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Vallaelanike vahel loositakse kopsakas preemia

V

äike-Maarja vallavalitsus loosib 2021. aasta
veebruaris välja kaks
tuhande euro suurust
tänuauhinda.
Tuhat eurot loositakse välja
2020. aastal valda sisse kirjutanud inimeste vahel, teine tuhat
eurot aga kõigi valla elanikuks
registreerunud inimeste vahel.
Loosimises osalevad kõik, kes
on loosimise toimumise hetkel
Väike-Maarja valla kodanikud.
Kuni 31. detsembrini on aega
registreerida
vallakodanikuks
nii, et kasu hakkad saama juba

järgmisel aastal. Oma elukohta
võib ümber registreerida igal
ajal, kuid ümberarvestus järgmisel aastal töötasult valda laekuva
tuluosa üle tehakse 31. detsembri seisuga ning nii suurenevad
valla tulud sinu osa võrra juba
järgmisel aastal. Mida rohkem
on vallal raha, seda paremaks on
valda võimalik muuta ning seda
rohkem soodustusi on võimalik
vallakodanikule teha.
Ühelt poolt on vallakodanik
olemine südametunnistuse ja
vastutuse küsimus. Sa maksad
oma maksud sinna, kus sa elad

ja hüvesid tarbid. Nii on võimalik
vallal ka oma tegevusi paremini
planeerida. Samas annab Väike-Maarja valla elanike registris
olek tunda ka pere isiklikus rahakotis, sest mitmed meie valla
makstavad toetused on seotud
justnimelt sellega, kas ollakse
vallakodanik.
Vallakodanikuna lükkab sinu
tee puhtaks valla tellitud lumesahk, sinu lapsed saavad õppida soodsamalt muusikakoolis
ning tasuta koolilõunat. Sul on
võimalik taotleda mitmeid sotsiaaltoetusi ja –teenuseid, las-

teaiakohta ning mittetulunduse
toetusfondist oma tegevuste rahastamist.
Vallakodanike rahaga ehitab vald välja tänavavalgustuse,
hooldab valla teid, pakub lastele
ja ka täiskasvanutele huviringe,
rajab matka- ja suusaradu.
Tahaks loota, et sissekirjutus
ei ole pelgalt allkirja andmine,
vaid see on üks samm siduda
end oma kodukohaga ja tekitada
n-ö oma valla tunnet. Ja mis eriti
oluline – vallakodanikuna on sul
moraalselt suurem õigus valla
asjades kaasa rääkida.

Vallakodanikuks saab end registreerida portaalis www.eesti.
ee, seda saab teha vallamajas
kohapeal või saates elukohateate Väike-Maarja vallavalitsusele
aadressil Pikk 7, Väike-Maarja,
Lääne-Virumaa.
Kõikide juba enne 2020. aastat Väike-Maarja valda sisse registreerinute vahel ja ka 2020.
aastal Väike-Maarja valla elanikuks registreerunud inimeste vahel loositakse 2021. aasta
veebruarikuus välja 2 x1000
eurot.
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Kati ja Tanel Kümnik õpetajaamet on
vaheldusrikas
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Väike-Maarja valla kaasav eelarve ootab ideid

A

lates 19. oktoobrist
saab esitada ideid Väike-Maarja valla kaasava
eelarve 15 000 euro kasutamiseks.
Kaasava eelarve eesmärk on
parandada elanike arusaama
vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu
mõni uus idee või leida lahendus
mõnele olulisele valupunktile
vallas.
Ettepanekuid kaasava eelar-

ve summa kasutamiseks võivad
esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri või juriidiline
aadress äriregistri andmetel on
Väike-Maarja vallas.
Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille
maksimaalne maksumus on 15
000 eurot. Esitatav ettepanek
peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks,
milleks on asja ostmine, remont
või ehitus ja jääma 6000-15 000

Hoiame
viiruse eemal!
Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me

Väike-Maarja vallavalitsus soovib tunnustada omakandi arengut positiivselt mõjutanud ning
elukeskkonda parandanud või
väärtustanud üksikisikuid ja organisatsioone.
Ettepanekuid
selle kohta, kes oleksid tänavu
väärilised kandma tiitlit Väike-Maarja valla aasta tegu saab
volikogule esitada aasta lõpuni.
Väike-Maarja valla aasta teo
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Püsime terved!
hoia.me

välja alternatiivset asukohta.
Kõik esitatud ettepanekud
koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse valla veebilehel.
Nõuetele vastavad ideed suunatakse hääletusele. Hääletus
viiakse läbi 2021. aasta alguses.
Kaasava eelarve hääletusel
võitnud idee viiakse ellu 2021.
aastal ning selle elluviimise korraldab vallavalitsus.
Ettepaneku esitamise vorm,
kaasava eelarve hea tava ja vastused korduma kippuvatele küsimustele on leitavad valla veebilehelt.

tiitliga tunnustatakse üksikisikut
või organisatsiooni aasta jooksul
tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa
vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel
tasandil ja toonud Väike-Maarja
vallale kui paikkonnale tuntust.
Ettepanekuid
Väike-Maarja
valla aasta teo 2020 tiitliga tunnustamiseks on õigus esitada

Väike-Maarja valda sissekirjutamiseks on vaja esitada elukohateade.
Elukohateadet saate esitada
kantseleisse kohale tulles, saates
posti teel, saates digitaalse allkirjaga e-posti teel või kasutades
e-rahvastikuregistrit
aadressil
rahvastikuregister.ee
Elukohateate esitamisel on
vajalikud järgmised dokumendid:
•täidetud elukohateate blankett;
•koopia isikut tõendava do-

kumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digitaalallkirja
puhul);
•koopia ruumi kasutamise õigust
tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek – kui teate esitaja
ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel kodanikuportaali
kaudu saab ruumi omanik oma
nõusolekut kinnitada digitaalallkirjaga;
•kaasomanike või nende esinda-

Admiral Adam
Johann von
Krusenstern 250
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Ene Preem
arendusnõunik

kõigil füüsilistel ja juriidilistel
isikutel. Mõtted saab vallavolikogule teele panna kirjalikult 31.
detsembriks, lisades kandidaadi
nime, elulooandmete ja teenete
kirjelduse.
Aasta teo tunnistus ja mälestusese antakse volikogu esimehe
ning vallavanema poolt üle Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Elukohateate esitamine

Haigena püsi kodus

kriis.ee

leb kasutada vallavalitsuse poolt
kinnitatud ettepaneku esitamise
vormi.
Alates sellest aastast ei saa
asulasse, kuhu on teostatud
kaasava eelarve abil investeering, uut kaasava eelarve ettepanekut esitada järgnevas kahes
taotlusvoorus.
Esitatud ideed vaatab üle vallavalitsuse moodustatud komisjon, hinnates iga idee vastavust
kaasava eelarve kriteeriumitele.
Komisjon võib anda ettepaneku
esitajale võimaluse ettepaneku
täpsustamiseks ja parandamiseks, samuti on komisjonil õigus esitatud ettepanekut edasi
arendada või pakkuda sellele

Vallavalitsus selgitab välja aasta parimad teod ja
tunnustab nende elluviijaid

Kasuta HOIA mobiilirakendust

Vaata lähemalt Terviseameti soovitusi
koroonaviirusest hoidumiseks.

euro vahele.
Esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt
peab olema peale valmimist Väike-Maarja valla omandis, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe
kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate
aastate eelarvetele.
Ideid kaasava eelarve kasutamiseks saab esitada 19. oktoobrist kuni 22. novembrini 2020
elektrooniliselt e-posti aadressil
valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse.
Ettepaneku esitamiseks tu-

jate nõusolek elukohateate esitamiseks kaasomandis oleva ruumi
andmete esitamisel.
Väike-Maarja
vallavalitsuse
kantselei on avatud E 8.00 – 17.00,
T-N 8.00 – 16.30, R 8.00 – 16.00.
Lõunapaus iga päev kella 13.00 –
13.30.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab kantseleist telefonil 329 5750, e-posti aadressil
valitsus@v-maarja.ee või siseministeeriumi kodulehelt.

KOOLIDE
UUDISED
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Rahvamajade
päev
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Väike-Maarja vallas toimetab
uus noorsoopolitseinik
1. oktoobrist alustas taas tööd Väike-Maarja vallas ja Tamsalu
linnas noorsoopolitseinik Gea Lepiksoo (pildil), kes on tagasi
lapsehoolduspuhkuselt.
Lepiksoo on Lääne-Virumaal elanud terve oma elu. Pärast
gümnaasiumi lõpetamist läks noorsoopolitseinik õppima Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledžisse, mille lõpetas 2010. aastal.
Seejärel alustas tööd Ida Prefektuuris piirivalvurina rohelisel- ja
merepiiril, mis pakkus palju väljakutseid. Vahepeal põhitöö kõrvalt omandas ta ka personalijuhtimise eriala diplomi. Piiril töötas ta kuni 2018. aasta kevadeni, mil tekkis võimalus end noorsoopolitseinikuna erialaselt arendada.
Uut ametikohta, teenindades Väike-Maarja ja Tamsalu piirkonda, hindab noorsoopolitseinik väga heaks väljakutseks ja
eneseteostuse võimaluseks, mis on seotud noorte inimeste aitamise ja nõustamisega. Juba keskkoolis tundis ta huvi laste ja
noortega tegelemise vastu, osaledes aktiivselt õpilasomavalitsuses. Samuti oli ta veendunud, et soovib töötada korrakaitselises asutuses, kus oleks võimalik inimesi aidata ja kaitsta. Noorsoopolitseiniku ja ka ise lapsevanemana soovib ta panustada
mõistvama keskkonna loomisesse. „Usun, et suudan oma positiivse ellusuhtumise ja kogemustega mõjutada noori õiglustundele, luues toimiva ja tulemusliku koostöövõrgustiku ning läbi
töö ja noortega suhtlemise ka ise pidevalt õppida ja areneda.“
Kuna noorsoopolitseiniku suur osa tööst on ennetustöö, siis
on Lepiksoo oktoobrikuu jooksul läbi viinud oma tööpiirkonna
koolides ja lasteaedades liiklusteemalisi loenguid ja arutelusid
laste ja noortega. „Üks paremaid tööpäeva osasid on siis, kui
saan vahetult suhelda laste ja noorukitega, näha nende nägudes
siirast tahet olla parem ühiskonnaliige, ja noore inimese oskust
elada hetkes ning tunda sellest südamest rõõmu.“
Noorsoopolitseinik Gea Lepiksoo on veendunud, et suhtlemine on kõige alus ja alati leidub tekkinud olukorrale lahendus.
Oma mure korral saad helistada tööpäeviti (E-N 08.00 –
16.45; R 08.00 – 15.30) noorsoopolitseiniku telefonile 5919 0521
või kirjutada aadressile gea.lepiksoo@politsei.ee. Kiireloomuliste murede puhul helista politsei lühinumbril 112.

Metsaomanike vastuvõtt vallamajas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu
Väike-Maarja vallamajas üle nädala neljapäeviti kell 10 – 12.00.
Vastuvõtupäevad on 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).
Telefoni ja e-kirja teel võib pöörduda teile sobival ajal.
Adu Raudla tel 524 8963, e-post aadu.raudla@gmail.com.

Kehtestati jalgpalliväljakuga
kergejõustikustaadioni rajamiseks
koostatud detailplaneering
14. oktoobril 2020 kehtestas vallavalitsus detailplaneeringu, mille koostamise eesmärgiks on rajada Väike-Maarja alevikku jalgpalliväljakuga kergejõustikustaadion. Detailplaneeringu alusel
on kavas rajada staadion peamiselt Pikk tn 2b (katastritunnus
92702:002:0112) maa-alale. Staadionile on kavandatud 400 m
jooksuring, kuni 110 m jooksusirge, kaugus- ja kolmikhüpperada, kõrgus- ja teivashüppe alad, jalgpalliväljak, rannavolle väljak,
multifunktsionaalne mänguväljak ja välitreeningväljak, hoonestusala staadionihoonele ja tribüünide ala. Multifunktsionaalsel
mänguväljakul on võimalik harrastada korvpalli, võrkpalli, tennist jne.
Detailplaneeringu koostas Klotoid OÜ (töö nr 140320).
Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 5 toimus ajavahemikul 15.–30.09.2020 detailplaneeringu avalik väljapanek Väike-Maarja raamatukogus, vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel ning 23.09.2020 toimus Väike-Maarja raamatukogus avalik
koosolek detailplaneeringu alusel kavandatava tutvustamiseks.
Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu kohta arvamusi
ei esitatud.
Staadioni rajamise menetluses on järgmiseks tööks detailplaneeringu alusel ehitusprojekti koostamine.

Vallavanem (paremal) ja Anneli Mikiver (vasakul) isadepäeva fotojahi publiku lemmiku foto autorit õnnitlemas. Foto Kristel Kitsing

Vallavanema kuu

K

uldne ning soe sügis ei
ole veel andud reaalset
põhjust uuendada sinasõprust lumelabidaga.
Samas kõlab vanarahva tarkus: rege rauta suvel ja vankrit
talvel. Seega, kui Sa ei ole veel
jõudnud, siis on nüüd küll viimane aeg talveks valmistuda.
Äkki lund ei tulegi? Võib-olla
ei tulegi, kui tugineda ainult
eelmise talve kogemusele. Vallavalitsus kahjuks ei saa loota,
et ilmataat ka sellel aastal lumehelveste koti avamata jätab.
Septembris viidi vallavalitsuses
läbi lumetõrjehanked ning vähemapakkumiste tulemusena
sõlmiti kogu omavalitsuse poolt
hallatavate teede lumekoristuseks lepingud. Nagu varasemalt,
siis peamiselt osutavad teenust
kohalikud põllumajandusettevõtted, kellel on juba eelnevalt
vastav tehnika ja kogemus olemas. Juhul kui Sul on vajadus
näiteks korterelamu hooviala
või ka hajaasustuses kinnistu
sees talvel lund lükata, siis soovitan otsida meie omavalitsuse
kodulehelt Sinu piirkonnas tegutseva lumelükkaja kontaktid
ning temaga otse ühendust võtta. Meie omavalitsus on võtnud
põhimõtteks, et lund lükatakse
kinnistu sissepääsuni, kuid sealt
edasi on igal omanikul juba
enda kohustused hoonele ligipääs rajada ning ka ettevõtjalt
see vajadusel tellida ning selle
eest tasuda.
November on meeste tervise
kuu. Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse poolt läbi
viidud ulatuslik uuring tõi välja,
et kaks kolmandikku 16–54-aastastest Eestis elavatest meestest hindab oma tervist heaks
või väga heaks. Uuringu läbiviimisele eelnenud aasta jooksul on arsti (sh perearsti, muu
eriarsti) külastanud või arstiga
konsulteerinud ca 77% meestest ning haiglaravil viibinud
10% meestest. Küsitlusele eelnenud aasta jooksul külastas

perearsti kaks kolmandikku
meestest, pooled külastasid
hambaarsti ja pooled meestest
mõnda muud eriarsti. Meestel,
kellel oli probleeme arstiabi
saamisega, tõid peamiste takistustena välja, et nad saavad
ise terveks, järjekorrad on liiga
pikad või on arstiabi liiga kallis. Mulle igatahes meeldib, et
usk ise tervenemisse on veel
suuresti säilinud. Ka eelnevate
aastate novembris on meeste tervisele olulist tähelepanu
pööratud ning oluliselt enam
tervisekontrolle läbitud. Laboris analüüsitud meeste vereproovide tulemustest joonistuvad selgelt välja iseloomulikud
terviseprobleemid (ülekaalulisus, depressioon, südame-veresoonkonna probleemid), mida
on sageli võimalik ennetada
või elustiiliga probleemide võimalikke tagajärgi vähendada.
Kas see tervena elamise valem
koosneb väga keerulistest ning
senikuulmatutest muutujatest?
Kindlasti mitte. Üldvalem on
iseenesest lihtne: toitu tasakaalustatumalt, ole füüsiliselt
aktiivsem ja juhul kui Sa ei saa
enam püsti seistes sokke jalga,
siis võib-olla on vaja vähendada
kehakaalu. Tervislikuma elustiilini võiks jõuda enne seda, kui
ollakse koos perearstiga vereanalüüsi vastuseid analüüsinud
ning edasine trend (väljavaated)
raputavad „unest ülesse“.
Ei saa tasakaalukamalt toituda, sest ei saa kala süüa? Miks?
Mingi listeeriabakter pidi nendes elama. Vähemalt mäluga on
kõik korras. Või käesoleva aasta
uus põhjendus: ei saa spordiklubisse minna, sest vabariigi
valitsus soovitab tungivalt piirata lähikontaktide arvu. Jah ma
tean, sest seda pähe kulunud
nakatumiskordajat kuuleme igal
õhtul LED-ekraani vahendusel.
Kas Sa tead, kui jooksed/kõnnid Ebavere tervisespordiradadel, Äntu matkarajal, Emumäe
või Rakke staadioni ümbruse

AITA KUJUNDADA
VÄIKE-MAARJA VALLA
TULEVIKKU!
OSALE VALLA
ÜLDPLANEERINGU
IDEEKORJES!
Esita oma ettepanekud 30. novembriks 2020
Vaata täiendavalt valla veebilehe avalehelt:

mõnusatel tõusudel, siis mitut
inimest Sa reaalselt kohtad?
Nii Rakkes kui ka Ebaveres on
võimalik nakatuda ka kettagolfi
pisikuga, isegi koos kogu perega. Igatahes mina olen rõõmus,
kui meie inimesi oleks nendel
radadel tänasest veelgi rohkem. Kust selleks aega leida?
Tõsi paljudel meist on erinevaid
rolle: tööülesanded, pere, kogukond, kodused askeldused kinnisvaraga, TV-uudistega kursis
olek jne. Usun. Kuid hea planeerijana Sa leiad lahendused,
kui soov on tõsiselt olemas.
Täna me elame riigis, kus vabariigi valitsuse moodustanud
koalitsioon peab erimeelsuste tõlgendamiseks välja andma ühisavalduse, mille sisuks
on: Eestis kehtib Eesti põhiseadus. Päriselt? „Suure töö ja
olulise kokkuleppe“ sõlmimise
eest saadab koalitsioonipartner teisele tordi. Kuulates uusi
reljeefseid väljendeid USA valimistejärgselt, tundub, et mõni
minister on suur magusa(tordi)
sõber. Kehtivas keskvalitsuse
koalitsioonilepingus on kirjas:
…Meile on oluline strateegiliste suhete jätkuv arendamine
Ameerika Ühendriikide, Põhjamaade ja Balti riikidega. Soome uuele peaministrile saadeti
ametiaja alguses ilus „strateegiline“ sõnum, Rootsile saadeti
ka sõnum (uus strateegia), USAsse värske sõnum-üllitis. Ainult
Balti teemal ei ole veel strateegilist „kõlavat“ lauset sise- või
rahandusministri poolt lendu
lastud.
Kahjuks ei ole pikalt aega
nalja visata. COVID-19 tervisega seotud teemad on isegi veel
enam-vähem joonepeal. Oluliselt valusamad mõjud tekivad
minu arvates majanduses. Turismi, toitlustuse, kultuurivaldkonnaga jms seotud teenused
ning töökohad on juba kevadel
saanud tugeva löögi. Jõuluvanale kirja saates tuleb esimeseks
jõulusooviks seada töökoha
säilimine ning perekonna majanduslik toimetulek. Arvan, et
meil kõigil (sh keskvalitsusel)
tuleb täie tõsidusega analüüsi-

da 2021. aasta kevadeks/suveks
selguvat reaalsust riigieelarve
tulude laekumiste ning suurenenud sotsiaaltoetuste kulude kooskõlla viimiseks. Meie
omavalitsuses on põhiliseks
ettevõtlusvaldkonnaks põllumajandus ja turismi/toitlustusega on seotud suhteliselt väike hulk töökohti. Samas on iga
perekonna toimetulek oluline.
Oleme suhteliselt hästi hakkama saanud, kuid suuri reserve
sotsiaaltoetusteks ei ole kogunud ning selleks ongi ju töötuskindlustuse maksed meil kõigil
keskvalitsusele. Omavalitsuses
on prioriteediks olnud elukeskkonna investeeringud, et tõsta
meie kõigi elukvaliteeti ning
kutsuda inimesi maale elama.
Omavalitsuse 2021. aasta eelarve eelnõud koostades jätkame
seda trendi, sest just avalik sektor saab aidata ehitusettevõtjatele kaasa ning samas kasutama
ära veidi madalamaidd ehitushindu oluliste ning vajalike investeeringute
teostamiseks:
Rakke kultuurikeskuse soojustamine ning ümberehitamine
või ka Väike-Maarja staadioni
ehitus.
Keerulisel ajal tuleb osata
ka rõõmu tunda. Olgu selleks
MTÜ Väike-Maarja Muuseumisõprade klubi poolt korrastatud
metsavennapunker koos huvitava konverentsiga või MTÜ
A. Johan Krusensterni poolt
kuulsale admiralile 250-nda
sünniaastapäeva
konverentsi korraldamine või ka näiteks
see, et Väike-Maarja vallas on
valitud uus noortevolikogu, kes
aitab kaasa, et ka noorte ühiseid
seisukohti rohkem arvestataks.
Näiteks käesoleval aastal saab
kaasava eelarve ettepanekute
poolt hääletada alates 14-ndast
eluaastast. Rõõmu tunnen ka
fotojahist, mida koos Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnaga korraldame, et väärtustada
isade rolli ühiskonnas.
Vaimu ja väega!

AITA KUJUNDADA
VÄIKE-MAARJA VALLA
TULEVIKKU!

OSALE VALLA
ÜLDPLANEERINGU
Indrek Kesküla
vallavanem
IDEEKORJES!
Esita oma ettepanekud 30. novembriks 2020
Vaata täiendavalt valla veebilehe avalehelt:
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2020. AASTA 1. NOVEMBRIL – 5850

Vallavalitsuses
VALLAVALITSUSES 07.10.2020
KINNISTU KOORMAMINE
ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA

- otsustati koormata isikliku
kasutusõigusega Eesti Vabariigi omandis, Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Maanteeameti valduses olev kinnistu
osa Väike-Maarja valla kasuks
Väike-Maarja
Vallavalitsuse kaudu: Müüriku külas asuv
kinnistu Väike-Maarja-Simuna
tee, pindala 5,11 ha, sihtotstarve transpordimaa, km-tel 0,180,22 asuv 87 m² suurune osa,
km-tel 0,23-0,33 asuv 254 m²
suurune osa, km-tel 0,34–0,39
asuv 92 m² suurune osa, km-l
0,46 asuv 16 m² suurune osa,
km-tel 0,63–0,64 asuv 24 m²
suurune osa, km-tel 0,65–0,76
asuv 356 m² suurune osa, kmtel 0,77–0,78 asuv 33 m² suurune osa, km-tel 1,06–1,07 asuv
25 m²suurune osa, km-tel 1,08–
1,21 asuv 337 m² suurune osa,
km-tel 1,22–1,35 asuv 362 m²
suurune osa, km-tel 1,43–1,44
asuv 39 m² suurune osa ja kmtel 1,52–1,69 asuv 530 m² suurune osa jalg- ja jalgrattatee
rajamiseks ning km-tel 1,13–1,19
asuv 92 m² suurune osa, km-tel
1,24 –1,35 asuv 136 m² suurune
osa ja km-tel 0,23–0,24 asuv 24
m² suurune osa tänavavalgustuse rajamiseks teemaale.

SUNDVALDUSE SEADMINE
ELEKTRILEVI OÜ KASUKS

- otsustati seada tähtajatu
sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Ärina küla, Ärina-Mõisamaa tee, tehnorajatise talumiseks. Sundvaldus seatakse
maakaabelliinile kaitsevööndiga 1 m mõlemale poole liini
äärmistest kaablitest pindalaga 627 m2.

VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU 31.01.2019 MÄÄRUSE NR 3
„VÄIKE-MAARJA VALLA
HEAKORRAEESKIRI“ MUUTMINE – EELNÕU VOLIKOGULE

- otsustati mitte suunata määruse eelnõud oktoobrikuu
volikogu istungile. Eelnõud
täiendada ning otsustada volikogule suunamine tulevikus.

TOETUSE ERALDAMINE

- otsustati maksta taotlejale,
kelle elukoht on Nõmme külas, toetust õpilase transpordi
korraldamiseks kooli ja tagasi, 100 eurot igakuiselt alates
01.09.2020 kuni 31.05.2021.

VALLAVARA
KASUTUSSE ANDMINE

- otsustati anda Lamekatus
OÜ-le üürile ruumid nr 51 ja 52
aadressil: Simuna tee 10, Rakke alevik (Rakke Kultuurikeskus), sõlmida üürileping alates
01.10.2020 kuni 30.09.2021,
määrati üüri suuruseks 65 eurot kuus.

RAIELOA ANDMINE

- nõustuti Väike-Maarja alevikus Energia tn 3 kinnistul ühe torkava kuuse maha
võtmisega.

PUURKAEVU ASUKOHA
KOOSKÕLASTAMINE

- nõustuti majandus- ja joogivee tarbeks puurkaevu rajamisega asukohaga Kännuküla,
Kaasiku.

LIHTMENETLUSEGA
HANKE VÄLJAKUULUTAMINE

- kuulutati välja lihtmenetlusega hange „Väike-Maarja valla
mürakaardi ja müra vähendamisetegevuskava koostamine”.

EHITISE TEENINDAMISEKS
VAJALIKU MAA JA
KATASTRIÜKSUSE
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

- määrati Lasinurme külas
Ilumäe katastriüksusel asuva
ehitise teenindamiseks vajaliku maa piirid vastavalt asendiplaanile, ehitise teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks
pindalaks 1209 m2 ja katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa 100%.

EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati ehitusluba B-seadmete OÜ-le päikeseelektrijaama rajamiseks asukohaga
Rastla küla, Kandle.

VÄIKE-MAARJA VALLA
ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA KINNITAMINE,
II LUGEMINE – EELNÕU
VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule II lugemiseks.

VALLAVALITSUSES 14.10.2020
VÄIKE-MAARJA VALLA
KAASAVA EELARVE
ETTEPANEKU ESITAMISE
VORMI KINNITAMINE

- kinnitati Väike-Maarja valla kaasava eelarve ettepaneku
esitamise vorm.

KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

- määrati Salla külas asuva
Rehe katastriüksuse jagamise
tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Rehe,
sihtotstarbega elamumaa; Rehepõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa;
Rehemetsa,
sihtotstarbega maatulundusmaa.

DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE

- kehtestati Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2b, Ehitajate
tee 5a, Pikk tn 2, Pikk tn 4 ja
Lõuna tn 10 asuvate katastriüksuste maa-alale (staadion)
koostatud detailplaneering.

Vallavolikogus
VALLAVOLIKOGUS 29.10.2020

Kohal 17 volikogu liiget. Puudusid Avo Part ja Priit Kõlu.

PEREMEHETU
EHITISE HÕIVAMINE

- otsustati tuvastada Tammiku külas, Orava katastriüksusel asuva 7-korterilise elamu
ja kõrvalhoone peremehetus
ning võtta ehitised arvele Väike-Maarja valla omandina.

PEREMEHETU
EHITISE ARVELEVÕTMINE

- otsustati võtta peremehetu
ehitisena arvele: 8-korteriline
korterelamu ja kõrvalhoone Pikevere külas Kase ja 7-korteriline korterelamu ja kuur Simuna
alevikus Rakke mnt 3.

MAAMAKSUMÄÄRA
KEHTESTAMINE

- kehtestati alates 01.01.2021

MAAMAKSUMÄÄRA
KEHTESTAMINE, MÄÄRUSE
EELNÕU VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule.

VALLAVARA ENAMPAKKUMISE
TULEMUSE KINNITAMINE

kinnitati
korteriomandi
müük aadressil Pargi tn 8-22,
Vao küla, enampakkumisel
osta.ee keskkonnas, mille kohaselt on korteriomandi ostjaks, hinnaga 1700 eurot, eraisik;
- kinnitati kinnistu müük aadressil Lillemäe, Pikevere küla,
enampakkumisel osta.ee keskkonnas, mille kohaselt on kinnistu ostjaks, hinnaga 4900
eurot, eraisik.

SOTSIAALTOETUSE
ERALDAMINE

- nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest kaheksale
taotlejale kokku summas 765
eurot.

VALLAVARA MÜÜMINE
ENAMPAKKUMISEL

- otsustati müüa kirjalikul
enampakkumisel osta.ee keskkonnas Väike-Maarja vallale
kuuluv kinnistu (tootmismaa
100%), asukohaga Tööstuse tn
3, Väike-Maarja alevik, kinnistu pindala 5401 m2, alghinnaga
6500 eurot.

EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

VALLAVALITSUSES 21.10.2020
HUVIHARIDUSE RAHASTAMINE

- otsustati rahastada 2020.
aastal perioodil 01.09.-31.12.
iga Väike-Maarja vallas elavat 7-19 aastast õpilast Väike-Maarja vallale riigieelarvest
ettenähtud huvihariduse ja
-tegevuse täiendava toetuse
abil:
Tapa spordikoolis ujumise õppekaval õppivat õpilast summas kuni 54,26 eurot kalendrikuus ja Koeru muusikakoolis
õppivat õpilast summas kuni
164 eurot kalendrikuus.

KAMPAANIA VÄRVID VALDA
ARUANDE KINNITAMINE

- kiideti heaks: Kiltsi alevikus,
Liiduri tn 9 kinnistul asuvate
hoonete katuste ja fassaadide
värvimistööde teostamise aruanne ja kinnitada värvimistööde kogumaksumuseks 1369,40
eurot, millest 750 eurot on
toetus ja 619,40 eurot on omafinantseering; Kurtna külas,
Mihkli kinnistul asuva elumaja
fassaadi värvimistööde teostamise aruanne ja kinnitada värvimistööde kogumaksumuseks
362,12 eurot, millest 253,48
eurot on toetus ja 108,64 eurot
on omafinantseering.

VÄIKE-MAARJA HOOLDEKODU
KOHATASU KEHTESTAMINE

kehtestati
Väike-Maarja
Hooldekodu kohatasuks 675
eurot kuus alates 01.01.2021.

- väljastati ehitusload: Baltic
Agro AS-le PVC kattega laohoone püstitamiseks asukohaga Ebavere küla, Hoidla; JG
Stables OÜ-le hoone rekonstrueerimiseks asukohaga Vao
küla, Pargi põik 6.

TAMMIKU HOOLDEKODU
KOHATASU KEHTESTAMINE

SUNDVALDUSE SEADMINE

- kehtestati sotsiaalteenuste hinnad vastavalt määruses
toodule alates 01.01.2021.

- otsustati seada tähtajatu
sundvaldus tehnorajatise talumiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Triigi külas: Konnatiigi tänav
(sundvalduse ala suurus on 140
m²) ja Mõisapõllu (sundvalduse
ala suurus on 112 m²).

VÄIKE-MAARJA LASTEAIA
HOOLEKOGU KOOSSEISU
KINNITAMINE

- kinnitati Väike-Maarja Lasteaia hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Taisi
Sink, Alis Münter, Kalle Kriit,
Kaja Laar, Karin Laansalu, Marit Mändmets, Lyana Sarapik,
Kristi Tumm, Olavi Eerma;
õpetajate esindaja Jaanika
O jala; vallavalitsuse esindaja
Leie Nõmmiste.

TÄNAVA SULGEMINE

- otsustati seoses raietöödega sulgeda 19.10.2020 kell
8.30 kuni kell 16.00 liikluseks Väike-Maarja alevikus
Jakob Liivi tänav ja Tamme
tänav.

Väike-Maarja vallas maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas (välja arvatud
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritav
maa ja looduslik rohumaa) ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 2,0% maa
maksustamishinnast aastas.

VÄIKE-MAARJA VALLA
ARENGUKAVA JA EEL-

- kehtestati Tammiku Hooldekodu kohatasuks 630 eurot
kuus alates 01.01.2021.

SOTSIAALTEENUSTE
HINDADE KEHTESTAMINE

SOTSIAALTOETUSTE
MÄÄRADE KEHTESTAMINE

- kehtestati sotsiaaltoetuste määrad vastavalt määruses
toodule alates 01.01.2021.

KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

- määrati Ao külas asuvate Pagla ja Tamme katastriüksuste
ümberkruntimise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Pagla, sihtotstarbega
maatulundusmaa ja Tamme,
sihtotstarbega elamumaa.

HANKE TULEMUSTE
KINNITAMINE

- kinnitati hanke „Sülearvutid
Väike-Maarja valla asutustele
2020“ edukaks pakkujaks Kernel AS pakkumus Delli sülearvutitele summas 12 277,20 eurot koos käibemaksuga;
- kinnitada lumetõrjetööde
teostajateks:
Piirkondades nr 1 ja 11 FIE Kalle Adrat, piirkondades nr 2 ja 3
Ulvi Agro OÜ, piirkondades nr
4 ja 5 K&G Saarelt OÜ, piirkonnas nr 6 OÜ Avispeamees, piirkonnas nr 7 OÜ Kerro Farmer,
piirkonnas nr 9 Vao Agro OÜ,
piirkonnas nr 10 Ööpiku Agro
OÜ, piirkondades 12 ja 13 OÜ
Reinpaul Agro, piirkonnas nr 14
OÜ Karutooma.

OSAKAPITALI SUURENDAMINE,
OSAÜHING PANDIVERE VESI

- otsustati suurendada Osaühing Pandivere Vesi osakapitali seniselt 247 945 eurolt 874
428 euroni ehk 626 483 euro
võrra.

KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati kasutusload: SW
ENERGIA OÜ-le Rakke aleviku
katlamaja kasutamiseks aadressil Staadioni tn 2; vallavalitsusele Äntu tehisjärve puhkeala kasutamiseks aadressil Äntu küla,
Tehisjärve.

EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati ehitusload: angaari
püstitamiseks asukohaga Koila küla, Meelise; Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsile
metsavennapunkri rajamiseks
asukohaga Raeküla, Triigi metskond 9.

VALLAVALITSUSES 28.10.2020
KAMPAANIA VÄRVID VALDA
ARUANDE KINNITAMINE

- kiideti heaks Väike-Maarja alevikus, Tare tn 11 kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise
aruanne;
- kinnitati värvimistööde kogumaksumuseks 658,55 eurot,
millest 455 eurot on toetus ja
203,55 eurot on omafinantseering.

LUMETÕRJE HANKE TULEMUSE KINNITAMINE, 8. PIIRKOND

- kinnitati lumetõrjetööde teostajaks piirkonnas nr 8 Vao Agro
OÜ.

KATASTRIÜKSUSTELE
KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

- edastati otsuste eelnõud
„Peremehetu ehitise arvelevõtmine, Pikevere küla Kase“
ja „Peremehetu ehitise arvelevõtmine, Simuna alevik Rakke
mnt 3“ volikogule.

- määrati Pikevere külas asuva
Katku-Sepa
katastriüksuse
jagamise
tulemusena
moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Katku-Sepa, sihtotstarbega
maatulundusmaa
ja
Uuetalu
sihtotstarbega
elamumaa.

ARVESTRATEEGIA
KINNITAMINE, II LUGEMINE

TEADE

PEREMEHETU EHITISE
ARVELEVÕTMINE

- kinnitati Väike-Maarja valla
arengukava 2021-2027 ja eelarvestrateegia 2021-2024.

VÄIKE-MAARJA VALLA
JÄÄTMEHOOLDUSKIRJA
KEHTESTAMINE

- kehtestati Väike-Maarja valla
jäätmehoolduseeskiri.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 17. detsembril 2020.

RAIELOA ANDMINE

- nõustuti Väike-Maarja alevikus Pikk tn 21 kinnistul kuue
nulu maha võtmisega.

KORRALDUSE MUUTMINE,
HAJAASUSTUSE PROGRAMM

- otsustati muuta vallavalitsuse
17.06.2020 korralduse nr 448
punktis 1 nimetatud lisa: eemaldada nimekirja punktist
13 projekt nimetusega „Koonu
küla Sepa kinnistu reoveesüsteemi rajamine“, toetussummaga 2073,65 eurot ning muuta punktis 20 projekti „Rastla
küla Heinaaru kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“
toetussummaks 3163 eurot ja
punktis 21 projekti „Määri küla
Avise kinnistu kanalisatsioonisüsteemirajamine“ toetussummaks 1985 eurot.

LIHTMENETLUSEGA RIIGIHANKE TULEMUSTE KINNITAMINE, MÜRAKAARDI JA MÜRA
VÄHENDAMISE TEGEVUSKAVA
KOOSTAMINE

- tunnistati OÜ Inseneribüroo
STEIGER ja Akukon Eesti OÜ
pakkumused hankedokumentides toodud nõuetele vastavaks,
kvalifitseerida pakkumuse esitanud pakkujad: OÜ Inseneribüroo STEIGER ja Akukon Eesti
OÜ;
- kinnitati edukaks pakkujaks
madalaima pakkumuse esitanud Akukon Eesti OÜ.

HOOLEKANDEASUTUSSE
HOOLDAMISELE SUUNAMINE

- suunati isik üldhooldusteenusele Väike-Maarja Hooldekodusse alates 27.10.2020. Isiku
omaosalus hoolduskulude tasumisel on 95% tema sissetulekutest. Ülalpidamiskuludest puuduoleva osa tasub Väike-Maarja
Vallavalitsus.

KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati kasutusluba SW
ENERGIA OÜ-le Rakke aleviku
katlamaja kasutamiseks aadressil Rakke alevik, Vahtrametsa
tee 3.

AVALIKU ÜRITUSE LUBA

- lubati OÜ-l Reinpaul korraldada 01.11.2020 kell 9.30-16.00
Reinpaul OÜ XVIII maastikujooks Ebavere tervisespordikeskuses ja Ebavere terviseradadel.

JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRJA
EELNÕU MUUTMINE

- otsustati lisada § 8 lg 3 punkt 4
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08) – alla 10
korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistutel Väike-Maarja,
Rakke, Simuna ja Kiltsi alevikus
ning Vao ja Triigi külades jäätmevaldaja soovil ja punkti 5 loetellu Kiltsi alevik;
- edastada eelnõu volikogule
koos muudatustega.

Suurtele peredele jõuluks kinkekaardid

V

äike-Maarja vallavalitsus kingib valla suurtele peredele
(kolm ja enam last peres) ja puuetega lastega peredele
jõuludeks kinkekaardi.
Kinkekaardi saab kätte 14.12.20 – 31.01.21:
- vallamajast (Pikk tn 7, Väike-Maarja, kabinet 102, lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, tel 329 5762);
- Rakke teeninduspunktist (Simuna tee 10, Rakke, teabespetsialist Piret Lükk, tel 326 0870 ja 510 3267.
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HEA TEADA
Järgmisest aastast
kehtivad uued maamaksumäärad
29. oktoobril kinnitas Väike-Maarja Vallavolikogu uued maamaksumäärad. Määrus rakendub järgmisel aastal.
Maamaks on riiklik maks, kuid kogu maamaksust saadav
tulu laekub täies ulatuses maa asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.
Kehtivad maamaksumäärad Väike-Maarja vallas on kehtestatud Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määrusega nr 4
„Maamaksumäära kehtestamine“, mille alusel maamaksumäär
on 2,3 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumäär, mis on 1,6 % maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksuseadus võimaldab kohalikul omavalitsusel kehtestada maamaksumäära vahemikus 0,1 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.
Alates 2021. aastast on Väike-Maarja valla haldusterritooriumil maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestatakse 2,0 %
maa maksustamishinnast aastas.
NÄITEID:
• 19,51 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Aavere külas
(18,63 ha haritavat maad, 0,02 ha looduslikku rohumaad,0,8 ha
õuemaad, 0,06 ha muud maad)
• senine maamaks: 127,79 €
• maamaks alates 2021 aastast: 157,13 €
• 4,05 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Ao külas (3,72
ha haritavat maad, 0,33 ha muud maad)
• senine maamaks: 16,59 €
• maamaks alates 2021 aastast: 19,86 €
• 72,55 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Avispea külas
(71,34 ha haritavat maad, 0,11 ha metsamaad, 1,1 ha muud maad)
• senine maamaks: 432,70 €
• maamaks alates 2021 aastast: 540,49 €
• 6,35 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Hirla külas
(5,62 ha metsamaad, 0,73 ha muud maad)
• senine maamaks: 31,36 €
• maamaks alates 2021 aastast: 34,22 €
• 1074,62 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Käru külas
(0,2 ha haritavat maad, 0,56 ha looduslikku rohumaad, 594,66
ha metsamaad, 479,2 ha muud maad)
• senine maamaks: 3825,27 €
• maamaks alates 2021 aastast: 4158,16 €
• 18,99 ha suurune maatulundusmaa kinnistu Kaavere külas (9,5 ha haritavat maad, 9,23 ha metsamaad, 0,26 ha muud
maad)
• senine maamaks: 80,73 €
• maamaks alates 2021 aastast: 92,37 €
• 0,1593 ha suurune elamumaa kinnistu Rakke alevikus (koduomaniku soodustus ei rakendu)
• senine maamaks: 13,09 €
• maamaks alates 2021 aastast: 14,23 €
• 0,2451 ha suurune elamumaa kinnistu Simuna alevikus (koduomaniku soodustus ei rakendu)
• senine maamaks: 15,07 €
• maamaks alates 2021 aastast: 16,38 €
• 0,1308 ha suurune elamumaa kinnistu Väike-Maarja alevikus (koduomaniku soodustus ei rakendu)
• senine maamaks: 18,77 €
• maamaks alates 2021 aastast: 20,41 €
Diana Seepter
maanõunik

Teostatud teetöid
Kaarma tööstusala tee osaline rekonstrueerimine 104 114.-,
teostas Abetone Ehitus OÜ. Projekt on saanud majandus- ja taristuministeeriumilt 71 434,64 eurot juhtumipõhist investeeringutoetust ettevõtlusega seotud tee ehitamiseks.
• Eipri tee osaline rekonstrueerimine, 13 728.-, teostas OÜ
Moreen.
• Tammiku tee osaline rekonstrueerimine (Tammiku-Salla-Käru tee ja Vanakooli tee ristumiskohast Tammiku hooldekoduni), 34 944.-, teostas RoadWest OÜ.
• Rakke jäätmejaama tee rekonstrueerimine, 11 961.-, teostas
RoadWest OÜ.
• Kiltsi mõisatee rekonstrueerimine, 54 763.- teostas
RoadWest OÜ.
• Mõisamaa–Lasinurme tee rekonstrueerimine, 25 892.-,
teostas OÜ Moreen.
• Liivaküla–Kiltsi tee rekonstrueerimine, 14 150.-, teostas OÜ
Moreen.
• Sammeli tee (end Lahu kooli juurde) rekonstrueerimine,
3432.-, teostas OÜ Moreen.
• Kallaku tee (Salla külas) rekonstrueerimine, 6336.-, teostas
OÜ Moreen.
• Rakke sauna ja töökoja esise platsi asfalteerimine, 7316.teostas RoadWest OÜ.
• Veski farmi tee rekonstrueerimine Vao külas, 25 200.-, teostas OÜ Moreen.
• Aburi–Kännuküla tee osaline rekonstrueerimine, 30 600.-,
teostas OÜ Moreen.
Kaarel Moisa
abivallavanem
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Haldusosakonna töid
Rakke ja Simuna piirkonnas

alla
haldusosakonna
Simuna ja Rakke piirkonna tööd ja tegemised sel aastal on olnud
üpris sarnased eelmisele aastale. Tööpõld on siiski laienenud: hooldatavatele aladele on

lisandunud Simuna kergliiklustee ääred. Samas on ära tehtud
palju tööd, et valla üldilme veel
parem oleks.
Sel aastal kergendas meie
tööd uue võimeka muruniiduki
Ferrise soetamine. Seda punast

Simuna männikud on harvendatud ja järjepidevalt hooldatud
ning pokud on nüüd paremini nähtavad.

asjalikku töölooma on vallaelanikud kindlasti tähele pannud.
Heakorra teemadel palun
piirkonna elanikel oma küsimustega pöörduda otse minu
poole tel 5894 0115 või e-posti
aadressil aivar.jalakas@v-maar-

ja.ee. Üheskoos saame tekkinud
murekohad lahendada, laskmata neil paisuda probleemiks.
Aivar Jalakas
taristuspetsialist

Simuna kalmistu põhjapoolsel küljel on loodud
täiendavad parkimiskohad kahekümnele autole.

Simuna kergliiklustee äärde on paigaldanud pingid.
Simuna rahvamaja katlamaja ruum on remonditud,
operaatorile loodud sobivad töötingimused.

Rakkes laienes märgatavalt Oru tänava mänguväljak, mida saaks tulevikus
kasutada ka ürituste läbiviimiseks (piisavalt suur parklana kasutatav ala, laste
mänguväljak olemas, transpordi juurdepääs hea, piisavalt asfaldipinda, suur osa
Rakke elanikest elab vahetusläheduses): näiteks mõni laat või isegi Rakke Päev.

Rakkes on probleemiks olnud tänavate koristamine, õige töötaja leidmine osutus
keeruliseks. Tänaseks on see lahendatud, meie töökasse meeskonda lisandus uus
majandustöötaja Kalju Väär. Tema põhikohustuseks on Rakke aleviku tänavatel,
bussijaamas, mänguväljakutel ja muudel avalikel objektidel heakorra jälgimine.
Uuendusena on tema käsutusse antud üks valla elektriautodest ja laienenud on
tema tööpiirkond: jälgib heakorda piirkonna bussiootepaviljonides, puhkekohtades (Kamariku järv, Selja järv jne). Soovime talle jõudu!

V

Rakkes Staadioni 2 sauna ja töökoja ümbruse heakorrastustööd on pooleli, kuid
jätkuvad. Töökoda on renoveerimisel, seniks on valmis osa olmeruume, aknad
vahetatud ja tõstetav uks paigaldatud. Järgmisel aastal hõivame loodetavasti ka
endise Staadioni tänava katlamaja ruumid, siis saaksime kogu meie käsutuses
oleva hooldustehnika, vahendid ja materjalid hoiustada ühes kohas.

Valla ehitusmeeskond on ära teinud hulga tööd sotsiaaleluruumide renoveerimisel, abiks olnud allasutustes (koolides, kultuuriasutustes, hooldekodudes,
noortekeskustes jm, kus vajatakse meie abi). Kes on külastanud
Emumäel nn Külade pinki, imselt ei tea, et ka see on valla tublide
ehitusmeeste valmistatud ja paigaldatud.

Korraldatud jäätmeveo tingimused muutuvad

äike-Maarja vallal lõppeb 30. aprillil 2021. a
korraldatud
jäätmeveo leping Ragn-Sells
AS-iga. Praegu veab Ragn-Sells
AS kõigilt jäätmetekitajatelt ainult segaolmejäätmeid. Tänane
riiklik jäätmekäitluspoliitika on
suunatud jäätmete ringlussevõtu suurendamisele ja nende
taaskasutamisele ning kohalikul omavalitsusel on oluline
roll jäätmete liigiti kogumise
korraldamisel. Sellest lähtuvalt
muutis Väike-Maarja vallavolikogu
jäätmehoolduseeskirja
korraldatud jäätmeveo punktide
osas ja alates 1. maist 2021 uus
hankega valitud jäätmevedaja
hakkab koguma Väike-Maarja
piirkonnas lisaks segaolmejäätmetele ka vanapaberit, biojäätmeid (köögi- ja sööklajäätmeid)
ning segapakendeid.
Kevadel ootavad ees jäätmekäitluses suuremad muudatused: alates kümne korteriga
kortermajades
Väike-Maarja,
Rakke ja Simuna alevikes ning
Vao ja Triigi külades, majutusteenust pakkuvates ettevõtetes,

kauplustes ja toitlustusasutustes.
Muudatused on:
• Väike-Maarja, Rakke ja Simuna alevikes ning Vao ja Triigi
külades, alates kümne korteriga
elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, on kohustus jäätmevedajale üle anda lisaks segaolmejäätmetele ka paber ja kartong
ning biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed;
• majutusteenust pakkuvas
ettevõttes ning jaemüügikohas
ja toitlustusasutuses, kus tekib toidu- ja köögijäätmeid (sh
koolid, lasteaiad, hooldekodud,
kauplused, kohvikud, tanklad
jmt) tuleb lisaks segaolmejäätmetele jäätmevedajale üle anda
ka biolagunevad toidu- ja köögijäätmed;
• jäätmetekitaja saab soovi
korral biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed ning segapakendi jäätmeid Väike-Maarja,
Rakke, Simuna ja Kiltsi alevikes
ning Vao ja Triigi külades jäätmevedajale üle anda.
Üldjuhul kortermajade juures
ei ole võimalik kohapeal biojäät-

metest (köögi- ja sööklajäätmetest) komposti valmistada ning
seetõttu kevadel alustava uue
jäätmevedaja kohustuseks saab
kortermajade juures konteineritesse kokku kogutud biojäätmed nõuetele vastavasse
kompostimisväljakutele ära viia.
Aga kodumajapidamises, kus on
oma aed, siis seal saab edukalt
komposti valmistada kohapeal.
Komposti valmistamisel on oluline järgida jäätmehoolduseeskirjas toodud punkte:
Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid (puulehed, taimejäänused jne) võib nii tiheasustusalal kui ka hajaasustusalal
kompostida kompostris või lahtiselt kompostimisanumas.
Biolagunevaid
köögija
sööklajäätmeid võib tiheasustusalal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud
kompostimisnõus. Aga hajaasustusega aladel võib tekkivaid biolagunevaid köögi- ja
sööklajäätmeid kompostida ka
lahtistes
kompostimisaunades kui jäätmete ladustamine
ei reosta ümbruskonda ning ei

häiri naaberkinnistuid.
Kompostimiskoht peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 1,5m kaugusel, kui naabrid
ei lepi kokku teisiti. Kaevust
peab kompostimiskoht olema
vähemalt 10 m kaugusel.
Biojäätmete
kompostimisel tuleb tagada, et toimiksid
aeroobsed lagunemisprotsessid.
Kompostitavat
materjali
peab paigutama, ladustama ja
käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et
see ei põhjustaks kahjurite ja
haisu levikut.
Üle-eestilised jäätmete sorteerimisuuringud näitavad, et
täna on segaolmejäätmetest
30% biojäätmeid ja 30% pakendijäätmeid. Teades, et biojäätmetest annab edukalt komposti
teha ning pakendijäätmetest
saab jälle uued tooted valmistada, siis mõelge sellele ja ärge
visake segaolmejäätmete kasti
kartulikoort ega piimapakki!
Leie Nõmmiste
keskkonnanõunik
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Vennad Kümnikud pakuvad
lisaks päevapraadide ka burgereid, wrappe ja muud kiiresti
valmivat ameerikapärast.
Fotod 4x Kristel Kitsing

O

Kaarmal avas uksed
UUS SÖÖGIKOHT

ktoobri lõpus avasid vennad
Kümnikud – Tarvo ja Tõnu
Kaarmal uue söögikoha, nimeks Route 22.
Tarvo on kokana töötanud 20 aastat, neist viimased umbes kümme aastat peakokana erinevates restoranides
Tallinnas ja Rakveres. Tõnul on aga kokastaaži 15 aastat, viimased viis aastat
töötas ta Rakvere Rohuaia kohvikus
peakokana.
Uurin Route 22 ühe omaniku Tarvo
Kümniku käest, mil moel noored mehed oma unistusi teoks plaanivad teha.
Kõigepealt palun seleta, kuidas teie
söögikohta siis nimetada. Kas faktiliselt on õige ROUTE? ROUTE22 või
Route 22 kohvik?
Meie ise nimetame oma kohvikut-restorani-sööklat Route 22-ks.
Nimi tuleb sellest Rakvere-Tartu
maanteest, mille number on 22. Kuna
otsustasime, et hakkame lisaks varasemale päevapraadide valikule pakkuma
ka burgereid, wrappe ja muud kiiresti valmivat ameerikapärast siis Route tundus olevat sobiv nimi. Lõpuks
panevad meile suupärase nime meie
kliendid ja Väike-Maarja valla elanikud,
mis see olema saab, eks ole näha.
Miks te üldse tahtsite uut söögikohta
teha? Mis sai eelmistest rentnikest?
Sellist väikest oma söögikohta olen
alati tahtnud teha. Kuna ei olnud läheduses varasemalt head rendipinda, siis
selle tegemine viibis. Aga nii kui kuulsin, et eelmine omanik soovib otsad
kokku tõmmata, võtsin majavaldajaga
ühendust ning alates 28. oktoobrist

oleme avatud.
Miks eelmine rentnik ei soovinud
enam jätkata, sellele küsimusele on
parim vastaja ikka tema, aga kui õigesti aru sain, siis tööjõudu oli raske leida
ning ise enam ei jõudnud teha.
Miks just kohvik? Miks mitte kiirtoidurestoran, pubi või bistroo? Või kust
jookseb üldse restorani, kohviku ja
bistroo piir meil?
Vot mina ka ei tea, kust see piir
jookseb. Bistroo tundub selline vanamoodne sõna, pubiga seondub ikka
teistsugune õhkkond kui meil siin on.
Kiirtoidurestoran ongi vist see kõige õigem vaste meie toidukohale, aga
kuna see on nii pikk ja lohisev sõna, siis
kohvik on OK, ma arvan. Kohvi me ju
pakume ka.
Mida head pakute? Tänavagurmeed
või mamma pannkooke? Kuidas olete
menüü üles ehitanud?
Koht on meil väike ja ka köök pisike, seega valikut ei saa suureks ajada.
Hetkel menüüs olevad toidud on just
niimoodi läbimõeldud, et oleks võimalik ühel inimesel kiirelt valmistada. Muidugi ei ole see menüü lõplik ja
uusi ideid katsetame ka. Eks kliendid
on need, kelle järgi oma suuna seame.
Burgerid on tõesti meil rohkem sellised tänavagurmee omad, mitte lihtsalt
sai-kotlet-salat. Pannkooke teeme ka,
aga mitte iga päev, muidu inimesed tüdinevad äkki ära.
Kas menüüd tehes olete arvestanud
ka veganite, laktoosi mitte taluvate
klientide erisoovidega?

