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8. augustil Väike-Maarja valla
Ao külas asuvas
Näkiuurimiskeskuses toimunud esimene Wähja Festival,
kus sai proovida vähiroogasid ning mekkida puhtaid
kodumaiseid maitseid, kujunes tegijate hinnangul
edukaks ja tõestas paljudele teada-tuntud fakti, et hea
meeskonnaga annab korda saata imesid.
Kokku külastas festivali laata hinnanguliselt 1300 inimest.
Väga menukaks osutus keeduvähk. „See oli kallis toode, kes
aga tahtis, ei vaadanud hinda,“
märkis festivali idee algataja ja
eestvedaja Kaur Salus. Tervikuna luges ta ürituse õnnestunuks.
„Inimesed nautisid, ilm oli ilus,“
sõnas ta. „Ma tänan muidugi esimesena Marti (Lankots – toim),

kes asjast kinni võttis ja südamega kaasa tuli – ilma temata
poleks seda sündinud,“ kiitis Salus. „Aga ega teised abilised pole
vähemtähtsamad,“ lisas ta kiirelt.
„Ilma inimesteta ja kaasliitlasteta pole võimalik ühtegi üritust
korraldada. Ka vallavalitsus aitas
kaasa mõelda,“ kiitis Salus asjaosalisi. „Mulle tõesti meeldis, et
kõik, kes selle asjaga kaasa tu-

Andreas Lend (tšellol) ja Allan Jakobi (akordionil). Foto Kristel Kitsing

Fotod Kristel Kitsing

lid, tegid seda südamega: võtsid
ideest kinni ja tegid kaasa ning
see õnnestus.“ Miinuspoolelt
hakkasid Salusele silma küll pisikesed nüansid, aga ta arvas, et
külastajatele ei pruukinud need
silma torgata. „Põhi on pandud
ja järgmisel aastal uuesti!“ sõnas
Salus rahulolevalt. Mehe sõnul
viibis külastajate seas ka inimesi Eesti Vähikasvatajate Liidust,
kellega koostöös on võimalik
kandepinda kasvatada.
Esimese Wähja Festivali avas
kohaliku toidu laat, kus pakuti
loomulikult vähi- ja kalaroogasid, piirkonna parimaid palasid
ning koduseid ja puhtaid maitseid. Ei puudunud ka suitsukala. Lapsi ootas nukuteater ja
põhuala, kus sai loodussõbralikult möllata. Lisaks jagati teadmisi vähipüügist ja – ajaloost
ning õpiti valmistama üht korralikku vähirooga.
Festivaliõhtu võtsid kokku
kaks Mihklit. Restorani Teletorn
peakokk Mihkel Kalbus pakkus
vähipeo väärilist suvist õhtusööki ning seda naudingut saatis

akustilise kavaga mitmekülgne muusik, kirja- ja jutumees
Mihkel Raud (paremal pildil).
Rukkikuningas Hans ja Maris Kõrgmäe, kes ise lugematul
arvul üritusi väisanud ning neid
ka oma kodutalus korraldanud,
kiitsid festivaliõhtut ja üldist atmosfääri. „Kõikide asjade peale oli mõeldud,“ kommenteeris
Maris Kõrgmäe. „Päike ei paistnud silma, istumiskohad olid
väga mõnusa lahendusega –
ennetades viirust ei olnud
inimesed kokku paigutatud. Laval oli maitsekas
tagasihoidlik kujundus,
toit oli väga hea ning
prügikastid olid mugvalt
lähedal,“ loetlesid Hans
Kruusamägi ja Maris Kõrgmäe
festivaliõhtu plusse.
8. augustil toimuv sündmus
oli ood vähipüügikultuurile, puhastele maitsetele ja kodumaisele toidule, mõistagi rõhuga
vähi- ja kalaroogadel. Festival
toimus Leader projekti „Toiduga
tuntuks“ raames ning seda toetas Väike-Maarja vallavalitsus.

Hakkaja pere
taasavas
Kiltsis
maapoe

6

Ülevaade
avatud talude
päevast
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Intervjuu sünoptik
Kairo Kiitsakuga

Rakke päev oli juubelihõnguline

8-9

J
Rakke koguduses kõlasid
harmoonias tšello ja akordion

S

umedal 9. augusti õhtul
korraldasid muusikute
fond PLMF ja EEKBKL
Rakke kogudus Rakke
koguduse ruumides kontserdi „Sumedad kooskõlad“, kus
Andreas Lend (tšellol) ja Allan
Jakobi (akordionil) esitasid võrratus koosluses Elleri, Valgre,
Piazzolla jt loomingut.
Kohalviibinute sõnul oli muusikute vahel suurepärane klapp,
Valgre looming tšello ja akordini
kooskõlas tõi pea kolmekümnepealise kuulaja seas kuuldavale
tulise aplausi.
Diakoniss Tiina Teppo märkis

meeliülendava kontserdi lõppedes, et ülesastumine sai planeeritud koguduse ruumidesse just
seetõttu, et võimalikult palju
külalisi saaks sellest osa ja sel
moel hingele pai teha. „Koguduse ruumides oli etteaste vahetu
ja sünergiat publiku ja esinejate
vahel oli tunda,“ märkis Teppo,
lisades, et sarnaseid ülesastumisi on koostöös Pille Lille Muusikute Fondiga (PLMF) lähajal veel
plaanis.
Kristel Kitsing
toimetaja

a ongi möödas meie
(Rakke) juubelihõnguline pidupäev. Nagu juba
varasemalt sai räägitud,
et sellel aastal tuleb kõik teisiti,
siis tõesti nii ka läks.
Keerulise kevade möödudes
sai päevakava kokku pandud nii,
et meie kohalikud taidlejad seekord üles ei astunud. Kuid esinejad olid tublid ja tõid lusti ja
rõõmu sellesse päikselisse päeva. Kurvaks tegi natuke laadakauplejate suhtumine – kui kaks
viimast päeva pidin telefonikõnedele vastates laadamüüjatele ära ütlema, sest kohad täis,
siis laadapäeva hommikul selgus ikkagi, et osad müüjad registreeritutest jätsid tulemata.
Kurb. Kuid sellest väike õppetund ka endale kui korraldajale.
Aga loodan siiski, et meie inimesed jäid kaubavalikuga rahule,
sest tõesti oli kaupa igale maitsele. Kes tahtis, sai kindlasti oma
ostud tehtud.
Päevajuht Toomas Lumi sõnas, et oli ülimalt ilusa ilmaga
üritus, mis igati vääris juubeliürituse nime. „Külastajatel oli
mida vaadata, kuulata ja ka võimalus avastada laadatarvete
seast midagi sobilikku. Kõik
möödus kuidagi sundimatus
olustikus ja nii mõnigi arvas, et
selliseid üritusi on kogukonnale

Liili Heinla esitles
mälestusteraamatut
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vaja“.
Aga nüüd tänamise aeg. Tänud ja kummardus kõigile, kes
olid nõu ja jõuga abis, et meie
päev õnnestuks. Olen tänulik ja
õnnelik et te mul olemas olete ja
alati teie abile saan loota.
Aitäh Väike-Maarja vallavalitsus, Rakke kool, Margus
Rohtmaa, Endel Tambla, Jüri
Rückenberg, Jane Kool, Janar
Rückenberg, Enno Eilo, Ronald
Rückenberg, Kaur Salus, Andris
Siim, Mary Tammet, Aina Ennus,
Silver Aasumets, Kristel Kitsing,
Arvi Grauberg, päevajuht Toomas Lumi, Väike-Maarja Pasu-

nakoor ja Taavi Taar, tantsutrupp Lausa Lust ja Anu Pungas,
tantsutrupp Panter ja Evely Vaigur, ansambel Kruiis. Tänud ka
kodukohviku perenaisele ja peremehele Kadrile ja Veikole, ilma
teie kohvikuta ei kujuta enam
meie päeva ettegi.
Kas järgmisel aastal samas
kohas kohtume? Raske hetkel
ütelda – mõtteid on erinevaid.
Olen ka ideedele ja uutele ettepanekutele avatud. Soovin kõigile veel päikselise suve jätku!
Rene Põllumaa
Rakke kultuurikeskuse juhataja

Liis Lusmägi
esimene triatlon
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SAAGEM TUTTAVAKS

Rakke uus sotsiaaltöötaja
Olen Anne Terner-Boiko, sündinud ja kasvanud Tapa linnas.
Koolipinki
viidi mind Tapa 1.
Keskkooli ja seal
ka oma keskhariduse omandasin.
Mõdriku Tehnikum andis mulle
võimaluse omandada keskeriharidus raamatupidamise erialal.
Soov lähemalt
tundma
õppida
inimese ja suhete
olemust
sellessinatses
ilmas,
viis mind Mainori
Anne Terner-Boiko. Foto erakogu
Kõrgkooli, kus pakuti vaid lühikest
aega prooviks rakenduspsühholoogia eriala sotsiaalvaldkonnas.
Viimane aasta jäi tervise tõttu lõpetamata ja asenduseks pakuti
personalijuhtimist. Sellele andsin eitava vastuse.
Ametialaselt kandideerimine viis mind pikaks ajaks kooliga
kokku: Rakvere Vene Gümnaasium, Tapa Gümnaasium, Vaeküla kool. Selle tulemusel otsustasin minna ennast täiendama
Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö valdkonnas. Leides, et sellest jääb
sotsiaalpedagoogi ja klassiõpetajana töötades väheseks, palusin
end üle viia Rakvere Kolledži sotsiaalpedagoogika erialale, bakalaureusetöö on veel esitamata.
Peres on üles sirgunud kaks tütart ja üks poeg, kes on
praeguseks juba täiskasvanud ja olen ka vanaema kolmele
lapselapsele.
Palju on saanud töö kõrvalt tegeleda peretöö arendamisega ja heategevusega läbi SA Dharma, kus sai alguse tugiisikute
toetamine läbi tugiisikukeskuse. Pereprojekt viis mind kokku ka
kunagi Väike-Maarja valla peredega. Koostöö vallavalitsuse ja
peredega oli väga meeldiv.
Aastaid olen laulnud Tapal nais- ja segakooris, natuke ka
ansamblis – seda siis naisteklubis. Huvitun reisimisest, kultuurist, lugemisest ja poliitikast.
Et mitte rutiini kinni jääda ja otsida väljakutseid, leidsin
sobivaks kandideerida Vaivara valla lastekaitsespetialisti kohale, pärast haldusreformi siis töötasin Narva-Jõesuu linna
lastekaitsespetsialistina.
Minu ülesanne sotsiaaltöötajana Rakke piirkonnas on abivajajate nõustamine, vajadusel juhendamine ja mitmesuguste
vajaduste rahuldamine kas siis teenuse/toetuse korraldamisega
või otsese abistamisega.
Vastuvõtuajad: E 9 – 11, N 14 –16, tel 529 6752.
Anne Terner-Boiko

Rahandusosakonda asus
juhtima Mairi Uiboaed
3. augustist töötab Väike-Maarja
vallavalitsuse rahandusosakonna
juhataja
ametikohal Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis majandusarvestuse
eriala
lõpetanud
Mairi
Uiboaed.
Mairi Uiboaed
on
pearaamatupidajana töötanud
viimased kaheksa aastat eraettevõtluses ning on
raamatupidamisteenuseid pakkuva Kermalen OÜ
juhatuse liige.
„Avaliku sektori
kogemus mul seni
puudub, aga olen
Mairi Uiboaed. Foto erakogu
sellevõrra rohkem
põnevil ja tahtmist täis see väljakutse vastu võtta,“ rääkis Tallinna juurtega, tänaseks kuus aastat Tamsalus elanud naine.
Uiboaed peab finantsvaldkonda väga huvitavaks ja soovib
anda oma panuse omavalitsuse rahaasjade korraldamises. „Ehk
suudan siin ka mingeid optimaalsemaid lahendusi välja pakkuda,“ teavitas Uiboaed, kes vabal ajal mängib sulgpalli ja loeb ka
väga hea meelega raamatuid, aga enim väärtustab kvaliteetaega
perega.
Mairi Uiboaed osutus valituks avalikul konkursil viie kandidaadi seast.
Kontakttelefon: 329 5771, e-post: mairi.uiboaed@v-maarja.ee.
Kristel Kitsing
toimetaja

VALLAVANEMA KUU

A

asta-aastalt kiireneva
infovahetuse ja infohulgaga peame kohanema ning oskama
välja sünteesida olulise. Sünteesitu salvestame mälusahtlisse ja
õpime sellest, et sarnastes situatsioonides tulevikus oskuslikumalt käituda. Sellel kevadel
keerati meie igapäevane argielu
kogu maailmas kiiresti lukku ja
„võtmed“ pandi peitu. Võtmete
peitmist soodustas teadmatus
ning kogemuste puudumine
uue olukorra lahendamiseks.
Asjaolu iseloomustasime terminoloogiliselt kui sõda: võitlus pandeemiaga, COVID-19
hukkunud, eesliinil tegutsejad,
tagala jms. Kas see on „Sajaaastane sõda“ või alistatakse „vaenlane“ poole aastaga?
Kas saame anda vastuse, millal
gripp maailmast kaob? Tõenäoliselt ei saa ning sama on teiste
viirustega. Me kõik aga saame
kujundada enda ning oma perekonna käitumist, laiemalt ka
kogukonna. Oleme nüüd juba
õppinud, et nii täna kui ka
homme on oluline hügieeninõuete täitmine ja oma tervise
jälgimine. Hoia ennast ja teisi
käitudes mõistlikult. Augusti
alguses on heade mõtete linna
„ööelus“ tegutsevad asutused
„vallutanud“ (sõjaliselt jätkates)
uudiste minutid. Lähiajal on
Vabariigi Valitsuse laual otsus,
kas Terviseametisse võetakse
tööle inimesi, kes aitavad välja
selgitada viirusepisiku kandjaga kokku puutunud nn lähikontaktseid inimesi. Siiralt
loodan, et tulevikus ei muutu
kõigile kohustuseks telefoniäpp, millega jälgitakse meie
igapäevaseid liikumisi, sest see
võimaldaks riigil käituda „meie
huvides“ ning viiruste levikut
oluliselt takistada.
Elame maapiirkonnas ning
optimistidena saame otsida ka
positiivseid külgi. Maanurgas
elades on kergem vältida n-ö
võõraid kontakte ning see võimaldab elada siin turvalisemalt
kui linnarahval. Äkki just nüüd
kõnetab loosung „Maale elama“ oluliselt enam ning statistikakõver linnastumisele muutub. Kui pandeemiast räägiti
läbi eksponentfunktsiooni, siis
loodan, et linnastumise väljapanekus muutub sündmuste

Vallavanem Indrek Kesküla (vasakul) ja Rakke kooli kehalise kasvatuse õpetaja
ning noorte sunuaja Janar Rückenberg Rakke Päeval. Foto Kristel Kitsing

arv väiksemaks arvust üks, ehk
mida aeg edasi, seda väiksem on
maalt linna lahkujate hulk.
Käesoleval hetkel on väga
vähe räägitud majandusnäitajatest, ka riigi ning omavalitsuste
eelarvetest. Meie valla eelarvet
võib majanduslangus puudutada kõige enam läbi tulumaksu
laekumise. Juuli alguses vähendas Väike-Maarja vallavolikogu
I lisaeelarvet vastu võttes läbi
maksulaekumise aasta ÜTM-i
prognoosi 200 000 euro võrra
(kokku 4,13 miljonit planeeritud
kogulaekumiseks) ehk vähendasime põhitegevuse tulusid.
Kui aasta alguses planeerisime
võrreldes 2019. aasta tegeliku
laekumisega 2,4%-st ÜTM-i
tõusu, siis nüüd 2,3%-st langust. Vabariigi Valitsuse kaudu laekub Väike-Maarja vallale
180 600 eurot nn koroonaabi,
mis on mõeldud tulude vähemlaekumiste ja kulude suurenemise kompenseerimiseks. Kui
suur on tegelik vajadus, selgub
aasta lõpuks ning tänases seisus on piisavalt keeruline koostada nii keskvalitsusel kui ka
omavalitsustel eelseisva nelja
aasta eelarvestrateegiat. Heites kiirpilgu töötute arvule, siis
juulikuu lõpus oli Eestis 50 000
registreeritud töötut ja töötuse määr 7,8%. Väike-Maarja
vallas vastavad näitajad: 173 registreeritud töötut ja määr ca
5,6%. Sellest järeldub, et registreeritud töötuse määr on meil

Vallavolikogu istungid
VALLAVOLIKOGUS 02.07.2020

Kohal 17 volikogu liiget. Puudusid: Mall Lepiksoo ja Vahur
Elbre.
PEREMEHETU EHITISE
ARVELEVÕTMINE, ORAVA

• võeti peremehetu ehitisena arvele seitsmekorteriline
korterelamu, milles asuvad korterid numbritega 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja
8 ning kõrvalhoone (kuur), aadressiga Orava, Tammiku küla.
VALLAVALITSUSE STRUKTUURI JA
TEENISTUSKOHTADE KOOSSEISU
MUUTMINE

Uue struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamise
otsusega on kavas järgmised
muudatused: koondada tervisespetsialisti töökoht (koormusega 1) ja üks raamatupidaja
töökoht (koormusega 1) alates
16.09.2020.
• kinnitati alates 03.08.2020
Väike-Maarja
Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade
koosseis vastavalt lisadele 1 ja 2;
• delegeeriti vallavalitsusele muudatuste tegemine
Väike-Maarja
Vallavalitsuse
struktuuris ja teenistuskohtade
koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.

VÄIKE-MAARJA VALLA
2020. AASTA I LISAEELARVE
VASTUVÕTMINE

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 344 000 euro võrra.
Füüsilise isiku tulumaksu 2020.
aasta prognoosi on vähendatud 200 000 euro võrra. Lisaeelarvega on prognoositud 2,3%
tulumaksu
vähemlaekumist
võrreldes 2019. aasta tegeliku
laekumisega. Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 569 000 euro võrra. Toetusfondi suurenemine summas
180 600 eurot on seotud Vabariigi Valitsuse toetusega seoses eriolukorraga seotud omavalitsuse tulude alalaekumiste ja
kulude suurenemise korrigeerimiseks. Toetusfondi suurenemine summas 362 000 eurot
on seotud Vabariigi Valitsuse
toetusega seoses eriolukorraga
ja on suunatud teede- ja tänavate olukorra parandamiseks ning
investeeringute teostamiseks.
2020. aastaks planeeritud
põhitegevuse kulude eelarve
suureneb 78 000 euro võrra, mis koosnevad planeeritud
majanduskulude kasvust seoses eriolukorraga, eelarveaasta
jooksul projektide toetustest
ning huvitegevuse rahaliste va-

Eesti keskmisest väiksem. Eks
põhjustena võib välja tuua IdaViru erinevused ning ka selle, et
turismisektoris: majutus, toitlustus on meil suhteliselt vähe
inimesi olnud hõivatud. Samas
vaadates 2019. aasta juuli lõpu
andmeid, siis on 53 töötut rohkem registris võrreldes aasta
taguse ajaga. See teebki ettevaatlikuks ning raske on pikaajalisi prognoose koostada.
Pean õigeks, et läbi avaliku
sektori investeeringute on võimalik tänase majanduslanguse
mõjusid osaliselt leevendada.
Keskvalitsus andis selleks meie
vallale 362 000 eurot teedele- ja tänavate taristu ning 430
000 eurot uuteks investeeringuteks. Õnneks oli meil 2019.
aastal koostatud Triigi kergliiklustee ehituse projekteerimine, mis võimaldas riigi poolt
antava toetuse abil koheselt
see ka käima lükata. Kõik, kes
Väike-Maarja ning Triigi vahelisel teelõigul liiguvad, näevad,
et ehitusettevõte GRK Infra AS
on objektil koheselt tegutsema
hakanud. Samuti saab korda
Rakke bussijaam, kuhu eelmisel
aastal kaunis Karl Kaddaku pink
ehitati ning Rakkes peatänava
äärne tänavavalgustus. Loodan,
et ehitusaegsete liikluspiirangutega saame kõik hakkama
(eriti puudutab see just Triigi
suunas kergliiklejaid), sest lähitulevikus muutub see teelõik
oluliselt turvalisemaks.

Suvele veidi tagasi vaadates
saab tõdeda, et kuigi COVID-19
seljatas seekord nii Pandivere
Päeva, Lurichi Kange võistluse, siis elavad meie koduvallas
mõnusad ja aktiivsed inimesed.
Pandivere Rattasõit, Ebavere
Kange, Rakke rattamaraton,
Emumäe ja Simuna-Laekvere
jooksud – võrdusid minu jaoks
väljendina: sportlik nauding –
tehtud. X Rakke päev, Wähja festival, mitmed kontserdid,
peretalude päevad, külastusmäng „Unustatud mõisad“ ja
paljud muud üritused saavad
teoks tänu siin elavatele ja meie
piirkonnaga olulist sidet tundvatele inimestele. Aitäh kõigile
nende korraldamisel nähtud
töö ja vaeva eest!
Loodan, et meie pikemal
puhkusel olnud koolikellad näevad tarkusepäeval jälle reaalseid särasilmseid õpilasi ning
distantsõppe vormi saab kasutada vaid vabatahtlikult. Hoiame kodudes mõistlikus koguses
esmatarbekaupade varusid ning
kuigi nutiseadmesse mahub
palju pilte, siis kõige toredam
on neid kogeda vahetult. Selle aasta üks oluline objekt, mis
uue kuue selga saab, on Simuna
keskosa ehitus. Tule heida pilk
peale!
Viljakat sügist kõigile!

hendite ümberkandmisest valdkondade vahel. Põhitegevuse
tulem on koos I lisaeelarvega
planeeritud summas 339 000
eurot, mis suureneb I lisaeelarvega 266 000 euro võrra.
Investeeringud:
Kaarma
tööstusala tee rekonstrueerimine summas 104 000 eurot,
sellest on omafinantseering 33
000 eurot, Triigi kergliiklustee I etapi ehitamine summas
430 000 eurot, Väike-Maarja
Hooldekodu lifti ehitus 90 000
eurot, Rakke kultuurikeskuse lokaalküttele üleminekuks
oli planeeritud eelarves 120
000 eurot, hanke tulemusena
tuli 105 000 eurot. Rakke kultuurikeskuse energiatõhususe
suurendamiseks on esitatud
taotlus C02 meetme programmi, selles investeeringus on
planeeritud omaosalusena 250
000 eurot ning projekti kogumaksumus on 481 000 eurot.
Kogu Rakke kultuurikeskuse
investeeringu maksumus on
730 000 eurot. Kokku on planeeritud koos lisaeelarvega
teha investeeringuid summas
2,35 miljonit eurot, millest
sihtotstarbeline toetus moodustab 678 000 eurot, laenu on
planeeritud võtta kuni 1,2 miljonit eurot. Suure tõenäosusega käesoleval aastal laenu selles mahus kasutada vaja ei ole.

