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UUED
ÕPETAJAD
Väike-Maarja gümnaasiumi 1.a klassis alustasid õppimist: Heinrich Aasumets, Kermo-Ander
Kivipõld, Liisa Kruusamägi, Georg Ott Laar, Roosi Leemets, Mia-Liisa Pool, Rasmus Poom, Adrian
Pähno, Miina Rouhijainen, Merete Saage, Keira Vallimaa, Mia-Liisa Volmar, Mairold Õnnemäe.
Klassijuhataja Ele-Riin Vend.
Väike-Maarja gümnaasiumi 1.b klassis asusid koolipinki: Lisandra Algus, Aana-Liisa Ingeroinen, Klen-Karol Ivanov, Kaidi Kees, Cristofer Kristmann, Kristian Kudrjašov, Marcus Leist, Karl
Leetberg, Marten Nurkma, Hanna Maarja Preisfreund, Raian Riispere, David Veemaa, Marianne
Vällmann. Klassijuhataja Helve Noorlind. Foto: Ly Ipsberg
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Kiltsi kooli 1. klassis asusid õppima: Loore Eesmäe, Madis Ennus, Säde Bianca Ennus, Anette Lambing, Thor Aleksander Salu,
Alyssa Syla ja Aleksandra Tšurbakova. Klassijuhataja Viive Alatsei.
Foto: Merje Leemets

IMELISE ANGE
PILKUPÜÜDVAD JA
SUUS SULAVAD
KÜPSETISED
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Ettevõtlik suurpere
puhub elule aastaid
tühjana seisnud
Märt Meose maja

Simuna kooli 1. klassi astujaid: Anne-Mary Ahlberg, Kristo Alber, Maris
Hinno, Andrus Lainemaa, Karmen Nõmmiste, Meribel Raudsepp ja Mirkkel Vaiga. Klassijuhataja Triinu Pohlak. Foto: Jana Kiili
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Rakke koolis alustasid kooliteed: Rebecca-Maria Ermel, Rasmus Kurvits, Kevin Lebedev, Karolin Pohlak, Maribel Pohlak, Luisa Maria Põldmaa, Mirette Riivik, Sirel Selbak, Geron Sirp, Bärbel
Takk, Arvo-Egert Tikkerbär. Klassijuhataja Kristiina Miško. Foto: Helen Potman

Väike-Maarja
muuseumi
II korrus uue
kuue poole teel
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Huviringid
2021/2022

Väike-Maarja muusikakooli 1. klassi astusid järgmised
õpilased: Milena Dudka, Liise Luha, Miina Rouhijainen,
Merete Saage, Mairold Õnnemäe, Markus Märtsin, Roosi
Leemets, Vanessa Litvin, Egert Hansar, Kermo-Ander
Kivipõld. Foto: Taavi Taar

Väike-Maarja muusikakooli Rakke filiaali sisseastujad: Ketlin Kull, Sirel Selbak. Fotol ka Väike-Maarja
muusikakooli õpilane Vanessa Litvin. Foto: Vallo Taar

Väike-Maarja muusikakooli Simuna filiaali 1. klassis
alustasid: Anne-Mary Ahlberg, Mia Liseth Toots, Elly
Britt Vilkes, Mia Vaarik. Foto: Vallo Taar
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HEA TEADA
Jäätmekava eelnõu avalikustamise teade
Väike-Maarja valla 2021–2026 aastateks koostatud jäätmekava
eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.09.–16.09.2021
vallavalitsuses (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik, tööajal) ja valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalik eelnõuga
tutvuda ja esitada ettepanekuid või vastuväiteid vallavalitsuse
aadressil: Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja või valitsus@v-maarja.
ee.
Juhul, kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, siis toimub
20.09.2021 kell 17.00 jäätmekava eelnõu arutamiseks avalik koosolek vallavalitsuse nõupidamiste ruumis (ruum nr 201, Pikk tn 7,
Väike-Maarja alevik).

Vallavalitsusele saab esitada Väike-Maarja
valla aasta õpetaja kandidaate
Väike-Maarja valla aasta õpetaja konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutanud neid osalema
huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate lugupidamise, mõjutanud õppeprotsessi kaasajastamist ning ühtse meeskonna tekkimist
haridusasutuses.

TUNNUSTUST AVALDATAKSE KOLMES KATEGOORIAS:

•
Väike-Maarja valla aasta õpetaja 2021 üldhariduskoolis,
kes selgitatakse välja Väike-Maarja vallas tegutsevate üldhariduskoolide pedagoogide hulgast;
•
Väike-Maarja valla aasta õpetaja 2021 koolieelses lasteasutuses, kes selgitatakse välja Väike-Maarja valla lasteaedade pedagoogide hulgast;
•
Väike-Maarja valla aasta haridusasutuse töötaja 2021,
kes selgitatakse välja Väike-Maarja valla üldhariduskoolide ja
lasteaedade mittepedagoogilise personali hulgast.
Väike-Maarja valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 20. septembrini 2021 Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn
7, Väike-Maarja) või elektrooniliselt aadressil valitsus@v-maarja.
ee.
Kirjalik ettepanek peab sisaldama esitatava isiku ees- ja perekonnanime, haridusasutuse nimetust, kus ta töötab, ning kirjeldust, kuidas esitatav kandidaat vastab konkursi eesmärkides
kirjeldatud kriteeriumitele.
Väike-Maarja valla aasta õpetaja selgitab välja Väike-Maarja
vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Väike-Maarja valla aasta õpetaja kategooriate parimaid
tunnustatakse tänukirja ja rahalise kingitusega vallavalitsuse
korraldataval õpetajate päevale pühendatud tänuõhtul.

Pandivere rattasõit lõi pulsi lakke ja tõi naeru näole isegi „surmtõsisele“ vallavanemale. Foto: Erki Mental

Vallavanem kuu

H

ead uut aastat, küll õppeaastat!
Õppeaasta
algus tähendab meie
elanikes hingamisrütmi muutust, hakkame kogukonnana hingama üldhariduse rütmis. Lapsevanemad, koolijuhid,
huvijuhid, kokatädid, koristajad,
bussijuhid, treenerid, tugiisikud
ja loomulikult õpetajad. Jõudu
ja meelekindlust kõikidele meie
õpetajatele, et süstida õpilastele
uudishimu ning omandada elukestva õppimise mõtteviis!
Meie
üldhariduskoolides
oli 1. september eriline sellel aastal koguni 51-l õpilasel
ja muusikakoolis 16-l õpilasel.
Koduvalla koolivõrk on heas
seisus, haridus on kättesaadav
ja mitmekesine: gümnaasium
Väike-Maarjas, põhikoolid Simunas, Rakkes ja Kiltsis. Lisaks
muusikakool, mis koos oma filiaalidega õpetab noori muusikuid nii Väike-Maarjas, Simunas
kui ka Rakkes. Lisaks on kogukonnas olulisel kohal ka Sisekaitseakadeemia Päästekolledži
Väike-Maarja õppekeskus koos
oma õppeväljakuga Ebaveres.
Kool on õppeprotsessi kaudu välja selgitanud, et asume

Eesti peakokad väisasid
Põhja-Eesti toidupiirkonda

E

esti peakokkadel on toredaks traditsiooniks teha suvine
väljasõit maitseteaasta piirkonda. Tänavu käisid 29 kodukokka 22.–23. augustil uudistamas Põhja-Eesti toiduettevõtjate tegemisi.
Ringreisi alustasime Raadiko talu maasikapõldudel, kus pererahvas tutvustas oma maasikatooteid. Maitsta sai nii külmkuivatatud maasikaviilusid kui maasikanapsi. Edasi liikusime Väike-Maarjasse, kus Georgi söögitoas tutvustasid oma tooteid Äntu
mõis, Koduvutid, Marja talu aiand ja Loodussahver, Vinkymon
ning Simuna Kartul. Kokad said kaasa karbi mahemune ja koti
kartuleid, maitsta vutimuna baasil valminud tervisliku kokteili,
ebaküdoonia krõbinaid, kui ka uudistada erinevaid külmkuivatatud köögiviljade ja metsaandide jahusid.
Pärastlõunal väisasime Moe viinatehast ja Hõbeda kitsefarmi
ning õhtu veedeti Palmse mõisas.
Esmaspäeval, 23. augustil alustati päeva Rägavere mõisa lambakasvatuses, edasi degusteeriti veine Valgejõe veinivillas. Põhja-Eestis on päris suur hulk meetootjaid, sedakorda peatuti Kehra
külas asuvas Mardikate osaühingus, kus peremees tutvustas põnevaid meetooteid.
Väljasõit võeti kokku Viimsis, Harmoonikumis, kus jutuks kala
ja meie toidupärimus. Lõuna juurde pakkus veini Aru mõis.
Kokad lahkusid meie piirkonnast heade emotsioonide ja uute
kontaktidega. Loodetavasti saab reisist alguse nii mõnegi ettevõtja ja koka koostöö. Kokkade hinnangul on meie ettevõtete tooted
head, rohkem peab olema julgust ja pealehakkamist nende pakkumisel restoranidele.
Eha Paas
Põhja-Eesti toiduprojekti juht

kava ei koosne ju ainult „betoonist“. Mina ei pea õigeks, et
maakondlik gümnaasiumivõrk
koosneks ainult Rakvere riigigümnaasiumist. Pean mõistlikuks tugevate ja piirkondlikult
oluliste gümnaasiumite jätkamist. Viimastel aastatel tehtud
koostöö meie enda valla haridusasutuste vahel, head sportimis- ja huviharidusvõimalused ning gümnaasiumi labori
rajamine, on suurendanud meie
gümnaasiumiosas õppivate õpilaste arvu 52-lt 63-ni. Juhul kui
me tõsiselt soovime, siis suudame kindlustada Väike-Maarja
gümnaasiumiastmes hea õppimisvõimaluse aastakümneteks.
Möödunud kevadel viisid meie
gümnaasiumi lõpetajad lati väga
kõrgeks: kaks kuldmedaliga ja
kolm hõbemedaliga lõpetajat.
Jah, on mille üle uhkust tunda.
Käesoleva aasta oktoober
toob meie vallale uue vallavolikogu koosseisu. Valimistega
seotud loosungid, flaierid jms
jõuavad avalikku ruumi, uudistesse ja postkastidesse. Väike-Maarja vallavalitsus on ka
mitmetel eelnevatel aastatel
andnud kõikidele kohalikele valimisliitudele ja erakondadele
võimaluse tutvustada oma kandidaate ning valimisprogramme nn erilehes. Eesmärgiks on
koondada ühte infokandjasse
hea ülevaade järgmise valimisperioodi erinevate erakondade,
valimisliitude ja üksikkandidaatide tegevuskavadest. Soovitan infosse mitte ära uppuda.
Usalda isiklikku kogemust, sest
kindlasti leiad volikogu kandidaatide hulgast inimese, keda
Sa kõige rohkem tunned ja usaldad. Kindlasti osale valimistel,
sest ainult sellel juhul on kõige suurem tõenäosus, et Väike-Maarja valla homne „nägu“
ka Sulle meeldib.
Häid mõtte- ja sügisvilju!
Indrek Kesküla
vallavanem

Georgi tegemised – vaadates lootusrikkalt tulevikku

A
Fotol (vasakult) Teet Till Äntu Mõis OÜst, Rando Vink Vinkymon OÜst,
Taigo Lepik Eesti Peakokkade Ühenduse president, Tarmo Määltsemees Loodussahver OÜst, Aivar Niinemägi Koduvuti Oüst, Ellen
Anett Põldmaa ja Kulle Põldmaa Simuna Kartulist ning Eesti Peakokkade Ühenduse juhatuse liige Maru Metspalu. Foto: Marko Sõmer

seismiliselt ohtlikul alal, siin
„on toimunud“ vähemalt kaks
seitsmemagnituudist (Ebavere skaalal) maavärinat, õnneks
teoreetilist.
Riigi ja rahva saatust mõjutavate sündmuste tähistamise või
meenutamise kaudu on võimalik nende sisu ja olulisust edasi
kanda meie noortele. 30 aastat
taasiseseisvumisest on andnud
võimaluse ülesse kasvatada
avatud põlvkonna eestlasi, kes
peavad sõna-, liikumis- ja arvamusvabadust iseenesestmõistetavaks. Vabadus liikuda, õppida ja töötada just seal, kus see
noorele inimesele kõige rohkem meeldib ja kus ta suudab
ennast maksimaalselt teostada, on oluline alusväärtus. Meil
kõigil tuleb anda endast piisavalt energiat, et noorte vaba
valik tehakse Eestimaa kasuks
ning just siin luuakse tulevikus
oma kodu ja pere. Selle valiku
väga oluline eeldus on iseseisev riik ning ühistel väärtustel
põhinev kultuuriruum. Tänu
sotsiaalmeediale on nö „eetris“
palju arvajaid või suunamudijaid. Uudiste abil, kus sisu ning
suuna määrab ainult pealkiri

või kõnekas taustapilt, on lihtne tekitada vaenupooli, solvunuid ja sildistatud rahvahulki.
Russofoobid ja minevikku kinnijäänud, ajaloota lillelapsed ja
lamemaalased, õiged või valed
eestlased, must või valge olukord, terve või haige inimene.
Kiiresti kerivas inforuumis, kus
olümpiavõit vajub unustusse
ja uute uudiste varju vähemalt
kahe nädalaga, jääb kõige tähtsamaks oskus ise mõelda, osata
näha „sõnade ja ridade vahele“,
ennast mitte kaotada ning hoida meie põliseid alusväärtuseid.
Aasta 2020 ja 2021 on olnud
erilised. Järgmine? Ka eriline.
Kas uued väljakutsed suudavad
meid ühendada, kas inimese valikuvabadus prevaleerib käsuliinide üle ja kas suudame ajaloost
ning uutest väljakutsetest ka ise
õppida? Eks aeg annab arutust.
Vallavalitsus on augustis
tegelenud Väike-Maarja valla
arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2022–2027 avalikustamisega ning selle protsessi
raames korraldasime avalikud
arutelud Simunas, Rakkes, Triigis ja esimest korda ka Zoom
e-keskkonnas. Aitäh nendele inimestele, kes leidsid aega
oma kogukonna käekäigule
sõna sekka öelda ning nendel
aruteludel osalesid. Kui rääkida olulisematest tegevustest
järgnevatel aastatel, siis planeeritud on Väike-Maarja lasteaia
ventilatsiooni rajamine, staadioni ehitamine, Simuna koolikompleksi
energiatõhusaks
renoveerimine, Rakkesse uue
lasteaia rajamine ja kindlasti
teede investeeringud. Oluline
on arvestada omavalitsusüksuse väliste teguritega ning kasutada riiklike toetusmeetmete
finantsilisi toetussüste. Nagu
igas perekonnas, siis ka omavalitsuse tegevusele seavad raamid rahalised võimalused ning
oleme kavandamas ka oluliste
investeeringute rahastamiseks
laenuvõimalusi. Kuid arengu-

vastardi sai veini- ja
gurmeeklubi 15. hooaeg.
71.
degustatsiooniõhtu
toimus
kodukohvikuna nime all Maailmalõpukohvik.
Gurmaanid ja veinihuvilised
on pärast aastast koroonavintsutust jälle oodatud klubiõhtutele. Möödunud hooaeg oli
heitlik – saab korraldada, ei
saa. Eelmise hooaja viis üritust
sai viiruse kiuste korraldatud.
Paraku õhtu erikülalisi kutsuda
oli keeruline. Tiit Pruuliga olime sunnitud tema külaskäigu
planeerimises seitse muudatust
tegema, mis lõppes tema meeskonna uuele reisile asumisega.
Nüüd siis pärast Põhja-Jäämere
reisi kohtume Tiidu ja Marisega
kindlasti oktoobris – sai kevadel
kinnitatud.
Käesolevale hooajale andsime stardipaugu kodukohvikuna (kohvikute päeva eelõhtul)
19. augustil teemapüstitusega
„Maailmalõpukohvik“,
viitega
sõprade kohtumisõhtule. Avasime oma koduuksed klubilastele:
mahutasime sõbraliku pere (25
in) ühe laua taha. Klaasidesse
voolas kohaliku tootja Vinkymoni kõrge tunnustuse saanud
ebaküdoonia vahuveinist kuni
Tshiili eriliste cuveè deni. Õhtul
kokkas perepoeg Vahur, pakkudes kõhutäidet Aia pitsaruletiga
ning perenaine Egne pakkus
kodust gurmeed. Ei puudunud
„Eesti mängu“ Tarapita- ja veinieri. Plaani sai võetud ühine
külaskäik endise väikemaarjalase, Georg Gavronski veinimõisa,
Morna külla Õnne tallu. Kel huvi
klubilise tegevusega liituda,
andke endast märku.