Hetkel otseselt pole arvestanud,
aga kui on soovi taimetoidu järele,
siis kindlasti saame seda pakkuda. Kui
kellelgi on laktoosi või mõni muu talumatus, saab köögist kindlasti infot
koostisosade kohta. Koha väiksus seab
siingi omad piirid.
Kas toit valmib kohapeal? Kes toitu
valmistavad ja milline on nende taust?
Kui jutt on burgeritest, siis kohapeal
valmivad burgerikaste ja sibulamoos
ning BBQ sibul. Saiad ja burgeripihvid
ostame sisse. Veisepihvid on toored,
need praeme siis kui klient tellimuse
esitab. Kanaburgerile lõikame ja paneerime kanafilee ise.
Kokkadeks oleme me ise. Kes need
ise on? Tarvo ja Tõnu – vennad Kümnikud, kaks neljast. Mina olen selles
ametis töötanud 20 aastat, millest umbes viimased kümme aastat peakokana erinevates restoranides Tallinnas ja
Rakveres. Tõnu on kokk olnud umbes
15 aastat, millest viimased viis aastat
enne Route 22 avamist Rakveres Rohuaia kohviku peakokk.
Millal te avatud olete ja palju tavaliselt
rahvast läbi voorib?
Oleme avatud iga päev väljaarvatud
kalendris punaselt märgitud päevad,
nendel päevadel puhkame.
Palju inimesi meil käib ei ole jõudnud üle lugeda, aga argipäeva lõunad
on kiired. Üritame anda parima, et kõik
kliendid lõuna kätte saaks.
Kuidas on interjööriga? On see muutunud? Kui jah, siis mis suunas olete
planeerinud seda arendada?

H

Tarvo Kümniku
ameerikaliku burgeri
retsept

ead burgerit on tegelikult lihtne teha, selleks ei vaja keegi mingit kindlat retsepti. Tähtis on, et tooraine, millest see tehakse on
värske ja maitsev, sest saia vahele kannatab ju peaaegu kõike panna, mille järgi parasjagu isutab. Burgerikukleid saab juba pea igast
poest osta, mõned neist on täitsa headki. Aga keegi ei keela lihtsa burgerisaia
asemel kasutada näiteks juusturulli, mis tuleb lihtsalt keskelt pooleks lõigata. Saia vahelegi võib kõike panna, nii on võimalik teha taimetoidu burgerit
või vegankuklit kasutades ka isegi veganitele sobivat einet. Burgerikotlet on
üks äraütlemata tähtis komponent, selle võiks ikka ise valmis praadida, mitte
poest valmis asja osta. Veisehakklihast tehtud pihvi pole vaja isegi eelnevalt
maitsestada – lihtsalt praadides riputada üle soola ja värske pipraga – küll
tuleb maitsev!
Burgerikastmeks saab kasutada lihtsalt majoneesi või ketšupit, aga mõnusa maitse annab ka näiteks magus sinep. BBQ kastmeid võib ka kasutada.
Suvel võiks burgereid õues grillil valmistada, sütel küpsetatud proteiin
võtab külge mõnusa suitsuse meki.
Eks see üks katsetamine ole. Iga pere leiab kindlasti oma lemmiku mida
sõpradele pakkuda, ameerikalik toit Eesti võtmes.

Interjöör on saanud tänu maja
valdajale uued valgustid, mis teevad
ruumi palju heledamaks kui varem.
Söögisaal saab uue ja ameerikalikuma
väljanägemise. Sisekujunduse osas palusime abi Mary Tammetilt, kes aitab
meid oma hea kunstniku tunnetusega,
et kõik näeks maitsekas välja.
Soovime veel paigutada välja reklaami, et see teepealt silma hakkaks.
Välireklaamitahvlid on plaanis endal
valmis teha. Idee on olemas, milline
lõpptulemus olema saab, leiaks nüüd
veel aega idee teostada. Need uuendused loodame jõudumööda ikka kevadeks ära teha.
Kas vahel tuleb ka kulusid-tulusid
peegeldavast Exceli tabelist mööda
vaadata? Raha on vaja eksisteerimiseks, aga rahulolu on põhiline?
Kelle rahulolust on jutt? Kui klientide, siis paneme rõhku rohkem kvaliteedile. Nagu varem mainisin, kvaliteet
ei sõltu hinnast vaid hingest, mis sa
sinna toidu sisse paned. Meile on tähtis
ka töötajate rahulolu – sellest ka valik,
et riiklikel pühadel oleme suletud. Kui
töötajad ja kliendid on rahulolevad, siis
tuleb ka raha. Tundub romantiline jutt,
aga proovi öelda, et see pole tõsi.
Mis võiks meile veel juurde tekkida,
mis nišist või köögist on puudus?
Meil on olemas head pagaritooted
Georgi pagaritelt, mida käin isegi aegajalt ostmas. On mitmeid häid kon-

route
kohvik

22

diitreid, kelle torte on õnnestunud
maitsta. Mingeid rahvuskööke sellises
väikeses kohas nagu Väike-Maarja on
vist väga keeruline majandada. Parim
lahendus on siiski pakkuda kõigile
midagi. Seda proovime ka meie Route
22-s, igal argipäeval on üks päevapraad
aasia köögist.
Mida toob tulevik? Millised arendusplaanid veel on ja kuhu suunas?
Tahaks kõigepealt siin Kaarmal end
korralikult sisse seada, et nii meil endil kui ka klientidel oleks mõnus olla.
Loodame, et Covid-19 on kaugelt mööduv nähtus ja ei mõjuta meie tulevasi
tegevusi.
Muud arengusuunad jätaksime esialgu saladuseks.
Mis saab Külmlaud.eú st, kes tänini
n-ö peolaua koju toonud?
Külmlaud.eu tegutseb edasi. Küll
hetkel oleme suuresti Route 22-ga
hõivatud olnud ja sellepärast pidanud
mõne hea catering’i pakkumise ära ütlema. Varsti on ju jõuluaeg ja selleks
ajaks tahaks asjad tagasi rööpasse saada, et inimeste peolauad katta.
Mida söögikoha omanikuna esimesena proovida soovitad?
Eks ikka meie burgereid, sest need
on ainulaadsed.
Kristel Kitsing
toimetaja
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OKUPATSIOONIAJA RADADEL

„Metsavend” Mihkel. Foto Ellu Moisa

Metsavennaretkest.
Martin ja Kaljo Tamm

S

eoses
Väike-Maarjas
tähistatud Lääne-Virumaa metsavendluse
ajaloo päevaga oleks
mõtekas meenutada, kuidas
Väike-Maarja turismis tegeldi
metsavendlusega.
Puutusin kokku Väike-Maarja
kihelkonnas
tegutsenud
metsavendade nimedega, kui
kogusin muuseumis töötades
andmeid küüditatute kohta. Nii
mitmedki pered sattusid väljasaadetute hulka seetõttu, et
pereisad-pojad hoidsid kõrvale
nõukogude mobilisatsioonist,
läksid metsa, hiljem Saksa sõjaväkke, sealt aga jälle metsa.
Töötades vallas turismikorraldajana, hakkas mõte liikuma,
kuidas kajastada turismis metsavendlust. Sain teada, et mitmelgi pool otsiti metsavennapunkrite asukohti, mõnel pool
neid ka taastati. Eeskujuks sai
Lõuna-Eestis tegutsev metsavennatalu.
Kõigepealt tuli „vallaisadelt”
saada nõusolek valla vahenditest punkri taastamiseks-ehitamiseks. Ehitajaks pakkusin välja
alles pensionile jäänud abikaasa
Mihkel Nõmbergi, kes tundis
ka ehitustööd. Luba õnnestuski
saada, tuli hakata tegutsema.
Käisime koos Mihkliga Võrumaal Meelis Mõttuse metsavennatalus. Väga meeldis, kuid
otsustasin siin teisiti teha: kajastada okupatsiooniaega laiemalt. Kuna läheduses oli kaks
mahajäetud nõukogude raketibaasi, muuseumis aga küüditamist ja kolhoosikorda käsitlevad
väljapanekud, sai neid kõiki ära
kasutada. Hiljem lisandus veel
siinmail peetud Lebavere lahing.
Et oleks huvitavam, ja seda eriti
lastele, oli Mihkel nõus mängima metsavenda. Turismipakett
oli koos: Retk okupatsiooniaja
radadel: küüditamine, kolhoos,
raketibaasid, metsavennad, Lebavere lahing.
Oli teada, et Simuna lähedal elab Kaljo Tamm, kelle vend
Martin Tamm varjas end metsas
ligi kümme aastat. Leppisime
külastuse kokku ja läksime koos
Mihkliga Kaljo Tammega kohtuma. Ligi kuus tundi salvestasime tema pikka ja põnevat juttu
kogu ümbruskonna metsavendadest, kõige rohkem aga vend
Martinist. Ei puudunud ka mä-

lestused tema enda vabadusvõitlusest. Suur tänu!
Järgnesid punkrite otsinguks
mitu käiku metsa. Veel mõned
aastad tagasi (aeg läheb ju kiiresti!) olid punkri jäänused olemas, kuid neid ei õnnestunud
leida. Kohad olid Kaljo Tammel
siiski teada 3-5 meetri raadiuses. „Sõelale” jäi kaks kohta:
üks hilisema Rohu raketibaasist
mõnisada meetrit loodesse, nn
Taaraorgu; teine aga sellest 2-3
km põhjapoole.
Käisin kohaliku metsaülema
käest punkri rajamiseks ja hiljem ka turistidel selle külastamiseks luba küsimas. Taaraorgu, kus oli pehme liivapinnas ja
punkrit kergem ehitada, luba ei
saanud. Seal olevat ilveste elupaigad, neid ei tohtivat häirida.
Teisele asukohale vastuväiteid
ei olnud, kuid hoiatati tuleohutuse osas.
Algasid
ettevalmistused
punkri ehitamiseks. Käisime
Mihkliga raielangilt, mille osas
olid vald ja metskond kokku
leppinud, virnadest peenpalke
valimas. Palkide hulk oli Kaljo
Tamme andmete järgi Mihkli
poolt tehtud punkriplaani kohaselt enam-vähem teada. Valla
majandusauto viis palgid immutusse.
Algas punkri augu kaevamine. Algul läks töö ladusalt,
kuid peagi tuli vastu paas ja
Mihkli jõud sai otsa. Valla majandusosakond tõi kohale mitu
tugevat noort meest ja punkri
süvend sai vajaliku sügavuse.
Majandusauto viis väljakaevatud
mulla-kruusa-paeklibu ära. Kui
punkri koht sai valitud küllalt

tihedasse metsa, siis pidi mitugi
noort kuuske ohverdama oma
saatuse autorataste või väljakaevatud pinnase all.
Palgid toodi immutusest kohale ja algaski nende seinadeks
paika panemine. Punker tuli
kava kohaselt ehitada täiesti
maa alla, palgid nii külgedele
kui lakke. Ülalt tuli jätta avad
nii korstna kui luugi jaoks. Sisse
rajati ahi-pliit, „trepp” ja lavatsid magamise ja moona paigutamise tarbeks. Trepp ja luuk
valmistati immutamata puidust,
mistõttu tuli neid hiljem korduvalt uuendada. Luuk tuli hiljem
maskeerida pisikeste mätaste,
„kasvavate” väikekuuskedega,
sambla ja okastega. Samas aga
tuli sinna jätta õhuauk. Korstna maskeerimiseks sai sellele
ümber lõhkikuivanud puukänd,
enne aga tuli korstnatoru isoleerida mittesüttiva materjaliga.
Ehitusega samal ajal selgitasin välja Kadila ja Rohu (Lebavere) raketibaaside asukohad
ja seal säilinud objektid. Teavet
baaside kohta sain meie esimeselt vallavanemalt Jüri Poolakult. Tema tutvus baasidega sai
alguse, kui sõdurid käisid sovhoosis hooajatöödel abiks. Siis
sai nii mõnelgi korral ohvitseriga tee-(loe: viina-) klaasi juures
juttu aetud ja isegi sõbrunetud.
Salajased käigud raketibaasi!
Valla arhiivist õnnestus saada baaside plaanid angaaride,
stardiväljakute asukohtadega.
Mõni aeg hiljem sain nõukogude tuumarakettide kohta väga
vajalikku materjali ühelt Tallinna mehelt (palus nime mitte
avaldada). Ta oli Väike-Maarjas

Mihkel Nõmberg punkrit ehitamas. Foto Ellu Moisa

mingil kokkutulekul ja kuulnud, et siin tegeldakse baasidega. Võttis minuga ühendust ja
saatis hiljem mitmeid lehekülgi
väga põhjalikku teavet erinevate rakettide kohta, ka selliste
tuumarakettide kohta, mis olid
meie metsades. Sama materjal
sai hiljem välja stendile Rohu
(Lebavere) baasi angaari. Mõlemad baasid said varustatud
algul puidust, hiljem metallist
viitadega, ka teabetahvlitega
ja voldikutega üksikkülastajate
jaoks. Lebavere lahingupaika
sai alus, millel lahingu skeem ja
kirjeldus. Paika sai pandud ka
viit metsaraja algusesse, mis viis
Kaarel Kasesalu mälestuskivi
juurde.
Kui punker oli valmis, teised
objektid korras, teave internetis
ja voldikud (4 varianti) turismi
i-punktis olemas, võisid retked
alata. Punkri avamine toimus
7. novembril 2001. Kohal olid
Kaljo Tamm, vallavanem Sven
Kesler, insener-nõunik Kaarel
Moisa, valla majandusosakonna
juhataja Jüri Rebane, muidugi
ka „metsavend” Mihkel Nõmberg, fotograafina mina. Ilm oli
täis-sügiseline, hämar, puistas
peeneid lumeteri, millest ka jäljed fotol. Tõsteti šampusekruusid, uuriti punkrit seest, kinnitati keha metsavennaeinega.
Ega sügisel retkedest midagi
välja tulnud. Ainult sugulaste ja
tuttavatega sai punkrit külastatud. 2002. a kevadel sai alustatud okupatsiooniaja retketega. Mina juhtisin ekskursioone
muuseumis (küüditamine, kolhoos), siis sõitsime metsa, kus
meid ootas „täies relvastuses”
ja vastavalt sobivas riietuses
„metsavend” Mihkel. Kõigepealt
tuli üles otsida punker. See valmistas, eriti lastele, suurt huvi
ja rõõmu. Suunasin neid õigesse
20-30 m raadiusesse ja jälgisin,
et keegi kaugemale ei läheks.
Esimesena leiti üles „metsavend”, kelle riietust, eriti relvi
hoolega uuriti. Rohkem oli tegemist punkri leidmisega. See
avastati korstna järgi, mis levitas
sooja õhku, vahel ka veidike tossu. Punkrit tuli enne paar tundi
kütta, et see soojeneks ja kuivaks. Niiskusest tilkuvaid seinu
ja lage tuli ka riidega kuivatada.
Kui punker teada, luuk pealt
tõstetud, algas punkri külastus.
Esimesena sisenes „metsavend”,
siis külastajad viie-kuuekesi,
lapsi mõni rohkem.
Sees tutvustati punkri sisemust, täiskasvanutele pakuti
ka esimene lonks „metsakohinat”. Kui punkrist väljas, koguneti metsalagendikule, kus
ootas metsavennaeine. Punkri
külastuse ajal panin piknikulinale valmis koorega kartulid,
paksud käsitsi lõigatud leivaviilud, võitaldriku, singilõigud,
soolatopsi. Söögiriistadeks olid
vanad kulunud taldrikud, paksust klaasist teeklaasid, tulise
tee puhul vanad tassid, puidust
noad. Lagendikul olid istumi-

Metsavennaeine-piknik lagendikul. Foto Ellu Moisa

seks jämedad palgid, mis enne
said hoolega puhtaks pühitud,
vajadusel kuivatatud. Igaüks
võttis endale toitu ise, mina
valasin morssi või teed. Külmal
ajal oli kaasas tuline tee, selleks
muretsesime varem kolm 3-liitrist termost. Eestlased koorisid
kartuleid, väismaalased sõid
koorega. Kartulid olid enne
keetmist väga hoolsasti puhtaks
hõõrutud. Kaasas olid ka jaotamiseks eesti- või inglisekeelsed
voldikud.
Kui kõik olid istet võtnud,
alustas „metsavend” Mihkel,
mõni kord ka Kaljo Tamm (eritellimisel Simunast kohale toodud) juttu metsavendlusest,
kuid pikemalt Martin Tammest,
kes elas metsas neljas erinevas punkris kümme aastat, siinolevaga sarnases kuus viimast
aastat.
Metsaelu
raskused:
konspiratsioon, toit, vesi (ka
pesemiseks), aja veetmise võimalused jne. Pikalt oli juttu Kaljo Tammest, kes käis vahel koos
õega, tihti üksi pimedas vennale metsa toitu viimas, olles ise
1946. aastal vaid 11-aastane.
2002. a kevadel olid esimeste
hulgas reklaamiretkel maakonna turismitöötajad. Kohal käis
Päevalehe fotograaf K. Lilleorg,
kes vestles „metsavennaga” ja
tegi pilte, saatis hiljem ka meile. Esimeste hulgas oli ka perekond Pardil külas olev pere
Saksamaalt. Tõlgiks palusin
saksa keele õpetaja Ene Nurmsoo. Mais 2002 tõi maavanem
Marko Pomerants retkele kuus
rootslast. Inglise keelest tõlkis
Tiiu Maran. Tema jäigi meile
tõlgiks. Viimati mainitud metsavennaretke salvestas videolindile Mart Vilu. Videosalvestus
on ka Soome „Unicumi” meestelt kogu oma ekskursiooni,
muuhulgas ka metsavennaretke
kohta. Tartu turismikooli õpilane Hellika, kes oli retkel Tartu
Tamme Gümnaasiumi 43 õpilasega, salvestas nii punkri otsimise kui kõik muu lindile. Seda
läks tal kooli lõputööks vaja.
Lisaks eelnevale oli „rahvarohketeks” külastajateks Pärnu
Ülejõe Gümnaasiumi 66 õpilast
koos 7 täiskasvanuga (sealt käidi
ka teist korda), Rakke Gümnaasiumi 48 õpilast koos 2 täiskasvanuga. Rakke lapsed olid retkel

aprillikuus, kui lumi veel maas
ja mõni kraad külma. Ka nemad
otsisid vapralt punkrit. Kuum
tee metsavennaeine juurde andis ehk veidike sooja.
Meelde on jäänud Soome „Lions” klubi 10-liikmeline
grupp, Norra Sirdali valla esindajad, kes olid külas oma sõprusvallas Väike-Maarjas, samuti
Lääne-Virumaa ResPublika lumine metsavennaretk. Hr Hanno Tamm käis retkel oma Rootsi
väliseestlasest sugulase perega.
Need omakorda tõid kohale
bussitäie rootslasi. Välismaalased tellisid kogu okupatsiooniaja retke, eestlased tavaliselt
ainult metsavennaretke koos
raketibaasi ja Lebavere lahingupaigaga.
Oli üks huvitav üheinimeseretk. Naine Austraaliast, väliseestlaste järeltulija, tellis ja
maksis kogu reisi (20 in grupihind+tõlk). Käisime kolmekesi, tema, tõlk Tiiu ja mina, läbi
kogu retke alustades muuseumist (küüditamine, kolhoos),
metsavennaeine ja -jutud, Rohu
(Lebavere)
tuumaraketibaas.
Baasi külastades jätkus juttu
kauemaks. Oli ilus suvine ilm,
sobiv pikemaks jalutuskäiguks.
Lisaks raketibaasi objektide külastamisele ja sinna juurdekäiva
jutuga, rääkisime ka taimedest,
võrdlesime Austraalia ja Eesti
omi. Järgnes Lebavere lahingupaik. Lebavere külas, perekond
Tammede elukohast (Martini ja
Kaljo kodust) möödasõidul, tegin alati peatuse. Väljusime autost-bussist, rääkisin Tammede
10-lapselisest perekonnast, seisatasime künkal, kus asus elumaja. Käisime üksikkülastajaga
ka Lebavere lahingupaigas. Uurisime lahingu skeemi ja kujutasime ette, kuidas lahing toimus.
Välismaalastele oli alati väga
huvitav kuulda Eesti ajaloost ja
üldse okupatsiooniajast.
Retkel käisid ka matkajad nii
jalgsi kui jalgratastel. Üks matkajate grupp tuli Rakverest läbi
metsade. Enne juhatasin, kuidas
Kadila raketibaasi juurest saab
mööda metsasihte, baasideaegseid teid pidi, punkri juurde.
Ootasime neid kokkulepitud
kellaajal. Jõudsid kohale, kuigi
suure hilinemisega. Hr Aosaar
tõi Porkunist kohale grupi jalg-

Punkri avamisel. Foto Ellu Moisa
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rattureid. Matkajad tavaliselt
leppisid ainult metsavennaretkega. Nii baasides, kui Labavere
lahingupaigas oli väljas teave,
baasis ka voldikud, giidi tavaliselt ei vajatud. Kuid seekord
sõitsime Mihkli autoga Porkuni
jalgratturite ees baasi ja toimus giidiga baasiretk. Sellest
jäi järele tore foto „Jalgratturid
raketiangaaris”. Ka Laekvere
õpilased käisid kohal. Oli veel
kaks peret, kellega varem kokku
leppisime: tahetakse punkrisse
ööbima jääda. Kaks ema koos
4-5 poisiga tulid autodega kohale, kuulasid metsavennajutu
ära, kuid poisid kohkusid tagasi, ei tahtnud ööbida. Eks soovisid seda ainult noored emad,
kellel oma kooliajal meeldis
telgitada. Oli ka kombineeritud
käike. Tartu vaegkuuljatega,
kellel kaasas viipekeele tõlgid,
külastasime Ebavere mäge,
metsavennapunkrit (ilma „metsavennata”), Eipri külas asuvat
jaanalinnufarmi.
Kümnendi lõpupoole retkede arv vähenes. Eks okupatsiooniaja teema hakkas tahaplaanile
jääma. Häirisid ka kohapealsed
olud. Metsatee punkri juurde
oli väga halb, eriti viimased 150200 meetrit: puude oksad, mida
sai igal kevadel tublisti kärbitud,
kippusid ikka, eriti suurte kahekordsete busside külgi kraapima. Bussijuhid kurtsid raputuste üle. Kui turismifirmade buss
kord metsas käis, siis teist korda enam ei tulnud. Nördimust
tekitas ka jutt, et kogutakse
lastelt raha. Ju ei oldud veel uue
elukorraldusega harjutud, kus
teenuste eest tuli tasuda. Mihkel Nõmberg töötas FIEna, kõik
kogutud raha tuli deklareerida,
tulult tuli maksta 53% (33+20)
maksu. Maksis metsavennaeine: toit küll vähem, kuid rohkem „metsakohin”. Algul ostsime 90-kraadilist viina, hiljem
õnnestus saada puskarit. Üks
vastutulelik turist, kaugesõidu
autojuht, tõi meile seda Leedust
läbisõidul. Et kauem jaguks,
„lahjendasime” seda kange viinaga. Maksma läks ka bensiin.
Metsavaheline vilets tee (kogu
sõit edasi-tagasi u 30 km) kulutas seda rohkesti, ka auto kippus lagunema. Metsas tuli käia
ka retke-eelneval päeval, alati
oli hirm: kas keegi pole seal pahatahtlikult toimetanud.
„Metsavend” Mihkel hakkas
„metsaelust” väsima. Ega jutu
kvaliteet ei langenud, kuid minul tuli leida uus „metsavend”.
Oli raske ülesanne. Räägitud sai
mitmega, kõige rohkem kardeti
inimeste ees esinemist. Leidsin ühe aruka, laia silmaringiga
meesterahva, kes oli nõus. Saime koos metsavennaloo selgeks. Oli metsas oma järgneva
ülesandega tutvumas. Kõik oli
hästi, kuni rüüpas „metsakohinat” liiga sügavalt ja jäi purju. Ei
kõlvanud, hiljem kuulsin, et mehel oligi küljes viinaviga.
Tegutsesime edasi, hiljem
küll mina FIEna. Vastukajade
järgi oli hinnang meie tööle igati positiivne, jäädi nii töö organiseerimise kui ka läbiviimisega
rahule. Läksin pensionile. Isiklikul kokkuleppel sai korraldatud
veel mõned retked. Edaspidi
õpetati muuseumist, kuidas
punker leida, erisoovil mindi ka
kaasa.
Koostatud voldiku teksti
leiab praegu Väike-Maarja Muuseumi kodulehelt Uurimine->
Ajalood-> Metsavendlus. Metsavend Martin Tamm ja tema
venda Kaljo Tamm. Üksikkülastajate jaoks oli see tekst kiletatuna pikniku lagendikul. Sama
tekst on väljas ka 31. oktoobril
taasavatud punkri juures, ainult
kaunis kujunduses uuendatud
fotode ja lisatekstiga.
Ellu Moisa
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Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päev kandis tugevat
metsavendade mäletamise pitserit

