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Eelmisel aastal III koha saanud foto. Foto Liina Muusikus
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Ellen ja Olavi Lossi
kulgevad käsikäes
lõpmatuse rajal

Isadepäeva fotojaht saab hoo sisse
N
aiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond ja Väike-Maarja vallavalitsus jahivad 19. oktoobrist
kuni 2. novembrini meeleolukaid fotosid papside ja laste ühistegemistest, et rõhutada isadepäeva eel isa rolli ning väärtustada isade ja laste veedetud ühisaega.
Fotojahil „Paps ja laps“ võivad osaleda kõik Väike-Maarja valla elanikud, kes tunnevad, et isa ja laste
ühised hetked väärivad jäädvustamist. Oodatud on nii
humoorikad, armsad, erilised ja ka ootamatult lahendatud fotod, mis kajastavad papside ja laste ühishetki.
Iga autor tohib konkursile esitada kokku kuni kolm
fotot. Esitada saab vaid enda tehtud ülesvõtteid. Konkursile ei või esitada töid, mis on osalenud teistel fotokonkurssidel.
Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga (al 1 MB), et
seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida

(resolutsioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048×1536
pikslit).
Pildid ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravustamine. Lubatud on pildi vähene lõikamine, lubatud
pole elementide kustutamine või asendamine. Jäädvustus ei tohi olla mitmest pildist kokku pandud, esitada ei
tohi ka digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile
pildistatud või lõigatud panoraamid on lubatud.
Pilte saab konkursile esitada kuni 2. novembrini, saates need meiliaadressile kristel.kitsing@v-maarja.ee.
Oluline on juurde lisada fotode autori nimi, pealkiri ja
kontaktandmed.
Saadetud töödest valib žürii välja parimad fotod, mille autoreid premeeritakse Põhjakeskuse kinkekaartidega. Auhinnakategooriasse kuuluvad I-III koht ja publiku
preemia. Publiku lemmikuks osutub Väike-Maarja val-

lavalitsuse Facebooki lehel „Paps ja laps 2020“ kaustas
hiljemalt 2. novembri kella 17.00ks enim „Meeldib“ klikke
kogunud foto.
Fotojahile esitatud piltide puhul hinnatakse väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist taset ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist. Komisjonil on
õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi
teemaga, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid või kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid.
Konkursi võitjate väljakuulutamine ning auhindade
üleandmine on planeeritud Väike-Maarja gümnaasiumi
korraldataval isadepäeva üritusel.

Lebaveres taasavatakse metsavennapunker

L

aupäeval, 31. oktoobril toimub Väike-Maarjas
ja selle lähistel Lääne-Virumaa metsavendluse
ajaloo päev ja taasavatakse metsavennapunker.
Päev algab kell 11 Väike-Maarja kirikus mälestustahvli avamisega kõigile Lääne-Virumaa metsavendadele. Toimub mälestusteenistus, millel teenivad
Viru praost Tauno Toompuu ja diakon Juhan Rumm.
Kell 12.30 taasavatakse Lebaveres metsavennapunker, mis on loodud 1944–1954 metsa varjunud Martin
Tamme ühe punkri põhjal. Algusega kell 15 toimub
Väike-Maarja seltsimajas metsavendluse ajaloole pühendatud konverents, kus võtavad sõna esinejad Eesti
Mälu Instituudist.
Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päeva peakorraldaja on Eesti Endiste Metsavendade Liit ning
kaaskorraldajad Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts
ja Väike-Maarja Vallavalitsus.
Palume sündmusele eelregistreeruda 21. oktoobriks
Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi kontaktil heili.
tammus@gmail.com, tel 5340 5718 (Heili Tammus).
Heili Tammus
Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts

Madis Michelson

Kiltsi kooli vilistlane, tänane pärnakas Helgi Mäger näitust
uudistamas. Foto Annika Michelson

7

Aasta õpetajad ja
haridusvaldkonna
tegijad
Kooliõde Timo Kalter

O

Kaljo Tamm 2013. aastal metsavendluse teemat avamas. Kaljo
Tamme mälestuste põhjal on loodud tema metsa varjunud venna
Martini koduks olnud punkriga sarnane metsavennapunker.
Foto Heili Tammus

AJALUGU:
Pikk tänav 14
Väike-Maarjas

Kristel Kitsing
toimetaja

Kiltsist Pärnusse Valgre ja Merilaasi jälgedes
ktoobris võõrustab Pärnu keskraamatukogu
Kiltsiga seotud kirjanike raamatuvalikut koos
pildinäitusega „Vana aja Kiltsi“.
Kiltsis ja Väike-Maarjas kooliteed tallanud
poetess Kersti Merilaas on ühe oma eluperioodidest
mööda saatnud Pärnus ja sealsel kalmistul viimse rahupaigagi leidnud.
Helilooja ja enamuse oma laulutekstide autor, ema
poolt põline kiltsilane Raimond Valgre, on pronksivalatuna istet võtnud Pärnu rannapargis. Pärnakatele kinkis
ta Pärnus kogetud armuvalust inspireeritud laulu roosist
rannaliival ehk Pärnu ballaadi.
Mahukas väljapanek annab aimu kiltsilaste majandus- ja seltsitegevusest oma riigi esimese kahekümne
aasta jooksul. Kiltsi alevik sai oma nime Kiltsi jaamalt ja
jaam omakorda Kiltsi mõisalt. Jaam rajati 1876. aastal, aga
asula selle ümber hakkas hoogsalt arenema alles pärast
1919. aasta maareformi. Sisuliselt võib Kiltsi alevikku pidada Eesti Vabariigi eakaaslaseks.
Lisaks Kiltsi aleviku algusaegade loole saab näitusekülastaja põgusa ülevaate Kiltsiga seotud kirjameeste
loomingust. Osa raamatunäitusest sobitub pealkirja alla
Kiltsi kirjasõnas.
Näituse koostas Madis Michelson ja see on avatud
kuni 31. oktoobrini.
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aktuaalsetest
terviseteemadest
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Keeletammik rikastus
Foto Andres Treial, zoomfoto.ee

Eipris ühendatakse
mardi- ja kadripäev

Helle Metslangi
nimipuuga
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L

aupäeval, 7. novembril algusega kell 11 pühendutakse Eipri külamajas novembrikuistele
rahvakalendri tähtpäevadele – mardi- ja kadripäevale. Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur Anu Kannike avab mardi- ja kadripäeva kombeid
ning toidukultuuri, tuues välja erisused ja seosed meie
piirkonnaga. Aset leiab kahele rahvakalendri tähtpäevale pühendatud toidu õpituba, mille käigus õpitakse,
valmistatakse ja loomulikult ka mekitakse vastavaid
toite. Toidu õpituba viib läbi Silvi Aasumets. Santimise kombeid ja sobivaid mänge proovitakse läbi Egne
Liivalaidi juhendamisel.
Sündmus on tasuta. Kohtade arv on piiratud, seega
on vajalik eelregistreerimine 31. oktoobriks aadressil
heili.tammus@gmail.com.
Sündmuse korraldaja on Eipri Külaselts, rahastada
aitab MTÜ PAIK projekti „Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“ raames.
Heili Tammus
Eipri Külaselts

Septembrikuu spordikuu
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Eestimaa
Rahvamaja päev

15
Loe internetis

www.v-maarja.ee
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HEA TEADA
Kaardimaksevõimalused laienevad

Oktoobri teisest nädalast on võimalik kaardiga tasuda Väike-Maarja spordihoones. Lähiajal lisandub võimalus ka Väike-Maarja gümnaasiumi puhvetis ning Rakke kultuurikeskuses,
Simuna rahvamajas ja Väike-Maarja seltsimajas. Endiselt on võimalik kaardiga tasuda Väike-Maarja ja Simuna jäätmejaamades.

Ohtlike jäätmete ringide ajakava

Väike-Maarja valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub 24. oktoobril alljärgneva graafiku alusel.
Algus- L õ p p aeg
aeg
Lammasküla (bussipeatus)
10:00
10:20
Tammiku hooldekodu (Järveääre kinnistu)
10:25
10:45
Salla (kortermajade parkla)
10:55
11:15
Liigvalla (bussipeatus)
11:40
12:00
Rakke alevik (bussijaama juures, raudtee ääres)
12:10
12:30
Pikevere (korterelamu juures)
12:45
13:05
Kiltsi (bussipeatuse parkimisplatsil, Jaama tn) 13:15
13:35
Vao (Pargi 9 kõrval kortermajade vahel)
13:40
14:00
Pandivere (kortermajade vahel)
14:15
14:35
Triigi (spordihoone juures, Võimla tn)
14:45
15:05

Detailplaneeringu kehtestamine

Väike-Maarja Vallavalitsuse 09.09.2020 korraldusega nr 664
määrati Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuvale maa-alale
(katastritunnus 92702:002:0242) koostatava detailplaneeringu
kehtestamise tähtajaks 30.09.2021.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on politsei- ja päästehoone rajamine. Korraldusega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla veebilehel ja tööpäevadel vallakantseleis (Pikk tn
7 Väike-Maarja alevik).

Projekti toel kohendati
seitsme puudega inimese eluaset

Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” raames viis Väike-Maarja Vallavalitsus läbi projekti „Väike-Maarja valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine 2019“, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu
Fondist.
Projekti II voorus, mis kestis 13. maist 2019 kuni 29. maini
2020 ja oli suunatud puuetega inimestele nende erivajadusest
tulenevalt paremate elamistingimuste loomiseks ja hooldajate
hoolduskoormuse vähendamiseks, aitas kohandada valla seitsme puudega inimese eluaset. Hügieenitoimingute parandamiseks kohandati seitse vannituba ja liikuvusega seotud toimingute parandamiseks kaks lävepakuta ukseava. Projekti maksumus
oli 30 792 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 26 173,20 eurot. Väike-Maarja valla omaosalus projektis oli
4618,80 eurot.

Metsaomanike vastuvõtt vallamajas
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu
Väike-Maarja vallamajas üle nädala neljapäeviti kell 10–12.00.
Vastuvõtupäevad on 8. ja 22. oktoobril; 5. ja 19. novembril; 3.
ja 17. detsembril.
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.

Aurukatlamaja korsten sai paika pandud
25. septembril pandi paika ASis Vireen Hollandist saabunud 44
meetri pikkune aurukatlamaja korsten.
Aurukatla ainulaadne tehnoloogia, mis võimaldab lihakondijahu põletada selliselt, et ei teki lõhna ja heitaineid, on välja
töötatud Kaunase instituudi kahe professori poolt.
Aurukatlamaja peaks tööle hakkama tuleva aasta märtsis. Investeering on 3,5 miljonit, mis ASi Vireen juhataja Tarmo Terava
sõnul teenib end tagasi juba viie aastaga.

Vallavanema kuu

M

eie
esivanemate
rahvakalendris
pidi
mihklipäevaks talupidamise välitööd saama tehtud ning nn suvilistega
lõpetati pidulikult töölepingud.
Mihklipäevaks tapetud lambast
tehti sülti, lihasuppi ja verikäkke. Mõnel pool oli tavaks käia
kõrtsis ja mihklilaadal. Usuti, et
alates mihklipäevast on hundil
luba loomi murda ning karjaloomi enam ööseks välja ei jäetud.
Mõned asjad on nüüd veidike
muutunud. Lambaid enam traditsiooniliselt ei tapeta. Kellel
mihklipäev endiselt utedega
seondub, siis on sellel sügisel
kõigil võimalus külastada Väike-Maarja raamatukogu ning
imetleda, kuidas Annika Michelson on kelmikatest utedest järjehoidjad joonistanud. Kunstnik
Annika Michelsoni arvates on
kõik lambad sõbralikud ja moodustavad suure suguvõsa. Kui
vähemalt kunsti kaudu on lammastest inimesed saanud, siis
hunt on jäänud hundiks. Saime
lugeda Virumaa Teatajast, kuidas susi oli ühe koduvallas elava
pere lambatalle maha murdnud. Kahjuks on möödunud
septembrikuus sarnaseid juhtumeid koduloomadega meie
vallas veelgi aset leidnud. Seega
kulub vana rahvatarkus marjaks
ning võimalusel tuleb koduloomad öösel ulualla paigutada.
Vabariigi valitsus andis 2021.
aasta riigieelarve eelnõu riigikogule üle 1. oktoobril. Selle
sisulisse analüüsi ei ole veel
jõudnud süveneda, kuid juba
pealiskaudselt vaadates tundub, et kohalike omavalitsusete
jaoks on järgmine aasta piisavalt kriitiline. Debatid riigikogus on küll veel ees kuid toon
ühe näite. Kütuseaktsiisist on
vabariigi valitsus planeerinud
2021. aastal 485 miljonit eurot.
Eestis kuulub kohalikele omavalitsustele avalikult kasutatavast teedevõrgust ca 59%.
Kui mõelda, et kütuseaktsiisi
rakendada sajaprotsendiliselt
teede korrashoiuks (vähemalt
oli esialgu selline plaan) ning investeeringuteks, siis teede pikkuse järgi peaks KOV-id saama
485*59%=286 miljonit eurot.
Tegelikult on (juba alates 2009.
aastast) see summa 29 miljonit
ehk kümme korda vähem. Vabariigi valitsus otsustas 2020.
aastal suunata kohalikele omavalitsustele täiendavalt (nn öelda koroonainvesteeringutena)
teede hoiuks 30 miljonit eurot
(kokku 2020. aastal on summa
59 miljonit eurot), mis on suureks abiks. Käesoleval hetkel on
riigieelarve eelnõu seletuskirjas
2021. aastal kohalikele omavalitsustele teedehoiu toetuseks
29 miljonit eurot. Õnneks on
lisaks nn juhtumipõhine teede
toetusfond 20 miljonit eurot.

Vallavanem suunas kõnes kokkutulnuid mõtlema tänutundes eelkäijate tegudele, tahtele ja elujõule. Foto Kristel Kitsing

Loodan, et paljud teist on märganud aktiivset ehitustegevust
Väike-Maarja alevikus Ehitajate
teel. See on ka üks hea näide,
kus Väike-Maarja vallavalitsuse
poolt esitatud juhtumipõhine
teede investeeringute toetusetaotlus sai valitsuselt heakskiidu ning 100 000 eurot kaasfinantseerimiseks. Tuleb sellise
koostöö jätkumist loota ka 2021.
aastal.
Septembrikuus oli vallavalitsuse üheks oluliseks ülesandeks kokku panna koduvalla
arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu järgnevaks neljaks
aastaks. Need eelnõud läbisid
kõik vallavolikogu komisjonid
ning toimus esimene lugemine
vallavolikogu istungil. Protsessi oluliseks osaks on eelnõude
avalikustamine ja avalikud arutelud. Need toimusid septembri
viimase nädala õhtutel Kiltsis,
Simunas, Väike-Maarjas ning
Rakkes. Aitäh kõigile, kes leidsid aja ning võimaluse nendel
osaleda! Nii minul kui ka arendusnõunikul oli võimalus saada
otsest tagasisidet ning kokku
koguda erinevad ettepanekud
täpsustusteks või muudatusteks. Nagu tihti juhtub, siis saab
aruteludel täiendavalt vastata
ka küsimustele, mis ei pruugi
alati olla arengukava ja eelarvestrateegiaga seotud. Nendel
inimesed, kellel ei olnud võimalik osaleda õhtustel aruteludel, oli võimalik saata oma
ettepanekud kirjalikult. Toon
välja kolm olulisemat investeeringut 2021 ja 2022. Esiteks: investeeringud teedesse. Hetkel
on planeeritud investeerida 410
000 eurot üle valla erinevate
teede korrastamisse (vastav
nimekiri esitatakse 2021. aasta
eelarve eelnõu lisana), 200 000
eurot Väike-Maarja gümnaasiumi parklate ja kergliikluse pa-

Jäime sundliitmisega ilma 750
000 eurost. Haldusreformi käigus toimunud esialgsetel läbirääkimistel oli Rakke sooviks
Rakke raamatukogu remont
(mis on ka nüüd tehtud) ja Väike-Maarja sooviks staadioni rekonstrueerimine (mis on nüüd
arengukavas aastatel 2021 ja
2022 kokku ühe miljoni euro
väärtuses ning ootab tegemist).
Hetkel on Väike-Maarja vallavalitsus koostamas staadioni
detailplaneeringut. Kui see saab
kehtestatud, siis saab tellida
ehitusprojekti, mille valmimisel
tehakse omakorda avalik ehitushange, kus selgub ka staadioni tegelik maksumus.
Käesoleval aasta 21. septembril möödus 76 aastat Porkuni vennatapulahingust. Võitlus Porkuni külje all on karm
näide kui keeruline võib-olla
ühel väikerahval osaleda suurte riikide võimumängudes ning
hoida meile kõigile olulist: oma
kodumaad ja vabadust. Tänu
meie aukodaniku Hanno Tamme eestvedamisele avati mälestuskivi Väike-Maarja kalmistul
kolme noore mehe haual. Nad
kõik hukkusid Porkuni lahingus
saadud vigastustesse. Tundsin heameelt, et Väike-Maarja
gümnaasiumi õpilased said sellest tseremooniast osa võtta.
Oma ajalugu mäletades oskame
me paremini vastu seista kurjusele ja vägivallale Eesti vastu.
Pean õnnestumiseks Rakke
bussijaama uut „kuube“, kus on
nüüd olulisemalt valgem ühistransporti kasutada ning mis
„lehvitab“ rongiakendest piiluvatele reisijatele.
Ära kuldse sügise pimedal
õhtul helkurit unusta!
Indrek Kesküla
vallavanem

Vallavolikogu istungid
VALLAVOLIKOGUS 24.09.2020
Kohal 19 volikogu liiget.

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMINE

- otsustati tuvastada Lasinurme külas, Ilumäe katastriüksusel asuva elamu peremehetus ja võtta ehitis arvele Väike-Maarja
valla omandina.
AUDIITORI MÄÄRAMINE

- määrati Väike-Maarja valla 2020.-2022.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks Audest Audiitorteenuste Osaühing.
VÄIKE-MAARJA VALLA ARENGUKAVA JA EELARVESTRATEEGIA KINNITAMINE, I LUGEMINE
44 meetri pikkuse kortsna paigaldamine. Foto Kristel Kitsing

randamisse ning kui õnnestub
juhtumispõhist toetust saada,
siis ka Tehno tööstustsooni
liikluskorralduse parandamisse. Teiseks on kavas Rakke kultuurikeskuse
renoveerimine
(nii väline soojustamine ja ka
sisemiste ruumide (sh ventilatsioon, küttesüsteem) ümberehitus). Kohandatakse ja ehitatakse välja ruumid ka pere- ja
hambaarstile. Selleks loodame
saada ka keskvalitsuselt toetust,
sest projekteerija poolt tehtud
ehitushinna prognoos on suur
(ca 720 000 eurot). Aruteluõhtul
Rakkes oli see teema piisavalt
aktiivne. Oleme käesoleval aastal teinud investeeringu Rakke
kultuurikeskuse lokaalse katlamaja ehituseks (105 000 eurot).
Võib huumoriga öelda, et nüüd
peaks Rakke staadioni ümbruses olevad suusarajad kauem
suusatatavad püsima, sest aastakümnete vanused keskküttetrassid olid sedavõrd amortiseerunud, et muutsid talveilma
trasside läheduses soojemaks
ning lumekae ei püsinud. Eks
see kliimasoojendamine tuli
kõigil keskküttetrassi klientidel
ju reaalselt ka kinni maksta. Väike-Maarja vallas on hooneid pidevalt soojustatud: hooldekodu,
Simuna rahvamaja, koolihooned, lasteaed ning ka sisu on
nendes muutunud kaasaegsemaks. Leian, et seda oleks tulnud ammu teha ka Rakkes kultuurikeskuses. Hoiame pöialt,
et ka vabariigi valitsuse toetusvõimalus saab positiivse otsuse. Kolmandaks: Väike-Maarja
staadion. Kui vaadata täna kolme suuremat alevikku: Rakke,
Simuna ja Väike-Maarja, siis
kõige halvem staadion on Väike-Maarjas. Tõenäoliselt oleks
see täna juba valmis, kui Väike-Maarja ja Rakke vald oleks
ühinenud (mitte sundliidetud).

- otsustati lõpetada valla arengukava ja eelarvestrateegia I lugemine ning suunata II
lugemisele.

VÄIKE-MAARJA VALLA FINANTSJUHTIMISE
KORRA KEHTESTAMINE

776) eurot. Nimetatud määras võib osanike
koosoleku otsusega osakapitali ilma põhikirja muutmata suurendada või vähendada.

VÄIKE-MAARJA VALLA HEAKORRAEESKIRJA
MUUTMINE

VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU 25.01.2018
OTSUSE NR 3 „HALLATAVA ASUTUSE TEGEVUSE
LÕPETAMINE“ MUUTMINE

- kehtestati finantsjuhtimise kord.

- otsustati eelnõu „Väike-Maarja Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 3 „Väike-Maarja
valla heakorraeeskiri“ muutmine“ arutelu
lõpetada ja suunata tagasi volikogu juhatusele.
OÜ PANDIVERE VESI PÕHIKIRJA MUUTMINE

- otsustati muuta Osaühing Pandivere Vesi
põhikirja p 3: Ühingu osakapitali miinimumsuuruseks on kakssada nelikümmend
seitse tuhat üheksasada nelikümmend neli
(247 944) eurot ja maksimumsuuruseks
on üheksasada üheksakümmend üks tuhat seitsesada seitsekümmend kuus (991

- muudeti vallavolikogu 25.01.2018 otsust nr
3 „Hallatava asutuse tegevuse lõpetamine“
p 2 ja sõnastati: Vallavalitsusel korraldada
varade üleandmine Osaühingule Pandivere
Vesi mitterahalise sissemaksena summas
629 489,30 eurot ja otsustuskorras tasuta
summas 1 570 111,59 eurot vastavalt lisale 1.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 29.
oktoobril.
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Vallavalitsuse istungid
VALLAVALITSUSES 02.09.2020

KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI
JA SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

- määrati Suure-Rakke külas asuva
Keramäe katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed:
Keramäe, sihtotstarbega elamumaa ja
Keramäemetsa, sihtotstarbega maatulundusmaa.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati ehitusload: Balti Puurkaev
OÜ-le puurkaevu rajamiseks Võivere
külla Vahtra kinnistule; vallavalitsusele
metsavennapunkri rajamiseks Raekülla, Triigi metskond 9.
TOETUSE ERALDAMINE,
LAPSE TRANSPORT

- otsustati maksta kahele lapsevanemale toetust lapse transpordi korraldamiseks lasteaeda ja tagasi kuni
220 eurot kuus alates 01.09.2020 kuni
30.06.2021.

lugemiseks.