KUIDAS SAMMUB GEORGI
SÖÖGITUBA VASTU
23. HOOAJALE?

Georgi söögituba kahel korrusel
asuvate saalidega ootab peolaudade, brunchide, suguvõsa
kokkutulekute, pulmade, laste
sünnipäevade ja ka kurvemate
sündmuste tellijaid. Garanteerime hajutatuse. Taaskord on võimalik kätt harjutada „koju-tagasi-jõudnud“ piljardilaual.
Meie töötajad on vaktsineeritud, kuid teenindajad kannavad siiski maske, luues nii
turvalise keskkonna. Ootame
mõistvaid ja terveid külastajaid. Teenindajad küsivad koroonapassi, aga ootame pigem
inimeste endi kohusetundlikku
suhtumist. Alanud pidude hooajal loodame korraldada vähemalt ühe korra kuus peoõhtuid.
Vaktsineerimata kundedel palume kannatlikkust kiire süljetesti tegemisel, et kõik kohalviibijad saaksid riskivabalt ja
turvaliselt õhtut nautida. Meie
eesmärk on mitte sulgeda uksi
viirusehirmus.
Endiselt on võimalik tellida
toidukullerit koju või töökohale
ning pakume ka catering teenust.

PAEPEALSED MAITSED –
PÕHJA-EESTI KOHALIK
TOIT – MÄRK KVALITEEDIST

Oktoobrist alates kannab Põhja-Eesti kohaliku toidu märki
kolmekäiguline menüü söögitoas ja Georgi kaupluse pagariköögi õlipirukad ning kilupirukas. Märgis seab eesmärgiks
toidu või teenusepakkumises
kasutada kohalikku värsket
toorainet. Seda Georgi kauba-

Põhja-Eesti kohalik toit ja pubi
teenindajad 22.augustil söögitoas. Foto: Tarmo Määltsemees
märk ka suudab pakkuda. Olen
tänulik Joosandi tublidele töötajatele, kelle abiga on uued
maitsed ja ideed poeletti ning
taldrikule jõudnud.

PEAKOKKADE KÜLASKÄIK SILLUTAS TEED GEORGI SÖÖGITOA
OSALEMISELE RESTORANIDE
NÄDALAL 9. – 17. OKTOOBRINI

22. augustil austas oma visiidiga Põhja-Eesti toidupiirkonda,
Eesti Peakokkade Ühenduse 29-liikmeline grupp. Antud
ringsõit oli tutvumaks väiketootjate põnevate toodetega
ja ühtlasi näha piirkonna toidukohtade kvaliteeti. Georgi
söögituba kostitas väärikaid
toiduproffe kolmekäigulise kohalikule toidutoormele omase
menüüga. Peakokkade ühenduse chefid olid pakutuga väga
rahul ja ühenduse esimees, presidendi kantselei peakokk Taigo
Lepik tõstis esile korralikku ta-

set ja teenindust, kiites menüü
omapära ning ülesehitust.
Kogu toidu toore on pärit
viie kilomeetri raadiusest väiketootjatelt, mis on peamine
eesmärk Põhja-Eesti kohaliku
toidu projektis. Enamus peakokkadest ei olnud Väike-Maarjat varem külastanud – Lurichist
olid nad veel teadlikud, kuid üllatusid, kuuldes tõsiasja, et Eesti signatuurarhitekt Alar Kotli
on Väike-Maarja taustaga ning
seotud praeguse Georgi majaga.
Peakokkade ja projektimeeskonna „Põhja-Eesti kohalik toit“
külaskäigu lõppedes saime kutse osalemiseks Lahemaa restoranide nädalal, ainukesena
kõrtsidest-pubidest, restoranide kõrval.
Siinkohal on päevakohane
kutsuda 9.–17.oktoobrini külastama ka Georgi söögituba
restoranide nädalal. Üheksa
päeva jooksul pakume kolmekäigulist resto-tasemel menüüd
koos klaasi veiniga. Menüü on
meil koostatud, reklaam ilmub
ERRis – oleme valmis. Et kogu
teenindus ja toidu ettevalmistus sujuks, soovitame kohad ja
aeg ette broneerida (aga ei ole
kohustus), siis teame varuda
piisavalt veini ja toorainet. Põhitoorme selleks ostame lähedalasuvate külade väiketootjatelt võimalikult värskena. Võtke
aega, tulge ja nautige! Ka kohalik pubi võib üllatada põnevate
maitsekoosluste ja restoranitasemega.
Aivar Liivalaid
ärijuht, sommeljee
Georgi Kauplus/Georgi Söögituba
Joosand OÜ
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ELANIKE ARV VÄIKE-MAARJA VALLAS 2021. AASTA 1. SEPTEMBRIL - 5756

Vallavalitsuses
VALLAVALITSUSES 04.08.2021
HUVIHARIDUSE RAHASTAMINE
• otsustati kompenseerida tennisekoolitus ühele lapsele summas
201 eurot Maare Sport esitatud arvete alusel.
VÄIKE-MAARJA VALLA
VALIMISKOMISJONI ASUKOHA
MÄÄRAMINE
• määrati valla valimiskomisjoni
asukohaks Pikk tn 7, Väike-Maarja
alevik (vallavalitsus).
TEE SULGEMINE
• otsustati seoses avaliku üritusega „Wähja Festival“ sulgeda
07.08.2021 kell 8.00 kuni kell 16.00
liikluseks Edru-Veski tee lõik.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHAAADRESSI JA SIHTOTSTARBE
MÄÄRAMINE
• määrati Rakke alevikus Jaama
tn 6 asuva katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate
katastriüksuste
koha-aadressid
ja sihtotstarbed: Jaama tn 6, sihtotstarbega ärimaa; Sõpruse tn 4a,
sihtotstarbega elamumaa; Sõpruse
tn 4b, sihtotstarbega elamumaa.
VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE
• otsustati anda tasuta MTÜ Meie
Kiltsi kasutusse avalikult kasutatava võrkpalliplatsi rajamise eesmärgil Kiltsi alevikus asuvast vallale
kuuluvast Uue tänava kinnisasjast
maa-ala, mille pindala on ligikaudu 0,09 ha, tähtajaga viis aastat,
vastavalt korralduse lisaks olevale
maa-ala skeemile, tingimusel, et
maa-ala heakorra tagab lepingu
kehtivuse ajal MTÜ Meie Kiltsi.
HAJAASUSTUSE PROGRAMMI
TOETUSE KASUTAMISE ARUANDE
HEAKSKIITMINE
• kiideti heaks kanalisatsioonisüsteemide arendamise projekti
aruanded:
1. Suure-Rakke külas Lammasküla tee 22, kogumaksumus 3756
eurot, millest 2516 eurot on toetus
ja 1240 eurot omafinantseering;
2. Äntu külas Mäe kinnistu, kogumaksumus 3246 eurot, millest
2174 eurot on toetus ja 1072 eurot
omafinantseering;
3. Võivere külas Vahtra kinnistu,
kogumaksumus 2748 eurot, millest
1841 eurot on toetus ja 907 eurot
omafinantseering;
4. Ebavere külas Kaljukahe kinnistu, kogumaksumus 3519,99 eurot, millest 2358 eurot on toetus ja
1161,99 eurot omafinantseering.
VALLAVALITSUSE KORRALDUSE
MUUTMINE
• muudeti
vallavalitsuse
02.06.2021 korralduse nr 394 lisa:
1. punktis 3 kanalisatsioonisüsteemide
projekti
summad:
toetussumma KOV 1179 eurot,
teotussumma riik 1179 eurot, omafinantseering 1161,99 eurot ning
projekti maksumus kokku 3519,99;
2. punktis 4 kanalisatsioonisüsteemide
projekti
summad:
toetussumma KOV 1258 eurot,
toetussumma riik 1258 eurot, omafinantseering 1240 eurot ning projekti maksumus kokku 3756 eurot;
3. punktis 23 veesüsteemide
projekti summad: toetussumma
KOV 1258 eurot, toetussumma riik
1258 eurot, omafinantseering 1240
eurot ning projekti maksumus
kokku 3756 eurot;
4. lisada nimekirja punkt 24

kanalisatsioonisüsteemide
projekt
summadega:
toetussumma KOV 1774,83 eurot, toetussumma riik 1774,83 eurot,
omafinantseering 1748,34 eurot
ning projekti maksumus kokku 5298
eurot.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE
• väljastati ehitusload:
1. OÜ-le Kujundaja elamu abihoone-sauna ehitamiseks Kesknurme, Kännuküla;
2. elamu ehitamiseks O jamäe,
Vao küla;
3. amortiseerunud majandushoone täielikuks lammutamiseks
Kooli tn 9, Rakke alevik;
4. Pandivere Vesi OÜ-le vee- ja
kanalisatsioonitrassi ehitamiseks
Humala, Triigi küla ja Oru tn 1, Väike-Maarja alevik.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE
• kinnitati hanke „Kiltsi mõisa piimaköögi katusevahetus“ edukaks
pakkumuseks Gromell OÜ pakkumus maksumusega 32 029,44 eurot
(koos käibemaksuga).
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE
• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega valla eelarve vahenditest:
1. summas 101,08 eurot, toetus
kanda teenuseosutaja AS Rakvere
Haigla arvelduskontole;
2. neljale taotlejale kokku summas 640 eurot.
NÕUSOLEK LAPSENDAMISEKS
• anti nõusolek lapse lapsendamiseks.
VALLAVANEMA PUHKUSE
TÜHISTAMINE
• tühistati vallavanem Indrek Kesküla puhkus ajavahemikul 09.08.–
15.08.2021.
VALLAVALITSUSES 11.08.2021
KINNISTU KOORMAMINE ISIKLIKU
KASUTUSÕIGUSEGA
• otsustati
koormata
isikliku
kasutusõigusega Eesti Vabariigi omandis, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Transpordiameti
valduses olevad kinnistute osad
Väike-Maarja valla kasuks vallavalitsuse kaudu: Salla külas asuvale
kinnisasjale elektri maakaablite,
mastide ja valgustite paigaldamine riigitee Tammiku-Salla-Käru
maaüksusele km-tel 7,46–7,53 ning
Rakke alevikus asuvale kinnisasjale
elektri maakaablite, mastide ja valgustite paigaldamine riigitee Kapu-Rakke-Paasvere maaüksusele
km-tel 12,14–12,30.

rot, millele lisanduvad kõrvalkulud.
ELURUUMI ÜÜRILEPINGU
PIKENDAMINE JA ÜÜRI HINNA
MUUTMINE
• pikendati Triigi külas asuva eluruumi üürilepingu tähtaega kuni
31.08.2022;
• määrati alates 01.09.2021 üüri
suuruseks 74,12 eurot kuus, millele
lisanduvad kõrvalkulud.
HANKE TULEMUSTE KINNITAMINE
• kinnitati hanke „Salla seltsimaja
ümbruse välisvalgustuse ehitamine“ edukaks pakkumuseks Kadrina
Elektrik OÜ pakkumus maksumusega 13 990,72 eurot (ilma käibemaksuta);
• kinnitati hanke „Äntu Valgejärve parkla rekonstrueerimine“
edukaks pakkumuseks AS Tariston
pakkumus maksumusega 6697,08
eurot (koos käibemaksuga).
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE
ANDMINE
• otsustati anda taotlejale üürile
korter (üldpinnaga 38,9 m²) Rakke
alevikus ja sõlmida üürileping alates 19.08.2021 kuni 18.08.2022;
• määrati üüri suuruseks 35 eurot
kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud.
PUURKAEVU ASUKOHA
KOOSKÕLASTAMINE
• nõustuti majandus- ja joogivee
tarbeks (alla 5 m³ ööpäevas) puurkaevu rajamisega asukohaga Pikevere küla, Uuetalu kinnistu.
AVATUD HANKEMENETLUSEGA
RIIGIHANKE LÕPETAMINE
JA VÄLJAKUULUTAMISETA
LÄBIRÄÄKIMISTEGA
HANKEMENETLUSE KORRALDAMINE
• otsustati lõpetada 30.06.2021
korraldusega nr 475 „Riigihanke
väljakuulutamine, Triigi kaugküttevõrgupiirkonna katlamaja opereerimine” välja kuulutatud avatud
riigihanke menetlus, sest pakkumuste esitamise tähtajaks ei laekunud ühtegi pakkumust;
• otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange „Triigi kaugkütte võrgupiirkonna katlamaja opereerimine”.
JUHATUSE LIIKMED, OÜ PANDIVERE
VESI
• otsustati pikendada OÜ Pandivere Vesi juhatuse liikme Gennadi
Luha volitusi kuni 11.08.2024;
• otsustati valida OÜ Pandivere Vesi juhatuse liikmeteks Leie
Nõmmiste ja Ülo Teder. Juhatuse
liikmete volitused kestavad kuni
11.08.2024;
• juhatus on kolmeliikmeline.

lundusmaa;
• määrati Liigvalla külas asuva
Kalevi katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kalevi, sihtotstarbega
maatulundusmaa ja Kalevikünni,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
AIAMAJA RAJAMISEKS LOA
ANDMINE
• otsustati lubada Vao külas Köögivilja katastriüksusel asuvale ajutisse kasutusse antud aiamaale
rajada puidust aiamaja ligikaudse
ehitisealuse pindalaga 9 m2.
ARVAMUSE ANDMINE PEETLA
SOO LOODUSKAITSEALA
MOODUSTAMISE KOHTA
• otsustati teha ettepanek täiendada Peetla soo looduskaitseala
moodustamise ja kaitse-eeskirja
väljatöötamise kavatsuses punkti 5,
lisades Peetla soo looduskaitseala
moodustamisest tingitud piirangute
kompensatsioonimeetmed
maa omanikele ja Väike-Maarja
vallale.
ARVAMUSE ANDMINE, OSAÜHING
PANDIVERE VESI
• kinnitati OÜ Pandivere Vesi hinnataotluses kajastatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni valdkonna
investeeringud aastatel 2014–2021
vastavaks Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale.
RAIELOA ANDMINE
• nõustuti Rakke alevikus Faehlmanni tee 44 kinnistul ühe pärna ja
kolme remmelga maha võtmisega;
• nõustuti Kiltsi alevikus Põllu tn
2 kinnistul ja Põllu tn 2a kinnistul
kümne remmelga, nelja toominga
ja ühe hariliku saare maha võtmisega.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE
• väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kännuküla Pajuvitsa
kinnistule.
ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE
OSUTAMINE
• määrati taotlejale isikliku abistaja teenus 18.08.2021–31.08.2022.
VALLAVALITSUSES 25.08.2021
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE
ANDMINE
• otsustati anda üürile kaks sotsiaalkorterit.
PUURKAEVU ASUKOHA
KOOSKÕLASTAMINE
• nõustuti majandus- ja joogivee
tarbeks (alla 5 m3 ööpäevas) puurkaevu rajamisega asukohaga Kivi
Koonu küla.

VALIMISJAOSKONDADE
MOODUSTAMINE
• moodustati kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks kolm
valimisjaoskonda:
Väike-Maarja
(Väike-Maarja seltsimajas), Simuna
(Simuna rahvamajas) ja Rakke (Rakke raamatukogus).

VALLAVALITSUSES 18.08.2021
TEE JA TÄNAVA SULGEMINE
• otsustati seoses avaliku ürituse
„Pandivere Rattasõit 2021“ korraldamisega sulgeda 29.08.2021
kell 14.30 kuni kell 16.00 liikluseks
Väike-Maarja–Kaarma tee ja Väike-Maarja alevikus Nurme tänav.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
MÄÄRAMINE
• määrati projekteerimistingimused eramu projekteerimiseks aadressil Pärna Tammiku küla.