O

ktoobrikuu viimasel päeval Väike-Maarjas ja Lebaveres aset
leidnud Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päev tõstis
tervikuna esile suure kogukondliku ja
rahvusliku jõu – mäletamise.
Läbi ajaloo on inimestele kaitset ja
varjupaika pakkunud kindlustised, soo
ja mets. Omaaegses pelgupaigas, Väike-Maarja keskaegses kindluskirikus
algas sisutihe päev metsavendade mälestusteenistusega. Teenistust läbi viinud Viru praost Tauno Toompuu tõi samal päeval kristliku maailma tähistatud
usupuhastuspühal oma päevakohases
kõnes esile Martin Lutheri põhimõtet – kurja vastu tuleb võidelda. „Kurja
vastu tuleb astuda. Enesekaitseks tuleb
tõusta. Meile on kingitud meie elu, meie
pere, maa ja rahvas, rahvuslik identiteet. See on and, mida niisama ei või ära
anda, selle eest tuleb võidelda,“ sõnas
Tauno Toompuu.
Mälestusteenistusel avasid Kaljo
Tamm ning Eesti Vabariigi justiitsminister Raivo Aeg Lääne-Virumaa metsavendadele pühendatud mälestustahvli.
Oma sõnavõtus meenutas Raivo Aeg
1940. aastate verist võitlust iseseisvuse
taastamise nimel, millest suur osa peeti
metsavendade poolt metsades ning just
Virumaa oli üks vastupanuvõitluse kõvemaid kantse.
„Eesti Endiste Metsavendade Liit
(EEML) on metsavendade mälestuseks
avanud mitmetes maakonna kirikutes
mälestustahvleid, et maakonnas oleks
üks püha koht, kus aeg-ajalt metsavendade mälestuseks mälestusteenistusi
pidada. Oleme seni avanud mälestustahvlid alates 2006. aastast erinevates
maakondade kirikutes. Väike-Maarja kirik Lääne-Virumaal on 13. kirik, kus asub
nüüd mälestustahvel. Lisaks kirikutele
on mitmeid mälestisi avatud ka punkri
asukohtadel, lahingupaikadel, kalmistutel, sünni- ja kodukohtadel ning avalikus
ruumis. Lääne-Virumaa metsavendade
mälestustahvel Väike-Maarja kirikus on
mälestis maakonna metsavendadele tänuks ja mälestuseks nende panuse eest
Eestile. EEML jätkab oma eesmärgi täitmist ja lubab, et Eesti Vabariigi kõik 15
maakonda saavad vähemasti ühes kirikus metsavendade mälestuseks mälestustahvli. Miks valisime Lääne-Virumaa
metsavendluse mälestuspäeva tähistamiseks just 31. oktoobri? Seda põhjusel,
et 80 aastat tagasi andis võõras võim
meile „korralduse“, mida omal maal
teha tohime või tegema peame! 31. oktoobril 80 aastat tagasi keelati okupatsioonivõimude poolt sinimustvalge lipu
kasutamine ning trikoloorist sai vastupanu sümbol,“ selgitas EEMLi juhatuse
esimees Heiki Magnus mälestustahvlite
pikaajalise organiseerimise ajalugu ja
päeva mõtet.
Pärast
mälestusteenistust
Väike-Maarja kirikus asuti teele Lebavere
metsa avama taastatud metsavennapunkrit. Ajas tagasi vaadates võib täie
kindlusega öelda, et kui omaaegne Väike-Maarja muuseumi juhataja ja hilisem
turismikorraldaja Ellu Moisa poleks
2001. aastal kogunud Kaljo Tamme mälestusi ja organiseerinud nende põhjal
tehtud jooniste järgi metsavennapunkri
ehitust, poleks olnud oktoobrikuu viimasel päeval Lebavere metsas midagi
taasavada. 2001. aastal rajatud ja nüüd
taastatud punkri eeskujuks oli 1948.
aastal Martin Tamme, August Poomi ja
Kaljo Tamme ehitatud maa-alune varjupaik, mis jäi kuueks aastaks Martini
elupaigaks. Punkril oli toona väga hea
asukoht: ümberringi tihe noor mets,
asustatud kohtadest küllaltki kaugel,
kodule aga suhteliselt ligidal. Toiduga
varustas Martin Tamme tema perekond,
eelkõige vend Kaljo, kes oli 1944. aastal
alles 9-aastane.
Lebavere laante märgiline objekt
– metsavennapunker – andis kohaletulnutele võimaluse tajuda tugevat
kontrasti. Avatud ja rahvastatud metsamaastikult alla punkrisse minnes kõik
koondub, oled seal oma mõtetega, oled
mäletaja ... Omaaegsele vastupanuvõitlusele mõeldes tuli väiksesse ruumi mahutada suured mõtted – vabadus, inim-

Lebavere metsas avasid taastatud metsavennapunkri kaane Eesti Endiste Metsavendade Liidu
juhatuse esimees Heiki Magnus ja Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi juhatuse liige Heili Tammus.
Foto Kristel Kitsing

Eesti Vabariigi justiitsminister Raivo Aeg ja Kaljo Tamm avasid Väike-Maarja kirikus mälestustahvli
Lääne-Virumaa metsavendade mälestuseks. Foto Kristel Kitsing

likkus, väärikus.
Eesti Endiste Metsavendade Liidu rahastusel taastatud punkri kõige
suurem väärtus seisneb Väike-Maarja
Muuseumisõprade Seltsi juhatuse liikme Heili Tammuse arvates kohaliku
ajaloo jäädvustamises, propageerimises ja tutvustamises, sest igaühel peab
olema võimalus metsavendlusest mitte
pelgalt raamatutest lugeda, vaid ronida ise maa-alusesse punkrisse ja püüda
ette kujutada, mis tunne oleks sellistes
oludes elada päevi, kuid või aastaid, nii
suvel kui ka talvel.
Peamist metsavennapunkri taastamise entusiasti Heili Tammust on
punkriga lähendanud aga isiklik seotus.
„Martin ja Kaljo Tamm on mu hõimlased, samas nende pere oli minu esivanematega seotud juba enne, kui Martini-Kaljo õde mu vanaonuga abiellus.
Praegu taastatud punkri algne versioon valmiski Martinil tegelikult nii,
et minu vanavanaisa leidis kellegi põlenud punkri, andis sellest teada Tamme
perele ja Martin-Kaljo ehitasid sellest
Martini viimase punkri. Enda lapsepõlvest mäletan Martinit ka isiklikult, oma
viimastel eluaastatel elas ta mu vanaonu pere juures. Kaljoga oleme niikuinii
alati suhelnud kui lähedased sugulased.
Lõppeks pole taastatud punker siiski mälestusmärk ühele inimesele, vaid
sümboolne mälestusmärk metsavendlusele. Täiskasvanuna hakkasin üha
enam tunnetama selle olulisust, aastaid
olen viinud punkrit vaatama oma tuttavaid, õpetajana õpilasi, oma töökollektiivi Lääne-Viru maavalitsuses jne.
Kui vallaasjades tuli juttu meie kandi
tähtsaimatest ajaloo- ja turismiobjektidest, tõin alati ühena välja sellesama
metsavennapunkri koos läheduses asuva raketibaasiga. Minu üks ajend taas-

tamise algatamiseks oli hirm, et see
tükike meie ajaloost läheb kaotsi; teine
kindlasti ka mure selle pärast, et 19 aastat tagasi valla taastatud punker oli lagunemas ja muutunud külastajatele juba
eluohtlikuks.“
Lääne-Virumaa
metsavendluse
ajaloo päeva lõpetas konverents Väike-Maarja Seltsimajas, kus Eesti Mälu
Instituudi juhatuse liige Martin Andreller kõneles kogemustest metsavendluse uurimisel, välitöödel, ja ohtudest,
mis puudutavad selle teema uurimist;
Väike-Maarja Muuseumi juhataja Edgar Tammus rääkis metsavendlusest
Lebavere metsades ja lähemalt Martin
Tamme punkrist; Eesti Mälu Instituudi nõukogu liige Raul Rebase teemaks
oli „Oma lugu ja selle säilitamine“ ning
EEMLi juhatuse esimees Heiki Magnus
pidas ettekande „Mälestuste hoidmine,
kandmine ja edasi andmine“.
Konverentsi lõpus andis Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimees
Heiki Magnus üle EEMLi teeneteristi
Kaljo Tammele, kelle mälestuste põhjal
on taastatud tema venna Martin Tamme punker 2001. aastal. Teenetemedali
pälvis Väike-Maarja Muuseumisõprade
Seltsi liige Heili Tammus metsavendluse mälestuse jäädvustamise eest meile
ja tulevastele põlvedele. Tema algatusel
taastati 2020. aastal Lebavere metsavennapunker, rajati puhkeala ja paigaldati infostend.
Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päeva peakorraldaja EEMLi juhatuse
esimees Heiki Magnus võttis sündmuse
kokku järgnevalt: „On äärmiselt oluline, et Lebavere metsavennapunker on
taastatud. Ei olnud teist mõtet ega võimalust, et kas punker taastada või mitte. Koostöös Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsiga on metsavennapunker

Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimees Heiki Magnus Väike-Maarja Seltsimajas
ettekannet pidamas. Foto Kristel Kitsing

taastatud ja kõigile ka avatud. Siinkohal
tuleb mainida, et see ajalooliselt oluline
panus ei ole „nipsust“ sündinud. Selle ettevõtmise taga on olnud mitmed
olulised nimed: Heili Tammus, Marju
Metsman, Raul Rebane ja Martin Andreller, tänu nende algatusele see kõik
algas ja sai pidulikult tähistatud 31. oktoobril. Ajaloopäeval osales hinnanguliselt paarsada inimest. Tuldi Tartumaalt,
Läänemaalt, Raplamaalt, Harjumaalt,
Virumaalt jm. Sisutihe ja oskuslikult
planeeritud päev Väike-Maarjas jõudis
hommikust õhtusse ja järgnevate päevade tagasiside on seni olnud vaid positiivne. Tänud kõigile, kõigile, kes ajaloopäeval osalesid ja kes selle päeva Eestile
tegid. Elagu Eesti!“
Tänu kuulub Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimehele Heiki
Magnusele asjatundliku koostöö, kaasamõtlemise ja tegutsemise eest Lebavere metsavennapunkri taastamisel;
Heili Tammusele koostöösündmuse
Väike-Maarja poolse korraldamise ning
kogu Lebavere metsavennapunkri taastamise asjaajamise eest; Väike-Maarja
Vallavalitsusele; punkri ehitajale Borkholm Ehitus OÜ-le; EELK Väike-Maarja kogudusele ja praost Tauno Toompuule; Kaljo Tammele, kelle mälestuste
põhjal taastati ta vend Martin Tamme
punker 2001. aastal; Ellu Moisale, kes
oli metsavennapunkri taastamise eestvedaja 2001. aastal; Martin Andrellerile
kaasamõtlemise ja konverentsi ettekande eest; Raul Rebasele kaasamõtlemise
ja suunamise eest rahastaja Eesti Endiste Metsavendade Liiduni; Edgar Tammusele, kes esines ettekandega konverentsil ja oli Väike-Maarja muuseumi
poolne abistaja infotahvli teksti koostajana; Marju Metsmanile kaasamõtlemise, punkri eskiisprojekti koostamise
ja infotahvli kujunduse eest; RMK metsakorraldaja Kalev Viiksaarele abi eest
punkriga seotud küsimustes RMK maaalal ning koostöö korraldamisel RMKga; RMK metsaparandaja Villu Alatseile,
kes oli punkri lähedal asuvate teede parandaja; EEMLi liikmele Arnold Aljastele
töö ja abi eest seoses mälestustahvliga;
päevajuht Üllar Saaremäele; muusikalisele kujundajale Lembit Kopsole; lõkkemeistritele Merike ja Rein Tammusele;
OÜ-le Joosand ning Väike-Maarja Seltsimajale.
Väike-Maarja
Muuseumisõprade
Selts on võtnud edasiseks eesmärgiks
levitada teavet metsavennapunkri olemasolust ning kutsuda siia turiste, õpilasi ja huvilisi. „Punker on nüüd avatud,
seega võib siia tulla omal käel, aga meie
selts on valmis soovijaid edaspidi juhendama ja vastu võtma. Kuna punkrist
mõnesaja meetri kauguselt läheb mööda RMK matkarada, püüame suunata
rändureid matkarajalt ka punkrisse,“
jagas edasisi punkriga seotud mõtteid
Heili Tammus.
Info saamiseks ja metsavennapunkri
külastamiseks koos matkajuhiga võtta
ühendust tel 5340 5718 (Heili Tammus).
Marju Metsman
Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi
juhatuse liige
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Kiltsi mõis. Foto Ain Liiva

L

Kati ja Tanel Kümnik – õpetajaamet on vaheldusrikas

ääne-Viruma hariduspere liikmed Kati ja Tanel Kümnik on
noored särasilmsed ja imelised õpetajad Kiltsi koolis. Tanel Kümnik töötab seal maatemaatika-füüsika ja arvutiõpetajana aastast
2011, lisaks on ta klassijuhataja, huvijuht ja õpetajate usaldusisik. Tema abikaasa õpetab aga geograafiat, keemiat,
bioloogiat ja loodusõpetust.
Ükski päev nende elus õpetades
pole igav ja teisega sarnane, töö pakub
palju huvitavaid rolle alates lohutajast
kuni koristaja ja klounini välja.

mulle energiat.
Kati, Sa oled õppinud eripedagoogikat. Kui palju on tänapäeval võimalik
õpilastele individuaalselt läheneda,
kui oluliseks Sa seda üldse pead?
K: Suures koolis on individuaalne
lähenemine ehk keerulisem kui väiksemas koolis. Individuaalne lähenemine
on oluline, kuid paraku ei pruugi selleks õpetajal alati aega jaguda. Samas
arvatakse tihti, et individuaalset lähenemist nõuavad ainult nõrgad õpilased, aga ka andekatel on vaja rohkem
tähelepanu.

Kas Lääne-Virumaa aasta hariduspere
tiitel oli ootamatu või aimasite seda
juba ette? Millised on emotsioonid
sellise tiitliga värskelt pärjatutel?
K: Mina ei osanud seda aimatagi.
Pikalt mõtlesime ja kaalusime, et kas
minna üleüldse vastuvõtule, aga Mareti
ja Marjega arutades sai ikka otsustatud,
et osaleme. Emotsioonid on ülevad.
Täname meie esitajaid antud tiitlile.
T: Kuuldes, et oleme perekonnana
nomineeritud, siis olin väga üllatunud.
Mul on hea meel, et minu perekonda
on märgatud ning tunnen oma perekonna pärast uhkust.
Kui oluline on õpetajale üldse tunnustus? Või saate tagasisidet piisavalt
õpilaste tulemustest ja rahulolutundest õppevara omandamisel?
K: Igale inimesele on tunnustus
oluline. Kõik me tahame märkamist ja
kiitmist – nii õpetajad kui ka õpilased.
Õpetaja saab oma tööle tagasisidet
osalt õpilaste tulemuste põhjal, kuid
sellest alati ei piisa. Teinekord on tore
kui keegi tuleb ja lihtsalt ütleb aitäh.
T: Teen oma tööd rõõmuga ning
õpilaste kordaminekud ja edusammud
on igale õpetajale tunnustuseks. Mõnikord kiidame oma mõtetes, kuid jätame sageli kiituse valjult välja ütlemata.
Arvan, et see võib olla puht eestlaslik
tagasihoidlikkus, kuid loodan, et tulevikus oleme julgemad teiste tööd tunnustama.
Õpetajaamet on vastutusrikas ja kindlasti mitte kergete killast. Kuidas sündis teil see otsus saada just pedagoogiks?
K: Minu põhikooliõpetajad on nii mu
emale kui ka mulle öelnud, et nad olid
kindlad, et minust saab õpetaja. Eks ma
kippusin klassis sageli ohje enda kätte
võtma ja teisi kamandama. Algselt oli
mul hoopiski soov algklasside õpetajaks saada, kuid kahjuks või siis õnneks
ei pääsenud ma Tartu Ülikooli seda
õppima ja läksin selle asemel hoopiski
Tallinna Ülikooli matemaatikat õppima. Seal kohtusin ma ka Taneliga. Ühel
hetkel avastasin, et matemaatika on
minu jaoks siiski liiga kuiv aine ja vahetasin eriala pedagoogika vastu. Kuna
õppisin gümnaasiumis loodussuunal,
siis saigi valitud erialana pedagoogika
loodusteaduste suunal.
T: Teadsin juba Tallinna Ülikooli matemaatika eriala bakalaureuse õppesse
sisse astumisel, et minust saab mate-

Kati Kümniku arvates saab õpetaja oma tööle tagasisidet osalt õpilaste tulemuste põhjal.
Teinekord on tore kui keegi tuleb ja lihtsalt ütleb aitäh. Foto Merje Leemets

maatikaõpetaja, kuid õpingute käigus
tabasin ennast ikka ja jälle mõtetelt, et
kas olen valinud õige eriala ja soovin
sellel edaspidi ka töötada. Kuid kindlustunde, et olen valinud õige eriala,
andis mulle esimene õpetamiskogemus Tallinna Nõmme Gümnaasiumis.
Mis motiveerib teid pedagoogina töötama?
K: Õpetaja töö ise. Ükski päev pole
igav ja teisega sarnane. Saad olla lisaks
õpetajale erinevates rollides: lohutaja,
lepitaja, koristaja, kloun jne. Võib juhtuda nii, et planeerid hoolega põneva
tunni ja selgub, et kõik tuleb käigupealt
ümber mõelda. Õpetaja töös on kasu
kiirest mõtlemisest, kohanemisest ja
loovusest.
T: Töö vaheldusrikkus. Õpetaja iga
järgnev aasta on erinev ning ei kordu.
Kui juba tunnen, et nüüd on mul asi
selge, siis jälle juhtub midagi uut ning
tuleb oma tööplaanid ümber korraldada, mis on põnev ning pakub uusi väljakutseid.
Rääkige pisut oma lapsepõlvest, kus
koolis olete käinud ja kas koguaeg olnud Kiltsiga seotud?
K: Mina olen sündinud ja kasvanud
Kambja vallas, Tartumaal ning seal sai
ka lõpetatud põhikool. Juba väiksena
mängisin ma sugulastega kooli. Peamiselt selleks, et nooremaid sugulasi
lugema ja arvutama õpetada. Edasine
koolitee viis mind Tartu Tamme Gümnaasiumisse, kus õppisin looduse suunal. Kogu kooliaja olen olnud pigem
aktiivne õpilane – osalenud olümpiaadidel, etluskonkursitel ja juhtinud õpilasesindust. Kiltsiga sain seotuks kui

2011. aastal tuli Tanel Kiltsi Põhikooli
matemaatikat õpetama ja minule pakuti võimalust loodusainete õpetajaks
hakata.
T: Olen sündinud ja kasvanud Kiltsi lähedal Ilmandu külas, põhihariduse
omandasin Kiltsi Põhikoolis, kus juhtus
väga palju põnevat, millest olen ka oma
õpilastele rääkinud.

Mida peaks koolides muutma, et õpetajatel oleks vabamad käed ja ka õpilased oleks rohkem rahul?
K: Ma ei saa öelda, et meie käed
väga seotud oleks. Õppemeetodeid
aine edasi andmiseks võin ise valida
ning vastavalt klassile ma oma valiku
teengi. Ma loodan, et õpilased on rahul
minu õpetamisega.
T: Minu arvates on Eesti õpetajatel
üpriski vabad käed. On olemas väga
palju erinevaid õppematerjale ning
õpetaja saab nende seast üpriski vabalt
õpilastele sobivad välja valida. Muidugi
oleks vaja päeva paari lisatundi, kuna
tahaks tundide ettevalmistamisesse
rohkem panustada. Sageli jäävad head
ideed realiseerimata, kuna päev saab
lihtsalt otsa ja perekond ootab koju.
Meenutage oma lemmikõpetajat. Milline ta oli, mida olete temalt õppinud?
K: Mul ei ole olnud lemmikõpetajat, kuid olen hinnanud oma õpetajates head aine tundmist, rahulikkust ja

head huumorimeelt. Kui ma meenutan
oma põhikooli või gümnaasiumi õpetajaid, siis tulevadki meelde need, kes
olid oma aine fanaatikud ja samal ajal
oli neil rõõmus meel ning tundidesse
jagus vahetevahel ka veidike nalja.
T: Hindan iga õpetaja panust minu
haridusse, seetõttu ei tooks välja kindlat õpetajat, vaid mõned paljudest tegevustest, mis mulle minu kooliajast
on meelde jäänud. Mäletan mängulisi
tunde, kus tunnid lõppesid ringmänguga või mõne muu põneva tegevusega. Jalutuskäike mõisapargis, saades
osa Kiltsi mõisa kohta käivatest legendidest. Mäletan õpetajate kannatlikku
ning rahulikku meelt. Ainetunde, mis
võisid lõppeda eluliste probleemide
lahendamisega, väärtustades õpilaste
arvamust probleemide lahendamisel.
Veel palju, mille eest olen väga tänulik
ning saan oma töös neid teadmisi kasutada.
Milline on teie elu väljaspool kooli?
K: Oleme 1,5 aastase Nellega peamiselt kodused. Tööd ja toimetamist
jagub siin rohkesti.
T: Olen viimasel aastal tegelenud
tervisespordiga, mis kulmineerus elu
esimese maratonijooksuga sel sügisel.
Milline on teie elumoto?
K: Kõik juhtub põhjusega.
T: Et väärtustada teisi, tuleb väärtustada iseennast.
Kristel Kitsing
toimetaja

Olete vahel tundnud, et enam ei jaksa,
et õpetajaamet on end ammendanud
ja vajate mingit uut väljakutset või
väljundit?
K: Muidugi tuleb selliseid hetki ette.
Need tulevad siis, kui töö kuhjub üle
pea ja mõtled, et miks ma küll sellise
tee valisin, et järsku ma oleks mingit
muud tööd tehes õnnelikum. Samas
saavad kiired ja töised ajad mööda ja sa
jälle naudid oma tööd ning mõtled, et
just nii ongi õige. Iga madalhetke järgi
tuleb tõus. Lihtsalt ei tohi kaduda motivatsioon sinna tõusu poole rühkida.
T: Rasketel momentidel olen mõelnud, et miks ometi peab see amet mulle niivõrd meeldima, võiks ju midagi
muud teha. Kuna eelnevalt juba mainisin, et õpetajaamet on niivõrd vaheldusrikas, siis õpetajaametit ammendumisoht küll ei ohusta.
Kas lapsed pigem annavad või võtavad
energiat?
K: Pigem annavad. Eks vahepeal on
olukordi ka, kus nad võtavad energiat,
kuid seda pigem harva.
T: Pigem annavad, kuna õpilastelt
tuleb idee ja minul jääb vaid idee põhjal luua vastav tund oma õpilastele.
See tekitab minus põnevust ning võib
öelda ka hasarti, mis omakorda annab

Tanel Kümnik teeb oma tööd rõõmuga. Foto Merje Leemets

Fotojahi „Paps ja laps“ võitis Mariella Liivak

N

aiskodukaitse
Väike-Maarja jaoskonna ja kohaliku valla
koostöös toimunud isadepäeva fotojahi „Paps ja laps“ võitis
Mariella Liivak fotoga „Taevast sajab
beebisid“ (fotol).
Teise auhinnalise koha sai foto
„Tähtsa päeva kindlus“, mille autoriks
Janne Hiielaid. Kolmas väärikas koht
läks Anatoli Larionovile kaadrisse püü-

tud foto eest „Loodust nautimas“. Publiku lemmikuks kuulutati Getter Põldra
tehtud foto „Issi õlgadel on uinutav
jõud“.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna ja Väike-Maarja vallavalitsuse
poolt korraldatav fotojaht „Paps ja laps“
vältas 19. oktoobrist kuni 2. novembrini. Osaleda võisid kõik Väike-Maarja
valla elanikud, kes tundsid, et isa ja lap-

se ühishetked väärivad jäädvustamist.
Fotosid hindasid vallavanem Indrek
Kesküla, IT-juht Urmas Reinart, sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ja kultuurinõunik Maire Haava.
Naiskodukaitse poolt andsid hinnangu
meediaspetsialist Kristel Kitsing, keskkonnanõunik Leie Nõmmiste ja maanõunik Diana Seepter.

