakivile
on laotud kindel müür või tuleks seda
kohendada? Eelneva küsimuse mõõdupuuks on ikka seesama inimene – kohalik elanik ja tema elukvaliteet. Seega
vastutus on suur, aga seda suurem on
kindlasti ka rõõm edust ja kordaminekutest.
Lõppevasse aastasse jääb palju kordaminekuid – Lurichi kuju avamine,
tervisekeskuse ja keskväljaku valmimine
Väike-Maarjas, Rakke raamatukogu rekonstrueerimine ja Simuna rahvamaja
soojustamine, mänguväljaku valmimine

Kiltsis, Väike-Maarja gümnaasiumi edu
haridusmaastikul, jne, jne. Tundkem
tehtust ja saavutatust rõõmu. Ärme otsi
kogu aeg puudusi ja probleeme.
Kindlasti ei ole Väike-Maarja vallas
täna kõik nii, nagu me tahaksime, ent
ometi võime julgelt tunnistada, et oleme üheskoos palju saavutanud. Samas
sunnib tänane tähtpäev meid ka tulevikule mõtlema, uusi sihte seadma.
Soovin uuel aastal rohkem mõistmist ja oma asja ajamist, rohkem usaldust, vähem näpuga näitamist.
Kutsun teid kõiki üles ühise eesmärgi nimel tegutsema. Olema aktiivne kodanik, kes ei pelga osaleda kogukonna
tegemistes.
Soovin kõikidele head valla aastapäeva ja julgust tulevikku vaadata!
Ene Preem
Volikogu esimees
Kõne valla 27. aastapäeval

Valla 27. aastapäev
Simuna rahvamajas
kujunes tujuküllaseks
ja lõbusaks. Meeleolu
hoidsid üleval kohalikud taidlejad etenduskavaga „Pandivere kõrgustikul“ ning
valla 2018.a sündmustel põhinev koduvillak. Tunnustati konkursi „Kaunis kodu“
ilusaimate majapidamiste loojaid ning kodukoha teravaima silmaga jäädvustajaid.
Fotod 6x Õie Õis

Väike-Maarja vallas alustas tööd noortevolikogu
Väike-Maarja valla noortevolikokku kuulub 12 aktiivset noort erinevatest valla piirkondadest. Valitud on noortevolikogu juhatus, kuhu kuuluvad esimees Maris Praats, aseesimehed Eikki Eikkinen ja Eliis Mätas.
Noortevolikogu peamisteks tegevusteks on noortele ürituste korraldamine
ning nende huvide esindamine valla ja
riigi tasandil.
Esimest korda said uued noortevolikogu liikmed kokku 20. septembril
2018. Aktiivsed valla noored kogunesid
Väike-Maarja seltsimajja, et rääkida kodukoha headest külgedest ning kitsaskohtadest. Samuti arutasid nad, mida
saaks vallas muuta ning mida selleks
teha tuleb. Noored pakkusid välja üritusi, mida koduvallas korraldada. Eesmärk

oli kokku kutsuda Väike-Maarja valla aktiivsed noored, et tutvustada neile Eesti
Noorteühenduste Liitu ja noortevolikogu
töökorraldust ning põhimõtet.
Järgnevalt said noored kokku Rakveres, et arendada meeskonnatööd orienteerumisega ja õppida üksteist paremini tundma. Ühtlasi pidasid nad meeldivas õhkkonnas tulemusliku koosoleku.
Kolmas kokkusaamine toimus Väike-Maarja vallamajas, kus noortele tutvustas hetkeolusid piirkonnapolitseinik
Jaanus Mätas ning räägiti huvihariduse

rahastusest, uutest üritustest, noortevolikogu logost ja sotsiaalmeedia
loomisest.
Väike-Maarja vallavolikogu on võtnud vastu noortevolikogu põhimääruse, mis on leitav Riigi Teatajast, samuti
on olemas noortevolikogu oma logo
ning alustatud on ka noorte huvi- ja rahuloluküsitlusega.
Maris Praats
Väike-Maarja valla noortevolikogu
esimees

Tööd alustas noortevolikogu. Foto erakogu
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Vallavanema kuu
Aastavahetuse kellalööke lageda taeva
all oodates olid Su silmad ja kõrvad
suure tõenäosusega tunnistajaks, kuidas suurte paukude ja vilede saatel
pisike osa sisemajanduse koguproduktist hetkeks kodumaa taevast kaunistas
ning uut algavat aastat eredate valgusõitega tervitas.
Pikka aastavahetuse pidu ei olnud
vähemalt vallavalitsuses võimalik pidada, sest 2019. aasta eelarve eelnõu
saatmiseks volikogusse teisele lugemisele oli vaja veel mitmeid otsi kokku
sõlmida ning eelarve projekt viimistleda kujule, et selle järgi oleks võimalik
reaalselt tegevusi kavandada. Eelarve
on kindlasti midagi rohkemat, kui lihtne Exceli tabel või kuiv numbrite keel
ning võib ju mõelda, et tuleb lihtsalt
jaotada ligikaudu 11 miljonit eurot erinevate tegevusalade vahel sõbralikult
ära. Ka nii saab suhtuda ning osalt on
selles põhimõttes tõetera sees, sest
eelarve ongi suures osas olemasolevate kohutuste ja lepingute numbrite
muusika. Probleeme ju ei oleks, kui
kõigile vajalikele uutele tegevustele
raha jätkuks ning kogu 2019 aasta oleks
ette prognoositav. Probleem tekib siis,
kui prognoos ei kattu tegelikkusega.
Selle raskem variant on olukord, kui
raha puudu tuleb, kuid ka suur ülejääk
ei ole parim variant (kuigi leebem),
sest osa vajalikest tegevustest jäävad
sellel juhul tegemata. Kui vallavolikogu 2019 aasta eelarve kinnitab, siis on
Väike-Maarja valla põhitegevuskuludeks kasutada käesoleval aastal kokku
9,1 miljonit eurot ja lisaks planeeritud
investeeringutena veel kaks miljonit
eurot. Need numbrid sisaldavad ka
teatud osas määramatust. Näiteks küt-

tekulud: milline on temperatuur 2019
aasta veebruaris ja märtsis ning millal
saabuvad külmad 2019 aasta sügisel?
Loomulikult mõjutab väline kliima küttekulusid ning seda tuleb tegelikult ju
ette ennustada. Rahandusosakonnas ei
ennustata küll veel vana hea seapõrna
abil, vaid pigem tuginetakse eelmiste
aastate kogemusele ehk keskmisele
küttekulule, millele siis lisatakse või
millest lahutatakse teadaolevad muudatused. Valla asutusi ja hooneid on
mitmeid ning 2019 aasta planeeritavad
kulud küttele on ligikaudu 333 000 eurot. Muutunud on näiteks Rakke raamatukogu küttekulud, sest peale investeeringut on see hoone maaküttel ning
küttekulud eelarve mõistes on hoopis
elektrikulude lahtris. Me veel ei kasuta
koolides või hooldekodudes kuumade
ilmade leevendamiseks konditsioneere, seega jahutuseks vajavad kulusid ei
ole vaja seni ette prognoosida.
Veelgi keerulisem on prognoosida
valla eelarves olulise tulurea ehk üksikisiku tulumaksu täpse laekumise suurust. Tegureid on mitmeid. Kui suure
osa keskvalitsus üksikisiku tulumaksust
kohalikele omavalitsustele loovutab?
Kui suureks kujunevad palgad meie
kõigil elanikel? Kui palju töökohti? Kui
palju on maksumaksjaid? Või ka näiteks, kuidas mõjutab keskmist maksumaksjat uus tulumaksuseadus, kus tuleb inimestel ise otsustada, kas nad pigem soovivad märtsi kuus juurde maksta või eelistavad, et enam kinnipeetud
üksikisiku tulumaks hoopis neile tagasi
kantakse. 2018 aasta III kvartalis oli
Lääne-Virumaa keskmiseks kuupalgaks täistööaja puhul 1009 eurot (Eesti
keskmine samal perioodil 1291 eurot).

Ettevõtjad, aga ka avalik
sektor (sh Väike-Maarja
vallavalitsus) tunnetavad,
et on olemas küllalt tugev
surve palkade edasiseks
tõusuks. Samas oleme kõik
kuulnud, et majandus on
tsükliline ja 2019+ majandusprognoose on saatmas
„jahenemise pilved“. Seega
kui mõned naaberomavalitsused on kavandanud näiteks üksikisiku tulumaksu
kasvuks võrreldes 2018 aastaga ka 8%, siis Väike-Maarja vallavalitsus on olnud
konservatiivsem ja volikogusse suunatud eelnõus on
prognoositud
tulumaksu
6%-se laekumise tõusu. See
tähendab, et tulumaksu
laekumiseks eeldame 4,12
miljonit eurot, mis on 233
tuhande euro võrra suurem
kui 2018 tegelik laekumine.
Elame viljakatel muldadel ning põllumajandus on
meie omavalitsuses oluline majandusharu. Kahjuks on meie piirkonnas
olnud kolm viimast aasta
põllumajandusele ebasoodsad. See
oli kindlasti ka üheks oluliseks põhjuseks, miks käesoleval aastal ei teinud
vallavalitsus volikogule ettepanekud
maamaksumäärade tõstmiseks ning
maamaksumäärad jäid muutmata ehk
on täpselt samad, mis 2018. aastal.
Õpetajate palk on alates 1. jaanuarist
täiskoormuse korral vähemalt 1250
eurot ja lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on 1125

Vallavalitsuse materjalid (12.12; 19.12; 28.12; 09.01 vallavalitsuse istungid)
Audiitori määramine
- Määrati Väike-Maarja valla 2018.
ja 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks
AMC Audit OÜ.
Projekteerimistingimuste määramine
- Määrati viieks aastaks projekteerimistingimused keskpinge õhuliini ja
mastalajaama projekteerimiseks aadressil Väike-Maarja vald, Lammasküla
küla, Kadakapõllu, Teedevahe, Kadaka
kinnistutele ja Kamariku küla, Karmi
kinnistule.
- Määrati viieks aastaks projekteerimistingimused hoonele, ehitisregistri
kood 108027180 lammutamise ja uue
kauplusehoone projekteerimiseks aadressil Väike-Maarja vald, Rakke alevik,
F.R.Faehlmanni tee 15.
MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus valla esindaja määramine
- Määrati MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindajaks Väike-Maarja valla noortekeskus (Väike-Maarja noortekeskus, Simuna noortekeskus, Rakke noortekeskus)
Volikogule
- Otsustati edastada määruse eelnõu “Väike-Maarja valla tunnustusavalduste andmise kord” volikogule.
- Otsustati edastada määruse eelnõu “Väike-Maarja valla valimisjaoskondade moodustamine” volikogule.
- Otsustati edastada määruse eelnõu “Väike-Maarja Gümnaasiumi põhimäärus” volikogule.
- Otsustati edastada määruse eelnõu “Raieloa andmise tingimused ja
kord” volikogule.
- Otsustati edastada määruse eelnõu “Väike-Maarja valla heakorraeeskiri” volikogule.
- Otsustati edastada määruse eelnõu “Väike-Maarja valla Muuseumi põhimäärus” volikogule.

Katastriüksustele koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramine
- Määrati Kaasiku katastriüksuse
jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Kaasiku Liivaküla
Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa
ja Kaasikupõllu Liivaküla Väike-Maarja
vald Lääne-Viru maakond, sihtotstarbega maatulundusmaa.
Katastriüksuste piiride muutmine
- Otsustati muuta Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus Aia tn 6 ja Aia
tn 8 asuvate katastriüksuste vaheline
piir, mille tulemusena moodustuvad
uued katastriüksused järgmiselt: Aia
tn 6 asuv katastriüksus pindalaga 1086
m2, sihtotstarbega elamumaa; Aia tn 8
asuv katastriüksus pindalaga 2911 m2,
sihtotstarbega elamumaa.
AS Eesti Energia arve osaline tasumine
- Otsustati tasuda ühe kinnistu remondikuludeks 39,45 eurot.
Vallavanema puhkusejääk
- Lubati vallavanem Indrek Kesküla
2018. aasta puhkusejääk (8 kalendripäeva) kanda üle 2019. aastasse.
Vallavara üürile andmine
- Anti AS-le Karell Kiirabi üürile ruumid nr 63, 64, 65, 66, 67, 68 ja 71 aadressil Ravi 1, Väike-Maarja alevik.
Kasutusloa väljastamine
- Väljastati kasutusluba mänguväljaku kasutamiseks aadressil Lääne-Viru
maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Jaama 7.
- Väljastati kasutusluba biopuhastiga reovee-kanalisatsioonisüsteemi kasutamiseks aadressil Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rastla küla,
Sanglepa.
- Väljastati kasutusluba reovee-kanalisatsioonisüsteemi
kasutamiseks
aadressil Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Piibe küla, Teeääre.

Väike-Maarja Hooldekodu hoolduskohtade arvu muutmine
- Otsustati suurendada Väike-Maarja hooldekodu hoolduskohtade arvu
alates 01.01.2019 kümne koha võrra ja
kinnitada hooldekodu hoolduskohtade
arvuks 67;
seoses hoolduskohtade arvu suurenemisega võtta tööle hooldaja kohamääraga 1.0 alates 01.01.2019;
seoses hoolduskohtade arvu suurenemisega võtta tööle koristaja kohamääraga 1,0 alates 01.01.2019.
Isikliku abistaja määramine
- Määrati ühele isikule isiklik abistaja.
Sotsiaalkorteri üürile andmine
- Eraldati ühele vanaduspensionärile, kellel puudub eluase, sotsiaalkorter,
üldpinnaga 34 m2 Väike-Maarja alevikus.
- Pikendati ühe inimesega sotsiaaleluruumi üürileping.
- Eraldati ühele isikule ja neljale
alaealisele lapsele sotsiaalkorter üldpinnaga 41 m2 Triigi külas.
Sotsiaaltoetuse eraldamine
- Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest 1472 eurot.
- Ei nõustutud sotsiaaltoetuse eraldamisega kahele isikule.
Hooldajatoetuse maksmine
- Nõustuti ühele isikule hooldajatoetuse maksmisega alates 1. detsember 2018 kuni 6. mai 2019.
Hajaasustuse programm
- Kiideti heaks Uuemõisa külas sissesõidutee ehitamise projekti aruanne.
- Kiideti heaks Rastla külas Sanglepa kinnistule kanalisatsioonisüsteemi
rajamise projekti aruanne.
- Kiideti heaks Rastla külas Sanglepa kinnistule veesüsteemi rajamise
projekti aruanne.
Keskkonnakompleksloas muutmise taotlusele arvamuse andmine

eurot (magistrikraadiga või sellega
võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 1250 eurot). Need
muudatused toovad endaga kaasa personalikulude kasvu haridusvaldkonnas.
2019. aasta eelarve eelnõus ongi kõige
olulisemal kohal haridusvaldkond, mis
moodustab kõigist põhitegevuse kuludest osakaalult 52% ehk 4,8 miljonit eurot. Sellest 4,8 miljonist on planeeritud
haridusvaldkonna personalikuludeks
- Nõustuti OÜ SF Pandivere keskkonnakompleksloa muutmisega.
- Nõustuti Vao Agro Osaühingu
keskkonnakompleksloa ning korralduse
eelnõudega.
Vallavara kasutusse andmine
- Anti Rakvere Ametikoolile tasuta
kasutusse vara vastavalt korralduse lisale 1.
Ettevõtlustoetuse eraldamine
- Eraldati Monetary OÜ projektile
“Monetary OÜ Finantsteenuste osutamine” ettevõtlustoetust summas 750
eurot.
Kirjalikud enampakkumised
- Kinnitati Väike-Maarja alevikus
Kesk tn 1-6 korteriomandi kirjaliku
enampakkumise tulemus.
- Moodustati kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks komisjon järgmises koosseisus: Indrek Kesküla, Peeter
Rahnik, Aivar Jalakas.
Eelarve
- Kinnitati Väike-Maarja valla eelarvest tulenev tulude laekumine ja ka-

kasutada 3,4 miljonit ja majanduskuludeks 1,2 miljonit
eurot.
Olulised on ka väiksemad
kuluread. Alustavate ettevõtjate toetusega jätkatakse (planeeritud 12 000 eurot) ning
mittetulundusühingute jaoks
on planeeritud 59 000 eurot.
Selle hulgas on ka uus toetus
„Hoovid korda“ summas 12
000 eurot. Selle eesmärgiks on
eelkõige aidata kortermajade
ühistutel tegeleda õuealadega (sissesõidud, parkimiskohad jms). Tänasel päeval
on ju meie elanike kasutuses
olevate autode hulk oluliselt
suurenenud ning loodan, et
vallaeelarvest antav toetus ärgitab korterelamute parkimiskohti korrastama. Vastav kord
on koostamisel ning kindlasti
tuleb kortermajade elanikel
ka ise panustada. Vallaeelarvega ja eelarve seletuskirjaga
on võimalik tutvuda täiendavalt valla kodulehel.
5. veebruaril algab Hiina
kalendri järgi sea aasta. Siga
on seltskondlik, heatahtlik ja
õiglane loom. Ennustati, et sea aastal
muutuvad inimesed elurõõmsamateks
ja hakkavad üksteisesse sõbralikumalt
suhtuma. Kui ennustamisse väga suurt
usku ei ole, siis soovitan külastada
muinasjutulist Ebaveret. Kelguta või
suusata, hea tuju saad kindlasti.
Sigalahedat aastat!
Indrek Kesküla
vallavanem
vandatud kulude katmine tegevusalade
lõikes
Vallavara võõrandamine
- Otsustati müüa Simuna alevikus
toimuv korteriomand.
Ehitusloa väljastamine
- Väljastati ehitusluba Puurkaevumeistrid OÜ-le puurkaevu rajamiseks
asukohaga Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Määri küla, Veski.
- Väljastati ehitusluba Proﬁmägi
OÜ-le hoone rekonstrueerimiseks teraviljakuivatiks asukohaga Lääne-Viru
maakond, Väike-Maarja vald, Ao küla,
Kartulihoidla.
- Väljastati ehitusluba Balti Puurkaev OÜ-le puurkaevu rajamiseks
asukohaga Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Liigvalla küla, Kubja.
- Väljastati ehitusluba Väike-Maarja
Vallavalitsusele jäätmejaama rajamiseks ja kuuri püstitamiseks asukohaga Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja
vald, Rakke alevik, Mäe 7b.