SOTSIAALTOETUSE ERALDAMINE
• eraldati sotsiaaltoetus 17-le
taotlejale kokku summas 2305 eurot.

KINNISASJADEST MÕTTELISE OSA
OMANDAMISEKS LOA ANDMINE
• otsustati edastada otsuse eelnõu volikogu istungile.

KATASTRIÜKSUSTELE KOHAAADRESSI JA SIHTOTSTARBE
MÄÄRAMINE
• määrati Salla külas asuva Mäe
katastriüksuse jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed:
Mäe, sihtotstarbega elamumaa ja
Vooremäe, sihtotstarbega maatu-

PROJEKTITOETUSE ERALDAMINE
• otsustati eraldada projektitoetust:
1. EELK Väike-Maarja koguduse
projektile „Väike-Maarja leinamaja
taastamise I etapp“ summas 10 000
eurot;
2. Eipri Külaseltsi projektile
„Valgustatud Eipri“ summas 52,39

ELURUUMI ÜÜRILEPINGU
PIKENDAMINE
• nõustuti aadressil Pargi tn 4-1
Vao külas asuva eluruumi kasutamiseks Egesten Metalliehitused
OÜ-ga sõlmitud üürilepingu pikendamisega kuni 30.09.2021;
• määrati üüri suuruseks 115 eu-

ARVAMUSE ANDMINE NORDKALK
AS KESKKONNAKOMPLEKSLOA NR
20971 MUUTMISE KOHTA
• nõustuti Nordkalk AS keskkonnakompleksloa nr 20971 muutmisega.

eurot.
VALLA INFOLEHE VALIMISTE
ERINUMBRI HINNAKIRJA
KINNITAMINE
• otsustati anda välja valla infolehe valimiste erinumber ning
võimaldada kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel registreerunud
erakondadele, valimisliitudele ja
üksikkandidaatidele valimiskampaaniaks lehepinda kuni 2 A3 formaadis lehekülge tingimustel:
1. ½ A3 formaadis lehekülge
maksumusega 75 eurot;
2. 1 A3 formaadis lehekülg maksumusega 150 eurot;
3. 2 A3 formaadis lehekülge
maksumusega 250 eurot.
KASUTUSLOA VÄLJASTAMINE,
LIIVAKÜLA, KAUPO
PÄIKESEELEKTRIJAAM
• väljastati kasutusluba päikeseelektrijaama kasutamiseks aadressil
Kaupo, Liivaküla.
VALLAVARA OTSUSTUSKORRAS
VÕÕRANDAMINE
• otsustati lükata küsimuse arutamine järgmisele vallavalitsuse
istungile.

Vallavolikogus
VALLAVOLIKOGUS 26.08.2021
Osales 15 volikogu liiget. Puudusid: Enno Eilo, Kaur Salus, Hando
Kuntro ja Reet Reimann.
Sven Kesler esitas arupärimise vallavanem Indrek Keskülale vallavalitsuse 30.06.2021 korralduse 462
„Detailplaneeringu
algatamine,
eakate teenusmaja“ kohta.
PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMINE
• otsustati tuvastada Müüriku
külas Käo katastriüksusel asuvate ehitiste (elamu ja kõrvalhoone)
peremehetus ning võtta nimetatud
ehitised arvele Väike-Maarja valla
omandina.
VÄIKE-MAARJA VALLA
ARENGUKAVA JA
EELARVESTRATEEGIA
KINNITAMINE, 1. LUGEMINE
• otsustati lõpetada valla arengukava ja eelarvestrateegia I lugemine ning suunata II lugemisele.
VÄIKE-MAARJA VALLA
NOORTEVOLIKOGU PÕHIMÄÄRUSE
MUUTMINE
• kehtestati noortevolikogu põhimäärus uues redaktsioonis.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 23. septembril.

TEADE
KUTSE EELREGISTREERIMISETA
VAKTSINEERIMISELE
Tenfoot Medical teostab
COVID-19 vastast vaktsineerimist
kõigile soovijatele.
Vaktsineerimised toimuvad
14.–16 septembril kell 17.00–20.00
Väike-Maarja Konsumis
(Pikk 12, Väike-Maarja).
Vaktsineerimine toimub
Pfizeri ja Moderna vaktsiiniga.
Kaasa palume võtta isikut
tõendava dokumendi.
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Väike-Maarja vallavolikogu valimised
17. oktoobril toimuvad Väike-Maarja Vallavolikogu valimised. Väike-Maarja Vallavolikogu otsustas 15.07.2021
otsusega nr 39 määrata järgmise koosseisu liikmete
arvuks 19 ja moodustada valimisteks üks valimisringkond nr 1, mille piiriks on Väike-Maarja valla piir.
Väike-Maarja Vallavalitsus moodustas 11.08.2021 määrusega nr 2
Väike-Maarja vallas kolm valimisjaoskonda. Valimisjaoskond nr
1 hääletamisruum asub 11.–17. oktoober Väike-Maarja seltsimajas
(Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik). Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub 15.–17. oktoober Simuna rahvamajas (Lai tn 5, Simuna
alevik). Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub 15.–17. oktoober Rakke raamatukogus (Fr.R. Faehlmanni tee 26, Rakke alevik).
Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ja hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

HÄÄLETAMISE AEG

Võrreldes varasemaga on muutunud eelhääletamise aeg. Eelhääletamine toimub:
* 11.–14. oktoober (esmaspäevast neljapäevani) valimisjaoskonnas nr 1. Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.
* 15.–16. oktoober (reedel ja laupäeval) kõigis valimisjaoskondades. Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb 20;
* 11.–14. oktoober (esmaspäevast neljapäevani) valija asukohas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Hääletamine algab kell 9 ja lõpeb 20.
* 11.–16. oktoober (esmaspäevast laupäevani) elektrooniliselt.
Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt
kuni 16. oktoobri kell 20-ni.

K

Piirkonnapolitseinikel on uued tööpiirkonnad

ui varasemalt teati Gea
Lepiksood ja Margo
Kukke nii piirkonnapolitseiniku kui noorsoopolitseinikuna, siis nüüd
kannavad nad ühtset ametinimetust – piirkonnapolitseinik.
Muudatus on peamiselt selles,
et kui varasemalt tegeles alla
18-aastaste isikutega noorsoopolitseinik ning täisealistega
piirkonnapolitseinik, siis nüüd
on igale piirkonnapolitseinikule
määratud oma piirkond, kus ta
tegeleb kõigi elanikkonna rõõmude ja muredega, olenemata
nende vanusest.
Alates 1. septembrist on piirkonnapolitseinikele määratud
uued tööpiirkonnad. Gea Lepiksoo piirkond on Simuna-Rakke
piirkond, mis asub endise Rakke
valla piirides ning Simuna alevik
ja lähiümbruse külad.
Margo Kukk tegeleb elanike rõõmude ja muredega Väike-Maarja piirkonnas, mis asub
endisel Väike-Maarja territooriumil (va Simuna ja lähiümbruse külad).

PIIRKONNAPOLITSEINIKE
KONTAKTID:

Kodus hääletamist korraldatakse 15.–17. oktoobril ajavahemikus
9–20. Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.
Kodus hääletamist on võimalik taotleda, kui valija mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus
hääletamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles
märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid
ja kodus hääletamise põhjus. Kodus hääletamise kirjalikke taotlusi saab esitada 15.–16. oktoobril (reedel ja laupäeval) kell 12–20
ja valimispäeval, 17. oktoobril, kella 14-ni. Taotluse võib esitada ka
telefoni teel.

Valimispäeval, 17. oktoobril, algab
hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20.
HÄÄLETAMISE KOHT

Väike-Maarja Vallavolikogu valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähima hääletamisruumiga. Hääletada saab ükskõik, millises
Väike-Maarja valla hääletamisruumis. Näiteks saab Väike-Maarja
alevikus elav valija hääletada Rakkes või Simunas ja seda ka valimispäeval 17. oktoobril.

Gea Lepiksoo, tel 5919 0521

ELEKTROONILINE VALIJATE NIMEKIRI

Kasutusel on elektrooniline valijate nimekiri. Valimisjaoskonna
hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli väljastamisel annab valija
allkirja allkirjalehele. Valijal on õigus kontrollida enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust. Kui valija leiab, et tema
kohta valijate nimekirja kantud andmetes on viga, esitab ta vea
parandamise avalduse jaoskonnakomisjonile, kes edastab selle
viivitamata vallasekretärile.

HÄÄLETAMIS- JA KANDIDEERIMISÕIGUS

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul,
kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht (rahvastikuregistrisse kantud elukoht) on Väike-Maarja vallas. Hääletamisõigus on ka välismaalasel, kes on valimispäevaks
saanud 16-aastaseks, kelle püsiv elukoht on Väike-Maarja vallas, kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse
alusel.
Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja
Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise
päevaks (s.o 07.09.2021) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht
asub hiljemalt 2021. aasta 1. augustil Väike-Maarja vallas.

VÄIKE-MAARJA VALLA VALIMISKOMISJON

Valimiskomisjoni asukoht on Väike-Maarja vallavalitsuse hoones
aadressil Pikk tn 7, Väike-Maarja alevik.
Väike-Maarja valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Maris Kõrgmäe, vallasekretär, tel 329 5753, e-post maris@v-maarja.ee. Aseesimees Annika Aun, tel 329 5750, e-post
annika.aun@v-maarja.ee. Valimiskomisjoni liikmed on Diana
Seepter, Merili Veelmaa ja Heli Vettik. Asendusliikmed on Kersti
Sepp ja Kristel Kitsing.
Valimiskomisjoni töötab 16. septembrist 2021 kuni 17. oktoobrini
(valimispäevani) igal teisipäeval kell 9–12;
* valimispäeval, 17. oktoobril, kell 9–22;
* 18. oktoobril kell 10.00–16.00.
Valimiste info on leitav Väike-Maarja valla veebilehel https://v-maarja.kovtp.ee/kov-valimised-2021 ja riigi valimisteenistuse veebilehel https://www.valimised.ee/
Maris Kõrgmäe
Väike-Maarja valla valimiskomisjoni esimees

Margo Kukk, tel 529 4242

Siseministeerium: vaata enne kohalikke valimisi
rahvastikuregistri andmed üle

S

iseministeerium soovitab inimestel enne
kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisi oma
elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et
valija saaks hääletada just oma
kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks
hääletamisega seotud informatsioon.
Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris

17. septembri seisuga. Seetõttu
on oluline, et selleks ajaks oleks
kõigil õiged elukohaandmed
rahvastikuregistris olemas. Kui
elukoht on muutunud, saab
rahvastikuregistri e-teenuste
portaalis rahvastikuregister.ee
esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal või saata postiga.
Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks,
et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse oktoobri
alguses. Teabelehe eesmärk on

anda üldist infot hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel
märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud
või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe
e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti
aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht
jõuab valijateni hiljemalt 7. oktoobril.
Kohalikel valimistel saavad
oma hääle anda kõik Eestis elavad vähemalt 16aastased Eesti

kodanikud, muude EL-i liikmesriikide kodanikud ning siin
pikaajalise elaniku elamisloa või
alalise elamisõiguse alusel elavad EL-i mittekuuluvate riikide
kodanikud ja kodakondsuseta
isikud.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17.
oktoobril. Valimisnädal algab
esmaspäeval, 11. oktoobril ja
koosneb kuuest eelhääletamise
päevast ning lõpeb pühapäeval,
valimispäeval. Eelhääletamise
perioodil on võimalik oma hääl
anda ka elektrooniliselt.
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Kaasav eelarve ootab
uusi lennukaid ideid

A

Vabaühendused saavad kogukondade
jaoks toetust taotleda

L

äheneb järgmiseks eelarveaastaks mittetulundusühingute
tegevustoetuse
taotlemise tähtaeg.
Tegevustoetuse taotlused tuleb
esitada Väike-Maarja Vallavalitsusele 15. oktoobriks elektrooniliselt e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal (aadressil
Pikk 7, 46202 Väike-Maarja). Kui nimetatud
kuupäev langeb nädalavahetusele, loetakse
taotluse esitamise tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
Tegevustoetust antakse avalikes huvides
tegutsevatele vabaühendustele igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikuse tagamiseks.
Taotluse võivad esitada ühendused:
1) kes on registreeritud ja tegutsevad Väi-

ke-Maarja valla haldusterritooriumil ning kelle
põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide
hulka kuulub Väike-Maarja vallas kultuuri-,
noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine
või elukeskkonna parendamine või kohaliku
omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Väike-Maarja valda, kuid kelle
tegevusest saavad Väike-Maarja valla elanikud
kasu.
Toetuse taotlemise vorm on leitav VäikeMaarja
valla kodulehelt.
Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus pärast 2022. aasta vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

Kogukonnad saavad taas kohalikeks
algatusteks raha taotleda

A

lates 1. septembrist 2021 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
sügisene taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoobril kell 16.30.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk
on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi
eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi
toetatakse kahe meetme kaudu:
Kogukonna areng - (maksimaalne toetus
2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö
tekkesse.
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine - (maksimaalne toetus 4000 eurot),
millega panustatakse kogukonnale vajalike ja
kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate

avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse
ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus
ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti
kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot
ning omafinantseering peab olema vähemalt
10% projekti kogumaksumusest.
Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi
Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas,
kuhu saab taotlusi esitada 1. oktoobrini kuni
kell 16.30 linkidelt: Lääne-Virumaa KOP sügisvoor 2021 „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ ja „Kogukonna areng“.

Avatud on kogukondliku turvalisuse
Lääne-Virumaa toetusvoor

K

ogukondliku turvalisuse maakondliku
toetusvooru eesmärk on aidata kaasa
ühiskonna kujunemisele, kus inimesed
tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning
kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse
ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas
ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

KOGUKONDLIKU TURVALISUSE MAAKONDLIKUS TOETUSVOORUS TOETATAKSE TAOTLUSI,
MIS:

• panustavad kogukonnaliikmete turvalisuse
ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;
• vähendavad riskikäitumist;
• arendatakse kogukonnaliikmete osalusel
põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

TAOTLEJAKS VÕIVAD OLLA:

• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei
ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku
omavalitsuse üksus;
• Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused;
• Maakonda registreeritud korteriühistud.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada
elektrooniliselt digiallkirjastatult Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil turvalisus@virol.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2021 kell
16.30.
Toetusvooru info leitav VIROL kodulehelt https://www.virol.ee/kogukondliku-turvalisuse-maakondlik-toetusvoor-2021.

lates 13. septembrist saab esitada ideid
Väike-Maarja valla kaasava eelarve
15 000 euro kasutamiseks.
Kaasava eelarvega annab Väike-Maarja vald kogukonnale võimaluse valla eelarve koostamisel kaasa rääkida: vallakodanikud
ise saavad teha ettepanekuid valla elu parandamiseks ja osaleda ka hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.
Oodatud on investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 15 000 eurot. Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate
investeeringute tegemine. Ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses,
elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning investeeringust ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid
valla eelarvele.
Ettepanekuid kaasava eelarve osa summa
kasutamiseks võivad esitada kõik füüsilised või
juriidilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris või juriidiline aadress äriregistri
andmetel on Väike-Maarja vallas.
Asulasse, kuhu on teostatud kaasava eelarve
abil investeering, ei saa uut kaasava eelarve ettepanekut esitada järgnevas kahes taotlusvoo-

rus.
Ideid kaasava eelarve kasutamiseks saab esitada kuni 10. oktoobrini 2021 elektrooniliselt
e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse. Ettepaneku esitamiseks tuleb kasutada
vallavalitsuse poolt kinnitatud ettepaneku esitamise vormi.
Esitatud ideed vaatab üle vallavalitsuse moodustatud komisjon, hinnates iga idee vastavust
kaasava eelarve reeglitele. Komisjon võib anda
ettepaneku esitajale võimaluse ettepaneku täpsustamiseks ja parandamiseks, samuti on komisjonil õigus esitatud ettepanekut edasi arendada
või pakkuda sellele välja alternatiivset asukohta.
Kõik esitatud ettepanekud koos komisjoni
seisukohaga avalikustatakse valla veebilehel.
Nõuetele vastavad ideed suunatakse hääletusele. Hääletus toimub 8.–28. novembrini 2021.
Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee
viiakse ellu 2022. aastal ning selle elluviimise
korraldab vallavalitsus.
Ene Preem
arendus- ja planeerimisosakonna juhataja

Korduma kippuvad küsimused
1. KES SAAVAD KAASAVASSE EELARVESSE ETTEPANEKUID ESITADA?