Parimate tööde autoreid tunnustati Põhjakeskuse kinkekaartide ja lisaauhindadega Väike-Maarja gümnaasiumi poolt korraldataval perematkal
Ebaveres.
Kristel Kitsing
toimetaja
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A

dmiral Krusensterni nädalat
lõpetav konverents toimus 16.
oktoobril. Konverentsil osalenuid oli 71 ja meie saal ei oleks
suuremat rahvahulka suutnud ka mahutada.
Väikese tervituse külalistele esitasid 2. – 3. klassi õpilased, millele järgnes Vene Suursaatkonna esindaja väike
tervitus. Enda loovtöid Krusensternist
tutvustasid Amanda Syla, Lupe Topkin,
Rander Möldre ning Stella-Mia Meidla. Krusensterni põrandamängu põhimõtteid tutvustas õpetaja Liisu Tähe.
PhD Erki Tammiksaar tegi põhiettekande Krusensterni eluloost ja
saavutustest. Taaskord tuli tõdeda
Eestimaalt pärit mehe suurest tahtejõust ja ettevõtlikusest, mille tõttu sai
teoks I vene ümbermaailmareis ning
sellele järgnenud Lõunamere atlase
koostamine Kiltsi lossis.
Härra Tiit Pruuli tõi välja seosed
Krusensterni ning Bellingshauseni vahel ja viis kuulajad värvikale reisile Antarktika mandrile. Jutustust ilmestasid
kõnekad fotod toimunud merereisist.
PhD Heiki Haljasorg tutvustas Tallinna Toomkooli ajalugu ning seoseid
Adam Johan von Krusenserniga. Jutuks
tulid ka teised Toomkooli kuulsad vilistlased.
Ajanappuse tõttu jäi mängimata temaatiline kuldvillak, kuid meie õpilastel on alati võimalus ettevalmistatud
küsimustega rinda pista. Aitäh Edgar
Tammusele mängu koostamise ning
konverentsi ohjamise eest!
Merje Leemets
Kiltsi kooli direktor

Kiltsi kooli õpilastel valmis Adam Johann von Krusensterni 250. sünniaastapäeva puhul
loovtöödena palju huvitavaid admirali tutvustavaid materjale, aga ka admirali portree,
mille autor on 8. klassi õpilane Lupe Topkin. Foto Kristel Kitsing

Väikese tervituse külalistele esitasid Kiltsi kooli 2. – 3. klassi õpilased. Foto Kristel Kitsing

Geograaf ja teadusajaloolane Erki Tammiksaar (vasakul)ja
maailmarändur Tiit Pruuli. Foto Kristel Kitsing

Venemaa suursaatkonna nimel võttis sõna II järgu
kapten Aleksandr Karaulov (esiplaanil). Foto Kristel Kitsing

Teemanädalal lõi kaasa kogu koolipere

Erinevatel korrustel sai näha merega seonduvaid esemeid
ning laevade mudeleid. Foto Kristiine Part

V

ahetult enne koolivaheajale
minekut tähistas Kiltsi koolipere meresõitja ja maadeavastaja, Lõunamere atlse koostaja
Adam Johan von Krusensterni 250.
sünniaastapäeva temale pühendatud
nädalaga. Tegevuste eesmärk oli anda
õpilastele võimalikult palju teadmisi
admirali elutööst, luues seosed tänapäevaga.
Esmaspäeval – elukutsete päeval –
oli õpilastel külas meie kooli vilistlane
Kristjan Villo, kes on omandanud Mereakadeemias tüürimehe kutse ning
sõidab juba mitmeid aastaid maailma
meredel. Kristjan jutustas lastele meremehe elust ning avaldas ka põhjuse,
miks Kesk-Eesti poisist merekaru sai.
Vestlusest selgus, et ka kogenud meremehed põevad ränkades tormides merehaigust ja et merega seotud elukutsed ei ole võõrad ka tüdrukutele. Kuigi
laevades on olemas ka paberkaardid,
käib laeva navigeerimine sootuks tänapäevasemate vahenditega. Vastates
koolikaaslaste küsimustele jäi kõlama
lause, et merd sõites läheb hädasti vaja
inglise keele kõrval ka vene keelt.
Teiseks külaliseks oli Tartu Ülikooli
geograafia õppetooli õppejõud Taavi
Pae, kes on „Eesti rahvusatlase“ koostaja. Lapsed said näha ja oma käega
katsuda Eesti vanimat atlast ning teisi rariteetseid trükiseid. Läti keelsest
atlasest otsiti üles Väike-Maarja nimi,
mis oli veidi kummaline, kuid siiski
äratuntav. Uuriti paariviisi ja ka ühiselt
erinevaid kaardikogumikke ning jõuti üksmeelsele järeldusele, et mobiilis
võib ju kaardirakendus olla, kuid ilma
paberkaartideta ei saa ka tänapäeval
hakkama.
Teisipäeval – mängude päeval – said
õpilased ja õpetajad uusi teadmisi läbi
mängude. Eliise Kivistu poolt välja
mõeldud “põgenemistoa”-tüüpi mäng
sidus kokku teadmised Krusensternist
ja Kiltsi lossist. Mitmesse kooliruumi oli
peidetud nutikust ja teadmisi nõudvad
ülesanded, millede lahendused juhata-

Madis Michelson rääkis huvitavaid lugusid
Krusensternist, I vene ümbermaailmareisist
ning Kiltsi lossist. Foto Merje Leemets

sid vihje abil järgmisesse peidupaika.
Noorematel klassidel olid abiks klassijuhatajad, suuremad pidid ise hakkama
saama. Võitja kahjuks ei selgunudki,
sest koolitund osutus terve mängu läbimiseks liiga lühikeseks ajaks.
Heli-Liis Aleksa poolt üle-eelmisel
aastal valminud põrandamäng andis
edumaa teadlikemaile, kuid õnn ja tähelepanelikkus tuli ka kasuks. Puzzlemattidele kleebitud kahes vanuseastmes küsimused admiral Krusensterni
ning I vene ümbermaailmareisi kohta
seati ühiselt mängulauaks. Iga õige
vastus andis võistkonnale plusspunkte
ja vale vastus miinuseid. Võitjaks osutusid algklassidest 3. klass, kes kogus
II koha omanikest tunduvalt rohkem
punkte ning vanemast astmest 6. klass.
Kolmapäeval – juttude päeval - rääkis Madis Michelson huvitavaid lugusid Krusensternist, I vene ümbermaailmareisist ning Kiltsi lossist. Põhirõhk
ettekannetes oli Krusensterni-nimeliste geograafilistel objektidel, mis
õpilaste abiga ka gloobusele märgitud
said. Gloobus sai kaheksateistküm-

Kiltsi kooli vilistlane Kristjan Villo jutustas
lastele meremehe elust. Foto Merje Leemets

nest värvilisest lipikust päris kirju. Lisaks lahtedele, mägedele, neemedele
jt geograafilistele objektidele on Krusensterni nimi antud ühele troopilisele
liblikale, söödavate mugulatega taimele, Kuu kraatrile ning rahvuspargile
USA-s. Admirali nime kannavad ka lennuk, buss, tramm, tänavad erinevates
linnades, väljak Tallinnas ja teised inimese poolt loodud esemed.
Neljapäeva veetsid meie
õpilased ja õpetajad Tallinnas meremuuseumis
ning reedel, 16. oktoobril toimus konverents,
kus osalesid külalised
nii Lääne-Virumaa
koolidest kui Merelaevanduse
Veteranide
Klubist.
Merje
Leemets
Kiltsi kooli
direktor

Põnev päev Paksu Margareeta
meremuuseumis

A

dmiral Adam Johann von Krusensterni 250. sünniaastapäeva puhul
toimus terve nädal erinevaid üritusi ja 15. oktoobril sõitsid Kiltsi Põhikooli õpilased Paksu Margareeta Meremuuseumi muuseumitundi.
Meremuuseumi minnes olid õpilased ja õpetajad põnevil, sest
hoone on seest uuesti renoveeritud. Õpilased jaotati vanuseliselt gruppidesse, et paremini ülesandeid lahendada. Toredad giidid juhendasid meid ning
rääkisid ajaloost.
Õpetati, kuidas köit punuda, loodiga navigeerida ning klotsidest laeva kokku panna. Räägiti, miks Paksul Margareetal on paksud müürid. Näidati filmi Paksu Margareeta põlemisest.
Õpilastele jäi meelde umbes 700-aastane „koge“ kaubalaeva
vrakk. Eriti vaimustusid väiksemad interaktiivsetest seintest,
mis meenutasid merd ja lehvitades ilmusid laevad merele.
Leitud koge abil said õpilased tutvuda keskaegse laevanduse ja kaubandusega ning kaubateedega Hansa
Liidus.
Erinevatel korrustel nägi merega seonduvaid esemeid ning laevade mudeleid, sealjuures Krusensterni
purjelaeva ja Estonia reisilaeva.
Iga grupp lõpetas muuseumitunni karaoke laulmisega.
Õpetlik ning meeleolukas reis kogu kooliperele.
Marje Kert
Kiltsi kooli õpetaja
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Porikuu Simuna kooli direktori pilgu läbi

O

Hambaarst Pia Lepiksoo kohtumas 5. klassidega. Foto Helina Lükk

Vilistlasnädal tõi kooli
tervisespetsialistid

V

äike-Maarja gümnaasiumi käimasolevat õppeaastat läbivateks märksõnadeks on tervis ja ohutus, seega oli tänavune kooli sünnipäevanädal kantud tervisega seotud
teemadest. Õpilastega kohtusid meie oma kooli vilistlased, kes tegutsevad igapäevaselt tervisevaldkonnas ning jagasid
nüüd noortega oma kogemusi ja teadmisi.
Kirsti Pedak (Pajo) on Tallinna Ülikooli Looduse- Ja Terviseteaduste Instituudi liikumisteaduste lektor ning töötab ühtlasi ka
füsioterapeudina. Tema õpetatavad ained puudutavad liikumise
ja tervisega seotud teemasid. Kirsti hinnangul oli tore oma vanas
koolis jälle tagasi olla. „Väljakutse oma tegevusvaldkonda õpilastele tutvustada ei osutunud sugugi lihtsaks – kuidas anda üliõpilastele kohaseid teadmisi ja termineid edasi õpilastele, kuidas kõneleda asjadest lihtkeeli,“ rääkis Kirsti.
Helen Alter (Ling) töötab Tallinnas perearstina. Kuna teda ennast huvitas, mida noored meditsiinist teavad ja millised on nende hoiakud, esitas ta ettekande vältel jooksvalt publikule palju
küsimusi. Kohtumiselt saadud kogemust pidas ta positiivseks, aga
ka huvitavaks ja väljakutsuvaks. Helen tõdes rõõmuga: „Iganenud
väärseisukohti tervise teemadel, mis jätkuvalt on levinud vanemate inimeste hulgas, noorte seas üldiselt enam ei esine. Mitmeid vastuseid, mida kuulsin, ma ise selles vanuses küll ei oleks
osanud vastata.“
Mari-Liis Laanetu (Lepiksoo) on psühhiaater ning tegeleb
psüühikahäirete ravi ja diagnostikaga ning Confido Vaimse Tervise Keskuse juhina selle igapäevase töö korraldamisega. Mari-Liis
tundis heameelt võimaluse üle oma koolis tagasi olla ning rõõmustas, kuidas on toimunud pidev areng nii välise kui ka sisulise poole pealt. Ta kohtus 11. ja 12. klassi õpilastega, kellele rääkis
vaimsest tervisest ning sellest, mida saab ise teha oma vaimse
tervise hoidmiseks. „Õpilaste ees neist teemadest kõneleda oli
minu jaoks uudne kogemus, olen harjunud pigem koolitama täiskasvanuid, kellel ka endal on juba vastavasisuline haridus. Õpilased olid suhteliselt tagasihoidlikud, kuid mõtlesid kenasti kaasa
ja aeg-ajalt avaldasid ka omi mõtteid,“ pidas Mari-Liis kogemust
toredaks ja soovitas vaimse tervisega seonduvaid teemasid ka
edasiselt käsitleda.
Kersti Alt (Toomsalu) töötab A&K Caritas Hambakliinikus
hambaarstina. Vilistlasnädalal käis ta algklasside majas õpilastega kohtumas. Kersti hindas võimalust suhelda lastega väljaspool
ravikabinetti, õpetada hambaid pesema ning tuletada noortele
meelde viit kuldset reeglit hambaaukude tekke vältimiseks – toitu
tervislikult, janu korral joo vett, pea toidukordade vahel kolm tundi pausi, pese hambaid kaks korda päevas kaks minutit, käi hambaarsti juures kontrollis kaks korda aastas. Kersti kinnitusel olid
lapsed väga teadlikud hammaste tervisest ja jagasid arstiga oma
kogemusi. Kingituseks viis ta igale klassile raamatu “Piraadipoiss
Peedu ja Hambaämblik”, närimiskummi ning ksülitoolipastille.
Veronika Palmiste on veresoontekirurg Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus ta tegeleb patsientide veresoonte kirurgilise raviga – võtab anamneesi, teeb erinevaid uuringuid ja võimalusel opereerib
patsienti, et anda inimesele parem elukvaliteet. Veronika pidas
õpilastele virtuaaltunni, mis oli tema jaoks sel kujul esimene.
„Ma ei arvagi, et 45-minutilisest monoloogist kellegi maailmapilt
muutuks, aga kui on mingil hetkel natuke lihtsam, siis oleks ju ka
tore,“ võttis Veronika kogemuse kokku ja hindas selle positiivseks.
Pia Lepiksoo töötab hambaarstina. Vilistlasnädalal kohtus Pia
5. klassi õpilastega ja pidas neile loengu hammastest. „Osa õpilasi
oli kohe väga teadlik, mis üllatas mind positiivselt, aga osa kahjuks
mitte nii väga,“ tõdes Pia ja avaldas lootust, et tema jutt jõudis
õpilaste teadvusesse.
Ülle Metsman töötab Põllumajandusametis, kus ta tegeleb
igapäevaselt taimetervise teemadega, seistes hea selle eest, et
karantiinsed taimehaigused ja -kahjurid Eestisse ei jõuaks ja siin
levima ei hakkaks. „Mulje oli väga positiivne! Õpilased nii 5. klassis
kui ka 9. klassis mõtlesid tunnis kaasa ja küsisid küsimusi – olid
taimetervise teemast väga huvitatud, nii et aega oleks teema selgitamiseks veelgi rohkem vaja läinud,“ hindas Ülle oma kogemuse
vilistlastunnist huvitavaks ja avaldas lootust, et ka tulevikus avaneks tal võimalusi koolitunde sisustada.
Timo Kalter on ametis kooli meditsiiniõena. Vilistlasnädalal
rääkis ta kuuendikele oma kooliteest ning tolleaegsetest raskustest seoses keskendumise ja tähelepanu koondamisega vaimset
pingutust nõudvale tegevusele. Nii nagu Timo puhul on toiminud,
soovitab ta ka teistel õppida ennast tundma, kasutada keskendumis- ja rahunemistehnikaid, õppida suunama oma energiat nii, et
see aitaks välja arendada enda parimad küljed.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

ktoobrikuu
õnnistas
Eestimaad kuldsete ja
soojade sügisilmadega.
Seetõttu ei pidanud
veel tuppa varjuma ja nii õpetajad kui õpilased said palju õues
liikuda. Nauditi värvikirevat loodust ja lahkuvate haneparvede
hüvastijätuhüüdu. Mina kasutasin võimalust ja käisin mitmes
rabas matkamas. Rabas on alati
mõnus käia, aga sügiseti on seal
eriti värvikirev. Rabataimestik
pakub värvivalikut bordoopunasest kuldkollaseni. Lisaks silmailule pakub raba ka lõhna- ja
maitseelamusi. Sel aastal oli
palju jõhvikaid ning rabasaartel mustikaid, sinikaid, pohli ja
kukemarju. Mõnus oli Ebavere
terviseradadel liikuda. Mõtlesin, et mis ma seda Simuna
uhket kergliiklusteed ikka kulutan, käin parem Väike-Maarja
kandis. Oma tuleb ikka hoida.
Ebavere üllatas seenerikkusega
ning kohalikus kõrgmäestikus
sai märksa rohkem koormust
kui tasasel maal tatsates.
Ei tahaks sugugi ebameeldivatest asjadest kirjutada, aga
kuidagi ikka kriibib hinge ja kui
sellest muud tolku pole, on mul
endal pärast järgmise lõigu kirjapanemist kergem elada.
Meie kooli motoks on Sari
Sarkomaa ütlus: „Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame.“
Mulle isiklikult väga meeldib
see mõte. Olles ise neli last
üles kasvatanud (no neljas veel
päris üleval ei ole – natuke on
veel puudu), tean, et ütlus peab
paika. Väärtuste edasiandjateks
lastele ja noortele ei ole mitte
ainult kool vaid eelkõige ikkagi
laste vanemad.
Murelikuks teeb mind olukord meie koolimaja juures
hommikuti. Nimelt kontrollisime noorsoopolitseinikuga ühel
ilusal septembrihommikul jalgratastega kooli tulevaid õpilasi.
Oli päris mitu last, kelle jalgratas
polnud tehniliselt korras ja mitu
jalgratturit, kes sõitsid ilma
kiivrita. Niiviisi sõites rikutakse
liiklusseadust. Samuti hakkas
silma, et autosid peatatakse ja
pargitakse koolimaja ees ülekäigurajale lähemal kui viis meetrit. Ühtlasi häiritakse sellega
koolibussi turvalist peatumist.
Kui noorsoopolitseinik lastevanemate tähelepanu ohtliku
olukorra tekitamisele juhtis, sai
ta sealt vastu üsna ebaviisakaid
sõnu. Toodi vabanduseks aja
puudust ja ka seda, et parklasse ei mahu. Meil on võimla ees
korralik parkla, kuhu mahuvad
autod hommikuti ära küll. Tean
seda omast käest, sest toon ise
ka hommikuti oma last kooli.

Tööpäev. Foto Silja Raudsepp

Võib-olla olen ma nii juhm, et ei
saa aru, miks peab auto selleks
ajaks käima jätma, kui ma oma
lapse lasteaeda viin? Kui oleks
õues 25 kraadi külma, siis diiselküttega auto puhul saan aru,
et auto tervisele on parem kui
ta käib, aga praegu soojal ajal….
Ajapuuduse vastu on mul pakkuda üks tõhus nipp: pane äratuskell kümme minutit varem
helisema ja tõuse siis kohe üles!
Ei jää tööle ega kooli hiljaks.
Ikka omal nahal ära proovitud.
Head lapsevanemad! Mõelgem siis milliseid väärtusi me
edasi anname. Ja kas me sellist
tulevikku tahame?
Nüüd on moraal loetud ja
edasi rõõmsate ja heade asjade
manu.
1. oktoobril käisid koolimajas
fotograafid, kes pildistasid üles
meie lapsed ja töötajad tulevastele põlvedele vaatamiseks.
Pärastlõunaks olid kutsutud
Sõmeru kultuurikeskuses korraldatud maakonna õpetajatepäeva galale meie kooli tublid
õpetajad Triinu Pohlak - aasta
klassijuhataja nominent, õpetaja
Liivika Harjo - aasta huvitegija
nominent ning lasteaiaõpetaja
Liis Danilas - aasata huvitegija
nominent.
5. oktoobril käis peaaegu
kogu koolipere Paide kultuurikeskuses vaatamas etendust
„Blablabla“. Tegelikult tahtsime seda etendust näha juba
14. aprillil, aga eriolukorra tõttu lükkus see sügisesse. Olime
ütlemata rõõmsad, et koroona seekord takistusi ei teinud.
Etendus on mõeldud vaatamiseks väga erinevas vanuses inimestele ja oli tõesti väga nüansirohke. Noorematele lastele
pakkusid huvi sädelevad kostüümid ja näitlejate omapärane lavaline liikumine. Vanemad
lapsed ja õpetajad süüvisid juba
teksti ja nautisid keelemängu.
Näiteks: Mis on keel? Lihaseline
elund, lingvistiline süsteem või
veel midagi? Konnad? Rohukonnad, kärnkonnad, erakonnad, põlvkonnad, sugukonnad,

kihelkonnad? Mulle väga meeldis etenduse lõpupoole olev
tekst, kus näitlejad rääkisid oma
vanaemadest, nende vanusest
ja üheskoos veedetud ajast. Üks
osatäitja rääkis, et tema vanavanemad elavad Simunas. Seetõttu pälvis ta meie koolilt väikese
aplausi.
9. oktoobril tähistasime õpetajatepäeva. Päeva algus oli traditsiooniline. 9. klass kehastus
õpetajateks ja õpetajad nautisid
tunnivaba hommikupoolikut. 8.
klassi poisid andsid hõlpu lasteaiaõpetajatele. Kui tunnid läbi,
läks asi ebatraditsiooniliseks.
Rõõmsa rongkäiguga liikusime
rahvamajja, kus 8. klass tervitas
õpetajaid/koolitöötajaid klassijuhataja Tiina kirjutatud lustliku
näidendiga „Distantsõpe“. Kuulasime kauneid laule 1. klassi
õpilaste esituses. Sel üritusel sai
tasutud ka kevadine võlg, ehk
siis tänukingitused said aasta
inimesed ja aasta vallavalitsus.
Peab mainima, et selle tiitli sai
jälle Väike-Maarja vallavalitsus.
Pärast pakkus silmailu ja kõditas maitsemeeli kokakunstiringi õpilaste kaunilt kaetud
laud ja valmistatud suupisted.
12. oktoobril oli spordipäev.
Mõned aastad tagasi oli spordipäev laste jaoks kauaoodatud
päev, kus ei pidanud klassiruumis istuma. Nüüd on osa lapsi,
kes leiavad, et nad kohe kuidagi
ei taha sportida, küll on näpp
valus või jalg haige. Kui aga õpetajate suure vaimse pingutuse
tulemusena siiski need valutavate sõrmedega lapsed jooksma
ja hüppama sai, siis töö käigus
kadus õnneks ka vastumeelsus
liikumise vastu ja üritus täitis
oma eesmärgi.
Lasteaialastel oli onu Ervini teater etendusega „Siilipoisi
kasukas“.
15. oktoobril käisid päästjad lasteaialastel külas. Ühiselt
saadi teada, kuidas olla tulest
targem.
16. oktoobril kaitsesid 8.
klassi õpilased auväärt komisjoni ees oma loovtöid. Need

noored inimesed on väga praktilise meelega. Selles klassis on
palju hea stiilitunnetusega puutööhuvilisi õpilasi. Nii valmisid
laste endi kätetööna kaks voodit, peegliraam ja võtmekapp.
Loovtöö raames viidi läbi algklasside karneval ja spordipäev.
Võib-olla, et kunagi tulevikus
kohtame tuttavaid nimesid
kuulsate disainerite, meistrite
või spordi- ja kultuuritöötajate
hulgas.
Samal päeval osalesid meie
kooli 8. klassi õpilased Gerdda
ja Raneli Kiltsi lossis toimunud
Värkstoa konverentsil. Selle tarbeks koostasid tüdrukud Friedrich Reinhold von Lütke elu ja
tegevust tutvustava postri.
19. oktoobrist 26. oktoobrini
oli kooliõpilastel vaheaeg. Kes
puhkas, kes käis trennis, kes
võistlustel. Spordiringi lapsed
käisid 25. oktoobril Kellavere
discgolfirajal kätt harjutamas.
Õpetajad ja töötajad osalesid
täiendkoolitustel ja valmistusid
taas kohtuma nädalakese õppetööst puhanud koolilastega.
21. oktoobril toimus Rakke
koolis õpetajate spordipäevade
finaalvõistlus. Simuna kool kaitses innukalt oma higi ja verega
seni väljavõideldud kohta. Arendatud said kõik lihasgrupid, eriti
tugeva treeningu osaliseks said
naermisel tarvitatavad lihased.
Suur tänu võistluse eestvedajale ja läbiviijale Janar Rückenbergile. No on temal alles
ideid, üks parem kui teine. See
teeb kohe kangesti kadedaks.
27. oktoobril käisid 5. – 7.
klassi õpilased Värkstoas teadust tegemas. Seekord oli tegemist toiduainetega. Määrati
jookide pH taset ja uuriti toiduaianete kiudaine- ja tärklisesisaldust.
28. oktoobril käisid 8. ja 9.
klass pealinnas õppereisil. Külastati inimkehade näitust Body
Worlds. Seal sai põhjalikult tutvust teha sellega, mis meie naha
all peidus on. Kes veel päris täpselt ei teadnud või polnud aru
saanud, kust lapsed tulevad või
millest neid tehakse, siis nüüd
oldi targemad ka selles vallas.
Sportlikku liikumist pakkus
Super Skypark, teaduskeskuses SkyLab uudistati teaduse ja
tehnika saavutusi. Päeva lõpetas sõit vaaterattal, millelt nauditi lummavat vaadet Tallinna
linnale.
30. oktoobriks olid lehed
langenud ja koolipere asus neid
kokku riisuma, et minna vastu
eesootavale hingedeajale puhta
ja korras kooliõuega.
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Väike-Maarja õpilaste seas on liikumine au sees
Väike-Maarja gümnaasiumis on
sel aastal uuendusena käima
läinud liikumisvahetunnid, mis
suunavad õpilasi liikuma ning
värskes õhus viibima. Algklasside majas leiavad need kaks
korda nädalas aset õuevahetundidena, gümnaasiumi peamajas
kolm korda nädalas – neist kahel päeval tegutsetakse õues,
ühel päeval toimuvad klassidevahelised teatevõistlused võimlas.
Liikumisvahetunde
viivad
läbi algklasside majas tugipedagoog Triinu Ennus ja gümnaasiumi peamajas huvijuht Helina
Lükk.
Huvijuht Helina kinnitusel
tekkis idee liikumisvahetunde
korraldada käesolevat õppeaastat läbivast tervise-teemast
ja ennetava meetmena seoses
viiruste levikuga.