VALLAVALITSUSES 09.09.2020

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TOETUSE
KASUTAMISE ARUANDE HEAKSKIITMINE

- kiideti heaks aruanded: Väike-Tammiku küla Kaasiku kinnistu veesüsteemide arendamise projekti aruanne
ning kinnitati projekti kogumaksumuseks 5136 eurot, millest 3441,12 eurot
on toetus ja 1694,88 eurot on projekti omafinantseering; Ärina küla Mere
kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi
parendamise projekti aruanne ning
kinnitati projekti kogumaksumuseks 3479 eurot, millest 2330 eurot
on toetus ja 1149 eurot on projekti
omafinantseering; Liigvalla küla Välja
kinnistu veesüsteemide renoveerimise projekti aruanne ning kinnitati
projekti kogumaksumuseks 2798 eurot, millest 1874,66 eurot on toetus ja
923,34 eurot on projekti omafinantseering.
RAIELOA ANDMINE

- kinnitati alates 01.09.2020 Väike-Maarja Muusikakooli arvestusliku
õpilaskoha maksumuseks ühe õpilase
kohta 2020. aastal 194 eurot kuus (12
kalendrikuu arvestuses).

- väljastati raieload: Kiltsi alevikus Jõe tn 3 kinnistul viie arukase ja
kolme hariliku kuuse mahavõtmiseks; Väike-Maarja alevikus Tamme tn 2 kinnistu ja Jakob Liivi tänava
lõik 1 vahelisel alal nelja papli mahavõtmisega.

SIHTOTSTARBELISE
TOETUSE ERALDAMINE

KESKKONNAKOMPLEKSLOA MUUTMISE
EELNÕULE ARVAMUSE ANDMINE

VÄIKE-MAARJA MUUSIKAKOOLI
ARVESTUSLIK ÕPILASKOHA MAKSUMUS

- eraldati Vao küla Pargi tn 7 korteriühistule sihtotstarbelist toetust summas 22 006,15 eurot.
KORRALDUSE MUUTMINE

- nõustuti Osaühingu SF Pandivere keskkonnakompleksloa muutmisel
keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmisega.

- otsustati muuta vallavalitsuse
29.04.2020 korralduse nr 321 punkti
1 ja sõnastada: eraldada Väike-Maarja
vald, Vao küla, Pargi tn 6 korteriühistule sihtotstarbelist toetust summas 16
230,90 eurot.

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE
TÄHTAJA MÄÄRAMINE

SOTSIAALTOETUSE ERALDAMINE

VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE

- nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
neljale taotlejale kokku summas 819,88
eurot.
HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE

- nõustuti taotlejale hooldajatoetuse maksmisega alates 01.09.2020 kuni
18.11.2024;
- maksta hooldajatoetust 21 eurot kuus.
RAIELOA ANDMINE

- nõustuti Triigi külas Tihase kinnistul
ühe arukase mahavõtmisega.
HAP TOETUSE KASUTAMISE
ARUANDE HEAKSKIITMINE

- kiideti heaks aruanded: Edru küla
Otsa kinnistu rauafiltri paigaldamise
projekti aruanne ning kinnitati projekti kogumaksumuseks 960 eurot, millest 643,20 eurot on toetus ja 316,80
eurot on projekti omafinantseering;
Vorsti küla Otsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi arendamise projekti
aruanne ning kinnitati projekti kogumaksumuseks 2760 eurot, millest 1849
eurot on toetus ja 911 eurot on projekti
omafinantseering; Nõmme küla Kopli-4 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi arendamise projekti aruanne ning
kinnitati projekti kogumaksumuseks
3324 eurot, millest 2227 eurot on toetus ja 1097 eurot on projekti omafinantseering.
VÄIKE-MAARJA VALLA FINANTSJUHTIMISE KORD, EELNÕU VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule.
VÄIKE-MAARJA VALLA ARENGUKAVA
JA EELARVESTRATEEGIA KINNITAMINE,
EELNÕU VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule I

- määrati Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneeringu kehtestamise tähtajaks
30.09.2021.
- otsustati anda Karu Agro OÜ kasutusse põllumajandussaaduste tootmise
eesmärgil Väike-Tammiku külas asuva
vallale kuuluva Väike-Tammiku karjääri kinnisasja koosseisu kuuluv haritav
maa, mille pindala lepingu sõlmimisel
on 43,61 ha, tähtajaga 1 aasta.
VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU
25.01.2018 OTSUSE NR 3 „HALLATAVA
ASUTUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE“
MUUTMINE, OTSUSE EELNÕU VOLIKOGULE

OÜ Pandivere Vesi esitas Konkurentsiametisse taotluse uute vee- ja
reoveehindade
kooskõlastamiseks.
Konkurentsiameti märkis, et veeteenuse hinna arvutamise põhimõtete kohaselt lülitatakse veeteenuse
hinda investeeringud ettevõtja omavahenditest. Otstarbekas on muuta
volikogu 25.01.2018 otsuse nr 3 p 2
sõnastust, et OÜ-le Pandivere Vesi
antakse varad üle selliselt, et osa
varasid vormistatakse mitterahalise
sissemaksena osakapitali suurendamiseks. Pärast eeltoodud otsuse p 2
muutmist saab vallavalitsus teha äriseadustikus ettenähtud otsuse OÜ
Pandivere Vesi osakapitali suurendamiseks.
- otsustati edastada otsuse eelnõu volikogule.
AUDIITORI MÄÄRAMINE,
OTSUSE EELNÕU VOLIKOGULE

Vallavalitsus küsis hinnapakkumise
viielt audiitorbüroolt. Väljasaadetud pakkumus-kutsele esitasid Väike-Maarja valla 2020., 2021. ja 2022.
aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks
pakkumused neli audiitorbürood:
Audest Audiitorteenuste Osaühing,
AMC Audit OÜ, OÜ Infora ja E-Au-

dit OÜ. Soodsaima pakkumuse maksumusega 6 642 eurot tegi Audest
Audiitorteenuste Osaühing. AMC
Audit OÜ pakkumus oli 6 912 eurot,
OÜ Infora pakkumus oli 8 520 eurot
ja E-Audit OÜ pakkumus oli 9 360
eurot. Kõik hinnad on kolme aruandeaasta auditeerimiseks ja toodud
koos käibemaksuga.
- otsustati edastada otsuse eelnõu volikogule.

VALLAVALITSUSES 16.09.2020

ELURUUMI ÜÜRILEPINGU PIKENDAMINE

- nõustuti kahe üürilepingu pikendamisega;
- määrati üüri suuruseks alates
01.10.2020 vastavalt 45 eurot ja 35 eurot kuus, lisanduvad kõrvalkulud.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

- eraldati taotlejale sotsiaalkorter Väike-Maarja alevikus;
- määrati üüri suuruseks 25 eurot
kuus, lisanduvad kõrvalkulud.
TUGIISIKUTEENUSE MÄÄRAMINE

- määrati õpilasele tugiisik.

ESMAKORDSELT ESIMESSE
KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS

- otsustati maksta esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetust vastavalt lisatud nimekirjale, kokku 66-le
lapsele.
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

- nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kokku üheksale taotlejale summas
899,19 eurot.
KAMPAANIA „VÄRVID VALDA!“
ARUANDE KINNITAMINE

- kiideti heaks aruanded: Rakke alevikus, Lõuna tn 2 kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise
aruanne ning kinnitati abikõlbulike
kulude kogumaksumuseks 649,33
eurot, millest 350 eurot on toetus ja
299,33 eurot omafinantseering; Väike-Maarja alevikus, Kolde tn 22 asuva elamu, kõrvalhoonete ja piirdeaia
värvimistööde teostamise aruanne
ning kinnitati abikõlbulike kulude kogumaksumuseks 407,74 eurot, millest
285,42 eurot on toetus ja 122,32 eurot
omafinantseering; Nadalama külas,
Koolitalu kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne ning kinnitati värvimistööde kogumaksumuseks 770,08 eurot, millest
539,06 eurot on toetus ja 231,02 eurot
omafinantseering.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati ehitusload: Osaühingule SF
Pandivere päikeseelektrijaama rajamiseks Pandivere külla Farmi kinnistule;
Puurkaevumeistrid OÜ-le puurkaevu
rajamiseks Koila külla Uuetoa kinnistule.
VÄIKE-MAARJA VALLA
FINANTSJUHTIMISE KORD,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule.
VÄIKE-MAARJA VALLA
HEAKORRAEESKIRJA MUUTMINE,
MÄÄRUSE EELNÕU VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule.
HAP TOETUSE KASUTAMISE
ARUANDE HEAKSKIITMINE

- kiideti heaks Hirla küla Varikse kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekti aruanne;
- kinnitati projekti kogumaksumuseks
2964 eurot, millest 1985 eurot on toetus ja 979 eurot on projekti omafinantseering.
VAIDEOTSUS

- tunnistati vallavalitsuse 08.07.2020
korralduse nr 525 p 2 kehtetuks ja sõnastada p 2 järgmiselt:
2. Isiklik abistaja osutab teenust vastavalt vallavalitsusele esitatavale isikliku
abistaja teenuse aruandele;

VALLAVALITSUSES 23.09.2020

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMINE, ORAVA
– OTSUSE EELNÕU VOLIKOGULE

Vallavolikogu 02.07.2020 otsuse nr 14
alusel „Peremehetu ehitise arvelevõtmine, Orava“ võeti arvele peremehetu ehitisena 7-korteriline elamu ning
kõrvalhoone (kuur) aadressiga Orava,
Tammiku küla.
Korterite omanikud on sisuliselt
lõpetanud korterite valduse ning
tegemist on ohtliku ja pikka aega
kasutuseta seisnud, maastikupilti risustava ning varisemisohtliku hoonega. Kuna ehitise kasutusse võtmiseks
puudub perspektiiv, on otstarbekas
ehitis lammutada, et tagada turvaline ja elamisväärne elukeskkond. Et
vallavalitsus saaks taotleda Orava
katastriüksusel asuva elamu lammutamiseks toetust, peab hoone asuma
Väike-Maarja vallale kuuluval kinnisasjal. Orava katastriüksus ei ole kinnistusregistris registreeritud. Kinnisasja moodustamiseks peab esmalt
hoone kuuluma vallale. Vald saab
hoone omanikuks vaid ehitise peremehetuks tunnistamise menetluse
läbi.
- edastati otsuse eelnõu volikogule.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

- määrati Eipri külas asuva Kuristiku
katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Viljaku,
sihtotstarbega maatulundusmaa; Kuristiku, sihtotstarbega maatulundusmaa; Kasepässiku, sihtotstarbega maatulundusmaa.
KAMPAANIA „VÄRVID VALDA!“
ARUANDE KINNITAMINE

- kiideti heaks Ao külas, Kiika kinnistul
asuva elumaja fassaadi värvimistööde
teostamise aruanne;
- kinnitati värvimistööde kogumaksumuseks 173,37 eurot, millest 121,36
eurot on toetus ja 52,01 eurot on omafinantseering.
PROJEKTITOETUSE ERALDAMINE

- eraldati EELK Väike-Maarja koguduse projektile „Lurichite hauatähise restaureerimine“ projektitoetust summas
64 eurot.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

- eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 21,4 m2 Väike-Maarja alevikus
tähtajaga 18.09.2021, üüri suurusega 15
eurot kuus (lisanduvad kõrvalkulud).
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

- nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kokku viiele taotlejale summas 910 eurot;
- nõustuti lasteaia toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega ajavahemikul
01.09.-31.12.2020 kaheksale perele;
- otsustati tasuda osaliselt OÜ Pandivere Pansioni kohatasu maksumus taotleja arvete alusel 150 eurot
ühes kalendrikuus, alates 01.10.202030.09.2021.
TEENUSTE HINNAKIRJA KINNITAMINE

- kinnitati Väike-Maarja valla jäätmejaamade (Väike-Maarja, Rakke ja Simuna) teenuste hinnakiri.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati ehitusload: OÜ-le H.T.R.
puurkaevu rajamiseks Mõisamaa

külla Roosi kinnistule; Sunmill OÜle päikeseelektrijaama rajamiseks
Nõmmkülla Käärdisauna kinnistule;
Spordiklubile Rakke katlamaja ruumide rekonstrueerimiseks Rakke
alevikus Staadioni tn 2; Puurkaevumeistrid OÜ-le puurkaevu rajamiseks
Rastla külla Heinaaru kinnistule; elamu püstitamiseks Triigi külla Humala
kinnistule.
PAKKUMUSE EDUKAKS TUNNISTAMINE

- kinnitati hanke edukaks pakkujaks
Kubota traktorile haagise soetamisel
Stokker AS pakkumus maksumusega
18 120 eurot koos käibemaksuga.
RAKKE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSSEISU
KINNITAMINE

- kinnitati Rakke Lasteaed Leevike
hoolekogu koosseis: lastevanemate
esindajad: Triin Alatsei, Anneli Reigo,
Siiri Lõhmus ja Moonika Õunapuu;
õpetajate esindaja Anne Tarvis; vallavalitsuse esindaja Indrek Kesküla.
VÄIKE-MAARJA VALLA
JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI,
EELNÕU VOLIKOGULE

- edastati määruse eelnõu volikogule.

VALLAVALITSUSES 30.09.2020
ELURUUMI ÜÜRILE ANDMINE

- otsustati anda taotlejale üürile korter
üldpinnaga 51,1 m2 Väike-Maarja alevikus tähtajaga kuni 31.01.2021.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE
TULEMUSE KINNITAMINE

- kinnitati kinnistu müük aadressil Liiva, Nadalama küla, enampakkumisel
osta.ee keskkonnas, mille kohaselt on
kinnistu ostjaks, hinnaga 1900 eurot,
eraisik.
KAMPAANIA „VÄRVID VALDA!“
ARUANDE KINNITAMINE

- kiideti heaks Triigi külas, Õunapuu
kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne;
- kinnitati abikõlbulike kulude kogumaksumuseks 439,83 eurot, millest
307,88 eurot on toetus ja 131,95 eurot
omafinantseering.
LIHTMENETLUSEGA HANKE
VÄLJAKUULUTAMINE

- kuulutati välja lihtmenetlusega hange
„Lumetõrje teostamine Väike-Maarja valla kohalikel teedel ja tänavatel
2020/2021 talvel”.
JÄRELHOOLDUSTEENUSE LÕPETAMINE

- otsustati lõpetada järelhooldusteenuse leping.
TUGIISIKUTEENUS

- määrati isikule uus tugiisik.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

- väljastati ehitusload: Secale OÜ-le
laohoone püstitamiseks Avispea külla
Rohutoa kinnistule ja eraisikule abihoone püstitamiseks Kännukülla Kesknurme kinnistule.
RAIELOA ANDMINE

- väljastati raieload: Rakke alevikus Aia
tn 9 kinnistul ühe hobukastani ja Jaama
tn 2 kinnistul kahe hariliku vahtra mahavõtmiseks.
TÄNAVA SULGEMINE

- otsustati sulgeda osaliselt liikluseks
Rakke aleviku tänavad (Oru ja Linnamäe) 03.10.2020 kell 8.00-15.30, seoses
jalgrattavõistluse „Lezyne CX Karikasari 2020“ Rakke CX etapi toimumisega.
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Väike-Maarjas avati mälestustahvel
Porkuni lahingus langenuile

Kristel Kitsing
toimetaja

21. septembril - Porkuni vennatapulahingus
76. aastapäeval avati
Väike-Maarja kalmistul
mälestuskivi 76 aastat
tagasi peetud verises Porkuni vennatapulahingus
hukkunud kolmele noorele
mehele.
Need kolm noort meest – Eesti
Leegioni – said Porkuni lahingus surmavalt haavata, nende
eluküünal kustus Väike-Maarja algkoolimajja sisse seatud
haiglas.
Kahe tundmatu sõduri ja
Andres Hansschmidti puhkekohas Tamsalu maanteel,
meenutas mälestuskivi avamise initsiaator Hanno Tamm, et
Eesti leegioni sõjameeste haua
hoidsid alevi elanikud eeskujulikult korras. „Haud oli kujundatud vapikujuliselt ja igal

Vabadusvõitleja Ruuben Lambur (vasakul) ja Porkuni lahingus osalenud leegionär Ervin Piirsalu
eemaldasid mälestuskivilt sini-must-valge lindi. Foto Kristel Kitsing

aastal õitsesid haual kolmes
reas sinised, mustad ja valged
võõrasemad,“ rääkis Tamm hea
sõnaga haua hooldajat ja lille-

kasvatajat Margit Bärengroupi
meenutades. Kui Tamm poisipõlves vanematega suvisele
surnuaiapühale läks, peatuti

mälestushetkeks ja süüdati
küünal ka sellel sõdurihaual.
Väike-Maarja
vallavanem
Indrek Kesküla tänas valla au-

kodanikku Hanno Tamme jätkuva energia ja panustamise
eest, et meie kodulugu saab
korralikud tähised. „Olgu selleks siis see plaadiga maakivi
siin Väike-Maarja kalmistul või
raamatud, mis ei lase unustada
ja jutustavad meie lugu,“ sõnas
Kesküla mälestustahvli avamisel. Ta kutsus üles tähtsaks
pidama neid inimesi, kes võitlesid selle eest, et meil oleks
olemas oma kodu. „Paljud pidid selle vabaduse eest maksma kõige kõrgemat hinda, kuid
nad elavad edasi meie mõtetes
ja seni, kuni on veel inimesi,
kes nende tegusid mäletavad
ja pühaks peavad,“ sõnas vallavanem ning suunas kokkutulnuid mõtlema tänutundes
eelkäijate tegudele, tahtele ja
elujõule.
Mälestuskivilt eemaldasid
lindi vabadusvõitleja Ruuben Lambur ja Porkuni lahingus osalenud leegionär Ervin
Piirsalu.
Väike-Maarjast liiguti edasi Loksa mälestusmärgi juurde
mälestustseremooniale,
mälestusteenistus toimus ka
Vistla memoriaalis, kus oli väljas relvanäitus ja sai soetada
Hanno O jalo ja Ranno Sõnumi

raamatut „Avinurme lahing“.
Porkuni lahing toimus 21.
septembril 1944 Loksa-Porkuni-Sauevälja kolmnurgas.
21. septembri pärastlõunal
jõudsid Loksa külla Punaarmee
8. laskurkorpuse ja 249. laskurdiviisi osad, kes kohtusid seal
Sinimägedest taandunud 20.
Eesti Relvagrenaderide diviisi
ja eesti piirikaitse rügementide võitlejatega, kelle eesmärgiks oli luua endale taandumistee läände. Punaarmee
249. laskurdiviis aga valmistus
pealetungiks Tallinnale.
Võitlus kujunes ebavõrdseks. Punaväelased olid relvastatud kuulipildujate ja miiniheitjatega ning neid toetasid
kahurvägi ja tankid. Taanduvate eestlaste relvadeks olid vaid
käsirelvad ja „tankirusikad”.
Lahing kujunes julmaks
vennatapusõjaks, kus eesti
mees sõdis eesti mehe, vend
venna ja isa poja vastu. Lahing kestis vaid mõne tunni ja
nõudis ohvriks ligi 400 inimelu. Lahingu algusest peale oli
initsiatiiv punavägede poolel,
kuna need olid tugevasti relvastatud raskerelvadega.