TOIMUS NIMELINE HÄÄLETAMINE

Indrek Kesküla
vallavanem

Vastu hääletasid Sven Kesler
ja Andrus Blok, erapooletuks
jäi Anti Pällo. Poolt hääletasid
Arvi Rotka, Tarmo Rebane, Riina Gull, Siret Stoltsen, Avo Part,
Külli Urbas, Priit Kõlu, Jorma
Liivalaid, Reet Reimann, Enno
Eilo, Hando Kuntro, Mart Pruul,
Ülo Teder ja Hans Kruusamägi.
• otsustati võtta vastu VäikeMaarja valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas
344 358 eurot, põhitegevuse
kulud summas 78 215 eurot,
investeerimistegevus summas
359 756 eurot, finantseerimistegevus summas 100 000 eurot
vastavalt lisadele 1 ja 2;
• lubada vallavalitsusel võtta
kasutusse ja lisada eelarvesse
riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul
täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha
nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel;
• lubada vallavalitsusel võtta
2020. aasta investeeringute finantseerimiseks laenu kuni 1,2
miljonit eurot.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 24.09.2020.
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HEA TEADA

Probleemid valla avalike
segapakendikonteineritega O

Väike-Maarja valla kolm küla
said nõuetele vastava joogivee

J

ätkuvalt on meil üheks
probleemiks
VäikeMaarja valla avalikuks
kasutuseks
mõeldud
segapakendi konteinerite tühjendussageduse teema kui ka
konteineritesse aegaajalt toodav mittesobiv konteineri sisu.
Segapakendi konteinerite tühjendussageduse teemat püüame lahendada taaskasutusorganisatsioonidega, kuid konteinerite sisu puhul saab aidata
iga vallakodanik, kes pakendeid
sorteerib ja konteinerisse neid
viib.
Üks näide elust endast: eelmisel kuul oli keegi toonud Rakke alevikus Faehlmanni tee 27a
segapakendikonteineritesse
vanu jalanõusid, toidujäätmeid,
hügieenisidemeid jms. Pakendivedaja jättis seekord konteinerid tühjendamata ja vald
pidi tellima segaolmejäätmete
vedajatelt teenust konteineri
tühjendamiseks ning pakendijäätmed liikusid hoopis segaolmejäätmete käitlemisele. Seega võib juhtuda nii, et vaid üks
inimene paneb Rakke Faehlmanni 27a konteinerisse mittesobivaid pakendijäätmeid ja
rikub sellega kogu pakendikonteineri sisu – 2, 5 m³.
Vallas on veel aastaid olnud
probleeme Väike-Maarja alevikus Aia tänava alguse gümnaasiumi parklas oleva pakendikonteinerite
sisuga.
Seal
on samuti olnud nii ehitusjäätmeid,
mööblit
kui
elektroonikajäätmeid.
Annan väikese ülevaate,

!!!

alla kõiki
Kasutame v
ikonteinereid
segapakend
, sest
sihipäraselt
meil ühine –
eesmärk on
tekkinud
u
lj
a
p
lt
u
k
li
võima
materjalina
i
t
s
e
u
u
id
e
jäätm
tta.
ringlusse võ

Rakke alevikus Faehlmanni tee 27a segapakendikonteineritesse pandi vanu
jalanõusid, toidujäätmeid, hügieenisidemeid jms. Foto Leie Nõmmiste

mis jäätmeid võib üldse segapakendikonteinerisse
panna.
Aga alustuseks tuletaks meelde
jäätmevaldkonna
põhieesmärgi – taaskasutada võimalikult palju tarbimisest üle
jäävaid materjale ehk jäätmeid.
Seejuures on kõige olulisem
vältida
jäätmete
tekkimist.
Kui jäätmed on tekkinud, tuleks need uuesti materjalina
ringlusse võtta.
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida
kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks ja kättetoimetamiseks.

Segapakendi konteinerisse
võib panna alljärgnevaid puhtaid pakendeid:
Plastpakendid: plastjoogipudelid, plastkanistrid, kilekotid,
pakkekiled k.a. stretš-, mullikiled, toiduainete karbid (nt margariini, või, kohupiima karbid),
kehahooldus- ja pesuvahendite
pudelid, toiduainete plastikpudelid (nt ketšupi, majoneesipudelid), plastpakkekarbid, penoplastist pakkekarbid ja –alused
jne
Klaaspakendid: ühekordselt
kasutatavad klaaspudelid, klaasist konservpurgid, igat värvi

klaasist pudelid ja -purgid, klaasist kaaned jne.
Metallpakendid: konservikarbid,- purgid, joogipurgid,
pudelite ja purkide metallist
kaaned jne.
Paber ja papp-pakendid:
veini-, piima-, keefiri, jogurti- ja
mahlapakid jne.
Segapakendikonteinerisse ei tohi panna: toiduainetega koos olevaid, määrdunud
pakendeid (nt pooltäitunud
majoneesipudel,
keefiripakk
jms), plastist mänguasjad, kummist tooted, hügieenisidemed,
mähkmed, ohtlike ainetega
määrdunud pakendid (näiteks
kodukeemia pakendid), vanad
riided ja -jalanõud, ehitusjäätmed, mööblijäätmed, aknaklaas
jms.
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik

Kohalike teede ehitusse ja korrashoidu
investeeritakse 1,6 miljonit eurot

K

evadel Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud COVID-19 lisaeelarvega ettenähtud
vahendite kasutuselevõtmiseks
vajalikud õigusaktid ja toetusfondi lisavahendite jaotuse
muudatused on võimaldanud
kohalikel omavalitsustel taotleda lisavahendeid investeeringute tegemiseks ja kohaliku
majanduse elavdamiseks.
Väike-Maarja
Vallavalitsus
otsustas täiendavat investeeringutoetust küsida Rakke bussijaama rekonstrueerimiseks ja
Väike-Maarja – Triigi kergliiklustee 1. etapi ehitamiseks.
Toetuse määramise otsused on
tehtud ja Väike-Maarja vallale
eraldatud eespool nimetatud
tööde teostamiseks 430 000
eurot toetust.
Lisaks oli kohalikel omavalitsustel võimalik sel aastal juba teist korda taotleda
kohalike teede juhtumipõhist
toetust teedele, mida läbib
transiitliiklus ja ettevõtlusega
seotud teede olukorra parandamiseks. Kui esimesest taotlusvoorust sai rahastuse Kaarma
tööstusala tee rekonstrueerimine, siis teisest taotlusvoorust
eraldatav 100 000 euro suurune toetussumma läheb VäikeMaarja alevikus asuva Ehitajate tee rekonstrueerimiseks.
Projektiga on nähtud ette
olemasoleva Ehitajate tee rekonstrueerimine alates Jaama
tänavast kuni Oru tänavani, sh

Ü Pandivere Vesi esitas möödunud aastal KIK-ile taotluse pumbajaamade rekonstrueerimiseks ja vee kvaliteedi parandamiseks, mille tulemusena said Aburi,
Emumäe ja Liigvalla külad nõuetele vastava joogivee.
Veemajandusprojekti „Väike-Maarja valla joogivee kvaliteedi parandamine Aburi, Emumäe ja Liigvalla külades“ esitamise
eesmärgiks oli elanike varustamine nõuetele vastava joogiveega. Nimetatud külades oli vesi kvaliteedinõuetele mittevastav ja
seda lubatust kõrgema rauasisalduse tõttu.
Veekvaliteedi vastavusse viimine Tervisekaitse inspektsiooni
poolt kehtestatud normidega nõudis olemasolevate pumbamajade rekonstrueerimist koos puhastusseadmete paigaldamisega.
Veemajandusprojekt nr 16838 oli kavandatud ajavahemikku
22.10.2019 – 31.08.2020, mis kujunes ka reaalselt teostatavaks.
Kavandi teostajaks ehituspoolelt on AS Antaares ja omanikujärelevalvet teostab OÜ A&J insener. Plaani kogumaksumuseks
kujunes 158 304 eurot, millest omaosalus oli 47 491 eurot ja 20
senti ning KIK-i toetus oli 110 812 eurot ja 80 senti.
Projekti käigus ehitati kolm uut pumplahoonet koos täisautomaatse survefiltriga. Need on piiratud kahe meetri kõrguse
piirdeaiaga, mis omakorda varustatud lukustatava väravaga. Samuti rekonstrueeriti juurdesõiduteed pumbahoonetele.
Alates käesoleva aasta maikuust tarbivad Aburi, Emumäe ja
Liigvalla küla elanikud Tervisekaitse inspektsiooni poolt kehtestatud normidele vastavat joogivett. Raua piirsisalduse norm,
mis vastab sotsiaalministri 24.09.2019 a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsi meetodid“ on
200 µg/l.
Informatsioon saavutatud tulemustest antud puurkaevudes:
- Aburi küla puurkaevu joogivee rauasisalduse näitaja oli
enne 1200 µg/l (22.11.2018), pärast filtri kasutusele võtmist alla
20 µg/l (11.05.2020).
- Emumäe küla puurkaevu joogivee rauasisalduse näitaja oli
enne 1530 µg/l (08.03.2019), pärast filtri kasutusele võtmist 22
µg/l (28.05.2020).
- Liigvalla küla puurkaevu joogivee rauasisalduse näitaja oli
enne 2222 µg/l (08.03.2019), pärast filtri kasutusele võtmist alla
20 µg/l (11.05.2020).
Siit järeldame, et veemajandusprojektiga „Väike-Maarja valla
joogivee kvaliteedi parandamine Aburi, Emumäe ja Liigvalla külades“ sai püstitatud eesmärk edukalt täidetud.
Gennadi Filippov
OÜ Pandivere Vesi direktor

Erametsakonsulent
jätkab Väike-Maarjas vastuvõttu
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu
Väike-Maarja vallamajas üle nädala neljapäeviti kell 10 – 12.
Vastuvõtupäevad 2020. aasta teisel poolel on:
13 ja 27 august;
10 ja 24 september;
8 ja 22 oktoober;
5 ja 19 november;
3 ja 17 detsember.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate
probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni
kolmetunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma
(va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).
Adu Raudla tel 524 8963, e-post aadu.raudla@gmail.com.
Telefoni ja e-kirja teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Aadu Raudla. Foto erakogu
Väike-Maarja – Triigi kergliiklustee 1. etapi ehitamine. Foto Kristel Kitsing

Lõuna tn, Tare tn ja Kolde tn
ristmike
rekonstrueerimine,
kõnnitee rajamine alates Jaama
tn 3 sissesõidust kuni Lõuna tänavaga ristumiseni laiusega 1,5
m, sademeveekanalisatsiooni
väljaehitamine ja olemasoleva
tänavavalgustuse uuendamine.
Rekonstrueerimistööde kogumaksumus on 266 662 eurot.
COVID-19 lisaeelarvega eraldati Väike-Maarja vallale veel
kohalike teede hoiuks 353 783
eurot. Lisaeraldis on võimaldanud teostada teetöid Vao
ja Mõisamaa – Vao – Ilmandu
teel, alustada Rakke alevikus
ca 60 000 eurot maksva Si-

muna tee ja F. R. Faehlmanni
tee tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega, asfalteerida
Rakke sauna ja töökoja esise
platsi, suurendada kruusavedu valla erinevates piirkondades asuvatele kruusateedele
ning katta Ehitajate tee rekonstrueerimiseks vajamineva
omafinantseeringu.
Kokku on riik 2020. aastal
Väike-Maarja vallale eraldanud teehoiu korraldamiseks
715 858 eurot, millele lisandub
üle 260 000 euro valla omavahendeid. Lisaks eespool nimetatule on vald tänavu teostatud
pindamistöid Kiltsis, Liivakülas,

Lahus, Sallas ja Eipris, asfalteerinud Rakke jäätmejaama tee ja
teelõigu Tammiku külas, ehitanud välja Simuna keskväljaku.
Teehoiuks eraldatud vahendeid kasutatakse ka kruusateedel tolmutõrje tegemiseks
ja remonditööde teostamiseks,
asfaltiaukudelappimiseks,kõnniteede ja tänavate hoolduseks,
lumetõrjetöödeks, jne.
Väike-Maarja vallas investeeritakse sellel aastal kohalike
teede ehitusse ja korrashoidu
ca 1,6 miljonit eurot.
Ene Preem
arendusnõunik

Toetus esmakordselt esimesse
klassi õppima asuvatele lastele
Kõigile Väike-Maarja vallas asuvate koolide esimesse
klassi esmakordselt õppima
asuvatele lastele makstakse,
olenemata nende elukohast,
Koolitarbeid saab osta Väike-Maarja
toetust 60 eurot koolitarvete
koolitarvete kauplusest
ostmiseks.
(Simuna mnt 4). Foto erakogu
Eelduseks on, et laps on registreeritud Väike-Maarja, Simuna, Kiltsi või Rakke kooli esimese klassi õpilaseks.
Vallavalitsus väljastab 60 euro suuruse kinkekaardi, millega
saab koolitarbeid osta Väike-Maarja koolitarvete kauplusest
(Simuna mnt 4).
Kinkekaarte väljastab alates 28. juulist vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 329 5762.
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2020. AASTA 4. AUGUSTIL – 5867

Vallavalitsuse istungid
VALLAVALITSUSES 03.06.2020

SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE
ANDMINE

PEREMEHETU EHITISE ARVELEVÕTMINE, ORAVA – OTSUSE
EELNÕU VOLIKOGULE

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 55,6 m2, VäikeMaarja alevikus tähtajaga kuni
08.06.2021; määrati üüri suuruseks 40 eurot kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud.

KATASTRIÜKSUSTELE
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

RAIELOA ANDMINE

• otsustati edastada otsuse eelnõu „Peremehetu ehitise arvelevõtmine, Orava“ volikogule.

• määrati Pikevere külas asuva
Lillemäe katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa, 100%;
• määrati Eipri külas asuva Kuivati katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa, 100%;
• määrati Nadalama külas asuva
Liiva katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa, 100%.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• pikendati sotsiaalkorteri üürilepingut Vao külas tähtajaga
04.06.2021 ja määrata üüri suuruseks 15 eurot kuus;
• eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 38,8 m², Rakke
alevikus tähtajaga 08.06.2021
ja määrata üüri suuruseks 30
eurot kuus;
• eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 60,7 m2, Triigi külas tähtajaga 19.06.2021 ja
määrata üüri suuruseks 35 eurot
kuus;
• üürnikel tuleb tasuda ka
kõrvalkulude (vesi, elekter) eest.
ISIKLIKU ABISTAJA MÄÄRAMINE

• määrati taotlejale isiklik abistaja tähtajaga 30.06.2020.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest kolmele taotlejale kokku summas 390 eurot.
HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE

•
nõustuti
hooldajatoetuse
maksmisega (21 eurot kuus) kahele taotlejale.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba Vinkymon
OÜ-le tootmishoone püstitamiseks asukohaga Ärina küla,
Tonna.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL

• otsustati müüa enampakkumisel Osta.ee keskkonnas VäikeMaarja vallale kuuluv korteriomand aadressil Rakke alevik,
Oru tn 3-13, alghinnaga 2900
eurot.
RAHVASTIKUREGISTRI
KANDE TÜHISTAMINE

Isiku elukoha kanne on ekslikult
tehtud.
• tühistati rahvastikuregistri
kanne.

VALLAVALITSUSES 10.06.2020
ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
GÜMNAASIUMI KULDMEDALIGA
LÕPETAMISEL

• otsustati tunnustada VäikeMaarja Gümnaasiumi kahte õpilast haridustoetusega summas
150 eurot.
HUVIHARIDUSE RAHASTAMINE

• otsustati rahastada 2020. aastal perioodil 1. jaanuar kuni 31.
august Väike-Maarja valla huvitegevust riigieelarvest VäikeMaarja vallale ettenähtud täiendava toetuse abil vastavalt korralduses toodule.
ELURUUMI SOTSIAALKORTERIKS TUNNISTAMINE

• kinnitati
Väike-Maarja
eluruum.

sotsiaalkorteriks
alevikus asuv

• nõustuti Väike-Maarja alevikus
Metsa tn 6 kinnistul ühe kuuse
ja Simuna mnt 18 kinnistul kaheksa arukase ja ühe nulu maha
võtmisega.
VALLAVARA ÜÜRILE ANDMINE

• otsustati anda BOATSAUNA
OÜ-le üürile Väike-Maarja alevikus Tehno tn 11 asuv kinnistu;
• määrati üüri suuruseks 350
eurot kuus, kusjuures iga kuu
üür tuleb tasuda ette.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE

•
määrati
projekteerimistingimused AS Eesti Raudteele
raudteeliinide elektrifitseerimise ehitusprojekti koostamiseks
Väike-Maarja valla, Räitsvere
küla, Tapa-Tartu km 346,4350 km; Rakke alevik, Jaama
tn 2a; Kiltsi alevik, Jaama tn 2,
Kiltsi raudteejaam; Liivaküla,
Tapa-Tartu 340,4-346,4 km; Vao
küla, Tapa-Tartu 334,1-338,0km;
Edru küla, Tapa-Tartu 352-359,8
km.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba Emekan
OÜ-le töökoja rekonstrueerimiseks hoonele päikeseelektrijaama rajamise teel asukohaga
Ebavere küla, Alasi;
• väljastati ehitusluba vallavalitsusele Väike-Maarja aleviku haljasalade rajamiseks asukohaga
Pikk tn 1, 2, 3, 4, Georg Lurichi
park.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE,
MURUNIIDUK

• kinnitati hanke „Muruniiduki
ostmine” edukaks pakkujaks Forestplus OÜ pakkumuse maksumusega 12 175,65 eurot.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2020.
AASTA I LISAEELARVE
VASTUVÕTMINE,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE

• otsustati edastada määruse
eelnõu Väike-Maarja valla 2020.
aasta I lisaeelarve volikogule.

VALLAVALITSUSES 17.06.2020
SOTSIAALKORTERI
ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati ühele taotlejale sotsiaalkorter Vao külas tähtajaga
18.06.2021;
• määrati üüri suuruseks 30
eurot kuus, millele lisanduvad
kõrvalkulud.
HOOLDAJATOETUSE
MAKSMISE JÄTKAMINE

•
nõustuti
hooldajatoetuse
maksmisega ühele taotlejale alates 01.06.2020 kuni 07.02.2023,
maksta hooldajatoetust 21 eurot
kuus.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• otsustati tasuda osaliselt OÜ
Jõgeva Sotsiaalkeskuse „Elukaar“ kohatasu maksumus taotleja arvete alusel kuni 150 eurot
ühes kalendrikuus, perioodil
01.07.2020-31.12.2020;
• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest viiele taotlejale
kokku summas 450,72 eurot.
PROJEKTITOETUSE ERALDAMINE,
KOTLI MAJA

• eraldati Mittetulundusühingu

Kotli Maja projektile „Puitakende restaureerimise
koolitus“
projektitoetust summas 200
eurot.
PROJEKTI OMAFINANTSEERINGU
GARANTEERIMINE,
RAKKE TEENUSKESKUS

• garanteeriti projekti „Rakke
multifunktsionaalse teenuskeskuse soojustamine ja energiatõhususe parendamine“ omafinantseering summas kuni 250
tuhat eurot.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TOETUSE TAOTLUSTE RAHULDAMINE

• otsustati rahastada korralduse
lisas loetletud projektide taotlused selles toodud tingimustel
ja sõlmida taotlejatega toetuslepingud pärast tingimuste täitmist. Tingimuste täitmiseks on
aega kuni neli kuud, st hiljemalt
17.10.2020.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI
TOETUSE TAOTLUSTE
RAHULDAMATA JÄTMINE

• otsustati jätta rahuldamata 24
hajaasustuse programmi esitatud toetustaotlust.
KESKKONNALOA MUUTMISE
TAOTLUSELE ARVAMUSE ANDMINE

• nõustuti DINER Osaühing
keskkonnaloa
muutmise
taotlusega.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba elamu
täielikuks lammutamiseks asukohaga Triigi küla, Humala.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE

• määrati projekteerimistingimused AS-le Baltic Agro PVC
kattega teraviljalao ja sõidukite
pesuplatsi ehitusprojekti koostamiseks Ebavere küla Hoidla
kinnistule.
KORTERIÜHISTU LÕPETAMINE

• volitati õigusnõunik Peeter
Rahnikut esitama kandeavaldust
Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik,
Liiduri tn 6 korteriühistu lõpetamiseks ja likvideerija andmete
kandmiseks registrikaardile;
• määrati õigusnõunik
Peeter
Rahnik
korteriühistu
likvideerijaks.
ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE
SEADMINE

• otsustati seada tähtajatu tasuta isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks
Triigi küla, Võimla tänav, kasutusõiguse ala 10 m2, tehnovõrgu
ehitamiseks ja majandamiseks.
RIIGIHANKE VÄLJAKUULUTAMINE

• kuulutati välja riigihange
„Väike-Maarja valla õpilasliinide,
valla avalike liinide ja tellitava
sõitjateveo teenus 2020...2021”
avatud
pakkumismenetluse
korras.