Ettepanekuid kaasava eelarve summa kasutamiseks võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri või juriidiline aadress äriregistri andmetel on Väike-Maarja vallas.

2. MILLAL SAAB ETTEPANEKUID ESITADA?

Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada 13. septembrist kuni 10. oktoobrini.
Ettepanekud tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse.

3. KUIDAS ETTEPANEKUT VORMISTADA?

Kaasava eelarve ettepanek tuleb esitada vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil.
Kaasava eelarve idee esitamisel tasub olla konkreetne, tuua välja võimalikult täpne asukoht ja
kirjeldada, milline objekt võiks olla.
Keerukam on ettepaneku eelarve koostamine. Lihtsalt asja ostmisest ei pruugi piisata, näiteks
mänguväljaku rajamisel tuleb arvestada ka mänguväljaku elementide kohale toomise, paigaldamise
ja vajadusel ka turva-aluse rajamise kuludega. Soovitatav on ligikaudse maksumuse saamiseks võtta
hinnapakkumine. Kui teie idee maksumus on märkimisväärselt kõrgem kaasava eelarve rahalisest
mahust, võib idee arutluse alt välja jääda.
Võimalusel lisage ideekirjeldusele fotosid, kaarte, skeeme objekti asukohast, samuti võib lisada
fotosid sarnastest objektidest mujal. Kui on oskusi, võib soovitud objekti lihtsal viisil visandada ja
selle lisada.
Enne ettepaneku esitamist oleks hea teada, kas idee elluviimiseks on vaja ehitusprojekti, kooskõlastusi (näiteks Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet), jne.
Nõu ja abi saamiseks võib alati pöörduda vallavalitsuse spetsialistide poole.

4. MILLISTE IDEEDE ELLUVIIMISEKS SAAB ETTEPANEKUID ESITADA?

Kaasavasse eelarvesse on oodatud investeeringuideed, mille maksimaalne maksumus on 15 000
eurot.
Esitatav ettepanek peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, milleks on asja
ostmine, remont või ehitus ja jääma 6000–15 000 euro vahele.
Kaasava eelarve raames ei saa teha jooksvaid kulusid, näiteks korraldada mingit üritust.
Esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga,
pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

5. KES HINDAVAD ETTEPANEKUID NING MIDA HINNATAKSE?

Esitatud ettepanekuid analüüsib vallavalitsuse moodustatud komisjon.
Komisjon hindab ettepanekute vajalikkust ja olulisust Väike-Maarja vallale, mõju avalikule ruumile, ettepaneku teostatavust ühe eelarveaasta jooksul, ettepaneku originaalsust ja kasusaajate arvu,
kogukonna koostööd ja aktiivsete eluviiside soodustamist.
Komisjon võib anda ettepaneku esitajale võimaluse selle täpsustamiseks ja parandamiseks, samuti on komisjonil õigus esitatud ettepanekut edasi arendada või pakkuda sellele välja alternatiivset
asukohta.
Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille eeldatav maksumus ületab
15 000 eurot või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul või ei vasta esitatud nõuetele või ei
ole realiseeritavad muudel asjaoludel.
Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute järjekorra väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

6. KUIDAS SELGITATAKSE VÄLJA ELANIKE ARVAMUS?

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks viiakse elektroonilises keskkonnas läbi hääletus.
Hääletamisel võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald.
Iga hääletamisel osalev vallaelanik saab hääle anda ühe ettepaneku poolt.
Hääletamine on salajane. Tulemust enne hääletamise lõppu ei avalikustata.
Lõpptulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli
saanud ettepanekust. Paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

7. KES ETTEPANEKU ELLU VIIB?

Rahvahääletusel enim toetust saanud idee(-de) teostajaks on vallavalitsus.
Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad 15 000 euro sisse.
Kui selgub, et teostatava ettepaneku maksumus ületab kaasavaks eelarveks ettenähtud summat
(15 000 eurot), antakse ettepaneku esitajale võimalus kaasrahastada objekti puudujäävas osas. Juhul
kui ettepaneku esitaja seda ei soovi, on vallavalitsusel õigus teostada hääletustulemusel selgunud
paremusjärjestuses järgmisel kohal olev ettepanek.
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Vistlas mälestatakse iga aasta 21. septembril Porkuni lahingus langenuid. Foto: Kristel Kitsing

Porkuni lahingus langenute mälestus
on väärikalt tähistatud

M

eie ligidal on Eesti
mandri ühe viimase
lahingu – Porkuni lahingu paik. See lahing
kujunes
vennatapulahinguks,
sest mõlemal vaenupoolel olid
Eesti sõjamehed. Narva poolt
taganevad Eesti diviisi sõdurid
püüdsid pääseda läände – koju.

Osa neist olid juba jõudnud varjuda metsadesse ja küladesse.
Punaarmee Eesti korpuse
võitlejad kiirustasid Tartu ja
Avinurme alt Tallinna poole. Oli
teada, et Sinimägedest on teel
Tallinna poole Punaarmee vene
väeosad. Oli vaja jõuda enne
neid Tallinna, et kindlustada

pealinnas kord keerulisel sõjaajal. See asi läks korda!
Porkuni lahinguväljal kohtusid 21.09.1944. a hästirelvastatud Punaarmee Eesti laskurkorpuse sõjamehed ja koju
taganevad käsirelvadega varustatud Eesti Leegioni võitlejad.
Osa leegionäre paigutati Loksa

Start

Maimu Linnamägi

S

Näe, haarab koolikella päevitunud pihku
noor, hästi puhanud septembrikuu
ja seda helistab ta, vallatu,
nüüd selgest rõõmust.
Kogu maailm nähku:
sa seisad uue kooliaasta lävel
ja võtad kätte uue õpiku.
Tähelepanu! Valmis olla! Start!
Las stardipaugu eest see kellahelin!
Las räägib õnnelikust teest see kellahelin!
Las märgib suveaja lakkamist
ja tubli tööga pealehakkamist!
Kooliinimestel on privileeg tähistada uue aasta algust lausa
kahel korral – jaanuaris ja septembris. Rõõm on kuulda koolimajas puhkuselt tulnud õpetajaid hüüdmas üksteisele „Head
uut aastat“.
Rakke
koolis
alustas
2021/2022 õppeaastal 1. klassis
kooliteed 11 särasilmset õpilast,
kes esiti ehk araltki astusid 9.
klassi noortega saali, et saada
kätte oma esimene aabits. 1.
klassi klassijuhataja on Kristiina
Miško.
Algaval õppeaastal õpib Rakke koolis 129 õpilast. Uue õpetajana tuli majja Karolin Kask, kes
hakkab andma nutitunde.
Õpetajad ja majanduspersonal lõpetasid eelmist ja alustasid
uut õppeaastat ühiste mõttetalgutega, kus seati sihte, tehti
plaane ja mõlgutati mõtteid
uueks algavaks õppeaastaks.
Lisaks toimus õpetajatele
enne kooliaasta algust esimene
vaikuseminutite koolituspäev.
Kogu koolitus kestab läbi terve
õppeaasta ning õpetab, kuidas
tulla toime oma emotsioonidega, kuidas arendada keskendumisvõimet, tugevdada eneseusku, kujundada heatahtlikku ja
tähelepanelikku hoiakut.
Rakke kooli selle õppeaasta
tegevused ja toimetamised on
suuresti seotud programmidega, millega liitunud oleme.
Edendame ettevõtlikku eluhoiakut ning aitame lastel ja
noortel kujuneda jätkusuutlikult
mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Jätkub osalemine VEPA programmis ning
„Hea kool kui väärtuspõhine
kool“ aitab õpilastes süvendada
väärtuskasvatust. Jätkub koos-

töö Nordkalk Rakke lubjatehasega ja OG Elektra AS-iga.
Oleme uhked oma kooliaia
üle, mis meil senini säilinud
on. Kevadel kasvatavad õpilased õpetaja Malle Lepa juhendamisel kooliaeda lilletaimi. Sel
aastal on aias kasvamas mitmed sordid kartulit, et õpilased
saaksid võrrelda erinevate kartulisortide maitset ja saagikust.
Õpilased on toimetanud kenasti
õpetajate juhendamisel terve
suve kooliaias. Aitäh, lapsed!
Kool, kodu ja kogukond peavad astuma ühte sammu ning
ainult sellisel juhul on tulemuseks õiged väärtushinnangud.
Soovin teile kõikidele, meie
valla koolide õpilastele, põnevat kooliaastat, millesse mahub
palju uusi ja huvitavaid teadmisi, toredaid koostegemisi, sõbralikke ja hoolivaid kaaslasi, aga
ka pingutusi ja eneseületamist!
Head õpetajad! Sära silmi
ja tundke rõõmu lastest ning
noortest, keda õpetate, nemad
on meie tulevik.

Igmar Matto
Rakke kooli direktor

küla Tammemäe talu metsaserva taganemisteed kindlustama.
Üle lageda välja saadeti Eesti
laskurkorpuse mehed vastase
tule all rünnakule. Nad liikusid
järkhüpetega ja roomates edasi. Paljud neist jäid liikumatult
lamama. 73-st langenud korpusemehest enamus olidki selle

mõttetu rünnaku ohvrid.
Pärast kogupauku punaarmee raskerelvadest ja läbirääkimisi, andsid Saksa poole võitlejad end sõjavangi. Kes sai, see
põgenes lahingupaigast kodu
poole. Metsad aitasid varjuda.
Porkuni lahinguga seotud
võitlused arenesid ka Assamalla
ja Kadrina ümbruses. Assamallasse olid kogunenud sõjapõgenikud ja leegionärid, kes otsisid
koduteed läände. Need olid Eesti diviisi ja Piirikaitserügemendi
sõdurid. Porkunis käis lahing,
sealt oli tee suletud. Kuidas
pääseda läbi lääne poole? Siis
ilmus teeristile grupp Narva pataljoni leegionäre. Rõõmuhõise
käis läbi rahva – nende meestega me pääseme läbi! Nii suur oli
rahva usaldus Narva pataljoni
vastu! Punaarmee õhuluure oli
juhatanud tankid ja nendel asunud dessandi Assamallasse.
Juba Kreutzvaldi „Kalevipojast“ tuntud Assamalla võitlusväljal võtsid leegionärid Maksamäel sisse lahingupositsiooni.
Peagi ilmusid kolm nõukogude
tanki külavahele. Läks ägedaks
tulevahetuseks. Kolm tanki purustati, dessant praktiliselt hävitati. Äge lahing nõudis palju
ohvreid, eriti venelaste hulgas.
Leegionärid taandusid lahingust Lasila poole. 22.09.1944.
a ületati Tapa-Tartu raudtee
Nõmmkülas ja jõuti Järvamaale.
Kadrinas toimus väike lahing 20.09.1944. a pärastlõunal.

Väike-Maarja poolt läbi Assamalla olid jõudnud kolm veoautot taganevate leegionäridega
Kadrina teeristi. Neid ründasid
Sinimägedest Tallinna poole liikuvad Punaarmee tankid.
Tankidel oli dessant. Lahingus
purustati autod ja leegionärid taandusid vastutuld andes Neeruti metsa. Langes viis
leegionäri. Nende surnukehad
lömastati tankiroomikute all.
Langenutele on rajatud mälestuskivi Kadrina bussijaama juures. Porkuni lahingus langenud
Punaarmee Eesti laskurkorpuse
sõjamehed on maetud Loksa
külla Veskimäele. Nende hauad
on väärikalt hooldatud läbi aegade.
Lugupeetud Eesti Leegioni
veteranid!
Teil on sõjalaul „Aeg sangarid
kord unustab ja tandrid tasandab...!“ Nõukogude võim tasandas teie relvavendade hauad.
Aga me ei ole mitte midagi
unustanud. Hauad taastati 1989.
a ja püstitati vaskristid. 2008. a
avati Eesti valitsuse toel Vistlas
esimene Eesti sõjameeste kalmistu. Seal toimub igal aastal 21.
septembril lahingus langenute
mälestuspäev.
Porkuni lahingus langenute
mälestus on väärikalt tähistatud!
Hanno Tamm
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu
(EVL) 28. üleriigilisel kokkutulekul
Rakveres, 17.07.2021

Simuna vana koolimaja pajatab

el aastal täitus mul 113.
aastaring. Ma jään aina
viletsamaks. Isegi kurepaar ei riski enam
minu ainsa allesjäänud korstna
otsa pesa teha. Minu ilusa kolmanda korruse saali lagi ja põrand vajusid läbi juba üsna mitu
aastat tagasi. Sel suvel kukkus
juba ka teise korruse põrandast
suur tükk esimesele korrusele.
Direktor ja majandusjuhataja
ikka käivad mind aeg-ajalt vaatamas. Mul on kohe mure nende
pärast. Viimaks kukub mõni lagi
neile veel peale ja kus siis selle
kahju ots.
Üks rõõmus sündmus oli
sel suvel minu elus ka. Nimelt
tulid mulle külla endised õpilased, kelle lõpupeost möödus 50
aastat. Küll mulle meeldis neid
näha. Nad olid ikka sama särasilmsed kui koolipäevil ja nende
meenutused tulid mullegi tuttavad ette. Seal oli väärikas Õilme,
kes käis kooliaia gladioolidega
Moskvas näitusel, mõlemad
Jaanid – üks nendest pani omal
ajal õpetaja Jenny Roki tunni ajal kempsu luku taha ja eks
neid vigurväntasid oli seal teisigi. Rõõm oli näha Tiitu, Maiet,
Tiiut, Kallet, Märti ja paljusid
teisi. Mul oli kohutavalt piinlik
oma seisukorra pärast ja palusin
küll direktorit, et ärgu neid lapsi toogu mulle külla. Tema ütles
jälle, et vilistlased nii ilusasti paluvad, et sest polevat midagi, et
ma lagunenud ja tolmune olen.
Igatahes oli tore päev.
Ja 1. september on ikka ilus,
isegi siis kui vihma tibutab.
Enamasti aga särab sel tähtsal
päeval taevas päike.
Jälle saab üks suvi otsa ja algab kooliaeg. Vaatan heldinult
kuidas soojast suvest päikesepruunide nägudega lapsed taas
kooli tulevad. 1. klassi astujaid
on sel õppeaastal 7: Anne-Mary
Ahlberg, Kristo Alber, Maris
Hinno, Andrus Lainemaa, Karmen Nõmmiste, Meribel Raudsepp ja Mirkkel Vaiga. Neid
hakkab õpetama õpetaja Triinu
Pohlak. Laste pilgus on väike
ärevus kui nad üheksandikel
käest kinni hoides rõõmsas
rongkäigus aktusele jalutavad.
Rongkäik on uhke, kõige ees