Porkuni lahingus haavatute lugu

P
Hanno Tamm kõnet pidamas. Foto Kristel Kitsing

Porkuni lahingu
aastapäeval

A

jaloospiraal teeb oma ringe ja meile säravad sealt olulised sündmused, mis korreleeruvad ümarate aastanumbritega.
Sada aastat tagasi kees sõjategevus Poola, Leedu,
Ukraina ja Valgevene alal. Tänavu on seal jälle ohtlikud rahutused.
Ajaloos on Euroopa päästetud idavaenlaste eest neli korda:
- 14. sajandil peatasid leedulased mongolite pealetungi Euroopasse.
- 1683. a piirasid türklased Austria pealinna Viini täielikult
sisse. Austria prints Eugeni juhtimisel ja Poola kuninga vägede
abiga türklased purustati. Muide türklaste voorist leitud kohviubadest sai alguse Viini kohvikultuur.
- 1700. a sügisel algas Põhjasõda ja Peeter I piiras sisse Narva
kindluse. Rootsi kuningas Karl XII purustas Vene väe ja päästis
Euroopa.
- 1920. a võtsid Nõukogude Venemaa juhid eesmärgiks kommunistliku maailmarevolutsiooni eksportimise Euroopasse.
Märtsis 1919. a oli loodud Moskvas Kommunistlik Internatsionaal (Komintern), esimees Grigori Zinovjev.
Vene tsaaririigi kulla ja briljantide toel suutis Moskva mobiliseerida Euroopa kommunistlikke parteisid ja vasakpoolseid
liikumisi rahutustele. Eriti aktiivsed olid Saksamaal Klara Zetkin ja Karl Liebknecht,
Saksamaale oli vaja appi minna revolutsiooni lõpetama, aga
Poola oli jälle vahel!
Juulis 1920. a ründas Punaarmee Mihhail Tuhhatševski juhtimisel Poolat. Poola vägede ülemjuhataja Jozef Pilsudski juhtimisel andis Poola armee lõuna poolt löögi Varssavi poole liikuvale Punaarmeele. Kümne päevaga oli vastane alistatud.
See oli Nõukogude kurjuseimpeeriumi esimene kaotus ja
Euroopa oli neljandat korda päästetud.
Oli sündinud ime Wisla ääres!
Hanno Tamm

orkuni lahingu ajal
oli Eesti laskurkorpuse
meditsiiniteenistus
Loksa
külakoolimajas
seadnud
paika
sidumispunkti-laatsareti. Mõlema lahingupoole haavatute
kokkuvedamine sidumispaika
algas lahingule järgnenud päeva
hommikul. Koolimaja põrandal
õlgedel lamasid tihedalt nii Punaarmee mundris kui ka Saksa
mundris haavatud. Neid sidusid
üheaegselt mõlema poole sanitarid.
Peagi viidi koolimajast saksapoolsed haavatud ära. Koolimajast sai laskurkorpuse laatsaret.
Ülemuseks oli seal velsker Pallaadi Kesküla, pärit Tallinnast
Nõmmelt. Temale abiks oli kaks
sanitari. Üle nädala aja asus
laskurkorpuse laatsaret Loksa
külas. Siis saadeti pealt kaetud
veoautod kohale ja haavatud
viidi edasi haiglatesse.
Sidumispunktist ärasaadetud Saksa poole haavatud paigutati kahte tallu – Aadurahvale
ja Kangrule. Kangru talu elutubadesse põrandale õlgedele
paigutati umbes kümme haavatut.
Teine grupp (umbes kaksteist haavatut) viidi üle külatänava asunud Aadurahva tallu. Kuna talu elumajas ruumi
polnud, siis paigutati haavatud
laudaga külgnevasse põhukuuri õlgedele. Õnneks olid sel ajal
päevad ja ööd harukordselt kuivad ja soojad.
Koolimaja, Kangru ja Aadurahva talud asusid lähestikku.
Keskne punkt oli koolimaja oma
laatsaretiga. Koolimaja juures
viibisid ka eriülesandeid täitma jäetud punaarmeelased, sh
haavatuid valvavad korpuse sõdurid.
Koolimajast anti külarahvale
esimene korraldus: korjata kokku ja tuua saksapoolsete haavatute jaoks puhtaid linaseid voodilinu ja käterätte, millest saab
käristada sidemeid, et laatsareti

Porkuni lahingus langenute mälestusmärk Väike-Maarja vanal kalmistul. Foto Kristel Kitsing

sidemed on otsakorral, ei jätku omadegi jaoks! Perenaised
vaatasid kummutite pesusahtlid läbi ja muidugi leidsid, mida
viia ära haavatute läbiimbunud
verest sidemete vahetamiseks.
Kui palju oli laatsareti velsker
Pallaadi Keskülal lubatud vaenupoole haavatutega tegeleda,
pole teada.
Järgmisena teatati: saksapoolsete haavatute toitlustamine jääb külaperede kohustuseks! Selle võttis enda peale
Aadurahva talu 70-aastane tragi
vanaema Anna Hein. Haavatud
olid nende talus ja Kangru talu
haavatud ei asunud kaugel.
Raigu talu peretütar Helju
Lepp meenutab:
Saksa poole haavatutest umbes pooled surid. Haud nende matmiseks kaevati sama
laut-kuuri lõunapoolsesse otsa
loomaaedikusse. Kokku maeti sinna umbes kümme meest.
Maetud sõdurite dokumendid
võttis peretütar Salme oma
kätte ja märkis nimed vihikusse. See oli õige tegu, sest mõne
nädala jooksul, kui kõmu verisest Porkuni lahingust levis üle

Eesti, hakkasid omaksed oma
hukkunud sugulasi otsima. Osa
loomaaedikusse maetud haavadesse surnud sõdureid kaevati
välja ja viidi kodukihelkondade
surnuaedadesse igavesele unele.
Samal ajal viidi ära ka Veskimäealuselt punatähega vennaskalmistult (nii seda ametlikult
hakati nimetama) mõned ühishauda maetud ohvitserid.
Põhukuuri kauaks põdema
jäetud vangid olid külarahva
seas igapäevaseks murelikuks
jutuaineks.
Raskemini haavatud olid juba
surnud, aga ülejäänute olukord
muutus päev-päevalt hullemaks – haavade mädanemise
ja haavapalaviku tõttu. Ilmad,
eriti ööd, hakkasid külmenema.
Söödetud nad küll olid, tekid
ja katted olid olemas, kuid ikkagi – hirmus ja ebasanitaarne
olukord. Oktoobris tõsteti seni
vastu pidanud haavatud õlgedega täidetud vankrikastidesse
ja külamehed küüdi korras viisid
nad Väike-Maarjasse algkoolimajja, kus varem oli paiknenud
Saksa Wehrmachti laatsaret.

Siis lahkusid ka haavatud vangide valvurid külast.
Väike-Maarjas hoolitses haavatute eest suurte kogemustega jaoskonnaarst dr Joosep Pilv.
Aga kolm nendest surid ja nad
maeti Väike-Maarja vanale surnuaiale ühishauda Väike-Maarja–Tamsalu–Ambla tee äärde.
See on sama tee, mida mööda
eesti laskurkorpus liikus Porkuni lahingusse ja edasi Tallinna.
Eesti leegioni sõjameeste haua
hoidsid alevi elanikud eeskujulikult korras. Haud oli kujundatud
vapikujuliselt ja igal aastal õitsesid haual kolmes reas sinised,
mustad ja valged võõrasemad.
See kena haua hooldaja oli lillekasvataja pr Margit Bärengroup.
Iga kord, minnes suvisele surnuaiapühale peatus minu pere
ja meie aatekaaslased mälestushetkeks ka sellel sõdurihaual.
Tisleri talus,
mai 2019
Hanno Tamm
Kirjutises on kasutatud
Helju Lepa mälestusi:
Lepp, H. Mälestused:
Väike-Maarja muuseum, 1999.
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Avispeal tähistati vastupanuvõitluse päeva
26. septembril seitsmendat aastat koguneti Liivaoja talu maadel asuva mälestusmärgi „Avispea mõõk“ juurde, et
tähistada vastupanuvõitluse päeva.
Vastupanuvõitluse päeval tänatakse ja mälestatakse kõiki Eesti inimesi, kes on sõna või teoga osutanud
vastupanu
okupatsioonivõimudele,
kaitstes Eesti Vabariigi iseseisvust ja
vabadust. Paljud neist kaotasid massirepressioonide käigus elu, vabaduse
või tervise.
Nõukogude repressioonide eest
metsa põgenenud ja 18 aastat Siberi
vangilaagrites veetnud Ruuben Lambur rääkis, et temalt on eakamadki
inimesed küsinud, et mis see vastupanuliikumine oli. „Ja tõepoolest, kui
tema arusaama järgi pioneerid läksid
ilusti, rätid kaelas, kooli, Pärt kirjutas
Staliniga kantaati, laulupeol hõisati
hurraa – ja kõik oli nagu korras. Aga
ometi käis verine võitlus,“ rääkis ta ja
meenutas, et 1945. aasta kevadeks oli
metsadesse varjunud üle 30 000 mehe
ja naise ning nendest langes lahingutes üle kümne tuhande.
„Nendel kõigil olid siin kodud –
talud, omaksed – emad-isad, vennad-õed. Ja neid ei olnud enam kolmkümmend tuhat, neid oli kolmsada
tuhat,“ meenutas Lambur. „See oli see
vastuhakk, mis üle kümne aasta kestis,
mil viimane metsavend langes,“ nentis
Lambur ja lisas, et võitlus kestab ka
praegugi. „Kuidas me ka ei vaataks,

mustatakse neid, kes võitlesid vabaduse eest, arvates, et siis paistetakse
ise puhtamana. „Ja siin tuleks vaadata,
et ennast petta ei laseks nende poolt,“
rõhutas Lambur kõnet lõpetades.
Pärast mälestushetki tutvustas
Kaitseliidu tegemisi Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.
Muusikalisi vahepalu pakkus Silver
Aasumets ning kohapeal oli kaetud
traditsiooniline kohvilaud.
Soetada sai ka eelmisel aastal ilmunud piirkonna perede lugude raamatut „Minu Avispea“ ning müügis
olid ka päris viimased eksemplarid
Ruuben Lamburi raamatut „Alutaguse Saaga“, kuhu kohapeal oli võimalik
saada ka autori pühendus.
Vastupanuvõitluse päev on seotud
Otto Tiefi valitsuse moodustamise
otsusega septembris 1944, kui Saksa väed olid lahkumas ja Nõukogude
väed alles saabumas. 22. september
1944, kui Punaarmee okupatsiooniväed hõivasid Tallinna, markeeris
vastupanuvõitluse uue aktiivse faasi
algust. Tiefi valitsuse moodustamine
rõhutas asjaolu, et Eesti on iseseisev
vabariik, mis on ebaseaduslikult taasokupeeritud kommunistliku Nõukogude Liidu poolt. Vastupanuvõitlus
jätkus eri vormides ja intensiivsusega
kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni
1991. aastal.

Mälestusmärgi „Avispea mõõk“ juures tähistati vastupanuvõitluse päeva. Foto Kristel Kitsing

tahaks, ei tahaks – vastasseis kestab
edasi,“ märkis ta. „Võõrvõimu käsi-

lased ja nende järeltulijad töötavad
oma rada, et õigustada oma eelkäijate

kurje, veriseid ja rahvavaenulikke tegevusi,“ sõnas Lambur ja selgitas, et

määruse „Väike-Maarja valla kalmistute kasutamise eeskiri“ § 3 lõikele
2 ja § 5 lõikele 8) võtta hooldamata
hauaplatsidena arvele Ao kalmistul

asuvad hauaplatsid (vt tabel). Neile paigaldatakse vastavad tähised.
Hauaplats tunnistatakse hooldamata
hauaplatsiks ja võetakse uuesti kasu-

5

Kristel Kitsing
toimetaja

Hooldamata hauaplatsid
Kalmistuseaduses on sätestatud kalmistu haldaja kohustus tagada hooldamata hauaplatside arvele võtmine
ja taaskasutusse andmine.

Väike-Maarja vallavalitsus annab
teada kavatsusest (tuginedes kalmistuseaduse § 6 lõikele 4 ja § 9 lõikele
14 ning Väike-Maarja Vallavolikogu

Kvartal Rida

Plats Maetud

1

1

2

Andi Hiiemäe, Juhan Hiiemäe, Alise Hiiemäe

1

1

5

Liina Birken

1

1

6

Rosalie Tiidu

3

Elisabeth Ründva. Jüri
Ründva, Johannes
Möldrisalu, Luise Linnas

1

2

1

2

6

Aleksander Ivask, Õilme
Abo, Aleksandra
Raudmann, Ervin Ivask

1

3

4

Miina Teder, Adele-Elisabeth Teder

6

Tatjana Saareoks, Paul
Saareoks

1

3

1

4

2

Artur Kesküll, Miina-Rosalie Kesküll

1

6

7

Johanna-Vilhelmine Pukk

1

7

2

Alma Lehiste

1

7

3

Kaljusaar

1

7

6

Maria Luts, Hilda Jõgila

1

8

2

Leena Koovit

1

8

4
7

1

8

Eda Poom, Maali Mats,
Meinhard Poom, Marie
Poom

1

15

10

Mai Burk

1

16

1

Anna-Hedvig Kahu

1

16

2

maetu nimi teadmata

1

16

3

maetu nimi teadmata

1

17

3

Maria Kristjan

1

17

6

Jaan Lepik

1

17

7

maetu nimi teadmata

1

17a

3

Tõnis Raudsink

1

17a

6

Artur Vatsel, Adele Vatsel

3

Villem Veltmander, Ants
Veltmander, Elisabeth
Truu, Verner Truu, Maria
Veltmander, Karl
Veltmander

1

18

1

7

Anna Müüdla, Jakob
Müüdla

3

Luise Aulmaa

3

1

9

Rudolf Maist

4

Aurelie-Hildegard
Veltmander

3

1

10

maetu nimi teadmata

3

1

12

Rosalie Aun

3

2

3

Helja Karumaa, Ants Karumaa, Julie-Marie Karomann

3

2

7

2

7

2

8

1

Marie Veinimaa, Jaan
Veinimaa, Ada Veinimaa

2

8

5

Johannes Nupp,
Alvine-Marie Nupp

3

2

5

Ago Võõrma

2

8

8

Meinhard Irval, Kristine
Irval

3

2

8

Ida Karpin, Alma Kaidma,
Ferdinand Kaidma

2

9

2

Helene-Maria Eensild

3

2

11

Mihkel Irval

3

4

Johannes Raaga

9

9

Heinar Juhkam, Anete
Juhkam

3

2

3

3

5

Ivan Luhte

2

9

13

Oskar Liiberg, Juhan
Liiberg, Johanna-Hermine
Liiberg

3

4

1

Karl Glasberg, Hermiine
Glasberg

2

10

3

Eda-Mall Karuks

3

4

8

August Ots, Heinrich Ots,
Marie Ots

2

10

9

Pelagea Lumelaan, Ilja
Lumelaan

3

5

3

Vitali Buksirov

3

5

4

Jonas Peršonis

2

13

1

Kaarel Birnbaum

3

5

5

Ivan Tikka

2

17

2

Timofei Verendal

3

5

6

Aneta Metlik, Elfrida
Meristu

3

5

8

Tamara Toming

4

1

7

Anna Kirss

4

2

5

Marie Võime

4

2

11

Ants Poom

4

3

4

Julie Eramaa, Johannes
Eramaa

4

3

5

Gustav Küngas

4

3

12

Tatjana Aleksandrova,
Elmar-Eduard Mägi

4

4

6

Johannes Kalvet, Juuli
Kalvet

4

5

1

Anna Sikat

4

6

2

Karl Voltri

4

8

7

Anna Muldonen

4

8

8

Miili Noppason

4

8

9

Gerda Paalberg

4

9

7

Mihail Miller

4

9

8

Arri Nõu

9

Anna Hodokainen

August Sihver

1

19

11

Line-Marie Marmor

Johannes Treimann, Liine
Treimann, Helga Kalvik,
Olavi Tuvikene

1

20

3

Helene Voo, Maria Karuks,
Endel Voo

2

21

4

Liisa Merilo, Villem Merilo

1

20

7

Kristiina Sivandi

2

21

8

Herberd Vilba

1

22

3

Jakob Õunap, Rosalie
Õunap

2

24

5

Sammel Viilup, Ida Viilup

2

24

8

Kaarel Vakkur

2

25

3

Ants Uudeküll

2

25

6

Johannes Muss

2

Rudolf Alter

1

9

4

Aleksander-Fridrich Kaupmees

6

Arnold-Evald Kivistik,
Eliese Kivistik
Adele Irval, Olga-Pauline
Irval

1

10

3a

Gustav Treiter, Madis Treiter, Madli Treiter

1

10

4

Jaan Teiman, August
Teiman

1

22

10

Anna Kaar, Kaarel Kaar

1

23

4

maetu nimi teadmata

1

23

6

Hans Talve, Arnold Talve

1

23

8

Olev Randorg

2

25

8

maetu nimi teadmata

1

23

9

Rudolf-Johannes Saar,
Aleksandra Saar

2

25

9

maetu nimi teadmata

1

24

4

Karl Ross, Selma Ross

2

25

10

maetu nimi teadmata

1

24

9

Marie-Rosalie Järve

2

26

7

Gustav Kuudeberg

2

27

6

Kiisk

2

27

8

Liisa Tedremäe

2

27

12

Juhan Küngas

2

27

13

maetu nimi teadmata

2

29

5

Vääri

2

29

7

Paul Siirak, Anna Verendal

29

7a

Friedrich Kesküll

1

11

9

Hugo Roosmaa

1

24

11

Linda Vatsar

1

11

12

Vaino Aasmaa

1

25

4

1

11

13

Maria Nõu

Hans Hinrikus, MariaLovisa Hinrikus

1

12

2

maetu nimi teadmata

5

Rein Lillepõld, Priidik
Lillepõld, Ann Lillepõld

1

12

8

Anne Sillak, Emilie Sillak,
Minna Sillak

1

12

11

Eduard Nõu

1

13

5

Sophie Tedrekull

6

Haarand Saarmets,
Linda-Johanna Saarmets,
Aleksander Renke, Otto
Hansberg, Karla Saarmets

13

3

6

19

9

1

Arnold Remmel, Eve
Remmel

2

1

1

9

4

Johanna Lainemäe, August
Lainemäe

Osvald Räbus

9

14

Plats Maetud

Plats Maetud

9a

11

1

1

Kvartal Rida

Kvartal Rida

18

8

9

Plats Maetud

1

1

1

Kvartal Rida

1
1
1

25
25
25

7

Georg Jermolov, Selma-Helene Jermolov

tusele, kui tähise paigaldamisest on
möödas vähemalt aasta ja seda ei ole
selle aja jooksul korrastatud. Lisainfo
Ao kalmistumeistrilt, tel nr 524 6501.

9

Helene Turu

2

4

10

1

Merike Pikkor

2

29

8

Vjatšeslav Konõšev

4

10

3

Karla Peterson

2

29

8a

Ivan Jakušonok

4

11

5

Antonina Žigarjova

5

Lisette Tedrekull, August
Tedrekull

4

12

7

Karla Vilba, JohannaMatilde Vilba

1

25

12

Elfriede Leppik, Paul
Leppik

1

26

10

Voldemar Uusmees

1

26

14

Tanel Pihlik

3

1

6
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vaatama,“ sõnas naine otsusekindlalt.
Olavi otsis samamoodi õppetöö
kõrvalt tegevust. „Me ei tundnud teineteist, ei teadnud teineteisest midagi,“ rääkis Ellen. „Sealt siis hakkasidki
noortel tantsuproovid ja esinemised.
„Ja nõnda me siis 1965. aasta 16. oktoobril abiellusime,“ märkis Ellen. Olavi arvas, et see oli ehk juba harjumusest. „Tantsusammud klappisid: Ellen
oli kerge jalaga ja peenike,“ sedastas
ta. Ellen jutustas, et tol ajal ei olnud
sellist kommet, et laskud põlve peale
või annad kihlasõrmuse. „Oli lihtsalt
kokkulepe ja oligi kõik,“ sõnas Ellen.
Noorpaari abielu registreerimine
toimus Tartus. Kokku kogunes rahvatantsurühm ja kõik sugulased, sõbrad –
nii nagu ikka. „Mina lõhkusin ühte
puunotti,“ meenutas Olavi. „Sina pidid
vist kuduma,“ viipas mees Elleni suunas ja meenutas pruutpaari pulmaväravaid.
„Nii ta hakkas olema ja elu hakkas
minema,“ võttis Ellen selle eluetapi kui
luulerea kokku.
Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen (paremal) Ellenit ja Olavit nende 55. pulmaaastapäeva puhul õnnitlemas. Foto Ain Liiva

Ellen ja Olavi Lossi
kulgevad käsikäes
lõpmatuse rajal
Kristel Kitsing
toimetaja

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
koostöös Rakvere kristlike
kogudustega korraldas septembri esimesel reedel Rakvere
Kolmainu kirikus kümnendat
korda vastuvõtu Lääne-Virumaa
kuldpulmapaaridele.
Kirikuvõlvi alla sattusid Väike-Maarja
vallast Eda ja Ilmar Karro, kes 12. septembril tähistasid kuldpulmapäeva. 55
abieluaastat möödub 16. oktoobril ka
Ellenil ja Olavi Lossil.
Tegin juttu Elleni ja Olaviga, kes
on osanud suure elutarkuse toel ning
heas ja halvas koos elada viiskümmend viis aastat.
Ellen, kelle juured on Soontaga külas Lõuna- Eestis, on 45 aastat
töötanud Väike-Maarja Õppekeskuses õpetajana, poole sellest direktori
kohusetäitjana. Olavi on aga Virumaa
poiss, kes 1992. aastast toimetanud
Väike-Maarja valla turvanõunikuna.
Tema ülesandeks oli valla kodanike
turvalisuse tagamine, kiirabi, politsei,
kaitseliidu, tuletõrje ja töökaitsealase
töö koordineerimine. Tema initsiatiivil loodi Väike-Maarja Päästekool just
Väike-Maarjasse.

silises mittetäielikus keskkoolis. „Pärast seda olin kolhoosis tööl ühe aasta, läksin Viru-Jaagupisse MTJ traktori
haakijaks ning 1955. aasta sügisel läksin Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi tehnik-mehaaniku erialale,“ meenutas Olavi. Nelja
aastaga seal keskhariduse omandanud mees suunati peagi kroonu. „Ma
ei saanud kodustele head-aegagi
öelda,“ kõneles ta. „Kolm aastat olin
Nõukogude armees, ei saanud jalgagi
Eestimaa pinnale.“ Seal oli mehel aga
aega elu kulgemise üle järele mõelda.
„Mõtlesin, et oma keskharidusega ehk
traktoristiks vast saan, Vaekülast sain
autojuhiload, kolmanda liigi,“ sõnas
Olavi. Sõjaväkke saatis talle täditütar

õpikuid ning sihiks sai EPAsse sisseastumine. „Sisseastumiseksamitel
põrusime, matemaatika kirjalikuga –
enamus sõduririietes poisid. Järelkonkurssiga saime sisse,“ rääkis Olavi, kes
1967. aastal lõpetaski Põllumajanduse
mehhaniseerimise insener-mehaaniku eriala.

TANTSUSAMMUD KLAPPISID

1962. aasta 1. septembril EPAs kooliteed alustanud Ellen meenutas, et
septembris oli majandis kartulivõtt ja
viljapeks. Oktoobris luges ta aga kooli teadetetahvlilt, et segarahvatantsurühma võetakse uusi liikmeid. „Olin
juba algkooliajast tantsinud igasugustes rühmades, siis mõtlesin, et lähen

VÄIKE-MAARJASSE TÕI TÖÖ

Ellen ja Olavi said peagi pärast abiellumist tütre ning nad suunati Väike-Maarjasse tööle. „Toona oli kõik
suunamise peale. Meie olime juba
selleks ajaks abielus ja meil oli tütar,“
märkis Ellen.
„Urmas Grišakov. Tema töötas Tallinnas kutsealahariduse inspektorina.
Lõpetasime temaga sama eriala, tema
aasta enne ja mina pärast. Tema pakkus meile Väike-Maarjat – Maakutsekooli nr 27,“ rääkis Väike-Maarjasse
sattumise lugu Ellen. Koolis saidki
mõlemad töökoha.
„Tulime siia töökohta vaatama ja
saime kokkuleppele. Mina tulin siis
1. augustist 1967 Maakutsekool nr
27 tööle meeste valdkonda. Abikaasa tegi veel diplomitööd, lõpetas 31.
detsember ja tuli kah siia.“ Olgugi, et
Olavi oli Virumaalt pärit, polnud ta
Väike-Maarjas käinud. „Me polnud
Väike-Maarjast midagi kuulnud. Me ei
teadnud midagi,“ ütles Ellen.