VALLAVALITSUSES 25.06.2020
KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati Ebavere külas asuva
Uustalu katastriüksuse jagamise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
1) Uustalu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
2) Kaarma päikesejaam 1, sihtotstarbega tootmismaa;
3) Kaarma päikesejaam 2, sihtotstarbega tootmismaa;
4) Kaarma päikesejaam 3, sihtotstarbega tootmismaa;
5) Kaarma päikesejaam 4, sihtotstarbega tootmismaa;
6) Kaarma päikesejaam 5, sihtotstarbega tootmismaa;
7) Kaarma päikesejaam 6, sihtotstarbega tootmismaa;

8) Kaarma päikesejaam 7, sihtotstarbega tootmismaa;
9) Kaarma päikesejaam 8, sihtotstarbega tootmismaa;
10) Kaarma päikesejaam 9, sihtotstarbega tootmismaa;
11) Väike-Maarja-Kaarma tee,
sihtotstarbega transpordimaa.
• määrati Triigi külas asuva
Õuna katastriüksuse jagamise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
1) Õuna, sihtotstarbega elamumaa;
2) Õuna, sihtotstarbega elamumaa;
3) Vohla, sihtotstarbega elamumaa.
LIHTMENETLUSEGA RIIGIHANKE
TULEMUSTE KINNITAMINE,
RAKKE TÄNAVAVALGUSTUS

Lihtmenetlusega
riigihankes
„Rakke alevikus Simuna tee ja
F.R. Faehlmanni tee tänavavalgustussüsteemi
rekonstrueerimine” esitasid pakkumuse (koos käibemaksuga): Tester
Invest OÜ 65 893,15 eurot; osaühing Virtel Grupp 59 682,12 eurot; Firstel Group OÜ 113 935,20
eurot; ProSystem OÜ 77 874,84
eurot; osaühing Lepna Elekter 69 521,52 eurot; aktsiaselts
Elektritsentrum 95 901,60 eurot; AS Connecto Eesti 62 801,40
eurot; osaühing Särts 69 184,80
eurot; osaühing Pental Elekter
58 165,92; osaühing TAA Elekter
69 411,32 eurot.
• tunnistati kõik pakkumused
hankedokumentides
toodud
nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks pakkujaks
osaühing Pental Elekter.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba H.T.R. OÜle puurkaevu rajamiseks asukohaga Kiltsi alevik, Liiduri tn 4;
• väljastati ehitusluba Karu Agro
OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga Lammasküla,
Karulauda;
• väljastati ehitusluba Karu Agro
OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga Hirla küla,
Karulauda.
PAKKUMUSE
EDUKAKS TUNNISTAMINE

Hankes „Rakke bussijaama rekonstrueerimine“ esitati pakkumused järgnevalt: OTO Ehitus
OÜ pakkumus hinnaga 31832,27
eurot; OÜ Allak Group teenused
pakkumus hinnaga 32680,38
eurot; OÜ Sõmeru Vara pakkumus hinnaga 58441,80 eurot.
• kinnitati hanke edukaks pakkujaks Rakke aleviku bussijaama
rekonstrueerimistööde
teostamisele OTO Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 31832,27
eurot koos käibemaksuga.

uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 03.08.2020
ning optimeerida ja hoida kokku
personalikulusid valla 2021. aasta eelarves.
Uue struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamise otsusega on kavas teha järgmised
muudatused:
1) koondada tervisespetsialisti
töökoht (1,0 koormusega),
2) koondada raamatupidaja töökoht (1,0 koormusega) alates
16.09.2020.
• otsustati edastada eelnõu
„Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine“ volikogule.
VÄIKE-MAARJA VALLA 2020.
AASTA I LISAEELARVE
VASTUVÕTMINE,
VOLIKOGU MÄÄRUSE EELNÕU

Olulisemad muudatused on
järgmised: füüsilise isiku tulumaksu 2020. aasta prognoosi
on vähendatud 200 000 euro
võrra. Füüsilise isiku tulumaksu
laekub omavalitsuste eelarvesse
2020. aastal 11,93% tulumaksuga maksustatavatest tuludest.
Valla füüsilise isiku tulumaksu
kasvuks oli eelarvesse planeeritud 2,4 % võrreldes 2019. aasta tegeliku laekumisega. Lisaeelarvega on prognoositud
2,3% vähemlaekumist võrreldes
2019. aasta tegeliku laekumisega. Tulud kaupade ja teenuste
müügist ehk omatulud vähenevad 27 600 euro võrra. Tulude
laekumine on vähenenud seoses eriolukorraga ning seotud
nii lasteaedades lastevanemate
puhul kohatasust vabastamisega kui ka Rakvere Ametikooli
puhul ruumide kasutamise vähenemisega. Saadavad toetused
tegevuskuludeks
suurenevad
569 000 euro võrra. 2020. aastaks planeeritud põhitegevuse kulude eelarve suureneb 78
000 euro võrra, mis koosnevad
planeeritud
majanduskulude
kasvust seoses eriolukorraga,
eelarveaasta jooksul projektide
toetustest ning huvitegevuse
rahaliste vahendite ümberkandmisest valdkondade vahel.
• otsustati edastada määruse
eelnõu „Väike-Maarja valla 2020.
aasta I lisaeelarve vastuvõtmine“
volikogule.
• kinnitada teede investeeringute kava vallavalitsuse protokollilise otsusena.
KINNISTU KOORMAMINE
ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA

• otsustati koormata Simuna alevikus asuv kinnistu
registriosa nr 8488450, Simuna-Vaiatu tee katastritunnusega 16101:002:1020, km-tel
0,07-0,10 asuv 81 m² suurust osa
parkimisala rajamiseks.

PUURKAEVU
ASUKOHA KOOSKÕLASTAMINE

AVALIKU ÜRITUSE LUBA,
PANDIVERE RATTASÕIT 2020

SOTSIAALKORTERI
ÜÜRILE ANDMINE

VALLAVALITSUSES 01.07.2020

•
nõustuti
viiel
kinnistul
puurkaevu
asukoha
kooskõlastamisega.

• otsustati eraldada kahele avaldajale sotsiaalkorter.
HOOLEKANDEASUTUSSE
HOOLDAMISELE SUUNAMINE

• suunati isik üldhooldusteenusele Väike-Maarja Hooldekodusse.
VALLAVALITSUSE STRUKTUURI JA
TEENISTUSKOHTADE KOOSSEISU
MUUTMINE, VOLIKOGU OTSUSE
EELNÕU

Väike-Maarja Vallavolikogu kinnitas 31.01.2019 otsusega nr
2 Väike-Maarja Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu. Volikogu otsuse eelnõu eesmärgiks on kinnitada

• otsustati lubada korraldada
avalik üritus jalgrattavõistlus
„Pandivere Rattasõit 2020“.
SOTSIAALTEENUSE
KOMPENSEERIMINE

•
otsustati
kompenseerida
lapsehoiuteenus, mida korraldab Eesti Laste ja Noorte
Diabeedi Ühing ajavahemikul
12.-17. juuli 2020 (kokku 120 tundi) tunnihinnaga 3,35 eurot.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• nõustuti sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest
kolmele avaldajale.
ELUASEME KOHALDAMINE

• rahuldati kahe isiku puuetega
inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlused;
• jäeti rahuldamata ühe isiku
puuetega inimeste eluaseme

füüsilise kohandamise taotlus.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI
TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

• kiideti heaks Võivere külas
Mõisa kanalisatsioonisüsteemi
arendamise projekti aruanne.
VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUSE
01.04.2020 KORRALDUSE NR 239
KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA
MAA
OSTUEESÕIGUSEGA ERASTAMISE
EELTOIMINGUD, PÕLLULILLE

• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 01.04.2020 korraldus nr 239
„Erastamismenetluse lõpetamine ja hoonestusõiguse seadmise
võimalikkus, Põllulille“;
• kinnitati Põllulille katastriüksuse maa ostueesõigusega
erastamisel maa maksustamishinnaks (ilma sooduskoefitsienti
arvestamata) 420 €;
• kinnitati Põllulille katastriüksuse maa ostueesõigusega erastajaks katastriüksusel asuvate
ehitiste (elamu ja kuur) omanik.
KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati kasutusluba elamu
kasutamiseks Ebavere külas.
PAKKUMUSE EDUKAKS
TUNNISTAMINE

Hankes „Triigi küla kõlakoja rekonstrueerimine“ esitati pakkumused järgnevalt:
1) OÜ MEK Ehitusgrupp pakkumus maksumusega 13 539,60
eurot;
2) OÜ Allak Group teenused
pakkumus maksumusega 12
010,80 eurot;
3) OÜ Renover Ehitus pakkumus
maksumusega 17 776,85 eurot.
• kinnitati hanke edukaks
pakkujaks Triigi küla kõlakoja
rekonstrueerimistööde
teostamisele OÜ Allak Group
teenused pakkumus maksumusega 12 010,80 eurot koos
käibemaksuga.

VALLAVALITSUSES 03.07.2020

AVATUD MENETLUSEGA
RIIGIHANKE „VÄIKE-MAARJATRIIGI KERGLIIKLUSTEE RAJAMINE,
I ETAPP” TULEMUSTE KINNITAMINE

• tunnistati GRK Infra AS, KV
Infra OÜ, AS Tariston, Nordpont
OÜ, AS TREV-2 Grupp, Aktsiaselts TREF Nord, Abetone Ehitus OÜ, Santeks Masinad OÜ,
Aktsiaselts TREF, Warren Teed
OÜ; Terre Ehitus OÜ, Mullamutt
OÜ, osaühing T.A.K.Ehitus pakkumused hankedokumentides
toodud nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks pakkujaks
madalaima pakkumuse esitanud
GRK Infra AS;
• otsustati mitte kõrvaldada
GRK Infra AS hankest ning kvalifitseerida pakkuja.

VALLAVALITSUSES 08.07.2020
RIIGIHANKE TULEMUSTE
KINNITAMINE

Lihtmenetlusega
riigihankes
„Väike-Maarja valla õpilasliinide,
valla avalike liinide ja tellitava
sõitjateveo teenus 2020...2021”
esitasid pakkumuse (pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta): OÜ M.K.Reis-X, hanke I osa
pakkumuse maksumus: 88 881
eurot, hanke II osa pakkumuse maksumus: 8625 eurot; OÜ
Kiiker, hanke II osa pakkumuse maksumus: 12 190 eurot; AS
Hansabuss, hanke I osa pakkumuse maksumus: 220 379 eurot,
hanke II osa pakkumuse maksumus: 27 830 eurot; AS GoBus,
hanke I osa pakkumuse maksumus: 176 695 eurot.
• tunnistati kõik pakkumused
hankedokumentides
toodud
nõuetele vastavaks;
• kinnitati edukaks pakkujaks hanke mõlemas osas OÜ
M.K.Reis-X;
• otsustati mitte kõrvaldada OÜ

August 2020

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

M.K.Reis-X hankest ning kvalifitseerida pakkuja.

osa tasub vallavalitsus perioodil
01.07.-31.12.2020.

PAKKUMUSE EDUKAKS
TUNNISTAMINE

HOOLEKANDEASUTUSSE
HOOLDAMISELE SUUNAMINE

PROJEKTITOETUSE ERALDAMINE

MÄÄRUSE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE

• kinnitati hanke edukaks pakkujaks Vao tee ja Mõisamaa
– Vao – Ilmandu tee (Veski
farmi tee) rekonstrueerimisel
OÜ Moreen pakkumuse maksumusega 25 200 eurot koos
käibemaksuga.
Eraldati projektitoetuses järgmiselt:
• Eipri Külaseltsi projektile „Külamaja inventar“ projektitoetust
summas 222 eurot;
• Rakke Kalaspordiklubi projektile „Toiduga tuntuks!“ projektitoetust summas 2000 eurot;
• Spordiklubi Rakke projektile
„Spordiklubi treeningtingimuste parendamine“ projektitoetust
summas 180 eurot.
KAMPAANIA VÄRVID VALDA
ARUANNETE KINNITAMINE

Kiideti heaks Värvid valda aruanded järgmiselt:
• Liivakülas Kaupo kinnistul
asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne.
Kinnitada värvimistööde kogumaksumuseks 2500 eurot, millest 500 eurot on toetus ja 2000
eurot on omafinantseering;
• Väike-Maarja alevikus Uus tn
7 kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise
aruanne. Kinnitada abikõlbulike kulude kogumaksumuseks
183,69 eurot, millest 128,58 eurot on toetus ja 55,11 eurot on
omafinantseering;
• Väike-Maarja alevikus J. Liivi
tn 6 kinnistul asuva elumaja ja
kõrvalhoone puitosade värvimistööde teostamise aruanne.
Kinnitada värvimistööde kogumaksumuseks 348,71 eurot, millest 244 eurot on toetus ja 104,71
eurot on omafinantseering.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba Smartecon OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks Koila külla Kusta
kinnistule;
• väljastati ehitusluba OÜ-le Arhitektuuribüroo Studio 3 elamu püstitamiseks Avispea külla
Tammepargi kinnistule;
• väljastati ehitusluba vallavalitsusele Väike-Maarja – Triigi jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks riigimaantee nr 17191
Väike-Maarja – Simuna tee km
0,175 – 4,9 kõrvale.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE

• määrati projekteerimistingimused OÜ-le Kujundaja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Kännukülla Kesknurme
kinnistule.
ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE
OSUTAMINE

• määrati taotlejale isikliku abistaja teenus.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest ühele taotlejale
summas 84 eurot;
• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve
vahenditest ühele taotlejale vastavalt teenuseosutaja (võlanõustamisteenus) OÜ Keerub arvele.
HOOLDAJATOETUSE
MAKSMISE JÄTKAMINE

• nõustuti taotlejale
dajatoetuse (21 eurot
maksmisega.
HOOLDUSKULUDE
KOMPENSEERIMINE

hoolkuus)

• otsustati, et isiku omaosalus
hoolduskulude tasumisel on
95% tema sissetulekust ja tema
tütar tasub 60 eurot kuus, ülalpidamiskuludest
puuduoleva

• otsustati suunata 2 isikut alates 07.07.2020 Pandivere Pansion OÜ üldhooldusteenusele;
• isik tasub oma sissetulekust
85% majutuse ja toitlustuse kulude eest, puuduoleva kulu (majutus ja toitlustus) hüvitab vald.

• tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 02.03.2011 määrus nr
4
„Sotsiaaltransporditeenuse
osutamise juhend“.
VALLAVANEMA PUHKUSELE
LUBAMINE

• otsustati lubada vallavanem
Indrek Kesküla puhkusele 21-ks
kalendripäevaks ajavahemikul
13.07.-02.08.2020 2019. aasta
puhkusejäägi arvelt.
KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati Raigu külas asuva
Ilmandu katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed:
1) Ilmandu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
2) Kiilihamba, sihtotstarbega
maatulundusmaa;
• määrati Hirla külas asuva Plaata katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed:
1) Plaata, sihtotstarbega elamumaa;
2) Pedari tee, sihtotstarbega
transpordimaa.
TÄNAVA SULGEMINE

• otsustati seoses avaliku ürituse „Pandivere Rattasõit 2020“
toimumisega sulgeda 12.07.2020
alates kell 12.00 kuni kell 17.00
liikluseks Väike-Maarja – Kaarma tee ja Väike-Maarja alevikus
Nurme tänav vastavalt korralduse lisas olevale plaanile.
VALLAVARA ENAMPAKKUMINE

Vallavalitsus on otsustanud
20.05.2020 (korraldus nr 378
„Vallavara võõrandamine enampakkumisel, Ravi tn 12“) müüa
kirjaliku enampakkumise korras Väike-Maarja alevikus Ravi
ja Kolde tn nurgal asuv kinnistu
alghinnaga 5900 eurot osta.ee
keskkonnas. Enampakkumine
lõppemisel hinnaga 5900 eurot,
võib tekkida olukord, kus alghinnaga ei ole esitatud ühtegi
pakkumist. Seoses vallavalitsuse
viibimisega kollektiivpuhkusel,
on ettepanek alghinnaga 5900
pakkumiste oksjoni tähtajaks
mittelaekumisel, alandada kinnistu alghinda.
• otsustati juhul, kui alghinnaga
5900 ei laeku osta.ee keskkonnas ühtegi pakkumist, alandada
alghinda ja müüa Väike-Maarja
alevikus Ravi tn 12 asuv kinnistu
alghinnaga 5000 eurot.

VALLAVALITSUSES 29.07.2020
PUURKAEVU ASUKOHA
KOOSKÕLASTAMINE

• nõustuti majandus- ja joogivee
tarbeks puurkaevu rajamisega
Tammiku külla Viiumäe kinnistule.
RAIELOA ANDMINE

• nõustuti Simuna alevikus Pikk
tn 6 kinnistul ühe arukase maha
võtmisega.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI
TOETUSE KASUTAMISE ARUANDE
HEAKSKIITMINE

Kiideti heaks kinnistute kanalisatsioonisüsteemi arendamise
projekti aruanded:
• Liivaküla, Arumetsa;
• Eipri küla, Vabaoru.

KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati Nõmme külas asuva
Marilille katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed järgmiselt:
1) Marilille, sihtotstarbega maatulundusmaa;
2) Lillepuu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
3) Lillemetsa, sihtotstarbega
maatulundusmaa;
• määrati Nõmme külas asuva
Ristiku katastriüksuse jagamise
tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt:
1) Ristiku, sihtotstarbega maatulundusmaa;
2) Metsatuka, sihtotstarbega
maatulundusmaa.
KAMPAANIA VÄRVID VALDA
ARUANDE KINNITAMINE

• kiideti heaks Väike-Maarja alevikus, Kolde tn 1 kinnistul asuva
elumaja fassaadi värvimistööde
teostamise aruanne ja kinnitati
värvimistööde kogumaksumuseks 365,85 eurot, millest 256,10
eurot on toetus ja 109,75 eurot
omafinantseering.
HOOLEKANDEASUTUSSE
HOOLDAMISELE SUUNAMINE

• otsustati suunata isik alates
01.08.2020 üldhooldusteenusele
Väike-Maarja Hooldekodusse.
KORRALDUSE KEHTETUKS
TUNNISTAMINE

• tunnistati kehtetuks VäikeMaarja Vallavalitsuse 01.07.2020
korraldus nr 504 „Eluaseme
kohandamise
taotluse
rahuldamine“.
HOOLDAJATOETUSE
MAKSMISE LÕPETAMINE

• lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele isikule.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

Väljastati ehitusload:
• Vao Agro OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga Vao
küla, Tehnika juurdelõige;
• Metsagrupp OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga Vao küla, Uus-Vansi;
• Vao Agro OÜ-le remondihalli
rekonstrueerimiseks
hoonele päikeseelektrijaama rajamise teel asukohaga Vao küla,
Traktorikuuri;
• Puurkaevumeistrid OÜ-le
puurkaevu rajamiseks asukohaga Raigu küla, Juganiidu;
• Lohehall OÜ-le garaaži püstitamiseks asukohaga Triigi küla,
Kütuse.
KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE

Väljastati kasutusload:
• FIE-le Orunurme Talu päikeseelektrijaama kasutamiseks aadressil Lasinurme küla, Aasa;
• elamu kasutamiseks aadressil
Suure-Rakke külas;
• OÜ-le Mesinet päikeseelektrijaama kasutamiseks aadressil
Määri küla, Raja;
• päikeseelektrijaama kasutamiseks Salla külas;
• päikeseelektrijaama kasutamiseks aadressil Triigi küla,
Meelespea.
VALLAVARA OTSUSTUSKORRAS VÕÕRANDAMINE

• otsustati müüa otsustuskorras Oru tn 3 Rakke alevikus
asuv korteriomand nr 13 hinnaga 2500 eurot. Korteriomand
müüakse otsustuskorras põhjusel, et korduvate enampakkumiste korras puudus huvi
korteriomandi ostmise vastu
ja korteriomand vajab olulisi
investeeringuid.
• Väike-Maarja alevikus Pikk 28
asuva korteriomandi müümine otsustuskorras avaldajale
otsustada pärast võlgnevuse
tasumist.

5

LÜHIDALT
Rakke postkontor. Foto Kristel Kitsing

Rakke postkontor on ajutiselt suletud
Perioodil 20.08 – 06.09.2020
on Rakke postkontor ajutiselt
suletud.
Oleme viinud ajutise sulgemise perioodi võimalikult lühikeseks ja loomulikult tagame
postiteenuse kättesaadavuse
klientidele ka postiasutuse
ajutise sulgemise ajal. Kliendid
saavad kasutada kõiki postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja koju
ja tööle. Postmarkide, kaartide
ja ümbrike müügiks oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid
saaksid mugavalt osta kõike
kirja saatmiseks vajalikku. See
on klientidele täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase töökorralduse ajal.

ASENDAV POSTIASUTUS

Rakke postkontorit asendab ja

väljastab saadetisi Väike-Maarja
postipunkt,
asukohaga
Simuna mnt 4, Väike-Maarja
E-R 9:00-17:00, lõuna 12:3013:00
L 9:00-14:00
P suletud
20.08.2020 suletud

kättetoimetamine;
·rahakaartide kättetoimetamine;
·ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
·postimaksevahendite
müük;
·maksete vahendus.