Volikogu materjalid
Kokkuvõte 20. detsembril vallavolikogu istungil arutatust.
Istungil osales 17 volikogu liiget.
Puudus: Anti Pällo.
Kinnitati Väike-Maarja ja Rakke lasteaia Leevike põhimäärused.
Kinnitati Väike-Maarja valla tunnustusavalduste andmise kord.
Otsustati osaleda liikmena MTÜ-s
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Määrati Väike-Maarja valla 2018. ja
2019. aasta konsolideeritud raamatu-

pidamise aastaaruande auditeerijaks
AMC Audit OÜ.
Kinnitati revisjonikomisjoni 2019.
aasta tööplaan.
Otsustati maksta vallavanem Indrek
Keskülale ühekordset lisatasu 50% kuupalgast seoses täiendavate tööülesannete lisandumisega 2018. aastal abivallavanema ja arendusnõuniku asendamisel.
Otsustati lõpetada Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve esimene lugemine ja suunata eelarve avalikustamisele.

Elanike arv Väike-Maarja vallas
2018. aastal
31. detsembril – 5930
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Elanikelt laekus pea
tosin ettepanekut
Valla eelarvesse on kavandatud 15 000
eurot sellistele objektidele, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus
kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei
tohi tekitada valla järgnevate aastate
eelarvetele ebamõistlikke kulusid.
Kaasava eelarve ettepanekuid laekus kokku 19, milles kolm olid kattuvad. 11. jaanuaril kogunes kaasava eelarve komisjon, et selgitada välja, kas
kõik esitatud ideed vastavad korrale ja
millised on rahvahääletusele pääsevad
kavatsused. Ideede sõelumisel lähtuti
kaasava eelarve menetlemise korrast.
Komisjoni otsusel on võimalik rahvahääletusele saata vähemalt seitse ettepanekut.
Hääletada saab järgmiste ettepanekute poolt:
• Ebavere disgolﬁ pargi rajamine
– 11 750 eurot
Ettepanek on rajada Väike-Maarja
valda Ebavere külla suusaradade vahetusse lähedusse 18-rajaline discgolﬁ
park, mis vastab Eesti Discgolﬁ Liidu
nõuetele. Peaeesmärgiks on luua juurde võimalus inimeste liikumisaktiivsuse tõstmiseks.
• Kiirustabloode paigaldamine –
15 000 eurot
Ettepanek on lisada neli kiirusemõõtjaga tablood Väike-Maarjasse,
mis teavitavad asulasse sisse sõites
reaalsest auto liikumise kiirusest. Eesmärk on parandada liiklejate ja jalakäijate turvalisust.
• Pedja jõe alguse haljasalal vaba
aja veetmise võimaluste arendamine
– 11 453 eurot
Ettepanek on parandada Pedja jõe
alguse haljasalal vaba aja veetmise
võimalusi Väike-Maarja valla elanikele
ja piirkonda külastavatele turistidele,
et sellega aidata kaasa peresõbraliku
elukeskkonna ja heakorrastatud turismikoha arendamisele. Paigaldatakse
kaks pinki (sh üks varjualusega), prügikastid, lisaks laste mänguvahendid ja
välikäimla.
• Triigi mõisa müüri renoveerimine – 6300 eurot
Ettepanek on korrastada Triigi mõisa
säilinud müüri osa. Triigi mõisa müür
on oluline mälestus Triigi küla elanikele ja vaatamisväärsus külastajatele.
Ettepanek on puhastada Triigi mõisa
müür vanast krohvist, parandada müüri
lagunevad osad, ehitada uus kivikatus
ning kaasajastada müürivalgustus.

• Ujuvsilla ja istumisala ehitamine
Äntu paisjärvele – 15 000 eurot
Ettepanek on paisjärve äärde ujumissilla ja istumisala ehitamine ning
treppidele käsipuude paigaldamine
tõstaks supluskoha turvalisust ja miljööväärtust. Ujumissillale paigaldatavad redelid muudaksid vette mineku ja
veest tuleku oluliselt ohutumaks. Kaldapealsele istumisalale paigaldatakse
pingid, kuhu saab jätta ujuma minnes
rätiku, riided või lihtsalt puhata ja ilma
nautida.
• Simuna vana koolimaja fassaadi
korrastamiseks akendele fotogalerii
paigaldamine – 11 600 eurot
Ettepanek on läbi vana ja väärika koolihoone fassaadi korrastamise
väärtustada Simuna hariduselu ning
tutvustada ja eksponeerida paikkonna
haridusajalugu avalikkusele. Hoone
fassaadi on võimalik korrastada ja aleviku üldpilti ilmestada lihtsate võtete
ja vahenditega. Ettepanek on Simuna
vana koolimaja aknaavad katta ilmastikukindla komposiitplaadiga, millele
on trükitud koolimaja akendest välja
vaatavad õpilased ja õpetajad. Vanade
fotode kasutamine võimaldab kujundada meeleoluka ja ajastutruu fotogalerii
ning äratada vana maja fotogalerii eksponeerimisega taas ellu.
• Võivere bussiootepaviljon paigaldamine koos valgustusega – 6500
eurot
Ettepanek on rajada Võivere bussipeatusesse bussiootepaviljon koos
valgustusega. Paviljoni ehitamine võimaldab oodata bussi tuulte ja vihma
eest varjus.
Laekunud ettepanekute poolt saab
elektrooniliselt hääletada 1.-8. veebruarini infosüsteemis VOLIS ning Väike-Maarja vallamajas ID-kaardi alusel.
Hääletamisel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel
on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald. Hääleõigusega isik võib oma seisukohta avaldada ühe korra ühe avalikustatud idee
poolt. Võidab idee, mis kogub kõige
rohkem hääli.
Täiendavalt saab kaasava eelarve
teemaga seotud ideedega tutvuda Väike-Maarja valla kodulehel.
Signe Sabas
arendusnõunik
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Vallavalitsus soetas
mitmefunktsioonilise
väiketraktori
Väike-Maarja vallavalitsus soetas
mitmefunktsioonilise
väiketraktori
Avant 750 OPTIDRIVE, millega saab
teha erinevaid töid.
Masina mootori võimsus on 49 hj,
kabiin on soojenduse ja jahutusega.
Traktorile soetati ka lisaseadmed:
tõstekahvel, mullakopp, muruniiduk
1500 mm, lumesahk 1510…1840 mm,

liivataja,
kastmissüsteemiga koguriga
hari, lehekogur.
Komplekti
kogumaksumus oli 64
320 eurot. Riigihanke võitis Sami Masinakeskus OÜ.

Mitmefunktsioonilise väiketraktoriga Avant 750 OPTIDRIVE saab teha erinevaid töid. Foto Kristel Kitsing.

Sündmuste kalender
28. jaanuaril kell 18.00 Väike-Maarja mälumängusari 2019 IV voor
Väike-Maarja muuseumis.
29. jaanuaril kell 8.55 kontsert
“Läbi raskuste tähtede poole” Põhja
Tallinn Rakke kooli võimlas. Info tel.
5256938.
2. veebruaril kell 11.00 Futsal Cup
Väike-Maarja spordihoones. Info tel
56989039.
3. veebruaril kell 12.00 perepidu
ja ﬁlm “Lotte ja kadunud lohed” Väi-

Väike-Maarja Vallavalitsus
võtab tööle Väike-Maarja

JÄÄTMEJAAMA
OPERAATORI
Jäätmejaama operaatori tööülesandeks on: jäätmejaama lahtiolekuaegadel valla elanikelt sorditud jäätmete
vastuvõtmine, vastava aruandluse pidamine, lepingupartneritele jäätmete
üleandmine, territooriumi hooldamine
ja korrashoidmine.
Nõudmised kandidaadile: vähemalt
kesk- või keskeriharidus, korrektsus ja
hea suhtlemiseoskus
Kasuks tuleb: eelnev töökogemus
jäätmekäitluse valdkonnas ja arvuti
kasutamise oskus.
Sooviavaldus koos CV-ga saata Väike-Maarja vallavalitsuse postiaadressil,
e-kirjaga valitsus@v-maarja.ee või
tuua Väike-Maarja vallamajja hiljemalt
5. veebruariks 2019.
Lisainfo: Leie Nõmmiste
leie@v-maarja.ee tel. 53488787

ke-Maarja Seltsimajas. Kell 12.00 mängud ja meisterdamine koos Lotte ja
Brunoga, kell 13.00 ﬁlmi vaatamine.
9. veebruaril kell 19.00 Sea aasta
haﬂaga Väike-Maarja Seltsimajas. Tantsustuudio ALIMA tähistab sea aasta algust idamaade kalendri järgi. Ansambli
vaheaegadel esinevad stuudio Alima
tantsijad ja nende sõbrad. Tantsuks
mängib ansambel Kapriiz. Dresscode
roosa. Lisainfo ja registreerimine tel
55638128; epp.kaljos@mail.ee.

12. veebruaril kell 19.00 Paide Huviteatri etendus “Mängime rõõmumängu” Väike-Maarja Seltsimajas.
17. veebruaril kell 14.30 3D ﬁlm
lastele „Talvelugu“ Rakke kultuurikeskuses. Film on vaadatav 3D prillidega,
vajalik etteregistreerimine. Info tel.
55692792.
17. veebruaril kell 18.00 ﬁlm “Õigus õnnele” Rakke kultuurikeskuses.
Info tel. 55692792.

Erametsakonsulent Aadu Raudla vastuvõtt
üle nädala neljapäeviti kell 10-12
Vastuvõtupäevad 2018. aasta esimesel poolel:
10. ja 24. jaanuar
7. ja 21. veebruar
7. ja 21. märts
4. ja 18. aprill
2., 16. ja 30. mai
13. ja 27. juuni
Tel. 5248963
aadu.raudla@gmail.com
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Valla fotokonkursi parimad on selgunud
Valla fotokonkursile „Vaimu ja väega Väike-Maarja vald” laekus umbes
150 fotot. Parimate autorite tunnustamine leidis aset valla 27. aastapäeval Simuna rahvamajas.
Fotokonkursi korraldaja Väike-Maarja vallavalitsuse meediaspetsialist
Kristel Kitsing tänab kõiki hobi- ja elukutselisi fotograafe, kes vallavalitsusega oma elamusi jagasid. „Päris põnev
oli jälgida, mida valla inimesed peavad
oluliseks, jäädvustamist väärivaks,“ sõ-

nas Kitsing, lisades, et hea pilt räägib
enam kui tuhat sõna ja fotode läbi saame kõigile näidata, kui kaunis on Väike-Maarja vald.
Loodusfotode kategoorias osutus
parimaks Kairo Kiitsaku Avanduse raba
lähistel tehtud foto, objektidest pildistas parima kaadri Raul Raitšuk, tuues
pildile Vao mõisa tuuleveski ilu. Inimese tegevuses püüdis kõige paremini
kaadrisse Tanel Vaarma ja eripreemia
„Ehedus“ pälvis Liis Niinemetsa foto

„Roosa uks“.
Parimaid autoreid premeeriti Põhjakeskuse kinkekaartidega Väike-Maarja
valla 27. aastapäeval Simuna rahvamajas.
Väike-Maarja vallavalitsuse poolt
korraldatud fotokonkurss vältas 15. novembrist kuni 9. detsembrini. Parimad
selgitasid välja Väike-Maarja vallavalitsuse ametnikud Urmas Reinart, Ene
Kinks, Signe Sabas, Aivar Jalakas, Kristel Kitsing.

Eripreemia „Ehedus“ pälvis „Roosa uks“. Foto Liis Niinemets

Väike-Maarja vallas moodustatakse
kolm valimisjaoskonda
Parim objektide kategoorias „Vao mõisa tuuleveski“. Foto Raul Raitšuk

Seoses lähenevate Riigikogu valimistega on Väike-Maarja vallas moodustatud
kolm valimisjaoskonda.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on
järgmised:
Valimisjaoskond nr 1 – Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond;
Valimisjaoskond nr 2 – Lai tn 5, Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru
maakond;
Valimisjaoskond nr 3 – Simuna tee 10, Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist: valimisjaoskonnad nr 1 ja nr 3.
Valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Väike-Maarja
valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Uuel aastal jõustub uus tehnovõrkude
talumistasude seadus

Parim loodusfoto „Avanduse raba lähistel“. Foto Kairo Kiitsak

Parim kategoorias „Inimesed erinevates tegevustes“. Foto Tanel Vaarma

1. jaanuaril lõpeb aastaid kestnud olukord, kus tehnovõrkude talumistasud
olid seadusega määramata. Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses ja selle iga-aastane suurus
on 7,5% maa maksustamishinnast.
Talumistasud tõusevad küll kordades,
kuid kahjuks ei vasta need siiski maaomanike ootustele. Tasu katab eelkõige
kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja
pakub mõningast lisahüvitist maakasutuse eest. Lisaks on omanikul õigus
nõuda kulude hüvitamist, mida ta peab
kaitsevööndis kandma (näiteks asulates heakorrakulud). Kui tehnovõrgu
rajatis (näiteks alajaam, sidepaigaldis)
paikneb hoones, siis uudsena peab siin
omanikule maksma vastava hooneosa
kasutamise harilikku tasu (turuhinda).
Talumistasu saamiseks peab esitama avalduse võrguettevõtjale, kes on
kohustatud vastava vormi avalikustama kodulehel. Talumistasu makstakse
omanikule, kes on kinnistusraamatusse
kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas
taotluse hiljemalt 1. mail. Tasu makstakse välja 30. septembriks. Kortermajade puhul võib avalduse esitada ka
korteriühistu. Kui avaldus on esitatud
enne uue seaduse jõustumist, ei pea
taotlust uuesti esitama. See võib olla
siiski vajalik, sest avalduses tuleb ära
näidata, kas tehnorajatist võimaldab
kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist või on see piiratud. Esimesel
juhul väheneb talumistasu poole võrra.
Varasemate avalduste puhul kehtib vai-

kimisi eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.
Talumistasu ei maksta, kui selle
suurus kinnistu kohta jääb alla ühe
euro. Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult
samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks.
Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute puhul, muu
sihtotstarbega kinnistute puhul makstakse seda vaid juhul, kui maal asub
elektri või gaasi põhivõrk. Talumistasu
kohaldub enne maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele rajatud
tehnovõrkudele kui ka nendele, mis on
ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel ja kus pole muud tasu kokku
lepitud. Ka tulevikus võib servituudi
seadmisel leppida kokku teistsuguses
tasus, kui seadus ette annab. Tuleb
meeles pidada, et talumistasust vaid
1/3 on tulumaksuvaba.
Maa-ameti geoportaalis on valminud talumistasude kalkulaator (https://
geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/
Talumistasu-kalkulaator-p635.html).
Kui omanik sisestab oma katastriüksuse nime, siis kuvatakse automaatselt
kinnistul oleva tehnorajatise omanik,
kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus. Selle teabe alusel saab
maaomanik otsustada, kas tasub taotlust võrguomanikule esitada.
Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees
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Koolinoorte algatusel täitusid mitme
pere jõululaud rikkalikult
Väike-Maarja gümnaasiumi õpilasesinduse eestvedamisel koguti jõulueelselt valla erinevates
kauplustes abivajajatele toidukraami. Tänaseks on noored ühes valla abiga aidanud 80 inimest.
julge pealehakkamisega
Igal aastal on Väineiu sõnas, et ikka tuli
ke-Maarja gümnaasiumi
poes ette olukordi, kus
õpilasesindusel tavaks
inimene ei tahtnud hea
teha jõuluajal ligimesele
tegemisest, veel vähem
head, kogudes maiustusi
annetamisest
midagi
pühasid haiglas veetvakuulda. „Öeldi, et neid ei
tele lastele või kinkides
huvita see või et neil pole
rahvale helkureid, et neid
piisavalt raha,“ sõnas
aasta pimedamal ajal
neiu. Ethel Liisi arvates
ikka teeääres näha oleks.
sai ta toiduabi kampaaSel aastal otsustati teha
niast hea kogemuse võtvallasiseselt nn oma toita julgus rinda ja suheldupank ehk toiduabi. Nii
da võõraste inimestega.
Rakke kui ka Simuna toi„Kohe peale lennata ja
dukauplustesse olid üles
rääkima hakata,“ lausus
seatud korjanduskastid,
neiu muiates, „see oligi
kuhu inimesed soovi korilmselt kõige raskem.“
ral said annetada kõiksuLisaks õpilasesindugust toidukraami, alusse liikmetele panustasid
tades kuivainetest lõpeheategevuskampaaniastades kapsa ja verivorstise ka Väike-Maarja gümdega. Lisaks panustasid
naasiumi TORE programVäike-Maarja noored ka
mi liikmed. Üheskoos kosuulisele reklaamile, olguti kokku viis sõiduaules mitmel nädalalalõpul,
totäit toidukraami, mis
neljal päeval, ise poes kojagati valla sotsiaaltööhal ja rääkides inimestele
tajate abiga jõulueelselt
täpsemalt, mis kampaalaiali. „Ja osa toiduabist
niaga on tegu.
on veel ka jagamata,“
Väike-Maarja
gümtäpsustas valla lastekaitnaasiumi õpilasesinduse
sespetsialist Tiia Kaselo,
president Keneli Pohlak
kes lisas, et tänaseks on
sõnas, et valla elaninoorte algatusel korralkud tulid väga rõõmsalt
Toiduabi kampaania läks inimestele korda –
datud toiduabi kampaanoorte algatusega kaasa.
korjanduskorvid täitusid ludinal. Foto Helina Lükk
nia aidanud 80 inimest.
„Meid kuulati poes ilu„Sinna hulka kuuluvad vanemaealised,
remaid vabatahtlike, õpilasesinduse
sasti ära ja anti oma panus,“ rääkis Kelastega pered aga ka päris üksikud iniliige, Ethel Liis Randveer oli tänuneli ja lisas, et algselt seatud eesmärk
mesed,“ rääkis ta. Tiia Kaselo sõnas, et
lik võimalusele panustada kohalikku
sai täidetud veelgi paremini, kui osati
nii mõnelgi korral oli abistatavatel lauheategevuskampaaniasse. Noor, kuid
arvata. „Mind tõesti üllatas inimeste
sa pisar silmanurgas.
vastutulelikkus ja see,
„Suur aitäh noortele
et tahetakse märgaka Väike-Maarja valla
ta.“
poolt,“ kiitis ta heateKa õpilasesinduse
gevuskampaaniasse
sekretär, heategevuslipanustajaid.
ke ürituste vabatahtlik,
„Oluline on aidata,
Eikki Eikkinen panustas
sest elus ei tea kunagi,
kohaliku toiduabi toimillal satume ise raskemimisse, tehes samutesse olukordadesse ja
ti Väike-Maarja Coopi
endal läheb teiste abi
poes reklaamimistööd.
vaja. Tuleb osata enda
Noormees tõdes, et iga
ilusas maailmas näha
heategu leiab tasu. „Aika teisi, kellel ei pruutamisel tunneb suurt
gi kõik nii hästi olla,“
rõõmu aidatav kui ka
võttis õpilasesinduse
aitaja,“ lausus ta ning
president Keneli kokku
oli meelitatud poeküheategevuse eesmärgi.
lastajate
positiivsest
tagasisidest. „Tunti rõõKirke Tobreluts
mu, et noored sellise
Väike-Maarja gümettevõtmisega tegelenaasiumi abiturient
vad,“ lisas ta.
Toiduabile annetati suured kogused toidukraami,
Kampaania üks noomille hoiustamiseks vajati lausa eraldi ruumi. Foto Helina Lükk

5

Siseministeerium kutsub üles
tunnustama siseturvalisuse
vabatahtlikke ja nende toetajaid
Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke
ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate
saavad esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 28. jaanuariks.
„Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja abipolitseinikud teevad väga
olulist tööd oma vabast ajast ja tahtest, olles usaldusväärseteks partneriteks kutselistele jõududele. Seda kõike ühe eesmärgi nimel: et Eestis oleks
jätkuvalt turvaline elada,“ ütles siseminister Katri Raik. Tema sõnul väärivad
samamoodi esiletõstmist vabatahtlike toetajad, kes on andnud vabatahtlikele
kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi ning panustanud
vabatahtlike töösse muul moel, olgu siis rahaliselt või isikliku ajaga.
Siseministeerium ootab ettepanekuid neljas kategoorias:
- aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm;
- aasta vabatahtlik merepäästeühing;
- aasta abipolitseinike rühm;
- aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.
Möödunud aastal pälvis aasta abipolitseinike rühma aunimetuse politseija piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru abipolitseinike rühm. Tegemist on

Kadrina päästekomando masin. Foto Kristel Kitsing
silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mida iseloomustab suur panus ennetustöösse, noorte liikmete lisandumine ja kaasalöömine piirivalvelises tegevuses. Mullune parim vabatahtlik merepäästeühing oli Lääne-Eesti vabatahtlik reservpäästerühm, mille merepäästevõimekus ulatub Nõva lahest Virtsu
sadamani. Parimaks vabatahtlikuks päästekomandoks osutus mullu Kambja
vabatahtlik päästekomando, keda iseloomustab pikaajaline ja pühendunud
töö turvalisuse tõstmisel kogukonnas.
Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu,
samal leheküljel saab tutvuda täiendava infoga: https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud. Laekunud ettepanekute seast valib siseminister
hindamiskomisjoni ettepanekul välja kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut
ja kolm rühma, kes pälvivad tunnustuse.
Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks 26. veebruaril siseministeeriumis toimuval pidulikul vastuvõtul. Siseministeerium
tunnustab siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid sellisel kujul seitsmendat korda.
Eestis on üle 500 vabatahtliku merepäästja, üle 1000 abipolitseiniku ja ligi
2000 vabatahtlikku päästjat.