ASJAD RÄÄGITI
OMAVAHEL SELGEKS

Ellen meenutas, et eks ikka ole abielu
vältel erimeelsusi olnud. „Ega noored
ei saa ju ilma,“ muigas naine. „Ega see
ei tähendanud siis seda, et võta oma
kolm asja ja kohver ja kõnni minema.
Räägiti ikka oma asjad selgeks ja elu
läks edasi,“ märkis Ellen. Probleeme
võis ette tulla nii tööl, aga ka eraelus.
„Ei ole ju see nii, et vaatad teisele silma ja koguaeg naeratad,“ tunnistas
Ellen.
Olavi kiitis Ellenit. „Me arutasime
omavahel kõik asjad läbi ja leidsime
alati lahenduse.“ „Sageli tuli andestada,“ tunnistas mees. „Aga mina olen
põikpea – ma olen vähk,“ selgitas Olavi
mulle sügavale silma vaadates. „Mina
tahtsin ikka enda asja peale suruda,
tema aga ütles, et nii pole õige. Aga nii
võib-olla võiks olla parem. Ja niimoodi
me arutasime neid asju,“ tõdes Olavi.
Ka rahakott on perel aastaid ühine.
„Kõik suuremad asjad, mis ostame,
arutame omavahel läbi.“
Noorte esimesed aastad Väike-Maarjas olid tegusad: lapsed võtsid

omajagu aega, tööl tuli käia ja vanemaid kah aidata. „Minu vanemad olid
Lõuna-Eestis, Olavi omad siin Uueväljal Roela lähedal. Olid loomad ja tuli
heina teha. Aitasime majapidamistöödes nii siin kui sealpool,“ vaatas Ellen
elule tagasi.

KULDPULM JA 55. PULMA-AASTAPÄEV

50. pulma-aastapäeva tähistasid
Ellen ja Olavi tervisekeskuses. „Lapsed tegid meile Toila spaa välja – tehti meile üllatuskingitus sinna. Olime
seal kolm päeva,“ meenutasid toona
kuldpulma tähistanud Ellen ja Olavi.
Koos käidi ka maakondlikul kuldpulmaliste vastuvõtul, misjärel istuti niisama, suurt pidu korraldamata.
Ka 55. aastapäev tõotab abielupaarile tulla rahulik. „Midagi ei oska oodata. Üks tütar sõidab ära Inglismaale
jälle. Teine tütar elab Viljandi lähedal.
Vanem aga Verioras Põlvamaal. Võibolla tuleme korraks kokku ja istume,“
mõtiskles Ellen. Aga staarilike uute
trendidega, mis puudutab abieluvande uuendamist, nad kaasa ei ole läinud. „Me pole tõotusi andnud isegi
noores eas,“ märkis Ellen.

ELU KVALITEET JA ELLU
SUHTUMINE ON MUUTUNUD

Ellen mõtiskles, et kui ta oma lapsi
ja lapselapsi vaatab, siis tundub, et
neil on pidevalt kiire. „Kui me räägime oma noorusest, siis peredel olid
oma seadused. Oma ülesanded, mida
tuli täita,“ sõnas ta ja lisas, et nii nagu
olid kohustused paika pandud, siis
vastu vaidlemata tuli nii ka teha. „Ei
olnud nii, et kas teen või ei tee. See
oli iseenesestmõistetav,“ teadis Ellen.
Ta teab, et praegu on elu teine ja lehmade pidamist väga ei ole. „Nüüd on
arvutid ja kõik muud iluasjad – kasvõi
hobusedki on iluasjadeks, mida võetakse majapidamisse.“ Ta tunnistas,
et noored on tema arvates ka kärsitud. „Nii kui natuke midagi on, siis ei
räägita ja tunnistata teineteist,“ sõnas ta, viitamata ainult oma lastele.
„Elu kvaliteet ja ellu suhtumine on
muutunud. Loed kasvõi ajakirjagi, et
lips-lops, asjad kohvrisse ja me läksime lahku.“
Olavi leiab, et mõelda tuleb oma
sõnade ja tegude üle. „Käituda tuleb
korrektselt, eriti vanemate inimestega,“ tähendas ta. „Noorte jaoks on
abielu nagu möödaminnes,“ naeris
Olavi. „Lähen, käin ära ja lähen minema, järgmise juurde,“ muigas ta.

ABIELU VÕI KOOSELU

Kas ikka on vahet, uudistan. „On
ikka,“ sõnasid nad üheskoos. „Minule tulid suured kohustused peale, kui
ma abiellusin,“ tunnistas Olavi. Laps
tuli lasteaeda viia, ise tööl rassida.
„Ise jäin sellesse samasse majja (vallavalitsuse majja – toim). Täpselt korrus
kõrgemal oli minu kabinet – direktori
asetäitja kabinet. Minu ülesanne oli
siin majas panna tööle inimene koristajast direktorini,“ meenutas ta. Täna
on Olavi täiskohaga pensionär, ent
jälgib hoolega raadio- ja televisioonisaateid. „Enamus noormeeste käitumine…ei tea mis kümne aasta pärast
on,“ jäi mees veidi mõttesse.

LÕUNA-EESTI TÜDRUK
JA VIRUMAA POISS

Elleni juured on Soontaga külas Lõuna-Eestis. Koolis käis ta Soontaga
algkoolis, seejärel Kuigatsi seitsmeklassilises koolis. „Seejärel läksin Pukka, lõpetasin seal keskkooli,“ meenutas Ellen. „Siis olin kaks aastat tööl
Kuigatsi koolis ja seejärel läksin juba
Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse
(EPA),“ jutustas ta oma haridustee kulgu enne Väike-Maarjasse suunamist.
EPAs lõpetas naine eriala, mida õpetati ainult kaks aastat, see oli tootmisainete õpetaja.
Roela vallas Uuevälja külas raudvoodis põhukotis sündinud Olavi käis
aga Kulina algkoolis, siis seitsmeklas-

1965. aasta 16. oktoobril sõlmisid Ellen ja Olavi Tartus abielu. Foto erakogu

EPA rahvatantsurühm 1965. a. Lemmik tantsud olid „Tuljak“ ja „Vanaisa polka“. Foto erakogu
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AJALUGU
Väike-Maarja aleviku vaade. Kotli maja, Kaarma kõrts, Lurichi kauplus, Jakob Liivi raamatupoe nurk. 1912,1913.

Pikk tänav 14 Väike-Maarjas

L
Ellen ja Olavi Lossi armastavad reisida. Foto erakogu

Ellen täiendas, et mõistab, et vahepeal on juba kaks kuni kolm põlve
vahetunud ja ühiskond on iseenesest
muutunud, mis paneb palju asju paika. „On neid, kes lihtsalt elavad kooselu. Igaühel neist oma isiklik põhjus,
miks nad pole abiellunud,“ arvas ta.
„On ju ka neid, kes viimastel aastatel on hakanud väga tihti abielluma.
Tutvusringkonnas ikka kuulen, et jälle on pulmad,“ püüdis ta siiski optimistiks jääda. Ta tunnistas, et ei oska
analüüsida neid inimesi, kes elavad
kooselu ja seda abielule eelistavad.
„Eks ka neil pea olema kindlad suunad ja nõuded, kohustused ja piirid.
Aga mitte kõikidel ei ole seda. Siis
tulevadki need lahkhelid, et mul on
villand sinust,“ arvas Ellen.

PIKA JA ÕNNELIKU
ABIELU SALADUS

Olavi seisukoht on, et kõik asjad tuleb
läbi arutada ning sageli tuleb andestada, järele anda. „Järeleandmine, andestamine ja teineteisemõistmine –
see on kõige tähtsam,“ teadis 55 aastat Elleniga käsikäes lõpmatuse rajal
kulgev Olavi. Ning lilli, mis abikaasa
silmad särama panevad, viib ta naistepäeval ja sünnipäeval Ellenile ikka.
Isegi vahest ei ole vaja sõnu öelda. Juhtumit, kus ühel pilt on ja häält
pole – sellist olukorda pole neil ette
tulnud. „On erimeelsused, oleme nagistanud, oleme paika pannud omi
asju, aga mitte nii, et me ei räägi,“ tähendas Ellen.
Rutiini ei ole neil tekkinud ja kõik
reisimised on lastega ikka üheskoos
ette võetud. „Vanasti oli kõik Nõu-

Esiplaanil Ellen Lossi. Foto erakogu

kogude Liit. Sai sõidetud Odessani,
Moldovasse ja Bresti kaudu ringiga
koju,“ meenutas Ellen. Ta naeris, et
kui saabus märtsikuu, hakkasid lapsed juba nimekirju koostama, et mida
sel korral pole mõtet kaasa võtta vaja
ning millest eelmisel korral suurt
puudust tunti. „Meil ei olnudki muud,
kui istu vaid ja keera rooli, neil oli
kõik paika pandud,“ naeris Ellen.
Reisimist armastavad Ellen ja Olavi
meenutavad, kuidas vene ajal ei saadud riigist välja. Olavi sai teha reisi
Saksamaale ja Tšehhi, Ellen käis aga
Bulgaarias ja Poolas. Kuhu aga vabalt
sai liikuda, oli ju Moskva. „See oli nii
suur ja võimas, et sinna sai pidevalt
käia,“ meenutas Ellen. „See oli nagu
oleks Rakveres käinud. Istusid Tallinnas lennukisse, olid sutsti Moskvas.
Sai liikuda. Kas aga praeguse aja noored käivad nõnda oma lastega? Vot
ma ei tea,“ mõtiskles Ellen.

ARGIPÄEVAD
MÖÖDUVAD MAAMAJAS

Täna rahvatants enam Elleni ja Olavi
ellu ei kuulu. „Väike-Maarjasse tulles
me ei tantsinud. Meil oli lapse tervisega probleeme ja mõlemal pool oli
heinategu,“ rääkis Ellen.
Losside argipäevad mööduvad
maamajas, korter alevikus on rohkem
külalistele hotelli eest, kes nende
juures peatuvad. „Meil on oma aiamaa, kus kõik kultuurid kasvavad. Lisaks ka oma kasvuhoone. Puid tuleb
teha – meil on puuküte,“ loetles Ellen
igapäevaseid töid, millega argipäevi
mööda saata. „Me elupäev maatöödega tegelenud ja me armastame maaelu,“ tunnistas Ellen.
Ellenil ja Olavil on kaks tütart, kes
mõlemad lõpetanud Eesti Maaülikooli. Vanema tütre kõige vanem poeg ja
tütar lõpetasid samuti maaülikooli.
Viimane aga veel õpib 11. klassis.
Elleni ja Olavi nooremal tütrel on
kolm poega. Kõige vanem neist on
lõpetanud Estonian Business Schooli (EBS), teine Tallinna Tehnikaülikooli insenerina. Kolmas lõpetas äsja
Viljandi Ühisgümnaasiumi ja teenib
nüüd Tapal kaitseväes.
„Kõik on pesast välja lennanud
kaugele: Põlvamaale on tsirka 180 km
ja Viljandi lähedale on 120 km. Lapselapsed on ka kõik laiali,“ sõnas Ellen,
aga kinnitas, et külas käiakse ikka.
„Lapsed ja lapselapsed käivad külas –
ei ole meid jäetud valveta,“ sedastas
Ellen ja lisas, et nii on nad ikka olnud
ja toimetanud ning tegevust on koguaeg jagunud.

urichi maja, Sõpruse pood,
Kodupood, Leili pood, Luha
pood jt. Väike-Maarjas Pikk
tänav 14 (15. septembril 1965
kehtestatud numeratsiooni järgi,
enne seda Pikk 12) ehitati Georg Lurichi (seenior) poolt 19. saj viimasel
veerandil. Kutsuti omaniku nime järgi
enamasti Luuri maja, saksikute poolt
Lurichi maja. Seal kõrval lõuna pool
asuva väiksema maja (hävinud) vastandiks kutsuti ka Lurichi (resp Luuri) suur maja.
19. saj lõpul oli majas Limbergi
pood.
1903. a, pärast G. Lurichi (seenior)
surma (vkj 30. mail) omandas maja
Limberg ning viimaselt omakorda
1917. a Väike-Maarja Tarvitajate (Tarbijate) Ühisus (ostmise otsus 22. juulil
1917), hilisem Väike-Maarja Tarbijate
Kooperatiiv.
1925. a tehti maja põhjaotsa kahekorruseline (tegelikult küll kõrge ärklikorrusega) juurdeehitus.*
Juurdeehitatud osas on pidevalt
olnud pood, 50ndatel ka majatarbed, kuid aastaid Sõpruse toidukaubad, lastele kommipood. Lurichi
maja põhjaotsas oli Kodu kauplus,
vähe aega ka kooperatiivi raamatupidamine. Lõuna pool olid korterid,
ühes neis ka TK ühiselamu lärmakate
noortega. Sama majaosa ärklikorrusel olid ka korterid.
Hoone kõrgemas osas oli hulk
kortereid. Vastavalt sellele, kuidas
alevikus valmisid uued kahekordsed
elumajad ja ka uued eramud, jäid Pikk
14 korterid tühjaks.**
Alates 1990. a kandis kooperatiiv
nime Väike-Maarja Tarbijate Ühistu.

2007. a. 23. aprillil ostis ärimees Oleg
Gross üle Väike-Maarja Tarbijate
Ühistu osakud ja sai ühistu ainuomanikuks – lõpetas nii seitse aastat
kestnud lõputud vaidlused vallaga,
kes esialgu ei andnud Grossile luba
kaupluse ehitamiseks. Kui vahetus
vallavõim, tuli uus vallavanem, ostis
Gross maatüki alevisse ja plaanis ehitama hakata. ETK nõukogu Tallinnas
otsustas võtta Väike-Maarja Ühistu
tasuta üle ja pakkus seda Jõgeva TÜle, aga Väike-Maarja Ühistu liikmed ei
olnud sellega päri. Üks liikmetest tegi
ettepaneku alustada läbirääkimist
Grossiga, et liikmed saaksid oma aastaid maksnud liikmemaksud rahaliselt
kätte. Ja nii see otsus sündiski.
Kõik hooned, kinnistud sai ärimees
endale (ühistu hooned Väike-Maar-

jas, Rakkes, Kiltsis, Pandiveres, nende
hulgas ka hoone Väike-Maarja Pikk t
14 ***
2007. aastast hakkasid Grossilt
Pikk 14-st rentima poepindu eraisikute MTÜ-d, OÜ-d. Kõik mäletavad
kaua aega tegutsenud Leili tööstuskaupu, Luha ehituspoodi, elektrikaupu, hiljem Tatjana rõivaid-jalanõusid.
Leili kaupluse asemel on nüüd Tatjana
pood.
23.09.2019. aastast on hoone Pikk t
14 omanik Rait Luha.
Ellu Moisa
* Eduard Leppiku ülestähendused
** Niina Õunpuu ja Aino Kivisaare
meenutused
*** Heli-Liivia Kompi kiri 14.09.2020

Lurichi maja enne ümberehitamist. Foto erakogu

Lurichi majale kõrgema osa juurdeehitus, 1925. a. Foto erakogu

Väike-Maarja Tarvitajate Ühisuse kauplus, 1926. Foto J. Käbi

Kauplused Sõprus ja Kodu, 1965. a. Foto Eduard Leppik

14 Kauplus, Elektrikaup, Ehituskaup, 2008.a. Foto Ellu Moisa
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Õpetajaid ja haridusvaldkonna
tegijaid kiideti tänumeeles
1. oktoobril tunnustas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) maakonna 2020 aasta õpetajaid ja teisi haridusvaldkonna tegijaid.
Väike-Maarja vallast tõsteti esile pedagooge ja haridusvaldkonna
tegijaid järgmiselt:
Kristel Kitsing

VABARIIKLIKES
KATEGOORIATES NOMINEERITUD:
Hannamari Sodila Aasta gümnaasiumiõpetaja

Hannamari Soidla on
Väike-Maarja gümnaasiumi särasilmne,
innovaatiline,
sõbralik, pedagoogilist takti ja väärtusi
kandev noor õpetaja. Tal on pedagoogilist
vaistu ja taktitunnet iga õppija suunamiseks ja toetamiseks.

Kairo Pohlak - Aasta
hariduse sõber

Kairo Pohlak on Väike-Maarja gümnaasiumi IT tugiisik, kes
tagab vaikselt ja tagasihoidlikult kooliperele
vajamineva
digitaristu toimimise. Tänu temale on
võimalik koolis rakendada innovaatilisi õppeviise. Ta pakub lahendusi
ja rakendusi ning tehnika on alati korras.

Helen Potman - Aasta
huvialaõpetaja

Ta on nooruslik, aktiivne Rakke kooli
huvijuht, kel on väga
lennukad ideed, mille ta suudab ka sajaprotsendiliselt alati
täita. Heleni ideel
teostati Rakke Koolis mängude tuba, ta on
hea seisnud selle eest, et

kool sai endale kolm lauatennise lauda, kaks keraamikaahju ning erinevaid
töövahendeid erinevatele ringidele, kokandus-, keraamika- ja näiteringile. Ta
tellis algklasside koridorisse legolauad,
ka ronismissein koolimajas oli just tema
idee. Ta on seisnud selle eest, et Rakke
koolil oleks huvitegevuseks piisavalt rahalisi vahendeid ning toetab oma nõu ja
jõuga kõiki huviringe.

Külli Tälli - Aasta huvialaõpetaja

Külli on Rakke kooli
ringijuht keraamika-,
kokandus ja paberitööringis. Ta on
kooli hing, kes tuleb
igal hommikul tööle
rõõmsana, olles samas
mitmekülgne, aktiivne
ja kogu kooliperele eeskujuks. Keraamika-, kokandus ja paberitööringi juhendades
on ta õpilastele suurepärane eeskuju
ja motivaator. Ta innustub uutest ideedest ja on huvitatud nende õpilasteni
viimisest.

Liis Danilas - Aasta
huvialaõpetaja

Liis Danilas on särasilmne noor Simuna
lasteaiaõpetaja, kel
huvi digivahendite vastu ja kes oma
oskusi jagab lahkelt
lastele ja täiskasvanutele. Ta lõi koos Liivika
Harjoga sisuliselt nullist
Simuna kooli robootikaringi. Lisaks on ta võtmeisik lasteaialastele
robootika tutvustamisel ning suureks
toeks vanemaealistele kolleegidele, kes
vahel digivahendite või lahendustega
hätta jäävad.

Liivika Harjo - Aasta
huvialaõpetaja

Liivika Harjo on Simuna kooli uuendusmeelne,
avatud, sõbralik ja
kogukonda kaasav
õpetaja. Ta lõi koos
Liis Danilasega sisuliselt nullist Simuna
kooli
robootikaringi.
Ta on põhjalik oma tundide ja ringitundide ettevalmistamisel. Ka distantsõppe perioodil ei ole
robootikaringi töö katkenud. Õpetaja
teeb videosalvestisi ülesannetega ja
lapsed ootavad neid tunde pikisilmi.

Helina Lükk - Aasta
klassijuhataja

Helina Lükk on Väike-Maarja gümnaasiumi klassijuhataja, kes on rohkem,
kui pühendunud,
sest klassi õpilased on tema jaoks
kui „oma lapsed“. Ta
oskab tublisid innustada ja suunata, abivajajaid toetada, valdab
meeskonnatöö nippe, oskab õpetada
õppima. Ta haarab kinni igast õpilase
arengu toetamise võimalusest. Seda
nii kooli, kogukonna, maakonna kui
riigi tasandil.

Triinu Pohlak - Aasta
klassiõpetaja

Triinu Pohlak on Simuna koolis suure
sooja
südamega
õpetajatööd
pühendunult
tegev
inimene.
Mõnusa
huumorimeelega inimene, kes julgustab ja
innustab alati lapsi raskuseid ületama ning võtab
aega õpilastega vestelda nende rõõmudest ja muredest. Ta ei nõua kunagi lastelt seda, millega ta ise hakkama ei saaks.

Pilvi PreisfreundAasta lasteaiaõpetaja

Pilvi on Väike-Maarja lasteaia sõimerühma õpetaja. Ta
on südamlik, rõõmsameelne, loov, rahulik ja elutark õpetaja, kes liidab kõige
väiksemad lastesõime
tulevad lapsed ja nende
vanemad ühiseks pereks, toetades iga
last, et ta tunneks end turvaliselt ja
hästi.

Liisu Tähe – Aasta
põhikooli aineõpetaja

Kiltsi kooli õpetaja Liisu Tähe on
alati positiivne ja
kujundab õpiprotsessi vastavalt õpilaste
vajadustele.
Lisaks oskab ta juhendada õpilasi tasakaalukalt ja järjekindlalt. Ta teab õpilaste võimeid ja
oskuseid ning läheneb neile individuaalselt. Ta on intelligentne,
avatud, infotehnoloogias väga tugev, laia silmaringiga, väärtustab
perekonda.

Luule Klaats – Aasta
tugispetsialist

Luule Klaats on Väike-Maarja
gümnaasiumi vilistlane
ja õpetaja, kes tuleb edukalt toime
hariduslike erivajadustega õpilastega.
Luule julgustab õpilasi unistama ja reaalselt
enda võimeid ja oskuseid
hindama. Ta on kodukoha patrioot, kes
panustab oma kooli arendustegevusse ja õppijatele vajaliku õppimistaktika
leidmisele.

MAAKONDLIKUD KATEGOORIAD:

Perekond Kümnik - Aasta hariduspere
laureaat

Pikevere kandist Lääne-Virumaal on
pärit üks imeline Kümnikute pere,
kus täisikka jõudnud seitsmest lapsest
kolm on õpetajaks hakanud ja üks nendest jagab ametit ka abikaasaga.
Tanel Kümnik töötab Kiltsi koolis
maatemaatika-füüsika ja arvutiõpetajana aastast 2011, lisaks on ta klassijuhataja, huvijuht ja õpetajate usaldusisik.
Tema abikaasa Kati Kümnik on Kiltsi
koolis geograafia, keemia, bioloogia ja
loodusõpetuse õpetaja.
Pere noorim, Maret Kümnik, töötab Tamsalu gümnaasiumis inglise
keele õpetajana juba mitu head aastat.
Töö kõrvalt õpetajakutse omandas ta
aastal 2018.
Marje Leht töötab Tamsalu gümnaasiumis käsitöö ja kodundusõpetajana ning klassijuhatajana.
Kümnikute perekonda iseloomustab sõbralikkus ja heatujulisus. Imelised noored õpetajad!