TEENUS KIRJAKANDJAGA
TÖÖLE JA KOJU

POSTMARKIDE MÜÜGIKOHAD

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse
osutamiseks kirjakandja tasuta
koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle ja
koju tellida meie kliendiinfo
telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R
kell 9–20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi
teenuseid:
·kirisaadetise,
postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja

Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: www.omniva.ee/era/
veel/edasimuujad.
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele
maksimaalselt mugavaks. Täname mõistva suhtumise ja
hea koostöö eest.
Ott Nauts
Põhja regiooni juht

Kiire internet uueks normaalsuseks
Tervet maailma, kaasa arvatud
Eestit tabanud koroonakriis ja
selle erineva rangusastmega
kogunemis- ja liikumiskeelud
näitavad ilmekalt, et meie ellu
on tulnud uus normaalsus.
Igal majapidamisel peab
igapäevatoimingute mugavaks
teostamiseks tagataskus olema
kvaliteetne fiiberoptiline interneti püsiühendus. See aitab
ka kõige keerulisematel aegadel meid ümbritseva uudisruumiga kursis olla, tagab vajadusel muredevaba kaugõppe,
töö tegijate jaoks samaväärse või isegi parema interneti
püsiühenduse kui kontoris. Ja
muidugi aitab suhelda töökaaslaste,
lähedaste
ning
sõpradega.
Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineutraalse interneti- ja televõrgu ehitamist, mis lahendab
väljaspool suuri linnu olevate
majapidamiste internetiühenduse puudumist või parendab märkimisväärselt seniseid
võimalusi.
Hea uudisena Väike-Maarja
valla Triigi küla elanikele saame
öelda, et projekteerimine võrgu
väljaehitamiseks on teie elukohas valmis saanud ja nüüdsest on võimalik sõlmida liitumislepinguid. Loome kiire in-

Fiiberoptiline sidekaabel. Foto erakogu

ternetiga liitumise võimekuse
127 kodule ja ettevõttele. Kõik
vajalikud toimingud liitumiseks saab iseseisvalt ära teha
Elektrilevi kodulehel www.
elektrilevi.ee/kiireinternet.
Eramajade puhul toome
trassi väljaehitamisel sidekaabli
üldjuhul maja või kinnistu piirile, kas õhuliini või maa-aluse
kaabliga. Riigitoetusega aadressidele tuleb esimesel liitumisperioodil (kaks kuud) täiesti
tasuta boonusena kaasa kaabli
tuppa toomine. Sidetaristuga
liitumise kogukuluks on sel juhul ühekordne liitumistasu ehk
199 eurot.
Kortermajade puhul on
sõltuvalt konkreetsest hoonest oluline ligikaudu poolte korterite liitumislepingute
olemasolu. Kui liitumisavaldusi on piisavalt, sõlmib Elektri-

levi korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel korteripõhised liitumislepingud kinnitatakse ning algab ehitus, mis
lõpeb kaabli paigaldamisega
korteri sisse, välisukse vahetusse lähedusse. Liitumistasu
(samuti 199 eurot) tuleb kortermajade klientidel tasuda alles
meiepoolse kinnituse järgselt,
et asume kindlalt ehitama.
Elektrilevi sidevõrguga liitunud kliendi jaoks on hilisem
operaatori valik vaba ehk teenusepakkujaks saavad olla nii
Telia, Tele2, Elisa või mõni teine turuosaline. Kiire internet
jõuab teieni pärast operaatoriga lepingu sõlmimist ning
vajalike tehniliste toimingute
tegemist.
Mait Rahi
Elektrilevi uute teenuste
projektijuht

Tasuta eterniidi vastuvõtmine Lääne-Viru Jäätmekeskuses
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) toetusel korraldab Lääne-Viru Jäätmekeskus
270 tonni eterniidi tasuta vastuvõtmise 7. septembrist kuni

12. septembrini Lääne-Viru
Jäätmekeskuses (Piira küla Vinni vald) lahtioleku ajal E-R 8.00 –
18.00; L 10.00 – 15.00. Kaasa
võtta isikut tõendav dokument.

Vastu võetakse eterniiti
kuni mahu täitumiseni. Infot
täituvuse kohta saab küsida
kaalumaja
kontaktnumbrilt
622 6049.

Tervisekeskusesse saab pöörduda ainult eelneval kokkuleppel
Väike-Maarja
Tervisekeskusesse saab jätkuvalt pöörduda
ainult eelneval kokkuleppel!
Analüüside ja uuringute
vastused ning kõik muu esmase info saab küsida e-posti või
telefoni teel.
Kõik ikka selleks, et vältida
koroona viiruse levikut!

Väike-Maarja tervisekeskus. Foto Kristel Kitsing
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Hakkaja pere taasavas Kiltsis maapoe
Kristel Kitsing
toimetaja

2018. aasta veebruaris lõpetas tegevuse Kiltsi kauplus.
Maapood kuulus RR Lektus AS-i kaupluseketti. Tänavu
juunis avas aga kohalik pereettevõte paarisaja elanikuga külas taas poe, nii saavad kohalikud pärast kaheaastast vaheaega soetada esmavajaliku taas kodukauplusest. Uurisin poe juhatajalt Pille Kuusemäelt
kaupluse pidamise rõõme ja muresid.
Alles sa toimetasid VäikeMaarja seltsimajas, mees tegutseb sul ehitustöödega. Kuidas sinust poepidaja sai? Kuidas sündis idee kauplus avada?
On see Kiltsis elanud ja õppinud naise unistus kogukonda panustada või on sul muu
missioon?
Idee tuli tegelikult mehe
poolt juba eelmisel aastal, aga
poja oli nii pisike, et ma isegi ei
mõelnud sellele. Eestvedaja oli
ikka Lauri (elukaaslane – toim),
mina olin siis see, kes oma
jah-sõna ütles. Kui endine Kiltsi
pood töötas, siis me ka külastasime seda tihti teadlikult, et
maapood ikka toimiks. Loomulikult oli tore, et just Kiltsi. Tundes peaaegu igat inimest oli hea
soe tunne siin tegutseda. Muidugi oli ka natuke missioonitunne, et võiks ikka pood olla.
Ning nagu olen aru saanud, on
Kiltsi rahval hea meel just emotsionaalselt. Asukoht on hea, et
püsima jääda.

vamusel, et ainuüksi kauplusena
see asi ei toimiks.
Kuidas suvekuud Kiltsi poes on
möödunud? Millised on suve
hitt-tooted?
Suve ilusad ilmad on väga kiired olnud. Hästi südantsoojendav tunne on, kui näed, et inimesed kogunevad ja einestavad
laudade taga. Mõnus peatuspaik – teha sõbraga üks kohvi,
burger või jäätis. Nautida ilma
ja lobiseda. Hitt on ikka burger,
jäätis ja külm jook.
Mida poe pidamine tänaseks
õpetanud on?
Esiteks seda, kuidas panna
asjad tööle meeskonnana. Mis
ülesanded kellelgi – see kogemuste-pagas on suur, mis siit
saime.
Maapoodide kohta liigub rida
müüte. Näiteks see, nagu elatuks maapoed vaid viinast ja

Fotod Kristel Kitsing

tubakast. Kuidas sulle tundub,
kas alkohol ja tubakas annavad
olulise osa maapoodide tulust,
mis aitab püsikulusid katta ja
nina vee peal hoida?
Tubaka pealt ei teeni tänapäeval mitte midagi. See peab
lihtsalt poes olema, muidu
klient läheb ostab oma muu
kauba ka mujalt. Alkohol mängib
küll rolli, kuid meie puhul see ei
pea paika. Kõik kaubad on sellised, et pead palju vaeva nägema
ja otsima ja kauplema, et saaksid
selle tuua maapoodi ka tasku-

kohase hinnaga. Ei käi see jutt
alkoholi kohta üksi. Väga raske
on kohalikele pakkuda nt leiba
saia ja piima normaalse hinnaga,
sest väikepoodidele ei tehta häid
hindasid ega taheta tarnet teha.
Meile pakutakse piima sama
hinnaga kui Coopis. Suurkettide
eelis on, et nemad teevad suuri
tellimusi ja sellest tulevad neile
endale väga soodsad hinnad.

ka muid võimalusi ning jälgida,
mis külastajatele meeldib. Kuidas ise praegu äriga rahul olete?
Jah, nii on. Oleme oma sortimenti sättinud vastavalt kliendi
soovile. On veel mõni nõrk koht,
kuid püüame ka need lahendada. Mulle meeldib ikka ja alati
öelda, et alati võiks paremini
minna!

Oled öelnud, et niisama kaupluse pidamine pikas perspektiivis ära ei tasu, et tuleb leida

Milliseid uuendusi olete sisse
viinud?
Põhi-uuendus on vast see, et

võtsime töötajad. See koormus
läks üle pea, ööd jäid lühikeseks. Mulle ei meeldinud selle
„rongi“ peal enam olla. Nägin,
et kodu ja lapsed kannatasid.
Tegin oma valiku. Aga ma olen
asjadega ikka kursis, aitan ja
toetan kodust. Vahel käin ikka
kohapeal ka. Hea tunne on minna nagu oma „koju“ – ikkagi oma
pere vaevaga loodud. Ja müüjad
on väga tublid ja asjalikud. Nad
leidsin just siis, kui jõud hakkas
lõppema ja nemad oma energiaga jätkasid. Aitäh neile!

Kas esmane visioon plaanitust
on tänaseks realiseerunud?
Arvan, et jah. Tänaseks on
kõik, mida pakkuda tahtsime ka
enamasti olemas. Esmatarbekaup, toidukaup, kiirsöök, kohvi
ja värsked pirukad. Kuid läbirääkimised käivad, et mida
saaks veel pakkuda. Ning hea on
see, et kohapeal on ikka võimalus istuda ja einestada.

Mis tuleb kindlasti veel ära
teha, mis siiani on tegemata?
Siiani ei ole suutnud välja mõelda, kuidas inimestele
pakkuda liha. Ainuke võimalus
hetkel on pakkuda sügavkülmutatuna, sest jahutatud kaupa ei
julge poodi sisse võtta, neil on
säilivusaeg lühike. Või ehk lihtsalt tehagi lihapäev – see on
hetkel veel teemaks meil. Tulemas on kohalikku vorsti, sinki.

Kas hirmu põruda polnud, kui
alles kaks aastat tagasi samas
kohas tegutsenud RR Lektus
AS-i kauplusekett oma poe
sulges?
Ei, hirmu polnud. Kuid siiski
tunne, et vahe jäi liiga suureks.
Inimesed harjusid juba teisiti.
Selleks, et läbi ajada tuleb midagi juurde mõelda. Olen ikka ar-

Veel kestab suvi. Milline on teie
pere jaoks puhkus ning millega
vabal ajal meeleldi tegelete?
Meie pere sai oma puhkuse
veedetud tänu tublidele töötajatele. Aga ega puhkusel ei
saanud, et ei mõtleks kaupluse
peale. Isegi öösel mõtleme, kas
kõike on ja mida võiks teisiti.

HUVITAV
Mis on Lääne-Virumaa aasta toode või
teenus aastal 2020? Anna meile teada

N

ovembri teises pooles kutsuvad
Lääne-Viru arenduskeskus, ajaleht
Virumaa Teataja ja Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liit ettevõtjaid osa
saama aasta ettevõtlusgalast, kus kuulutatakse
välja aasta ettevõte, aga ka aasta toode kahes
kategoorias või teenus: Lääne-Virumaa aasta
toidutoode ja Lääne-Virumaa muu toode või
teenus.
Et tiitlile kandideerivate toodete või teenuste nimekiri saaks pikk ja mitmekesine, on
meil sulle, hea ettevõtja või toote/teenuse tarbija, üleskutse – kui sinu ettevõte hakkas sellel
aastal valmistama toodet või pakkuma teenust,
mis on uus ja innovaatiline, või on sulle tarbijana silma jäänud mõni uudistoode/-teenus, siis
anna sellest meile märku.
Selleks tooteks võib olla tarkvaralahendus,
tööstustoodang või uusi tehnoloogilisi lahendusi võimaldav rakendus.
Tiitel „Aasta toode/teenus 2020“ antakse
ettevõttele, kelle toode või teenus on uuendusmeelne. Mõlema kategooria võiduga kaasneb Virumaa Teataja välja antav märgis „Lääne-

Kiltsi külavanem Sigrit Stoltsen:
„See kauplus sai parem, kui loota oskasime!“

S

Virumaa aasta toode 2020“.
Lisaks paneb Virumaa
Teataja ühele ettevõttele
välja eripreemia, meediatoe 5000 euro väärtuses AS-i Postimees Grupp trüki- ja veebiväljaannetes koos disaini ja konsultatsiooniga.
Ettepanekuid uute toodete või teenuste kohta koos lühikese kirjeldusega ootame
1. oktoobrini meiliaadressil kristi.ehrlich@
virumaateataja.ee.
Läinud aastal võttis aasta toote võidu ja sai
märgise Päts OÜ pagaritöökojas valmiv krõbe
tasku keedukreemi ja šokolaadiga, mis oli uutmoodi toode siinse kandi pagaritoodete seas.
Päts OÜ esindaja Kaja Hallik ütles, et aasta toote tiitel kasvatas klientide huvi krõbeda
tasku vastu hüppeliselt ja oli päevi, mil pagar
ei jõudnud taskuid nii palju küpsetada, kui oli
nõudlust.
Kristi Ehrlich
Virumaa Teataja peatoimetaja kohusetäitja

Sigrit Stoltsen. Foto erakogu

ellel suvel avati Kiltsis
taas kauplus! Pärast
eelmise kaupluse sulgemist tuli kohalikel
oma ostud mujal teha, ja korralikult läbi mõelda, mida vaja,
sest võimalust kauplusest läbi
lipsata enam polnud.
Kui nüüd päris ausalt öelda,
siis väga enam ei lootnud, et
keegi meie külas uuesti lähiajal
kaupluse avab. Rahva rõõmuks
aga see siiski juhtuski, leidus
siiski ettevõtlikke inimesi, kes
selle otsustasid ära teha. Päris
ausalt, see kauplus sai parem
kui loota oskasime. Kohalikust
maapoest saad osta burgerit,
friikartuleid, hot dog’i, vrapperit ja veel teisi kiirsööke, mida
saad süüa kas kohapeal või kaasa koju/autosse võtta. Söökide
kohta olen tuttavatelt ainult
kiidusõnu kuulnud ja seda on
muidugi näha ka, sest pidevalt
on poe juures kliente.

Tihti avaneb poest mööda
sõites vaade, kus siis kohalikud
mehed istuvad õues päikesevarjude all nagu mõnes pubis
ja naudivad olemist. Käiakse
peredega söömas, noored oma
sõpradega – tore on näha, et
rahvast ikka liigub. Eriti heameel on nendel, kes ei liigu
autoga, saavad ikka hädavajaliku kohapealt ja kõht tühjaks ei
jää. Kauplus on avatud ka õhtul
20.00ni, seega maapoe kohta ikka pikalt. Ise olen saanud
mitmel korral poja kauplusesse
saata, kui selgub, et midagi on
kodus otsas ja see on ikka super
võimalus.
Loodetavasti leiavad meie
kauplusesse tee veel paljud väljastpoolt Kiltsit ja aitavad meie
küla kauplusel veel pikkadeks
aastateks edasi püsima jääda.
Peaasi, et kaupmeestel jaksu
oleks ikka seda kauplust siin pidada. Kiltsi rahvas tänab!
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Avatud talude päev Kaarli
talus on alati rõõmu täis

Maaeluminister Arvo Aller ja vennad Kulle ja Gustav Põldmaa kuulutasid avatud talude päeva avatuks. Foto Kristel Kitsing

M
AVATUD TALUDE PÄEV
SAI AVALÖÖGI SIMUNAS

18.

juuli keskpäeval anti pidulikult kartulipealinnas Simunas Lääne-Viru suurimate
kartulikasvatajate
juures
start traditsioonilisele avatud talude päevale.
Maaeluminister Arvo Aller ütles, et avaürituseks valiti Simuna, märkamaks siinseid mahetootjaid, rõhutamaks omamaise toidutootmise
olulisust ning näitamaks, kuidas ja kus kasvab
Eesti toit.
Lisaks põllutöömasinatele said põllumajandusasjatundjad kui ka muidu uudistajad
Simunas maitsta kartulist valmistatud tooteid ja
korraldatud olid ka bussireisid põllule, kus huvilised said oma silmaga vaadata, kuidas kartul
kasvab.
Esinesid Simuna Kapell ja tantsutrupp
WAU+. Lapsed said värvida kive. Veel sai rahvas
tutvuda kartuli tootmise aastaringiga videote
vahendusel ning uudistada laohoonet.
Külalisi tervitasid ka Väike-Maarja vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi ja vallavanem Indrek Kesküla.
Väike-Maarja vallavolikogu esimees Hans
Kruusamägi ütles oma sõnavõtus, et igatahes
on tänane päev tähtis nii meile, kui ka tuhandetele maal tegutsevatele ettevõtjatele ja talu-

tootmistele üle Eesti. „Täna me saame taaskord
kinnitada, et kuuldused meie talude lõpust on
kõvasti liialdatud – me oleme endiselt elus! Ja
mitte ainult elus vaid koguni tegutseme ja toodame siiani suure osa meie Eestimaa inimeste
igapäevasest toidust,“ sõnas Kruusamägi.
Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla lisas, et maal tegutsevad talud kinnitavad tänase
ja homse üritusega taaskord, et nad on füüsiliselt avatud, kuid kindlasti ka sisuliselt avatud –
avatud suhtlema, läbi rääkima, oma tegevust ja
väärtusi tutvustama. „Et keskvalitsus teaks ja
arvestaks nendega ja looks võrdseid võimalusi
võrreldes teiste riikidega EL-is,“ sedastas vallavanem. „Avataud Talude Päev annab võimaluse
tutvustada tegevusi, mille järjepidevus on kestmas põlvest põlve, aga ka seda, et Eestimaal
sündivad lapsed ei arvaks, et piim ja leib tulevad
poe laoruumist,“ lisas Kesküla.
Avatud talude päevale osalema registreerus
281 talu ja maaettevõtet, kellest kolm tegutsevad Väike-Maarja vallas: Kartul Simunast, Kaarli
talu ja Vinkymon OÜ. Alljärgnevalt kokkuvõte
nende tegemistest ja muljetest.
Kristel Kitsing
toimetaja

Ebaküdoonia- ja köögivilja mahekasvatus pakkus huvi ka hollandlasele
18. – 19. juulil toimunud avatud
talude päevad oli Vinkymon
OÜ-le teiseks osalusaastaks.
Seekord otsustasime külalisi
vastu võtta juba kahel päeval,
sest esimene aasta andis kuhjaga positiivset energiat ja julgust
juurde. Loomulikult ei pidanud
nüüdki pettuma. Meid külastas üle kaheksasaja inimese üle
Eesti. Kõige kaugem külaline sel
aastal oli pärit Hollandist.
Nagu ka esimesel aastal, said
inimesed jalutada ebaküdooniaistanduses ja küüslaugupõllul.
Rohkelt silmailu pakkus ning
uudistama kutsus kaunilt õitsev
ja mesilastest sumisev keerispea. Võimalus oli tutvuda küüslaugu kasvatamiseks vajamineva tehnikaga. Lastele pakkusid
suurt rõõmu meie kaks poni,
kellega said lisaks paitamisele ka julgemad lõbusõitu teha.
Suureks tõmbenumbriks nii
suurte kui väikeste hulgas oli
traktorisõit.
Avatud oli väike talupood,
kus soovi korral sai kaasa
osta või juba kohapeal meelepärasega maiustada. Talupoest
Ärinal saab maheköögivilju ja
ebaküdooniatooteid osta aasta
ringi.
Veel palusime inimestel degusteerida meie tulevast uut
toodet – ebaküdoonialimonaadi, et just see kõige õigem maitse tootmisesse jõuaks.
Otsustasime sel aastal korraldada ka toreda fotomängu,
mille auhinnaks olid meie head
tooted. Kuna külastajaid oli niivõrd palju, loosisime välja kolm
võitjat.
Olid suurepärased kaks päeva ja täname kõiki, kes meie
juurde jõudsid. Tulge järgmisel
aastal jälle!
Maila Vink
Vinkymon OÜ

Lastele pakkusid rõõmu kaks poni. Foto Liis Savikov

Talupoest sai meelepärast kaasa osta. Foto Liis Savikov
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aaelu ja talupidamise huvilised olid
Väike-Maarja
serval
Ärina küla maadel
asuvas Kaarli talus külas juba
üheksandat korda. Alates 2014.
aastast oleme külalisi võõrustanud viiel Pandivere peretalude päeval ja neljal üle-eestilisel
avatud talude päeval.
Aja jooksul on kujunenud
igale pereliikmele oma kindel
ülesanne, mida ta tähtsal päeval täidab. Näiteks on Lembit
alati ekskursioonijuht, kes igal
täistunnil rahvaga veskis tiiru
teeb ja taluelust pajatab ning
keskpäeval koos mõne muusikakollektiiviga ka lustliku kontserdi annab. Aleksander peab
talutoodete poodi. Kadri viibib
suure osa päevast leivatoas
koduleiva ja karaski näidisküpsetamisi läbi viies. Puhveti-

pidamisel on peretütar Mirjamil
abiks käinud ka mitmed meie
head sõbrad ja koostööpartnerid. Tänu sellisele tööjaotusele
saame nüüd ettevalmistusaega
palju efektiivsemalt kasutada
kui esimestel kordadel ja kogu
meeskond töötab laitmatult.
Külaliste arv on aastatega
kasvanud kahesajalt neljasaja
viiekümneni. Tänavu tõusid
numbrid taas kahe ekskursioonibussitäie huviliste jagu, kelle
soovil tegime esmakordselt koguni venekeelseid ekskursioone. Küsiti väga palju küsimusi,
tunti kõige vastu huvi. Tarkust
jagati meilegi: perenaine sai
talu tutvustades teada, et sortir ei tähenda vene keeles üldse
mitte sorteerimismasinat, nagu
tema välja pakkus, vaid hoopis
kuivkäimlat.
Meie kogemuse põhjal ot-