Simuna kooli lõpetajad aastast 1971. Foto: Harri Ivask
kantakse kooli lippu, mis tuules uljalt lehvib. Rongkäigus on
näha mulle täiesti uusi nägusid.
Lapsed sädistavad, et need on
muusikaõpetaja Lembit Kopso
ja kehalise kasvatuse õpetaja Sten Tammik, majahaldjas
(tänapäeval kutsutakse peene
nimega – puhastusteenindaja)
Jana Kiili. Millegipärast ei näe
ma siin Tibukeste rühma töötajat Girsika Lainemaad. Oh mind
ja minu vana mälu – muidugi ei
näe ma teda! Tibukesed on ju
nii tillukesed, et nemad ei marsi
rongkäigus…
Aga mis minust nüüd edasi
saab. Kui inimene on lootusetult haige, on tal võimalus sõita Šveitsi ja seal korraldatakse
talle abistatud enesetapp. Või
kui ta satub lootusetus seisus
haiglasse, on tal õigus paluda,
et teda iga hinna eest ei elustataks. Mis saab lootusetus seisus
vanast majast? Tal pole mingit võimalust tsipakenegi enda
saatust juhtida.
Direktor käib vahel siin tühjades klassitubades minuga
juttu ajamas. Ta on rääkinud
mulle oma unistusest, et kui tal

oleks 95 miljonit eurot – vot siis
ta ostaks selle maja ära, laseks
ära renoveerida ja minust saaks
internaatkool, kus õppimine ja
õpetamine käiks range distsipliini järgi. Õppekava koostamisel
võetakse aluseks Johannes Käisi
teooria. Arvuteid ja kaasaegseid
nutiseadmeid kasutatakse loomulikult ka, aga põhirõhk on
õpikute, vihikute ja kriidi ning
tahvliga õppetööl. Tööl on loomulikult ka kokad ja koristajad,
aga väga suur osa oma elamise
korrashoidmisel ja söögivalmistamisel on ka õpilastel endil.
Pahandustele järgnevad karistused ja kui pahategusid ning
koolitööde tegematajätmisi on
palju, visatakse õpilane lihtsalt
koolist välja. Loomulikult on siin
koolis käimine tasuline, sest nii
head asja ilma rahata ei saa.
Omavahel öeldes: „Unistuseks see tal jääbki, sest niisugust raha tal pole ja ta ei võida
seda lotoga, sest ta ei mängi
lotot.“
Vahepeal käisid jutud, et
minu sisemusse võiks hooldekodu rajada. Miks mitte. Kuid
minu renoveerimine on nii ku-

lukas – ei pane minusse keegi
nii suuri summasid, kui on võimalik ehitada palju, palju odavamalt uusi ja energiasäästlike
maju.
Minu palve oleks, et lammutage mind maha. Kui on võimalust, võiks ju osa müüridest alles
jätta ja konserveerida. Siis saaks
minu õues näiteks vabaõhulavastusi mängida, kontserte
anda, kohvikut pidada, või mida
iganes.
Parem õudne lõpp kui lõputu
õudus. Sügistormidele mu katus enam vastu ei pea, muutun
praegusele kooliperele ja alevirahvale ohtlikuks.
Igal asjal on algus ja ots. Nii
nagu surm on elu osa, nii on ka
lammutamine üks ehituskunsti
osa.
Lõpetuseks pean kahetsusega tõdema, see mis ehituskunsti puutub, on aastatega kõvasti
alla käinud. Võrrelge minu vundamenti mu nooremate vendade vundamendiga või fassaadi
viimistlust. Teeb kadedaks, eks?
Ikka teie vana Simuna koolimaja
aastast 1908
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oos sügise saabumisega on
selleks aastaks saanud läbi ka
Väike-Maarja valla õpilasmaleva tööd ja tegemised. Malevat
korraldati sel suvel kahes vahetuses
ning kokku sai töökasvatuslikust projektist ja sisukatest vabaajategevustest
osa 49 noort. Mitmete noorte jaoks oli
juunis toimunud malevavahetus esimene võimalus üle pika aja koos eakaaslastega tegutseda, aega veeta ning
kogemusi ja teadmis koguda väljaspool
virtuaalmaailma. Õpilasmalev aitas
tuua kokku valla erinevates piirkondades elavad noored ning sisustada
nende suve mõtestatult, eesmärgipäraselt ja pakkus mitteformaalset haridust koos meelelahutuslike väljasõitude ning ühistegevustega. Noored said
palju viibida looduses, panna proovile
oma füüsist ning tegutseda meeskonnana.
Väike-Maarja piirkonnas olid noored abikäed kalmistul, kus rohisid
kõnniteid, värskendasid hauaplatse ja
tegid lihtsamaid heakorratöid. Samuti said puhastatud teeperved ja mänguväljakud ning kirikuaias korrastatud mitmed metallaiad. Juunis jagus
noorte töötahet ka Kaarli tallu. Rakke
noored tegid kuumust trotsides heakorratöid kodukoha parkides ja staadionil. Vaheldusrikkust ja õhinat pakkus noortele töö Näkiuurimiskeskuses,
kus malevlased said oma panuse anda
Wähja festivali ettevalmistusel. Simuna noored toimetasid peamiselt kirikuaias ja kalmistul, kuid lisaks vajasid
korrastamist ka valla avalikud platsid
ja kooli mänguväljakud. Mõned malevlased käisid tööl meie koostööpartneri
Leanne Aed juures, kus noored rohisid
ja pesid lillepotte. Viimane maleva päev
oli vihmane, mis andis võimaluse ka
noortekeskustes toimetada ja mõlgutada mõtteid noorsootöö võimaluste
teemal.
Vaba aja tegevused pakkusid noor-

Fotod: Sandra Laas

Õpilasmalev pani paika väärtushinnangud
ja suurendas kohusetunnet
K

tele nii põnevat meelelahutust kui ka
harivaid koolitusi. Korraldati õnne ja
teadmisi proovile panevaid võistlusi,
matkati Neeruti metsades koos Luureretked OÜga, käidi bowlingut ja airsofti
mängimas ning orienteeruti Simunas
Psühhobussiga. Meie noortekeskustesse kohale sõitnud külaliste ja koolitajate nimekiri oli samuti mitmekülgne. Nii Väike-Maarjas, Simunas kui ka

Simuna raamatukogus stardib
lugemisprogrammi uus hooaeg

M

õtelda on mõnus, aga lugeda
veel mõnusam. Juba neljandat hooaega on käivitumas
Eesti Lastekirjanduse Keskuselt lugemisprogramm „Lugemisisu“, mille eesmärgiks on innustada 5
–10-aastaseid lapsi lugema. Laps saab
ise valida lugemiseks põnevat uudiskirjandust, mida soovitab ka lastekirjanduse keskus.
Simuna raamatukogu on osalenud
kahel aastal lugemisprogrammis „Lugemisisu“. Esmakordselt võtsid sellest
osa 2019. a Simuna kooli 1. klassi lapsed
ja jätkasid järgmisel aastal programmis
osalemist ka teises klassis. Lapsed said
lugemispassid, kuhu panid kirja viis
aastajooksul loetud raamatut. Passis
olid kirjas teemad, kas valida luuleraamat või mõni koomiks või mõni põnev
raamat. Lugemisprogramm kestis
oktoobrist mai kuuni, mille jooksul
täideti lugemispassid. Lastele olid
ka teematunnid: missugune lugeja sa oled, illustratsioon raamatus, kuulamismäng jt. Esimesel
aastal 1. klassi lapsed joonistasid, millised pildid võiksid
olla raamatus. Mõlema „Lugemisisu“ aasta lõpetamisel
oli näitus, kus lapsed joonistasid pildid neile meel-

dinud raamatust ja miks nad soovitavad ka teistel seda raamatut lugeda.
Suur abi „Lugemisisu“ programmi
läbiviimisel oli klassijuhatajal Liivika
Harjol, kes aitas ja suunas lugemispassi täitmist ja kelle abil kevadised
näitused ka valmisid. Kevadel lugemisprogrammi lõppedes, said osavõtjad,
kes olid viis raamatut läbi lugenud ja
lugemispassi täitnud, lugemisdiplomi
ning premeeriti raamatu ja väikeste
meenetega.
Simuna raamatukogu jätkab „Lugemisisu“ programmiga ka algaval õppeaastal 1. klassi õpilastega. Lugemisprogramm kestab 1. oktoobrist 2021
kuni 31. maini 2022.
Riina Tülli
Simuna
raamatukoguhoidja

Rakkes toimusid Töötukassa karjäärikoolitus ja esmaabikoolitus, mille
käigus said malevlased uusi teadmisi
hetkel tööturul valitsevatest trendidest ning praktilisi oskusi esmaabi andmiseks. Väike-Maarja ja Rakke
noored läbisid ka töötoa ettevõtluse ja
ettevõtlikkuse teemal, mille läbiviijaks
oli Liis Järvamägi, kes on tegutsenud
ettevõtluskülas. Clanbeat meeskond

viis malevanoortele läbi töötoa teemal „Minu unistuste kooliäpp“, mille
käigus tutvustati noortele mobiiliäpi
loomist. Töötoa käigus otsisid noored
igapäevaste harjumuste ja tegevustega
seotud probleeme, millest omakorda
kujunesid välja ideed uute rakenduste
loomiseks.
Mõlema malevavahetuse lõpuüritus
toimus ühise väljasõiduga Veskisilla

kardirajale ja Türi elamusparki. Veskisilla kardirajal said noored üksteisega
võidu kihutada, mis pakkus rohkelt
adrenaliini ja sõidunaudingut. Türi elamuspargis said noored ennast proovile
panna viiel erineval madal- ja kõrgseiklusrajal. Kõige suuremat elevust
pakkus noortele kahtlemata õhusõit
mäe tipust alla laskumistorni ja tornist
tagasi mäe jalamile. Lõpetuseks toimus
pinkniku formaadis tunnistuste jagamine maleva läbinud noortele.
Õpilasmalev arendas peamisi üldpädevusi, mis toetavad noore sotsialiseerumist, identiteedi kujunemist
ning kodanikuks kasvamist. Mitmed
noored said esmase lepingulise töökogemuse, mis kindlasti aitab ennetada sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust ning toetada noorte iseseisvust ja
enesekindlust astuda esmaseid samme
tööturule. Malevas osalenud noored
õppisid tajuma ja väärtustama suhteid
eakaaslaste, kogukonna ja teiste täiskasvanutega. Oma kodukohas töötades mõistsid noored, et nende võimuses on kujundada oma elukeskkonda ja
hoida siinset loodust ning rajatisi korras ja puhtana. Noored ise tõid välja, et
läbi malevakogemuse muutusid nende
väärtushinnangud ja suurenes kohusetunne. Õpilasmalevast valmis koostöös
noortega kokkuvõtlik video ning sel
aastal jätkasime ka kohustuliku malevapäeviku täitmisega, et pisut analüüsida saadud teadmisi ning kogemusi.
Suur tänu kohalikele ettevõtjatele,
kes pakkusid noortele töökogemust ja
tänusõnad koolitajatele!
Õpilasmaleva toimumist toetas
Väike-Maarja vallavalitsus, haridus- ja
teadusministeerium ning AS Põlluvara.
Sandra Laas
Lisa Marie Abo
Väike-Maarja Valla Noortekeskus

Noored heitsid suvelaagris pilgu tulevikku
30. juulist kuni 1. augustini toimus
Lahu endise algkooli juures Väike-Maarja valla noortevolikogu poolt
korraldatud suvelaager “Pilk Tulevikku”, mis oli mõeldud Väike-Maarja
valla noortele.
Juuli lõpus kogunesid koroonapiiranguid arvesse võttes üle terve valla
Lahu koolimaja juurde ligi 20 noort,
et järgmised kolm päeva ühiselt aega
veeta. Nende seas oli nii korraldajaid
kui ka noori. Noored vanuses 10–18
eluaastat olid kohale tulnud kõikidest
valla piirkondadest.
Kolme päeva raames said noored
palju aega veeta üheskoos mängides,
kiikudes suurel peokiigel ning astudes üles erinevate etteastetega vabal
laval.
Laagri esimene päev algas tutvumis- ning seltskonnamängudega. Seejärel pandi paika reeglid ning
kaunistati laagrilipp. Õhtupoolikul
tulid külla koolitajad koolitusfirmast
Kuldne Ajastu Eesti ning oma karjäärist pajatas noortele Väike-Maarja
valla vallavanem Indrek Kesküla. Pärast seda said noored mängida erinevaid sport- ja lauamänge ning veeta
muudmoodi koos meeldivalt aega.
Teine päev algas energilise telenäo ja raadiohääle Liis Lusmägi esinemist kuulates ja mängides äraarvamismänge, mida oli Liis meile ette
valmistanud. Liis Lusmägi rääkis
enda töökogemustest ning sellest,
mis on tänapäeva töömaailmas oluline, tuues keerulise seadusterägastiku noorteni arusaadavas keeles.
Sellele järgnes Väike-Maarja valla
kultuurispetsialist Maire Haava töötuba, kus ta rääkis enda ooperilaulja
karjäärist. Kuna seltskonnas oli sel
päeval ka üks sünnipäevalaps, otsus-

Innukaid ja aktiivsed noored veetsid aega üheskoos nutimaailmast eemal.
Foto: Väike-Maarja valla noortevolikogu
tati kõik koos talle laulda üldtuntud
sünnipäevalaulu. Oma imelise ooperilaulja häälega liitus ka Maire.
Õhtupoolikul tutvustasid Väike-Maarja
valla
noortevolikogu
esimees Eliise Joonas ning noortevolikogu liige Elisabeth Soo noorteorganisatsiooni sündi ja selle tegemisi järgnevate aastate jooksul
kuni tänaseni. Sellele järgnesid ettevalmistus Vabaks Lavaks, esinemine teiste laagrikaaslaste ees rühma
poolt ettevalmistatud kavaga ning
õhtune disko, mis kestis hiliste õhtutundideni.
Viimasel päeval käisid töötubasid läbi viimas Simuna vabatahtlikud
päästjad, rääkides nii enda organisatsiooni ajaloost kui ka näidates

praktiliselt, mida nende igapäevatöö
tähendab. Enda ametikohtadest käisid rääkimas ka Politsei- ja Piirivalveamet ja MTÜ Punane Rist. Igast
töötoast said noored kaasa nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi. Lõuna
paiku oli noortel aeg aga sättida end
koduteele.
Väike-Maarja valla noortevolikogu
soovib tänada kõiki osalejaid, korraldajaid, töötubade läbiviijaid, laagri juhendajaid ning toetajaid. Väga lahe oli
näha nii innukaid ja aktiivseid noori,
kes veetsid aega üheskoos nutimaailmast eemal.
Eliis Mätas
Väike-Maarja valla noortevolikogu esimee
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Minu esimene koolipäev
Foto: Kristel Kitsing

M

inu esimene koolipäev oli
laulva revolutsiooni laineharjal Triigi lasteaed-algkoolis.
Juba julgeti korstna jala alt või
riidekapist välja võtta sinimustvalged
lipud, lauldi isamaalisi laule ja tegeleti
eestlaste eneseteadvuse upitamisega. Samas said punatähekesed rinda
viimased oktoobrilapsed ja õpilased
nägid tänu koolivormile ühesugused
välja.
Ma ei mäleta, et mul oleks väga
suurt koolimineku ärevust olnud. Kuna
kool asus lasteaiaga samas hoones, siis
võibolla ei tajunud ma kooli ja lasteaia
vahelist erinevust nii väga. Mäletan,
et kooliminemise rahutus tabas mind
hoopiski kolmandas klassis, kui tuli
hakata haridusteel Väike-Maarjas sammuma (Triigi kool oli siis alles kaheklassiline). See tähendas juba bussisõitu
ja majatäit võõraid lapsi.
Kõige meeldejäävam ese esimesel
kooliaastal oli ranits. Minu esimene ranits oli halli värvi, jäigast kunstnahast
ning käis kinni kahe metallist klõpsuga.
Klõpsu peal oli punane helkur. Tegemist ei olnud teab mis nahkehistööga,
vaid ikka veneaegse vabrikutootega,
millest kippusid välja pudenema vihikud ja kirjapulgad. Kooliaasta lõpuks
kattis ranitsa põhja, tänu lekkivatele

sulepeadele, ühtlane sinise tindi kiht.
Meie olime ka viimane klass, kes
pidi koolivormi kandma. Kasutusel oli
kaks vormikomplekti – lühikeste ja
pikkade viigipükstega komplektid. Ma
ei mäleta, et ma väga tihti lühikesi pükse oleks kandnud, sest kooliskäimise
aeg jäi ikkagi aasta külmale poolele.
Võimlemistunnis oli samuti õpilastel
ühtne vorm – musta värvi trussikud ja
punane maika. Mäletan, et minu särgil
oli suur Moskva olümpia maskoti Miša
pilt. See särk tegi mind natuke ka kurvaks, sest teistel olid ju ühevärvilised
maikad, kuid minu särgil olid lisaks pildile käised ka küljes.
Teises klassis me enam koolivormi
ei kandnud, siis kandsime kõik Rootsist humanitaarabina saadetud riideid.
See, kellel kirevamate värvidega pusa,
oli tehtum mees.