Reet Pae - Elutöö
auhinna nominent

Reet Pae on töötanud
Rakke Koolis 53 aastat. Vaatamata oma
kõrgele vanusele on
Reet aktiivne, nooruslik, saab hakkama
digimaailmas.
Reet
on hetkel eesti keele
ja kirjanduse ning matemaatika õpetaja, kuid oma
elu jooksul on ta Rakke koolis andnud
ka ajalugu, ühiskonnaõpetust, ning olnud algklasside õpetaja ja raamatukoguhoidja. Reet on pühendanud oma elu
Rakke koolile ja siinsetele lastele.

Väike-Maarjas oli tulemuslik liikluskuu

V

äike-Maarja vallas toimus
poolest augustist poole septembrini liikluskuu, mille
korraldas valla noortevolikogu koostöös politsei- ja piirivalveametiga. Liikluskuu tõi osalejatele
liikumisüleskutse, töötoa, viktoriini
ning jalgrataste kontrolli.
Liikluskuu eesmärgiks oli noortele meelde tuletada liiklusohutuse
põhimõtted ja kutsuda noori rohkem
liikuma.
Kuu jooksul kontrollis noorsoopolitseinik Jaanika Künnapuu kõikide
Väike-Maarja valla koolide juures jalgrattaid. Selgus, et 57 kontrollitud rat-

tast 41 ei olnud tehniliselt korras ning
20 noorel puudus kiiver.
Liikluskuu liikumise üleskutsest
võttis osa 22 inimest ning toimus pingeline võistlus esikohale. Kokku liiguti
4200 kilomeetrit. Liikluskuu üleskutse võitis 111 liigutud tunniga Mariella
Liivak, teiseks tuli 81 tunniga Gerda
Savolainen ja kolmandaks 68 tunniga
Kristi Raudsepp.
Viktoriinis said noored enda teadmisi panna proovile liiklusseaduse
tundmises, jalgrattasõidu ohutuses,
kiivri vajalikkuses ning üleüldistes
liiklemise põhitõdedes. Osa võttis 25
inimest ning võitjateks osutusid Jaana,

Meemikunnoraba ja Luna. Võitja vastas 92 protsendile küsimustele õigesti.
Lisaks toimus liikumiskuul Väike-Maarja valla töö- ja puhkelaagri
noortele liikumistöötuba. Töötoa raames kontrollisid politseinikud Margo
Kukk ja Kristi Rist koos noortevolikogu liikmetega rataste seisukorda ning
arutasid liiklusohutuse teemadel. Selgus, et noored on teadlikud liiklejad
ning tunnevad hästi liiklusmärke.
Maris Praats
Väike-Maarja valla noortevolikogu esimees
Väike-Maarja valla noortevolikogu liiklustöötuba. Foto Maris Praats
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aktuaalsetest terviseteemadest

R

ääkisime Väike-Maarja gümnaasiumi, Kiltsi kooli ja Simuna
kooli kooliõe ning Lääne-Virumaa koolide tervisedenduse
koordinaatori Timo Kalteriga teemadel, millel küsimusi ja segadust on palju.
Missugustel tingimustel peaks laps
koolist koju jääma?
COVID-19 mõjutab kõiki inimesi ja
seda erinevalt. Koju peaks jääma, kui
neil ilmnevad artikli lõpus tabelis märgitud sümptomid. Enamiku haigusnähud jäävad kergeks kuni mõõdukaks
ja haiglasse minna pole vaja, aga tuleb
püsida kodus, jälgida oma seisundit ja
end isoleerida.
Seega tuleks nohu või köhaga jääda
koju?
Kui lapsel ei ole teadaolevalt mingit
lähikontakti koroonaviiruse haigega,
kuid on ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomid, siis tuleb olla
kodus kuni ägedate haigussümptomite
taandumiseni.
Mitte iga nohu ja köha pole koroonaviirusest ega ka mõnest teisest viirusest tingitud. Oluline on aru saada,
kas tegemist on ägeda haigusega või ei,
ning miks laps köhib. Kui see on tingitud muust põhjusest kui viirushaigus,
nt on astma, allergia vms, siis ei ole
põhjust last koju jätta. Kui aga laps ta-

valiselt ei köhi ja on nüüd järsku köhima hakanud või tekivad tal köhahood,
siis oleks mõistlik last mõned päevad
jälgida, et hinnata, mismoodi tervislik
seisund kulgeb. Ja vajadusel võib konsulteerida ka oma perearstikeskusega.
Kas laps võib minna kooli, kui peres
on keegi haige?
Siinkohal kasutan perearst dr Ruth
Kalda septembrikuist vastust Delfi artiklis. Ta juhtis tähelepanu sellele, et
kui peres on koroonaviirust põdev inimene, kelle haigus on kindlaks tehtud
testimisega, siis peab ka lähikontaktne
olema koduses isolatsioonis. Kui aga
pereliikmel on lihtsalt nohu ja koroonaviirust pole, võib laps loomulikult
lasteaias või koolis käia.
Kas ja kui kauaks peaks õpilane jääma
koolist eemale pärast välisreisil käimist?
Tallinna sadamas ja lennujaamas
testitakse inimesi elavas järjekorras.
Maismaad mööda saabudes võib järjekord testimisele olla üks-kaks päeva,
mistõttu on soovituslik Eestisse saabumise aja teadmisel testimine ette
broneerida. Õpilane võib kooli naasta
14 päeva möödudes tingimusel, et ta
on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Teise testi võivad teha isikud, kes
soovivad lühendada 14-päevast liiku-

misvabaduse piirangut. Kordustest on
Eesti elanikele tasuta. Kordustest tuleb teha mitte varem kui eelmise testi
tulemuste teadasaamisele järgneval
seitsmendal päeval.
Kool peab hindama õpilase kooli
lubamisel võimalikku kollektiivi haigestumise riski ja võtma kasutusele
kõik meetmed, et seda vältida. Kooli
lubamisel tuleb nii koolil kui ka õpilasel võtta kasutusele kõik meetmed, et
ennetada võimalikku viiruse levikut,
muuhulgas näiteks viia miinimumini
kontaktid teiste isikutega või kasutada
isikukaitsevahendeid.
Kas õpilane peaks jääma koju, kui välisriigist saabub lapsevanem, kes jääb
eneseisolatsiooni?
Isolatsioonikohustust ei ole inimesel, kelle lähikondsete hulgas on neid,
kes on viimase 14 päeva jooksul saabunud kõrge haigestumusega riigist
või kes on kokku puutunud COVID-19
haigega lähikontaktis olnud inimesega.
See tähendab, et kui näiteks üks pereliige tuleb reisilt riigist, mille nakkuskordaja on kõrge, või puutus pereliige
kokku kellegagi, kes omakorda oli COVID-19 haigega lähikontaktis olnud, ei
tähenda see, et kõik tema perekonnaliikmed peaksid koju jääma.
Kui aga üks pereliige on haigestunud koroonasse ja teised pereliikmed
ei ole püsivalt eraldatud, siis leiab vii-

Pilt on illustreeriv. Foto freepik.com

rus tõenäoliselt ikka tee pereliikmete
nakatamiseks.
Kas praegusel ajal on kolmandatel isikutel mittelubatud koolimajja tulla?
Õpilaste vanematel on võimalus
saata õpilasi kuni koolimajade välisusteni ja koolipäeva lõppedes oodata
neid samuti väljaspool koolihooneid.
Lapsevanematel palume koolimajadesse mitte siseneda. Koolitöötajatega
kohtumiseks tuleb eelnevalt aeg kokku
leppida.
Millele soovid tähelepanu juhtida Eesti Perearstide Seltsi septembri lõpus
avaldatud juhisest?
Juhin tähelepanu eelkõige lastega
seonduvatele punktidele.
- Laste puhul kehtivad nii isolatsiooni ja karantiini puhuks kui ka tavaellu naasmise osas samad reeglid nagu
täiskasvanutel.
- Kui lapsel isolatsioonikohustust
ei ole, otsustab lapse mineku haridusasutusse lapsevanem, kes vajadusel
küsib lapse tervise kohta nõu perearstikeskusest.
- Lapse hariduse ning psühholoogilise ja sotsiaalse arengu seisukohalt on
lasteaed/kool väga oluline, mistõttu ei
tohi last kergekäeliselt koju jätta.
Mida me peaksime veel teadma koroonaviirusest ja millele tähelepanu
pöörama?
Koroonaviirused levivad enamikul
juhtudel piisknakkusena (köhimisel,
aevastamisel) ja otsekontakti kaudu.
Harvem võib viirus levida ka saastunud
pindade kaudu.
Seni teadaoleva info kohaselt säilib
SARS-CoV-2 viirus toatemperatuuril
kuni kolm päeva. Samas on võimalik
viirust pindadelt tõhusate puhastamisviiside ja puhastusvahenditega eemaldada. Erinevate koroonaviiruste vastu
on tõhusad kuumutamine, UV-kiirgus
ja ka mitmed antimikroobsed ained, nt
70% etanool, 75% 2-propanool, vesinikperoksiid, naatriumhüpoklorit, mille vähemalt 1-minutilisel toimel viirus
hävib.
Koroona ohustab pigem inimesi, kellel on juba piiratud eluiga raske

PEAMISTEKS SÜMPTOMITEKS ON:
·
peavalu
·
haistmismeelte kadu
·
ninakinnisus
·
köha
·
väsimus ja nõrkustunne
·
lihasvalu
·
nohu
·
maitsemeelte kadu
·
kurguvalu
·
palavik

HINDA JA TEGUTSE
VASTAVALT TERVISESEISUNDILE, KUI

· sümptomid on pigem kerged
või mõõdukad – püsi kodus, jälgi enda seisundit ja isoleeri end.
· sümptomid on rasked (palavik on enam kui 38°C, köha) –
püsi kodus ja helista perearsti
nõuandeliinile 1220 või oma perearstile.
· terviseseisund on kriitiline
(hingamisraskused ja vajad erakorralist abi) – helista hädaabinumbril 112.
Kui oled olnud lähikontaktis
COVID-19 nakatunud inimesega – püsi kodus, jälgi oma seisundit ja isoleeri end.
haiguse või oma varasemate valikute
tõttu – viimasteks võivad olla näiteks
ebatervislik toitumine, suitsetamine,
olematu füüsiline aktiivsus.
Järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Kui oled
COVID-19 positiivne või kahtlustad
haigestumist, siis püsi kodus mistahes haigussümptomite korral ja võta
ühendust oma perearstiga. Väldi kontakte teiste inimestega, järgi käte- ja
hingamisteede hügieeni ning võimalusel lase kõik eluks vajalik endale kontaktivabalt koju toimetada. Ka vaimne
tervis vajab tähelepanu – ära jää üksi,
suhtle oma lähedastega sidevahendite
abil. Näiteks Facebook, Skype ja muud
rakendused võimaldavad vestelda ning
ka teisi näha. Loo endale harjumus,
kui seda varem pole, suhelda teiste
inimestega iga päev. Suhtlus on isolatsioonis olles eriti oluline. Teistega
rääkimisel jälgi, et põhiteema ei oleks
koroonaviirus.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

RASKED SÜMPTOMID:
·
raskendatud hingamine
·
valu või survetunne rinnus
·
kõne- või kõndimishäire
Raskete sümptomite korral tuleb kutsuda kohe kiirabi. Enne arsti juurde
või haiglasse minemist tasub kindlasti
ette helistada. Kui sümptomid on kerged ja haigestunu tervis on muidu hea,
tuleks jääda koju kosuma.
Sümptomid tekivad keskmiselt viiskuus, aga mõnikord ka kuni 14 päeva
pärast nakatumist.

Allikas: Terviseamet
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Loovtöö tõi
Väike-Maarjasse

Uuendatud muusikaklass algklasside majas. Foto Ly Ipsberg

koertenäituse

S

eoses loovtöö tegemise kohustusega põhikooli lõpus
korraldasin 12. septembril Väike-Maarja seltsimaja
taga, nn staadionil, koertenäituse „Nellu Match Show
2020“.
Idee teha loovtööna praktiline töö tuli sellest, et mulle on
koerad alati väga südamelähedased olnud ja tahtsin korraldada
midagi põnevat nii pealtvaatajatele kui ka osalejatele. Otsustasin match show ehk mitteametliku koertenäituse kasuks just
sellepärast, et sellisel võistlusel saab osaleda ka tõuta koertega. Minu töö eesmärgiks oli saada ürituse korraldamise kogemus ja propageerida Väike-Maarja vallas koertega tegelemist.
Üritus tuli palju suurem, kui algselt plaanisin. Kokku osales
võistlustel 91 koera. Võistlused toimusid erinevates kategooriates. Enamik osalejaid tuli kaugelt ning kohalikke nägin väga
vähe. Siitkandielanikud olid rohkem pealtvaatajate rollis. Koeri hindasid ringis kaks kohtunikku – Helis Manninen ja Urho
Manninen. Best in show kategoorias said kõrgeimale pjedestaalile Johanna Paabut ja koer Luna, II koha võitlesid välja Nele
Niglas ja kutsu Agelinde Grossos ning III tulemuse sooritasid
Kirsika Pärn ja koer Säde.
Minu jaoks oli kõige raskem ürituse korraldamise juures
sponsorite leidmine. Pöördusin ettevõtjate poole esialgu meili
teel, kuid vastused sain ainult paarilt toetajalt. Hiljem pöördusin juba ettevõtjate poole personaalselt ja tulemus oli parem.
Sain väga hea ürituse korraldamise kogemuse. Lisaks ka palju positiivset tagasisidet osalejatelt, õpetajatelt ja tuttavatelt.
Mitmed tegid ettepaneku korraldada üritus ka järgmisel aastal.
Kahju ainult, et kohalikke koeraomanikke nii vähe osales.
Tahan tänada veelkord oma sponsoreid. Aitäh, Rotaks-R OÜ,
Pandivere L.T. OÜ, OÜ Ebavere Graanul, Vao Agro OÜ, Allak
Group Teenused OÜ, Säde Gurmee ja Odal OÜ. Suur aitäh kohtunikele Helis ja Urho Manninenile, loomaarst Hannes Vainultile ja minu loovtöö juhendajale Anneli Kütile.
Nele-Liis Kallak
Väike-Maarja gümnaasiumi 9.b klassi õpilane

Koertenäituse parimad. Foto Raili Sauela

LÜHIDALT

Väike-Maarja gümnaasiumis loob
rõõmu uus ja värvikas õpikeskkond

M

uusikaõpetaja Ly Ipsberg rõõmustab, et tal
on kooli 1.–4. klasside
maja uuendatud klassitoas palju erinevaid võimalusi tundide läbiviimiseks. „Äsja
uue kuue saanud algklasside
muusikaklassis on võimalusterohke mööbel ning uued pillid
muusikatundides
kasutamiseks,“ rääkis õpetaja Ly ja kiitis,
„Kuigi klassiruum on tilluke, on
olemas parimad tehnilised ja
loomingulised võimalused tundide läbiviimiseks.“
Väljaspool koolimaja püüab
pilku samuti üks algklasside
maja uuendus moodsa rattahoidla näol.
Peamaja korrustel kutsuvad vahetundidel silmitsema ja
silmaringi avardama suur Väike-Maarja valla ja Eesti kaart.
Gümnaasiumihoones
on
uuenduslik eesti keele ja kirjanduse klass õpetaja Riina Põldmaal, kes on klassi kujundamisel ise palju kaasa mõelnud ja
rääkinud ning meisterdanud.
Õpetaja Riina uuendused on
kantud eesmärgist, et klassi interjöör peaks sinna kutsuma. Ta
on korjanud juba varasematel
aastatel õpilaste käest ajurünnaku käigus ideid. „Ega kõiki
neist käiku lasta saanud,“ tunnistas ta, kuid õpilaste ja õpetaja
kattunud mõtted päikselistest
kardinatest ja mõnusast nurgakesest said uueks õppeaastaks
ellu viidud küll. Palju omanäolist on ka lihtsaimates asjades –
olgu selleks magnetvärviga loodud magnetsein, nikerdused
kapiustel või tahvlit asendav
markeritahvli värv. Vahetundides on kasutuses 20. sajandi
alguse stiilis lugemisnurgake,

Lugemisnurgake eesti keele ja kirjanduse klassis. Foto Edgar Tammus

5.b klass vahetunnis Eesti kaarti uurimas. Foto Heili Tammus

seegi uus. Samuti saavad soovijad seal tunniajal loominguliste
ülesannete tegemiseks inspiratsiooni koguda.
Abiturient Eliis Mätase sõnul
on õpetaja Riina uus klassiruum
omapärane ning nagu ka õpeta-

jale endale meeldivat rõhutada,
olevat see pigem kirjandus- või
kultuurisalong kui kooli tavapärane klassiruum. „Nüüdseks
on õpetaja Riina Põldmaa kirjandussalong koht, kus tahaksin
veeta kogu oma päeva, istudes

Merje Leemets
Kiltsi Põhikooli direktor

Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

Esikoht
Päranditegijate
konkursilt

Teadmised on jõud
Talvel, kui COVID-19 viirusest ja edasi puhkenud pandeemiast
kellelgi veel aimu polnud, võtsid Kiltsi õpetajad ette uue projekti
kirjutamise. Teemaks valiti õpilaste ja nende kaudu ka kogukonna teadlikkuse tõstmine elukeskkonna säästmise ja säilitamise
teemadel. Augusti lõpus saime SA Archimedeselt teavituse, et
projekt „Awareness is Power“ on rahastatud. Meie partneriteks on koolid Hispaaniast, Serbiast, Rumeeniast ning Norrast.
Praeguses olukorras, kus kogu Euroopas on koroonaviirusesse
nakatumine tõusuteel, ei ole projektipartneritega näost näkku
kohtumine võimalik, kuid oleme optimistlikud. Esimene veebikohtumine on toimunud, ühised eesmärgid on läbi räägitud ja
tööplaan paigas. Eelnevatele projektitöö kogemustele tuginedes
(see on Kiltsi koolile kuues rahvusvaheline projekt) eeldame sellest koostööst väga häid tulemusi.
Eelnevast tulenevalt kuulutasime 2020-2021 õppeaasta koolis
keskkonna-aastaks. Lähima üheksa kuu eesmärkideks on tegeleda põhjalikumalt reostuse põhjustega ning prügi sorteerimisega, uurida rohelise energia plusse ja kui on, siis ka miinuseid,
tegeleda biolagunevate jäätmete kopmosteerimisega ja kasvatada ühiselt Tallinna loomaaia elanikele kõrvitsaid ning muud
suupärast. Kogu projektitegevuse juures suurenevad laste teadmised globaalsetest keskkonnaprobleemidest meie ümber ning
võimalustest anda oma panus loodussõbralikuma ja säästlikuma
eluviisi juurdumisse igas peres.

mugaval diivanil ja lugedes põnevat ulmeromaani,“ hindas
Eliis klassiuuendusi kõrgelt.

R
Uus varustus muudab kehalise kasvatuse tunnid mitmekesisemaks. Foto Helina Lükk

Osalemine projektis tõi Väike-Maarja
koolile juurde saalihokivarustust
Väike-Maarja gümnaasium sai alanud õppeaastal Eesti Saalihoki Liidu projekti „Saalihokivarustus
noortele“ raames uue hokikomplekti. Kümnest kaikast ja kümnest pallist koosnev komplekt leidis kohe
kasutust kooli spordinädalal septembris. Edaspidi aitab varustus muuta Väike-Maarja gümnaasiumi
kehalise kasvatuse tunde mitmekesisemaks.
Heili Tammus
Väike-Maarja gümnaasium

akke kooli 4. klassi
(nüüd juba 5. klassi)
õpilaste töö, mis tehti kevadiste projektipäevade raames koostöös
Rakke koduloomuuseumiga,
saavutas Päranditegijate konkursil oma vanuseklassis I
koha. Õpilaste töö jäädvustas
internaadimaja ajalugu. Töö
juhendajateks olid õpetajad
Malle Lepp ja Leelo Ambos
Rakke koolist ning Malle Mattisen haridusseltsist.
9. septembril käidi kogu
klassiga tunnustust vastu võtmas Tallinna Reaalkoolis, kus
toimus ka Muinsuskaitsepäevade avamine.
I koha auhinnaks oli filmimuuseumi külastus, see sai
teoks sama päeva hommikul.
Malle Mattisen
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Kartulivõtt. Foto Ellen Anett Põldmaa

Kartulipealinnas nopiti
talgukorras kartuleid
Septembri hakul sai kartulipealinnas Simunas iga soovija osa ühest vahvast kartulivõtu talgupäevast. Huvilisi kogunes sellel päeval kartulipõllule üle poolesaja ning kartulinoppimisega mindi nõnda hasarti, et 20 väiksemat vagu
sai üles võetud sama kiirelt kui kombain seda teinud oleks.