Algklasside maja liikumisvahetunnil
otsiti peidetud palle. Pildil Veigo Lell
koos oma liikumiskaardiga, kuhu
õpilased kleepse koguvad.
Foto Triinu Ennus

Liikumist saadab ka lõbus
hasart, sest õpilastele on kujundatud liikumiskaardid, kuhu
saab osaledes igal korral kleepsu. Kaardile mahub kokku kuus
kleepsu ning täidetud liikumiskaartide vahel loositakse igakuiselt välja erinevaid loosiau-

Gümnaasiumi peamajas toimuvad liikumisvahetunnid ka teatevõistlustena
sisetingimustes. Foto Helina Lükk

hindu.
„Oleme võimelnud, jooksnud
ümber maja, jooksnud galoppi
ja slaalomjooksu, läbinud takistus- ja tasakaalurada, hüpanud
hüppenööridega,
sooritanud
palliviskeid paarides,“ tõi õpetaja Triinu näiteid algklassilaste

vahetunni-tegevustest.
Läbiviijad kinnitavad, et õpilased on liikumisvahetunnid
vōtnud vastu rõõmuga, on aktiivsed ja tahavad kleepse koguda.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium
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Wimberg haaras nii noorema kui vanema vanuseastme oma lugudesse-lauludesse. Foto Merje Leemets

Wimberg käis külas!

K

irjanik Wimberg, kodanikunimega Jaak Urmet oli Kiltsi
põhikoolis külas. Luuletajana
on Wimberg temperamentne ja sirgjooneline, tema sõnutsi peab
olema luule särtsu täis nagu rock’n’roll,
ükskõik kas lastele või täiskasvanutele
mõeldud. Kohtumine oligi päris rock
– kirjanik luges, laulis, rääkis ja vastas
küsimustele ausalt ja ikka huumoriga.
Wimberg on kirjutanud proosat,
luulet ja näidendeid nii lastele kui
suurtele, avaldanud arvustusi ja esseesid peamiselt kirjanduslikel teemadel,
tegutsenud TV lastesaadete stsenaristina („Buratino tegutseb jälle“, „Saame
kokku Tomi juures“, „Karlsson katuselt“
jm) ja telesarjade tõlkijana. Ta on olnud mitme emakeeleõpiku kaasautor,
näiteks ka meie koolis kasutusel oleva
kuuenda klassi kirjanduse õpiku.
Wimbergi juttude kogumik „Salasõna“ on minu ja mu pojapoja Joosepi
poolt mitu korda läbi loetud ja oleme

saanud südamest naerda küll kurja
mehe, zombide, tulnukate ja Une-Mati
üle.
Kirjanik Urmet on ka emakeeleõpetaja Saue gümnaasiumis ja õpetajaameti kohta ütles ta, et see pole küll unistuste amet, aga talle meeldib, sest peab
end vormis hoidma, lugema uusi raamatuid ja olema kursis noorte elulaadiga. Kindlasti on ta väga huvitav õpetaja!
Wimbergil on ka üks omapärane stiil
– ta kirjutab III välte k,p,t kahekordselt,
see ei ole viga, tema kirjutab nii…
Rääkisime ka sellest, et kirjanduse
kooliprogramm on kahjuks tehtud nii,
et koguaeg „räägitakse surnud vanameestest“ – nagu kaheksas klass mulle
ütles. Selge näide vastupidisest: noor,
41-aastane kirjanik, kes tõesti haaras
nii noorema kui vanema vanuseastme
oma lugudesse-lauludesse, tegi nalja
ja rääkis lugusid, mis ei pannud kedagi
magama ega haarama telefoni järele…

ÜKS Wimberg
üks ei ole ühtegi
nii ütleb vanasõna
ja ah kuidas ta eksib
ÜKS võib olla palju
ÜKS võib olla väga palju
ÜKS võib olla piisav
ÜKS võib otsustada kõikk
ÜKS võib muutta maailma
või vähemalt kellegi maailma
võib muutta negatiivses tähenduses
selleks pole palju vaja
selleks on eeldusi igal idioodil
kes relva kätte võtab
või omab ligipääsu seadusandlusele
piisab ühest püssipaugust
piisab ühest allkirjast paberil
piisab ühest plärtsust
ja puhkeda võib ükskõikk mis
aga ma ei räägi praegu sellest
ÜKS võib muutta maailma
või vähemalt kellegi maailma
ka positiivses tähenduses
see on loomulikult palju raskem
seda on raskem märgata
sest kurjus on iseenesest
aga mittekurjus vajab pingutust
siiski on võimalik
et piisab ainult ÜHEST
kes teeb midagi õige väikest
ütleb midagi või hooppis jätab ütlemata
ja maailm
või vähemalt kellegi maailm
on juba palju parem koht elamiseks
Ada Väät
Kiltsi kooli emakeeleõpetaja

Alanud on Märt Meose raamatu ettetellimine

T

änavu aasta maikuus ilmus
Väike-Maarja
Gümnaasiumi
100. aastapäevale mõeldes
e-raamatuna Märt Meose käsikirju koondav väljaanne „Väsimatu
vaimsus“.
Sajand tagasi iseseisvunud Eesti riik vajas loomise eel ja järel sügava
missioonitundega inimesi, kellest üks
oli Viljandimaalt Virumaale jõudnud
koolmeister Märt Meos. Ta oli tuttav
tsaariaegse koolikorraldusega, nägi
selle puudusi ja mõistis noore Eesti vabariigi koolisüsteemi ülesehitamiseks
elluviidavate muudatuste vajalikkust.
Märt Meose tegevus Eesti koolipõllul
kestis kokku 56 aastat: Saaremaal, Viljandimaal, Virumaal. Hariduselu kõrval
panustas ta oluliselt ka seltsi-, kultuuri- ja majanduselu arendamisse.

Märt Meos on Väike-Maarja Gümnaasiumi kui Virumaa vanima segagümnaasiumi asutaja, kes hariduselu
kõrval panustas oluliselt kogu Väike-Maarja seltsi-, kultuuri- ja majanduselu arendamisse.
Märt Meosel täitub tuleva aasta jaanuaris 140. sünniaastapäev ja selleks
puhuks ilmub Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi väljaandena e-raamat
ka paberil. Tiraaži mõistlikuks planeerimiseks palun paberraamatu soovijatel endast märku 1. detsembriks 2020
e-postiaadressil
marju.metsman@
gmail.com või telefonil 526 3831.
Seni on raamat leitav ja loetav internetis issuu.com keskkonnas.

Lahendamisvõistlus. Foto Raili Vilt

Matemaatikalaager tekitas õpilastes hasarti
Esmakordselt avanes Lääne-Virumaal võimalus korraldada 9. oktoobril matemaatikalaager noortele. Seda rahastas Eesti Teadusagentuur läbi Eesti Matemaatika Seltsi projekti „Matemaatika maailm“. Töötube viis läbi Raili Vilt, kes
töötab Tartu Ülikooli teaduskoolis metoodikuna.
Laagrisse oli kutsutud kokku 34 põhikooli 7. – 9.klassi õpilast maakonna tosinast koolist. Päev oli põnev ja möödus kiiresti.
Päev algas saalis väikese liikumis- ja tutvumistunniga, pärast mida oli palju
lihtsam noortel omavahel suhelda ja arutleda.
Ühe töötoa teemaks oli „Tõerääkijad ja valetajad“. See valdkond kuulub loogikaülesannete klassika hulka ja pakkus palju põnevat arutamist. Näiteks üks
ülesanne:
Juku ja Juhan on sõbrad ning on teada, et Juku räägib alati valet ja Juhan
räägib alati tõtt. Milline võiks olla küsimus, millele mõlemad poisid vastavad
ühtemoodi?
Töötoa raames said kõik osalejad ka suu šokolaadiga magusaks.
Teine töötuba oli „Jupike nööri“. Selles mõõtsid noored nööridega pikkust ja
aega. Samuti saadi teada, kuidas ja miks laevadel kiirust sõlmedes mõõdetakse.
Kõige rohkem pälvis aga õpilaste hasarti ülesanne, kus tuli alla tulla 40 m
kõrgusest tornist, 30 m pikkuse nööriga. Teada oli, et katusel on üks rõngas,
kuhu saab nööri kinni siduda ja on ka vahend, millega nööri lõigata. Veel on
teada, et 20 m kõrgusel on väike rõdu, kus saab seista ja jälle rõngas, mille
külge saab nööri siduda. Tingimus oli ka see, et tornist alla tulles ei tohi olla sekunditki vabalangemises, mis tähendab, et laskudes tuleb kogu aeg kinnitatud
nöörist kinni hoida. Muid abivahendeid kasutada ei ole.
Päeva lõpetas võistkondlik ja hasarti pakkuv ülesannete lahendamine, kus
iga võistkond sai edasi liikuda omas tempos.
Tänan Väike-Maarja gümnaasiumi, kes lubas lahkelt kasutada oma ruume.
Eriti suur aitäh õpetaja Heli Reinartile ja Larissa Käbinile. Tänu teile sujus päev
viperusteta!

Väike-Maarja valla noorevolikogul algas teine ametiaeg

Marju Metsman

nisatsioone.
Lääne-Virumaa täiskasvanud õppija nädala tunnustamisüritus toimus 7.
oktoobril Rakveres Rohuaia lasteaias,
kus aasta õpiteo kategoorias pälvis
tunnustuse ka Simuna Naisteklubi.
Projekti „Õppides oled õnnelik“ raames
korraldatud erinevate koolituste ja kogukonda õppima julgustamise eest pälvis naisteklubi eripreemia „Kogukonda

LÜHIDALT

Raili Veelmaa
Rakke kooli matemaatikaõpetaja
Maakonna matemaatika aineühenduse juht

Simuna Naisteklubi tunnustati kogukonda
õppima julgustamise eest
7. – 16. oktoobrini toimunud täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames
toimusid üle Eesti mitmesugused
elukestvat õpet ja täiskasvanute koolitamise tähtsust rõhutavad üritused.
Traditsiooniliselt tunnustatakse täiskasvanud õppija nädalal ka täiskasvanute õppimisalaseid saavutusi, õppima ergutavaid õpitegusid, innustavaid
koolitajaid ja õppimist toetavaid orga-
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õppima innustav“.
7. oktoobril teistkordselt toimunud
üle-eestilisest
täiskasvanuhariduse
sündmusest “Õpitund 2020“ võttis osa
144 õpimeeskonda, kellest üks oli digipädevust arendanud Väike-Maarja vallavalitsuse meeskond.
Ene Preem
TÕN tugimeeskonna liige

Väike-Maarja valla noortevolikokku kuulub selle hooaja algusest kümme täisliiget ning kolm vabaliiget erinevatest valla piirkondadest. Valitud on noortevolikogu uus juhatus, kuhu kuuluvad esimees Eliis Mätas ja aseesimehed Emma
Laansalu ja Eliise Joonas.
7. novembril sai Ebavere tervise- ja spordikeskuses kokku 13 noortevolikogu täis- ja vabaliiget, et arutada uue hooaja tegemisi, valida uus juhtkond ning
tutvuda üksteisega.
Sellel aastal on noortevolikogu sisekorralduses veidi muudatusi. Nimelt jätkab Väike-Maarja valla noortevolikogu mentorina noortevolikogu taasasutaja
ja endine esimees Maris Praats, vallapoolseks abiks on Väike-Maarja valla vallavanem Indrek Kesküla ja noortekeskuste poolt Väike-Maarja valla noortekeskuste juht Sandra Laas. Noortevolikogu jaguneb kahte valdkonda: sisuloomeja ürituste valdkond, mida asuvad juhtima aseesimehed (vastavalt Eliise Joonas
ja Emma Laansalu).
Sellest aastast hakkab noorteorganisatsioon tegema rohkem koostööd ka
Väike-Maarja valla erinevate komisjonidega, samas panustab ka noori harivate
ürituste korraldamisese. Alustatakse tihedamat koostööd valla kõigi koolide
õpilasesindustega ning planeeritakse ja viiakse ellu regionaalset koostööd Lääne-Virumaal. Koostöösoovi on avaldanud ka näiteks Järva valla noortevolikogu.
Uue hooaja esimene sündmus saab olema helkurinädal, mis viiakse läbi juba
novembri lõpus. Olenevalt koroonapandeemiast on aasta lõikes plaanis korraldada veel Väike-Maarja vallavolikogu simulatsioon kõigile huvilistele noorte
seas Väike-Maarja vallast, kohtumine õpilasesinduste esindajatega arutamaks
kõige soodsamaid koostöövõimalusi, Väike-Maarja valla õhtune maastikumäng
ja palju muud põnevat ning harivat. Lisaks sellele soovime teha erinevaid koostööprojekte teiste noortevolikogude ja -organisatsioonidega.
Eliis Mätas
Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees

Naisteklubi eestvedaja Mary Tammet õnnitlusi vastu võtmas. Foto Rohuiaia lasteaed

Noortevolikogu arutas uue hooaja tegemisi ja valis uued juhid. Foto Inna Maršalova
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Kohtumised raamatukogus ja raamatukoguga

Rakke lauluvõistlusel selgitati parimatest parimad

Sel aastal kevad tuli teisiti.
Kevadel ärajäänud lauluvõistluse lükkasime sügisesse. Taas on ärev aeg, kuid
kutsusime siiski laululapsed
enne koolivaheajale minekut kokku, et teha üks tore
kontsert ja valida parimatest
parimad esindamaks meie
piirkonda valla laste lauluvõistlusel Väike-Maarjas.
Kuulamas oli ka zürii koosseisus Eve Põldmaa,
Leelo Ambos ja Eliis Mätas.
Ja tulemused siis parimates sellised. Neljaaastastest Paula Alatsei, Mia Kabral, Maarja O janurm. 5–6-aastastest Anton Hütt, Sirel Selbak. 7–9-aastastest
Ketlin Kull, Käret Kärol Kaasik, Greete Eliise Deedin. Parimad 10–12-aastased
olid Karel Kurvits, Mihkel Martjak ja parim 13-aastane oli Karolina Kull (pildil),
kes valiti ka publiku lemmikuks.
Okas kurku laululastele! Loodame, et kõik õnnestub ka Popp Tipp-Popp
Täpil. Aitäh helimees Silver Aasumetsale ja fotograaf Igmar Mattole. Ja tänu
Arvi Graubergile võime meie lauluvõistlust ka Youtube kanalilt järelvaadata.
Rene Põllumaa

Seltsimaja kogub pühadeks kudumeid

Väike-Maarja seltsimaja alustab esimesest advendist kudumite kogumist, et
neist valla abivajavatele peredele jõulupakid valmistada.
„Jõulude eel on tavaks head teha ja see kindasse või sokki kootud jõulusoojus on armas,“ rääkis Väike-Maarja seltsimaja juhataja Terje Kümnik, kes enne
mõtte teokstegemist võttis eelnevalt ühendust valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinksiga ja oma ideele rohelise tule sai.
Abivalmid inimesed saavad seltsimaja algatusele kaasa aidata, tuues kodus seisma jäänud, kuid terveid ja puhtaid kootud sooje kindaid-sokke, mütse-salle Väike-Maarja seltsimaja juhataja kätte või neid ise kududa.
„Hakkame heade inimeste annetusi koguma esimesest advendist ja hea,
kui need jõuavad meieni hiljemalt 14. detsembriks, siis on päkapikkudel aega
pakid kokku panna ja jõuluks valla sotsiaalosakonnaga koostöös abivajajateni
toimetada,“ sõnas Kümnik ning ärgitas inimesi vardaid haarama ja kudumite
sisse jõulusoojust kuduma.
Kristel Kitsing
toimetaja

Simuna Naisteklubi korraldab kadripäeva

Teisipäeval, 24. novembril kell 18.00 saame kokku Simuna rahvamajas naisteklubi kohvikus.
„Põhja Eesti kohalik toit tuntuks“ projekti raames on kõigil huvilistel võimalus osa saada kadripäevatoitude valmistamisest ja mekkimisest. Õpituba
viivad läbi Kartul Simunast perenaised.
Heasoovlike õnnetoojate sanditamiskombeid tutvustab Mare Taar. Kadripäeva laule ja seltskonnatantse õpime Simuna Kapelli saatel.
Huvilistel tulla kohale valgetes kadrirõivastes, võimalusel võtta kaasa lapsed ja lapselapsed ning valgeid salle, kübaraid ja maske, et kohapeal mängida
läbi üks näitlik sandiskäimine.
Ürituse korraldab MTÜ Simuna Naisteklubi, rahastada aitab MTÜ PAIK.
Osalejatele üritus tasuta. Info tel 514 3011.
Mary Tammet

Vallamaja seinu kaunistab Kairo Kiitsaku fotonäitus

Kairo Kiitsaku maaliline fotonäitus „Maa ja taeva vahel“ rändab juba neljandat aastat mööda Lääne-Virumaad. Nüüd on see jõudnud kaunistama Väike-Maarja vallamaja seinu.
Näituse pidulik avamine toimus esimest korda 2016. aastal Simuna rahvamajas. Pildid on käinud ka Jõgeval, Tartus ja Türil.
Kristel Kitsing
toimetaja

Vallamaja teisel korrusel saab näha Kairo Kiitsaku loodusfotosid. Foto Kristel Kitsing

Ü

le-eestilised
raamatukogupäevad „Kohtumiseni raamatukogus“ toimusid oktoobri
II pooles ka tänavu vaatamata pisut eriskummalisele aastale. Väike- Maarja kogu leidis oma inimestele
tegevust ja uudistamist nii oma majas
kui väljaspool ja ühendas jõud teiste
toimekate majadega.
Nimelt head naabrid noortekeskusest korraldasid 21. oktoobril internetiturvalisuse loengu meie saalis, mis oli
mõeldud nii lastele kui nende vanematele. Veebikonstaabel Ville Ränik selgitas enda ja teiste head käitumist sotsiaalmeedias, õpetas veebihügieeni ja
viirusetõrje põhimõtteid ning julgustas
sekkuma märgates internetikiusamist.
24. oktoobril lõime kaasa rahvamajade päeval ja tõime raamatud sinna,
kus inimesed kokku said. Soovijad võisid leida kasutatud ja mahakantud raamatute seast enda jaoks uut kirjavara.
Valikus oli peamiselt kergemat lugemist pimedatesse sügisõhtutesse, aga
oma koha leidis laual luule, pisut lastekirjandust ja teaduskirjandust. Pärastlõunal toimetasid lapsed meie töötoas
pesulõksutegelaste meisterdamisega.
Lihtsatest puidust tarbevidinatest said
vahvad jänesed, haid, lennukid, krokodillid, Minionid ja muude multikate
tegelased. Osad meisterdused rändasidki koos omanikuga järgmisse töötuppa kaasa, kus toimetas Nukufilmi
lastestuudio ja pandi kokku täitsa oma
filme.

Tegusad töötoalised päevakeskusest.
Foto Kristel Lehtme

Armsa traditsiooni jätkamisel tulid
meie tegemistega kaasa aga juba suuremad lapsed. Raamatukogupäevad
on avanud ettelugemise päev ja selle
raames oleme kokku viinud kooli- ja
abituuriumieelikud. Tänavu jäi see vaheajanädalale, kuid lükkasime selle
lihtsalt edasi toimekamale päevale. Nii
kohtuski seltskond hoopis seltsimajas

27. oktoobri hommikul, et läbi mängu
pisut tuttavamaks saada ja üks õpetlik
lugu algavasse päeva kaasa võtta. Vahva oli noorte pealehakkamine ja lusti
jätkus, sest üksteisele õpetatud mängud tekitasid palju elevust. Suur tänu
õpetajatele, et te mõttega kaasa tulite
ja selle päeva nii rõõmsaks tegite!
Juba Puhh teadis, et kes hommikuti külas käib, see ikka päris asjata ei
longi. 28. oktoobri külalistega päevakeskusest läks meil küll nii. Käärisime
käised üles ja hakkasime meisterdama.
Ikka pesulõksudega, sest sügisest pakatavad lehed on vaja millegagi kokku köita või mõne tegelasega näiteks
pluusikraed kaunistada. Harjutasime
kätt koos hiirekesi meisterdades ja siis
sai igaüks juba ise veel mõelda, mis
tegelast oleks vahva teha. Käiku läksid kõiksugu erinevad materjalid ning
liimipüstoliga muutusid meisterdajad
järjest osavamaks. Kuna sügisel lendab
suur osa linde ära, leidsime sellegi vastu abi – tegime ise vahvaid tiivulisi, mis
jäävad noortele silmailu pakkuma kogu
aeg.
Selliselt kulgesid meie raamatukogupäevade tegemised, kuid põnevaid
ettevõtmisi on meil muulgi ajal. Kuna
juba pisut kasutasin laenatud sõnu,
teen seda korra veel õpetaja Lauri
moodi: Ärge siis raamatuid unustage!
Kohtumiseni raamatukogus!
Kristel Lehtme

Klubi Härmalõng pidas sügishooaja avapidu
11. oktoobril toimus klubi Härmalõng
sügishooaja esimene pidu. Kuna kevadel jäid kõik üritused ja peod ära
seoses eriolukorraga, siis nüüd sügisel
ikkagi üritused toimuvad. Olgugi, et ka
hetkel on väga ärev aeg, kuid inimesed
tahavad käia ja tulevad ikkagi kodust
välja. Kõikidel meie üritustel on tagatud maskid ja automaatsed desinfitseerimisjaamad, seega keegi ennast
ohustatuna tundma ei pea, vajadusel
hajutame ka kohti. Kes tunneb, et on
haige, see jääb koju ja hoiab sellega
teiste tervist. Nii oli ka Härmalõnga
peoga. Kes tundis, et ta peab koju jääma, siis seda ta ka tegi. Kuid kohale oli
tulnud omajagu inimesi, nende hulgas
paar uut külastajat, kes andsid teada,
et hakkavad ka edaspidi käima, kuna
pidu oli väga vahva. Uued liikmed ja
külastajad on alati teretulnud.
Kuid veidi peost endast ka. Päeva
viis läbi Taavi Taar, kes tegi laulu, mänge, tantsu ja viktoriini. Külalisteks oli
kutsutud Muusika- ja kunstikooli Kaur
ajaloolise tantsu ansambel Fioretto,
kes tegutseb 2012. aastast. Külli Kressa
juhendamisel viljeletakse hilisgooti, renessansi- ja barokiaja õukonnatantse,
sekka veidi kodanlikku ülestähendatud
pärandit. Üles astus ka 2012. aasta juunis asutatud arhailise meestelaulu an-

Fioretto. Foto Terje Kümnik

sambel Lüü-Türr. Fioretto õpetas ühe
tantsu ka meie pidulistele.
Lüü-Türrile on südamelähedane
regilaul. Lauldakse põhiliselt regilaule
Põhja-Eestist, Lääne-Eestist ja Lõuna-Eestist, aga ka uuemaid rahvalaule
ja lorilaule üle kogu Eesti. Nende laululaekas on ligi 500 laulu. 95% nendest
lauludest on arhiividest, vanadest salvestustest ja laulikutest leitud. Nime
said nad endale nii, et neil jäi pilk pidama rahvapärastel linnunimedel.
Neist kõige põnevam tundus olema
Lüü-Türr, mis on öösorri üks paljudest
rahvapärastest nimedest. Ja nii oligi
punt endale nime saanud. Ka nemad
kaasasid mõnda tuttavamat laulu kaasa
laulma ja järgi kordama.

Pidu läks igati korda, seekord küll
ilma Härmalõnga presidendi Anne Liis
Taluta, kes tervislikel põhjustel ei saanud ise peol viibida, kuid pidu seetõttu
pidamata ei jäänud. Soovime Anne Liisile kiiret paranemist ning loodame, et
juba järgmisel peol saame teda näha.
Järgmine pidu on juba 15. novembril,
kus tähistatakse seeniortantsurühma
Kuremarjad 30-ndat juubelit. Sinna on
samuti kõik oodatud, kuid sellele peole
peab eelnevalt ette registreerima, sest
pidu on laudadega. Seniks jällenägemiseni. Püsige terved ja ilusat kuldset
sügist!
Terje Kümnik
Väike-Maarja seltsimaja juhataja

Väike-Maarja muuseumis tutvuti hõimupäeval maridega
17. oktoobril tähistasime muuseumis
traditsiooniliselt hõimupäeva. Sellel
aastal keskendusime maridele. Külla
tuli meile Eestis elav mari, režissöör
Aleksei Aleksejev, kes tõi kuulajaskonnale kaugel asuva sugulasrahva kohta
uusi ja huvitavaid teadmisi.
Koroonaajale vastavalt oli muuseumisse kogunenud just õige hulk inimesi, et südamerahuga autori poolt kaasa
toodud linateoseid vaadata. Näitamisele tuli kaks huvitavat filmi, mis avasid
vaatajatele natukene maride salapärast
maailma.
Film nimega „Lõikuspüha“ tutvustas
Tatarstanis elavaid idamarisid ja nende traditsioonilist päeva, mil tuuakse
lauale kõiksuguseid aiasaadusi, et tänada mari jumalaid hea viljasaagi eest.
Teises filmis, nimega „Hanepäev“
tutvustati mari kombeid, mis seotud sügisel aset leidva kalendripühaga,
mille juured ulatuvad muistsetesse aegadesse. Ka eestlaste pühadekalendris
on hanepäev, see on üks päev enne
kadripäeva.