Huvi talupoes müüdava vastu oli väga suur. Foto Mirjam Savisto

sustades käivad avatud taludes
ainult sõbralikud ja heasoovlikud inimesed. Päev on alati väga
rõõmus. Innukalt soovitakse
kõike, mis võimalik, kaasa osta.
Kõige kiiremini saavad otsa leivad ja otse ahjust letile jõudvad
kuumad karaskid. Tegevustest
köidab lisaks leivateole inimesi,
eriti neid nooremaid, väikeste
käsiveskitega endale hommikupudruhelveste või leivajahu
jahvatamine. Puhvetis on minevaim kaup rukkileiva-rummi
jäätis, mille nautimiseks tuleb
nüüd jälle pikalt oodata, sest
seda maiust tehakse meil ainult kord aastas - avatud talude
päevaks.
Tulge meile külla!
Kadri Kopso
Kaarli talu perenaine

Leivaõpituba köitis nii suuri
kui väikesi. Foto Mirjam Savisto

Kartulipealinna külastas üle
pooletuhande huvilise

S

ellel aastal külastas
meid kahe päeva jooksul üle viiesaja inimese –
külalisraamatusse sai
kirja 542 nime. Kartulikaste kulus selleks vähemal kuus.
Suur rõõm oli sellel aastal
võõrustada avatud talude avamisüritust Simunas. See oli maaeluministri soov, et sellel aastal
tuua avatud talude avaüritus Simunasse ja vaadata, kuidas käib
tõsine põllumajanduslik tootmine kartulipõldudel.
Meie juures said kõik huvilised tutvuda tehnikaga, mis
maad harivad või töötavad selle
nimel, et Kartul Simunast Sinu
toidulauale jõuaks. Kuna avatud
talude päev (ATP) toimub ikka
suve keskel, siis meie jaoks langes see sellel aastal sümboolselt
kokku vana talvekartuli minekuga ja uue, värske kartuli tulekuga. Kõik külalised said uudistada ja kuuma ilma eest jahedust
nautida meie kartulihoidlas, mis
võimaldab kartulit kvaliteetselt
ja aastaringselt säilitada.
Palju huvi pakkusid kindlasti meie videod, mida „kartulihoidla kinos“ vaadata sai. Näiteks uuriti ja tuli tihti selgitada
põllumaa ettevalmistusetappe,
sest inimestele valmistas imestust see, et enne kartulivagude
tõmbamist käib põllul veel vähemalt viis masinat – töökorda
üle.
Lastele oli avatud kartuli
värvimise nurk – nii saimegi nädalavahetusega kokku suure ja
värvilise kartulikuhja.
Keegi ei saanud sellel päeval
mööda minna Koduste Toodete
toidutelgist, sest olime nad kutsunud appi oma ala proffidena
ning nende menüüvalikus oli
sellel päeval üle kümne erineva kartulitoidu. Taldrikule võis
jõuda kartul kõikvõimalikel valmistamise meetoditel, valikus
oli ka kartulipannkook, vahvlid,
kotletid ja erinevad panniroad.
Põllul käisime ka, et vaadata mis olukord seal juuli kesk-

Kartulipõllul. Foto Reine Koppel

paigas. Teadlikult oleme meie
pigem talvekartuli kasvatajad
ja selle saagi koristuseks läheb
alles septembris. Aga rõõm oli
näha juba nüüdki erinevate
sortide mugulaid. Hästi oli sellel ajal näha, milline on varane
kartulisort ja mis pigem hiline.
Põllul sai kuulda ka ülevaadet
kartulikasvatuse
arengutest,
töödest ja tegemistest läbi aastate, sortide valikutest ja ka sellest, miks ikka kartul on meie
maadele kasvama jäänud. Sõna
sekka ütlesid ka teised kartulikasvatajad ning teadlased andsid ülevaate millised suunad on
kartulikasvatuses tänapäeval.
Samal ajal käisid lapsed matkal, mõõtsid kartulivao pikkust
sammudes ja taime kõrgust kükitades. Sellel aastal on vihm ja
päike põldu niivõrd kosutanud,
et kui lapsed põllul kartulivao
vahel kükitavad, ei ole justkui
põllul kedagi. Kartulivao jooksuvõistlus kujunes täielikuks takistusjooksuks, sest kartulipealsed olid põllul võimust
võtnud ja ulatusid lastele kohati

rinnuni.
Kuna avatud talude päev on
justkui pidupäev meie külalistega, siis sellel päeval tegi muusikat Simuna Kapell, tantsulist
meelelahutust pakkus ägedate
šõudega tantsutrupp WAU+.
Võistlusmoment oli sellel
päeval täiesti omal kohal. Eesti
meister (küll mitteametlikult)
sai välja selgitatud kartuli koorimises. Luges koorimise kiirus
ja kvaliteet. Iga võistleja pidi
kotist valima viis kartulit, mida
võistlusmomendil perfektselt
koorida – ikka tavalise noaga
nagu seda on aastakümneid
tehtud.
Kartul Simunast meeskond
jäi päevaga igati rahule, kartulist huvitatud külaliste üle on
ainult suur rõõm. Ja kes teab,
võib-olla tuleks sõbrad põllule
uudistama kutsuda ka siis kui
kartulivõtmise hooaeg saab õiged tuurid sisse.
Ellen Anett Põldmaa
Kartul Simunast

Kartul Simunast meeskond. Foto Ellen Anett Põldmaa
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Siiani edukalt hobikorras ilmateemadega tegelenud Simuna juurtega noormees Kairo Kiitsak liigub oma unistuste poole, 3. augustist alustas ta tööd Keskkonnaagentuuri ilmateenistuses. Esialgu
sünoptiku ametit õppima hakkav Kiitsak hakkab muuhulgas tegelema inimestele ilmastikunähtuste selgitamise ja ilmateenistuse
sotsiaalmeedia sisustamise ja toimetamisega.
Millest ja millal sinu teadmistejanu
ilma vastu alguse sai ning mis sind tänini ilmavaatluse juures köidab?
Huvi looduse ja ilma vastu tekkis
juba üsna varakult põhikooli aegadel
ning põhjuseid selleks on mitmeid.
Mäletan hästi, kuidas väiksena käisin
sageli koos enda vanemate või vanavanematega looduses. Eriti eredalt
on meeles õhtused jalutuskäigud oma
vanaemaga Simuna vahelistel teedel.
Jalutuskäigu ajal rääkis ta alati mulle
põnevaid lugusid pilvedest ja kirjeldas
neid nii huvitavalt. Vanaema lood ja
kirjeldused meie taevalaotusest mõjutasid mind kuidagi niivõrd palju, et
hakkasin ka pilvede vastu suuremat
huvi tundma. Olen talle tänulik, et ta
avas mu silmad, sest see on tõesti imeline, mida kõike põnevat võib tegelikult
taevas märgata.
Ma olen üles kasvanud ka mitmesuguseid loodus- ja ilmateemalisi telesarju vaadates. Kõige rohkem köitis
mind üks Ameerika tormiküttide telesari, mida võis televiisorist igal hilisõhtul näha. Jälgisin alati põnevusega
oma toas teki alt, kuidas kogenud äikese- ja tormivaatlejaid sõitsid autodega
mööda erinevaid osariike ringi ja ajasid
taga võimsaid äikesetorme, mis põhjustasid tihtipeale ka fotogeenilisi tornaadosid ehk trombe ehk keeristorme.
Ameerika Ühendriikide kindlasti üks
tuntumaid ja ägedamaid tormikütte on
minu silmis Reed Timmer, kes hariduselt on ka meteoroloog. Teda jälgivad
miljonid inimesed üle maailma. Julgen
öelda, et ta on lapsest saati minu iidol
olnud ja tänu nendele telesarjadele, kus
võis teda pidevalt pildis näha, tekitas ta
ka minus väga suurt huvi ohtlike ilmanähtuste vastu. Pidin ükskord peaaegu
rõõmust lakke hüppama, kui ta märkas
mind sotsiaalmeedias ning jagas oma
lehel ühte minu Simunas tehtud pilti
lainelis-kaootilisest kihtrünkpilvedest.
Mõne aja eest rääkisin avalikult temast ka Twitteris, et kuidas ta on minu
elu tugevasti mõjutanud (positiivses
võtmes, süvendanud seda ilmahuvi minusse) ja viimase lausena tõin välja, et
ta niikuinii ei loe seda minu arvamust.
Umbes 5-10 minutit pärast selle säutsu avaldamist vastas ta mulle täiesti

ootamatult ning ütles mulle: „Never
stop chasing!“ Seejärel hakkas ta Twitteris minu jälgijaks. Olin rõõmust taas
peaaegu plahvatamas. Nii äge on ikka
mõelda, et väikeses riigis nagu see on
Eesti, tegutseb üks noormees, kelle tegevusi jälgitakse igapäevaselt ka mujalt
maailmast.
Oluline pöördemoment minu elus
oli 8. augustil 2010. Sel õhtul liikus
üle Eesti lõunast põhja poole hiidpagi (derecho), millega kaasnes korralik
välgušõu, tugev vihm ja kõige laastavamad olid tugevad pagid. Need
põhjustasid kõige rohkem kahjustusi
just Virumaal. Ma olin 12-aastane sel
ajal. Viibisin oma perega parajasti Simunas. Ilm oli päeval kuum ja lämbe,
midagi polnud hingata. Mäletan väga
hästi, kuidas õhtul sai toas passimisest villand ning seadsin sammud õue
poole. Õues olles pöörasin järsku oma
pilgu Simuna kirikutorni poole, kust
vaatas mulle vastu väga võimas ja hirmuäratava välimusega riiulpilv. See
liikus täpselt Simunas suunas. Olin sel
hetkel väga ärevil ja vaimustuses selle välimusest, aga kui nägin, et järsku
hakkasid pilve alumises osas välgud
nii tihti sähvima, mõjus see natuke
ka hirmutavalt. Ei tahtnud õue kauaks
jääda ja jooksin kiiresti tuppa, et öelda
ka teistele, et kohe tuleb äike. See kõik
käis nii kähku. Järsku hakkas tuul väga
kiiresti hoogu koguma. Siis saabus ka
paduvihm ja taevas oli välkudest pidevalt valge. Tuul oli nii tugev, et meie
aia ääres kasvavad sarapuud painutati
peaaegu vastu maad. Vihm oli nii tugev, et see pressis end katuse vahelt
läbi ja hakkas voolama mööda veranda seina põrandale. Kartsin tohutult.
Mühin ja kohin oli nii vali lihtsalt. See
maru ei kestnud kaua. Ühel hetkel saabus vaikus meie õuele. Äike liikus edasi
Väike-Maarja suunas. Meil murdis tuul
aias ühe kirsipuu ära. Simuna alevikus
oli palju murdunud puid. Kahjustada
said ka hoonete katused ja inimeste
kasvuhooned. Teedel lebasid kohati
ka elektripostid/elektriliinid. See oli
täitsa hirmutav, kuid samas põnev kogemus minule kui lapsele tol ajal. Sarnaseid nähtusi olin varasemalt näinud
just nendest Ameerika telesarjadest.

Aga ise omal nahal polnud veel midagi
sellist tunda saanud. See andis mulle
palju hoogu juurde.
Millised on need töövahendid, millega
sa vaatlust teed?
Vaatluste tegemiseks kasutan igasugust fototehnikat. Enim kasutan aastaid tagasi ostetud Nikoni peegelkaamerat. See on mõeldud pildistamiseks
ja filmimiseks. Mul on ka videokaamera
olemas, mida läheb mõnikord tarvis.
Lisaks soetasin omale äsja GoPro seikluskaamera, millega on hea jäädvustada näiteks pilvede liikumist. See on hea
väike, mahub taskusse ära ja kvaliteet
on ka tal suurepärane. Hakkan seda
tulevikus sagedamini kasutama äikesejahtide ajal. Ustavaks abimeheks on ka
nutitelefon, millega saab samuti kiiremas korras pilte ja videoid jäädvustada.
Tänapäeval on peaaegu igal ühel selline kasulik vidin kohe taskust võtta.
Simunat on hakatud nimetama Eesti
äikesepoolsuseks, sest tihtipeale on
seal tugevad tuuled ja äikesetormid.
Kuidas on lood teiste Väke-Maarja
valla kohtadega. On neis kah mingeid
eripärasid? Nt Rakke, Emumägi, Kiltsi,
Kännuküla, Äntu, Salla vms?
Kui mõelda äikese peale, siis on tegelikult kogu Virumaa üks väga huvitav kant. Kahjuks ma ei oska teisi kohti
nii detailselt kommenteerida. See eeldab ikkagi aastatepikkust vaatlemist
kindlas piirkonnas, et kõike paremini
mõista. Ma olen sügavalt veendunud,
et kõigis nendes kehtivad mingisugused mikroklimaatilised eripärad, mis
tulenevad järgmistest faktoritest: näiteks pinnamood, absoluutne kõrgus,
paiknemine soode, rabade, järvede,
jõgede, suurte metsamassiivide läheduses jne. Kõik need on olulise tähtsusega pilvede kujunemise seisukohast.
Ise olen tähele pannud nende aastate
jooksul, mil olen ilma vaadelnud, et
äikeste nii-öelda „kuum koridor“ kipub jääma laias laastus just Vägeva ja
Assamalla vahele (Jõgevamaa põhjaosast kuni Rakvere alla välja). Üle
nende või nende vahelt nad sageli liiguvadki edasi kas siis Peipsi poole või
Ida-Virumaa kohale. Kõrgustikel on
statistiliselt äikesepäevi oluliselt rohkem kui näiteks muudes kohtades.
Pandivere kõrgustik on kindlasti üks
nendest kuumkohtadest. Geograafilises mõttes asub Pandivere kõrgustik
äikesepilvede liikumise vaatenurgast
väga soodsas kohas. Frontaaläikesed
tulevad sageli läänest või edelast. Kui
vaadata absoluutseid kõrgusi, siis edela
või lääne poolt tulles peavad õhuvoolud hakkama järk-järgult üha kõrgema-

Äikesepilv Simuna lähedal 2018. Foto Kairo Kiitsak

Riiulpilv Simunasse saabumas 24.07.2020. Foto Kairo Kiitsak

le tõusma (mööda tuulepealset nõlva
ülespoole) – otsustav hetk saabubki
Pandivere kõrgustiku lähedusse jõudes. Õhk nõlva pidi üles liikudes jahtub, tekivad uued konvektsioonivoolud
(sooja õhu vertikaalne tõus), toimub
veeauru kondenseerumine ja kiiresti
arenevad uued pilved, mis võivad hakata sademeid andma. Simuna puhul
olen ka tähele pannud, et enamasti
tulevad äikesed ikkagi läänest või edelast. Rakke on ka hästi avatud läänest
ja edelast tulevatele äikesepilvedele.
Aga mõnikord saabuvad need üldsegi
lõunast ja kagust. Simunaga on selline lugu, et ta on piltlikult öeldes nagu
kausi sees – põhja poolt piirab teda
Ebavere mägi, idast Kellavere mägi ja
lõuna/edela poolt Emumägi. Tihtipeale ajab Emumägi ka äikesed laiali, sealt
nad ei suuda end igakord üle pressida.
Kui pilved nendest ikka üle ronivad, siis
võib vahel suureks madinaks minna.
Pilvi Kirsi on kunagi öelnud: „Idast
pole meile kunagi midagi head oodata!“ Mõeldes äikeste peale, siis peab
see mõnes mõttes paika. Tänavu juunis
tulid äikesed näiteks mitu korda idast
ja kagust otse Väike-Maarja ning Vinni
valda ja põhjustasid seal palju välke, tugevaid sadusid, tugevaid tuulepuhanguid ja isegi rahet.
8. augustil möödus kümme aastat, kui
torm räsis Väike-Maarja valda. Tormi
ajal mõõdeti tuule maksimaalseks kii-

ruseks 36,5 meetrit sekundis, mis klimatoloog Ain Kallise kinnitusel küündis orkaani tugevuseni. Väike-Maarja
meteoroloogiajaama
ilmaennustaja
Reet Sarapuu ütles Virumaa Teataja
väljaandele toona, et tema teada nii
tugevat tuult Väike-Maarja kandis
pole varem olnud. Kui sina oma kogemustele tugined, siis kui suur on tõenäosus millegi sellise kordumiseks?
Hiidpagi, mida me kutsume ilmahuvilistega „äikesekuningaks“, ei ole just
iga-aastane külaline Eestis ega üldse
Baltimaades. Kuid selliseid äikesetorme, nagu oli 2010, võib aeg-ajalt ikka
ette tulla. Sellist tüüpi äikesetormi
kordumine ei ole tulevikus kindlasti
välistatud. Küsimus on vaid ajas, millal
ja kus see täpsemalt juhtub. Lisaks on
veel pagiliinid (ulatuslikud äikeseliinid
sisuliselt), millega käivad sageli kaasas
äike, tugevad tuulepuhangud ja muud
äikesega seotud ohtlikud nähtused.
Neid esineb meil pea igal suvel. Näiteks
28. juulil 2011 arenes ligi 250 km pikkune pagiliin, millega kaasnes Eestis
ka kõige suurem perioodil 2005–2013
registreeritud välgulöökide sagedus.
Siis mõõdeti Väike-Maarjas pagi kiiruseks 35,4 m/s, natuke vähem kui aasta
varem. Viimastest aastatest saab välja
tuua ka 19. augusti 2017, kui läänest tuli
võimas pagiliin, mis liikus üle LääneVirumaa itta. Suurimad kahjustused
olid just Simuna alevikus. Väike-Maarja
meteoroloogiajaam jõudis puhangud

Kairo ilmajaam Simunas. Foto Kairo Kiitsak
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19. juuni äike 2020 Simunas. Foto Kairo Kiitsak

kuni 25 m/s ära mõõta ja äkitselt katkes andmevoog. Tuul oli nii tugev, et lõi
selle rivist välja. Ühesõnaga neid väga
tugevaid puhanguid on ikka suviti olnud ja kindlasti tuleb ka tulevikus veel
koos võimsamate äikesepilvedega.
Kuidas inimesed saaksid nii ennast
kui oma vara pikse ning tormide eest
kaitsta? Või on sul nõuandeid ja käitumisjuhiseid, mida inimestel tuleks
äikesega silmas pidada?
Neid ma ei hakka ise üles loetlema,
sest kõik on internetis olemas. Jagan
paar linki, viimane on neist kõige kasulikum.
www.rescue.ee/et/aeike
webzone.ee/eav/01onv2lk.htm#
OHUTU%20K%C3%84ITUMINE%20
%C3%84IKESE%20KORRAL
Oled tuntud kui „tormikütt“. Kui mitmel korral, kui üldse, oled enda hobi
pärast elu ohtu seadnud? Millised
ohutusmeetmed rakendusele võtad?
Minu esimesest äikesevaatlusest
möödub tänavu augustis kümme aastat. Pean ütlema, et selliseid eluohtlikke olukordi polegi veel õnneks ette
tulnud (kolm korda üle vasaku õla
sülitades). Selle üle on hea meel, et
olen õppinud aastate jooksul tajuma
ja tundma erinevate ilmadega kaasas
käivad ohtusid. Oskan alati valmistuda
ja planeerida oma vaatlusi võimalikult
turvaliselt. Aga selliseid ehmatusi on
küll olnud. Näiteks olen rattaga korduvalt põllu äärest kodu poole sõitnud, omal vihane äikesepilv seljataga.