Märkigem selguse mõttes
kohe ära, et talgupäev ei tehtud
töökäte puudusest, vaid ikka
teadmiste ja kogemuste edasi
kandmise soovist. Sellel päeval
tuli kartulikombain küll põllule,
aga uue aja tehnika vaatas pealt,
kuidas ennemalt kartulivõtmine
käinud on.
Esimesed vaod tõmmati
lahti museaali väärtust omava
kartulimutiga. Kui möödunud
aegadel vedas kartulimutti hobune, siis tänapäeva suksudel
puudub muti vedamise kogemus – seepärast kinnitati kartulimutt köiega traktori sappa.
Kohe kui vagu laiali tõmmatud,
said talgulised kartuleid noppima hakata. Tööhoog saadi sisse
ja kartuliämbreid tuli õige tihti
kottidesse ümber valamas käia.
Põlluservas ootasid töökäsi
ka kartulikonksud. Tõmba pealne välja ja võta pesast kõik, mis
pakutakse. Koolieelikute jaoks
oli see katsumus, sest kõik oma
jõuvarud pidi suunama kartulipealse väljatõmbamisse. Emade-isade tööks jäeti siis juba
konksuga kraapimine.
Vagu-vaolt liikusid talgulised
ka tegevustega aastakümnete
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kaupa edasi ning külapealt appi
kutsutud „põka“ ajas rootormasinaga lahti ülejäänud vaod.
Kartulitalgutel täheldati, et
kartulivõtt on kindlasti nobenäppude töö. Sellel korral pandi
kotid täis kartulipealinna lemmikute pudrukartulitega Afra.
Kaalumiseks välja toodud margapuud olid mõeldud pigem
väikese koguse mõõtmiseks,
aga sellel päeval oli kõikidel talgulistel kogutud üsna suur saak.
Talgupäeva lõpuks nopiti kokku
1,03 tonni mugulaid. Suure vaeva nägijad said enda üles võetud
saagi täies mahus koju kaasa
viia.
Ühine kartulivõtt oli tõeliselt vahva igas vanuses inimesele. Pildigalerii leiad Facebookist:
Kartul Simunast
või kodulehelt www.kartulipealinn.ee. Sealt saad tellida ka
talvekartuli endale koju. Kartulisoovist võid märku anda ka telefoni teel helistades 5194 2122.
Kartul Simunast pererahvas
tänab kõiki usinaid kartulitalgulisi. Sööme ikka Talukartulit!
Ellen Anett Põldmaa

Salla seltsimajas avati raamatute laenutuspunkt

R

eedel, 18. septembril
toimus Salla seltsimajas Rakke raamatukogu
k a u g l a e n u t u s p u n kti avamissündmus. Pidulikult
pandi tööle raamatukogu kauglaenutuse teenus ning ettekandega raamatukogude mitmekülgsetest funktsioonidest
kogukonnas esines Tartu Ülikooli raamatukogu juhataja
Krista Aru.
„Salla seltsimaja raamatukogupunkti avamise taga on Salla
rahva ettevõtlikkus, ühtekuuluvustunne ja usk, et igaüks peab
ise oma koduõue ja uksealuse
korda tegema. See kõik kõlas
kokku just nii, nagu ammumöödunud aegade vaimsus, mis haridus- ja põllumeeste, karskusja kirjameeste seltsidena lõi
eeldused eesti ühiskonna ja riigi
tekkimiseks,“ ütles Krista Aru.
Aru lisas, et raamatukogu
pole kunagi olnud vaid lugemise või raamatute laenutuskoht,
vaid sellel on ka sotsiaalne mõõde. Raamatukogu on inimeste
kohtumispaik, kus toimuvad
kultuuriüritused: „Inimestel on
vaja alguse ja lõpuga lugusid ja
lugemine aitab meie kultuuri
elus hoida.“

K

SALLA
RAAMATUKOGUPUNKTI
AVAMISAJAD:

Teisipäev: 10–17
Iga kuu esimene
reede: 10–17
Raamatukogus leiduvate teavikute kohta
leiab informatsiooni raamatukogu
elektronkataloogist aadressil lugeja.ee
Tel 3291 266 / raamatukogu@rakke.ee
Krista Aru sõnul on raamatukogul ka sotsiaalne mõõde. Foto Mart Lankots

Kauglaenutuspunkti
teenust pakub Rakke raamatukogu.
Laenutada ja kohapeal lugeda
on võimalik lugemisvara Rakke
raamatukogu kogudest. Seal-

hulgas ilukirjandust, laste- ja
teabekirjandust ning samuti
hakkab kohapeal olema tutvumiseks perioodikat, värskeid
ajalehti ja ajakirju.

Raamatukogupunkt töötab
ühtlasi ühistööruumina – avatud on internetipunkt koos interneti püsiühendusega arvutiga ning raamatukogupunktis on

võimalik korraldada ka avalikke
üritusi.
Raamatukogupunkt
avab uksed igal teisipäeval kell
10–17 ning lisaks iga kuu esimesel reedel kell 10–17.

Infot raamatukogupunkti tegevusest leiab Salla Seltsimaja
Facebooki lehelt ja kohapealt
ning Rakke raamatukogust.
Mart Lankots

Talutoidupäeval selgusid lemmikhoidised

uigi see aasta on olnud
teistmoodi, toimus kõigele vaatamata 20. septembril Talutoidupäev
koos laada ja hoidisekonkursiga. Messi korraldus sujus sel
aastal tõrgeteta, laadalised olid
rahulikud ning toimisid vastavalt korraldusele ja kõigile jagus
ruumi. Perenaise Katrini sõnul,
kes tegeles laadalistega ütles, et
iga laat võiks niimoodi rahulikult ja tõrgeteta sujuda. Ei kostunud pahameelt kellegi huulilt
võrreldes eelmise aastaga, kus
pandi oma lett püsti juba enne
koitu ja oldi pahased, kui palusime ümber kolida. Korraldaja
on ikkagi see, kes reeglid loob
ning oma äranägemise järgi
toimetab, kuid tuleb alati jääda
viisakaks. Ilm oli soe, muusikat
tegi lõõtsamängija Martin Müller ja päeva viis läbi Margus Abel
Jorh Adniel Kiirena. Sellel aastal
ei puudunud ka Põllumeeste
Seltsi telk, kus pakuti pirukaid
ja kohvi.

Mis ei läinud hästi? Sellel
aastal ei toodud ühtegi vahvat
nunnut – see laud oli nukralt
tühi. Muidugi tuli laada korraldamise otsus suhteliselt viimasel hetkel, kuna mõtlesime
pikalt, kas teha seda või mitte,
ja ehk jäime oma reklaamiga
ka veidi hilja peale. Järgmisel
aastal mõtleme kindlasti mingi
vahva näituse välja. Samuti oli
sellel aastal hoidiste konkursil
osalejate arv väga kesine, võrreldes eelmise aastaga. Toodi
kuus soolast ja seitse magusat
hoidist, mida oli poole vähem
eelmise aastaga võrreldes. Kui
eelmisel aastal toodi juba varakult oma säiliseid, siis tänavu
laadapäeva hommikul. Tekkis
juba tunne, et see laud jääb sellel aastal tühjaks, kuid õnneks
oli siiski mõni tubli perenaine,
kes oma valmistatu maitsmisele
tõi.
Kes siis sellel aastal särasid?
Parima soolase hoidise „Ukrainapärane kurgisalat“ eest sai

tänu Silvi Aasumets. Silvi sai tänukirja lausa kahe soolase toote
eest, mis said võrdselt punkte, kuid millest tegelikult üks
oleks pidanud olema magusa
kategoorias. Selleks oli „Päike
purgis“, kuid tegijal ikka juhtub.
Aga peab tunnistama, et „Päike
purgis“ oli igati väärt tunnustamist, sest see oli tõsiselt väga
hea. Magusa kategoorias võitis
ülekaalukalt Paulina käsitööjäätis mee, ingveri ja chia seemnetega. Ahhaaelamust pakkus
„Suvikõrvitsamoos“, mille valmistajaks oli Inge Lehtlaan.
Palju õnne veelkord kõikidele
võitjatele ja ootame uuel aastal juba rohkem maitseelamusi! Loodame, et uus aasta tuleb
parem, tervem ja kõik laadad
ning üritused saavad normaalses rütmis edasi liikuda. Olge
terved ning hoidkem üksteist ja
kohtumiseni juba uuel Talutoidupäeval 2021!
Terje Kümnik

Paulina käsitööjäätis mee, ingveri ja chia seemnetega
Totsu Taluköök OÜ
KOOSTISOSAD:
•
•
•
•
•
•

2 klaasi 35% rõõska koort
1 klaas piima
6 munakollast
½ klaasi head Eesti mett
1 keskmine ingver
peotäis chia seemneid

VALMISTAMINE:

Pange koor ja piim keskmise suurusega
paksu
põhjaga
kastmekastrulisse.
Kuumutage
keemiseni.
Vahustage samal ajal munakollased ja mesi heledaks ja kohevaks vahuks. Kohe, kui kooresegu on kuum, segage see aeglaselt vahustades
mee ja munakollase segu hulka. Peske kastmekastrul, valage sellesse segu ning pange kastrul
uuesti madalale kuumusele. Segage pidevalt
puulusikaga, kuni segu on paksenenud. Jälgige, et temperatuur ei ulatuks üle +85 kraadi.
Kallake segu kuumakindlasse anumas-

se, pange anumale kaas peale ning hoidke
seda külmikus, kuni segu on piisavalt jahtunud. Jahedaks läinud segusse segage sisse riivitud ingver ja laske veidi tõmmata.
Seejärel kurnake segu läbi peene sõela, et ei
jääks ingveri tükke segusse sisse. Aga võib ka
jätta, kuidas keegi soovib. Kellel on jäätisemasin, kallake segu masinasse, lisage chia seemned ja ongi valmis. Kellel jäätisemasinat pole,
kallake segu plastikkarpi, segage sisse chia
seemned ja asetage minimaalselt kuueks tunniks sügavkülma.
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Keeletammik rikastus Helle Metslangi nimipuuga

LÜHIDALT

F

Kupleemeister Peeter Kaljumäe andis meeleoluka kontserdi.
Foto Rene Põllumaa

Eakad pidasid Simunas pidupäeva
Mis küll hoiab noorust hinges veel ka siis, kui hall on juus!
See, et elu suures ringis igal sammul kõik on uus.
Uus on iga koiduvalgus, ükski päev ei kordu eal,
uued mured jäävad jalgu, neist on üle uued head.
1. oktoober on kuulutatud eakate päevaks ehk seeniorite päevaks ehk vanemate inimeste päevaks (uus teadmine hommikusest „Terevisioonist“).
See oli ka põhjus, mis tõi meie toredad inimesed valla erinevatest paikadest Simunasse. Üle aegade oli tore kohtuda nii
rõõmsameelsete ja särtsakate ning optimistlike pidulistega.
Kokku said head sõbrad ja tuttavad, et üheskoos nautida kaunist
pidupäeva.
Vestlusringi külaliseks oli Ligita Haavik Tervise Abist, kes
tutvustas meile kõikvõimalikke tervise abivahendeid st Pampersitest invarolleriteni välja. Kõik said ka raamatu „Sinu tervise
heaks“, milles on palju näitlikku materjali ning suuniseid.
Meeleoluka kontserdi andis kupleemeister Peeter Kaljumäe.
Kui esineja aeg oleks lubanud, siis oleks pidu ilmselt kestnud päris pikalt.
Aitäh teile pidulised, et leidsite tee sellel kaunil sügispäeval
Simuna rahvamajja. Olge terved ja kohtume jälle!
Auli Kadastik

Simuna rahvamaja taidlushooaeg on avatud
Erinevate aastaaegade tervitamine on saanud Simunas juba
pikemaks traditsiooniks. Nii ka sel korral. Kell 16.31 said saalis
kokku maja lasteringide lauljad ja muusikakooli pillimängijad, et
üheskoos tervitada laulu saatel sügise saabumist. Ja ta tuli – ilus
ja päikesepaisteline. Põnevaid joogaliikumisi aitas läbi viia lauluringi vilistlane Keiry Kilki. Aitäh, väga lõbus oli!
Õhtul said ühises tantsuringis kokku täiskasvanute isetegevusrühmad. Kapelli saatel õppisime ära ja tantsisime ühe toreda
seltskonnatantsu „Padipadinöör“. Tuli esimese korra kohta päris
okei esitus.
Kollektiividel oli ka oma tervitus nii sügise kui hooaja alguse
puhul. Tundus, et vahepausi, mis kestis kuus pikka kuud, ei olegi
vahepeal olnud. Nii astusid oma tavalises headuses üles LustiLine, Tüdrukud, Kapell, Simone ja näitering Vesi Peale. Tore, tore!
Oleme ikka terved ja jätkame sama rõõmsalt!
Külakosti tõid meile Keiry Kilki joogatunniga ja Liisa Uukkivi
kauni kontsertiga. Aitäh kõigile osalejatele!
Auli Kadastik

Sügisel Päevakeskuses
Septembrikuu tõi Rakke piirkonna eakamad inimesed vaatamata
keerulisele olukorrale kodust välja, et seada sammud Päevakeskuse poole – toimus esimene kokkusaamine üle pika aja.
Nädalavahetusel oli pereringis möödunud vanavanemate
päev ja muusikalise tervituse selle päeva meenutuseks tõi Liisa
Uukkivi Laekverest.
Tore vestlusring kujunes ka Rakke piirkonna uue sotsiaaltöötaja Annega. Saadi lähemalt tuttavaks tema tegemistega, jagati
telefoninumbreid ja kindlasti said vastused paljudki kerkinud
küsimused.
Vestlusring jätkus mõnusalt aega veetes kohvi ja kooki maitstes. Tegime plaane ka uueks hooajaks, kui ikka olukord lubab,
siis saame kokku kord kuus päevakeskuse ruumides. Oktoobrikuus kohtumegi 15. oktoobril kell 13.00, et mälutreener Tiia abil
natuke oma mälu treenida. Uute kohtumisteni!
Rene Põllumaa

Liisa Uukkivi. Foto Rene Põllumaa

erdinand Johann Wiedemanni
keeleauhinna keelepäeval istutas
Tartu Ülikooli emeriitprofessor Helle Metslang Väike-Maarja
keeletammikusse
juba 40. laureaaditamme.
„See oli mulle tõesti üllatus, sest ma tean palju tublisid
inimesi, kes sellele preemiale
on esitatud ja kes on esitatud
ka mitmeid aastaid järjest,“ sõnas Helle Metslang. Kuigi Wiedemanni keeleauhind on kui
sisuliselt elutööpreemia, siis
tunnistas teadlane, et rohkem
on muret selle pärast, mis tegemata on, kui et seepärast, mis
kõik tehtud on. „Tuleb välja, et
midagi ikka on tehtud kah,“ sõnas laureaat muiates.
Kui kõik ripakil olevad tööd
tehtud, siis tahaks professor
Metslang uurida, kuidas kujunes eesti kirjakeel saksa keelse
kultuuri raamistikus 19. sajandil. „19. sajand on hästi huvitav
sajand, mis oli kogu Euroopas
suur muutuste sajand. Ja kõik
need protsessid, kuidas tegelikult paljude keelte mõjualas
see eesti keele kirjakeele ja ka
meie ühiskeele kujunemine on
olnud,“ arutles Helle Metslang
oma unistuse üle tunnistades,
et praegu selle teema jaoks lihtsalt aega ja võimalust pole.
„Keeleteadlasi Wiedemanni ja Metslangi lahutab ajaliselt
rohkem kui sajand, aga neid
ühendab professionaalne huvi
keele sõnavara ja grammatika

Helle Metslang nimitamme kastmas. Foto Kristel Kitsing

vastu ning oskus keelelisi tähelepanekuid täpselt, süsteemselt
ja arusaadavalt kirjeldada,“ rääkis haridus- ja teadusminister
Mailis Reps ja kiitis Helle Metslangi kui Eesti keelenõukogu
liikme panust keelevaldkonna
uue arengukava koostamisse.
Seejärel esines Helle Metslang ettekandega „Mitmetahuline eesti keel“, kus vaatles
mõnd eesti keele tahku, keelekasutuse varieerumist minevikus ja tänapäeval. „Keel ei ole
ümar ja ühetaoline nagu kera,
vaid kandiline ja mitmetahuline nagu hulktahukas,“ selgitas
Metslang oma ettekande sisu.
Laureaadi
uurimisteema-

dega haakuvalt esitati kaks
ettekannet, mis käsitlevad tänapäeva eesti keele sõnavara
ja grammatikat – Eesti Keele
Instituudi leksikograaf Margit Langemets pidas ettekande
„Geenius ja hullumeelne“, keeleteadlane Kirsi Laanesoo esines ettekandega „Aga keda see
huvitab? Küsilausetest, millega
ei küsita“.
Wiedemanni keelepäev võeti
kokku vestlusringis „Eesti keele
elujõud: noorte vaatenurk“.
Helle Metslang on töötanud
eesti keele professorina Tartu ja
Tallinna ülikoolis ning Helsingi
ja Oulu ülikoolis, tema juhendamisel on kaitstud kümme dok-

torikraadi. Ferdinand Johann
Wiedemanni keeleauhinna pälvis ta eesti keele uurimise, õpetamise ja elujõu kindlustamise
eest.
Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind on riigi
keeleauhind, mis määratakse
igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti
keele uurimisel, korraldamisel,
õpetamisel,
propageerimisel
või kasutamisel. Aasta tagasi
määrati Wiedemanni keeleauhind professor Krista Kergele,
esimesena sai selle 1989. aastal
Henn Saari.
Kristel Kitsing
toimetaja

Võivere veski taassünnipäeval avati tänutahvel
Võivere veski taassünnipäev tõi
Võivere veski õuele väga palju
lahkeid, abivalmeid, rõõmsaid
inimesi – veski taastajad, näituse loojad, pöidlahoidjad, X
Struve kaare matkal osalejad,
Võivere küla endised ja praegused elanikud. Koos peeti Võivere veski taassünnipäeva ja rõõmustati üheteistkümne aasta
jooksul loodu üle.
„Näha siin aias, siin õues nii
palju toredaid inimesi – see ei
ole lihtne hetk. Sa pead ikka
väga hästi läbi mõtlema, mida
öelda,“ sõnas külalisi võõrustav
Liivika Harjo.
Ta tsiteeris Taavet Rootsmäed, kelle ütlusel oli Struve
üks õilsameelsemaid inimesi. „Lahke, ühiskondlik ja alati abivalmis, kus see iganes
võimalik. Leebe oma otsustes
teiste suhtes, kuid enese suhtes kohusetundlik ja vali, kuid
armastusväärne ja hea perekonnainimene ning siirameelne sõber. Teadlasena oli Struve
teravmeelne, järjekindel, oivaliselt püsiv“. Samuti osundas ta
Võivere veski viimase möldri
Johannes Pildi kõige noorema

Tänutahvlil oli muuhulgas kirjas Võivere tuuliku taastajad, teo ja mõttega toetajad
– Teile kuulub me tänu! Foto Kristel Kitsing

poja Kaljo mälestustele oma
isast. „Oma hariduse kohta ütles isa, et neli talve, aga tema
kirjadest ei olnud võimalik ortograafilist viga võimalik leida.
Kui ehk aga oli mõni kirjavahemärgi viga. Tal oli alati tellitud
ajaleht ja põllumajanduslik ajakiri, milles toodud nõuandeid
ta oma kaheksa hektari suurusel krundil rakendas“. Seejärel leidis Harjo end mõttelt, et
selliseid inimesi on ta Võiveres
viimase kümne aasta jooksul
näinud väga palju. „Heatahtlikke, abivalmeid, järjekindlad, püsivad, teravmeelsed,“ loetles ta

omadusi ja lisas, et äkki on nii,
et mõnel paigal ongi antud see
võimalus, et ta tõmbab ligi sarnaseid inimesi. „Siin täna aias
ongi need, keda ma teile kirjeldasin,“ lausus Struve keskuse
perenaine. „Ja just täpselt sellised inimesed vist tegelikult saavadki teha midagi väga suurt.“
„See, mida me siin teinud
oleme, on ju midagi väga uhket,“
rõõmustas kogukonna aktivist,
väites, et viimase kahe-kolme
kuu jooksul on tal tulnud Võiveres võõrustada tuhandet inimest. „Mul on kahju, et ma neid
emotsioone saan tegelikult val-

davalt ainult üksi kogeda. Seda
üllatust, tänulikkust, rõõmu –
mul ei ole võimalik teile seda
edasi anda, seda peab selles
hetkes ise kogema,“ väljendas
ta tänulikkust, et väike maakoht
on üles leitud.
Teine asi, mida Harjo oma
külalistega jagada soovis, oli
kohustuse täitmine. „See on
kohustus, mis käib kaasas alati
riigil, kellel on neid maailmapärandisse kantud paikasid,“ märkis ta. „Kultuuripärand on meil
välja selgitatud. See on võetud
kaitse alla. Me säilitame teda.
Me oleme asunud teda nüüd ka
populariseerima. Kõige viimane kohustus paigaga on see, et
see peab minema põlvest põlve
edasi.“ loetles ta ja väljendas tänulikkust selle ühise teo eest.
Lisaks tänupeole ja tahvli
avamisele toimus traditsiooniliselt Struve matk Simuna punkti
juurest Võiveresse. Ühiselt vaadati ka veski kolmel korrusel
olevat näitust ja tehti muid toredaid tegevusi veski õuel.
Kristel Kitsing
toimetaja

Rakke koguduses tutvusime flöödi ja harfiga
Laupäeva 19. septembri õhtul
toimus Rakke koguduse ruumides, mida rahvasuus üsna üksmeelselt kirikuks nimetatakse,
teine Pille Lille Muusikute Fondiga (PLMF) koostöös korraldatud klassikakontsert seekordse
nimetusega „Helisev õhtu.“
Üle kahekümne kuulaja said
osa Oksana Sinkova ja Tatjana
Lepnurme imelistest flöödi- ja
harfihelidest. Kuulajatele tuntumatest nimedest kõlas Bachi,
Bartholdy, Schuberti ja Debussy
loomingut. Kontserdi lõpetas
meeleolukas „Suur rongisõit“
sooloflöödile.
On võrratu võimalus, kui nii
kõrgetasemeline muusika tuleb
nii väikeses kohas koju kätte.
Seekordsele kontserdile lisasid

Kõlasid imelised flöödi- ja harfihelid. Foto erakogu

põnevust Oksana põhjalikud ja
värvikad selgitused kasutatavate
pillide ning mängitavate muusikapalade tausta kohta. Saime
teada, kuidas harf on seotud
vibu, kandle ja klaveriga ning
mida ühist on flöödil ja paanikal.
Kuulajad kasutasid heameelega võimalust pärast kontserti

harfi lähemalt uurida ning sellega koos pilti teha. Imetore oli
pärast kontserti muusikute ja
taustajõuga veel teetassi taga
juttu vesta.
Täname südamest muusikuid ja kuulajaid, et kohale tulite
ja selle õhtu nii eriliseks tegite.
Suur tänu PLMF-ile, et meile

väljakutse esitasite ja meile need
suurepärased kontserdid koju
kätte tõite. Aitäh Kultuurkapitalile rahalise toetuse eest ning
vallalehe toimetajale Kristelile
kõigi julgustavate sõnade ning
kuulutuste ülespanemisabi eest.
Kui Jumal ja olukord lubavad,
tulevad järgmised klassikakontserdid Rakke kirikus novembris
ja detsembris.
Kas järgmiseks tahaksid kuulata viiulit, klarnetit või saksofoni? Anna meile teada rakke.
kogudus@gmail.com ning jälgi
infot koguduse blogis rakkekogudus.blogspot.com ja FB lehel
Rakke Kogudus.
Katrin Selbak
Rakke Kogudus
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Septembrikuu on Rakke
koolis spordikuu
September on Rakke koolis kujunenud tõeliselt tegusaks spordikuuks. Üritusi ja tegevust on omajagu ja
sellest tulenevalt kulgeb õppeaasta esimene kuu alati
märkamatult kiiresti. Ehk on see toimekas algus mõnes
mõttes isegi vajalikum kui kunagi varem.
Spordinädalaesimene
esimenepäev.
päev.Foto
FotoJanar
JanarRückenberg
Rückenberg
Spordinädala