Sandra Laas, Väike-Maarja
valla noortekeskuse juhataja

M

inu koolitee algas siinsamas
vallas täpselt 20 aastat tagasi – Rakkes. Kui aus olla, siis
väga palju sellest päevast ei
meenu, kuid päris kindlasti oli suur ootusärevus hinges, koolitarbed kümneid
kordi üle vaadatud ning pidulaud kodus ootamas. Õnneks pool aastat enne
koolitee algust oli ema otsustanud
mind lasteaeda saata ning sellel üürikesel perioodil kujunesid sõprussuhted tulevaste klassikaaslastega ning ka
teadmistepagas sai täiendust, mis kok-

ku andis turvatunde ja rõõmsa meele.
Kõige eredamalt on sellest päevast
meeles minu esimene klassijuhataja Kati Kirsipuu, kelle jaoks oli samuti
kõik uus septembrikuus. Olime tema
kõige esimene klass ning saime osaks
ääretule positiivsusele ja pealehakkamisele ning see tore mälestus saadab
mind kogu elu.
Soovin igale lapsele toredaid kogemusi kooliteel ning toetavat ja muretut
koolikeskkonda.

Sandra paremalt teine koolijüts. Foto: erakogu

M

M

Marje Eelmaa, Väike-Maarja gümnaasiumi direktor
klassika.

Foto: erakogu

Seda mäletan, et koolivormi käisime ostmas Tallinna kaubamajas.
Kuidas mulle aabits üle
anti, see ei meenu, aga
õhtul lugesin suure osa
aabitsast läbi. Esimese
õpiku, „Aabitsa“, kaanekujundus on siiani mälupildis. Algklasside maja
raamatukogus on aabitsate püsinäitus, nende seas
toretseb üks kollase kaanega aabits,
mille sirvimine tekitab alati nostalgiat.

R

eede, 31. august 1973. Meie
peres köetakse sauna, et
pere pesamuna saaks suhteliselt puhtana laupäeval
kooliteed alustada. Mina imetlen
oma uut koolivormi: pihikseelik,
valge satsidega pluus, mis kuidagi kipakas on – vist sellepärast, et
mulle sobivas suuruses pluusi poes
lihtsalt ei müüdud. Sinine ehk igapäevane koolivormi pluus istub
tunduvalt paremini selga, aga mingil põhjusel kästakse mul esimesel
koolipäeval siiski valge selga toppida, et oleks pidulikum. Vanemaid
ju ei huvita, et hingata raske ja nagunii saab see pidulik pluus kiiresti
räpaseks. Kingad on tulipunased
ja mitu numbrid suuremad. Vanemad väitsid, et jalg nagunii kasvab,
egas siis pidevalt saa uusi jalanõusid osta. Ranits on pruunides toonides, nimesiltki küljes. No jah, ka
teistel võib selliseid olla, sest osteti
ju selline, mis kaupluses saadaval
oli, ja hakka siis kohe esimesel päeval
oma koti nimel võitlema. Olgu nimi
tõesti kotti kaunistamas. Ja need valged puuvillased sukkpüksid, need ju nii
nii pikad. Ema väitis, et pane osa kinga
sisse peitu, siis ei ole need jalas lontis ja
pealegi on kingade sees nagunii ruumi.
Mis mul üle jäi, pidin nõustuma.
Ranitsas oli veel pinal, kus sees sulepea, harilik pliiats ja sinine kustukumm, mis mitte kunagi midagi ära ei
kustutanud, vaid paberisse augu tekitas. Ja mul olid veel viltpliiatsid, välismaa omad. Tädi, kes töötas Tartu kaubamajas, tõi. Ega see kooliminek mind
nii väga ei erutanud, klassikaaslasi ma
ju teadsin ja tundsin, sest olime terve
aasta 0. klassis ehk eelkoolis laupäeviti
koos käinud. Arvutamine ja lugemine
olid mul nagunii selged, mis seal siis
hullu olla saab.
1. septembr 1973. Laupäev. Ärkan
vara, sest kell 9.00 algab kool. Kolm
kilomeetrit on vaja jalgsi kooli minna.
Ilm päris soe. Panen riidesse. Need
sukkpüksid on ikka väga kohutavad,
kingad hakkavad nagunii nende kokkurullitud sukkpükste pärast pigistama. Panen end valmis. Pean ju üksi minema, vanemaid kooli kaasa ei lubata.

täiesti võõrad…suured õpilased.
Nad haarasid meil käest kinni ja
tahtsid meid saali viia. Aga minu
käest ei võtnud keegi, kui…ootamatult kummardus mu kohale
suurte lokkide poiss ja sisistas:
„Mis sa nii väike oled, ma ei ulata
sul käest kinnigi võtta.“ Vaatasin
talle otsa ja põrutasin: „Võta siis
kukile, kui kummardada ei viitsi!“
See loikam võttiski mu kukile. Tegelikult oli ikka uhke tunne… kui
põrkasin peaga vastu lage. Kutt ju
ei arvestanud, et meie koolimaja
laed on madalad. Tahtsin röökima
hakata, aga kutt pigistas mu jalga
justkui hoiatuseks, et kui kisama
hakkad, viskan su maha. Olin vait
ja istusin terve aktuse pika loikami kõrval, ise valust vihane, muhk
muudkui paisumas. Ei pannud
tähele, millal mu nimi hõigati, et
aabitsale järele tuleksin, no loomulikult suur sõber tõukas mind
õpetaja juurde. Pärast aktust läksime uuesti klassi. Õpetaja rääkis midagi. Päevikusse kirjutasime tunniplaani,
aabitsasse oma nime. Vahepeal rääkis õpetaja veel 3. klassiga, sest olime
ju liitklassis. Meie saime sel ajal hinge
tõmmata, kuigi vist pidime ikka millegi
kasulikuga tegelema. Mäletan, et olin
kuri, et ei saanud esimesse pinki istuma, sinna pandi mu kaks klassivenda.
Mina pidin istuma tagumises pingis.
klassi kõige pikema ja suurema tüdrukuga, ühes minu jaoks suures pingis,
isegi jalad ei ulatunud põrandani.
Õnneks sai koolipäev läbi. Asusin
kodu poole. Mingid suurema klassi poisid lubasid mu jalgratta pakiraamil koju
viia. No viisidki. Kodus imestas ema
mu paljaste säärte, murdunud koolist
kingitud astriõie ja suure sinise muhu
üle, aga mul ei olnud aega vanematele
selgitusi anda, sest sulgusin oma tuppa, et lugeda kiiresti läbi koolist saadud
aabits. Ja õhtul mängisin mängukarude ja nukkudega oma lemmikmängu
– kooli. Erinevalt teistest kordadest
pakkusin õpilastele söögivahetunnil
kohupiimakorpe ja haudusin esmapäevaks loikamile kättemaksu muhu eest,
mis minu esimest koolipäeva iialgi
unustusehõlma ei lase vajuda.

Siiri 1974. aasta mais ehk I kooliaasta lõpus. Foto: erakogu

Foto: erakogu
need, kui sai vanal kivitrepil liugu lasta või joosta läbi pargi uude koolimajja
sööma (mõnikord juhtus, et jäime parki
ka kauemaks).

kõnet. Jalad ja käed
inu päris
värisesid, hirm oli
esimepalju suurem kui
ne koolapsena. Kolleegid
lipäev
olid enamjaolt olõpilasena. Oli äärnud mu õpetajad
miselt uhke tunne
ja te ei kujuta ette
panna selga koolikui toetavad ja tovorm – see oli selredad
inimesed
line „suur tüdruk“
nad tegelikult olid.
olemise
tunne.
Õde jäi koju, sest Kaja 1. koolipäeval koduaias koos noo- Kooliajal tundusid
rema õega. Foto: Tarmo Toomsalu
nad kuidagi kurjatema oli alles titt.
Kooli viis mind isa. Ei mäleta, et oleksin võitu.
Minu päris esimene päev õpetajana
kartnud. Igatahes hoidsin isal hästi kõvasti käest kinni. Isa käsi oli soe, suur ja Simuna koolis. Läksin kerge hingeväriturvaline. Ta oleks mind kindlasti hä- naga oma 4. klassi klassijuhataja tundi.
Kusagilt tuli suure hooga Rein, haadaohu puhul kaitsnud.
Minu päris esimene päev õpetajana. ras klassivennal õlgade ümbert kinni
Kolmteist aastat hiljem alustasin samas ja hüüdis: „Tere Rünts! Kuidas elad?“.
koolis (Kildu kaheksaklassiline kool) See oli sihuke soe ja südamlik sõprakuueaastaste õpetajana. Mul oli seljas de taaskohtumine, mis jääb eluks ajaks
enda õmmeldud punane kleit. Pidasin meelde.

M

1.

Siiri Kanarbik, Simuna kooli eesti keele ja kirjandusõpetaja, huvijuht

Kaja Põldmaa, Simuna kooli direktor

inu mälestused esimesest
koolipäevast on
väga
hägused.
Meenub
valge
koolivormipluus, põlvikud
ja sinine pihikseelik. Kuna
pikki juukseid ei ole mul
kunagi olnud, siis pidulikel
puhkudel seoti mulle pähe
tutipael, nii ka sel päeval.
Seegi oli valge.
Ranits ei meenu, aga
sussikott, milles olid pealt
kummiga pruunid võimlemissussid,
lisaks kimbuke astreid, 1. septembri

Merje Leemets, Kiltsi
kooli direktor
klassi ei mäleta üldse, aga õppisin Äntu Algkoolis, kus oli
nelja klassi peale kaheksa õpilast ja üks õpetaja – Leida Kalvet. Minuga koos 3. klassis oli veel kaks
õpilast. Kui 4. klassil oli ajaloo tund,
siis meie tegime kirjatehnikat ja Kiltsi
kooli minnes olin ajaloos kõva tegija.
Mäletan hästi, kuidas käisime läbi metsa kõik koos Kiltsi koolis külas ja seda,
kuidas kõik koos õpetajaga tordi jaoks
mune vahustasime. Äntu koolimaja on
veel alles, kuid juba kolhoosi ajal korteriteks ümber ehitatud.
Mäletan talve, kus buldooseri lahti aetud teedel olid hanged üle pea ja
seda, kui tädipojaga koos endile külmapühad korraldasime. Hästi on meeles
ka, millise karistuse ma vahele jäämise
korral sain. Aga järjekindlate inimestena panime järgmisel nädalal jälle pausi!

Elve Kull, Rakke
lasteaia direktor

ina õppisin Koeru keskkoolis. Mäletan, et 1. september
oli päikseline ja soe. Esimene
koolipäev algas kultuurimaja saalis, sest siis veel ei olnud koolil
võimlat. Traditsiooniliselt viisid lõpuklassi õpilased väikeseid koolijuntsusid klassi. Mul oli eriti hea ja uhke
tunne, sest läksin kooli suurema venna
käekõrval.
Arvan, et teine koolipäev oli hirmutavam, siis tuli ise hakkama saada. Meie
klass asus Aruküla mõisa teisel korrusel ning parimad hetked olid koolis

Foto: Kristel Kitsing

Edgar Tammus, Väike-Maarja muuseumi juhataja ja
Väike-Maarja gümnaasiumi õpetaja

Pean täitsa üksi minema, sest vanemad
meie küla lapsed kihutavad jalgratastega, mind nad pakiraamile nagunii ei
võta, ja ma ei taha ka, sest ilmselt mu
uued riided võivad kannatada saada.
See koolivorm ei meeldi mulle kohe
üldse. Tulen mõttele kaasa võtta, salaja
muidugi, hallid viigipüksid, mis mulle
väga meeldivad. On parajad, aga neid
ei luba ema esimesel koolipäeval jalga
panna. Asun teele. Oi kui igav! Ühtegi
liiklejat peale minu ma ei kohta. Umbes
kilomeetri pärast varjun põõsa taha ja
vahetan pihikseeliku viigipükste vastu – kohe hoopis teine enesetunne!
Eemal terendab vana mõisamaja, kus
paiknebki minu kool. Sammun otsejoones välikempsu (koolimajas nn tualetti
ei olnudki; igasuguse häda korral pidime õue kihutama), sest vaja ju püksid
pihikseeliku vastu vahetada. Sukkpükse ma küll ei suutnud jalga venitada.
Nii läksingi aktusele paljasääri, kaks
numbrit suuremate punaste lakkkingadega ja uhke valge lehviga, mis pidevalt peast ära kukkus. Uksel kamandas
juba tuttav õpetaja meid klassi, käskis
ranitsa pingile panna ja kohe koridori
tulla. Mu kaaslased olid juba peaaegu
kõik rivis. Ja siis suunati meie juurde
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UUED ÕPETAJAD

Jana Kiili – majahaldjas (tänapäeval kutsutakse
peene nimega – puhastusteenindaja).

VÄIKE-MAARJA LASTEAED

Carmen Pilve on VMG vilistlane, asub tööle matemaatikaõpetajana. Gümnaasiumiosa arenguperspektiivist on see ülioluline, sest nüüdsest on
võimalus õpetada gümnaasiumis kitsast ja laia
matemaatikakursust eraldi.
Vene keele õpetajana asus tööle Jelena Botškova.

RAKKE KOOL

Sten Tammik – kehalise kasvatuse õpetaja.

Foto: erakogu

Lembit Kopso – muusikaõpetaja.

Foto: Kaja Põldmaa

Foto: erakogu
Mai Assak-Lehtmets on õpetaja, kel on nii eesti
keele kui ajaloo õpetaja kutse. Tagasihoidliku ja
sõbraliku suhtumisega võidab ta kindlasti õpilaste poolehoiu. Mai on õppinud ka eripedagoogikat
ja pole maha matnud edasiõppimise võimalusi.

Foto: Kaja Põldmaa

Foto: Kaja Põldmaa

Signe Sabas on VMG vilistlane, tema on kooli bioloogia- ja geograafiaõpetaja, samuti 5.a klassijuhataja.

Foto: erakogu

Laura Alatsei soovib end proovile panna õpetajana. Noor ja särav meditsiiniharidusega inimene
on õpetajaametiga kokku puutunud juba varakult,
nimelt on Laura ema samuti õpetaja. Kui õpetajaamet peaks omasena tunduma, siis on Laural
plaan õppima asuda.

Foto: erakogu

SIMUNA KOOL

Foto: Andrea-Ly Buntsel

KILTSI KOOL

Diana Laansalu lõpetas Tallinna Ülikooli Rakvere
kolledži alushariduse pedagoogi erialal. Kasvatas
vahepeal kodus kahte väikest tütart ning tuli sellest õppeaastast Väike-Maarja lasteaeda õpetajaks.

RAKKE LASTEAED

Raiko Ramul asub tööle kehalise kasvatuse õpetajana, lisaks on Raiko korvpallitreener.

Karolin Kask hakkab andma nutitunde. Ta sai bakalaureuse kraadi Tallinna Tehnikaülikoolis elektroonika ja telekommunikatsiooni erialal. Sel suvel
lõpetas cum laude Tallinna Ülikooli informaatikaõpetaja eriala, lisaerialaga haridustehnoloog.
Karolin on töötanud Enics Eesti AS elektroonikatööstuses AOI protsessispetsialistina ja ülikooli
kõrvalt Kambja koolis ning Lähte ühisgümnaasiumis.

Foto: Elve Kull

Foto: erakogu

Foto: Helen Potman

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUM

Kadri Kabral (vasakul) ja Lele-Riin Salus alustavad tööd lapsehoiurühmas, kus 10–12 pisikest põnni on
alustamas lasteaiateed.
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Imelise Ange
pilkupüüdvad
ja suus sulavad
küpsetised

K

odukokad on muutunud ajaga üha populaarsemaks.
Ainuüksi
Väike-Maarjas võib leida üsna mitmeid erinevaid tegijaid, kes suuresti reklaamivad
ennast just läbi sotsiaalmeedia.
Ange Preem (ülal pildil) on
üks neist, kelle kohta kehtib
tõdemus: kes teeb, see jõuab.
Lisaks sellele, et Confetty kaubamärgi all armastusega valmistatud hõrgud ning maitsvad
kodused küpsetised nii perele
kui külalistele kulinaarseid elamusi pakuvad, kiidavad Pärna
talu noore perenaise valmistatud suus sulavaid küpsetisi
maast taevani ka tellijad ja kodukohvikute päeval Suure Tamme kohviku külastajad.