On olnud juhtumeid, kus äikesepilv on
veel umbes 5-10 km eemal, aga välgud
löövad mulle ikka väga lähedale, just
rattasõidu ajal, mis tegelikult on päris ohtlik. Just äsja juunis oli mul selline olukord Simunas. Selliseid välke
nimetatakse positiivseteks pilv-maa
välkudeks. Need võivadki äikesepilve
ülemisest osas kümneid kilomeetreid
eemale lüüa. Siiani olen õnneks tervena koju jõudnud. Kasulik on omale
tulevikus auto muretseda. See on turvalisem variant, kui rattaga äikese eest
ära sõita ning riskida enda eluga. Kõige
sellega käib kaasas meeletu adrenaliin.
Kes on ise omal nahal kogenud, see
teab rääkida.
Kui mõtlen aastaid tagasi, mil lapsepõlves sai talvel põlvini lumes sumbatud ja maikuus juba esimesed ujumised ära tehtud, siis täna ei ole talv
enam nii lumerohke ja suvel napib
plusskraade. Mis sinu hinnangul on
sellise suure muutuse tagamaad?
Selle kohta kehtib ütlemine, et aastad pole vennad. Nii suvi kui ka talv
on igal aastal oma nägu. Rekordiliselt
sooja talve põhjuseks oli tänavu erakordselt võimas polaarpööris (suur
madalrõhuala pooluse ümber, mis liigub vastupäeva). Lihtsasti lahti seletades hoidis see külma arktilist õhku.
Arktika kohal lõksus. Tugev polaarpööris talvel tähendab ühtlasi tugevamat
läänevoolu. Tugev läänevool tähendab
sajusemat, soojemat ja tormisemat
talve Põhja-Euroopas, kaasaarvatud
siin Eesti piirkonnas. Viimaste aasta-

Suvine viljapõld 30.06.2019 Simunas. Foto Kairo Kiitsak

Loojang Simuna lähedal 30.06.2019. Foto Kairo Kiitsak

kümnete jooksul on läänevool rohkem
domineerima hakanud. Möödunud talvel see polaarpööris seal põhjapooluse
kohal eriti ei nõrgenenudki ja näitas
oma võimu kuni kevade saabumiseni.
Teadaolevalt on see viimase 100–150
aasta ainuke nii soe talv, kus kõikide talvekuude temperatuurid Eesti
keskmisena jäid plusspoolele püsima.
Talved keskmisena on olnud viimastel
aastatel pigem soojemad ja tuulisemad,
välja arvatud mõned üksikud aastad.
Möödunud talv oli aga kõige ekstreemsem näide. Tõenäosus, et selline
talv lähiajal uuesti kordub, on pigem
väga väike. Kliima on alati muutunud
ja muutub ka edaspidi ning see ei tähenda, et külmad ja lumerohked talved
on meil nüüdseks minevik. Ei ole. Neid
tuleb lihtsalt harvemini ette tulevikus.
Kaitsesid äsja oma bakalaureusetööd geograafias, teemal „Ohtlikud
ilmanähtused Eestis 1997–2019“. Millist uut infot lõputööd tehes LääneVirumaa kohta ammutasid?
Perioodil 1997-2019 oli vähemalt
kaheksa tornaado juhtumit LääneVirumaal. Ruumilist jaotust uurides tuli
välja selline põnev muster, et kõik juhtumid olid aset leidnud pigem LääneVirumaa põhjaosas. Eestis on aastas keskmiselt 2-3 tornaadot ja 3-4
vesipüksi.
Oled oma täpsete ilmaennustustega

suurt kuulsust kogunud, sul on sotsiaalmeedias kümneid tuhandeid jälgijaid. Kui pikalt saab üldse täpselt
ilma ette prognoosida ning kas sellesse aastasse jääb veel midagi üllatavat,
et pilk taevasse heita?
Ilmamudelite põhjal on võimalik
täitsa adekvaatseid ennustusi teha
ideaaltingimustes 3-5 päeva ette, max
kuni 7. Kui aga räägime ärevatest ilmasituatsioonidest (nt äikesetormid,
tsüklonaalsed tormid vms), siis me
räägime 24-st kuni 48-st tunnist, mõnikord vaid loetust tundidest.
Oled ka suur fotograafiahuviline. Sinu
pilvefoto tunnustati Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni WMO korraldatud pilvefotode konkursil parimaks.
Kuidas need fantastilised fotod ilmanähtustest sünnivad? Nt virmaliste
kaadrisse püüdmisel on siiski vaja ju
ka teadmisi fotograafiast ja tunda oma
pildimasinat.
Kõigepealt peab inimesel olema
ikkagi reaalne huvi ilma vastu. Mõnikord sünnivad head pildid ka puhta
juhuslikult, aga kui asjas pidevalt sees
olla, tegeleda sellega regulaarselt, siis
on tõenäosus oluliselt suurem tabada põnevaid või haruldasi nähtusid
sagedamini. Teadmised fotograafiast
on samuti olulised. Esmalt tuleb teha
endale selgeks fotograafia algtõed ja
siis liikuda edasi madalamalt tasemelt
tasahaaval kõrgema taseme suunas.

Oluline on ise proovida, ise katsetada
kogu aeg. Oma kaamerat tuleb õppida
tundma. Igal kaameral on oma eripärad
ja eelised. Ei pea kohe alguses ostma
mitmetuhande eurost aparaati. See ei
tee inimesest fotograafi, kui tal on kallis kaamera. Kokkuvõttes koordineerib
kõike seda ikkagi inimene. Ning mis
puudutab ilma, siis seda tuleb õppida
esmalt vaatlema – teha selgeks omale
näiteks erinevad pilveliigid, tutvuda
erinevate ilmanähtustega – mis on neile iseloomulik, missugused need üldse
välja näevad, millised on nende ohud,
mis tagajärgi nad võivad kaasa tuua jne.
See ikkagi eeldab aastatepikkust eeltööd. Ennast tuleb üles töötada. Peab
olema ka aega ja motivatsiooni.
Oled ikka öelnud, et sind on innustatud asju südamega tegema ja suurelt
unistama, sest siis on ka tulemust.
Oled läbi käinud väga põneva teekonna ja tean, et sinu unistus on saada
päris sünoptikuks ja ilmateenistusse
tööle. Kas nüüd pärast kõrghariduse
omandamist see õnnestub või jätkad
magistriõppes?
Olen liikumas oma unistuste suunas
ja 3. augustist alustasin tööd Keskkonnaagentuuris sünoptikuna. Magistriõpet ei ole ma veel maha matnud.
Kaalun kindlasti veel edasi õppimist
tulevikus.
Kristel Kitsing
toimetaja

10 VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

August 2020

Salla seltsimajas on avatud näitus
„Aleksander ja Rosalie on kodus!“
25. juulil avati Salla seltsimajas
Lembe Rubeni näitus „Aleksander ja Rosalie on kodus!“. Kunstniku esivanemad Aleksander ja
Rosalie Ruben elasid enne Siberisse küüditamist samas majas,
mis on aastate jooksul olnud nii
pood kui ka elumaja.
Näituse aineseks on hirmu,
ängi ja viletsust täis ajastu ning
kunstniku küüditatud vanavanemate ja isa karm elu Siberis. Punanurgast voolab punast
solki alla ning graafikaplaadil
„Trööst“ väljendub emalik hool,
kes trööstib oma lapsi. Vanaema Rosalie elas aastaid Siberis
oma lastega kanakuudis kummuli keeratud kastide peal, kus
kolmepeale oli peale võtta üks
palitu.
Tapeedija
ajalookihid
kunstniku töödes sümboliseerivad atmosfääri ja tõsiasju,
mida pidevalt oli vaja peita, samuti põlvkondade poolt edasikantavaid mustreid. „Tapeet
on üks kodu sümboleid, mis
kusagil lapsepõlve tundmustemälus on meisse jäädvustunud,“ ütles kunstnik. „Selle
loo tunded ja hirmud on minuni kandunud otse allikast –
vanaema
Siberist
saadetud kirjade ja minu isa lapsepõlvest alguse saanud hirmude
ja traumade kaudu. Säärased
tundmused saab põlvkonniti
edasi pärandada isegi ilma sõ-

Näituse avamine. Fotod erakogu

nadeta,“ lisas ta.
Kunstiakadeemias õppides
avanes Lembele 2000. aastal
endalegi võimalus sõita rongiga
Siberisse soome-ugri ekspeditsioonile. Erinevalt vanavanemate näljasest teekonnast said
tudengid kogu tee proovida
rongijaamades müüdud marju,
tuutusse pistetud mustikaid ja
paberisse mähitud värskeid pi-

rukaid. Vanad ajastule omased
blanketid, mille sisse need olid
keeratud, on samuti näitusel
kollaažidena eksponeeritud.
Autor ütles, et need olid väga
karmid ajad ja on andnud talle
palju jõudu. „Kuidas küll saadi hakkama sellistes oludes ja
meie viriseme pisiasjade kallal,“
sedastas ta. Sund ja haavatavus
kõiges, mis on seotud kodu-

ga, on pärand, mille autor oma
piltidesse on vabaks lasknud,
enda seest justkui „ära pannud“.
Aleksander ja Rosalie Ruben on
aga läbi kunsti pääsenud justkui
Siberist tagasi kodukohta.
Lembe Ruben (sündinud 8.
oktoobril 1974) on eesti graafik.
Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja kaitsnud magistritöö graafika erialal. Tööta-

Väike-Maarja Muusikakool
alustab uue hooga

A

asta 2020 algas muusikakoolile, nagu kõigile haridusasutustele,
suure „pandeemiaga“.
Õppetöö läks distantsõppele.
See oli midagi täiesti uut nii
õpilastele kui ka õpetajatele.
Ometi tuldi sellest välja – uue
kogemusega.
Sel kevadel lõpetas Väike-Maarja Muusikakooli kuus
tublit neidu. Klaveri erialal:
Annalisa Kesküla (õp R.Narits),
Karoliine Nõmmik (õp Valve Libene) ja Ethel Liis Randvere (õp
V.Libene). Viiuli erialal: Annike

Kaldaru ja Nele Sumre (õp Eve
Sarnet). Flöödi erialal lõpetas
Kassandra Elbre (õp Vallo Taar).
IV klassi lõpetajaid oli sel
aastal rekordiline 17. Neist kümme Väike-Maarjas ja seitse Simuna filiaalis.
Eelmisel aastal avasime filiaali Rakkes. Ka Rakke noortel
muusikutel läheb väga hästi. See
näitab, et huvi muusikaõpingute vastu on jätkuvalt suur.

nud laste kunstikooli graafika,
kompositsiooni ja joonistamise
õpetajana, olnud Eesti Kunstiakadeemia ettevalmistuskursustel joonistamise juhendaja,
olnud samas sügavtrüki valikaine õppejõud, juhendanud
valikkursust „Joonistamine –
alateadvuse väljund“ jpm. Ta
kuulub ka Eesti Vabagraafikute
Ühendusse,
kunstirühmitus-

se „Ydi“. 2011 aastal tunnustati teda Eduard Wiiralti noore
kunstniku preemiaga.
Kõigile huvilistele on näitus avatud laupäeviti ja pühapäeviti 10.00 – 16.00 kuni
30. september.
Mart Lankots

Suvel sai kuulda Väike-Maarja seltsimajas puhkpillimuusikat. Foto Mare Taar

korraldab täiendavad sisseastumiskatsed järgmistel erialadel: akordion, kitarr, puhkpillid
(flööt, klarnet, trompet, tromboon). Ette valmistada üks laul.
Sisseastumiskatsed toimuvad pühapäeval, 30. augustil kell
15.00 muusikakoolis.
Oktoobris alustab muusikakoolis tööd eelklass. Registreerida saab septembrikuu jooksul
telefonil 503 1910.

SISSEASTUMISKATSED
JA EELKOOL
Väike-Maarja

Tapeedi- ja ajalookihid kunstniku töödes sümboliseerivad atmosfääri ja tõsiasju.

Vallo Taar
Muusikakooli direktor

Muusikakool

Südasuvine
puhkpillimuusikakontsert Väike-Maarjas

P
Lõpetajad. Foto Mare Taar

VÄIKE-MAARJA MUUSIKAKOOLI AKTUSED:

Väike-Maarjas 1. septembril, teisipäeval kell 18
Simunas 1. septembril kell 15
Rakkes 2. septembril kell 18

ühapäeval, 12. juulil toimus Väike-Maarja seltsimajas meeldiv „Suvekontsert“. Seekord oli
Eesti Dirigentide Akadeemia
Puhkpilliorkester (EDAP) juba
teist suve Väike-Maarjas.
Laager sai teoks tänu Eesti
Puhkpillimuusika Ühingule ja
Valdo Rüütelmaale. Ka eelmisel suvel saime selle kollektiivi
esituses kuulata kaunist puhkpillimuusikat. Sel aastal kõlas
rohkem filmimuusikat ja tuntud hitte. Kontserdile eelnesid
proovid reedel, laupäeval ja pool
pühapäeva. Selle aasta erinevuseks oli, et orkestrit juhatasid

põhiliselt noored dirigendid.
Küllap oli nii mõnegi jaoks sellise suure kollektiivi juhatamine esmakordne. Dirigente oli
üle Eesti: Tallinnast, Tartust,
Pärnust ja Jõgevalt. Orkestrit
juhatasid Kristi Talistu, Tanel
Koho, Kersti Perandi, Mart Aus,
Elli Käbin, Kadri Põder ja Janis
Purinš. Janis Purinš on veteran-dirigent Lätist, kes omab
rahvusvahelist tuntust. Tema
osales ka eelmisel suvel EDAP’i
töös. Kontserdi kava oli vaheldusrikas ja suviselt soe. Orkester koosnes eelkõige noortest
muusikutest üle Eesti. Koosseisus oli nii kutselisi muusikuid

kui ka asjaarmastajaid ja õpilasi.
Muusikud jäid Väike-Maarjas
veedetud päevadega väga rahule. Orkestris osalesid ka mõned
Väike-Maarja noored muusikud:
Rainis Lükk ja Sander Hanni.
Kontserti alustas Väike-Maarja
Pasunakoor Vallo ja Taavi Taari
juhatusel.
Suured tänud publikule, keda
oli sel aastal üpris arvukalt!
Täname Väike-Maarja Vallavalitsust toetuse eest!
Vallo Taar
Väike-Maarja Pasunakoori juht
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Liili Heinla esitles sünnikodus,
Avispea kirikus, oma mälestusteraamatut
P
ühapäeval, 26. juulil esitles Liili Heinla
Avispea kirikus, sünnikodus, oma mälestusteraamatut
„Peeglikillud
künnivaol“. Päev algas Avispea
koguduse jumalateenistusega,
misjärel toimus raamatuesitlus.
Raamatu loomise esimene
mõte sündis juba 1988. aastal, kui
Liili Heinlale soovitati kirja panna tema isa, Avispea koguduse
vanema, Elmar Palumäe elulugu.
„Oli nõukogude aeg. Arvasin, et
kirja panna ju võib, aga ega seda
ei avaldata. Järgmine mõte, mis
ajendas kirjutama, oli soov aru
saada, mis inimene ma olen,”
meenutas autor Liili Heinla.
Mälestusteraamatu 328 lehekülge on jagatud kahte ossa.
Esimene osa „Vanaisa monument“ - kummardus Uniküla
asundusse talu rajanud vanaisa Paul Roosipuule - kajastab
sündmusi kuni 1949. aasta veebruarikuuni. Teine osa „Kutsumata külaline. Franz“ räägib Saksa
sõjavangiga toimunud kardinaalsest muutusest Liili ja ta lähedaste elus, mille tulemusena
sattus tema isa Vorkuta ja ema

T

Liili Heinla. Foto Marju Metsman

Taišeti vangilaagrisse. Haaravate
ja detailsete lugude täienduseks

on raamatus ka Liili enda kirjutatud tähenduslikud luuletused.

„Pärast Asael Truupõllu Avispea-teemaliste raamatute il-

mumist tundsin, et olen isale ja
emale võlgu. Tähtis oli Franzu
loo endast välja kirjutamine, sest
olen ainus inimene, kes saab
oma vanemate eest rääkida.
Uniküla asunduse lood tulid juba
sinna kõrvale. Avispea küla 800.
aastapäeva eel kirjutasin usinalt,
lootusega, et ehk saavad need
lood aastapäevaks kaante vahele, kuid ilmumiseks ei olnud veel
see õige aeg. Lugude kirjapanemise aluseks on olnud teadvustamine. Uniküla asundusest, mis
on nüüd suure Avispea küla osa,
on veel mõned majad püsti, aga
suurest, kolme kilomeetri pikkusest Unikülast ei ole midagi
järel. Kõik on ära kadunud. Mõtlesin lugusid kirja pannes oma
lastele ja nende järeltulevatele
põlvedele. Maa toitis ja kattis,
taluelu oli elamise viis ja neil pole
sellest aimu. Muutus, mis on viinud meid kaugele taluelust, pole
juhtunud mitte sadade aastate,
vaid loetud kümnendite jooksul,“
selgitas Liili Heinla kirjapandu
tähendust.
Teise osaga „Kutsumata külaline. Franz“ Liili Heinla mälestusteraamatust saab lugeja

kõrvutada 1994. aastal sarjas
„Tasku detektiiv“ ilmunud tõlkeraamatut „Hundina Virumaa
metsades“, mille peategelaseks
on seesama Franz – kaks korda
Vene sõjavangilaagrist põgenenud ja eesti metsavendadega liitunud ning nendega koos
Virumaa metsades viis aastat
veetnud mees. Hermann Behri raamatu originaalpealkiri on
„Der Wolf von Laekvere“ ja selle
tegevus toimub põhiliselt Simuna kandis.
Liili Heinla raamatu toimetaja on Marju Metsman, keeletoimetaja Heili Tammus. Mälestusteraamatut saab osta
Väike-Maarja muuseumist, Kiltsi
ja Väike-Maarja raamatukogudest, müügikohti lisandub augustikuu jooksul veelgi. Raamatut saab tellida ka pakiautomaati,
võttes ühendust toimetaja tel
526 3831 või e-postiaadressil
marju.metsman@gmail.com.
Marju Metsman
Liili Heinla raamatu toimetaja

Õppides oled õnnelik

ee tööd ja näe vaeva,
siis
tuleb...armastus
(selle lausega on tuttavad kõik). Simuna Naisteklubiga otsustasime sel aastal
teada saada, kas õppides tuleb
õnn.
Kohaliku
omaalgatuse
programmi toel ja koroona
kiuste saime plaanitud õpiretked õnnelikult tehtud. Nelja erineva koolituse käigus
õnnestus osalejatel tutvuda
nunovildi valmistamise tehnikatega Oruveski Loovusaidas
Reena Curphey juhendamisel,
nahakunsti ja värvide valamise
tehnikatega Rakvere Loovus-

töövõtteid õppida, aiakujunduse
jaoks mõtteid ja ideid hankida.
Saime teada, et ka pensionäril on võimalik teha äriplaan
ja saada ka rahastust, et oma
unistused ellu viia. Külastades
käsitööettevõtjaid nende töökodades, saime uusi praktilisi
oskusi ja ideid ning loodetavasti
ka innustust ettevõtluse alustamiseks.
Kokkuvõtteks võib kindlalt
väita, et õppides oledki õnnelik.
Koolitustesarja „Õppides oled
õnnelik“ aitas rahastada kohaliku omaalgatuse programm.

koolis Jule Käen-Tormi eestvedamisel. Eisma keraamikatoas tutvusime savi voolimise
saladustega Sirje Liiskmaa suunamisel ning aiandusalaseid
teadmisi kinnistasime väljasõidul, külastades presidendi poolt
tunnustatud Mari Riina Mölderi
kaunist koduaeda Rakveres ning
Sirje Liiskmaa koduaeda Eismal.
Oleme naisteklubiga aiareise
korraldanud juba üle kahekümne aasta, aga tuleb tunnistada,
et ikka on veel palju avastada ja
õppida. Sirje liigirikkas aias kasvab taimi, millest polnud enne
kuulnud ja aiahuvilistel on alati
põnev kogemusi vahetada, uusi

Mary Tammet
MTÜ Simuna Naisteklubi

Männisalu küla kokkutulek. Foto erakogu

Simuna naisteklubi õpireisil. Foto Mary Tammet

Tagasi juurte juurde

J

ust nii tuleks kirjeldada külaskäiku, mille
osaliseks saime reedel,
31. juulil. Väike-Maarja kirikut ja seda ümbritsevat
surnuaeda külastasid Harpede
suguvõsa järeltulijad.
Gudrun von Harpe sündis
Tartus 1935. aastal ja elas see-

järel Põdrangu mõisas. Edasi
viis elutee teda Saksamaale. Pärast abiellumist kannab ta perekonnanime Hampl. Koos oma
poja Matthias Hampliga tuli ta
vaatama Harpede suguvõsaliikmete haudasid, mida võib
rohkesti leida nii kiriku põhjakui ka lõunaküljel. Pastoraadis

uurisime vanu arhiividokumente ja fotosid.
Kohtumisel osales ja tõlkimisel aitas Väike-Maarja muuseumi juhataja Edgar Tammus.
Tiina Rumm

Männisalus kõlas muusika

I

ga-aastane Männisalu küla
kokkutulek tõi 25. juulil küla
mälestuskivi juurde kokku
inimesed, kes mäletavad,
soovivad ja saavad tulla. Nagu
ikka, oli ka uusi Männisalu taustaga osalejaid, kes seekord tõid
sealsete põldude ja metsade vahele pillimängu ja laulu.
Tänapäevaste Eipri, Raeküla ja Lebavere külade alal
asunud endist Männisalu küla
esmamainiti 1284. aastal Narenkayve nime all. 1936. aastal

muudeti tolleaegne külanimi
Naraka Männisaluks – Naraka
kõlas ametnike arvates halvustavalt, nagu näraka. Nimele vaatamata oli tegemist väga
elujõulise külaga ja vähem kui
sajandi eest asus seal 31 kodu.
Juba 40 aastat on küla elanikest
tühi ning majad kolhoosiaegse
maaparanduse käigus kokku
lükatud. Inimesed pole Männisalut siiski unustanud, suvitisügiseti liigub seal arvukalt
seenelisi ja marjulisi ning nüüd

läbib seda ka RMK Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee. Kord
aastas kogunevad Männisalu
mälestuskivi juures aga hingelt
männisalulased, et heisata küla
lipp, laulda küla hümni ning
meenutada oma küla ja oma
juurte lugu.
Aitäh osalejatele ning kokkutulekuni 2021. aasta juuli viimasel laupäeval.
Heili Tammus
Gudrun Hampl ja Mattias Hampl suguvõsa hauaplatsil koos diakon Juhan Rummuga. Foto Edgar Tammus
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Kirjelda alustuseks ühe esmakordsekt triatloni läbinud naise võistlusjärgset päeva. Kuuldavasti pidavat kõik olema siis
küllaltki „abitud“.
Endale üllatuseks ma ei olnudki järgmisel päeval „abitu“
tundega! Pigem oli keha täis
uut energiat, et läheks ja teeks
uuesti mingisuguse spordipäeva. Usun, et siin kindlasti
mängis rolli ka eelmise päeva
eufooria, mis mu lihastes veel
mõnusalt surisedes ringi liikus.
Ma olin tõesti ülimalt õnnelik,
et jõudsin finišisse.

Liis Lusmägi tegi
Ebavere Kange
triatlonil debüüdi

Triatloni vanasõna ütleb, et
distants ei tapa, tempo tapab.
Kuidas täna, mil oled juba taastunud, oma debüüdi kodukandis kokku võtad?
Kuna see oli mu esimene
triatlon, siis mul polnud ühtegi eelarvamust. Ma ei teadnud, mis mind ees ootab. Sellistel hetkedel Sa võid aimata,
aga reaalsus on hoopis midagi
muud. Mõistan, miks on tegemist rahvatriatloniga. Antud
distants on tõesti kohane igale
tublile inimesele ning sedaviisi
lustlikult on põnev end proovile
panna.