Spordinädal

J

uba kuuendat aastat
Eesti koolides toimuv
kampaania on meie
koolis kahtlusteta kooli
spordiaasta üks eredamaid hetki. Kui paljudes koolides kantaksegi lihtsalt traditsiooniline
spordipäev spordinädala egiidi
alla, siis Rakke koolis toimubki spordinädal lisaks sügisesele
spordipäevale ja sõna otses mõttes viiel päeval järjest. Kogutakse
meetreid ja liigutakse esmaspäevast reedeni igal õhtul täpselt 60 minutit. Igal 4.-9. klassi
õpilasel on oma metraaži kasvatamiseks maksimaalselt viis
tundi. Arvestus toimub nii individuaalselt kui klasside vahel.
Toimuva täpsemaks adumiseks
tuleb üritust kogeda, sõnadega
on seda tegemise tahtmist täis
ja sportlikult pingelist atmosfääri raske edasi anda. Esmaspäeval oli liikumas 67, teisipäeval
76, kolmapäeval 79, neljapäeval
87 ja reedel 88 inimest. Erinevaid
inimesi käis liikumisrajalt läbi
kokku 111. Seda on meie väikese
kooli kohta meeldivalt palju. Vägev klassidevaheline heitlus käis
5. ja 8. klassi vahel, kes on mõlemad enam-vähem võrdse suuruse ja võimekusega. 5. klass viskas kinda juba 2. päeval ja alustas
endast kolm aastat vanemate
koolikaaslaste sportlikku pitsitamist. Vahe kahe klassi vahel
püsis kolmel esimesel päeval nii,
et kõik oli võimalik. Siiski, pärast
neljandat päeva hakkasid asjad

selgemat vormi võtma ning 5.
klassi üldvõit oli võrdlemisi vääramatu ja reedel vaid vormistamise küsimus. 8. klassi kogutud
tagajärg (320 875 meetrit) ei ole
paha, aga oleks siiski oodanud
5. klassile tõsisemat vastupanu.
Usun, et, nii vaimselt kui füüsiliselt jäi sellel klassil oluline osa
oma potentsiaalist realiseerimata. 5. klassil klappis kõik. Vilja
kandis õpetaja Malle Lepa tegevus „meeskonna“ strateegina
ja klassi üksmeele arhidektina.
Kuidagi ei saa tähelepanuta jätta
ka õpetaja Annika Talvari klassi
innustavat tegevust liikumisrajal, mis aitas omakorda kaasa
hea soorituse õnnestumisele.
Kindlasti tõukas tagant ka nooremate siiras õhin endast vanematele „kott“ pähe tõmmata. 5.
klass kogus 342 575 meetrit, võitis klasside arvestuses ja lõi ka
2018. aastal tehtud 3. lennu rekordit (337 550 meetrit), mis on
samuti vägev tulemus. Klasside
arvestuses saavutas kolmanda
koha 6. klass (269 550 m), seda
napilt 4. klassi ees. 4. klassi tagajärg oli 266 825 meetrit. Heas
mõttes hullumeelseid meetreid
koguti ka individuaalses arvestuses. Kõige rohkem kogus viie
tunniga meetrid (kilomeetreid)
üldse kõige noorem 4.-9. klassi
õpilane: 10 aastane 3. klassi õpilane Markus Kull, kes läbis viie
tunniga 57 775 meetrit (peaaegu 58 km), tüdrukute absoluutarvestuses võimutses 7. klassi

Vaprad mäkketõusjad. Foto Janar Rückenberg

Mäkketõusuvõistlus „Asi läheb ülesmäge“

N

eljapäeval, 1. oktoobril Rakke linnamäe
„tipus“ aset leidnud
mäkketõusuvõistlus
toimus minu poolt korraldatuna
3. korda (2018-2020). Osalesid
õpilased Rakke, Simuna ja Kiltsi
koolidest. Ilm soosis meid igati
ja oli tore võistluspäev. Võistlejate ülesandeks ei olnud midagi
enamat kui liikuda aja peale võimalikult kiiresti Rakke linnamäe
„tippu“ (150 meetrit). Stardis
oli korraga 2-3 õpilast ja neljas
vanuseklassis võistles 54 võistlejat. Võistluste kiireim noormees oli sellel korral Kiltsi kooli
Romet Belov (37,26). Kiireimaks
mäkketõusjaks tüdrukute arvestuses osutus Rakke kooli
õpilane Mairit Kaarjärv (43,46).

Olgu meenutatud, et võistluste
absoluutne rekord poiste arvestuses püsib 2019. aasta seisuga
Rakke noormehe Joosep Veelmaa (34,87) käes ja tüdrukute
arvestuses hoiab selle võistluse
rekordit Kiltsi õpilane Eliise Kivistu (jooksis 2019. aastal 43,06).
Mairitil ei jäänud rekordist palju
puudu. Ma tänan siiralt osalemise eest Kiltsi ja Simuna kooli! Suur aitäh abikohtunik Hans
Andre Kiigemägi, tänud Enno
Eilole hooldatud võistlusradade
eest (nii sügiskross kui mäkketõus) ja aitüma Anti Pällole, kes
on mind erinevate võistluste
korraldamise juures võimaluste
korral ikka alati aidanud!
Janar Rückenberg

Sügisene spordipäev
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Sügiskrossi autasustamine: 11-12-aastased poisid. Foto Janar Rückenberg

S

pordipäev toimus meie koolis juba 3. septembril ja teist
säärast ma oma 15 aastase õpetaja staaži juures ei olegi varem läbi teinud. Kui spordipäeva alguseni kell 9.00-ni oli
ilm fantastiline, siis pärast avasõnade lausumist olid hetkega kõuepilved platsis. Ei möödunud kaua ja paukuva äikese järel
avati taevakraanid ning algas tõeline veemöll. 1.-4. klassini saime
õnneks ära teha neljavõistluse kolm ala, kuid 5.-8. klassi õpilaste
spordiosa jäigi tugeva vihmasaju tõttu tegemata. Vanemate õpilaste
spordipäeva tegimegi sellel aastal järgi kehalise kasvatuse tundides.

TOP 12 POISTE ABSOLUUTSELT PARIMAT:

Simuna kihelkonnakoolide sügiskross

1. Markus Kull

4. klass

57775 meetrit

5 tunniga

2. Karmo Karro

8. klass

54075 meetrit

5 tunniga

3. Karmo Viru

5. klass

53550 meetrit

5 tunniga

4. Pavel Mets

5. klass

47575 meetrit

5 tunniga

S

5. Alex Augervald

5. klass

43325 meetrit

5 tunniga

6. Kustav Kuntro

8. klass

43050 meetrit

5 tunniga

VANUSEGRUPPIDE PARIMAD JOOKSJAD OLID:

7. Fredi Karuks

5. klass

42300 meetrit

5 tunniga

8. Steven Sirp

7. klass

41800 meetrit

5 tunniga

9. Egert Kippel

6. klass

41100 meetrit

5 tunniga

10. Henri Mitt

5. klass

39100 meetrit

5 tunniga

11. Mikk Sakkool

6. klass

38700 meetrit

5 tunniga

12. Mauro Elbre

6. klass

38200 meetrit

5 tunniga

TOP 12 TÜDRUKUTE ABSOLUUTSELT PARIMAT:
1. Karolina Kull

7. klass

54850 meetrit

5 tunniga

2. Karmel Karro

8. klass

54075 meetrit

5 tunniga

3. Mari Kalmus

4. klass

45075 meetrit

5 tunniga

4. Katerina Lillemets

5. klass

40525 meetrit

5 tunniga

5. Gätriin Potman

9. klass

38525 meetrit

5 tunniga

6. Mirtel Laht

6. klass

37975 meetrit

4 tunniga

7. Teele Vunder

5. klass

37650 meetrit

5 tunniga

8. Keidi Soo

8. klass

37650 meetrit

5 tunniga

9. Kerli Kalmus

5. klass

37600 meetrit

5 tunniga

10. Sandra Veelmaa

8. klass

36400 meetrit

5 tunniga

11. Malle Lepp

Personal

34550 meetrit

5 tunniga

12. Anabel Mattisen

5. klass

33800 meetrit

5 tunniga

Karolina Kull, kes kogus viie
tunniga 54 850 meetrit ja ehkki
külalised liiguvad arvestuse väliselt ei jää siiski nägemata, et
kõige resultatiivsem külaline oli
7-aastane 1. klassi õpilane Ketlin
Kull, kes läbis viie tunniga 45 575
meetrit. Suurepäraste tulemuste tegijaid oli veel teisigi.
Vanuseklasside võitjad olid:
Mari Kalmus (4.-5. klassi tüdrukud), Markus Kull (4.-5. klassi
poisid), Karolina Kull (6.-7. klassi tüdrukud), Steven Sirp (6.7. klassi poisid), Karmel Karro
(8.-9. klassi tüdrukud) ja Karmo
Karro (8.-9. klassi poisid). Kõige

resultatiivsem liikuja personali
poolelt oligi selllel aastal 5. klassi
klassijuhataja õpetaja Malle Lepp
(34 550 m), järgnes õpetaja Eve
Martjak (31 575 m) ja kolmas oli
õpetaja Annika Talvar (25 600
m). Kokku läbisid spordinädala
111 erinevat inimest viie päeva
jooksul 2665 km. Aitäh klassijuhatajatele, sest ilma teie abita
ei oleks ilmselgelt spordinädalal osalemise protsent sedavõrd
kõrge olnud. Tänud kõikidele
osalejatele, kohtumiseni 2021.
aasta spordinädalal!
Janar Rückenberg

VANUSEKLASSIDE ESIKOLMIKUD:
9-aastased ja nooremad POISID

Kool

Aeg

Koht

Karl-Martin King

Rakke

54,76

1. koht

Kenneth Sirp

Rakke

56,56

2. koht

Keiro Elbre

Rakke

1,05,20

3. koht

9-aastased ja nooremad TÜDRUKUD

Kool

Aeg

Koht

Liis Marii O jamäe

Rakke

56,49

1. koht

Marta Luisa Rückenberg

Rakke

57,98

2. koht

Ketlin Kull

Rakke

1,04,06

3. koht

10-11-aastased POISID

Kool

Aeg

Koht

Villem Eesmäe

Kiltsi

47,47

1. koht

Pavel Mets

Rakke

51,92

2. koht

Kert Karm

Simuna

54,14

3. koht

10-11-aastased TÜDRUKUD

Kool

Aeg

Koht

Merit Nõmmiste

Simuna

51,06

1. koht

Aliise Kull

Simuna

1,00,99

2. koht

Mari Kalmus

Rakke

1,03,17

3. koht

12-13-aastased POISID

Kool

Aeg

Koht

Steven Michael Rand

Kiltsi

43,68

1. koht

Steven Sirp

Rakke

44,94

2. koht

Sander Kriel

Kiltsi

51,36

3. koht

12-13-aastased TÜDRUKUD

Kool

Aeg

Koht

Mairit Kaarjärv

Rakke

43,46

1. koht

Mirtel Laht

Rakke

50,36

2. koht

Siret Kaasik

Simuna

52,47

3. koht

14-16-aastased POISID

Kool

Aeg

Koht

Romet Belov

Kiltsi

37,26

1. koht

Kaarel Gustav Põldmaa

Simuna

41,65

2. koht

Andrea Madisson

Rakke

41,81

3. koht

14-16-aastased TÜDRUKUD

Kool

Aeg

Koht

Gätriin Potman

Rakke

45,37

1. koht

Eliise Kivistu

Kiltsi

45,53

2. koht

Karmel Karro

Rakke

49,11

3. koht

ügiskross toimus 18. septembril ja seda üritust ilm tõepoolest soosis. Osales 26 tüdrukut ja 29 poissi, kokku 55
noorjooksjat Rakkest, Simunast, Muugast ja Laekverest.
Metsaradadel läbitava distantsi pikkuseks oli 500 m.

KUNI 8-AASTASED TÜDRUKUD
1.
Anna-Maria Meriloo
2.
Ketlin Kull
3.
Kristelle Riigor
9-10-AASTASED TÜDRUKUD
1.
Berit Kaasik
2.
Marta Luisa Rückenberg
3.
Mari Kalmus
11-12-AASTASED TÜDRUKUD
1.
Mirtel Laht
2.
Janette Adonov
3.
Kertu Külmallik
13-14-AASTASED TÜDRUKUD
1.
Mairit Kaarjärv
2.
Karmel Karro
3.
Melissa Proover
15-16 AASTASED TÜDRUKUD
1.
Gätriin Potman
2.
Mari Lee Lumberg
KUNI 8-AASTASED POISID
1.
Tormis Tarto
2.
Romet Tammsalu
3.
Sten Erik King
9-10-AASTASED POISID
1.
Karl-Martin King
2.
Markus Kull
3.
Keiro Elbre
11-12-AASTASED POISID
1.
Karmo Viru
2.
Fredi Karuks
3.
Jakob Klaasmägi
13-14-AASTASED POISID
1.
Kaarel Gustav Põldmaa
2.
Raimond Mäe
3.
Martin Lumiste
15-16-AASTASED POISID
1.
Kristo Heinmäe

Laekvere
Rakke
Rakke

2,56,86
3,01,48
3,08,16

Muuga
Rakke
Rakke

2,39,91
2,46,70
2,54,88

Rakke
Laekvere
Muuga

2,32,06
2,36,75
2,49,95

Rakke
Rakke
Muuga

2,19,68
2,26,82
2,34,63

Rakke
Rakke

2,32,86
3,21,46

Muuga
Muuga
Rakke

2,53,28
2,53,66
3,13,25

Rakke
Rakke
Rakke

2,36,32
2,39,45
2,49,89

Rakke
Rakke
Laekvere

2,30,08
2,35,36
2,38,13

Simuna
Laekvere
Rakke

2,14,52
2,16,18
2,17,38

Laekvere

2,41,94

Maakonna põhikoolide
algklasside meistrivõistlused

T

eisipäeval, 8. septembril 2020 toimusid Rakveres Lääne-Virumaa põhikoolide algklasside (1.-5. klass) kergejõustiku
meistrivõistlused. Olime väikese koondisega sellel võistlusel väljas ka Rakke kooli parimatega. Ilmaolud, mis pisikestele sportlastele sellel päeval „anti“ pakuksid arvatavasti katsumust
ka kogenud tegijatele. Siiski, tõsisest stiihiast hoolimata õnnestus
meie vapratel koju tuua kaheksa medalit (esikuuiku kohad). 1.-3.
klassi tüdrukute arvestuses saavutas Marta Luisa Rückenberg 60 m
jooksus väga viisaka ajaga (9,88) 1. koha. Võrdlemisi karmides ilmaoludes õnnestus Martal ennast maksma panna ka noorema vanuseklassi tüdrukute 400 m jooksus: 1. koht (aeg 1.29,54). Aga sellega
me ei piirdunud, 1.-3. klassi tüdrukute arvestuse 60 meetri jooksus
saavutasid Liis Marii Ojamäe 3. koha (aeg 10,41) ja Lisandra Reinma 4. koha (aeg 10,45). Väga vapralt koos Marta, Liis Marii, Lisandra
ja Kristellega võitles 1.-3. klassi tüdrukute arvestuses meie kooli 1.
klassi Ketlin Kull, kes saavutas 400 m jooksus hinnatava 5. koha (aeg
1.35,57). Poistest (1.-3. klass) säras 60 m jooksus Kenneth Sirp, kes
saavutas 3. koha (aeg 9,59). Vanema vanuseklassi poiste (4.-5. klass)
arvestuses saavutas Fredi Karuks 60 m jooksus 5. koha (aeg 9,43) ja
Karmo Viru tuli 4.-5. klassi poiste 400 m jooksus kõrgele 2. kohale
(aeg 1.21,56). Lõpetuseks märgiksin ära ka 2. klassi Kristelle Riigori, kes saavutas noorema vanuseklassi tüdrukute arvestuses tubli
7. koha (aeg 1.38,41). Pendelteatejooksus saavutasime teist aastat
järjest 8. kooli seas 4. koha. Õnnitlused ja lugupidamine meie kooli
medalistidele! Tänu väärivad kindlasti kõik kooli esindamas käinud
väikesed sportlased, sest nagu alati olen öelnud, tunnustus ja suur
asi on juba kooli koondisesse arvamine iseenesest. Võistlustele kaasa võetakse ikka need, kelles nähakse potentsiaali ja keda on mõtet
kaasa võtta. Aitäh Katerina Lillemets, Iiris Riivik, Pavel Mets, Markus Kull ja Keiro Elbre.
Janar Rückenberg

Marta, Liis Marii, Ketlin, Kristelle ja Lisandra 400 m jooksu stardis.
Foto Janar Rückenberg
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Tsüklokross kulges Rakkes ladusalt
3. oktoobril jõudis Eesti tsüklokrossi sari Rakkesse ja juba teist
aastat said kõik selle rattadistsipliini harrastajad Rakke linnamäe staadionil mõõtu võtta.
Tänavu kannab sari nime Lezyne CX Karikasari ja Rakke CX
on selle teiseks osavõistluseks.
Kui eelmisel aastal sain ettevalmistamisel peakorraldajana
natuke abi nendelt, kellel rohkem kogemusi, siis sellel korral
oli linnamäe staadionil ja Oru
tänava mänguväljakul looklev
rada puhtalt minu fantaasia vili.
Suurepärane ilm ja ilmselt ka
eelmise aasta huvitav rada olid
starti meelitanud ligi 300 ratturit. Lõpptulemus fikseeriti 267
lõpetajale. Meele teeb rõõmsaks, et meie ratturitel õnnestus ka tihedas konkurentsis
jõuda poodiumile. Selle kõrgemale astmele tõusid oma vanuseklassis Eliise Kivistu ja Maris
Kaarjärv. Teine koht N14 vanuseklassis kuulus Mairit Kaarjärvele. Tublit sõitu näitasid veel
Karolina Kull, Mirtel Laht, Henri
Mitt, Keiro Elbre.
Organiseerimise poolest läks
kogu ettevalmistus ladusalt ja
ka kogu võistluspäev sujus tõr-

geteta. Kordaläinud võistluse ja
päeva eest sooviksin ka leheveergudel tänada oma pisikest
meeskonda: Hanna Sammel,
Aimi Vaimel, Maire Eilo, Joosep
Veelmaa, Marko Pohlak, Jan
Siim ja Andris Siim. Osalejate
autod parkis sirgelt ritta Anatoli Suvorov ja veega kindlustasid
võistluskeskuse Roven ja Margus Rohtmaa. Eriline tänu ka
Tiit Kiigemägi ja Heliki Oy, kes
aitasid autasustada meeste ja
naiste absoluudi klasside seitset
kiiremat. Suur, suur tänu!