Kuidas kodukohvikute päevaga
ise rahule jäid, oli see ju see sel
moel ka esmakordne osalemine
teil?
Kodukohvikute päeval osalesin esimest korda ning tõenäoliselt seepärast ei osanud
ka täpselt ette kujutada, milliseks see päev täpselt kujuneb.
Ja kuna selleks päevaks lubas
jahedamat ning vihmast ilma, ei
oodanud ka väga suurt külastatavust. Aga eksisin. Kohe kui
kell 12 kukkus, hakkas ka külastajaid tulema. Ühel hetkel oli
juba selline kaos, et ma ei teadnud enam, kes mida tellis või
kellel veel maksmata oli. Ema
oli mul köögis abis, vahepeal
kaasasin ka isa nõusid pesema,
aga õues oleksid ühed abikäed
veel ära kulunud. Eks järgmine
kord olen targem. Olen tänulik,
et kõik külastajad olid rahulikud
ning suhtusid olukorda mõistvalt.
Suure külastatavuse tõttu oli
soe söök ja koogid kahe ja poole tunniga otsas. Õnneks tekkis vahepeal külastajatest väike
paus ning mul õnnestus natukene tassikooke juurde teha, et
ka need inimesed, kes pärastlõunal kohvikusse tulid, said
kohvi kõrvale midagi maitsvat
osta.
Kodukohvikud on omal kombel
nagu Eesti Nokia – popid üle
Eesti. Mis see on, mis paneb
võõrastele uksi avama? Mis see
kodukohvikute fenomen on?
Eestlane on tavaliselt ju suhteliselt kinnine…
Eks põhjuseid ole mitmeid.
Mõnele meeldib lihtsalt võõrustaja rollis olla, paljud kindlasti
soovivad sel moel lisaraha teenida. Minu sooviks oli eelkõige
kutsuda siia inimesi, kes polnud
varasemalt teadlikud, et selline
imeline paik siin keset metsa
järvede kallastel asub. Ühtlasi
oli soov tutvustada natukene
Confetty toodangut ja pakkuda

teistsuguseid maitseelamusi.
Suure Tamme kohviku kohta
võis kuulda ülivõrdes s õ n u .
Mis menüüs oli ja
mis osutus külastajate
lemmikuks?
Lõunaks
pakkusin
metskitsehautist värske kartuli ja
soolakurgiga ning
ahjus küpsetatud kala salatipadjal.
Kookide valik oli mõnevõrra laiem ning maitsed
eksootilisemad. Menüüs olid
šokolaadi-kirsi ja vaarika-bergamoti tassikoogid, granadilli
ning kohvi-karamelli tartlet,
veel ka mustika-šokolaadi-sarapuupähkliga
mousse koogikesed,
maasika-jogurti-sichuan pipraga mousse koogikesed
ning
kõige pisematele
külastajatele
valmistasin ka tillukesi
Oreo-maitselisi
tassikooke.
Kõige esimesena sai otsa
metskitsehautis. Kookidest läksid enim peale granadilli tartlet ja maasika-jogurti-sichuan
pipraga mousse koogid.
Kas soovitaksid neil, kes veel
proovinud
pole,
järgmisel aastal
kodukohvikute
päeval kindlasti
oma
kodukohviku avada?
Kui on
natukenegi
viitsimist ja
pealehakkamist, siis loomulikult. Isegi kui vaid üheks
korraks, siis omamoodi äge
kogemus on see igal juhul.
Kust see armastus üldse koduköögis toimetamise vastu?
Kas oli ka selge eeskuju?
Huvi toiduvalmistamise ja
küpsetamise vastu sai alguse
siis, kui veel välismaal elasin ja
töötasin. Tol ajal koostasin isegi väikese
retseptivihiku,
mille trükkida lasin ning
sõpradele ja
pereliikmetele kinkisin.
Küpsetamine
sai aga hoo
sisse, kui kodumaale naastes
hakkasin koju ja sõp-

radele külakostiks erinevaid
kooke küpsetama ning retseptiraamatutest uusi retsepte
katsetama.
Mäletan
veel
lapsepõlvest,
kuidas ema
kodus küpsetas ning
mulle
ja
vennale
sünnipäevatorte
meisterdas. Ja vanaema
juurde minnes ootasid
meid alati imemaitsvad
pirukad. Küllap sealt ka
see armastus maitsvate koduste küpsetiste vastu.
Nimekiri küpsetistest, mida
Sinu käest saada võib, on väga
pikk ja täieneb pidevalt.
Mis see suurim leivanumber on?
Kõige
rohkem
tellitakse
ikka
klassikalist kohupiima-toorjuustutorti
värskete marjadega.
Eks
seda vast seetõttu, et see on
kindlapeale minek
ning maitseb kõigile,
eriti kui on tegemist suurema
seltskonnaga.
Aga üha enam on hakatud
huvi tundma ka teistsuguste ja
eksootilisemate maitsete vastu, mistõttu üritan aegajalt
jälle uusi maitsekooslusi nimekirja juurde
lisada. Näiteks vägagi
populaarseteks on
osutunud
mango-vaarika ja pistaatsia-granadillimaitselised tordid.
Kui klient ütleb tordi teema ja lisab: „Ma usaldan teid!“,
siis kus suunas fantaasia tööle
hakkab?
Eks see eelkõige sõltub tordi
teemast ning millisele üritusele
tort on tellitud. Aga igal
juhul üritan teha midagi
erilist ja ainulaadset.
Masstootmisest
eristumiseks tuleb
kasutada
naturaalset
toorainet. Kust Sa neid
hangid?
Põhikomponendid ostan
tavalisest kaubandusvõrgust. Aga on
ka asju, mida pean internetist tellima. Üks sellis-

Ange Preem valmistab armastusega Confetty kaubamärgi all maitsvaid kodused
küpsetisi. Foto: erakogu

test kohtadest on näiteks Umami e-pood, kust leiab väga laias
valikus nii eksootilisi, naturaalseid kui ka vegantooteid. Suvisel ajal kasutan koduaias kasvanud marju ja köögivilju või ostan
neid kohalikelt kasvatajatelt.
Koduseid torditegijaid on maakonnas piisavalt, aga mitte kõik
pole selleks ettevõtet asutanud. Miks selline otsus? Kas
inimestel on ka usaldus suurem, kui tegemist on ettevõttega?
Ma usun küll, et inimeste
usaldus on tunduvalt suurem,
kui sul on registreeritud ning
Veterinaar- ja Toiduameti poolt
heaks kiidetud ettevõte. Aga
üks põhjusi on ka see, et väga
palju on selliseid kliente, kes
soovivad tellitud toote eest arve
alusel tasuda. Ilma registreeritud ettevõtteta oleks tõenäoliselt tunduvalt vähem kliente.
Oled Sa toidukunsti ka kuskil
õppinud ja kust ammutad uusi
ideid?
Pagari või kondiitri kutset mul ei ole. Peamiselt olen
ise õppinud ning ka erinevatel
lühikursustel käinud, et oma
teadmisi täiendada. Loodan, et
kunagi tulevikus on mul võimalus kondiitrialaseid teadmisi
täiendada Pariisis Le Cordon
Bleu kulinaariakoolis. Seniks
aga ammutan uusi ideid interneti vahendusel ning sotsiaalmeedias erinevaid välismaiseid
kondiitreid jälgides.
Väike-Maarjas
ongi
puudu ühest mõnusast hubasest
kohvikust. Kas pole kaalunud,
et omatehtud maiusi ja muid
tooteid kuskil müüa või kohvik
avada?
Päris oma kohvik on üks mu
suurimaid unistusi ning mõtteis
on see mõlkunud juba aastaid.
Paraku on selleks vaja ideaalse
asukohaga kinnisvara ning korralikus koguses finantsi, mida
hetkel jääb kahjuks vajaka. Aga
loodan, et kunagi see unistus
ikkagi täitub.
On Sul oma käekiri, mille juba
kaugelt ära tunneb?
Peensusteni lihvitud tordid,
võimalusel kaunistatud rohkete
värskete marjadega.
Kas jagaksid lugejaga mõnda
erilist, lihtsat ja tervislikku
retsepti?
Sobilik praegusesse aastaaega – kõrvitsa-šokolaadi
tassikoogid.
Kristel Kitsing
toimetaja

Kõrvitsa-šokolaadi tassikoogid (12 tk)
VAJA LÄHEB:

3 dl jahu
0,6 dl maisitärklist
1 tl küpsetuspulbrit
0,5 tl soodat
1/4 tl soola
1,5 tl kaneeli
näpuotsaga muskaati
1,2 dl oliiviõli (võib kasutada ka rapsi- või päevalilleõli)
100 g fariinsuhkrut
75 g tavalist suhkrut
2 suurt muna
1 tl vanilliekstrakti (või vanillisuhkurt)
2.5 dl kõrvitsapüreed
0,8 dl keefiri
2 dl küpsetuskindlaid šokolaadinööpe
250 g mascarpone toorjuustu
600 ml vahukoort
100 g tumedat šokolaadi
100 g piimašokolaadi

VALMISTAMINE:

• Pane ahi 180C juures sooja.
• Täida muffinivorm sobivas suuruses muffinipaberitega.
• Sega omavahel jahu, maisitärklis, küpsetuspulber, sooda,
sool, kaneel ja muskaat.
• Suuremas kausis mikserda omavahel õli ja suhkrud. Lisa
munad ning vahusta ühtlaseks.
• Vahustatud segule lisada kõrvitsapüree ja keefir.
• Lisa taignale jahusegu ning vaiksel kiirusel mikserda ühtlaseks.
• Lõpuks lisa šokolaadinööbid ning sega lusikaga läbi.
• Täida muffinivormid kolmveerandini ning küpseta 180 kraadises ahjus umbes 20 minutit. Küpsust kontrolli puutikuga.
• Kreemi jaoks sulata šokolaadid vesivannil või mikrolaineahjus.
• Vahusta vahukoor ja mascarpone pehmeks vahuks. Lisa sulatatud ja jahtunud šokolaad ning mikserda tugevaks vahuks.
• Kui muffinid on jahtunud, kata pritskoti abil muffinid kreemiga.
• Kaunista meelepäraselt.
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aja plaanist (eest

ii mõnigi terav silm
on märganud, et Väike-Maarjas omal ajal
kooli- ja seltsielu arendanud koolmeister Märt Meose
(1881–1967) kodumaja juures
käib täna vilgas tegevus. Vähem
kui aasta tagasi soetas arhitekt
Nikolai Willeri projekti järgi
1926. aastal valminud väärika
villa tüüpi hoone Väike-Maarjas
Jaama tänava alguses üks tore ja
ettevõtlik suurpere.
Pererahvas ise kutsub seda
maja hellitavalt Villa Maarjaks,
sest see on ainuke ja eriline villa
tüüpi maja Väike-Maarjas. Majja
on hetkel rajamisel kogukonnakeskus koos koolituskeskuse,
joogasaali, külaliskorteri, teraapiatoa, kodukohviku, infopunkti, käsitööpoe, muuseumi,
kodukontsertite, kino, teatrietenduste ning aias toimuvate
laatade jpm põnevaga. Sotsiaalmeedias on avatud ka Villa
Maarjale oma leht, mille kaudu
saab jooksvalt olla kursis Villa
Maarjas toimuvaga ning leppida kokku ka aegu maja külastuseks, ruumide rendiks, jooga
tundideks ja teraapiateks.

„Et see Väike-Maarja poleks
ainult transiitasula, vaid inimesed peatuks siin ka pikemalt,“
tähendas Jaanus. Veel unistab
pere ka kodukontserditest ning
teraapiatoast. Nimelt on juuraharidusega Kristel kui hunt
Kriimsilm oma üheksa ametiga,
kes muuhulgas tegeleb lisaks
kundalini ja laste joogale ka veel
eeterlike õlide ja aroomipuudutusega, mis oma olemuselt
meenutab lõõgastavat massaaži
eeterlike õlidega.

VÕLUS ARHITEKTI KÄEKIRI

„Mõni võib öelda, et see on juhus, aga kuna elus juhuseid ei
ole, siis tuleb tunnistada, et me
vaatasime üle Eesti selliseid
erilisemaid maju. Mulle jäi eelmisel sügisel see maja kuidagi
silma,“ kergitas saladuseloori
pereisa Jaanus. Ei olnud juuraharidusega Tamsalust pärit
mehel plaanis konkreetselt just
Väike-Maarjasse elama minna,
kuid kinnisvaraportaalis endale
ja oma perele uut kodu otsides
leidis ta Märt Meose maja pildi.
„Maja, mis tegelikult oli aastaid
müügis olnud, polnud meie
vaatevälja varem sattunud. See
kinnistu vastas enam-vähem
sellistele võimalustele ja hoone arhitektuurile nagu meile
meeldib,“ tähendas Jaanus. Ta
tunnistas, et vaatamas käidi ka
Vinni vallas ühte maja, aga selle
hind osutus kõrgeks. Ostjat otsis nimelt ka Karl Burmani projekteeritud Eesti mõistes väga
haruldane taluhäärber Anguse
külas Vinni vallas.
Nõnda otsustasidki Kristel ja
Jaanus, kelle peres on kahepeale kokku neli last, erilist maja
vaatama tulla, esmalt teadmata kui väärika ajalooga majaga
tegu. „Kõndisime aias, maja
ümber ning sees ja pildid hakkasid silme ees kohe jooksma,
et mis siia majja ja aeda kõik tuleb,“ pillas sõna sekka perenaine Kristel. „See, mis vägev lugu
selle majaga oli, seda me saime
teada alles hiljem,“ tunnistas ta.
„Vaatasin kuulutuses oleva pildi
pealt, et mingi tahvel on seina
peal. Suurendasin pilti, guugeldasin Märt Meose nime ning
siis hakkasid põnevad lood lahti
hargnema,“ tähendas Jaanus.
Perel on plaanis võimalikult palju maja juures säilitada:
akendest
põrandalaudadeni
välja „Küll on hea, et tubade
asetus on autentselt säilinud,“
rõõmustas Jaanus eelmist omanikku kiites. „See on mõnusalt
sopine ja võimaldab meie ideid
ellu viia,“ tähendas ka Kristel.
Perel on ambitsioonikad
ideed, mille teostamiseks on
plaanis kasutada ka erinevate
projektide kaasrahastust. „Kui
sa ise nokitsed teha oma vahenditega, siis sa teed seda väga pikalt,“ möönis Jaanus. „Pluss lükkame kogukonna kaasamisega
seda kogukonnaelu kah rohkem
käima,“ teatas ta.

KODUKOHVIKUTE PÄEVAL
AVATI MAJA UKSED

20. augustil, mil Väike-Maarjas
toimus ülevallaline kodukohvikute päev, avati ka Villa Maarja
uksed, et külalistele tutvustada
nii maja kui ka inimesi, kes on

VAIKUS ON HINNAS

Kristel ja Jaanus puhuvad elule erilist villa tüüpi maja. Foto Ülari Tuisk

Ettevõtlik suurpere puhub
elule aastaid tühjana
seisnud Märt Meose maja

uue kogukonnakeskuse loojad.
„Kõik asjad sündisid kohviku
jaoks orgaaniliselt. Me mingeid
väga suuri plaane ei teinud ja
ootusi ei omanud,“ sõnas perepea, kes algul plaanis ise Tiramisu kooki teha. Ka Brownie
jäi pakutavate hulgast välja, sest
aega ettevalmistusteks jäi väheks. Kogu menüü sündis spontaanselt ja kõik sai ka kenasti
otsa,“ rääkis rahulolev Jaanus ja
tunnistas, et neil läks kõik imehästi ning külastajate tagasiside
kodukohvikule oli väga hea. „Üllatavalt hea vastuvõtt oli. Kell
sai 11 ja inimesed olid ukse taga
ning kui kell sai 17, siis viimane
inimene lahkus.“ Kui kodukohvik oli esimest aastat avatud
kell 11–16, siis järgmisel aastal
on uksed veelgi kauem lahti.
Niisamuti avab maja taas oma
uksed advendi esimesel pühal,
et kostitada külastajaid hää ja
paremaga.
Külastajad peegeldasid ka
pererahvale oma emotsioone
ja lugusid. Mõni oli selles majas
lasteaias või peielauas käinud,
kes külalistemajas. Kes tahtis
juba huvi pärast näha, mis siin
toimub ja kuidas maja seest
täna välja näeb. Külastajaid oli
nii Tallinnast, Viljandist, Paidest, Tamsalust jne.