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida
Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK)
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba varem toetatud
isikud tulumaksu osa KIKilt tagasi.
KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler usub, et tänu
juunis käivitunud toetuse taotlemise võimalusele ja nüüd lisandunud
tulumaksuvabastusele lõpeb peagi
paljudes kodudes ära aeg, mil tarbiti
ebakvaliteetset joogivett. „Muutsime
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise inimestele kättesaadavamaks,
kuna suure osa kuludest saab nüüd
kanda KIKi abiga. Tänaseks on toetatud juba enam kui 800 majapidamist,

kes peagi saavad hakata tarbima kvaliteetset joogivett ning kelle reovesi ei
ohusta enam keskkonda.“
„Muudatuse elluviimine oli KIKi
ja Keskkonnaministeeriumi, samuti Riigikogu rahanduskomisjoni ja
Rahandusministeeriumi ühine suur
jõupingutus. Tänan selle eest kõiki!
Kui varasemalt arvestati toetuse väljamaksmisel toetusest maha tulumaks,
siis nüüd seda enam ei tehta,“ sõnab
KIKi juhataja Veiko Kaufmann. „Juba
toetuse saanud isikutele kannab KIK
tulumaksu osa tagasi veel 2018. aasta
jooksul. Samuti tühistab KIK juba deklareeritud tulu Maksu- ja Tolliametis
toetuse saanud isikutel, st seda toetust ei arvestata enam saadud tulu
hulka. KIK ei maksa tulumaksu tagasi
neile, kes volitasid vee-ettevõtjat taotlust esitama. Sellisel juhul kannab KIK

tulumaksu vee-ettevõtjale, kes teeb
tasaarvelduse toetust saanud isikuga.“
Toetust vee ja kanalisatsiooniga
liitumiseks saavad taotleda nende
piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille
reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi
kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Toetuste summad jäävad vahemikku 1382-3792 eurot. Taotlemine käib
läbi E-toetuse keskkonna või KIKi
kodulehelt leitava vormi kaudu, mida
on võimalik KIKi saata nii e-posti teel
(info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt
7a, 10117, Tallinn). KIKi kodulehelt
leiab ka videojuhise, mis on abiks
E-toetuse keskkonna täitmisel.
KIK menetleb taotlusi nende esi-

tamise hetkest 50 kalendripäeva ning
pärast rahastusotsuse saamist on
aega kuus kuud oma tööd ellu viia.
Ehitustööde tegemise ajal peab toetuse saaja tagama ehitustööde juures
avalikkusele nähtavas kohas teavitusplakati olemasolu. Nõuetekohane
plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja
ilmastikukindlalt A3 formaadis.
Eraisikute taotlusi ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või
reovee kogumismahuti paigaldamiseks on tänaseks KIKi laekunud 1001
summas 2,8 miljonit eurot. Nendest
on positiivseid rahastusotsuseid saanuid 833 summas 2,33 miljonit eurot.
Nüüdseks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toetuse abil liitunud 300
majapidamist ning toetust on välja
makstud natuke enam kui 847 tuhat
eurot. Taotlusvooru eelarve on 10 mil-

jonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni, kuid mitte
hiljem kui 31.12.2020.
Toetust antakse struktuuritoetuste
perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.
Lisainfo taotlusvooru kohta KIKi
projektikoordinaatoritelt:
Kadri Haamer
(6274183, kadri.haamer@kik.ee),
Kärolin Tammoja
(6274333, karolin.tammoja@kik.ee),
Maarja Küttä
(6274322, maarja.kytta@kik.ee).
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Simuna perepäev möödus
ülihubases meeleolus
Jõulukuu teisel advendil toimus Simuna rahvamajas mõnus kogupereüritus Simuna Perepäev. Sinna olid
oodatud kõik suured ja väikesed
sõprade ning peredega, et veeta
koos üks mõnus pühapäev toreda
seltskonna, laadamelu ning hea muusika saatel.
Perepäeval oli tegevust kõigile. Terve päeva sai nautida laadamelu. Müüma olid oodatud kõik kohalikud käsitöömeistrid ja talukauba müüjad. Laadal oli võimalus osta õnneloosi, mett,
sinki, piparkooke, kuivatatud maasikaid
ja palju muud maitsvat. Müüdi kaarte,
jõulukaunistusi, ehteid, käsitööd jne.
Tore oli näha laadal kauplemas õpilasﬁrmasid Simuna koolist, kes müüsid

enda valmistatud komme, loose, võtmehoidjaid, ehteid ja kaarte.
Kogu päev oli avatud ka kohvik Simuna naisteklubilt, kus pakuti maitsvat
suppi ja hõrgutisi koos kohviga. Mary
Tammeti juhendamisel toimus töötuba, kus said kõik huvilised meisterdada
toreda jõulupäkapiku.
Lapsed said vaadata AHHAA Teadusteatri etendust “Päkapiku jõulueksam”, mis tekitas saalis palju põnevust
ja kihinat oma huvitavate katsetega.
Muusikakooli ja lauluringi lapsed
koos õpetajatega andsid väga ilusa jõulukontserdi.
Oma lustliku programmiga esinesid
ka rahvamaja taidlejate ringid. Meelelahutust oli tõesti igale maitsele. Pe-

Lastele ja eakatele muutus puude
taotlemine mugavamaks
repäeva lõpunoodiks oli imeilus ja südamlik kontsert Brigita Murutari ja Paul
Neitsovi esituses.
Selliseid üritusi on vaja, seda näitas
kohale tulnud rahvahulk ja ülihubane
meeleolu, mis päeva vältel valitses.
Aitäh korraldajatele ja uute taaskohtumisteni!
Helen Kull
perepäeval osaleja
Simuna perepäeva toimumist rahastatakse
kohaliku omaalgatuse programmi, Simuna
rahvamaja ja mittetulundusühingu Võivere
Tuuleveski vahenditest.

Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise eakatele ja lastele
mugavamaks, võttes kasutusele uue
taotlusvormi, mis võrreldes eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale
lihtsam ja mugavam täita.
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi
ja sotsiaaltoetuste talituse juht Ülle
Leesmaa ütles, et need, kes kunagi on
puuet taotlenud, teavad, kui pika ja
põhjaliku taotlusvormi pidid lapsed ja
eakad täitma. „Taotlusvorm oli 16 lehekülge ja seal oli selliseid küsimusi, mis
ei ole täna enam olulised,“ lisas ta.
Uuest taotlusvormist on välja jäetud
kõik sellised küsimused, millele leiab
vastused erinevatest andmebaasidest.
„Korraldasime töö nii, et inimene ei
pea korduvalt esitama kord juba riigile
või kohalikule omavalitsusele esitatud
andmeid,“ rääkis Leesmaa ning lisas, et
amet viis enne uue vormi kasutuselevõttu läbi ka testimised, kus osales üle
250 inimese. 85 protsenti neist pooldas
uut taotlusvormi.
Puude määramisel hinnatakse inimese toimetulekut sotsiaalses kesk-

konnas. Uuenenud taotlusvormis peab
taotleja põhjendama vaid oma puude
taotlemise soovi ja kirjeldama peamisi
piiranguid erinevates tegevustes ning
piirangute esinemise sagedust. Info
koos taotleja isikuandmetega mahub
nüüd kahele lehele. Uue taotlusvormi
leiab ameti kodulehelt.
Lastel ja eakatel tuvastatakse puude
raskusastet selle järgi, kui paju on tal
vaja kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Mida suurem see on võrreldes
eakaaslastega, seda raskem on puue.
Tööealiste puude taotlemine käib teistel alustel, neil hindab töövõimet töötukassa. Kui inimene soovib samal ajal
taotleda ka puude raskusastet, saab sedagi teha koos töövõime hindamisega
töötukassas.
2018. aastal sai sotsiaalkindlustusamet ühes kuus keskmiselt 533 laste
puude taotlust ja 2268 vanaduspensioniealiste puude taotlust. Tööealiste
inimeste puude taotlusi oli kuus keskmiselt 2268.
Sotsiaalkindlustusamet

Tõusis pensionite, toetuste ja
hüvitiste ühe kojukande hind

Simuna kooli 3. klassi õpilaste ﬁrma „Kingikratid“
kauples laadal popkornipallide, käevõrude ja jõulukaartidega.
Foto: Janek Pärn

Palju elevust tekitas AHHAA teadusteatri etendus,
mis paljastas mõnedki
päkapikkude ja jõuluvana
saladused.
Foto: Janek Pärn

Muusikakooli ja rahvamaja
lauluringide lapsed andsid
perepäevalistele ilusa kontserdi.
Foto: Janek Pärn

Sel aastal tõusis pensionite, toetuste
ja hüvitiste kojukande hind seniselt
6,60 eurolt 7,70 euroni. Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojutoomise
kuupäev jääb samaks, väljamaksmise periood on 5.–12. kuupäevani.
Muudatus puudutab umbes 5000
sotsiaalkindlustusameti klienti, kes
maksavad täna ise selle eest, et Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse
või hüvitise koju tooks.
Neid inimesi jääb aasta-aastalt küll
vähemaks ja umbes 97 protsenti klientidest saavad rahad pangakontole.
Soovitame inimestel lasta hüvitised
kanda pangakontodele, sellisel juhul ei
pea saaja midagi maksma. Kes soovivad makseviisi muuta, saavad sellest
sotsiaalkindlustusametile märku anda.
Liikumistakistusega inimestele või
neile, kes elavad hajaasustusalal ja
kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja
hüvitised koju tasuta ka 2019. aastal.
Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.
Hinnatõus puudutab ka umbes 600
Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse koju

viib. Töötukassa teavitab oma kliente
hinnatõusust kirja teel ja antakse teada, millised on teised võimalused toetus kätte saada. Juhul, kui inimene ei
soovi uue hinnaga kojukandega töövõimetoetust, tuleb esimesel võimalusel
esitada töötukassale töövõimetoetuse
makseviisi muutmise taotlus. Selleks
tuleb saata kas posti teel taotlus töötukassale, tulla endale sobivasse osakonda või saata digitaalselt allkirjastatud
taotlus e-posti teel. Töövõimetoetuse
makseviisi muutmise taotluse vorm on
kättesaadav töötukassa kodulehel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab Sotsiaalkindlustusametile ja Töötukassale Omniva.
Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise kallinemine ning miinimumpalga tõus, mis mõjutab kojukandega
seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonile
612 1360 või Töötukassa infotelefonile
15501.
Kaili Uusmaa
Sotsiaalkindlustusamet
kommunikatsioonijuht

Jaanuar 2019.a.
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Päkapikkude akadeemia Kiltsi koolis
…Jalajälgi lumele teeb väike päkapikk punapõskne, malbe ja veidi häbelik.
Lastele ta kingitusi usinasti jagab,
siis kui kogu maailm magusasti magab.
Jõuluvanale viib Päka teate headest lastest,
rõõmu tunneb oma tööst: meeldivast, kuid raskest...
Kaks väsinud, ent vallatut päkapikku
olid end mõnusalt Kiltsi kooli keldrisse
puhkama seadnud ja kutsusid algklasside lapsed endale 13. detsembril külla,

kirjutasid Jõulutaadile ja kogu maailma
lastele rõõmsaid pühadesoove. Erilisemad soovid kõlasid nii:
• Armas Jõuluvana, palun ära hai-

Küünalde valmistamine. Foto Merje Leemets
geks jää!
et nendest endale abilised koolitada.
• Ma soovin, et kõik lapsed saaksid
Algasid tunnid Päkapiku akadeekingituse!
mias. Esimene tund oli pimedas orien• Mina tahan kõige rohkem, et isa
teerumine ja õpetajaks päkapikk Keku,
tuleks pühadeks koju! Tahan, et ta
kes viis lapsed mõisa keldrisse, kus
mind kallistaks!
liiguti taskulampide ja küünalde valIga laps, kes oli Päkapiku akadeeguses ning pandi kokku „Jõulumehe“
mias kaasa löönud, sai tunnistuse läpildipusa. Teine tähtis tund oli jõulu-
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Kiltsi Põhikooli noorim õpetaja Ann Laurand
„Meie õpetaja on kõige noorem õpetaja meie koolis,“ ütlevad esimese klassi
õpilased rõõmsalt ja on selle üle väga
uhked. Nad soovivad, et õpetaja Ann
oleks nende õpetaja seni kui nad Kiltsi kooli lõpetavad, seda tahavad nad
sama palju kui näha kuulsat Kiltsi lossi
valget daami.
Õpilastele meeldib, et õpetaja on
alati hea ja rõõmus, ainult mõnikord
kui poisid pahandusi teevad, siis pahandab tema ka, aga seda ei juhtu tihti,
sest poisse on vähe ka, vaid kaks. Jõuludeeelsel ajal juhtus ikka, et õpetajal
oli päkapikumüts peas, istuti põrandal
patjadel ja loeti raamatuid – väga huvitav oli selline eesti keele tund. Pole
ka ime, et õpetaja päkapikumütsi kandis, sest kui õpetaja pisike oli, tahtiski
ta päkapikuks saada, sest nii tore on ju
teistele kommi sussi sisse pista ja nii
rõõmu teha.
Õpetajaameti juurde sattus Ann
siiski palju hiljem. Ja kuidagi ei saa küsimata jätta: kuidas nii noor inimene,
maale elama asumine ja õpetajaamet?
Pole ju tavapärane, kõik ju kolivad Tallinna – suurlinna tuled ja muu säärane?
Haapsalust pärit Annile on kodupaik
väga südamelähedane ja käib ta seal
nii tihti kui võimalik. Oma kodu seab
ta koos elukaaslasega hetkel sisse Koeru lähistel loo ja juurtega maamajas.
„Minu suurimaks hobiks on minu maamaja. Olen alati armastanud ajalugu ja
vanu asju ning nüüd olengi võtnud endale eesmärgiks ühe vana maja taastamise, proovides teha nii palju asju kui
võimalik ise,“ ütleb Ann.
Anni sõnutsi õppis ta kunagi ammu Tallinna Ülikoolis
kultuuriteadust, see tundus
talle väga põnev ning peale
gümnaasiumi lõppu ei osanud ta endale veel mingit
konkreetset ametit valida.
Teistkordselt asus ta kõrgharidust omandama inglise
keele ja kultuuri erialal ja
on magistrikraadi saamisele
väga lähedal. Õpetajaametist ei ole ta kunagi unistanud, siiski on ta hetkel teist
aastat õpetajaametis, ja talle
meeldib Kiltsi Põhikoolis isegi enam kui eelmisel aastal

see töö ei tundunud tollal nii keeruline.
Kuna aga eesti keelega maailma tasemel pole kahjuks väga midagi teha, otsustasingi, et valin parem inglise keele
eriala,“ räägib Ann oma erialavalikust.
Ann armastab ka väga reisida, uusi
paiku, traditsioone ja inimesi kohata.
„Reisimise ühendan ma tavaliselt oma
hobiga, mis on noorsootöö. Tänapäeval korraldatakse väga palju erinevaid

Koeru Keskkoolis – siin on kõik paigas,
tore õpetajaskond, sõbralik ja toetav –
ütleb ta Kiltsi Põhikooli kollektiivi kohta. Ann on omandamas inglise keele ja
kultuuri magistrikraadi ja tema edaspidiseks motiiviks ongi teha erialast
tööd, sest läbi inglise keele oskuse
saab noortele pakkuda kogu maailmas
nii palju võimalusi. On ju olemas palju noortevahetusi, seminare, koolitusi,

Foto Aino Laurand.
koolitusi, kus osaleda saab, et uusi
kus Eesti osalejatest alati puudus. On
nippe õppida, mida siis omakorda saab
olemas palju vabatahtlikke projekte,
noortele tutvustada,“ räägib Ann, kes
kõik need toimuvad igal pool Eurooosaleb sageli rahvusvahelistes projekpas, mis tähendab, et inglise keel on
tides.
see, mida peaks oskama. “Inglise keele
Oma erialast lähtuvalt soovitab Ann
õpetaja ametini jõudsin läbi eesti keele
lisaks keeleõppe vajaduse mõistmisele
õpetamise oma elukaaslasele, kellega
mõelda ka kõigile võimalustele, mida
kohtusime Hispaanias, olles mõlemad
see pakub. Inglise keelt saab praktivahetusüliõpilased. Huvitav oli näha,
seerida kodus, kui loed raamatuid või
kuidas inimesed keelt omandavad ja
vaatad ﬁlme, aga parim viis
on muidugi suhelda välismaalastega. Ann soovitab
kooli lõpetajatele, kes ei tea,
mida tulevikus teha, minna
vabatahtlikuks. Ta on nõus
hea meelega jagama infot,
kuidas seda teha, ja ütleb, et
see ei ole üldse keeruline, on
vaid vaja osata inglise keelt
ja olla avatud – nii arengule
kui seiklustele!
Ada Väät
Kiltsi Põhikooli emakeeleõpetaja
Noor õpetaja tööhoos. Foto erakogu

Pearaamat OÜ
Päkapikkude akadeemia kursandid. Foto Merje Leemets
bitud ainete kohta ja kingituse, mille
valguse loomine ja õpetajaks päkapikk
oli päkapikk Keku kaasa toonud. Suur
Eku, kes meisterdas lastega mesilasvaaitäh kõikidele lastele ja päkapikk Kehast küünlaid ja tuletas meelde lahtise
kule, kelle põhitööks on Porkuni kooli
tulega ümberkäimise reeglid. Kolmas
õpilaste kehalist aktiivsust arendada.
õppetund koosnes ainult heade mõtete mõtlemisest ja kaunite soovide kirAgnes Leemets
jutamisest. Päkapikud olid kaasa toonud postkasti, kuhu väikesed abilised

Raamatupidamisteenus ettevõtetele ja korteriühistutele.
Algdokumentide korrastamisest majandusaasta aruande koostamiseni.
Tel: 51901120
e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006: abi saab tasuta ja kolmes keeles
Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks
või on kogenud füüsilist, vaimset,
majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta
ning abi on tagatud ööpäevaringselt.
„Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi
saamiseks politsei poole või ei mõista,
et see, kuidas nendega käitutakse, on
tegelikkuses vale või keelatud. Sellistel

juhtudel aitabki ohvriabi kriisitelefon,
kust ohver saab ära kuulamist, nõustamist, informatsiooni enda õigustest
ja abisaamise võimalustest,“ ütles
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja
ennetusteenuste osakonna kriisiabi
teenuse juht Mari Tikerpuu.
Ohvriabi kriisitelefonile helistaja
võib soovi korral jääda anonüümseks.
Abi osutatakse eesti, vene ja inglise
keeles.
„Kui helistada ei ole võimalik või
kui ei soovi telefoni teel enda murest
rääkida, saab pöörduda abi saamiseks

ka palunabi.ee lehele, kus ohver saab
nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu.
Ka ohvrite veebinõustamine töötab
ööpäevaringselt ja kolmes keeles,“ lisas Tikerpuu.
Ehkki iga aastaga suureneb riikliku
ohvriabi poolt abi saanute hulk, näitavad uuringud ja statistika, et valdav
enamik ohvritest siiski ohvriabini ei
jõua. 2017. aastal abistas riiklik ohvriabi enam kui 8 000 inimest, lisaks
kasutasid sajad abivajajad teenuseid
seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes,
naiste tugikeskustes.