Paraku ei saa aga ka mööda
pahupoolest. Nimelt otsustasid
mõned kohalikud noormehed
hakata võistluse käiku mõjutama ehmatades ja loopides
võistlejaid. Selline käitumine ei
ole õigustatav millegagi ja võib
lisaks olla ka kurbade tagajärgedega. Sellise käitumise tagajärjeks oli ka ühe võistleja kukkumine. Minule isiklikult ei mahu
pähe, kuidas sellised mõtted
tekivad ja kuidas selgitavad vanemad oma lastele esmased
käitumisnorme. Väga kahju, et

sellise ebameeldiva kogemuse
pidi mõni võistleja Rakkest kaasa võtma.
Loodan, et väikene laupäevane tänavasulgemine Oru ja
Lõuna tänava piirkonna elanike
jaoks suurt probleemi ei tekitanud. Usun, et mänguväljakul
ja staadioni läheduses tekkinud
rattasõidujälg peagi saab rohelisema ilme ja mõne nädala
pärast pole nähagi, et nendes
kohtades tuiskas Rakkes ligi
300 natuke hullu ratturit.
Enno Eilo

Suusatajad valmistuvad hooajaks

E

ttevalmistus
uueks
suusahoojaks käib täie
hooga. Suvel osaleti laagrites nii Jõulumäel kui ka Alutagusel. Paljud
klubi õpilased võtsid osa suvistest spordivõistlustest ning
nii mõnedki saavutasid ratta ja
jooksuradadel auhinnalisi kohti. Hetkel treenitakse neli korda nädalas ning novembris on
plaanis minna ka Soome suusakilomeetreid koguma. Loodetavasti on selleks ajaks olukord
viirusega riigis ja maailmas veidi
paremaks läinud ning õnnestub

Algajad treeningul. Foto Mairis Õispuu

siiski minna.
Septembris alustas uuesti ka

7–10-aastaste algajate grupp.
Tänavu on treeneriks Mai-

ris Õispuu. Trennid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti kell
17.00. Hetkel osaleb aktiivselt
kuus last, aga kui on veel huvilisi, siis võib julgesti ühendust
võtta, kirjutades Ebavere suusaklubi Facebooki lehe kaudu
või võttes otse minuga meili
teel ühendust: mairis.oispuu@
gmail.com.
Loodetavasti tuleb sellel aastal lõpuks korralik talv ning nii
algajad kui ka kogenenumad
sportlased saavad suusarõõme
nautida.
Mairis Õispuu

Maadlusuudised

P

ühapäeval 20. septembril Võrus toimunud spordiühing Jõud
meistrivõistlustel kreeka-rooma, naiste- ja vabamaadluses saavutasime järgnevad
kohad: Jonete Visnapuu – 1.
koht, Anu-Liis Raudsepp – 2.
koht, Eva-Maria Raudsepp – 2.
koht. Kreeka-rooma maadlus:
Kristjan Jaago – 1.koht, Joel Vis-

T

Meeste absoluutklassi sart. Keskel sinisega päeva kõige kiirem mees Madis Mihklels. Foto Enno Eilo

napuu – 2. koht, Kristjan Jaago –
1. koht. Vabamaadluses Kristjan
Jaago – 1. koht. Meeskonna arvestuses tulime Lääne-Virumaa
meeskondadest esimeseks ja
maakonna naiskond tuli teiseks.
Laupäeval 19. septembril osalesime Võrus toimunud E.Pütsepa mälestusvõistlustel kreeka-rooma ja naistemaaadluses.
Eesti paremikule pakkusid kon-

kurentsi leedu noormaadlejad.
Saavutasime järgnevad kohad:
Anu-Liis Raudsepp – 1. koht,
Heidi-Lii Jaago – 2. koht, Kristjan Jaago – 1. koht, Joel Visnapuu – 3. koht.
Laupäeval 19. septembril
osalesime Viljandis toimunud
noorte
vabamaadlusturniiril
Nublust Nabini. Saavutasime
järgmised kohad: Astor Argos –

3. koht, Siim Argos – 3. koht.
Laupäeval
12.
septembril osalesime Jõgeval toimunud Eesti Meistrivõistlustel
kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses
täiskasvanutele.
Saavutasime järgnevad kohad:
Eva-Maria Raudsepp – 2. koht,
Jonete Visnapuu – 3.koht, Andris Pent – 6.koht.
Lembit Kalter

Juubelipidustused lükkuvad tulevikku!

eadmiseks kõigile, kes
ootasid ja lootsid 31.
oktoobrile planeeritud
Rakke Rattamaratoni ja
Spordiklubi Rakke enam kui 20
aasta eksisteerimise pidu. Kahjuks jääb planeeritutu tulevik-

ku! Hetkeolukord kurja viiruse
lainel on ärev ja nii suure siseürituse planeerimine on väga
ebakindel – äkki isegi vastutustundetu. Ootame natuke paremaid aegu ja kui Covid-19 meid
ei murra, saame pidu pidada ka

21, 22 või isegi 23 aastapäeval.
Rakkes on ennegi nihutatud
piire ja tähtpäevi ning minu mäletamist mööda isegi jaanipäeva
on nihutatud – asi see siis 20.
juubel aasta või paar nihutada.
Seniks olge terved, sportli-

kud, aktiivsed ja viibige rohkem
looduses ning rohkem väljas
värskes õhus!
Enno Eilo

HUVITAV

Simuna bussijaama seinu
ehivad kihtrünkpilved

S

el suvel sai Simuna keskväljak kauni kujunduse ja koolipoisid värvisid vana bussijaama taevakarva siniseks.
Võtsin ettepaneku, midagi bussijaama seinale kujundada, loomulikult vastu. Visandasin mitu kavandit, aga
ükski ei tundunud päris õige. Otsustasin nõu pidada oma maastikumagistrist tütrega ja üsna kohe tuli vastus: „Tehke pilved,
Simuna on ju nüüd ilmakuulus.“ Sellest sõnumist tekkis idee
kasutada Kairo Kiitsaku 3. oktoobril 2014 tehtud fotot Simuna
taevast, millel kuulsad lainelised kihtrünkpilved. See foto võitis
2016. aasta augustis ülekaalukalt maailma meteoroloogiaorganisatsiooni WMO korraldatud pilvefotode konkursi. Sama pilt
pälvis tunnustuse ka „Eesti aasta loodusfoto 2016“ noorte looduspiltide kategoorias.
Kairole mõte meeldis. Tema kuus aastat tagasi koolipoisina

Simuna bussijaama seinu katavad kihtrünkpilved. Foto Mary Tammet

tehtud fotolt pärit kihtrünkpilved katavad nüüd Simuna bussijaama seinu ja tuletavad meelde, et ilm ja pilved meie kohal ei
jäta kedagi ükskõikseks.
Mary Tammet

Oktoober 2020

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

15

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.

R

ahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku saavad.
Tegeletakse erinevate huvidega - seeläbi hoitakse elavana
ja arendatakse edasi kohalikku
kultuurielu.
Rahvamajas saab kohaliku kultuuri arendamise kaudu
kohalik omavalitsus täita ühte
tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta
ja arendada kohalikku identiteeti. Selleks peab kultuurikorraldus
olema
ääretult
paindlik – silmas pidades üldist
kultuuripoliitikat, lähtuma kohalikest oludest, arengueesmärkidest ja inimeste soovidest.
Rahvamajja sisenedes sisenetakse maailma, kus saadakse
end loominguliselt väljendada,
kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised
huvid ja eesmärgid seovad erinevates eluvaldkondades leiba teenivad inimesed ühtseks
loominguliseks
kollektiiviks.
Vahetatakse ideid ja energiaid
ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.
Taaselustame Eestimaa rahvamajade koostöö ja korraldame
ühise Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga „133 aastat kogukonna liitjana“, mis toimub 24.
oktoobril 2020.
Eesmärk on liita kogukonda,
teadvustada ja tutvustada rahvamajade argipäeva ning väärtustada seal töötavaid inimesi.
See päev on inimeste motiveerimise päev. Motiveerime inimesi
olema rahvamajaga, sest kohalik
omavalitsus pakub kultuuriteenust just nii nagu seda oskab
soovida kogukond. Kogukonna
motiveeritus annab inspiratsiooni ja jõudu rahvamaja personalile.
Päeva kohalikus omavalitsuse kultuurikorralduse paigas
ehk rahvamajas ajaline liin on
hommikusöögist õhtusöögini.
Näitame
majades
toimuvat
köögipoolt, arutleme ühiste
probleemide ja kitsaskohtade
üle ning töötame välja edasised
sammud rahvamajade tugevdamiseks.
Teeme sotsiaalmeedias rahvamaja sündmustest otseülekandeid.
Rahvamajades käib sügisel
juba tõsine töö, pakume huvilistel võimaluse üle Eesti viibida
sellel päeval ka läbi interneti just
talle huvi pakkuvas rahvamajas.
Isetegevuslane, kes on omas majas hõivatud, saab näha ja kuulda, mis naabrid teevad. Koostame otseühendusteks ajakava.
Digikultuuriaastale
kohaselt
toimub veebi vahendusel ümarlaud, mida kõik huvilised saavad
jälgida nii arvutilt kui suurtelt
ekraanidelt. Osalevad Linnade-Valdade Liit, ERMÜ, Rahvakultuuri Keskus, Kultuuriministeerium, Laulu- ja Tantsupeo
SA.
JÄLGI REKLAAMI
KUULUTUSTETAHVLIL,
FACEBOOKIS, VALLA
KODULEHEL JA
KULTUURIKAVAS!

Festivali avakontsert

Väike-Maarja seltsimajas
Kell 12.00 avab seltsimaja uksed. Tervitussõnad. Lavale astub
noortebänd „Küpsised“. Juhendab Taavi Taar.
Kell 13.00 erinevad õpitoad:
Naiskodukaitse õpituba – ohutu seenelkäik. Külla tuleb Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver..
Pilli õpituba muusikakoolis (instrumentaarkatsed ). Juhendab
Taavi Taar.
Improteater Ruutu10 õpituba – naeruküllane ja loominguline
improteekond, et vabastada oma loominguline potentsiaal ning
ületada hirm esinemise ja vigade tegemise ees! Vajalik etteregistreerimine, kohtade arv piiratud. Registreerida saad seltsimaja@v-maarja.ee või tel 5302 4437.
Kell 14.00 erinevad õpitoad:
MTÜ Nukuﬁlmi Lastestuudio – nukufilmi õpituba. Saad ise filmi
tegemisel kaasa lüüa ja pärast toimub esiettekanne.
Pesulõksu tegelaste õpituba – juhendaja Kristel Lehtme.
Seltskonnatantsu õpituba – tule ja keeruta jalga, kui sa arvad, et
sa ei oska. Aga sa ainult arvad nii.
Kell 15.00 Maja ekskursioon – kas majavaim on päris või müüt?
Tule uuri välja!
Kell 16.30 Lastekino. Näitame „Kino maale“ raames eesti multifilme ja nukufilmi õptitoas valminud meistriteost.
Saadaval valik kasutatud kirjandusteoseid. Leia endale sobiv ja vii
koju kaasa.
Kell 19.00–22.00 algab koolinoorte disko.
Kell 23.00 öö ekskursioon. Võta kaasa taskulamp.
Päeva lõpetab kell 00.00 täiskasvanute meeleolukas retro öödisko. Avatud baar.
Teeme koos pidupäeva eriliseks!

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

Koolikontsert

23.11.2020
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAS

„Laulud, mida Sa pole kuulnud“
Germán Gholami – tenor (Hispaania) / Jie Yin – tenor (Hiina) / Tommaso Maganzani – klaver (Itaalia)
Pekingis sündinud Jie kohtus Madridis sündinud Germániga Eestis, kes omakorda kohtus oma uues
kodulinnas Tartus Veronast pärit pianisti Tommasoga. Muusikahariduse on Jie omandanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Germán Alcala Ülikoolis, Tommaso Verona Konservatooriumis. Trio liikmed
tutvustavad hispaania, hiina ja itaalia rikkalikku kultuuripärandit ja muusikat, jutustavad lugusid oma
kodukandi traditsioonidest ja sellest, kuidas neist said muusikud.
Jie Yin on osalenud varasemalt ka Vello Jürnale pühandatud vokalistide konkursil.

Muusikakooli kontsert
23.11.2020 kell 18.00
VÄIKE-MAARJA SELTSIMAJAS

Esinevad Väike-Maarja Muusikakooli õpilased

Simuna rahvamajas
Maja avatud 24. oktoobril kell 9.00-17.00
Kell 10.00 – Sertifitseeritud spordiinstruktor Luca Faccio kutsub
kõiki huvilisi võimlema (suur saal).
Kell 11.00 – Laste segaansambli ja tütarlaste lauluproov. Juhendaja
Angela Raik (väikene saal).
Kell 11.00 – Naisrühm Simone tantsutreening. Juhendaja Auli Kadastik (suur saal).
Kell 13.00 –Simunapäeva tähistamine.
Janek Pärna fotonäituse avamine (väikene saal).
Ansambli Trio Senjo kontsert (suur saal).
Töötab Simuna Naisteklubi kohvik (suur saal).
Pärast kontserti vestlusring kohaliku loodusfotograafi Janek Pärnaga.
Simunapäeva tähistamine toimub koostöös Simuna Rahvamaja,
Simuna Naisteklubi ja Simuna Kogudusega.
Raamatukogu: avatud kell 9.00–15.00.
Tegevused raamatukogus:
Eesti Rahvajutu Aastale pühendatud raamatunäitus „Eesti muistendeid, muinasjutte ja legende“.
Kell 12.00-13.00 – rahvajutu ettelugemine. Loeb Riina Tülli.
Ära anda tasuta raamatuid!

Rakke kultuurikeskuses
Hommik algab kell 10.00 hommikukohviga, kus kohvilauas ootavad
teid kultuurikeskuses töötavad ringijuhid. Vastavad teid huvitavatele küsimustele, räägime üritustest.
Kell 11.00 on „Kino maale“ raames väikeses saalis lastele film „Lote
ja kadunud lohed“.
Kella 12st suures saalis tantsurühma Kadakane tantsutund koos
õpetaja Heleniga.
Kell 12st muusikaklassis ukulele õpituba õpetaja Aini juhendamisel.
Kella 13st suures saalis naisrühma tantsutund koos õpetaja Liiaga.
Kella 13st muusikaklassis laulurühm Pihlakane lauluharjutus koos
Renega.
Kell 14.00 päevajooga– treener Ivi Lõometsa juhendamisel.
Kella 15–16.45 on suur saalis õpetaja Riina väikesed ja suured tantsijad.
Kella 16st muusikakooli klassis naisansambli lauluharjutus koos Renega.
Kell 17.00 „Eesti mäng“ Rakke moodi. Läbiviijad Margo ja Gaute.
Kell 18.00 kontsert. Esinejaks „Minu isa oli ausus ise“.
Viimastel aastatel on meie tegemised saanud kõik „filmilindile“.
Sellel päeval on seda kõike võimalik meenutada. Samuti on ka fotoalbumid meenutamaks meie tegemisi.
Tule ja saa osa meie avatud uste päevast!
Kultuurikeskuses saab vaadata Rakvere klaasikunstniku Riho Hüti
maalinäitust „Pilte näituselt“.

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

Tänavu 20.-29. novembrini leiab aset XII Väike-Maarja Muusikafestival, mille raames toimub Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss. Iga-aastasena toimuma planeeritud konkursi kuulutasime välja möödunud aasta 1. detsembril, ooperilaulja
Vello Jürna 60. sünniaastapäeval XI Väike-Maarja Muusikafestivali lõppakordina. Sündmust korraldavad Väike-Maarja
Muusikaselts ja Opera Veto koostöös Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja Vallavalitsusega.
Väike-Maarja Muusikafestival sündis 2009. aastal soovist edasi kanda Vello Jürna mälestust ning hoiab läbivalt klassikalist joont. Festivali raames on ka paaril varasemal aastal toimunud vabariiklikke vokalistide konkursse, mille eestvedajaks oli muusikute fond PLMF. Vello Jürna nimelise 2020. aasta festivali värskeks koostööpartneriks on Opera Veto, mis
ühendab kolme innukat eesti lauljat – metsosopran Aule Urb, bariton Atlan Karp ja tenor Aivar Kaseste, kelle eesmärgiks on lavale tuua vähetuntud kammer- ja lühioopereid ning anda eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi Eesti lauljatele,
noortele ooperilavastajatele ja pianistidele.
Festivali ja konkursi korraldamine on Väike-Maarja kultuurimissioon Eesti muusikamaastikul. Vello Jürna nimeline
vokalistide konkurss leiab aset kohas, mis oli talle endale tähtis ning millega on läbi aegade seotud palju eesti tuntud
kultuuritegelasi. Ooperistuudio Opera Veto eestvedajad on konkursi korraldamise osas tugevalt motiveeritud ning usun,
et iga-aastaselt konkursi korraldamine on festivali publikule suur võit.
Eriline rõõm on tänavuse festivali avakontserdi üle, kus astub üles Väike-Maarja Muusikaooli 2009. aasta klarneti eriala vilistlane Taavi Orro. Ta on lõpetanud 2014. aastal Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Tõnu Kalmu klarnetiklassis
ning bakalaureusekraadi omandas ta Hannoveri Kõrgemas Muusika-, Teatri- ja Meediakoolis 2019. aastal professor Johannes Peitzi klarnetiklassis. Praegu jätkab ta õpinguid Sibeliuse Akadeemias professor Harri Mäki klarnetiklassis. Alates
2019. aastast töötab Taavi Orro Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris.
Taavi Orro on osalenud telesaates „Klassikatähed 2014“ ja pälvinud auhinnalisi kohti mitmetel vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel: II preemia Eesti interpreetide konkursil (2018), laureaaditiitel I Eesti klaverikammermuusika konkursi „In Corpore“ (2015), I koht puhk- ja löökpillimängijate konkursil (2014), III koht XV rahvusvahelisel Eduard Mednisi
nimelisel konkursil (2014).
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
Väike-Maarja kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
13.00.
Missa 25. oktoobril ja 8. novembril.
Kogudust teenivad õpetaja Tauno
Toompuu ja diakon Juhan Rumm.
Piiblikool alustab 6. oktoobril kell
16.00, leerikool 8. oktoobril kell 16.00.
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

Oktoober 2020

SÜNDMUSED
11. oktoobril kell 14.00 teatri KaRakTer komöödia „Igaühele oma“
Simuna rahvamajas. Pääse 5€.
13. oktoobril kell 19.00 Mika Myllyaho „Garaaž“ (asendus 01.04
etendusele) Väike-Maarja seltsimajas.
14. oktoobril kell 17.00 Rakke piirkonna laste lauluvõistlus Rakke
kultuurikeskuses. Osalevad Rakke lasteaia ja kooli õpilased. Info
tel 5569 2792.
15. oktoobril kell 13.00 tegevused Rakke päevakeskuses.
16. oktoobril kell 10.00 toimub Kiltsi lossis admiral Adam Johann
von Krusensterni 250. sünniaastapäeva tähistamiseks konverents. Info kiltsipk@kiltsimois.ee või tel 5202921.
17. oktoobril kell 12.00 hõimupäev Väike-Maarja muuseumis.
Kavas on mari-teemaline filmiprogramm ning külla tuleb ka filmide režissöör, mari päritolu Aleksei Aleksejev, kes tutvustab
huvilistele marilaste tavasid ja kombeid.
17. oktoobril kell 17.00 Rakke kultuurikeskuses komöödiateatri
etendus „Igaühel neli nägu“. Piletid 15.- ja 13.- . NB! Kehtivad kevadel ostetud piletid. Info tel 5569 2792.
31. oktoobril Lääne-Virumaa metsavendluse ajaloo päev Väike-Maarjas. Kell 11 Väike-Maarja kirikus mälestustahvli avamine
kõigile Lääne-Virumaa metsavendadele. Kell 12.30 taasavatakse Lebaveres metsavennapunker. Kell 15 toimub Väike-Maarja
seltsimajas metsavendluse ajaloole pühendatud konverents.
Info Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts, Heili Tammus, tel
5340 5718.

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.

7. novembril kell 12.00 laste lauluvõistlus „Popp Tipp – Popp
Täpp“ Väike-Maarja seltsimajas. Lauluvõistlus on kõikidele Väike-Maarja valla laululastele vanuses 3-18.aastat.
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RATAS
KORDA!
Tasuta transport

•

HO

ust.
Hinnapakkumine enne hoold
Kontakt: Kalle Kriit 5341 6418

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

Korstnapühkija
Tel 5560 4046
Ahjukoda OÜ

Käsitsi kootud
kampsunid
tellijapoolsest lõngast.
Hind kokkuleppel.
Tel 5199 6051 (Maret)

Soovin osta Väike-Maarja
alevikus 1-2-toalise
pesemisvõimalusega
ahjuküttega korteri
hinnaga kuni 8000 eurot.
Helistada 522 7203.

Müüa maja
Tiia kinnistu
Väike-Rakkes
Hind 5000.Info 5358 4232

Ostan nõukaaegseid
õhumullidega
tarbeklaasi vaase.
Tel 5677 0569

O

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

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

Kalmistumeistrite kontaktandmed
Väike-Maarjas: Ruth Palmiste, tel 516 1809.
Aos: Aili Uustalu, tel 524 6501.

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
Üks päev kui pärl ta teiste seas
kord aastas särab igas eas
85
SALME GROSS 01.11.1935

94
HELJU-LAINE ILVES 19.11.1926
ENDLA JAKOBSON 28.11.1926

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

MÄLESTAME
14.06.1946 – 08.09.2020
12.05.1942 – 15.09.2020
28.06.1943 – 15.09.2020
27.06.1950 – 16.09.2020
16.12.1939 – 21.09.2020
22.09.1922 – 23.09.2020
08.01.1938 – 29.09.2020
17.12.1933 – 30.09.2020

80
LJUBOV NEKLJUDOVA 04.11.1940
VELLO STEINBERG 07.11.1940
MARI KIIGEMÄGI 12.11.1940

92
ELVI LIIM 05.11.1928
HILJA KALJO 09.11.1928

75
UNO LILLEORG 01.11.1945
AILI OJASTE 03.11.1945
TIINA MURUMAA 11.11.1945
MAIRE VEIT 28.11.1945

90
ASALIA TEEDE 13.11.1930
HELJU VEERMÄE 21.11.1930
ENN MEISALU 24.11.1930
89
KLARA ADAMSON 10.11.1932
87
LEMBIT KAARE 05.11.1933
87
LIINA VÄIZANEN 21.11.1934
ERIKA-KOIDULA METSARU 22.11.1934

INFOLEHT

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

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

MJM OÜ pakub
elektritöid ja
käiduteenust
B-pädevuse piires.

Kõrts OÜ otsib oma
meeldivasse meeskonda
ABILIST.
Töökoht: Kaarma tankla
kohvik.
Töö sisu: abitööd köögis ja
klientide teenindamine.
Huvi korral palume cv saata
info@külmlaud.eu.
Lisainfo telefonil
5341 4410.

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

Majandustegevusteate
nr TEL002806.
Kontakt: 509 4436
Martti Sindonen
Lisainfo www.mjm.ee

70
EEVA ARRO 07.11.1950
MILVI SELBERG 13.11.1950
MAIE RAND 13.11.1950
ANNE KRUUSIMAA 21.11.1950

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

VÄIKE-MAARJA VALLA

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

KENNETH KIVIPÕLD 04.09.2020
SOFIA SUSANNE KANARBIK 10.09.2020
CAMILLA KAASIK 19.09.2020
STEFAN OJASALU 19.09.2020
KENERT RAUDSEPP 21.09.2020
ARABELLA-LORETA LILLEMETS 26.09.2020

Simunas: Mirjam Kesküla, tel 524 7944.

Toimetaja Kristel Kitsing
Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee
Trükk Printall AS

abi eest kütteprobleemide
lahendamisel.
F. R. Faehlmanni tee 21
korteriühistu

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

D

Väike-Maarjast
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Lai 9, Rakvere
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Pood on avatud
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E-R: 10-19 L: 10-15
neeri aeg
P: Oleme trennis!

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.

Tiraaž 2700
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Rakke kogudus
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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.

Väljaandja
Väike-Maarja Vallavalitsus
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja
Tel 329 5750
valitsus@v-maarja.ee

Täname

9. novembril kell 19.00 film „O2“ Väike-Maarja seltsimajas.

Simuna kogudus

ANNA BRILLIANTOVA
HELJO AAS
VILLU TÜRBSAL
MATI MUND
MANNI RAHULAAN
RUTI LAUR
REET THEMAS
BORJA LEHTLA

RAKVERE INKOTUBA
uuel aadressil – LAADA 14.
(Grossi Kaubamaja kõrval.
Sissepääs eraldi trepist).
Tel 322 3922
E, T 9-18; K, N 9-16 (lõuna 13-13.30)

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
Mälestame oma armsat klassijuhatajat
HELLE ORRO´t
ja avaldame kaastunnet lähedastele
VMG 1997. a lõpetajad

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