Aleksei Aleksejev (vasakul) tõi kuulajaskonnale kaugel asuva sugulasrahva
kohta uusi ja huvitavaid teadmisi. Foto Heili Tammus

Nagu selgus, ei ole Marimaal elav
rahvas Maarjamaal elavast rahvast nii
väga erinev. Meil on palju ühiseid jooni ja traditsioone. Näiteks võib tuua
pulmad ja kosimise või siis kadripäeva
kombed.
Samas leidsime arutelu käigus ka
ühiseid murekohti, mis väikerahvastel
suure naabri külje all tekkida võivad.
Peamiseks probleemiks on maridel
oma keele säilimine, sest aastast aastasse on mari keel maride kooliprogrammist aina taha poole tõrjutud.
Aleksejev nägi päästva lootuskiirena keele säilimisel Eestist Marimaale

jõudnud keelekümbluse programmi,
kus Eesti ülikoolides õppivad mari filoloogid kodumaale naastes hakkavad
maridele nende emakeelt õpetama.
Maride kombekohaselt peab alati
pidulaual olema mingi piimatoode ja nii
oli ka sel korral. Kui siinkirjutaja ämma
poolt valmistatud kohupiimakoogid
maitstud ja kaubandusvõrgust soetatud kali joodud, oli aeg hõimupäevale
punkt panna ning uute teadmiste võrra
rikkama koju minna.
Edgar Tammus
Väike-Maarja muuseumi juhtaja
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Rahvamajade päev – 133 aastat kogukonna liitjana

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver viis
läbi ohutu seenelkäigu töötuba. Foto Terje Kümnik

Väike-Maarjas
24. oktoobril toimus üle-eestiline Rahvamajade päev. Sellest päevast võttis osa ka Väike-Maarja seltsimaja.
Avasime oma uksed keskpäeval ja tervituseks astus lavale
Väike-Maarja seltsimaja noortebänd Küpsised Taavi Taari juhendamisel. Kell 13 algasid juba
erinevad töötoad ja õhtu lõppes
disko tähe all.
Päev oli väga meeleolukas
ning rahvast jagus igasse töötuppa. Mõnes neist oli küll vä-

hem inimesi, aga võib öelda, et
päev läks igati korda. Igast tegevusest sai ka väike ülekanne
tehtud, neid on võimalik näha
seltsimaja Facebooki lehel.
Olles kindel, et päev igati
korda läks, küsisin tagasisidet
ka töötubade läbiviijatelt ning
vastu peegeldus ainult positiivne tagasiside, mis tegi südame
soojaks ja andis tugeva positiivse laengu. Pilliõpituba läbi viinud Taavi Taar ütles „Oli väga
tore. Huvilisi oli ka omajagu ja

Rahvast jagus igasse töötuppa. Foto Terje Kümnik

eks rahvas ootabki seltsimajalt omalaadseid üritusi.“ Väike-Maarja seeniortantsurühma Kuremarjad juhendaja Ene
Saaber lausus „Päev oli väga
tore. Üllatuseks oli pealtvaatajaid väga palju ja tuldi ka kaasa
tantsima, kedagi ei pidanud
sundima. Meeldis väga see, et
kõik tantsurühmad said koos
kokku, tavaliselt seda väga tihti
ei juhtu.“ Oma tagasiside andis
ka MTÜ Nukufilmi Lastestuudio juhendaja Lia Liin „Väga tore
oli. Oleks teinud pikemaltki, aga
lapsed said otsa ehk väga kiirelt
sai film valmis. Kuid me tahaksime kindlasti teie majja tagasi
tulla ja jälle õpituba korraldada.
Teie maja on väga ilus ja vastuvõtt väga sõbralik.“ Valminud
nukufilmi on võimalik leida seltsimaja Facebooki lehelt. Kelle
lapsed antud töötoas osalesid,
siis on võimalik see film teile ka
meilile saata.
Improteater Ruutu10 juhendaja Martin Junna vastas
nii „Ülimalt lahe päev. Sai palju
nalja ning kõik olid väga improviseerivad. See oli äge, et kahe
osalejaga sai ka inimeste ette
astuda. Teie majja tuleksin teinekordki tagasi, teil on väga lahedad inimesed.“ Ka külastajad
jäid päevaga väga rahule.
Siinkohal tahaksingi tänada
kõiki, kes sellele päevale kaasa
aitasid: Kristel Lehtme (pesulõksust loomade meisterdamine), NKK Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver
(ohutu seenelkäik), Taavi Taar
(pilliõpituba ja ans Küpsised
juhendaja), Ene Saaber ja Aino
Lukman (naisrühma Maarjakelluke juhendaja) ja Egne Liivalaid
(tantsurühm Tarapita ja noorte
rahvatantsijate juhendaja) – kõik
nad viisid koos läbi tantsutunni.

Simunapäev Simunas
Minu juured ulatuvad Rapla
maakonda Kuimetsa külla. Pildistamisega sai alustatud juba
varases eas, esimene fotoaparaat oli Smena 15. Enamjaolt
olid tegemisel vaid mustvalged
pildid, sest need filmid olid odavamad.
Simunasse tõi tee aastal 2007
perekondlikel põhjustel. Esialgu
sai meie pilvi pildistatud. Siinne pilvemaastik on meeletult
mitmekesine, mis muudab selle eriti huvitavaks. Tänu minu
ja Kairo Kiitsaku võidufotodele nimetati aastal 2013 Simuna
läätspilvede pooluseks Eestis.
Aastal 2012 sain ilm.ee korraldatud konkursil „Pilvejaht“
esikoha pilvepildiga Cumulonimbus humilis. Teine esikoht
tuli aastal 2016. „Pilvepiir 2016“
konkursil pilvedega Kelvin-Helmholtz mesodel (helkivatel ööpilvedel).
Tavaliselt pildistan kõike,
mis ette juhtub. Ülekaalus on
veidi minimalistlik lähenemine.
Ma pole kunagi varem suutnud
ühe koha peal püsida ja oodata kedagi pildile tulemas. Meie
kohalik jäälind harjutas ka mind

ootama. Varem poleks ma uskunud, et suudan tunde paigal
olla ja kedagi oodata, nüüd pole
see enam probleemiks. Olgugi,
et ma ei tee pilti nagu fotograafid st mõeldes ümbruse mõjule.
Ometi on iga pilt saanud endale
kaasa hea energia, mida on võimalik tunnetada lisaks nägemisele ka muude meeltega.
Nii kirjutab endast kohalik
loodusfotograaf Janek Pärn.
Sel aastal tähistasime naisteklubis
simunapäeva
juba
viiendat korda. Kuna simunapäev, 28. oktoober oli sel aastal nädala keskel, otsustasime
ürituse läbi viia koos Simuna
rahvamaja, Simuna koguduse ja Simuna naisteklubiga 24.
oktoobril, üleeestilisel avatud
rahvamajade päeval. Eestimaa
Rahvamaja Päeva motoga, „133
aastat kogukonna liitjana“, sobis
see suurepäraselt.
Avasime pidulikult Janek
Pärna fotonäituse. Pärast Narvast pärit ansambli Trio Senjo
kontserti oli kõigil huvilistel
võimalik küsida Janekult näitusel eksponeeritud fotode kohta.

Marju Metsman (rääkis maja
ajaloost), Mary Tammet (pani
kokku rahvamajade päeva logo),
MTÜ Nukufilmi Lastestuudio
ja improteater Ruutu10. Suur
aitäh maja perenaisele Katrin
Zirgile abi eest ja meie helitehnikule Silver Aasumetsale, kes

jõudis igasse kolme valla kultuuriasutusse ning suutis õhtul
veel läbi viia diskot ja öist ekskursiooni. Suur tänu ka Markusele ja Kardole, kes olid disko
läbiviimisel samuti abiks. Aitäh
teile kõigile, ilma teieta ei oleks
see päev olnud selline nagu ta
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oli.
Leidke tee meie juurde ka
muul ajal, olete alati oodatud!
Olge terved, hoidkem üksteist
ja näeme jälle!
Terje Kümnik
Väike-Maarja seltsimaja juhataja

Rakkes
Sellise tunnuslausena oli välja
hõigatud üle-eestiline Rahvamajade päev, kui üle Eesti olid
oma uksed avanud üle saja rahvamaja, seltsimaja, klubi, külakeskuse.
Nii ka Rakke kultuurikeskus
võttis väljakutse vastu. Hommikukohvilauas olid vestlusringis
kultuurikeskuse head haldjad,
ringijuhid ja abilised. Oli rõõm
meiepoolne kui esimesteks külalisteks ja meiega kohvilauas
ühinesid rahvakultuurispetsialist Annika Aasa ning haridus
– ja kultuurispetsialist Ingrid
Pärnamäe – head sõbrad ja kolleegid maakonnakeskusest. Nemad olid võtnud nõuks läbi käia
meie maakonna kultuurimajad
ja kaeda, mis siis sellel päeval
põnevat tehakse.
Meie majas olid avatud ringitunnid. Kõik ringijuhid koos

Kadakane. Foto Helen Potman

ringidega näitasid oma tavapärast tööd: tantsuringid õppisid
ja kordasid tantsusamme, pillitunnis sai näppida ukulelet ja
proovida, kuidas see hääl sealt
välja tuleb. Naisansambli tunnis
harjutati rahvalaulu ja korrati
tuttavaid lauluviise.
Lastele oli väikeses saalis
avatud kinosaal, vaatamiseks
oli Kino Maale raames „Lotte ja
kadunud Lohed“ ning veel mitmeid eesti animafilme. Vahe-

Pillitunnis sai harjutada ukulelet. Foto Helen Potman

peal oli pannkoogipaus, sai natuke keha kinnitada ja siis taas
filmimaailma sukelduda.
Õhtu lõppes Eesti mänguga
Rakke moodi. Eestvedajateks
Gaute Kivistik ja Margo Mitt.
Küsimused olid põhiliselt meie
piirkonna kohta. Ei pääsenud
me ka Rohke Debelaki libauudistest ja mõnusatest ajakohastest lauludest „Minu isa oli ausus ise“ esituses.
Vaatamata keerulisele ajale
käis meie majas sellel päeval
108 inimest – kõik said ise oma
nime kirja panna. Aitäh kõigile,
kes selle päeva ettevalmistuse
ja läbiviimisel abiks olid: Riina,
Helen, Liia, Ivi, Moonika, Ain,
Silver, Birgit, Madis, Arvi. Aitäh
sulle väike ja suur isetegevuslane, kes sa ikka meie majja tuled.
Kohtume taas järgmisel aastal!
Rene Põllumaa

Pasunakooril täitus 25. tegutsemisaasta

Kolm aastat tagasi tekkinud
mõte fotonäitusest sai teoks
tänu Väike-Maarja vallavalitsusele. Kõik fotod, mis näitusel
näha, on pildistatud Simunas.
Meil on juba traditsiooniks
saanud, et ka kohaliku kooli õpetajad tulevad oma klassi
õpilastega rahvamajja näituseid
külastama. Läbi Janeku tehtud
fotode avaneb kohati müstiline
vaade väikese maakoha kaunile loodusele. Näituse nimeks
sai „Elu on maal“. Neid sõnu
saab tõlgendada mitmeti. Janek
õpetab läbi oma kaamerasilma
meid maailma nägema maalilisel moel.
Suur tänu Simuna Naisteklubi küpsetajatele, kes täitsid
kohvikulaua maitsvate suupistetega. Suur tänu Mairele ja Silverile.
Janek Pärna loodusfotode
näitust saab Simuna rahvamajas
nautida aasta lõpuni rahvamaja
lahtiolekuaegadel.
Mary Tammet
Simuna Naisteklubi

Janek Pärna loodusfotode näitust
saab Simuna rahvamajas nautida aasta
lõpuni rahvamaja
lahtiolekuaegadel.
Foto Mary Tammet

Sel sügisel täitus taasloodud
Väike-Maarja Pasunakooril 25.
tegutsemisaasta.
26. oktoobril 1995 a tuli Väike-Maarja rahvamajas kokku
seitse puhkpillimuusikut, et
arutada
koosmusitseerimise võimalusi. Kohalik oli neist
ainult orkestri juht ja kokkusaamise korraldaja Vallo Taar.
Teised mängijad tulid Rakkest,
Tamsalust, Simunast ja Kiltsist.
Esimesel kokkusaamisel viibisid: Raivo Lina (klarnet) ja Vahur
Elbre (trompet) Rakkest, Aare
Limberg (tenor) ja Mart Mustma
(trompet) Tamsalust, Vladimir
Tsõganov (trompet) Simunast
ja Jakob Lamp (tuuba) Kiltsist.
Hiljem lisandusid Rein Kurg
(trompet), Aivo Kruup (tuuba),
Meelis Allsoo (klarnet), Peeter Albi (tenor), Vello Paas (alt),
Andrus Kroll (löökpillid) ja Mart
Lepik (bariton). Proovipäevaks
otsustati jätta neljapäev ja nii
on see kestnud 25 aastat. Kollektiivi nimeks sai Väike-Maarja
Pasunakoor. Seda ajaloolise järjepidevuse kandmiseks. Nimelt
1896 a loodud Väike-Maarja
puhkpilliorkester kandis toona
nime Väike-Maarja Pasunakoor.
Praeguse koosseisu esimene etteaste toimus 5. jaanuaril
1996. Siis oli orkestris mängijaid
juba üle kümne. Esitati F.Beràti „Kodumaa“ ja katkendit F.
Loewe muusikalist „Minu veetlev leedi“. Lisaks mõned marsid.
Esinemine läks korda ja orkestri
tegevus jätkus täie hooga.
1996. a loodi Väike-Maarja
Muusikakool. Sealt hakkas tasapisi tulema täiendust noorte
muusikute näol. Eks praegune
koosseiski ole enamasti muusikakooli kasvandikud või vilistlased. Aastate jooksul on Väi-

Väike-Maarja Pasunakoori praeguse koosseisu moodustavad enamasti
muusikakooli kasvandikud või vilistlased. Foto erakogu

ke-Maarja
Pasunakoorist
läbi käinud
kindlasti
mitme orkestrijagu
noori muusikuid. Eriti
hea meel on nende üle, kes jätkavad pillimängu harrastamist
kas hobi- või kutselise muusikuna. Kutseliste muusikutena
nimetaksin meie orkestrist võrsunud Mart Ausi ja Taavi Orrot.
Puhkpilliõpetajana
tegutseb
Taavi Taar. Tema on ka meie
orkestri abidirigent ja ühtlasi
kollektiivi tegemistega tihedalt
seotud.
Nende 25 aasta jooksul on
kollektiivil olnud esinemisi üle
300. Esinetud on kõikidel kohalikel, aga samuti maakondlikel
üritustel. Üles on astutud nii
Tartus kui Tallinnas, Narvas ja
Narva-Jõesuus, Valgas ja Jõgeval
ning paljudes teistes paikades
üle Eesti. Osaletud on kõikidel

Väike-Maarja puhkpilliorkester 1937.a.
Foto Väike-Maarja muuseumikogust

EV laulupidudel. Esinemisgeograafia on viinud Väike-Maarja
Pasunakoori ka väljapoole Eesti piire. Üles on astutud Lätis,
Leedus, Soomes ja ka Saksamaal. Kõige meeldejäävam on
2006. a osalemine Saksamaal
Heikendorfi Euromuusika festivalil. Seal saavutas kollektiiv
kontsertklassis III koha ja saabus koju karikaga.
Oma 25. sünnipäeva tähistab Väike-Maarja Pasunakoor
kontserdiga pühapäeval, 6.
detsembril kell 15 Väike-Maarja
seltsimajas. Kaastegev laulja ja
muusik Karl Madis. Tulge kuulama!
Vallo Taar
orkestri dirigent
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Maadlusuudised
31. oktoobril osalesid meie noormaadlejad Kallaveres Aleksander
Abergi mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses. Kohal oli 25
klubi 157 maadlejaga. Saavutasime järgnevad kohad: Virgo Raja - 1.
koht, Astor Argos - 2. koht, Siim Argos - 3. koht, Kristjan Jaago - 3.
koht, Joel Visnapuu - 3. koht.
Laupäeval, 24. oktoobril võistlesid Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi noormaadlejad Tääksis toimunud Nublust Nabini järjekordsel etapil vabamaadluses. Saavutasime järgnevad kohad:
Anu-Liis Raudsepp - 1. koht, Heidi-Lii Jaago - 3. koht, Astor Argos
- 4. koht, Siim Argos - 5. koht, Robin Engaste - 6. koht.
Laupäeval, 17. oktoobril osalesid Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi noormaadlejad laste karikavõistluste järjekordsel etapil Rakveres. Seekord maadeldi kreeka-rooma maadluses.
Saavutasime järgnevad kohad: Oliver Bammer - 3. koht, Heidi-Lii Jaago - 2. koht, Siim Argos 2. koht, Robin Engaste - 6. koht,
Oskar Bammer - 4. koht.
Laupäeval, 10. oktoobril Türil toimunud Nublust Nabini vabamaadlusvõistlusel saavutasime järgnevad kohad: Anu-Liis Raudsepp - 1. koht, Heidi-Lii Jaago - 3. koht, Siim Argos - 3. koht, Astor
Argos - 5. koht, Robin Engaste - 6. koht, Oskar Bammer - 6. koht.
Lembit Kalter

K

Katy-Ly Randviir pani Eesti noorte
meistrivõistlustel oma paremuse maksma

evadise
eriolukorra
tõttu ära jäänud Eesti
noorte meistrivõistlused kuni 14-aastastele
peeti nüüd 16. ja 17. oktoobril
Haapsalu spordikeskuses. Väike-Maarja laskurid olid päris
edukad – võideti kokku üks
kuld- ja pronksmedal.
16. oktoobril alustasid kuni
14-aastased harjutusega 30 lasku spordipüstolist. Tulejoonele
kogunes 15 laskurit Eesti spordikoolidest ja klubidest. Lasketiir oli meie laskuritele uus ja
vajas head kohanemist. Esimesena alustas Kati-Ly Randviir,
keda peeti küll üheks favoriidiks, aga esimese seeria järel
prognoositi talle alles kolmandat kohta. Kati-Ly kohanes kiiresti ja kahe järgneva seeriaga
pani oma paremuse maksma.

Kati-Ly Randviir naases Eesti noorte meistrivõistlustelt kulla ja pronksiga.
Foto erakogu

Kogusummaga 259 silma võitis
kuldmedali ja Eesti meistri tiitli,
jättes teise koha omaniku küm-

ne silma kaugusele.
Teine harjutus 20 lasku
õhupüstolist pakkus ka paras-

jagu närvikõdi. Pärast esimest
seeriat tõusis Kati-Ly kindlaks
liidriks, aga teise seeria üks
äpardunud lask muutis kõik
ning kogusumma lubas ainult
pronksmedalit. Saime korraliku
õppetunni ja loodame, et paremad päevad on veel ees.
Samal päeval lasid ka spordipüssilaskurid 30 lasku lamades.
Meie noortest saavutas Argo
Larionov 5. koha ja Pilleriin
Vaarik 6. koha, kes pidi esindama ülejäänud Eestit suure
Narva spordikooli vastu. Arvestades püssilaskurite vähest
võistluskogemust ja spetsiifilise
korraliku püssilaskuri varustuse
puudumist, oli seegi ilus saavutus sellisel suurel võistlusel.
Jaanus Raidlo

Koolide personal võttis mitmevõistlusel mõõtu

Laupäeval, 10. oktoobril toimus Türi uues spordihoones Nublust Nabini seeriavõistluse III etapp. Võistlustel osales neli Rakke
noormaadlejat. Parima tulemuse maadles välja Karmel Karro, kes
saavutas oma vanuseklassis esikoha.
Tulemused: -62 kg: Karmel Karro (ülal pildil keskel) (1. koht);
-57 kg: Karmo Karro (5. koht); -62 kg: Robin Sepa (5. koht); -33 kg:
Marta Luisa Rückenberg (6. koht).
Janar Rückenberg

Rakke kooli 5. klass koos klassijuhataja Malle Lepaga. Foto Janar Rückenberg

Kolmapäeval, 21. oktoobril kulmineerus Rakke kooli võimlas Väike-Maarja valla koolide
peronali sportliku mitmevõistluse sari. Koos käidi kolmel
korral ja kokku tehti läbi 15 tegevust (iga kord viis ala). Esimene etapp toimus 2019. aasta 9.
oktoobril, teine etapp käeoleva
aasta 5. veebruaril ja kolmas
ehk viimane etapp leidis aset
21. oktoobril. Sellel ettevõtmisel oli kolm taotlust: õpetajate ja
koolitöötajate sportlik eeskuju,
valla haridusasutuste personali omavaheline tutvumine ja
sportlik mõõduvõtmine.
Alade valik meie kooskäimisel oli taotluslikult mitmekesine. Üritasin pakkuda traditsioonilisi ja tuntud sportlikke
tegevusi, kuid kahtlemata olid
mitmed alad paljude võistlejate jaoks ka päris uus kogemus.
Usun, et oli piisavalt sportlikku
pingutust, tuli teha head meeskonnatööd, aga kindlasti sai ka

Viiendikud tegid meetreid kogudes uue rekordi

Spordinädalal koguti meetreid ja klasside arvestuses võitis 5.
klass. Kuna autasustamine toimus 7. oktoobril, siis võlgnen 5.
klassile selle, et üldsus ka teaks, kellega Rakke kooli 5. klassi näol
täpselt tegemist on. Selles klassis on kokku 18 õpilast, kellest lausa 15 käis liikumas spordinädala kõigil viiel päeval. Tagajärjega
342 575 meetrit võitsid nad 2020. aasta spordinädala ja tegid klasside arvestuses uue rekordi!
Janar Rückenberg

Malest

Väike-Maarja valla MV males toimuvad 15. novembril kell 11.00
Rakke kultuurikeskuses. Lisainfo Heino Tasa, tel 514 0073.

Rakke Trimm 2020

S

eptembriga lõppes tänavune Rakke Trimmi sari ja tänaseks on sellest osalusvõistlusest tehtud kokkuvõtted.
Osalejaid kokku nagu eelmiselgi hooajal üle poolesaja ja
osaluskordi tublisti üle tuhande. Naiste arvestuse tublimad Raili Veelmaa, Aimi Vaimel, Mari Pass, Angela Vaimel, EneReet Talvar ja Raili Uudla. Nende osaluskorrad kõigil üle saja.
Meeste tublimad Raivo Aun, Rain Harjo ja Alari Uudla. Tüdrukute
aktiivsemad: Nele-Liis Kirsipuu, Kaisa Potman ja Gätriin Potman.
Poiste tublimad: Markus Poom ja Rasmus Kurvits.
Tavaliselt oleme teinud autasustamise kevadisel talgupäeval,
aga tänavune jäi eriolukorra tõttu ära ja ka 2019 Trimmi autasustamine on veel toimumata. Proovime nüüd uuesti veel selle
aastanumbri sees mõlemad tunnustamised läbi viia. Aasta lõpus
on plaanis veel Rakkes kaks rahvarohkemat spordisündmust ja
loodame nende raames Trimmi parimaid tunnustada ning kõigi
osalejate vahel ka peaauhinnad loosida. Jälgige reklaami!