„Ööpäevaringne kriisinõustamine
telefoni ja veebi teel aitab kindlasti
enamatel ohvritel jõuda neile vajaliku
abini. Eelkõige prognoosime, et ohvriabi kriisitelefonist võib rohkem abi
olla perevägivalla ohvritele. Näiteks
saavad kannatanud politseipatrulli
juuresolekul või pärast nende lahkumist võtta ühendust kriisitelefoniga,
et saada esmast nõustamist ja leppida
kokku kohtumine ohvriabitöötaja juures,“ ütles Tikerpuu.
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Väike-Maarja seltsimaja tähistas
väärikalt sünnipäeva
22. detsember 2018. a toimus Väike-Maarja seltsimaja 106 sünnipäevapidu, kus esines C-Duur ja õhtujuhiks
oli Pavo Raudsepp. Ära eksis ka jõuluvana, kes arvas, et on külla tulnud Donald Trumpile. Aga oh üllatust, hoopis
sattus Väike-Maarja seltsimaja sünnipäevale. Külla tuli ka endine seltsimaja juhataja Kalev Pärtelpoeg, keda oli
suur rõõm näha ja tervitada.
Väike tagasivaade sellele, mis sünnipäeva peol toimus. Pidu algas sellega,
et külla tuli jõuluvana, kes kogu melu
käima lükkas. Algselt sain sõna mina,
kui seltsimaja juhataja ja kuna meil
oli külas ka Kalev Pärtelpoeg, siis palusime temalt samuti väikest sõnavõttu. Kui tervitussõnad sai öeldud, asus
jõuluvana kingitusi jagama. Siinkohal
sooviksingi kohe tänada meie tublisid
ülesastujaid: rahvatantsurühma “Tarapita” (juhendaja Egne Liivalaid), tantsurühm “Alima” (juhendaja Epp Kaljos), Kiltsi kobedaid mutte (juhendaja
Merike Höövelson), lauluansamblit
“Härmalõng” (juhendaja Valve Libene), lauljaid Rakkest (juhendaja Rene
Põllumaa), tantsurühma “Kuremarjad”
(juhendaja Ilme Sein) ja suurepärast
Väike-Maarja näiteringi truppi (juhendaja Erik Ruus), kes esitasid ühes vaatuses Margus Oopkaupi lühinäidendit
“Jõuluvana jaanipäev”. Oli väga põnev
vaatamine.
Kui jõuluvana oli kingid jaganud
ja läinud uutele kohtumistele, asus
rahvast tantsutama ansambel C-Duur.
Tants sai koheselt hoo sisse. Ansambli
vaheaegadel tegi õhtujuht Pavo Raudsepp kaks mängu, kus kokku pandud
võistkonnad hakkasid omavahel mõõtu võtma jõululuuletuste ja lauludega.
Luuletused ega laulud ei tohtinud korduda, siis kukuti võistlusest välja. Võitja võistkond sai auhinnaks pudeli šampust. Teisel vaheajal, kui ansambel läks
puhkama, toodi saali sünnipäevatort,
mille ma palusin pidulikult lahti lõigata endisel Väike-Maarja Seltsimaja juhatajal Kalev Pärtelpojal. Võeti ülesse
ka sünnipäevalaul. Sünnipäeva tordiks
oli martsipani vaarika-kohupiimatort,
mille valmistas Pihlaka kondiitriäri.
Aitäh neile! Tort oli väga maitsev ja ka
külalised kiitsid.
Pidu ei tahtnud kuidagi lõppeda,
ansamblilt paluti lausa paar lisalugu
veel, mille nad hea meelega tegid. Sünnipäevapeo kohta sain tagasisidena
ainult kiidusõnu. Samuti oli meie õhtujuht väga rahul korralduse poole pealt,
kui ka väga selge kava eest, mis sai läbi
arutatud pool tundi enne algust. Koostöö sujus väga hästi. Pidu lõppes orienteeruvalt kell 00.30, aga viimane külaline lahkus kell 02.00.
Tahaksin tänada kõiki külalisi, ka
neid kes tulid peole väljaspoolt maja.
Ilma teieta ei oleks see pidu olnud selline nagu see oli. Suur aitäh ja kummardus teile kõigile! Aitäh Pille Kuusemäele, kes organiseeris esineja, õhtujuhi ja
kujundas kuulutuse. Samuti suur aitäh
Kristel Kitsingule, kes aitas pidu läbi
fotokaamera silma jäädvustada. Aitäh!
Kohtume juba uutel ettevõtmistel!
Terje Kümnik
Väike-Maarja Seltsimaja juhataja
Fotod 5x Kristel Kitsing
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Raamatukogu aasta
lõppes tegusalt
Nüüd pole enam raske taibata, et iga inimene
erineb teistest, selle hingelinnu pärast, kes on
tema sees. Kui mõni lind avab kohe hommikul
rõõmulaeka, valgub rõõm sealt inimese kehasse
ja inimene on rõõmus…*
Raamatukogu hingedekuu tegemised juhatas sisse hingedepäev. Hommik tõi meie saali rõõmu pisikeste
naabrite näol lasteaiast, kes uudistasid
hingelinnu salalaekaid ja leidsid sealt
terve jutu. Nii vaikseid kuulajaid pole
meil veel olnud. Kuna jutt sai ise lõikudest järjekorda pandud, oli suur soov
teada saada, mis seal juhtub. Nii kõlas
Michal Snunit „Hingelind“ hommiku
jooksul kolm korda.
Hingedepäeva õhtu tõi majja suuremad külalised. Mõtisklus- ja luuleõhtu
jätkus hingede, lindude ja hingelinnu
teemal. Meeleolu aitas luua Toomas
Rannu mandoliinil. Hea meel oli kuulata kohaliku autori Indrek Niinemetsa
tekste. Idee ja algatus omaloomingu
õhtuks tuligi noortelt ning siinkohal
lisan veidi põnevust – loota on jätkusündmust.
Juba
karastunumad
sulesepad
väisasid Väike-Maarjat kirjanike tuuri
Sõnaränd raames 7. novembril. Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilased
said ülevaate Olev Remsu, Reet Kudu,
Tarmo Tederi ja Pille Õnnepalu elust
ja loomingust. Kirjanikel jätkus noortele julgustavaid sõnu kirjutamise vallas. Peale kooli kohtumist tutvuti muuseumis ka kohaliku kultuurilooga ning
uudistati uuenenud keskväljakut.
November on samas ka mardikuu.
Vilja ja karja õnn saab raamatukoguperel olema ilmselt hea, sest väikesed
sanditajad said valutavaid varbaid ja
külmetavaid küüsi soojendada ning
meie osa vahvast trallist. Kadripäeva
loomade peotants raputas lahti ka kangemad jäsemed ja nii on kergem järgmist sanditamist oodata.
20. novembril leidsid meieni tee
meisterdamishuvilised.
Järjekordses
Käsi valgeks! õpitoas proovisime ﬁmo
massi erinevaid võimalusi. Saalis oli

justkui väike päkapiku töötuba: voolimispulgad ja taignarullid, purgid ja
kujukesed leidsid meisterdajate sõrmedevahel nii koha kui kuju. Jaana Niroda
juhendamisel valmisid pisikesed kaunistatud purgid, mis rändasid osalejate
kodudesse esmalt ahju tahenema ning
siis silmailuks.
Jõulukuine raamatuesitlus avas tulijatele mõneks tunniks ministeeriumite
uksed. Marko Pomerants andis ülevaate oma raamatu ilmumise teest ning
testis publikut, kellel on ministri omadusi ja kellel natukene vähem. Oma
kirjanikurolli kohta arvas aga autor, et
tema sulest uue raamatu ilmumine
pole üldse võimatu kui taas saab tema
kogemustest kokku lugu, mida teistega
jagada.
14. detsembril olid meil külas Väike-Maarja lasteaia 2. ja 5. rühm ning
tegime juba ettevalmistusi toomapäevaks. Rääkisime nii taustast kui traditsioonidest, mis isevärki päev see ikkagi
on ja mis siis tehakse. Kuna toomapäevani jäi siis veel aega, tegime suurpuhastuse endas: käkerdasime tusatuju
ajalehtedesse ja voltisime meenutuseks kaasa lipsud. Õppisime ka ühe
lumetantsu, et suures koristustuhinas
mõnusa talve rõõmud meelest ei läheks.
Pühadele vastu läksime soovipostkastiga. Kaarte oma pühadesoovidega
sai postitada raamatukogust nii jõulude kui uusaasta eel. Tervitusi raamatukogust said ka meie lähedasemad
koostööpartnerid ja siinkohal edastame ka veel alanud aastaks head soovid
meie lugejatele ning kaasteelistele.
Vaatamist ja kaasamõtlemist on
meie kogus huvilistele väljapanekuna
ka nüüd, kui juba uus kuu ja teised tegemised. Uudistajad on oodatud tutvuma Kristel Kortini autorinäitustega,
mis jääb üles pea kogu talveks.
Kristel Lehtme
Väike-Maarja raamatukogu direktor

Marko Pomerants oma
raamatut esitlemas.
Foto Anu Laumets

Meisterdamas.
Foto Kristel
Lehtme

Hingedekuu
toimetused.
Foto Kristel
Lehtme
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Väike-Maarja valla algus
1990. a. jaanuari kuu Agroﬁrma PANDIVERE teabelehes nr 18 küsib tolleaegne Väike-Maarja külanõukogu esimees
hr Olev Liblikmann: „Kas me valime
vallavolikogu?“ ja samas vastab: „Usun,
et jah“.
1989. a. 10. detsembri kohalike valimiste tulemused Väike-Maarjas: Juta
Haasma, Argo Kaasik, Ahti Kaskema,
Maimu Kalvet, Toomas Kalvet, Ene
Kinks, Toomas Käbin, Olev Liblikmann,
Villi Likemets, Ellen Lossi, Olavi Lossi, Ellu Moisa, Endel Mäesepp, Mihkel
Mänd, Sirje Mätas, Bruno Münter, Riho
Pau, Heiki Pärnamägi, Mall Võhandu.
Sellel ajal töötasin veel Väike-Maarja
kolhoosis töökaitseinsenerina. Aastatega ununeb palju. Võtan appi vanad
ajalehed.
1991. a. 1. oktoobrist lakkas töötamast Väike-Maarja külanõukogu ja
1991. a. 12. detsembril kinnitati Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi

Sirje Lell – sekretär-masinakirjutaja
Virve Vaarik – kaadriinspektor
Maarika Maripuu – raamatupidaja
June Järva – raamatupidaja
Heli Vettik – kassapidaja-raamatupidaja
Juta Sepp – koristaja
1992 a. asusid valda tööle:
Mihkel Mänd – haridusnõunik
Ain Otter – metsanõunik – inspektor
Eve Post – maakorralduse tehniline
töötaja
Gülnara Nüganen – maakorralduse
tehniline töötaja
Jüri Sild – majandusnõunik
1993 a. asusid valda tööle:
Peeter Rahnik – vallasekretär
Ants Haasma – ehitusnõunik
Ekke Võhandu – autojuht-asjaajaja
Alo Sillamaa – arvutispetsialist

Tugikomando.
Kiirabi töötas ikka edasi nagu varem. Nägin võimalust, et kiirabi, tuletõrje ja politsei peaksid töötama ühe
väljakutse peale. Selleks töötasin välja
projekti ja Väike-Maarja vallavalitsus
esitas selle EV Päästeteenistusele. Vastati, et see on väga hea aga raha puuduse tõttu ei saa kasutusele võtta. Elu
näitas, et mõne aasta pärast võeti see
Eesti Vabariigis kasutusele.
Kaitseliit. 1992 a. oli kaitseliidus
kakskümmend meest, neist pidevalt
tegutses kümme. Valla abiga sai muretsetud neile spetsriietus, relvi ja laskemoona. Sageli nad abistasid Pandivere
Päevade organiseerimisel, päästetöödel ja mujal, kus oli turvamist vaja.
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Rakkes tähistati Faehlmanni
sünnipäeva konverentsiga
Rahvuseepose „Kalevipoeg” mõtte
algataja, kirjanik ja arst, keeleuurija,
Õpetatud Eesti Seltsi esimene esimees
Friedrich Robert Faehlmann sündis 31.
detsembril 1798 Rakke lähedal Aos. Sel
aastal möödub tema sünnist 220 aastat.
Faehlmannid põlvnevad Kadrina
kihelkonnast Vohnja vallast. Friedrich
Roberti isa Heinrich Johann oli Ao mõisas mõisavalitseja. Pärast Friedrichi
ema surma võttis mõisaomanik von
Paykull poisi enda perekonda ja temast
sai Friedrichi esimene õpetaja. Andekas poisis avaldus varakult soov õppida. Ao härrastemajas sai alguse tema
huvi arstiteaduse vastu. Üheksa aasta-

se 220. sünniaastapäeva tähistas Rakke
Hariduse Selts koostöös Rakke Kooliga
konverentsiga „Friedrich Robert Faehlmann 220”, millel osales sadakond
õpilast ja õpetajat Kiltsist, Simunast
ja Rakkest ning seltsirahvas. Avasõnad
lausus Rakke Kooli direktor Igmar Matto. Osalejaid tervitas Väike-Maarja valla
haridusnõunik Aare Treial. Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Kristi Metste rääkis oma ettekandes „220 aastat Faehlmanniga” Faehlmanni eluloost, tema
tööde tähendusest Eesti kultuuriloos
ja sellest, mida on veel tema tööde
puhul avastada. Allakirjutanu ettekande teemaks oli „Faehlmann ja Rakke”.
Tutvuda sai Faehlmanni portreede väl-

Politsei. Paarist miilitsast pidi saama Väike-Maarja Politseijaoskond. Ja

Esinevad Rakke Kooli laululapsed ja õpetaja Eve Martjak.
Foto Mare Jaansen
japanekuga.
sena viis isa Friedrichi Liigvalla mõisa
Ettekannetele järgnes Väike-Maarja
kooli, kus ta õppis kaks aastat. Seal
valla koolide 5.-9. klasside õpilasteõppis ta baltisakslasest õpetaja Venzele korraldatud kodukoha muistendite
lit kuulates tundma mitmete rahvaste
konkursi võitjate autasustamine.
muinasjutte. Aos tekkis tal ka huvi eesti
5. klasside parimateks osutusid Rakrahvaluule vastu. Juba lapsena mõistis
ke Kooli õpilaste Gregor Põdra, Markus
ta, et eestlased on kannatliku loomuVerbo ja Robin Martin Deedini kirjutaga, aus ja iseloomuga rahvas, kel jääb
tud muistendid.
puudu vaid haridusest. Tartu Ülikoolis
6. klasside parimateks tunnistati
õppides tegi ta koolivaheaegadel pikki
Karmel Karro Rakke Koolist, Andero
jalgsimatku Ao ümbrusesse, pannes
Siim Simuna Põhikoolist ja Henry Ojakirja rahvapärimusi ja Kalevipoja muismäe Rakkest.
tendeid. Tervise halvenedes püüdis
7. klasside arvestuses sai esikoha
siiski üles kirjutada Kalevipoja jutte,

Väike-Maarja vallavalitsuse esimene volikogu, liikmeid oli 19.
I rida: (vasakult) Toomas Kalvet, Ellu Moisa, Maimu Kalvet, Olev Liblikmann;
II rida: Ahti Kaskema, Ene Kinks, Ellen Lossi, Mall Võhandu, Olavi Lossi;
III rida: Toomas Käbin, Endel Mäesepp, Riho Pau, Mihkel Mänd, Villi Likemets, Heiki Pärnamägi, Bruno Münter.
Pildilt puuduvad Juta Haasma, Sirje Mätas ja Argo Kaasik.
seadlusega juriidiliselt Väike-Maarja
vald. Valla volikogu esimees hr Olev
Liblikmann tõi Väike-Maarja kolhoosist
väga palju juhtivaid töötajaid ja keskastme spetsialiste Väike-Maarja valda tööle. Ta tegi ka mulle ettepaneku,
et jätkaksin kolhoosis pooleli jäänud
tööd vallas. Ja nii asusin tööle 1. märtsil 1992. aastal. Väike-Maarja vallas turvanõunikuna.
Esimene vallavalitsuse koosseis
oli:
Jüri Poolak – vallavanem
Peeter Albi – abivallavanem
Helve Pugonen – pearaamatupidaja
Rosalie Valtin – vallasekretär
Ruth Albi – maanõunik
Olev Liblikmann – Väike-Maarja piirkonna saadik
Toomas Käbin – Vao piirkonna saadik
Ahti Kaskema – Triigi piirkonna saadik
Vallas töötasid veel:
Lea Mäesepp – sotsiaalabinõunik
Ilve Tobreluts – kultuurinõunik
Olavi Lossi – turvanõunik
Mare Nirgi – keskkonnanõunik