Liis enne starti. Foto Merilin Lutsar

Kuidas üldse sündis otsus end
proovile panna triatlonis ja
miks just kodukandis?
Tegelikult olen ma juba aastaid soovinud Ebavere Kange
triatlonil osaleda, kuid alati on
jäänud see mingite vabanduste
taha: küll pole piisavalt trenni
tehtud, küll pole aega või pole
kamraadi, kellega seda koos
teha jne. Kuna planeerisime
TV3 saatega „Suvine Duubel“
nagunii minu kodukandi ehk

Kristel Kitsing
toimetaja

Meedias pea kakskümmend aastat töötanud Liis Lusmägi osales koos endiste ja
praeguste Väike-Maarja valla elanikega Ebavere Kange triatlonil: 100 meetrit ujumist,
15 km rattasõitu ja 2,5 km jooksmist. „Üliäge! Ma olen nii õnnelik,“ ütles Vao külas
sündinud ja kasvanud Lusmägi.

Paarsada meetrit veel joosta. Foto Merilin Lutsar

Väike-Maarja valla eetripäeva,
siis oli see hea stiimul, miks end
triatlonile kirja panna.
Millise eesmärgi omale salamisi seadsid?
Jõuda lõpuni, aga mitte nii,
et „veri ninast väljas“ vaid, et ma
tõesti ka naudin tervet distantsi.
Planeerisin triatloni läbida kahe
tunniga, kuid lõpuks oli aeg
tund ja 11 minutit. Arvan, et see
on debütandi kohta väga hea
tulemus.
Kuidas sujusid treeningud? Tegid sa veidigi trenni? Või korjasid kokku häid soovitusi ja
nippe?
Ma ei teinud mitte ühtegi
eraldi trenni triatloni jaoks! Tegelikult oleks õigem öelda, et ma
polnud selle päevani sel suvel
praktiliselt üldse trenni teinud!
Olen olnud kogu aeg töökohustustega hõivatud. Võib öelda,
et ma osalesin võistlusel (sõna
otseses mõttes) vana sportliku
rasva pealt (olen aastaid käinud
jooksmas ning mänginud võrkpalli). Kuid pärast triatloni ütles
üks osaleja, Hele Väizanen, mul-

le väga targa lause: „Tegelikult
on sport elustiil. Ja selleks lihtsalt tuleb aega leida.“ Ja see on
väga õige! Seega ei tohiks mitte
ühtegi vabandust olla, kuidas
enda tervise eest hoolitseda!
Enne starti küsisin paar nippi
ka vallavanem Indrek Keskülalt
ning Eesti Ironmani-isalt AinAlar Juhansonilt, kes mõlemad
kinnitasid, et õige hingamine ja
õige tempo on triatloni juures
väga olulised.
Targad räägivad, et triatloni
edukal läbimisel mängib suurt
rolli varustus, nii treeningperioodil kui ka võistlushetkedel. Kas nõustud selle väitega
ja kuidas sa ise oma varustuse
soetasid või ette valmistasid?
Loomulikult on varustus
ülioluline! Minu isiklikuks varustuseks oli sel korral korralik
tossupaar. Ratta sain laenuks
korraldajatelt.
Mis ala sulle triatloni aladest
kõige enam meeldib ja miks?
Kõige enam meeldib jooksmine. Kui õppisin Kiltsi koolis, siis minu õpetaja ja treener

Juuli oli Rakke piirkonnas võimas spor
E

riolukorrast tingituna
jäid nii mitmedki planeeritud spordiüritused
ära. Õnneks olid Rakke
piirkonna suuremad spordisündmused sattunud juulikuu
sisse, kui lubatud osalejate hulka
suurendati.

EMUMÄE JOOKS OLI
LÄÄNE-VIRUMAA
JOOKSUSARJA AVAETAPIKS

Kohe kuu algul 4. juulil toimus
Emumäel 16. Emumäe jooks.
Pika traditsiooniga jooks on
aastate jooksul palju muutunud:
distantside pikkused, radade kulgemine, autasustamine,
võistlusklassid, toimumisaeg jne.
Suurem muutus oli aga tänavu,
kui jooks „kolis“ pea täielikult
maastikule ja pikim võistlusdistants oli 6 km. Lisaks liitus
Emumäe jooks ka populaarsust
koguva Lääne-Virumaa jooksusarjaga. Eriolukorrast tingituna
oli Emumäe jooks ka sarja selle
hooaja avaetapiks. Starti tuli viimaste aastate suurim osalejaskond ja kõikide jooksude kokku
liitmisel sai startinute numbriks
176.
Põhidistantsi võidu võttis
veenva ülekaaluga Dmitri Aristov, kes kulutas 6 km läbimiseks aega 24:14.2. Kohalikest
olid kiiremad Tanel Kümnik
28:03.2 Kiltsist (üldarvestuses
kaheksas) ja Siim Eilo Rakkest
ajaga 28:23.6 (üldarvestuses
üheteistkümnes). Üldarvestuses kõrgel 17. kohal lõpetas Ants
Einsalu, kes noppis ka veenvalt
M60 vanuseklassi võidu. Kõik
Emumäe jooksu ja kogu sarja
etappide tulemused on leitavad
www.jooksusari.ee.
Jooksu peakorraldajana tänan
kõiki abilisi, toetajaid, Emumäe
Arenduskeskuse vahvaid liik-

meid ja vallavalitsust. Loodan,
et Lääne-Virumaa jooksusarjaga
liitumine toob Emumäe jooksule
järjest rohkem osalejaid ja jooksulust Emumäel säilib.

EMUMÄE ETTURI MALETURNIIRI VÕITIS TOOMAS KÜTT

Vaevalt said Emumäe jooksuks
kasutatav inventar pakitud, kui
osa telke tuli juba uuesti püstitada, kuna järgmine üritus
Emumäel lahti rullus. Kohaliku kutsetega üritusena toimus
järjekordne Emumäe Etturi nimeline maleturniir. Turniiri formaat pole aastatega muutunud
ja võistluse hing ning tähtsaim
mees on kõik need aastad olnud
Tõnu Joost. Tänavusel võistlusel
osales kümnest kutsutust kuus
malesõpra ja võitjakarika viis
koju Toomas Kütt.

ŠKODA LAAGRI 20. RAKKE
RATTAMARATON TÕI STARTI
ARVUKA SELTSKONNA

Võib vist julgelt ütelda, et maletajad ei jõudnud veel malendeidki kokku pakkida kui juba
hakkasid Emumäge piirama
ratturid. Algul paarikaupa ja ka
üksikult ning aina tihedamini
tekkis väiksematele teedele ja
metsaradadele suunavaid nooli
ja tähistuslinte – tuttav olukord
enne Rakke Rattamaratoni. Kuid
sellel korral oli nii mõndagi erilist õhus – oli juubelihõngu kuna
ratturid kogunesid maratoniformaadis sõidule Rakkes juba
20ndat korda ning lisaks kõigele selgitati ka kolmandat korda
siinmail välja riigi meistrid rattamaratonis.
Ümmarguse tähtpäeva tähistamiseks oli meistrivõistluste
korraldamine igati väärikas ettevõtmine ja siinkohal tänaksin
Eesti Jalgratturite Liidu juhatust

Emumäe jooks liitus Lääne-Viru jooksusarjaga. Foto Riho Lüüs

riigi meistrivõistluste korraldusõiguse andmise eest. Varem on
Rakkes selle jalgratta formaadi
meistrid selgitatud 2004. aastal
ja vahest meeldejäävam oli 2010.
aastal, kui nädal enne võistlust
räsis meie piirkonda keeristorm
ning uus torm saabus ka veel 20
min enne võistluse starti. Võistluse algust lükati 1,5 h edasi ja
loodusjõudude kiuste selgitati
ka tookord riigi meistrid Rakkes
välja. Tookord jäi ka kaks medalit
koju: kui Rainer Neidra saavutas
U23 vanuseklassis pronksmedali ja Greete Steiburg teenis oma
esimese täiskasvanute medali,
mis oli hõbedane. Kui kümme
aastat tagasi oli Rakkes nimisponsoriks Nissan siis tänaselgi
päeval ei saa läbi ratturid autodeta ja nimitoetajaks oli Škoda
Laagri.

Tänavune Škoda Laagri 20.
Rakke Rattamaraton tõi starti
arvuka seltskonna ja kohal olid
praktiliselt kõik Eesti tipud, ainukesena jäi kõrvale värske naiste Olümpiakrossi meister Janika
Lõiv – kõik teised olid kohal ja
valmis „lahinguks“. Kuni võistluse eelõhtuni oli küsimärgiga
ka Greete Steinburgi osalemine, sest terviseprobleemid on
tema hooaja selleks aastaks juba
lõpetanud. Et võistlus oli koduradadel, kus iga kivi ja põõsas on
tuttav, said emotsioonid määravaks, ja kõigele vaatamata otsustas Greete startida. Kui hooaja
eel oli plaanis siia sõitma meelitada ka rahvusvahelise kaliibriga
staare ja isegi tiitlitega pärjatud
sõitjaid, siis maailmas valitsev
olukord tõmbas sellele rasvase
joone peale.

Emumäe Etturi võitja Toomas Kütt.
Foto erakogu

Riigimeistrid selgitati 71 km
distantsil, mille rada kulges läbi
Edru voore, Edru kruusakarjääri ja Lasinurme mõisapargi. Siis
uuesti Edru voorele ja Lasinurme. Pärast Lasinurme mõisapargi teist läbimist aga suunduti
Emumäele. Edasi juba lookles
võistlusrada Tammikus ja Lammaskülas. Järgnes keerukam osa
Kamariku paekarjääris ja edasi
taas Lammasküla ja Väike-Rakke. Lõpetuseks võeti jälle üle
kilomeetrist tõusu Edu voorele,
mis ratturite viimased jõuvarud
kustutab. Ratturid on nimetanud salakavala „imeva“ tõusu
Rohutõusuks. Veenva eduga tuli
käesoleva aasta Eesti meistriks
rattamaratonis eelmise hooaja
Euroopa rattamaratoni pronks
Peeter Pruus, kes esindab Itaalia klubi Torpado Südtirol. Nais-

Parimad võistkonnad Spordiklubi Rakke

te arvestuses võitis meistritiitli
Mari-Liis Mõttus Haanja Rattaklubist.
Juba mitu nädalat treeningutest ja rattasõidust eemal
viibiv Greete Steinburg suutis
aga kõigele vaatamata sõita välja
pronksise autasu ja kodusel tiitlivõistlusel saime ka oma poodiumikoha kätte ka nüüd kümme aastat hiljem.
Kui riigi meistreid ja pikka 71
km distantsi siirdus läbima 182
võistlejat, siis 48 kilomeetrisele
võistlusmaale ehk põhisõidule said stardi 438 ratturit. Sellel võistlusmaal tegi kohalikest
parima tulemuse naisteklassi
kiirem Maris Kaarjärv. Ratturite „armeed“ täiendasid veel 149
noorte ja matkasõidul osalejat
ning lastesõitudes said medali kaela 133 kuni kümneaastast
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Intervjuu triatloni korraldajatega. Foto Kristel Kitsing

Helis Manninen ütles alati, et
minus on keskmaajooksja potensiaali. Veel pärast keskkooli
mõtlesin, et äkki lähengi kehakultuuri õppima, aga valik siiski
langes ajakirjanduse kasuks.
Mis olid raskeimad hetked
võistlusrajal?
Ma olen väga halb ujuja!
Nagu väga-väga-väga! Olin selleks valmis, et pisikesed lapsed
ujuvad Paisukal minust mööda, nii ka läks. Ja üldse polnud
piinlik!
On veel midagi ekstreemset ja
põnevat, mida hing elu jooksul
proovida ihkaks?
Olen valmis proovima kõike,
mis välistab kiiruse ja kõrguse.
Ma olen tegelikult pigem meeskonnainimene ning meeldivad
sellised sportlikud ettevõtmised, kus saab kambakesi end
proovile panna.
Kui palju sa tiheda töögraafiku, pere ja networkingu vahel
spordile aega leiad?
Sooviks leida rohkem! Näiteks pole ma sel suvel korda-

gi näinud oma võrkpallisõpru!
Meil on igasuvine traditsioon
osaleda erinevatel rannavolle
etappidel, aga sel aastal olen
kahjuks pidanud jah töö tõttu
kõigest nendest loobuma. Kuid
jooksmiseks või kiirkõnniks
leian ikka aega, igapäev kasvõi
30 minutit. Kõik on ju tegelikult
planeerimise küsimus. Hommikul on alati võimalus ju veidi
varem üles ärgata ja oma kehale
pai teha.
Milline sõnum on sul neile, kelle süda tuksleb Ebavere Kange
triatloni rütmis st tahaks nii
väga rajale minna, aga ikka
mingi hirm hoiab tagasi?
Kui tõesti hoiab tagasi mingi
hirm, siis võiks hetkeks analüüsida, millest see hirm tekib? On
see ebakindlus või teadmatus?
Tihti need hirmud on põhjendamatud, sest me võime oma peas
luua pildi, mis ei vasta tõelisusele. Näiteks mina kartsin väga,
et ma ei jaksa ujuda 140 m. Ja
ega ma tegelikult ei jaksanudki, kuid selle teadmiseks pidin
ma siiski tegema selle esimese
sammu – minema vette ning

proovima järele. Ja nüüd tean
kindlalt, et järgmiseks võistluseks peaks enne mõned korrad
ikka basseinitrenni ka tegema.
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Pandivere rattasõidu stardiootuses. Foto Kristel Kitsing

Kui tihti sa tänapäeval sünnikohta satud ja kui satud, siis
mis põhjusel?
Püüan käia võimalikult tihti, et puhata ja külastada oma
vanemaid ehk siis paar korda
kuus kindlasti. Pikeveres on mul
muide maakodu, mis on minu
jaoks see salapaik, kuhu põgeneda akusid laadima. Ja mulle
on väga oluline, et ka mu kahel
lapsel oleks minu kodukandiga
oma side, et neile tekiksid ka
ilusad soojad mälestused maal
kasvamisest.
Kui pead mõnele tuttavale tutvustama Väike-Maarjat, siis
mis on need märksõnad või
kohad, mis sinu suust kindlasti seda kohta iseloomustades
kuuldavale tulevad?
Ebavere triatloni päeval olid
minu „Suvise Duubli“ kolleegid esimest korda Väike-Maarjas. Tegin neile ka kiire tuuri ja
väisasime Äntu allikaid, Porkuni
järve, Kiltsi mõisa ja Vao küla,
kus ma olen sündinud ja kasvanud. Räägin alati oma külalistele
valla puhtast ja lopsakast loodusest, mitmetest sportimisvõimalustest, inimeste lahkusest ja
ettevõtlikusest ning turvalisest
laste kasvu- ja õpikeskkonnast.
Õhtu lõpus ütles saate operaator: „Liis, seda on nii südamlik
jälgida, kuidas Sa ei häbene,
et oled tõeline maakas!“ Jah,
nii on. Olen väga uhke oma
Väike-Maarja valla juurte üle!

Pandivere Rattasõit
tõstis suunurgad kõrvuni
Pandivere Rattasõit 2020 on seljataha jäänud.
Meil, korraldajatel, on siiani suunurgad kõrvuni
ja pöidlad püsti. Kui võistlusele eelneval päeval
ladistas veel sadade liitrite kaupa vihma, tuul
möllas võistlustrassil ja korraldas sõna otseses
mõttes korralikke sigadusi (ühksa murdunud
puud), siis võistluspäeva varahommikul silmi
avades ei uskunud ise ka, kui helde ikka võib see
kõiksevägevam olla.
Ja kui aus olla – ega me ikka ei uskunud, et
meie rattasõidule nii palju inimesi tuleb. Arvasime algul, et kui umbes 30 last tuleb ja siis täiskasvanuid kuskil saja ringis, on meil ikka väga
hästi.
Aga kõigest järjekorras.

TILLUSÕIT JA LASTESÕIT

Kokku osales 102 last, 47 tillusõidul ja 55 lastesõidul. On meil ikka palju sportlikke lapsi! Tillusõidul jagati distantsi lõpetanutele osalejamedaleid ja pisikesi auhindu, millega sai distantsil
kaotatud energia koheselt korvata. Paremusjärjestust ei määratud.

rdikuu

TÄISKASVANUTE SÕIDUD

Emumäe jooksu paremik (vasakult) Steven Rehelem, Dmitri Aristov,
Artur Sadovski. Foto Riho Lüüs

Võttis ikka meele härdaks küll, kui stardiliste
vaadates näitasid numbrit – rahvasõit 107 ja
põhisõit 108 osalejat. Me olime suutnud oma
unistuse täita 200% ja rohkemgi veel. No mis
veel osata tahta, see on ju parim tunnustus
korraldajale.
Lühemal rajal, rahvasõidu distantsil 16 km,
registreerunuid 216 (neist kohapeal registreerunuid 29), läks starti 107 ratturit, lõpetas 105,
valdav osalejaskond Lääne- Virumaalt, nendest
enamus oma vallast. See teeb suurt rõõmu, sest
rahvasõidu rada planeerides mõtlesime eelkõige just kogukonnale, et tulla saaks ja tahaks
igaüks, kel ratas, kus poleks oluline mitte nii-

võrd tulemus, vaid hoopis meeleolukas sportlik
päev.
41 km põhisõidule registreerus 108 ratturit
ja lõpetas 100. Osalejatest pooled Lääne-Virumaalt ja ülejäänud külalised Võrumaalt, Jõgevamaalt, Harjumaalt, Ida-Virumaalt, Tartumaalt,
Raplamaalt.
Meditsiinilist abi läks vaja õnneks ainut ühel
korral, kui lastesõidus libastunud tüdrukut üle
tuli vaadata. Seega nulliga, super!
Sügav kummardus ja suur, suur tänu kõigile,
kes Pandivere Rattasõidu korraldamisele kaasa
aitasid.
Aitäh kõigile, kes kaasa mõelda ja plaani pidada aitasid. Aitäh julgestusmeeskonnale, super! Ei mingeid ebameeldivaid üllatusi trassil.
Aitäh kõigile, kes raja märkimisega tegelesid, tagasiside on olnud väga positiivne. Aitäh tüdrukutele, kes jootsid, jagasid auhindu ja medaleid,
julgustasid ja kaasa elasid. Aitäh fotograafidele, kes selle meeleoluka sündmuse pildile said,
tänu kelledele veel palju hiljemgi kaunid hetked
kättesaadavad on. Aitäh Ebavere meeskonnale,
kes mitu aega enne võistlust palehigis rabasid,
et võistlustrass Ebavere radadel mõnus ja turvaline oleks. Suur tänu toetajatele: Graanul Invest AS, Soudal Eesti, Kartul Simunast, Kaarma
KT AS, Baltic Agro AS, Ilves Transport, Antaares
AS, OÜ Puhastusexpert, BGM Ehitus OÜ. Aitäh
Väike-Maarja päästekoolile, kes meid oma territooriumile lubas. Tänu teile oli rajal ka ahaa
hetk ja avastamisrõõm, mis sest, et tõenäoliselt
vähemalt pooled ei pannud lennukit tähelegi.
Aitäh kogukonnale, kes trassi ääres võistlejaid
ergutasid, võistlejad on teile väga tänulikud!
Kohtumiseni Pandivere Rattasõidul 2021!
Kalle Kriit ja Jane Kool
Rattabaas ja Väike-Maarja Valla Rahvaspordiklubi

Laskmises tulid juunioride medalite
täiskomplekt ka Lääne-Virumaale

naiskond ja Veloplus meeskond. Foto Riho Lüüs

ratturihakatist. Kokku asus
võistluspäeval stardijoonele viimaste aastate suurim arv võistlejaid – 902, mis igati väärikas
number tähistamaks kahe kümnendi vanust üritust.
Stardis oli ka esimese Rakke Rattamaratoni võitja Sigvard
Kukk ja nüüdki 20 aastat hiljem
astus ta poodiumile ja seekord
M45 klassi võitjana. M60 võitjakarika jättis Rakkesse Andres
Kiigemägi. Põhisõidu stardis
olid ka Eesti Jalgratturite Liidu
president Raivo Rand ja peasekretär Urmas Karlson. Noorte- ja
matkasõidus napsasid pjedestaalikohti meie tüdrukud Mirtel
Laht, Mairit Kaarjärv, Karolina
Kull ja Eliise Kivistu. Naiskondade punktide liitmisel osutus
parimaks Spordiklubi Rakke
naiskond. Seega koduselt juube-

Tillujooksu parimad tüdrukud. Foto Riho Lüüs

limaratonilt tihedas konkurentsis mitmeid häid tulemusi. Kui
sorida veel ajaloos, siis kõigil kahekümnel Rakke Rattamaratonil
on startinud kaks meest – Aimar
Türbsal siit samast Emumäe jalamilt ja Rakvere kõigile tuntud
ettevõtja ja rattafanaatik Roland
Toome – vägevad ja järjekindlad
mehed!