Rattasõidud
Oktoobris jätkus Cyslo-crossi hooaeg ja peeti ka riigi meistrivõistlused sellel alal. Spordiklubile Rakke tuli ka sealt hooaja viimaselt
tiitlivõistluselt medalilisa. Maris Kaarjärv võidutses N Seenior 2
vanuseklassis ja Eliise Kivistu saavutas 3. koha N16 vanuseklassis.
Kosel sõideti maastikukrossi ja väga omapärasel ning tehnilisel rajal. Hans Andre Kiigemägi saavutas Kose seitsme järve MTB
võistlusel M18 vanuseklassis 3. koha.
Enno Eilo

Väike-Maara valla koolide personali mitmevõistluse finaaletapp.
Foto Janar Rückenberg

omajagu nalja.
Korraldajana nendin tõsiasja
kuivõrd väljakutsuv on tegelikult sellise võistluse korraldamine osalejaskonna sedavõrd
varieeruva võimekuse juures.
Alad peavad samaaegselt pakkuma pinget kolmekümnendates aastates sportlikele meestele ja 50+ aastates daamidele.
See ei ole lihtne ülesanne, sest
kõik tahavad mingilgi mää-

ral õnnestuda ja ürituselt koju
minna positiivse emotsiooniga.
Ja ehkki sedalaadi ettevõtmiste korral me täiskasvanutena
“mingi osaga” mööname, et
“mäng” ei käi “mõisa peale”, siis
tehke mis tahate, kui tegevus
läheb käima, tekib alati hasart.
Midagi ei jäeta juhuse hooleks,
antakse endast parim ja keegi ei
taha teistele alla jääda. See ongi
õige, sest üritamise ja endast

parima andmise vaimsusest
kantud püüdlus ning sellest tulenev eneseületamise ideaal
ongi ju tervistava, aga ka üldiselt sportliku tegevuse peamine
mõte.
Vägev rebimine käis algusest peale Väike-Maarja ja Kiltsi
koolide vahel. Lõpptulemusena viis võidu ehk Väike-Maarja
valla koolide kõige sportlikuma
personali tiitli koju siiski Väike-Maarja Gümnaasiumi esindus. Rakke ja Simuna jagasid
maid 3.-4. kohale platseerumise osas ja üldsegi mitte väikese
vaevaga õnnestus Rakke koondisel lõpetada kolmandana.
Tore, et võitja kool on otsustanud selle algatusega jätkata ja
õige pea tuleb ilmselt ka minul
endal koondislasena “lahingusse” astuda. Ma tänan kõiki naaberkoole, et nad igal etapil oma
kuueliikmelise esindusega vapralt väljas olid! Aitäh!
Janar Rückenberg

Mudelihallis sai jälle kihutada
Covid-19 on oma laastavat tööd
teinud päris korralikult ning
sellel hooajal Eesti meistrivõistluste sarja ei korraldata, küll aga
saab osaleda väiksematel klubivõistlustel.
17. oktoobril avasime mudelihallis järjekordse sisehooaja,
sedakorda siis juba kaheksanda.
Esimesele võistlusele oli rajale
tulnud 38 mudelit. Tagaveolisi
bagisid oli stardis 25 tk. Parima
tulemuse sai selles klassis Paide
noor sõitja Randolf Alt, kvalifikatsioonides näitas parimat
aega Karl Martinson (Tartu),
kuid finaalis pidi leppima 2. ko-

Osalejate grupipilt. Foto Marko Kivisild

haga. Kolmanda ja neljanda koha
peale käis tihe heitlus Vilja Kase
(Väike-Maarja) ja Risto Haugi (Viimsi) vahel, siin jäi parim

koht seekord Väike-Maarjasse.
Selles klassis lõi kaasa veel Väike-Maarjast Gregor Purge, kes
osales võistlusel esimest korda

ja saavutas tubli 24. koha.
Nelikveoliste bagide klassis oli rajal 13 mudelit. Kindla
esikoha võttis Rainer Ressar
(Tallinn), teiseks tuli Rihard
Lainemäe (Adavere) ja kolmandaks Karl Martinson (Tartu).
Väike-Maarja klubi sõitjatest
oli Bruno Vaher kaheksas, kuid
tehnilised probleemid ei lubanud tal seekord finaalis startida.
Loodame, et olukord lubab ja
saame järgmised klubivõistlused ikka pidada. Seniks püsige
terved!
Bruno Vaher

Rahvaspordiklubi valib välja säravaimad sporditähed

V

alla parima sportlase
kandidaadiks võib olla
isik, kes on sündinud,
töötab, elab või õpib
üldhariduskoolis Väike-Maarja
vallas, kuulub mõnesse valla
spordiklubisse.
Kandidaate saab esitada 31.
detsembrini e-posti aadressil
spordikeskus@v-maarja.ee.
Ettepanekuid aasta parimate kohta võivad konkursile esitada kõik valla füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek tuleb
esitada kirjalikult koos kandidaadi nime, sünniaja, 2020 aasta jooksul saavutatud sportlike
tulemuste (võib lisada viidetena) ja esitaja kontaktandmete-

ga. Lisaks palume esitada fotofail, mis võimaldaks vajadusel
paberfoto trükkida (koos pildi
autoriga, võib lisada viidetena).
Võimalusel esitada kandidaadi
kontaktid.
Lisaks palume esitada ka
põhjenduse kandidaadi esitamiseks, mida kasutatakse parimate sportlaste autasustamise
tseremoonial.
Aasta parima tiitli eesmärk
on väärtustada sporti ja avaldada tunnustust isikutele, kelle saavutused, töö ja isiklik
eeskuju on oluliselt kaasa aidanud paikkonna sporditegevusele järgmistes kategooriates:
• aasta sportlik neiu (vanus kuni

18 a k.a);
• aasta sportlik noormees (vanus kuni 18 a k.a);
• aasta naissportlane;
• aasta meessportlane;
• aasta sportlik veteran (50+);
• aasta sportlik perekond(vähemalt ühe lapsevanema ja vähemalt ühe alla 18 a lapse sportlik tegevus);
• aasta võistkond;
• aasta spordisõber (edukaim
harrastaja, spordiedendaja või
sporditegu).
Nominentide nimekiri avaldatakse valla jaanuarikuu infolehes, valla kodulehel
ja
Väike-Maarja
spordihoone
Facebooki lehel.

Esitatud andmete põhjal
teeb Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi liikmetest moodustatud komisjon kokkuvõtted
hiljemalt 31. jaanuar 2021.
Parimateks valituid autasustatakse Väike-Maarja valla Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel meenega ja nime kandmisega spordiaasta tegijate raamatusse.
Nominente tänatakse tänukirja ja meenega.
Olgem agarad aktiivsemaid
sporditegijaid märkama ja andkem neist teada!
Jane Kool
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E-Selverist saab
kaupu koju tellida nüüd
kogu Lääne-Virumaal!

L

ääne-Virumaa esimene
kojuveoga e-toidupood
on nüüd kättesaadav
kõigile maakonna elanikele. Valikus on üle 10 000 toote
nii toidu-, esmatarbe-, tööstuskaupu kui koduelektroonikat,
sisustuskaupu ja palju muud.
E-poes tehtud tellimuse panevad kokku komplekteerijad
ning kaubad toob koju kätte
kuller spetsiaalses jahutuse ja
sügavkülmaga varustatud bussis. Hommikul tehtud tellimuse
saab kätte samal päeval (ka kontaktivabalt).
Lääne-Virumaale toob Selver esialgu kaupu kolmel päeval
nädalas: teisipäeval, neljapäeval

Kuidas tellida?

Võsu
Kolga

1. Mine lehele www.selver.ee ja
logi sisse Partnerkaardiga või jätka külalisena

Rakvere
Kehra

Lääne-Virumaa

Aegviidu
Jäneda

Ida-Virumaa

Tapa
Roela

Tamsalu
ja pühapäeval. Nõudluse kasvades on Selver valmis kojuveopäevade valikut laiendama.
Järva-Jaani
Lääne-Virumaa elanikele toob
Rakke
Selver kaubad koju kätte vaheKoeru
Mäo
mikus kell 11-21. Sobiva tellimu- Paide
se kättesaamise ajavahemiku
Järvamaa
Jõgevamaa
Alates
novembrikuust toovad
Selveri kullerid Selveri e-poes tehtud ostud kõigile
saab klient tellimust vormista- Türi
Lääne-Virumaa elanikele koju kätte.
des ise valida. Kaupade saabumise eel võtab kuller kliendiga kojuveopiirkonnas täies ulatu- gida. Kohe, kui kaup on kokku
ses Tallinn ja Harjumaa, Tar- pakitud, bussi tõstetud ning see
telefonitsi ühendust.
Selverist kauba koju tellimise tu ja Tartumaa, Rapla-, Järva-, hakkab kauplusest kliendi poole
teenustasu on 4,90 eurot, mille Lääne-Viru-, Hiiu-, Saare- ja liikuma, hakkab ka klient kaardil
sees on nii komplekteerimise Muhumaa. Lisaks teenindavad liikuvat bussi nägema. Kaardi
e-Selveri bussid Haapsalu ja link saabub koos tellimuse kinkui ka kullerveotasu.
1. novembrist liitub kojuveo- poolt Läänemaad ning Pärnu nituse ja arve-saatelehega. Kaart uueneb iga 20 sekundi järel.
piirkonda ka terve Järvamaa linna ja selle lähiümbrust.
E-Selveri klientidel on võiE-Selveri kliendil on võimaning seni katmata osa Raplamaast. Seega on uues Selveri lus ka tellimuse teekonda jäl- malus tellimust tehes valida,

HEA TEADA
Taliteenistuse korraldamine
2020/2021 talveperioodil Väike-Maarja vallas taliteenistust
korraldavate ettevõtete ja tööde eest vastutajate loetelu.

VALLATEED:

Väike-Maarja aleviku tänavad: FIE Kalle Adrat, Kalle Adrat,
5664 9730.
Väike-Maarja aleviku kõnni- ja jalgrattateed, platsid: Väike-Maarja valla haldusosakond, Heigo Masing, 521 1262.
Ärina, osa Koonust, Aburi, Kännuküla, Mõisamaa: Väike-Maarja valla haldusosakond, Kaarel Moisa, 505 3558.
Osa Koonust, Vesioru, Pandivere, Raeküla, Müüriku: Ulvi
Agro OÜ, Endel Mäesepp, 503 3750.
Triigi, osa Avispeast, Pudivere, Eipri, Rastla: Ulvi Agro OÜ,
Endel Mäesepp, 503 3750.
Osa Avispeast, Määri, Avanduse, Orguse: OÜ Avispeamees,
Arvo Kaare, 505 0807.
Äntu, Kaarma, Kaarma tagaküla, Sandimetsa, Nadalama,
Kärsa: K&G Saarelt OÜ, Kulle Põldmaa, 515 7741.
Simuna aleviku tänavad, Kurtna, Võivere, Hirla: K&G Saarelt
OÜ, Kulle Põldmaa, 515 7741.
Simuna aleviku kõnniteed: Väike-Maarja valla haldusosakond, Hillar Sinimets, 5375 0384.
Vao, Uuemõisa, Risu, Mätliku, Ilmandu: Vao Agro OÜ, Margus Kalle, 5853 9980.
Kiltsi, Liivaküla, Nõmme, Vorsti: Ööpiku Agro OÜ, Carl Zibo,
5557 0903.
Pikevere, Aavere, Varangu, Raigu: Vao Agro OÜ, Margus
Kalle, 5853 9980.Käru: Kerro Farmer OÜ, Raimo Birnbaum, 506
0173.
Kamariku, Lammasküla, Räitsvere, Ao, Lahu, Liigvalla,
Piibe, Kõpsta, Nõmmküla, Koluvere: OÜ Reinpaul Agro, Rein
Möldre, 505 3093.
Rakke aleviku kõnniteed: Väike-Maarja valla haldusosakond,
Endel Tambla, 5194 4811.
Rakke aleviku tänavad, Edru, Suur-Rakke külas, Keramäe ja
Umba tee, Simuna tee 10 töökodade vastas asuv Lammasküla
tee: FIE Kalle Adrat, Kalle Adrat, 5664 9730.
Suure-Rakke, Tammiku, Mäiste, Lasinurme, Väike-Tammiku, Salla, Sootaguse, Olju, Emumäe, Koila, Kadiküla, Jäätma,
Kaavere: Karutooma OÜ, Toomas Karu,
503 8830 .
Üldine vastutus vallateede osas: Kaarel Moisa, tel 505 3558.

RIIGITEED:

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

Väike-Maarja Tervisekeskus võtab ametisse täistööajaga
REGISTRAATOR-ADMINISTRAATORI.
Eeldame:
• vähemalt keskharidust;
• arvuti kasutamise oskust;
• head suhtlemisoskust;
• soovi meeskonnatööks.
Tööle asumine hiljemalt 01.12.2020.
Kandideerimisavaldusi koos elulookirjeldusega ootame
20. novembrini ene.kinks@v-maarja.ee.
Lisainfo: Ene Kinks, tel 329 5761 või 5381 1666.
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2. Määra kauba kättesaamiseks
endale sobiv aeg ja asukoht
3. Vali välja kaubad ja
lisa need ostukorvi
4. Kontrolli üle enda ostukorvi sisu
ja maksa internetipangas
5. Oota kullerit enda määratud
kohas ja kellaajal!
kas kaup pakitakse kile- või paberkotti. Pakendisoovist tuleb
märku anda tellimuse ostukorvi vaates, täites tärniga kastike
„Soovin, et kilekoti asemel pakendatakse tooted paberkotti“.
Lisaks laiale valikule toidu- ja
tööstuskaupadele toob e-Selver
koju kätte ka suure kodutehnika
nagu külmkapid, pesumasinad,

telerid, aga ka mängukonsoolid.
Eestis kõige kasutajasõbralikumaks valitud e-toidupood
on kättesaadav enam kui poolele Eesti elanikkonnast. Kaupa saab koju tellida Tallinnas ja
Harjumaal, Tartus ja Tartumaal,
Rapla-, Pärnu-, Lääne-, Järva-,
Lääne-Viru-, Hiiu-, Saare- ja
Muhumaal.

SÜNDMUSED
Seoses Covid-19 viiruse levikuga ja sellest tulenevate soovituste või piirangutega võib ajakavas toimuda muudatusi.
Täpsemat infot küsi ürituse korraldajalt.
14. novembril kell 14.00 fantaasiarikas nukulavastus ‘’Topo-Ropo’’ Väike-Maarja seltsimajas. Piletid hinnaga 6 € müügil
Piletilevis või tund enne etendust kohapeal.
15. novembril kell 11.00 Väike-Maarja valla MV males Rakke
kultuurikeskuses. Lisainfo Heino Tasa, tel 514 0073.
15. novembril kell 12.00 tsirkuseetendus „Fantastiline planeet“ Rakke kultuurikeskuses. Programmis koolitatud kuninglikud puudlid, hiina kana, kassid, tuvid, küülik. Vaheajal saab osta
maiustusi ja suhkruvatti, pildistada artistidega ning osta suveniire. Pileti hind 7 €. Lisainfo tel 5569 2792.
15. novembril kell 15.00 seeniortantsurühma Kuremarjad 30.
juubel. Pidu on laudadega, vajalik etteregistreerimine. Esineb
Toomas Anni.
17. novembril kell 18.00 paberitöötuba täiskasvanutele Rakke
raamatukogus. Tasuta!
21. novembril kell 11.00 – 15.00 sügistäika. Tuuluta kapid läbi
ja tule kauplema! Kohtade arv on piiratud. Kohamaks 5 €. Registreerida saab seltsimaja@v-maarja.ee või tel 5302 4437.
21. novembril kell 19.00 Simuna naisrühma Simone 30. juubeli tähistamine Simuna rahvamajas. Pääsmed 5 € müügil kuni
16.11.2020. Lisainfo tel 5558 3566.
25. novembril kell 18.00 muusikakooli kontsert Jõuluootus.
29. novembril kell 16.00 jõulutulede süütamine Rakke
keskväljakul.
29. novembril kell 17.00 jõulutulede süütamine Simuna rahvamaja juures.
29. novembril kell 18.00 jõulutulede süütamine Liivi pargis
Väike-Maarjas.
29. novembril kell 17.00 muusikute fond PLMF esitleb: Hingemuusika Rakke koguduses. Vabaannetus kiriku heaks. Esinevad Virgo Veldi (saksofon), Mikk Langeproon (akordion). Kavas
Scarlatti, Uusberg, Langeproon jt.
6. detsembril kell 15.00 Väike-Maarja Pasunakoori 25. aastapäevale pühendatud kontsert Väike-Maarja seltsimajas.
7. detsember kell 19.00 film „Hüvasti, NSVL“ Väike-Maarja
seltsimajas.
8. detsembril kell 12.00 Väike-Maarja vallas elavate koduste
laste jõulupidu Väike-Maarja seltsimajas. Oodatud on kõik Väike-Maarja piirkonnas elavad lapsed, kes ei käi veel lasteaias.
10. detsembril kell 13.00 eakate jõulupidu Väike-Maarja seltsimajas. Tantsuks mängivad Sirje ja Rein Kurg. Eelregistreerimine kuni 2. detsembrini.
10. detsembril kell 17.00 jõuluootuse kontsert „Ajakell“ Simuna rahvamajas. Esinevad Simuna rahvamaja laululapsed ja muusikakooli õpilased.
11. detsembril kell 19.00 Väike-Maarja valla 29. aastapäevale
pühendatud kontsertaktus Väike-Maarja seltsimajas.
12. detsembril kell 10.00 – 15.00 jõululaat Rakke koolis. Ootame kauplema müüjaid erineva laadakaubaga. Toimuvad laadakontserdid. Info tel 5569 2792.
13. detsembril kell 10.00 Simuna perepäev Simuna rahvamajas. Kohalike meistrite käsitöö ja talukaupade müük, töötuba ja
erinevad kontserdid.
13. detsembril kell 19.00 „Agulihärrad“. Sõnalis-muusikalised
vested inimloomuse ainetel Väike-Maarja seltsimajas.
15. detsembril kell 11.00 Simuna piirkonna koduste laste jõulupidu Simuna rahvamajas.
18. detsembril kell 13.00 eakate jõululõuna Rakke kultuurikeskuses. Külalised Toivo Vaagen ja Merle Lilje. Teavita osalemisest hiljemalt 11. detsembriks tel 5569 2792.
18. detsembril kell 20.00 Väike-Maarja seltsimaja 108 sünnipäev. Külla kutsutud ansambel Mahavok ning õhtut viib läbi üllatuskülaline. Piletid müügil seltsimajas.
21. detsembril kell 11.00 Rakke piirkonna koduste laste jõuluhommik lasteaias. Info tel 5569 2792.
26. detsembril kell 20.00 aastalõpupidu Rakke kultuurikeskuses. Tantsuks ans The Purple Gang ja Kalle Sepp. Õhtujuht
Mihkel Tikerpalu. Tantsutrupp Panter. Fotoboks Stuudio – pildid kohe kätte! Pääs peole novembris 15 €, detsembris 18 €,
samal päeval 20 €. Info ja laudade broneerimine tel 5569 2792.
27. detsembril bagide Reedystyle võstlus Väike-Maarja mudelihallis. Lisainfo vrc.ee.

Muusikute portreede
näituse avamine

20.11.2020 kell 18.30
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJA JALUTUSSAALIS

Väike-Maarjaga seotud muusikute ja Väike-Maarjast pärit kunstnike poolt maalitud muusikute tööde näitus jääb avatuks detsembri
lõpuni.

Festivali avakontsert
20.11.2020 kell 19.00
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAS

Maari Ernits - sopran / Taavi Orro - klarnet / Maila Laidna - klaver
„Hirt auf dem Felsen“
Kava inspiratsiooniks on Franz Schuberti teos Der Hirt auf dem
Felsen sopranile, klarnetile ja klaverile. Sellele maagilisele koosseisule on peale Schuberti kirjutanud kuus saksa laulu Louis Spohr
(op 103), millest esitusele tulevad esimesed kolm. Lisaks on kavas
Johannes Brahmsi klarnetisonaat f-moll ning muusikat Richard
Wagnerilt ja Richard Straussilt.

Kirikukontsert
22.11.2020 kell 12.00
AVISPEA KIRIKUS

„Tuli Taevast“
Triin Preisfreund – kromaatiline kannel, vokaal / Ingrid
Hanst – viola da gamba, nyckelharpa, plokkﬂöödid, löökpillid,
vokaal / Helena Uleksin – gooti ja böömi harf, plokkﬂöödid, bambusﬂöödid, vokaal / Margit Kolk – viola da gamba, löökpillid, vokaal
/Mari-Liis Riibak – simbel, vokaal / Liis Kibuspuu – bambusﬂöödid, plokkﬂöödid, löökpillid, nyckelharpa, vokaal

Muusikakooli kontsert
25.11.2020 kell 18.00
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAS

Esinevad Väike-Maarja Muusikakooli õpilased

EELVOOR

26.11.2020 kell 12.00
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIAS

I VOOR

28.11.2020 kell 15.00
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAS

II VOOR ja LÕPPKONTSERT
29.11.2020 kell 12.00
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAS

Sündmust korraldavad Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto koostöös
Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja Vallavalitsusega. Loodame, et praegustes koroonaviiruse tingimustes on võimalus sündmusel toimuda. Oleme
valmistunud ka kontsertide salvestamiseks ja nende vahendamiseks läbi veebi.
Täpset festivaliinfot leiab veebist www.muusikafestival.ee või helistades tel
526 3831 (Marju Metsman).
XII Väike-Maarja Muusikafestivali toetavad sel aastal: Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapital ja Lääne-Virumaa ekspertgrupp, Leader-programm, Kultuuriministeerium, VIROL, Väike-Maarja vald ja eraannetajad.
Kohtumiseni ja kuulmiseni!
Marju Metsman
Väike-Maarja Muusikafestivali korraldaja
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KOGUDUSTE TEATED

TEHNOÜLEVAATUSKESKUS.EE

Väike-Maarja kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
13.00.
Jõuluõhtu jumalateenistus 24. detsembril kell 19.00.
I Jõulupüha jumalateenistus 25. detsembril 13.00.
Kogudust teenivad õpetaja Tauno
Toompuu ja diakon Juhan Rumm.
Kantselei avatud teisipäeviti ja neljapäeviti 13.00 – 15.30 pastoraadis Tamme 3, Väike-Maarja. Pastoraadis saab
sündmuste korraldamiseks rentida
saali koos köögiga.
Info: diakon Juhan Rumm, tel 5345 0943, juhan.rumm@eelk.ee.
Koduleht: sites.google.com/site/eelkvaikemaarjakogudus.
Facebook: EELK Väike-Maarja kogudus.
Annetused: EELK Väike-Maarja kogudus EE652200001120247658
Swedbank,
leinamaja taastamise toetamiseks lisada märksõna „leinamaja“.

Avispea kogudus

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

Rakke Civitanklubi
annab ära korralike
kasutatud riideid
21. ja 22. novembril
kell 10.00 – 14.00.
Civitanklubi kaubatuba
asub
F. R. Faehlmanni tee 18
(noortekeskuse maja 2.
korrusel).
Malle Mattisen

E-R 8-18 L 9-15

E-R 8-18 L 8-15

Egesten OÜ

SALLA
RAAMATUKOGUPUNKTI
AVAMISAJAD:

Suurimad tänud naabritele

Rein ja Imbi Kulpasele

igakülgse abi ja toetuse eest.
Teie naaber Elvi.

Teisipäev: 10–17
Iga kuu esimene
reede: 10–17
Raamatukogus leiduvate teavikute kohta
leiab informatsiooni raamatukogu
elektronkataloogist aadressil lugeja.ee

Simuna kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
Aadress: Allika 3, 46401 Simuna.
Info: tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee.
Facebook: Simuna Kogudus.
Annetused: EELK Simuna ja Juuda kogudus EE852200001120184054 Swedbank.
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Hinnapakkumine enne hoold
Kontakt: Kalle Kriit 5341 6418
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Jumalateenistused pühapäeviti kell
14.00.
Kogudust juhatab diakoniss Tiina
Teppo.
Aadress: Oru 6, 46301 Rakke.
Info: tel 5623 1313, e-post: rakke.kogudus@gmail.com.
Koduleht: rakkekogudus.weebly.com.
Facebook: Rakke Kogudus.
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus
EE432200221044564569 Swedbank.

SA

Rakke kogudus

•P
ESU

Tel 3291 266 / raamatukogu@rakke.ee

O
U
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Korstnapühkija
Tel 5560 4046
Ahjukoda OÜ

Massaaž Eipri külas.
Tule turguta
keha ja vaimu!
Vabane lihaspingetest!
Anti 5323 9228
lotusmassaaz.ee

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

Müüa Rakkes Oru tn 1-11
III korrusel
keskküttega 3-toaline
remonti vajav korter.
Lisainfo tel 5684 4376
(Väino Veemaa).

Ostame talumaja koos
metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada
põhjalikku remonti.
Telefon 5666 9006.

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

Õnnitleme noorimaid vallakodanikke

Kalmistumeistrite kontaktandmed
Väike-Maarjas: Ruth Palmiste, tel 516 1809.
Simunas: Mirjam Kesküla, tel 524 7944.

Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Olge rõõmsad, terved ja tublid!
LEELO VILISAAR 22.10.2020
GREGOR PRINKEN 23.10.2020
TREVOR PRINKEN 23.10.2020
OLIVER VINK 25.10.2020

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

Aos: Aili Uustalu, tel 524 6501.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

LAILI LUHT
HELLE ORRO
JELISAVETA NAPINEN
HELLE LUMISTE
REET DIEVES
HELJU-LAINE ILVES
SVETLANA MÄRTSON
VALENTINA KUKNER
VAIKE PART
OLAVI LOSSI

24.03.1938 – 01.10.2020
12.11.1942 – 01.10.2020
22.02.1920 – 07.10.2020
14.05.1951 – 15.10.2020
21.12.1958 – 15.10.2020
19.11.1926 – 19.10.2020
25.01.1936 – 19.10.2020
18.08.1948 – 24.10.2020
27.02.1933 – 26.10.2020
10.07.1939 – 30.10.2020

INFOLEHT
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

96
VALVE KÜMNIK 25.12.1924
95
AILI LEEMETS 17.12.1925

86
ILMAR LAANE 12.12.1934
IDA HAIKONEN 16.12.1934
PIIA EVER 18.12.1934

93
ERIKA ALATSEI 20.12.1927
HEINO SEIN 30.12.1927

85
ELVI NAZIMOVA 01.12.1935
OTTO SIKMANN 03.12.1935

92
TATJANA KUTUZOVA 05.12.1928
JUTA LAHT 10.12.1928

80
VAIKE KÜTT 12.12.1940
LUULE TAMP 25.12.1940

91
BENITA-VILHELMINE PÕLDMAA
03.12.1929
GUSTAVA VETTIK 29.12.1929

70
TIIA OJANURM 15.12.1950
SIRJE KÕBU 17.12.1950
TÕNU VAHTRAMAA 24.12.1950
MAIME LÕOMETS 27.12.1950
ELVI KIISKÜLA 28.12.1950

88
ELLEN-LOREIDA HAREND 18.12.1932
VIKTOR ABASSOV 20.12.1932

VÄIKE-MAARJA VALLA

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Materjale saab saata iga kuu
30. kuupäevaks
kristel.kitsing@v-maarja.ee
Ilmub tasuta kord kuus
(va juulikuu).
Leht internetis
www.v-maarja.ee

Majandustegevusteate
nr TEL002806.

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

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

MÄLESTAME

MJM OÜ pakub
elektritöid ja
käiduteenust
B-pädevuse piires.

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

Mälestame
SVETLANA MÄRTSONIT
Rakke Metsa 3 elanikud

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

Kontakt: 509 4436
Martti Sindonen
Lisainfo www.mjm.ee

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

Pearaamat OÜ
RAAMATUPIDAMISTEENUS ETTEVÕTETELE
JA KORTERIÜHISTUTELE.
Algdokumentide korrastamisest majandusaasta
aruande koostamiseni.
Tel 5190 1120; e-post: taimi@pearaamat.eu
www.pearaamat.eu