Meie külanõukogul ja Soomes Hausjärvi vallal oli 24.11.1989 a. allkirjastatud sõprus- ja koostööleping. Nüüd
palusime abi vallavalitsuse töötajate
koolitusel. Käisime mitmel korral Soomes ja soomlased meil. Kõik oli uus ja
huvitav. Tuli unustada kommunistlik ellusuhtumine, mida meile oli õpetatud
ja meilt nõutud viimased 50 aastat. Pidime hakkama mõtlema ja töötama kapitalistlikult. Selles abistas meid väga
palju Hausjärvi vallavalitsus.
Töölepingu järgi oli minu ülesandeks valla kodanike turvalisuse tagamine. See tähendas koostööd tuletõrje,
kiirabi, kaitseliidu ja politseiga. Väga
palju kulus aega värskelt tekkivate ﬁrmade juhtide nõustamisele uue töölepinguseaduse kasutamisel.
Tuletõrjest – uue nimetusega Päästeteenistus. Väike-Maarja kolhoosil oli
Kaarmal tuletõrjedepoo, üks auto ja
kaks meest valves. Oli vaja komplekteerida 24 tunnine nelja-meheline valve,
et nad saaksid tulekahju korral lõksu
jäänud inimesi päästa. Võttis aega mis
võttis, aga Kaarma depoost sai Lääne-Virumaa Päästeteenistuse Kaarma

saigi. Parimal ajal oli jaoskonnas 32
politseinikku (ette oli nähtud 36 ametikohta), kes pidid tagama elanikkonna
turvalisuse Tamsalu linnas, Tamsalu,
Väike-Maarja, Rakke, Simuna ja Laekvere vallas. Siis oli ka kuritegevuse avastamise protsent üle 80, Eesti keskmine
oli 33%. Neid aitas heade töötulemuste
eest materiaalselt vald.
Valla alguses oli üks mahukam töö
prügimajanduse korrastamine. See
pandi volikogu poolt minule ja keskkonnanõunikule ülesandeks. See kestis
peaaegu terve aasta. Värskelt tekkinud ﬁrmad (aktsiaseltsid, osaühingud,
usaldusühingud, suurfarmid jpm) ei
teadnud veel isegi, kui palju ja millist
prügi neil tekib. Kust ja millised konteinerid saada? Kui palju ja milliseid
vaja? Kuhu panna? Kes tühjendab?
Kuhu viia? Kes tühjendab settekaevud?
Kes tühjendab kuivkäimlad? Jne. Aga
hakkama saime.
Järgmine suurem töö vallas oli mul
Päästekooli loomine. Aga sellest järgmisel korral.
Olavi Lossi

Aime Kinnep, Rakke Hariduse Seltsi esinaine. Foto Mare Jaansen
Crystal Speli Lõhmus Kiltsi Koolist,
jätkates tööd eesti keele ja rahvaluule
teise koha Renita Priks Simunast, koluurijana. Ao jäi talle kalliks surmani,
manda koha Henry Visnapuu Simuna
kuhu ta ikka tahtis tulla.
Koolist.
Endise Ao mõisa hoonetest pole
8. klasside seas kuulus esikoht Kiltenam ammu midagi säilinud. Faehlsi Kooli õpilasele Moona Mürgile, teimanni nime kannab Rakke peatänav.
ne koht Mia Lota Maasikale Simunast,
Sellel tänaval aadressil Faehlmanni tee
kolmandat kohta jagasid Birgit Vunder
33 asuvas Rakke Hariduse Seltsi muuRakkest ja Joonas Palmisto Simunast.
seumis on Faehlmannile pühendatud
9. klasside parim oli Adrian Parko
stend. Muuseumis on vanimateks vältöö, teine oli Jonete Visnapuu muisjaanneteks Faehlmanni kohta Tartus
tend, mõlemad Simuna Koolist.
1929 välja antud album „Friedrich RoKõigi muistenditega on võimalus
bert Faehlmann” ning „Faehlmanni ja
tutvuda Rakke muuseumis.
Kreutzwaldi kirjavahetus” aastast 1936,
Täname õpilaste juhendajaid: Ada
milles on toimetaja Mart Lepiku püVäät Kiltsi Koolist, Siiri Kanarbik Sihendus Rakke 7-aastasele Koolile.
muna Põhikoolist ja Leonoore Meerja
1957. aastal tähistasid Rakke kooRakke Koolist.
linoored tuntud koduloolase Helmut
Joonuksi eestvedamisel Aos FaehlmanAime Kinnep
ni sünnikoha mälestuskiviga. Kivi ümbRakke Hariduse Selts
ruse puhtuse eest kannab juba aastaid
hoolt Einmanni pererahvas.
Tuntud kirjamehe ja kultuuritegela-
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95 aastat Helmut Joonuksi sünnist
tal asus H. Joonuks tööle
Helmut Joonuks sündis 10.
Rakvere muuseumi kultuujaanuaril 1924 a. Salla vallas
rimälestiste inspektorina,
Tammiku külas talupidajate
kuid jätkas Rakkes tundide
kuuenda lapsena. Kooliteed
andmist kord nädalas kuni
alustas 1932 a. Salla-Tam1973. aastani. Pensionile
miku algkoolis. Edasi õppis
siirdus 1987 a.
ta Väike-Maarja GümnaaEsimesed luule- ja kirsiumis, mille lõpetas 1943
jandusalased
katsetused
a. Samal aastal mobiliseetegi ta juba algkoolipäevil.
riti ta Saksa sõjaväkke, kus
1938 a. alustas kodukoha
teenis kirjasaatjate rühma
Helmut Joonuks.
keele kirjanduslike ajalookullerina. Sõja lõpul langes
Foto erakogu
materjalide kogumist, mida
vangi ja saadeti Venemaale
saatis Akadeemilisele Emakeele Seltsisunnitöölaagrisse, kust vabanes 1946
le ja Kirjandusmuuseumile. Võttes osa
a. sügisel. Kodumaale saabudes asus
nende materjalide kogumise võistlusta tööle Simuna kooli õpetajana. 1947
test ja pidades kirjavahetust nimetaa. tuli õpetajaks Rakke kooli. 1970. aas-

tud asutuste teaduritega, jätkas seda
tööd ka Rakke päevil. Ajakirjanduses
on ilmunud üle kolmesaja H. Joonuksi
tehtud foto, parimad neist on avaldatud kogumikus “Kirjanduslikke paiku
Eestis”. H. Joonuks on kirjutanud ligi 30
ümbruskonna vaatamisväärsusi tutvustavat turismibrošüüri.
Suure osa oma elutööst tegi Helmut
Joonuks Rakke koolis töötades. Siin sai
temast üle Eesti tuntumaid kodu-uurijaid, vanavarakogujaid koos Rakke
kooli õpilastega ja Rakke koolile palju
kuulsust toonud muuseumi loojana.
Muuseumis oli eksponaate vähemalt
viieteist tuhande ringis (koos fotode ja
dokumentidega). Muuseum tegutses

1960.-70.aastatel. Aastakümneid hiljem sai kogutu aluseks praeguse Rakke
Valla Hariduse Seltsi muuseumi loomisel.
Helmut Joonuks oli arvestatav kollektsionäär. Tema suurim armastus oli
biblioﬁilia. Tal olid eksliibriste, postkaartide, markide, müntide, paberrahade ja märkide kogud.
Helmut Joonuksi algatusel on püstitatud mälestuskivid Oskar Lutsule,
Ernst Birnbaumile, Juhan Haamerile
ja mälestusplaat Ferdinand Mühlhausenile Rakkes, mälestuskivid Fridrich
Robert Faehlmannnile Aos ja Karl Ernst
von Baerile Piibes.
Helmut Joonuks suri 6. mail 2001 a.

ja on maetud Simuna kalmistule.
Helmut Joonuksi tegevus oli muljetavaldavalt laiahaardeline ja mitmekülgne. Tema mälestus vääriks senisest
enam jäädvustamist.
Malle Mattisen
Rakke Valla Hariduse Selts
Kasutatud allikad:
Olav Mäe „Helmut Joonuks saanuks
90-aastaseks” Virumaa Teataja 11.01. 2014.
Aime Kinnep „90 aastat Helmut Joonuksi
sünnist“ Rakke Kaja Nr.1 veebruar 2014

Simuna eakate klubi „Elurõõm“ väisas Ida-Virumaad
Selle lõikuskuu ja võimalik, et ka suve
ühel kuumemal päeval, 9. augustil
(mõnede andmetel oli +32 kraadi sooja), külastasime Virumaa huvitavamaid
paiku, nagu ka eelnevatel suvedel mujal Eestimaal.

la-Nõmmelt sõitsime esialgu Kukruse
mõisa.
Kohtla-Nõmmelt sõitsime esialgu
mööda, sest Kukruse Polaarmõis ootas
meid varem ja jõudsimegi õigeks ajaks.
Mõisa ruumides oli kogutud palju

Võlumäe 2002. aastal püstitatud Tobeduse monument
protestiks rahavõimu vastu. Foto Kalev Viiksaar.
Alustasime hommikul sõitu Kiikri
bussiga Simuna rahvamaja juurest kell
7.00. Esimene peatus oli Mõedaku suusabaasis, kust sõitsime Võlumäe juurde, et uudistada „Tobeausammast“.
Mäe veerele oli paigutatud Eesti oma
ühekroonine raha – ausammas, mille
peal on kirjas „Eesti rahariik“ ja nomi-

mööblit, tööriistu, riietust jm. Seintel
olid pildid omaaegsetest valitsejatest,
põhiliselt von Tollid, kes valitsesid umbes 250 a. 1902 a. hukkus ta Jäämerel.
Ed. Von Toll uuris Põhja-Jäämere ümbrust ja otsis ka nn Sannikovi maad,
mida aga ei leidnud. Vanem põlvkond
peaks mäletama ﬁlmi Sannikovimaast.

Kukruse jäämuuseum. Foto Jüri Kalvet
Tavaliselt riietati mõisaprouat Panaaliks „1 tobedus“. Kohalik mees Ülo
riisi tegumoe järgi. Tehtud kleiti pandi
Sinisalu, kes kuidagi tobedal ´kombel
selga kahe abilisega. Tolleaegset orirahameestele ja totratele seadustele
ginaalmööblit asendas ühelt talupining reformidele ette jäi, vara kaotas
dajalt ostetud kapp. Ka tarbeesemed
ja kibestus, otsustas niimoodi selle
olid muuseumi jaoks annetanud paljud
monumendi püstitamisega tähistada
kohalikud inimesed. Esimese Eesti Vaaastaid 1991-2002, mil Eesti Vabariik
bariigi (1918-1940) ajal alates (1925tobedaks rahvariigiks muutus.
16960) oli mõisas venekeelne kool.
Tubli dendroloogina on ta VõlumäeMõisas oli ka sovhoosi kontor ja
le rajanud pargi, kus kasvab umbes neEesti Põlevkivi Kukruse kaevanduse
lisada puuliiki. Märkimisväärne paik,
kontor. Mõis hakkas lagunema pärast
mida tasub külastada. Ajakirjanik Rein
kaevanduse sulgemist. Ka tiigid kuivaSikk kirjutab: „Viimane kui üks, kellele
sid ära nagu paljud kaevanduse ümberolen seda kiiksuga monumenti näidakaudse talude kaevud ja veekogud. Giid
nud, vakatab“.
rääkis ka Maidelitest, kes olid mõisa
Võlumäelt jätkus pikem sõit kaevuomanikud. Oletatatakse, et Eesti Rahritemaale (kui nii võib öelda) ja Koht-

Varvara – Kogu Venemaa Iguukolme põhjust. Esiteks on Pühtitsa
vusarhiiv. Tagasitee läks Kohtla-Nõmmenja
klooster Jumalaema vaimu kodu (vt lemele.
Aleksius II oli see, kes 36 aastat tagend imelises sinises rüüs imekaunist
Kaevandusmuuseumi
jõudsime
gasi Kuremäe kloostri praeguse juhi
naisterahvast, kes Kuremäel taevasse
veidi enne kokkulepitud aega. OstsiVarvara iguumenjaks pühitses. Praegu
lendas). Teiseks pole klooster kunagi
me piletid ja riietusime kaeviku-kuube
kutsutakse teda austava nimetusega
ja panime kiivrid pähe. Seejärel
Kogu Venemaa Iguumenja.
laskusime kuni 8 m allpool asuTollasest ajast mäletab ta seda, kuivatesse
kaevanduskäikudesse,
das matuška-iguumenja temalt küsis:
saades osa kaevurite igapäevasest
“Valja, kas sa niita oskad? Ei oska. Aga
tööelust niisketes ja hämarates
sirpi oskad käes hoida? Ei. Aga lehma
tingimustes. Kaevanduskäike on
lüpsta? Ei. Aga mida sa siis üldse osumbes 1 km. Astusimegi läbi erikad?”
nevatest kaevurite tööpaikadest,
Kui Varvara oli 37, pühitseti ta iguusõitsime tõelise kaevurirongiga
menjaks.
ja tutvusime mitmesuguse tehPühtitsas teevad nunnad iguumenja
nika ja tehnoloogiaga. Kogenud
juhtimisel kloostri igapäevaelus vajaendine kaevur (nüüd giid) käivitas
likke töid. Nad õmblevad, valmistavad
mitmesuguseid masinaid ja tutsüüa, ehitavad ja koristavad.
vustas töövõtteid. Kaevuritel oli
Kloostri kantseleis töötavate vaimuväga raske füüsiline töö. Päevas
like töövahendid käivad ajaga kaasas.
tuli laadida vagunitesse ühekArvuti, internet ja mobiiltelefonid on
sa tonni põlevkivi ja töötasu oli
siinses kontoris sama tavalised nagu
kah kõrgem. Kui tavatööline sai
igal pool mujal.
60ndatel umbes 75 rubla, siis kaePõhiline, millega nunnad tegelevur 250-350 rubla. Maa all oli ka
vad, on palvetamine. Need inimesed
kaevuri söökla, kus maitsesime
loobuvad ilmlikust ühiskonnast, nad
lõunasööki. Oli võimalus nautida
annavad tõotuse, mis tähendab tsölikoos sõpradega Kaevuri Kanget –
Maa all puudus mobiili levi. Jüri kasutab
baati, paastumist, igasugusest varast
jätsime proovimata!
koju helistamiseks vana telefoni.
loobumist.
Paari tunniga saime kaevanduFoto Kalev Viiksaar
Pühtitsa kloostri esimene iguumense külastatud ja lõunatatud. Kogu
ja, kelle nimi oli samuti Varvara, rääolnud suletud (isegi nõukogude ajal
rikastusvabriku, Paetorni ja ümbrusega
kis, et kloostri vaimulaadi märkas juba
mitte). Kolmandaks kujunes nii, et Vetutvumiseks oleks kulunud umbes neli
Kroonlinna Püha Johannes, kes ütles,
nemaa patriarhiks sai Aleksius II, Eestitundi. Mõned võtted õues, kus uudiset Jumalaema klooster püsib sellisena,
maal sündinud mees, kellele Kuremäe
tasime Eestimaa kaevanduste kõige
et nunnad ei hakka seal iialgi millestki
klooster oli väga kallis. Ta hoolitses
suurema ekskavaatori kõige suuremat
puudust tundma. Kui nad teevad tööd,
Pühtitsa kloostri eest.
koppa ja sõit jätkus Kuremäe kloostri
saavad ka kõhud täis.
Praeguseks on Pühtitsa nunnakloospoole. Buss jäi parkimisplatsile, kust
Pühtitsa kloostri tänane juht Ema
ter üks suuremaid Vene Õigeusu Kiriku
algas umbes kilomeetrine jalgsiränVarvara ütleb, et palju sõltub ikkagi selnaiskloostreid. Kloostris elab kokku 172
nak kloostri poole. Enne kloostrit oli
lest, kuidas me elame ja ennast üleval
noviitsi ja nunna. Kuid nõukogude ajal
surnuaed ja kõrvalhoonete ees suur
peame. Kui me armastame inimesi, võoleks kloostri asemele äärepealt kaemuruplats, kus niitis programmeeritud
tame neid vastu, toidame neid – ei jäta
vurite profülaktoorium asutatud. Just
masin (st arvuti pani talle paika kogu
niitmist vajava platsi).
Viktoria Ladõnskaja ja Tatjana Pavlenko avaldasid ajalehes „Ekspress“,
et vene nunnakloostri juht on saanud väljaõppe Püha Uspenski Pühtitsa nunnakloostris. Ligi kahekümnest
nunnast on saanud Venemaa kloostri
iguumenjad ehk juhid. 1991. a. märtsis
saadeti Moskva ja kogu Venemaa Patriarhi Aleksius II õnnistustega Pühtitsa
kloostrist Kostromasse nunn Innokentia. Tema ülesandeks oli taastada Anastassia Issanda Ilmumise nunnaklooster.
1996. a. ülendati naine sama kloostri
igumenja (juhi) seisusesse. Nunn Afanassia (oli Kuremäe kloostri diakoniss)
kinnitati Venemaa Kiriku Püha Sinodi
otsusega Moskva Ristija Johannese
nunnakloostri ülemaks. Siberi linnas
Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster
Kogalõmis valmis pärast nõukogude
ehk Kuremäe klooster. Peakirik. Foto Kalev Viiksaar
korra lagunemist kirikukompleks ja
Jumalaema meid kunagi hätta. Ärge arAleksius II, saades Tallinna ja Moskva
moodustati õigeusu kogudus ning ravake, et meie kirik on iseenesest selline
metropoliidiks, suutis kloostri hävinjati Põhja klooster. Emakloostri valikul
ja et antikristus siia ei tule. Kõik sõltub
gust päästa.
oldi ühel meelel – selleks pidi saama
ikkagi sellest, kuidas me elame.
Sellepärast oodati Tema Pühadust
Kuremäe Pühtitsa nunnaklooster. Isegi
Järgneb…
tänavu sügisel Pühtitsasse mitte nagu
Jeruusalemmas asuva õigeusu nunnakkülla, vaid nagu koju. Ema Varvara kirloostri igumenja pärineb Eestist.
Pensionär Jüri Kalvet
jelduse järgi on Tema Pühadus käitumiMiks on Pühtitsast saanud tähtis
Simuna eakate klubi esimees
selt väga lihtne inimene.
usukeskus? Selle juht Varvara loetleb
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Väärtustest nii- ja naamoodi
Aasta 2018 möödus Simuna kooli
jaoks töiselt ja stabiilselt. Oli rõõme
ja muresid, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, õppimine ja õpetamine vaheldus huvitegevuse ja vabaaja veetmisega.