KAKSKÜMMEND AASTAT
RATTASÕITU RAKKES

Kakskümmend aastat rattasõitu
Rakkes on läinud kuidagi märkamatult ja tegelikult sai alguse kõik veel veidi varem. Aastal
1988 kui Rakke linnamäe rohtukasvavale staadionile kogunes
25 ratturit, kellest enamusel
polnud kiivreidki ja ratturisärgiks oli paar numbrit suurem
lotendav võrksärk. Sellest väi-

kesest võistlusest ja imelikust
rattast (maastikurattast) sai
kõik alguse ja tänaseks on pea
iga rattur Eestis midagi kuulnud
Rakkest.
Kõike seda 20 aastat ja pisut enamagi aja jooksul juhtunut plaanime meenutada 31.
oktoobril uhke peoga Rakke
kultuurikeskuses – „Rakke rattamaraton ja Spordiklubi Rakke
20“. Loodame, et keerulised ajad
ei naase ja siseruumides saab
rahvas koguneda ning kõik Rakke Rattamaratoni fännid, sõbrad, toetajad, organiseerijad läbi
aastate saavad peolauas kokku.
Rakke Rattamaratoni peakorraldajana kõigile suur kummardus ja tänu!
Enno Eilo

3. – 5. juulini toimusid Elvas Eesti Meistrivõistlused laskmises juunioridele (s 2000 ja hiljem)
ja ka meie maakonna laskureid kutsuti autasustamisele.
Püstoliharjutustes näitasid taset VäikeMaarja laskurid.
Püstoliharjutuses 30+30 lasku spordipüstolist tegi tugeva isikliku rekordi seitsme silmaga
harjutuse esimeses pooles Õnne-Liisi Viidas,
kes jäi ka selle tulemusega pärast esimest poolt
liidriks seitsme silmaga. Teine pool nii edukalt
küll ei läinud, aga stabiilne laskmine tagas ka
kokkuvõttes kuldmedali. Teine koht jäi nelja ja
kolmas seitsme silma kaugusele.
Õnne-Liisile toeks oli alles 14-aastane Kati-Ly Randviir, kes tegi tugeva isikliku rekordi ja
võitles end juunioride arvestuses tublile viiendale kohale, jättes seljataha mitmed staažikad
laskurid.
Õnne-Liisil teine harjutus 20+20+20 lasku
standardpüstolist kiirlaskmise variandis küll
nii hästi ei läinud, aga stabiilsus tagas ka siin
pronksmedali, kuld jäi viie silma kaugusele.
Noormehi esindas Jaanus Laidus Tamsalust,
kes viimasel võistluspäeval võitis hõbemedali
olümpiakiirlaskmise harjutuses, samuti tugeva
isikliku rekordiga, kuigi meil maakonnas ei ole
selle harjutuse treeningvõimalusi.
Jaanus Raidlo

Jaanus Laidus. Foto Jaanus Raidlo

Õnne-Liisi võitjana keskel. Foto erakogu
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KODUKOHVIKUTEPÄEV 20. augustil Väike-Maarjas

„Taimetervis“ on avatud muuseumis

Väike-Maarja muuseumis on avatud kuni 4.09.2020 näitus „Taimetervis“.
Näitus tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, seda, kuidas neid ära tunda
ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad taimedele põhjustada.
Näituse koostasid Maaeluministeerium, Põllumajandusamet
ja Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Bioloogiaõpetajate Ühinguga.
NB! Muuseum on avatud ka laupäeviti.
Edgar Tammus

Jaan Tätte esineb akustilise kontserdiga

Kontsertsarja „Muusikat siin- ja sealpool maanteed“ korraldajad
kutsuvad augustikuu viimasel reedel kõiki muusikasõpru taas Ao
külas asuvasse Näkiuurimiskeskusesse, kus akustilise kontserdiga esineb Jaan Tätte.
Jõe ääres asuval suvelaval laulab Jaan Tätte enda loodud laule ja pajatab muhedaid lugusid laulutekstide sünnist, maailmameredel seilamisest ning elust enesest.
Kontserdi juurde kuulub elava tulega valgusinstallatsioon.
Kontserdikuulajatel on võimalik külastada Näkiuurimiskeskuses asuvat kalaspordimuuseumi ja nautida kohvikus kohalikke
maitseid.
Sissepääs tund enne kontserdi algust. Kontserdi täispilet
maksab 15 eurot, pilet õpilasele ja pensionärile 10 eurot, lastele
vanuses kuni 10 eluaastat (k.a) on kontserdi külastamine tasuta.
Arveldamine toimub sularahas.
Mugavamaks istumiseks soovitame kaasa võtta piknikuteki
või kokkupandava matkatooli.
Jaan Tätte laulud, ümbritsev loodus, tuli ja vesi teevad Põltsamaa jõe kaldal toimuva suvelõpu kontserdi eriliseks ja pakuvad
külastajatele unustamatuid elamusi. Ootame teid!
Ene Preem
kontsertsarja projektijuht

Talutoidupäev tuleb taas

Kevad ja suvi on olnud üsna üritustevaesed seoses koroonapuhanguga ning sellega seotud piirangute tõttu, kuid loodame,
et teine poolaasta tuleb parem ning tulemas on rohkem üritusi. Seega tuleb taas igasügisene Talutoidupäev, mis toimub 20.
septembril kell 10.00 Väike-Maarja seltsimaja ümber koostöös
Põllumeeste Seltsiga.
Nagu eelnevatel aastatel, toimub ka sel aastal hoidisekonkurss. Ootan kahte 0,5l purki/pudelit soolast-, magusat- ja
AHHAA! elamusega hoidist Väike-Maarja seltsimajja koos retseptiga. Hoidiseid saab tuua kuni 20. septembrini, vastuvõtmine
lõppeb kell 10.00. Parimad hoidised kuulutatakse välja kell 14.00
samal päeval. Toimub ka nunnude näitus, kuhu saad sinagi oma
huvitava nunnu tuua.
Kauplema ootame kõiki, kes müüvad talutoitu, põllumajandus-, aia- ja metsasaadusi, talutehnikat, käsitööd jpm. Kauplema ei ole oodatud Poola toodetega kauplejad, tegemist on
siiski sügislaada ja talutoidupäevaga. Registreerida saab seltsimaja@v-maarja.ee või tel 5302 4437.
Kohtumiseni
Talutoidupäeval
ja
rohket
osavõttu
hoidisekonkursil!

LASTE- JA NOORTEKOHVIK

Lõuna 10
Avatud kell 9.00-12.30
Menüüs on magusad ja soolased näputoidud, smuutid ja jäätisekokteilid.
Lastel
võimalus
mänguväljakul möllata ja osa võtta aardejahist.
Kohvik algab Leopoldi virgutusvõimlemisega, igal pooltunnil muinasjututuba, õue- ja lauamängud ning meisterdamine.
Ole kohal ja saad ise näha, maitsta
ning kaasa teha!

MAARJAKELLUKE muuseumis

KODUTÜTARDE KOHVIK

LiAn

Tamme 3
Avatud kell 9-16
Kodutütred kostitavad kohvikutepäevalisi hubases pastoraadis.

Pikk 3
Avatud kell 10-13
Pakume külalistele soolaseid ja magusaid suupisteid, muidugi ka kuuma
kosutust kohvi ja tee näol.
Muuseum on sel päeval uudistamiseks avatud. Kell 12.00 on võimalus
osaleda seltskonnamängude õpitoas!

Pikk 20
Avatud kell 10-13
Kutsume hilisele hommikusöögile Kotli juurde, et siis koos kirikusse
kontserdile minna!
Puder ja pannkoogid Kotli Maja
moosidega, võileivad, ja kook ikka ka.
Meeleolumuusika Lembit Kopsolt.
Naiskodukaitse näitus Elsa Kotlist viimaseid päevi!

HOMMIKUSÖÖK KOTLI JUURES

VÄIKE-MAARJA TALUTURG ja KOHVIK

SEGASUMMASUVILA

KESKVÄLJAKU KOHVIK

SELTSISSEGASEM

HAIBA pere KODUKOHVIK

RETROKOHVIK

Energia 34
Avatud kell 10-16
Parimad pagaritooted saad meilt!
Tule vaata veel väikeste lindude ja
küülikute näitust ning võimalus ostelda kirbuturul ja käsitöö müügil. Lastele
heeliumiga õhupallid.

MUHEMESI

Simuna mnt 18-2
Avatud kell 12-18
Kostitame külalisi muhemesiste
suupistetega.
Põnevaks ajaviiteks disc-golfi visked. Parimatele auhinnad, milleks on
loomulikult mesi.

Pikk 7
Avatud kell 11-16
Sind ootavad soolased ja magusad maitseelamused, hõrk kohvi ja
kaunid keskväljaku vaated.
Kell 11.45-12.45 kohvilauas vallavanemaga.

Kolde 15, parkaias
Avatud kell 12-17
Tule mekkima koduköögist soolast
ja magusat.
Avatud näitus Mareti maalidest ja
kaeda saab pererahva aeda.

Terje Kümnik ja Põllumeeste Selts

SÜNDMUSED
29. augustil kell 11.00 algab Struve kaare Simuna punkti juurest
X Matk Struve kaarel.
Pärast matka Võiveres toimub tänupidu, millega tähistatakse Võivere tuuliku taastamist ja Struve kaare teemalise näituse
avamist.
Erandkorras on sellel aastal vajalik matkale eelnev registreerimine hiljemalt 24. augustil telefonil 5668 8178 (Liivika) või
e-posti aadressil voiveretuuleveski@gmail.com.
13. septembril kell 18.00 üllatusi kaasa toov vanavanemate
päeva tähistamine Väike- Maarja seltsimajas.
16. septembril kell 17.00 Rakke piirkonna ürituste korraldajate ümarlaud Rakke kultuurikeskuses.
16. septembril kell 13.00 hooaja alguse üritus Rakke päevakeskuses. Tervituskontsert vanaemadele, vanaisadele, kohtumine Rakke piirkonna uue sotsiaaltöötajaga. Joome teed ja maitseme kooki. Info tel 5569 2792.

"Muusikat
siin- ja sealpool
maanteed"
Kontsertsari

Jaan
Tätte

Pilet
õpilane/pensionär
Lastele vanuses kuni
10 eluaastat (k.a)
on sissepääs tasuta.
Sissepääs tund enne
kontserdi algust.
Avatud kodukohvik.

Rahvusvahelisele taimetervise aastale
pühendatud rändnäitus

Väike-Maarja muuseumis

Taimetervis
is
Näitus on avatud 06.07-04.09.2020

us

mm
Ta

inc

Näituse koostasid
Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja
Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Bioloogiaõpetajate
Ühinguga

Liivi tn 16 ja 18
Avatud kell 10-16
Wabariigi vahvlid, quiche’d, erinevad kohvijoogid, külmad joogid.
Saa osa J. Liivi tänava meistrivõistlustest mölkky’s. Lastele tegevust
meisterdamistöötoas.
Võimalus tutvuda taimekollektsioonidega. Kokkuleppel saab „pojukesi“!

Info FB ja telefonil
56478105
(Kaur Salus)

Simuna mnt 11
Avatud kell 10-15
Pakume teile erinevaid küpsetisi ja
alkoholivabu jooke.
Väike-Maarja Taluturult saab kohvikukülastaja kaasa osta kohalike väiketootjate tooteid.
Väärtustame värsket ja väärtuslikku
lähikonnas toodetud toitu!

Pikk 2
Avatud kell 11-18
Kell 14.30 esineb Meisterjaan ehk
Jaan Tätte junior.
Kodukohvikulistele on seltsimajas
kostituseks hõrgutised nagu näiteks:
• kanasalat, sütel grillitud kanaga
• värske kartul kukeseenekastmega
• juustukook punaste sõstardega
… ehk ole valmis veel üllatusteks
sinu maitsemeelele.
Käsitöökaupa pakub Ainalaadne
looming!

Põllu 4
Avatud kell 12-20
Põllu 4 asub retrohõnguline kodukohvik, kus külastaja saab jalga puhata ja nautida hetke kui vanaema juures.
Just sellist tunnet
tekitab piirkond ja menüüs on pannkoogid, kodused vahvlid jäätisega, jäätisekokteilid ja retrohõngulised koogid.
Tule naudi hetke, sest Väike-Maarja on
ka keskväljakust kaugemal!

August 2020
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Konkurss Väike-Maarja valla
NOORTEKESKUSE JUHATAJA AMETIKOHALE
Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Väike-Maarja Valla Noortekeskuse juhataja ametikohale.
Kui Sa mõistad noorsootöö olulisust ühiskonnas, omad selget visiooni,
mismoodi valla noortekeskus kogukonnas edukalt toimima peab ning
oled sihikindel, hea suhtleja, eesmärgipärane ja tead, et just Sinule toob
selline töö sära silmadesse, siis palun kandideeri.
Nõuded kandidaadile:
• noorsoo-, sotsiaal- ja huvitöö valdkonda reguleerivate õigusaktide
tundmine,
• noorsootöö- või sotsiaaltöö- või huvitööalane haridus,
• hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel,
• analüüsimis- ja planeerimisvõime,
• hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus,
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus.
Kasuks tuleb varasem töökogemus noorsootöö valdkonnas, isikliku
auto kasutamise võimalus.
Tööle asumine – september 2020.
Kandideerijal esitada:
CV,
visioon noorsootöö korraldamisest Väike-Maarja vallas
hiljemalt 23. augustil 2020 Väike-Maarja Vallavalitsusele aadressil
Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja või e-posti teel vv@v-maarja.ee
Info telefonil 510 7460, vallavanem Indrek Kesküla.

20. augustil

TAASISESEISVUMISPÄEVA
VUMI
ISPÄEVA
A
ATEENI TU
US
KONTSERT-JUMALATEENISTUS
VI UT
UTEPÄ
ÄE
EV
JA KODUKOHVIKUTEPÄEV

SERIAALIVABA
ÕHTU
6. HOOAEG

Kell 11.00
il
Vabadussõja ausambale lillede
asetamine
Kell 13.00

Kontsert-jumalateenistus Väike-Maarja kirikus

Esineb Estonian Voices
Vabaannetus leinamaja remondiks!

Kodukohvikute info www.v-maarja.ee

2020/2021

Etappide toimumisajad:
1. etapp 16.09
2. etapp 21.10
3. etapp 18.11
4. etapp 20.01
5. etapp 17.02
6. etapp 17.03
7. etapp 21.04
8. etapp 19.05

orienteerumine
jooks
jooks
suusatamine
suusatamine
sisesõudmine
sisesõudmine
rattaorienteerumine

Igal etapil avatud start 18.00-19.00
Ebavere Tervisespordikeskuses
Info: sport.v-maarja.ee

RATAS
KORDA!
Tasuta transport

Väike-Menaneahoroldjausts. t
Hinnapakkumine
18
Kontakt: Kalle Kriit 5341 64

VA J A L G R A T TA D U
S
RU
OSAD • PE
HOOLDUS
*Hoo
lduseks broneeri aeg

Lai 9, Rakvere
E-R: 10-19 L: 10-15
P: Oleme trennis!

Tel 322 2030
rattabaas@gmail.com
www.rattabaas.ee

IV RAHVUSVAHELINE GUSTAV NORMANNI
ORELIFESTIVAL

LÕPPKONTSERT

Marju riisikamp
(orel, eesti)

ja

naiskoor "Carmina"
(eesti)

simuna kirik

30, augustil
kell 18.00

pääse: 10€ / 7€

RAHVUSVAHELINE GUSTAV NORMANNI ORELIFESTIVAL
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KOGUDUSTE TEATED

August 2020

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

Väike-Maarja kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti kell
13.00 pastoraadis.
23. august – missa.
Teenib õpetaja Tauno Toompuu.
30. august – jumalateenistus.
Teenib diakon Juhan Rumm.
6. september – jumalateenistus.
Teenib diakon Juhan Rumm.
13. september – missa, koguduse
nimepäeva tähistamine.
Teenivad õpetaja Tauno Toompuu ja
diakon Juhan Rumm.
20. september – missa. Teenib õpetaja Tauno Toompuu.
27. september – missa. Teenib õpetaja Tauno Toompuu.
Kogudust teenib hooldajaõpetajana Tauno Toompuu.
Tel 529 0651, e-post: tauno.toompuu@eelk.ee.
Diakon Juhan Rumm. Tel 5345 0943.
EELK Väike-Maarja koguduse aadress: Tamme 3 46202
Väike-Maarja. Internetis: www.eelk.ee/vaike-maarja
EELK Väike-Maarja koguduse annetusarve
nr Swedbankis on EE652200001120247658

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

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

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

OTTO TEODOR TÜRBSAL 01.06.2020
LENNART LILLEORG 10.06.2020
HAYDEN MITT 26.06.2020
SAARA KARM 27.06.2020
DANIEL BUHT 27.06.2020
PAUL RUDOLF SAAGE 07.07.2020
HENRY SUURTAMM 10.07.2020
RENAR LUCA KÕIKER 13.07.2020
MARITA DANILOVA 26.07.2020
ROBERTO KALDVEE 30.07.2020

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas
99 SELMA KALAPÜÜDJA 04.09.1921
99 LEIDA RAIMLA 21.09.1921

87 ELLENOORE VALL 08.09.1933
87 AADU KORJAS 14.09.1933

98 RUTI LAUR 22.09.1922

85 MATI REMMET 03.09.1935
85 AINO KIIGEMÄGI 11.09.1935
85 TÕNU JOOST 20.09.1935
85 EMMI ALBER 25.09.1935
85 ELVI KRUUSTOK 28.09.1935

92 GERTA VESK 22.09.1928
91 ELFRIDE LEITEN 09.09.1929
91 LINDA LEHTSAAR 14.09.1929
91 ERICH HUNT 28.09.1929
91 LAINE KONTS 30.09.1929
90 SALME BEILMANN 04.09.1930
90 LAINE ÕMMIK 30.09.1930
89 LINDA KIRSIPUU 15.09.1931
89 HELGA KRIKMANN 24.09.1931
89 JAKOB HAREND 27.09.1931

80 VIKTOR NIKOLAJEV 08.09.1940
80 MALLE JERMOLAJEV 21.09.1940
75 TÕNIS SAAR 10.09.1945
75 ENN OTS 27.09.1945
75 VILLU VAALU 28.09.1945

Massaaž Eipri külas.
Tule turguta
keha ja vaimu!
Vabane lihaspingetest!
Anti 5323 9228
lotusmassaaz.ee/hinnakiri/
Hauaplatside korrastamine.
Hauaplatsi ja piirete
kujundamine ja ehitamine.
Hauatähiste (tekstide)
puhastamine.
Lille- ja küünlakuller.
Info tel 5260 804.

Äntu Mõis võtab rendile
põllumaad mahe
põlluharimise eesmärgil.
Kontakt: 523 0732;
lauri@antumois.ee.

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

Korstnapühkija
Tel 5560 4046
Ahjukoda OÜ
Soovin osta garaaži
Väike-Maarjasse.
Tel 5807 6228

TNP Konsultastioonid OÜ otsib
ÕDE hooldekodusse
(Ulvi kodu, 0,5 koormusega, päevane töö)
Kui sul on avatud süda ja õe diplom,
helista: 5804 4050 või
saada cv: tnp.konsultatsioonid@gmail.com.
Võimalik kompensatsioon isikliku auto kasutamise eest.

70 LEELO PAAS 10.09.1950
70 KARLI KUKKUR 30.09.1950

88 KALJU HIIRE 26.09.1932

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

Ei võta sõnad leinavalu, ei kuivata nad pisaraid…
MÄLESTAME
RESELLA SAAL
MARTIN KRIKMANN
HARRI ROSENSTRAUCH
KADRI PAJULA
ARNOLD LEOKE
MILVI-LISANNE PUŠKINA
AITA JAANSEN
ERNA LEEMETS
HEIKI KÜTT
SALME ROTKA
KALJO HAAVA
UNO LAURI
ÕIE KUKK
MARIE VAINSALU
AINO VIIKBERG
TOOMAS KALVET
ANITA KIVIMÄE
VÄINO HUNT
AKKILA LIDERS
HELVI HIIEMÄE
MAIMU MOONES

13.03.1926 – 07.06.2020
27.05.1931 – 15.06.2020
21.03.1933 – 19.06.2020
08.02.1935 – 22.06.2020
10.01.1949 – 27.06.2020
07.02.1934 – 30.06.2020
09.05.1936 – 03.07.2020
10.07.1934 – 05.07.2020
19.10.1968 – 05.07.2020
29.03.1937 – 10.07.2020
09.07.1934 – 11.07.2020
27.01.1941 – 14.07.2020
28.07.1940 – 16.07.2020
14.08.1922 – 18.07.2020
11.06.1936 – 20.07.2020
31.08.1941 – 22.07.2020
04.11.1941 – 23.07.2020
19.11.1939 – 24.07.2020
15.11.1931 – 27.07.2020
26.10.1934 – 30.07.2020
06.02.1924 – 03.08.2020

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

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

Kõrts OÜ rendib välja:
Peotelk 4x8m
Easy-up telk 3x3m
Õllemööbel (laua laius 70cm)
Rohkem infot: www.külmlaud.eu
või telefonil 5341 4410

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

Mälestame
seltsi asutajaliiget
AKKILA LIDERSIT
Rakke Haridusselts

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

Väljaandja
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja
Tel 329 5750
valitsus@v-maarja.ee
Tiraaž 2700
Toimetaja Kristel Kitsing
Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee
Trükk Printall AS
Materjale saab saata iga kuu
30. kuupäevaks
kristel.kitsing@v-maarja.ee
Ilmub tasuta kord kuus
(va juulikuu).
Leht internetis
www.v-maarja.ee

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

Kvaliteetsed ja soodsad
küttepuud
alates 35 eur/m3.
Müügil 40 l kotti pandud
kütteklotsid 2 eur/kott.
Küttepuude
lõikamise teenus.
Hind kokkuleppel.
Püsiklientidele
soodustus.
Puude ettebroneerimise
võimalus järgmiseks
kevadeks/suveks.
Tel 5559 0853

30. september alates 10.00
LAEKVERE
TERVISEKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Väike-Maarja Hooldekodu (Ravi 1, I korrus)
päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid
URIINIPIDAMATUSE ABIVAHEND
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellimiseks ja infoks helistada
tel 326 1345 või 5343 9837.
NB! Soovist etteteatamine vähemalt
viis tööpäeva varem!
Tellitud tooted tuuakse kohale 11.09. kell 9.00-12.00
Simuna spordihoones, I korrusel – 11.09. kell 12.30
Rakkes, Simuna tee 10 – 11.09. kell 14.00
Pandivere Pansionis, Mõisa, Vao küla – 11.09. kell 14.30