ma lähevad ja mis kell koju jõuavad.
Vanematest inimestest lugupidamine
oli iseenesestmõistetava käitumise
osa. Isa roll poegade kasvatamisel on
olnud väga oluline. Isa härrasmehelik
käitumine on mõjutanud poegi samuti

ja koos on võimalik leida lahendusi.
Meil siin Simunas on koostööaldis ja
tegus kogukond. Kuid ometi on üksikud
tõrvatilgad mis meepotti küll ära rikkuda ei suuda, aga teevad meele mõruks.
Olid imeilusad jõulupühad. Valged ja

• väärtustab koostööd õpetajate ja
koolikaaslastega nii tunnis kui ka muudes tegemistes;
• toetab ja abistab kaaslasi;
• tunnistab oma vigu ja heastab eksimuse;

• ei ole vägivaldne, kaitseb nõrgemaid;
• tervitab kaasõpilasi, õpetajaid ja
teisi majas viibivaid täiskasvanuid;
• vastutab oma käitumise, sõnade ja
tegude eest nii klassis kui ka mujal.
Väga suur osa lapsi käitubki nii nagu
reeglid ütlevad. Alles hiljuti teatas üks
noormees kui ma talt kodukorra täitmist nõudsin, et reeglid ongi rikkumiseks. Selgitasin talle kannatlikult mis
juhtub kui mina otsustan ka ühel päeval, et reeglid on rikkumiseks ja lähen
tall näiteks kurikaga kallale: esiteks on
tal valus, teiseks saab Simuna Kool
väga kuulsaks. Kõik meediaväljaanded
kajastavad juhtunut ja mind pannakse
vangi. Kool saab uue direktori ja mina
elan oma elupäevade lõpuni kenasti maksumaksja kulul. Kui just väga
hea käitumise eest ennetähtaegselt
ei vabastata. Kutt jäi endale kindlaks,
et tema võib reegleid rikkuda ja mina
mitte.
Loo lõpetuseks nii palju, et tegelikult on meie ümber suur hulk toredaid,
teadmishimulisi, viisakaid ja ettevõtlikke noori inimesi. Need juhtumid mis
eelpool kirja said on siiski üksikud.
Halvad asjad ei kao meie elust kuhugi
ja on vist isegi vajalikud, et märkaksime
kui palju on siiski head, ilusat ja väärtuslikku meie ümber.
Väärtuslikku uut aastat!
Kaja Põldmaa
Simuna Kooli direktor

Simuna kool. Foto Henry Liiber
Sel korral kirjutan väärtustest. Mis
need väärtused on? Mõne jaoks on
väärtuslik aeg, perekond, sõbrad, teise
jaoks raha, väline ilu, kolmanda jaoks
tagasihoidlikkus, tarkus, jätkusuutlikkus. Üks ei välista teist, teine kolmandat ja vastupidi.
Möödunud aastal osalesime konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool“.
Meie ponnistused kandsid vilja ja meid
pärjati tiitliga „Hea kooli teerajaja“.
Simuna Kooli arengukava tiitellehel on Sari Sarkomaa sõnad: „Milliseid
väärtusi me noortele edasi anname,
sellise tuleviku me saame“. Ja nii on.
Sellise tuleviku me saame milliseid
lapsi me praegu kasvatame. Meie koolil
on veel pikk tee käia, et jõuda tõdemuseni, et nüüd on kõik väga hästi ja paremini saab ainult õige pisut. Ülimalt
tähtis on kooli ja kodu koostöö ning
kooli ja kodu ühised väärtushinnangud. Kõik suured teod saavad alguse
pisikestest. Alljärgnev on minu isiklik
vaatenurk ja selle abil olen oma kolm
last üles kasvatanud. Ei saa öelda, et
ma olin ilmeksimatu. Neljanda lapse
kasvatamisel järgin samu põhimõtteid
ja püüan varem tehtud vigu vältida.
Täiskasvanud laste pealt on väga hästi näha, et tuleviku kujundamisel on
olulised nii kooli kui kodu rollid. Eriti
tähtis lapse kasvatamisel on ema ja isa
ühised tõekspidamised ja nõudmised
mis lapsele esitatakse. Ei tule hääd
nahka sellest kui ema räägib üht, isa
teist ja kool hoopis kolmandat. Laps
sattub suurde segadusse, kaotab piirid ja õpib üsna ruttu selle poolega
manipuleerima mis/kes talle sel hetkel
kõige kasulikum tundub. Meie pere lastel on olnud õigus kaasa rääkida pere
ettevõtmistes ja kui vanemate ja laste
arvamused lahku läksid leiti ühiselt
siiski kompromiss. Lastel põhitööks
oli kooliajal õppimine, kuid oli ka kodutööde kohustus: muru niitmine,
puude kandmine, nõude pesemine, tubade koristamine. Ega see töö tegemine alati libedalt läinud, oleks lasknud
lastel niisama olla, küllap nad oleksid
rõõmustanud. Kohustus oli alati öelda
kuhu ja kellega lapsed vaba aega veet-

daamidele uksi avama, raskeid pakke
kandma jms. Tütred ei tõtta meesterahvale kõrvakiilu andma kui viimane neile
palitut selga aitab. Sest nad teavad, et
see pole ahistamine vaid igapäevane
viisakus.
Oleme lapsevanematena saanud kiita võhivõõrastelt inimestelt selle eest,
et meie lapsed on nii viisakad, abivalmis ja töökad. See on eriliselt hea tunne ja mitte ainult sellepärast, et kiidusõnade kuulmine hästi mõjub, vaid just
seepärast, et tead – me mitte ainult ise
ei arva, et meie lapsed on imeilusad ja
hästi kasvatatud, vaid see hakkab ka
võõrastele silma.
Oma töös puutun tihti kokku arusaamaga, et turvavööd kinnitatakse, helkurit ja kiivrit kantakse ning piirkiirusega
sõidetakse selleks, et „ment“ teeb muidu trahvi. Oh heldeke! Kui Juku sõidab
jalgrattaga, ilma kiivrita, käed hoidmas
nutitelefoni, pilk ekraanil võib vabalt
juhtuda, et ta ühel hetkel käntsu käib
ja oma pea ära lööb. „Mendil“ ei ole
põrmugi valus. Kui ilma helkurita Mari
või Jaan pimedal ja talvel enamasti libedal teel auto alla jääb, sest ta polnud
nähtav. „Ment“ jääb ikka täiesti terveks
– ei saa surma ega viga. Kui bussis või
autos sõidetakse ilma kinnitamata turvavööta ja sõidukijuht peab ohu vältimiseks ootamatult ja järsku pidurdama
jääb „ment“ ikka terveks.
Teine suur mure on valetamine.
Tean kindlalt, et üks pisike piiga sõitis
koolibussis kinnitamata turvavööga.
Kui klassijuhataja uuris: „Kes sõitis lahtise turvavööga?“ Kinnitas tüdruk, klassijuhatajale sügavalt silma vaadates,
et tema see küll ei olnud. Lapsevanem
kes on aastaid lasteaia kohatasu võlgu
kinnitab silmagi pilgutamata, et just
eile sai võlg makstud. Kui tõttan igaks
juhuks raamatupidaja käest uurima, et
kas tõesti mure murtud – selgub kurb
tõsiasi, et ei ühtigi…
Ühtpidi ma mõistan valetavaid inimesi, ilmselt ei tee nad seda paha pärast, vaid selleks, et asjad paistaksid
paremini kui nad tegelikult on, aga see
pole väärtus. Väärtus on rääkida tõtt ja
kui on muresid, siis tuleb neid jagada

härmas, mõnusate külmakraadidega.
Simuna alevik säras jõulutuledes. Peeti
mitmeid jõulupidusid, kooli ja lasteaiapeol esinesid nii lapsed kui õpetajad.
Kohal olid jõuluvanad suurte kingikottidega. Kuusk oli karras ja meel harras
nagu luuleread kirjutavad. Ilmselt läks
siiski mõnel nö “tõrvatilgal“ meelest
jõulude tähendus, sest kuidas muidu
seletada koolimaja varikatusel lebavaid
tühje õllepudeleid ja bussijaama esisel
platsil pikali lükatud kempsu. Optimistina olen rõõmus, et pudelid aknasse ei lennanud ja aknad terveks jäid.
Kempsu puhul saab optimism otsa ja
tahaksin, et saatusesõrm selle vägilase
ükskord olukorda paneks kus tal oma
häda mujale teha pole kui püksi ja soovitavalt suure rahvahulga ees.
Pärast seda kui ühiskonnaõpetuse
tunnis oli käsitletud laste õigusi, tulid viimased klassist välja ja olid õige
puhevil, sest neile räägiti mis õigused
neil kõik on. Kui imestasin, et kas kohustusi siis enam sugugi pole hakkas
puhevil olek tasapisi taanduma ja tuli
välja, et lausa iga õigusega käib kaasas
kohustus.
Mõne aasta tagune näide jälle elust
enesest: Õpilane jäi suitsetamisega
vahele. Minu kui täiskasvanu ja koolijuhi kohus on ju hoolitseda selle eest,
et õppetöö ajal laps oma tervist ei
kahjustaks ja täidaks kooli kodukorda.
No kutsusin õpilase oma kabinetti ja
noomisin teda. Temal oli õigus enda
arvamust avaldada ja seda ta tegigi.
Lüües kabineti ukse tagantkätt suure
mürtsuga kinni nimetades mind lolliks
lehmaks. Kuigi ÜRO laste õiguste kontseptsioon ei pea kindlasti silmas lapse
õigust oma arvamust avaldada sellisel
kombel. Õpilane ei teadnud või pigem
ei tahtnud teada, et tal on ka kohustus
kaasinimestega suhtlemisel käituda
lugupidavalt. Mina ei saanud sellest
eluaegset traumat. Kahju oli lihtsalt
noorest inimesest, sest viisakalt käitudes on elust märksa lihtsam läbi minna
(jällegi omal nahal järele proovitud).
Simuna kooli kodukorrast vaatavad vastu alljärgnevad punktid:

Vigade parandus
Detsembrikuu Väike-Maarja valla infolehes on kahetsusväärsel kombel
Vao küla tegemisi kajastavas artiklis
sisse lipsanud eksitav faktiviga.
Palume vabandust! Tiit Võhandu
oli omal ajal küll tulihingeline ratsaspordi toetaja, kuid tema oli tõsise
ja asjaliku olemisega ning otsekohese ütlemisega mees. Tembumees oli
Johannes Ehastu, kellel olla selle hobuse sööklasse viimise tembu eest
ka parteiline karistus määratud.
Suulise pärimuse levik nooremate põlvedeni on kahjuks nagu rikkis
telefoni mäng, kus viimane kuulja
saab asjadest teisiti aru, kui esime-

ne ütleja oli mõelnud. Siit üleskutse
Vao ratsaspordi ajaloo mäletajaile –
see ajajärk väärib põhjalikku ja süstemaatilist kirjapanekut!
Tore on tajuda, et kohalikul infolehel on palju tähelepanelikke lugejaid, kes ei pea paljuks tagasisidet
anda. Vaatamata infoajastu võidukäigule, on ka paberlehte väga vaja.
Soovime omalt poolt infolehe toimetusele tegusat 2019. aastat!
Vao kogukonna MTÜ ja Vao Ratsaklubi nimel
Mihkel Mehiste
Vao külavanem

Vao karikas. Foto Ulvi Mehiste
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Kuidas me Soomes Struvet
otsimas käisime
Õnn, et saan elada nii erilises piirkonnas, nagu seda on Väike-Maarja vald.
Selle piirkonna teevad eriliseks loodus, inimesed, kultuur ja siis veel midagi. See midagi on teadmine, et siin
asub miski, mis on oluline mitte ainult
meile, vaid tähtis ka kogu ülejäänud
maailmale – UNESCO kaitse all asuvad
Struve geodeetilise kaare baasjoone
punktid Simunas ja Võiveres.
18. novembri hommikul seisin Triigi bussijaamas ja jälgisin kurvi tagant
läheneva sõiduki esilaternaid. Mõne
hetke pärast algas sõit Soome, Pedäjävesi valda, kus toimus rahvusvaheline
seminar The Hygge & Heritage – World
Heritage and Local Services Seminar,
mis keskendus UNESCO maailmapärandi paikade populariseerimisele ning
ümbritsevate kogukondade turistidele
atraktiivsemaks muutmisele.
Pärast mõningaid peatusi Rastla
teeotsas, Tamsalus ja Tallinnas saime
kokku lõbusa ja tegusa seltskonna kel-

kogunesime Pedäjävesi kultuurikeskuse suurimasse saali, et päevaga pihta
hakata. Silma hakkas noorte inimeste
rohkus. Meie seltskond oli suuremalt
jaolt 40+ vanuses, kuid ülejäänud saal
koosnes 30- inimestest. Kogemus on
pärandi edasiandja ja värskus selle
edasikandja.
Ettekannetest sügavaima mulje jättis Sjoerd van der Linde ettekanne lugude jutustamisest, asukoha esitlusest
ja Emotion Design meetodist, mis rääkis
elutuna näivatele esemetele lugudega
hinge sisse puhumisest. Selgeks sai, et
ka kõige hallimale kivitükile saab värvilise kuue selga, kui selle juurde õige
ning kaasakiskuv lugu rääkida. Van der
Linde pani mind oma tööd teise pilguga vaatama.
Konverentsi teine pool möödus töötubades. Minul õnnestus registreerida
ennast pedagoogikaga seotud töötuppa, kus teemaks kohaliku kultuuripärandi edasiandmine läbi õuesõppe.

Teel Struve punkti. Foto Edgar Tammus
Rasketele tehnilistele probleemidele
lega reis oli puhas rõõm. Retke juht,
vaatamata, mis vägisi tahtsid töötoa
MTÜ PAIK juhataja Aivar Niinemägi oli
pidamise katki jätta, leidsin siiski misuutnud ühte seltskonda koondada üle
dagi, mida sellest kogemusest kõrva
Eesti Struvega seotud inimesed – asttaha panna ning ideede algeid tulevasronoomi Tõnu Viiki, geodeedi Vaimar
teks tegevusteks.
Abeli, kogukonnaaktivisti ja ﬁrma VelPäeva lõpetas meeleolukas õhtuvet turunduseksperdi Mart Lankotsa,
söök kohaliku toidu ja muusikaga. Tävallavanema ja MTÜ PAIK juhatuse
nati võõrustajaid ja koostööpartnereid.
esimehe Indrek Kesküla, MTÜ SangasEnne veel, kui kolmandal päeval päte Mõisa esindaja Tuuli Merimaa, MTÜ
riselt kodu poole vurama hakkasime,
PAIK nõustaja Elle Alliku ja bussiﬁrma
seisis meil ees selle piirkonna teise
Kiiker omaniku Rein Keremi, kes meid
UNESCO pärandi külastamine. Nimelt
õnnelikult sinna viis ja tagasi tõi.
asub Jyväskylä kandis Oravivuori mäel
Esimese päeva õhtuks jõudsime
Struve kaare punkt. Ilm punkti külastaPedäjävesile. Ilm oli tükk maad jamiseks oli ideaalne – kuiv ning piisavalt
hedam kui Eestis, kuid korraldaja oli
jahe. Lamedate põldude keskel kasvameid selles suhtes juba hoiatanud ning
nuile tundus mõte mäkke ronimisest
kirikukontserdiks soovitanud soojemad
natuke hirmutav, kuid hästi tähistatud
riided selga panna. Lühike ja intiimne
ja korras rada ei valmistanud mitte kelkontsert UNESCO maailmapärandisse
lelegi sihtkohta jõudmisel probleeme.
kuuluvas vanas Pedäjävesi puukirikus
Tagasiteel koju valitses seltskonnas
oli põhjamaiselt emotsionaalne avamõningane vaikus. Oli see siis väsimus
pauk konverentsile. Pärast öist orienvõi pigem uued tärkavad ideed, mis
teerumist Jyväskylä ralliteedel ja väiseltskonna natuke mõtlikuks muutis.
kest segadust ööbimiskohtade pärast,
Kindel on, et see kogemus pani mind
saabusime hubasesse metsamajja, et
oma tööd veidi teise pilguga vaatama
järgmiseks päevaks välja puhata.
ning asjadele natukene teise nurga alt
Hommikuvalgus paljastas meile
lähenema.
Soome looduse oma täies ilus. Pikalt
seda nautida ei saanud, sest konveEdgar Tammus
rentsi algus pressis peale. Pärast registVäike-Maarja Muuseum juhataja
reerimist ja kosutavat hommikusööki
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Korpilahti õppeseminar avardas kontakte
Mittetulundusühing PAIK kutsuti seminarile Hygge@Heritage - World Heritage and Local Services Seminar, mis
toimus 18.-20. novemberil Petäjävesi ja
Korpilahtis Soomes.

Korraldajad olid HUMAK Rakenduskõrgkool ja LEADER tegevusgrupid JyväsRiihi ja Vesyri-ryhma. Me olime külastanud seda piirkonda aastatel 2015
ja 2016. Õppereisil osalesid Indrek
Kesküla ja Egdar Tammus Väike-Maarja vallast, Tõnu Viik Tartu Tähetornist,
Tuuli Merimaa Sangaste Mõisast, Mart
Lankots OÜ Velvet, Rein Kerem OÜ
KIIKER (kes sõidutas gruppi), Vaimar
Abel, Elle Allik ja Aivar Niinemägi MTÜ
PAIKist.
Õppereisi eesmärk oli avardada
kontakte Struve marsruudil tegutsejate vahel ja saada kogemusi, kuidas
piirkonnas väärtustatakse maailma kultuuripärandit ning milliseid teenuseid
selle abil luuakse. 18. novembri õhtul
tutvusime Petäjävesi vana puukirikuga,
mis ehitati aastatel 1763–1765. Kirik on
kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Seminari alustati kontserdi ja
kiriku ajaloo tutvustamisega.
19. novembril toimus seminar Petäjävesi valla kultuurikeskuses, seminari
avasõnad vallavanem Eero Vainiolt ja
SA Vana Petäjävesi kiriku esindajalt
Hanna Hautamäkilt.
Konverentsi ettekanded:
• maailmapärandi mõju kohalike
teenuste ja toodete arendamisele;
• UNESCO Maailmapärandi nimekirja kantud Soome objektide külastusuuringu tulemused;

nevaid tooteid. Meil olid kaasas Struve
teemalised tooted, Kaarli Talukaup OÜ
küpsetised, Võivere Tuuleveski MTÜ suveniirid, Struve-pusle, MTÜ PAIK väljaantud Struve kaardid.

sikaansambel ja tutvustati kohalikke
rahvariideid.
Väike-Maarja vallavanem Inderk
Kesküla ja MTÜ PAIK juhataja Aivar Niinemägi tänasid korraldajaid ja andsid

Seminar Korpilahtis. Foto Emilia Reponen
Seminar jätkus aruteludega rühmatöö vormis. Rähmatööna käsitleti
UNESCO Maailmapärandi turundusstrateegia arendamist ja kohaturunduse võimalusi ning maailmapärandiga
tutvustamisega seotud pedagoogilisi
uuendusi ja lähenemisviise ning kuidas
tõlgendada ja arendada lugusid.
Aivar Niinemägi juhtis töögruppi,

üle kingitused. Projektijuhile kingiti
Võivere tuuliku teemaline põll.
19. novembril toimusid temaatilised
õppereisid piirkonnas. Meie grupp külastas Struve kaare Oravivuori punkti.
See asub Yväskyla lähedal Oravivuori
mäel. Sinna jõudmiseks oli vaja teha
jalutuskäik koos mäkketõusuga.
Bussiseminaril toimus arutelu se-

Seminari vaheajal tutvustasid seminaril osalejad
kohaliku kogukonna erinevaid tooteid. Foto Elle Allik
mille teemaks oli UNESCO Maailmapärandi ja Struve kaare objektide koostöö
arendamine ja võrgustumine. Selles
töögrupis anti informatsiooni MTÜ
PAIK korraldatavast konverentsist, mis
toimub 23.-26. aprillil 2019. aastal. Ni-

minaril saadud kogemustest ja koostööprojekti „Struve Route Network“
edasistest tegevustest. Osalejate tagasisides rõhutati, et piirkonna lood
aitavad tutvustada kultuuripärandit.
Saadi informatsiooni, kuidas edastada

Struve kaare Oravivuori punkt. Foto Elle Allik
• kohalike kaasamine maailmapärandi objektide tutvustamisele ja
arendamisele;
• „Storytelling, & Emotion Design
Method“ (Sjoerd van der Linde, Studio
Louter, Netherlands);
• maailmapärand ja turism Suomenlinna näitel.
Seminari vaheajal tutvustasid seminaril osalejad ja kohalik kogukond eri-

metatud konverents toimub LEADER
rahvusvahelise koostööprojekti „Struve
marsruudi võrgustik“ toel, mille partnerid on Rootsis, Soomes, Lätis ja Eestis.
Õhtul toimus konverentsil osalejate
ja kohaliku kogukonna ühine võrgustumisüritus ja õhtusöök, kus esitleti
kohalikest toodetest kohalike tootjate
poolt valmistatud traditsioonilist toitu.
Kohtumisel esines kohalik rahvamuu-

informatsiooni: kontseptsioon-emotsioon-loovus; iga tegevuse esimene
küsimus peab olema – MIKS? Vahetati
kogemusi erinevate objektide eesmärkidest, oluline Struve objektide turundamisel on koostöö.
Aivar Niinemägi ja Elle Allik
Mittetulundusühing PAIK
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Väike-Maarja mehed
käisid taas sõudmas
Laupäeval, 15. detsembril 2018. aastal
toimusid Pärnumaa lahtised meistrivõistlused sisesõudmises. Tõmmatavaks distantsiks oli 1000 m ja Väike-Maarja RSK oli taaskord esindamas
neli veteransportlast. Ants Einsalu
saavutas vanuseklassis M60+ taas 1.
koha (aeg: 3,04,9). Esimestele kohta-

dele tõmbasid ennast ka Enno Aoveer
(M70+), ajaga 3,47,7 ja Janar Rückenberg (M40+), ajaga 3,00,2. Väino Stoltsenile (M60+) nendelt võistlustelt 4.
koht (aeg: 3,44,8). Palju õnne!
Janar Rückenberg

Pärnu lahtised meistrivõistlused 2018. Foto www.concept2.ee

Võimlemispidu üllatas
vapustavate kavadega
Kiltsi koolis on aastate jooksul kujunenud välja väga ilus traditsioon. Nimelt
iga-aastane võimlemisveerand lõppeb
suure võimlemispeoga, kus omandatud akrobaatilised elemendid vormistatakse
vahvateks võimlemiskavadeks, mida esitatakse valitud ja teemakohase muusika saatel. Kehalise kasvatuse
õpetaja Helis Mannnien on suutnud kogu
kooli
õpilaskonda
õpetada, innustada ja
motiveerida sedavõrd,
et
võimlemispeol
osalevad kooli kõik
õpilased, mis kõlab üsna uskumatuna
praeguse üldise ühiskonda vaevava liikumisvaeguse taustal. Elemendid õpitakse kehalise kasvatuse tunnis, kava
kontseptsiooni mõtleb välja ja muusika
otsib iga klass ise ning
õpetaja siis delikaatselt „aitab“ korrigeerida kitsaskohti.
Sel aastal oli esinejaid viis rühma: IV, V,
VI, VII ja VIII-IX klassi
koondrühm. Ette olid
antud kindlad elemendid, mis ilmtingimata
sooritamist vajasid.
Kohustuslik oli moodustada ka vähemalt
kolm püramiidi. Kõike
seda esitust hindas ja
kommenteeris viiest inimesest koosnev
žürii. Hinnati tehnilist sooritust, kohustuslike elementide esitust, muusika
sobivust, suhet publikuga, kostüüme,
kava terviklikkust, loomisrõõmu ja lavasärtsu. Kohtunikel
olid
lisaks kavade
hindamisele
lubatud anda
ka lisapunkte
kõige eest, mis
tekitas „vau“
efekti või silmad suureks
või ihukarvad
hirmust püsti
ajas.
Kui VIII-IX
klassi rühma võis pidada juba ettearvatavaks favoriidiks just seetõttu, et
nende pagasis oli juba mitmeaastane
kogemus akrobaatika ning võimlemise
vallas ja võimlemiskavade meisterdamistki oli harjutatud juba mitu aastat,
siis neljandikele oli see alles täitsa uus

ettevõtmine. Võime vaid ette kujutada,
kui palju võis kuluda aja- ja närviressursse, et terve klass ühe mütsi alla
ära võiks mahtuda, et saaks kokku lepitud, kuidas protsess
kulgeb ning kes millist
elementi sooritab ja
kuidas piiskadest kokku üks ilus lugu keerutada.
Kui ütlen, et kavad
olid vapustavad, siis
ma ei liialda. Alates
sellest, et nooremate
klasside õpilased sooritasid elemente, mida
nad tegelikult ei peaks
veel oskamagi kuni
selleni, et kohustusliku elemendina kirjas olnud hüppetirelist sai ühes kavas
tegelikult lendtirel, mille peale mina
küll kaks korda sain kiljatada. Omaette teema on püramiidid. Teatavasti
suudavad püramiide
sooritada vaid need,
kes omavad üsna head
kehalist ettevalmistust, on keskendunud
ja
usaldusväärsed
– ühest lülist sõltub
kogu püsimine. Kui
õpilased
suudavad
naerusuiselt sooritada
keerulisi ja mitmekorruselisi püramiide, kus
püramiidi tipus seisja
seisab kellegi õlgadel
või on lausa spagaadis ja kui püramiid harutatakse lahti nii
kiirelt, et keegi kuskilt ei potsata, siis
mina tõusen küll püsti ja plaksutan nii
tegijatele kui õpetajatele. Super!
2018 võimlemispeo laureaadiks
tunnistati
ühehäälselt
VIII-IX
klass
koondrühm,
kes sai võimaluse oma kava
uuesti esitamiseks
ning
võimlemispeo
kolm paremat
esitust
said
kutse
oma
võimlemiskavaga üles astumiseks Kiltsi kooli jõulupeol.
Aitäh kutsumast, elamus oli väga
kosutav!
Jane Kool
Võimlemispeo fotod.
3x Merje Leemets
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Bagimudelite võistlus pakkus taas põnevust
Väike-Maarja Mudelihallis toimus 8.
detsembril EMV III etapp raadioteel
juhitavatele bagimudelitele. Stardis oli
kokku 49 mudelit, neist tagaveolisi oli
35 ja nelikveolisi 14 mudelit.
Esimeses ﬁnaalsõidus suutis Schumacher mudeliga sõitev Karl Kasekamp
(Väike-Maarja) oma liidrikohta hoida,
pakkudes pealtvaatajatele põnevat
kaasaelamist. Esikolmikusse sõitis ennast ka neljandalt kohalt startinud Rainer Ressar (Tallinn), kes suutis mööduda Hans Hannusest (Tallinn).
Teine ﬁnaalsõit oli ilmselt kõige huvitavam kõigist senisel hooajal sõidetud ﬁnaalidest. Esikohalt startinud Karl
eksis esimeses kurvis ja langes võistlejaterivi lõppu. Olukorda ei suutnud
ära kasutada ka teiselt kohalt startinud
Hendrik Lainemäe (Adavere), kes eksis
vaid mõni hetk hiljem. See jättis ukse
lahti Hansule ja Rainerile, kes asusid
edu kasvatama. Esipaari seljataga pidasid armutut võistlust omavahel Karl
ja Hendrik ning tõenäoliselt just see
omavaheline võitlus takistas neil võistlejate rivis kõige kõrgemale tõusta. Siit
siis esikoht Hansule ja teine koht Rainerile.
Kolmas ﬁnaalsõit oli väga sarnane esimesele ﬁnaalsõidule, kus Karl
ja Hendrik ei eksinud ja Rainer suutis
mööduda Hansust.
Väike-Maarja sõitjatest osalesid selles võistlusklassis Marcus-Mattias Vaher (10 a.), kes saavutas seekord V koha
ja ka EMV üldtabelis hoiab ta hetkel
V kohta. Bruno Vaher sai seekord kirja
kaheksanda aja ja on üldatabelis hetkel
seitsmendal kohal. Kuldar Kuusemäe
saavutas 23. koha ja on edetabelis 26.
kohal.
Neljarattaveoliste arvestuses oli
juba kvaliﬁkatsioonist teistest selgelt
üle Hendrik Lainemäe. Xray mudeliga
sõitva Hendriku seljataga pidasid juba
kvaliﬁkatsioonis tugeva võitluse maha

2wd poodium, pildil Karl Kasekamp, Hans Hannus
ja Hendrik Lainemäe. Foto Vahur Kivaste

Pildil noorte arvestuse esikolmik Marcus-Mattias Vaher,
Rihard Lainemäe ja Randolf Alt. Foto Vahur Kivaste
Kristjanis Rolis Lätist ja Kuldar Ilus
(Viljandi), Reimo Kosk (Tallinn) ja Jüri
Ressar (Tallinn).
Finaalides suutis Hendrik oma edu
hoida ja Läti mehe Kristjanis Rolise
selja taga pidasid karmi võitlust Kuldar
ja Reimo. Kuigi Reimo suutis ühes ﬁnaalsõidus Kuldarit edastada, reastus
Kuldar kolmandas ﬁnaali kokkuvõttes
Reimo ette.
Hooaja kokkuvõte peale kolmandat
etappi üldisest paremusjärjestusest

lõplikku pilti ei anna, aga hetkel teeb
kõige rohkem rõõmu suur osalejate
hulk meie meistrisarjas, tagaveoliste
bagidega on tulemuse kirja saanud 50
võistlejat ja neljarattaveoliste bagide
sarjas 21 võistlejat.
Täname kõiki toetajaid: HOBIMAAILM, AgurTrükk, Joosand, Kaardiguru,
Väike-Maarja vald.
Bruno Vaher

Maadlusuudised
Laupäeval 6. detsembril osalesid Väike-Maarja RSK maadlusklubi noormaadlejad Viljandis toimunud Martin
Kleini Mälestusvõistlustel vabamaadluses.

Siim Argos III koht
Astor Argos V koht

Saavutati järgnevad kohad:
Astor Argos – III koht
Siim Meidla – III koht
Laupäeval 15.detsembril osalesime
traditsioonilisel Lähte Jõuluturniiril
kreeka-rooma ja naistemaadluses.
Saavutati järgmised kohad:
Jonete Visnapuu II koht
Robin Mathias Engaste II koht
Joel Visnapuu III koht
Virgo Raja III koht
Sander Kriel III koht

Siim Meidla IV koht
Stella Meidla VII koht
Reeli Mirell Engaste V
koht
Pühapäeval 16. detsembril osalesime Koigis
toimunud Laste karikavõistlustel vaba- ja naistemaadluses.
Saavutasime järgnevad kohad:
Astor Argos I koht
Siim Argos I koht
Robin Mathias Engaste II koht
Reeli Mirell Engaste III
koht
Eneliis Kütt III koht
Enn Erik Vissak V koht
Oskar Bammer VI koht
Tekst ja fotod Lembit
Kalter
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VÄIKE-MAARJA VALLA 2018 SPORDIAASTA TÄHTEDE nominendid
Väike-Maarja valla rahvas on noppinud 2018 a. sporditaevast välja 25 kõige säravamat tähte. Nende tulemused ja tegemised räägivad ise enda eest. Nii mõnelgi nominendil on pjedestaaliga kulmineerunud starte
üle kahekümne, seepärast märkisime leheruumi kokkuhoiu mõttes üles iga nominendi parimad tulemused.
Aasta 2018 säravaimad sporditähed selgitab välja Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi oma jaanuarikuu koosolekul. Nominentide tänamine ja sporditähtede väljakuulutamine leiab aset Väike-Maarja valla Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel, 22. veebruaril 2019 Väike-Maarja Seltsimajas.

AASTA SPORTLIK NEIU
Nimi

Tulemused

JONETE VISNAPUU
Naiste maadlus, sumo

Euroopa Meistrivõistlused Sumos U-16 V koht, U-18 III koht; Eesti Meistrivõistlused naiste maadluses kadettidele II koht; Eesti Meistrivõistlused naiste
maadluses õpilased II koht; Eesti Meistrivõistlused sumos U-16 II koht, U-18 I koht

ANU-LIIS RAUDSEPP
Naiste maadlus, sumo

Sumo Liit tunnistas 2018 aasta parimaks noor sumotajaks tüdrukute arvestuses Anu-Liis Raudsepa - Euroopa MV III koht. Sumo Euroopa Meistrivõistlused vanuserühm U-14 III koht; Euroopa suurim maadlusvõistlus - Tallinn Open V koht; Rahvusvaheline naistemaadluse võistlus Daugavpilsis I koht; Eesti
Laste Karikavõistluste sarja võitja naistemaadluses

EVA-MARIA RAUDSEPP
Naiste maadlus, sumo

Sumo Euroopa Meistrivõistlused meeskondlik II koht; Euroopa suurim maadlusvõistlus Tallinn Open V koht; Rahvusvaheline naistemaadluse võistlus
Daugavpilsis I koht

MARIA LIIS ALT
Triatlon, kergejõustik

Eesti meistrivõistlused 1000 m jooksus U14 – I koht; Eesti murdmaajooksu karikavõistlused, 1 km – I koht; Eesti meistrivõistlused duatlonis tüdrukute
C-vanuseklass – I koht; Eesti KV sari duatlonis, tüdrukute C-vanuseklass – I koht; Tartu Mill laste triatloni C-vanuseklass – I koht (rahvusvaheline konkurents);
IronKids Tallinn C-vanuseklass – I koht; Eesti meistrivõistlused triatlonis C-vanuseklass, IV koht

ÕNNE-LIISI VIIDAS
Laskmine

Eesti Noorte MV- III koht (õhupüstol); Eesti Noorte meister (30+30 lasku spordipüstolist); Eesti Juunioride MV- II koht (30+30 lasku spordipüstolist)

AASTA SPORTLIK NOORMEES

AIVAR ELLAM
kergejõustik

Koolinoorte XIII rahvusvaheline kergejõustikuvõistlus Lowiczis kõrgushüpe II koht; Eesti noorte U 14 talvised meistrivõistlused kolmikhüpe I koht, kuulitõuge II koht, tõkkejooks II koht, mitmevõistlus (7võistlus) II koht. Eesti noorte meistrivõistlused 2018 U 14 kolmikhüpe I koht, 200 m jooks I koht, tõkkejooks
III koht, teatejooks III koht.
EMV mitmevõistluses II koht. 39 võistluspäeva, 55 medalit: 39 kulda, 10 hõbedat, 6 pronksi. 2018 a. 3x Eesti meister, 11 x Lääne-Virumaa meister, 2018 a
parandanud 11 x kooli rekordeid. Eesti kergejõustiku Liidu 2018 välihooaja edetabelis juhtival positsioonil 100 m jooksus, 200 m jooksus, kaugushüppes, kolmikhüppes.

ANDRIS PENT
maadlus

Eesti Meistrivõistlused kreeka rooma maadluses täiskasvanud III koht
Eesti Meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses juuniorid III koht

KRISTJAN JAAGO
maadlus

Euroopa Meistrivõistlused sumos, vanuserühm U-14 V koht
Eesti Meistrivõistlused õpilastele klassikaline maadlus III koht
Eesti Meistrivõistlused õpilastele vabamaadluses III koht
Eesti Meistrivõistlused kadettidele klassikaline maadlus III koht
Eesti Meistrivõistlused kadettidele vabamaadluses III koht

REMO OJASTE
maadlus

Euroopa Meistrivõistlused kreeka-rooma maadluse õpilastele XVII koht
Eesti Õpilaste Meistrivõistlused vabamaadluses I koht
Eesti Õpilaste Meistrivõistlused klassikalises maadluses I koht
Eesti kadettide Meistrivõistlused klassikalises maadluses II koht
Eesti kadettide Meistrivõistlused vabamaadluses III koht

JOOSEP VEELMAA
jalgrattasport

Bosch Eesti maastikurattasarja noortesõidu (7 etappi) M 14 üldvõitja
Hawaii Express Estonian Cupi Fruit Xpress sarja poolmaratoni üldkokkuvõttes III koht
Eesti Meistrivõistlused rattakrossis (EMV XCO) VIII koht

AASTA NAISSPORTLANE

HELENA VEELMAA
Klassikaline jõutõstmine

XXXV SELLi mängud (Rahvusvahelised üliõpilasmeistrivõistlused SELL games, klassikaline jõutõstmine üliõpilastele) kaaluklassi I koht, absoluudi II koht
Euroopa meistrivõistlused klassikalises jõutõstmises (Kaunases) kaaluklassi XI koht
Eesti MV lamades surumises (varustusega) kaaluklassi I koht, absoluudi III
Eesti MV klassikalises jõutõstmises kaaluklassi I koht ja absoluudis II koht
Eesti MV klassikalises lamades surumises kaaluklassi I koht ja absoluudi II koht

MARIS KAARJÄRV
jalgrattasport

Seeniorite EM Cyclocrossis IV koht; Bosch Eesti Maastikurattasari (10 etappi) N40 I koht. Hawaii Estonian Cup (8 etappi) N40 I koht

GREETE STEINBURG
jalgrattasport

Teist aastat järjest Eesti parim naisrattur. Maailmameistrivõistlused maastikumaratonis XXI koht; Euroopa meistrivõistlustel XIV koht ; Eesti meister maastikurattamaratonis, II koht cyclocrossis ja III koht olümpiakrossis. Bosch Eesti Maastikurattasarja ja Hawaii Estonian Cup üldvõitja naiste eliitklassis. Võidud
ja kõrged kohad rahvusvahelistel maratonidel Itaalias, Poolas, Portugalis, Sakasmaal, Lätis ja Poolas

AASTA MEESSPORTLANE
LAURI LEITEN
veoautokross

Eesti meister ja Balti karika võitja; Baltic Cup 2018 võitja; Eesti Meistrivõistlused Veoautokrossis 2018 võitja

HARRI KULLAS
motokross

USA-s MXoN 2018 (Rahvuste kross) Eesti koondises individuaalselt
1. start VII koht, 2. start XII koht
USA-s MXoN 2018 (Rahvuste kross) Eesti koondisega meeskondlik IX koht
Osales 4. MM etapil, kus parimaks kohaks oli XII. Valkenswaardis Hollandis
Eesti MV hooaja kokkuvõttes MX1 klassis V koht (5. etapist osales 3. etapil)

Jaanuar 2019.a.
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jalgrattasport
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Eesti Meister MSpordis maastikusõidus: Eesti MV MTB XCO; DHI sport klass I koht;
XCO olümpiakrossi karikasarja üldvõitja Sport klassis; Ebavere Kange triatloni võitja, Rattabaasi rattakrossi võitja

AASTA SPORTLIK VETERAN 50+
VÄINO STOLTSEN
Sangpommisport, sisesõudmine,
lauatennis, sulgpall, võrkpall, tennis

Maailmameistrivõistlused sangpommispordi pika tsükli tõukamine kehakaalus -85kg 65+ III koht; Rahvusvaheline sisesõudmine Alfa 1000m 60+ VI koht.
Eesti MV sisesõudmine 2000m. 60+ II koht. Eesti lahtised karikavõistlused sangpommi pika tsükli tõukamine III koht. Eesti MV sangpommispordis kahevõitlus
60-69a. III koht. Eesti MV sisesõudmises 6000m vanuseklassis 60-69 a. III koht. Osalenud edukalt Lääne-Viru meistrivõistlusteL võrkpallis, sulgpallis, tennises
ja lauatennises ning Väike-Maarja valla meistrivõistlustel sulgpallis, lauatennises, tennises ja triatlonis.

ENNU AOVEER
Sangpommisport,
sisesõudmine

Maailmameistrivõistlused sangpommispordis (vk 75-79 a.) Pika tsükli tõukamises IV koht, sangpommi kahevõistluses (rebimine ja lühike tõukamine) IV
koht. Eesti Meistrivõistlused sangpommispordi kahevõistluses (vk75-79 a.) I koht. 2018 Eesti meistrivõistlused sisesõudmises M60+ I koht. Eesti meistrivõistlused sisesõudmise pikamaa distantsil M70+ I koht. Eesti lahtised karikavõistlused sangpommi pika tsükli tõukamises 75+ I koht. ALFA 2018, sisesõudmine
M70+ II koht

ANTS EINSALU
Sisesõudmine, jooks,
jalgrattasport, suusatamine

Tähelepanu ei vääri üksnes võistluste arv aastas või kohad, mida vanameister saavutab, kuivõrd ka konkreetsed tulemused, millega edestatakse endast
mitukümmend aastat nooremaid mehi. Olgu ainult üheks näiteks käesoleva aasta sisesõudmise Eesti meistrivõistluste pikamaa distantsi (6000 m) tagajärg
(20,52,4), millega Ants oleks löönud ka nii M50+ kui M40+ kategooriate võitjaid. Lisaks osaleb see silmapaistev veteransportlane mitmete meie valla spordiürituste korraldamisel (Reinpauli sügisjooks, Georgi Kange rammuvõistlus jt.). Kindlasti on Ants Einsalu aktiivsus ja tahtejõud noortele suureks eeskujuks,
vähemalt peaks olema.
45. Tartu Maraton (18.02.2018) 63 km suusatamine - 178. koht; 36. Tartu Maastikumaraton (13.05.2018) 42 km jooksmine - 127. koht; 37. Tartu Rattaralli (27.05.2018): 135 km maanteerattasõit - 986. koht; 46. jooks ümber Ülemiste järve (25.08.2018): 13,8 km jooksmine - 124. koht; 7. Tartu Linnamaraton
(07.10.2018): 10 km jooksmine - 60. koht; 19. Viru-Nigula rahvajooks (12.08.2018): 7,5 km jooksmine - 25. koht. ALFA sisesõudmise võistlus 2018 Tallinnas
(27.01.2018): 1000 m - I koht (M50+)

AASTA VÕISTKOND
KÖIEVEO MEESKOND

Tublid mehed saavutasid omavalitsuste suvemängudel Haapsalus II koha. Võistkonda kuulusid Argo Aonurm, Priit Beljaev, Sten Karro, Jüri Kaskema, Andres
Kruusamägi, Kalev Õim ja kapten Aare Prants

RAKKE/PURUSTJA NAISKOND
Jalgrattasport/maastik

Eliise Kivistu, Mairit Kaarjärv, Mairis Õispuu, Liis Lõune, Maris Kaarjärv, Greete Steinburg. Bosch Eesti Maastikurattasarja üldvõitja naiskond. Võitsid kõikidel kavas olnud seitsmel etapil I koha.

AASTA SPORTLIK PEREKOND

PEREKOND ALT

Helge Alt. Elu esimese poolmaratoni (Rakvere Ööjooks)- 2:17,39, N45, 39. koht. Esimese täispika maratoni (Tallinna SEB) läbimine- 4:54,47, N45 74. koht.
Elu esimeste triatlonite läbimine (Otepää Telia ning Ebavere Kange). Paide-Türi rahvajooksu 6,5 km distants, aeg 37:15,5, naistest 125. koht
Marti Alt. Rakvere Ööjooks 10 km 15. koht (3919 osalejat). Eesti meistrivõistlustel duatlonis 2. koht; Telia 4:18:4 triatlon (Tallinn IRONMAN raames) 3. koht;
We run Tallinn, 21,1 km 34. koht (3703 osalejat)
Maria Liis Alt – vaata neiude nominatsiooni.
Tavaliselt saab mingi spordiala harrastamine alguse vanematest. Perekond Altidega on läinud teistpidi – esimese triatloni tegi pere noorim liige Maria Liis
8-aastaselt, 2014 aastal Elvas. Ujumisoskus oli tol korral nii nigel, et tüdruk pidi peaaegu ära uppuma, aga võistlus meeldis. Nii läkski Maria Liis lisaks suusatrennile ujumistrenni ning 2015 aastal võeti ette juba kõik Eesti KV etapid nii duatlonis, kui triatlonis. 2015 aasta suvel tegi triatloniga tutvust ka vend Marti,
kes tänaseks on alaga 3 aastat tõsiselt tegelenud. Joostes raja ääres, elades lastele kaasa, jõudis ka pereema Helge 2018 suvel oma esimese triatloni läbimiseni.
Helge on eeskujuks oma lastele ja paljudele teistele, tõestamaks, et kõik on võimalik. Uus eesmärk ootab – oma poja ja treeneri innustusel on Helge registreeritud Otepää Ironman 70.3 võistlusele juuni 2019. Kui arvestada asjaolu, et sellel sajandil enne jaanuarit 2018 polnud Helge ujudes pead vee alla pannud ega
krooli ujunud ning enne 2018 aastat mitte kunagi maanteerattaga sõitnud, ega rattakingi kasutanud, siis tegemist on tõelise väljakutsega. Otepää Ironman 70.3
triatloni läbimisega tahab Helge tõestada nii endale kui teistele, et kõik on võimalik – igas vanuses, kiire elutempo kõrvalt, ka siis kui kehakaal ja muud näitajad
ei ole esialgu kõige sportlikumad. Seda kõike aga pikaaegse ja järjepideva tööga tarkade nõuandjate juhendamisel ning järjekindlat oma elustiili muutes ning
elukvaliteeti parandades. Tänaseks on spordivõistlused pere mõnusaks ühiseks hobiks, suurem osa nädalavahetusi ollakse mõnel võistlusel. Sport on toonud
pere ellu ka mitmeid uusi sõpru ja tuttavaid, palju positiivset energiat ja pöidlahoidmisi.

PEREKOND SIRP

Andri Sirp, Diana Dede, Steven Sirp, Kenneth Sirp, Geron Sirp
Perekond Sirp on viieliikmeline sportlik perekond, kelle peamised tegevusalad on autosport, jalgpall ja maadlus. Spordipisiku tõi perekonda isa Andri, kes
algselt võisteldes peamiselt rahvarallidel, kuid 2016. aastal katsunud jõudu ka Eesti autoralli meistri-võistlustel. Rahvarallidel on Andri kaardilugejaks enamasti
Jarmo Liivak, kuid vahel ka elukaaslane Diana. Vanem poeg Steven Sirp on edukas jalgpallur. Ta käib trennis Koerus ning tema koduklubiks on Paide Linnameeskond, kes omistas talle 2018 aasta 2006-2008. Kenneth Sirp on Rakke kooli 1. klassi õpilane, kes hetkel tegeleb peamiselt maadlusega.
Geron elab kõigile ja kõigele kogu hingest kaasa.
Tulemused:
Tarvastu karikas Steven Sirp 4. koht, Andri Sirp 1. koht; Simuna talvesprint Steven Sirp 2. koht, Andri Sirp 1. koht; Otepää rahvasprint Andri Sirp 2. koht;
Pandivere rahvaralli Andri Sirp/Diana Dede 2. koht; Simuna märtsisprint Steven Sirp 1. koht, Andri Sirp 1. koht; Varbola rahvaralli Andri Sirp 1. koht; Kihelkonna
rahvaralli Andri Sirp 2. koht; Läänemaa Nõva rahvaralli Andri Sirp 3. koht; Hiiumaa rahvaralli Andri Sirp 3. koht; EAL rahvaralli KV punktitabel 2018 Andri Sirp/
Diana Dede/ Jarmo Liivak 2. koht

AASTA SPORDIEDENDAJA

JANAR RÜCKENBERG
Rakke kool, kehalise kasvatuse õpetaja

Janar Rückenberg on Rakke kooli kehalise kasvatuse õpetaja, kes lisaks tegeleb kulturismiga. Tema eeskujul on paljudest kooli endistest õpilastest saanud
tegevsportlased. Tunniväliselt organiseerib Janar pidevalt midagi põnevat koostöös õpilastega, innustades neid rohkem liikuma. Septembris on traditsiooniks
saanud EOK poolt ellu kutsutud spordinädala tähistamine, mille Janar on õpilastele ja personalile teinud kaasahaaravaks ürituseks ning milles osaleb ca 80
inimest. Janar on aastaid vedanud ühisakrobaatika üritust, kus osaleb ca 50 õpilast erinevate akrobaatiliste kujundite tegemisel. Kõrgushüppepidu, mäkketõusuvõistlus, žongleerimise väljakutse, kohaliku kooli korvpallikapelli ühistegevus, sulgpalliõhtU – need on vaid väike osa Janari organiseeritud sündmustest.
Septembris planeeris Janar Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine 2018 Rakkes paikneva orienteerumisraja. 2014. aastal ilmus tema kirjutatud raamat „Sinu
parim vorm jõusaalist“. Õpetajate Lehest võib sageli lugeda Janari mõtisklusi kehalisest kasvatusest koolis. Võistlejapisik pole Janarit peale kulturismivõistlustest loobumist jätnud, 2018. aasta jooksul on ta osalenud edukalt erinevatel sõudmisvõistlustel. Igal aastal korraldab Janar mitmevõistlust Rückenbergide
memoriaal, millega on ta teeninud sõpruskonna austuse ja lugupidamise.
Eesti meistrivõistlused sisesõudmise pikamaa distantsil M40+ II koht; Pärnumaa lahtised meistrivõistlused 2018 sisesõudmises M40+ I koht; Janari kirjutatud vahetekstid üritusel Rakvere Teatripargis; Kõrgushüppepidu 18.01.2018; Mäkketõusuvõistlus 2018 „Asi läheb ülesmäge“ 14.09.2018; Spordinädal 2018; Üks
laul, kolm tantsu…; Ühisakrobaatika 04.12.2018; Rakke kool toimetab… (Õpetajate Leht, 10.12.2018)

HELIS MANNINEN
Kiltsi kool, kehalise kasvatuse õpetaja

Helis Mannineni õpilased on eelmisel (2017-2018) õppeaastal 145 korral tulnud Lääne-Virumaa meistrivõistlustel esikümne hulka. Helis on õpilaste poolt
hinnatud õpetaja, kellele vastuvaidlemine ei tule kõne alla. Väikese hapra naisena on Helis asjatundliku treenerina võitnud laste ning nende vanemate usalduse
ning poolehoiu. Õpetaja Manninenil on eriline oskus õpilasi innustada ning motiveerida. Ka kõige väänikum poiss annab endast võistlustel ning tunnis maksimumi. Helise korraldada on õppeaasta jooksul kolm spordipäeva ning õpilaste hulgas väga populaarne võimlemispidu, õpetaja juhendab kolme spordiringi
tegevust.
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Koguduste teated
VÄIKE-MAARJA KOGUDUS

EELK Väike-Maarja
EE652200001120247658

koguduse

Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kell 13.00.
Kogudust teenib hooldajaõpetajana
Tauno Toompuu. Tel 529 0651, e-post:
tauno.toompuu@eelk.ee
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3 (postiaadress Jaama
2-15), 46202 Väike-Maarja internetis:
http://www.eelk.ee/vaike-maarja/
annetusarve nr Swedbankis on

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

Jaanuar 2019.a.
MÜÜA kahetoaline
ahiküttega korter
väga heas asukohaga
Väike-Maarjas Jaama 3-11
(korter tühi, kaasa ca 5 m³
talvepuid).

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas

Veebruar
99 Jelisaveta Napinen – 22. veebruaril

Lisainfo telefonil:
5348 9609
MÜÜA keskküttega
32,7 m² korter Rakkes
otse omanikult.
Hind kokkuleppel.
Tasud kütteperioodil 40-70
euri kuus. Suvel null eur.
Vannituba ja WC eraldi,
kaks keldriboksi.
Korter on teisel korrusel,
korteri aknad on
vaatega valgustatud
kaseparki, kus asub laste
mänguväljak.
Tel: 564 549 88

96 Elli Loo – 3. veebruaril
95 Maimu Moones – 6. veebruaril
94 Meeta Kalter – 6. veebruaril
94 Aino Mitt – 18. veebruaril
91 Ivan Krutto – 22. veebruaril
90 Anti Ilomets – 16. veebruaril
89 Elli Grau – 13. veebruaril
89 Hilda Kaare – 13. veebruaril
88 Ludmilla Porgasaar – 3. veebruaril

75 Aimo Hunt – 10. veebruaril

88 Atalja Mäeveer – 22. veebruaril

75 Eduard Perenson – 12. veebruaril

87 Elvi Sepp – 1. veebruaril

75 Maiu Arula – 26. veebruaril

87 Maimo Reiterl – 2. veebruaril

70 Heino Parm – 1. veebruaril

87 Asael Truupõld – 20. veebruaril

70 Lembit Randmets – 2. veebruaril

87 Evi Kirpson – 21. veebruaril

70 Maire Sauela – 5. veebruaril

87 Evald Küngas – 25. veebruaril

70 Enn Grünthal – 7. veebruaril

86 Aino-Johanna Õunapuu –

70 Toivo Aalmann – 8. veebruaril
26. veebruaril 70 Valle Tedre – 8. veebruaril
86 Vaike Part – 27. veebruaril
70 Galina Petrova – 10. veebruaril
85 Milvi-Lisanne Puškina –

7. veebruaril 70 Mare Markus – 15. veebruaril

MÜÜA 2-toaline
ahiküttega korter
Vinni vallas
(6 km Laekverest).
Tel 566 933 39

85 Ete Sillamaa – 20. veebruaril

70 Galina Parm – 18. veebruaril

80 Heino Lett – 9. veebruaril

70 Ene Kiisk – 20. veebruaril

80 Aet Reiss – 26. veebruaril

70. Virve Leiten – 23. veebruaril

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

RAKKE KOGUDUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell
14.30.
EEKBKL Rakke koguduse aadress:
Oru 1-1, 46301 Rakke
Kogudust juhatab diakoniss Tiina
Teppo.
Tel 5623 1313, e-post: rakke.kogudus@gmail.com
Koguduse veebileht: http://rakkekogudus.weebly.com/
Annetused kiriku ehituseks: Rakke Kogudus EE432200221044564569
Swedbank
MTÜ Rakke Kirik EE541010220066552016 SEB pank

70 Anne Urm – 11. veebruaril

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

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!

Aleksandra Smirnov –
28. novembril
Mirko Peipsi –
4. detsembril
Kädi-Ly Linnaste –
18. detsembril
Olge rõõmsad, terved ja tublid!

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

Mälestame
Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…
Evald Villbach
Juganes Meikov
Aivo Altermann
Georg Kritšmann
Georgi Suurvarik
Viktor Brusnitsõn
Erki Kuriks
Olaf Rebane
Ermina Dikovitš
Hildegard Võsumets
Veronika Ilomets
Lehte Miralda Murakas
Ellen Nuudi
Evi Selter

16.01.1932 – 09.12.2018
01.02.1944 – 23.12.2018
08.08.1944 – 10.12.2018
04.02.1946 – 12.12.2018
14.06.1951 – 10.12.2018
01.06.1952 – 20.12.2018
22.04.1956 – 13.12.2018
05.02.1961 – 08.12.2018
15.09.1924 – 07.12.2018
12.07.1926 – 18.12.2018
07.07.1929 – 17.12.2018
28.03.1931 – 07.12.2018
24.02.1944 – 14.12.2018
24.09.1946 – 09.12 2018

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 11. veebruaril kell 9.00 – 12.00.
Tellimiseks ja infoks helistada telefonidel 326 1345 või 5656 4959

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

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.

9. veebruaril,
kell 13.00 toimub

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

Klubi „Härmalõng“ pidu.

saab tellitud tooted kätte 11. veebruaril kell 14.00
Tellimiseks ja infoks helistada; tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee

Infot saab Väike-Maarja
Seltsimaja telefonilt:
3261837 mob: 53024437,
e-post: seltsimaja@v-maarja.ee

Pandivere Pansionis, Mõisa, Vao küla

Rakkes, Simuna tee 10

saab tellitud tooted kätte 11. veebruaril kell 14.30
Tellimiseks ja infoks helistada tel 5343 9837; e-post: t.ulle@inkotuba.ee
NB! Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!