UNISTUS JOOGASTUUDIOST

Rakveres sündinud, kuid oma
elust palju aega nii Tamsalus
kui Tallinnas veetnud pereema
Kristel on ettevõtja, kes muuhulgas tegelenud laste jooga
õpetajate koolitamisega alates
2015. aastast. Tema jaoks on
oluline, et majja tuleb ka oma
koolituskeskus ja joogastuudio,
kus hakkavad toimuma kundalini jooga tunnid täiskasvanutele

ja eakatele, jooga tunnid lastele
ja ka jooga noortele. Pluss siis
ei pea koolitusi ja tunde korraldades kellelegi teisele renti
maksma ja sõitma ringi mööda
Eestit, sest inimesed saavad ise
siia kohale tulla. „Soov on vaikselt jääda paiksemaks. Pealegi
on Tallinnas rendihinnad väga
kõrged ning seal sa kokkuvõttes
ju maksad ja hooldad kellegi teise kinnisvara,“ sedastas Kristel,
kellel esimest korda maja nähes
tekkis äratundmisrõõm just selle õige koha näol. „Pildid hakkasid kohe jooksma: kodukohvik,
külaliskorter, muuseum, mõned
Meose reprod seinale, teraapiatuba….“.
„Siin on baltisaksa suurejoonelist käekirja. Vaadake neid
kolmemeetriseid lagesid, seda
õhulisust, akende paljusust,
kremoone, valget glasuuritud
pottahju – hoopis teine tera,
kui need 1926 ehitatud rehielamu-tüüpi elamud,“ tegi Kristel
viite maja arhitektile Nikolai
Willerile (1880-1962), kes 1920.
a tuli Venemaalt punaterrori eest perega Tartusse elama,
sest Willeri isa oli Tartust pärit. Willeri kätetööd on näha ka
Tartus Volga restorani ja Athena
kino sisekujunduses. Lisaks oli
Willeril Tartus ka omanimeline NiWi mänguasjatehas, mis
tootis vineerist saetud ja käsitsi
maalitud mänguasju. Töökoja toodang ei piirdunud ainult
vineerfiguuridega, Willer tegi
ka näiteks järelveetavaid lülilisi mänguasju, pähklipurejaid,
maju jpm. Seega kui kellelgi on
pööningul või mänguasjakastis
veel ehk Willeri töökojas tehtud mänguasju, mille põhja all
on iseloomulikuks tunnuseks
NiWi tempel, siis pererahvas

võtab sellised lelud avatavasse muuseumisse suure tänuga
vastu. Niisamuti kui kellelgi on
alles Märt Meose joonistusi,
pilte härra Meosest, tema kirju jne, sest ka neid on plaanis
loodavas Meosele ja Willerile
pühendatud kodumuuseumis
eksponeerida.

INFOPUNKT KOHVIKUGA.
KODUKONTSERDID JA
TERAAPIATUBA

Veel panid uued elanikud tähele, et Väike-Maarjas pole korralikku infopunkti. „Muuseumis
on, aga see on pigem selline
passiivne riiul,“ märkis Jaanus.
„Saab võtta oma voldiku, aga
pole inimesi, kes õhinal räägiks,
et minge – siin on Pandivere
kõrgustik, minge Kiltsi mõisa
ja Rakvere linnusesse või Äntu
järvedesse sukelduma ja ujuma.
Kes ikka leiab tee sinna riiulisse
voldikute vahele, mis on kohati
ka vanad ja aegunud,“ täiendas
Kristel. Loodusgiidi õpingutega
alustanud naine arvas, et nende maja võiks olla siis ühtlasi ka
juba turismiinfopunkt, kus samal ajal pakutakse kohvi, kooki, croissante, suppi, pastat jne
ning korraldatakse ka loodusmatkasid Lääne-Virumaal. „See
ei oleks selline igav kohvik, mis
avatud 24/7, vaid pigem selline
mõnus kodukohvik, et kirjutad sotsiaalmediasse, et täna
oleme avatud, kes tahab, tuleb
läbi,“ kirjeldas ideedest pakatav
naine. Kristel meenutas, kuidas
nende kodukohvikut külastanud prouad ahhetasid ja unistasid, et selline hubane laudlinadega kaetud kodukohvik
peaks Väike-Maarjas kindlasti
olemas olema. Kasvõi paarkolm päeva nädalas avatuna.

Perenaine kurdab aga maja
juures oleva suure automüra ja
õhusaaste üle. „Suvel, kui ma
siin aias rohisin, siis pidevalt
kihutasid mööda metsaveoautod, traktorid, kombainid, rümbaautod... See, et see suur rasketehnikaga liiklus suunatakse
siit kesktänavalt ja linna südamest kiiremas korras ära, võiks
mitte ainult meie, vaid kõikide
inimeste ja keskkonna huvides
juhtuda. Niisamuti peaks liiklus
Väike-Maarja südames olema
rohelisem ja rahulikum, näiteks
30–40 km/h nagu Helsingis, et
oleks vähem müra, õhusaastet,
inimestel mõnusam ja turvalisem ning ka inimestel, kes on
oma autoga ainult transiidil,
jääks ka aega Väike-Maarja ilu
märgata,“ sõnas Kristel. Pealinna endine abimeer on küll
suurest poliitikast eemaldunud,
aga just selle idee kaitseks on
ta nõuks võtnud juba tänavustel valimistel kaasa lüüa. „Tegelikult see kohalik elu ei ole
poliitika. See on midagi, mis
võimaldab päriselt mingeid asju
ära teha,“ teatas Jaanus. „Kui sul
on siin asi, millest sa tahad teha
veel parema asja, siis see siin on
koht, kus saab olla aktiivne ja
läbi erinevate aktiviteetide seda
elu edasi paremaks arendada.“
Kristeli arvates on Jaama
tänava kõrval elavad inimesed
ehk automüraga aegade jooksul
juba lihtsalt harjunud. „Tartus
näiteks tehti tänavu kohvikute
tänav,“ tõi ta paralleeli. „Tallinnaski on tehtud osad suured
teed, näiteks Kadaka puiestee,
40 km/h piirkiirusega alaks
ja suured autod, rasketehnika
võib kesklinnas vaid öösel vaikselt sõita.“

PÄEVAS ON VAID 24 TUNDI

Uusasukad saavad maja juurest
möödujate ja uudistajatega kenasti jutule. „Tüüpiline eestlane
on see ju – ei näe –pööratakse pea ära ja hakatakse tööd
tegema, kui keegi tuleb, selle
asemel, et tere öelda. Aga siin
Väike-Maarjas on teisiti, “ teatas Jaanus. „Sellepärast ka see
kodukohvik sai tehtud, et näha
veel rohkem kohalikke inimesi – tuua nad endale lähemale,“
lisas Kristel. Siiamaani on uutele elanikele kõik kaaskodanikud sümpaatsetena tundunud.
„Inimesed on toredad ja pakuvad abi,“ rõõmustas peremees.
Nii plaanivadki uued asukad
vaikselt omade jõududega maja
kõpitseda, ootavad igal ajal appi
talgulisi ja püüavad erinevate
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projektide rahastusest võimalusel kinni haarata.
„Näiteks puitakende renoveerimise koolitust võib ju vabalt meie juures teha,“ tõi Kristel näite. „Või kohalik koolipere,
kes soovis peenramaad ja näha,
kuidas loodus kasvab, oleme
avatud. Pluss meie tiigis käib
kudemas ka triiton, harivesilk,
tõeline haruldus Eestimaal,“ oli
naine koostööaldis. „Sest kui
kõike peaks siin üksi tegema,
siis peab sul olema kakssada
aastat ajavaru,“ tõdes ta. „Aga
meil kõigil on päevas vaid 24
tundi.“

IDEID JAGUB

Märt Meose unistus oli, et see
maja jääb kogukonna kätte.
„Mina just mõtlesin, et milline
sünkroonsus. Oleks Meos vaid
seda teadnud, et see kõik päriselt juhtubki,“ kostis Kristel
ja tunnistas, et nad on avatud
igasugustele ägedatele ideedele. Nii on naisel mõttes ka
vajadusel ajaloolises hoones
lastehoidu korraldada, sest
majas oli varem ju ka lasteaed.
Keraamikahuvilisena plaanib ta
ühe unistusena majja põletusahju soetada, et majas saaks
saviringe korraldada. „Jõudsin
vahepeal soetada ka suured
kangasteljed, need oleks vaja
üles panna. Siin saaks teha kangastelgedel kudumist, kaltsuvaipu,“ pillas Kristel erinevaid
ideid. Tema sõnul on see maja
saali osa hubane ja samas nii
kompaktne, et võimaldab majas
mitmel moel elu sees hoida.
Kui lugejale võib tunduda, et
teoks saavad vaid õrnema soo
esindaja unistused, siis peremehe unistuseks on itaaliapärane kodukohvik. „Minu vanemad
pidasid ka kunagi söögikohta
ja pagarikoda Tamsalus,“ sõnas
Jaanus, kellel on muuhulgas
ka itaalia keel suus. Pluss hea
kvaliteetne toit on perele alati
maitsenud.
Eelmisel aastal katsetas peremees ise ka lausa veini teha.
„Siin on ruumi viinamarjade
kasvatamiseks,“ rääkis perenaine. „Me oleme natuke sellised
põllumehed ja käsitöölised ka,“
naeris Kristel. „Siin on hea, siin
ei hakka kunagi igav ja see mulle
meeldib,“ tunnistas ta. „Korteris ilmselt läheksin hulluks, sest
seal on nii piiratud võimalused,
justnagu tikutoosis elamine.“
Veel jagub naisel kuhjaga
ideid, vaja on need ainult teoks
teha. „Meil on vaja appi inimesi, kes kõik need ideed aitavad
ellu viia,“ muheles energiast
pakatav Kristel. „Samas, kui sul
ei ole ideid ega visiooni, siis midagi ei juhtu ka,“ poetas Jaanus
toetava sõna sekka. „Eks lõpuks
selekteeruvad ikka mingid asjad
välja, mis kannavad – päris kõike ilmselt nagunii teha ei jõua,“
tähendas Jaanus.“ Kannavad
need ideed, mis su enda jaoks
huvitavad ja sütitavad on.“
Kristel Kitsing
toimetaja
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Väike-Maarja muuseumi II korrus uue kuue poolel teel
NÄITUS “KOGUKONNA MÄLU”
Kogukonna mälu kannab
kogukonna vaimu. Mälu toob
olnu pinnale ja mälestused
elustuvad Meie juured
on mõnes külas, mõnes
talus, mõne paigaga oleme
esivanemate kaudu seotud
juba nii mitu põlve, et oleme
juurdunud põhjaveeni. Taimele
on juured elutähtsad, kuid
kuidas on inimestega? Milline
on meile seotud paikade või
inimeste tähendus?
Aeg loeb. Loeb pool, mida
keerulistel aegadel valiti,
või loeb see tänaseni? Mälu
omistab tähenduse ja loob
tähtsuse. Kõike ei saa ega
soovigi mäletada. Oleme
kogukonnaga seotud, meie
lood on põimunud - inimeste,
esemete ja sündmuste lood,
lood taludest, kolhoosidest
tänapäevani.

kabineti sisustus muuseumisse üle ja muuta Boris Gavronski kunagine kabinet II korruse
kolhoosiosa näituse keskseks
elemendiks. Mööbli lahtivõtmisel, parendamisel ja ülespanekul muuseumisse tuli appi
Peitel ja Pliiats OÜ meeskond –
Aivo Urbas ja Alar Krull. Mööbli
transportimisel ja kabineti lae
paigaldamisel osutasid asendamatut abi Väike-Maarja Haldusteenuste meeskond.

KOGUKONNA NÄITUS KUI
SÜDAMEASI, MIS EI SÜNNI
ISEENESEST

E

esti taasiseseisvumispäeval, 20. augustil oli
üle mitme kuu uuesti võimalus külastada
Väike-Maarja muuseumi II korrust. Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi ja Väike-Maarja
muuseumi koostöönäitus “Kogukonna mälu” on valmimise
poolel teel, sihiks on detsembrikuus aset leidev Väike-Maarja
Muuseumi 35. aastapäev.

KOLHOOSI NÄITUSE
UUENDAMISEST
UNISTATI KAUA

Juba aastal 2004 unistasid Väike-Maarja muuseumi töötajad
maja ülakorrusel asuva kolhoosinäituse kaasaaegsemaks
muutmisest.
Atraktiivsuse
suurendamiseks plaaniti Väike-Maarja kolhoosi esimehe Boris Gavronski kontorinurgakese
sisustamist, muuseumi asutajal
Ellu Moisal mõlkus meeles koguni Boris Gavronski vahakuju.
Omal ajal tuli Ellu Moisal ja
Ene-Riina Ruubelil Väike-Maarja muuseumi esimene püsinäitus valmis saada pooleteise
aastaga. Muuseum asutati 15.
detsembril 1986 ja II korru-

Väike-Maarja muuseumi teine korrus on uue kuue poole teel. Foto: Kristel Kitsing
se näitus avati 2. aprillil 1988.
Kuigi näituse seemneks olid
Eduard Leppiku ja tema õpilaste poolt Väike-Maarja keskkooli muuseumisse kogutud
kolhoositeemalised esemed ja
dokumendid, töötasid Ellu ja
Ene-Riina väsimatult, et koguda kolhoosi ajalugu, käia, magnetofon kohver-käruga kaasas,
küla-külalt läbi kolhoosi asutajaliikmed, salvestada neid ning
fotograafeerida, koguda asutajaliikmetelt fotosid, aukirju, medaleid, dokumente ja esemeid.
Fotosid tehti ka kolhoosi erinevatest tootmisharudest koos
sealsete töötajatega. Näituse
omaaegne kujundusplaan telliti
Tallinnas ARSi kujunduskunstnik Marika Lareteilt.
Kui 2011. aastal asusin Väi-

ke-Maarja muuseumi juhatajana
tööle, tutvustas tol ajal turismikorraldajana töötanud Ellu
Moisa kolhoosi näituse uuendusplaani. Mu töö muuseumis oli aastatel 2011-2018 aga
sedavõrd intensiivne kogude
korrastamise ja digiteerimise, muuseumi majas toimunud
küttesüsteemi renoveerimise ja
I korruse põrandate ehitusest
tingitud kolimiste, projektide
elluviimise, giidiprogrammide
läbiviimise, sündmuste korraldamise ja trükiste koostamise
tõttu, et püsinäituste täielikule
uuendamisele ei olnud võimalik
pühenduda.

MUUSEUMI JA MUUSEUMISÕPRADE KOOSTÖÖ

Näituse “Kogukonna mälu” et-

V

äike-Maarja Muuseumisõprade Selts on asutatud 8. oktoobril 2011. Seltsi eesmärk on
kaasa aidata Väike-Maarja Muuseumi tegevusele, kultuuripärandi säilitamisele (sh elava
pärandi säilimine), uurimisele ja tutvustamisele. Selts ühendab omakultuurist huvitatud
inimesi erinevatelt elualadelt, hetkel on seltsis kaheksa aktiivset liiget. Iga liige on tegev
enda valitud kultuuripärandi teemaga ning kaasab ja ühendab teema arendamisse toetajaliikmeid.
Alates novembrikuust 2011 korraldab Selts muuseumisõprade mõttetalguid ja ainelisi talguid
muuseumikogude korrastamiseks ja nende kasutatavamaks muutmiseks. Selts on paiga oluliste
suurkujude tähtpäevade tähistamise korraldaja ning kogukonnamälu oluliste teemade esiletõstja,
paikkonna identiteedi tugevdamisele suunatud tegevuste elluviija, pärandiretkete korraldaja.

ELLUVIIDUD PROJEKTID:

2012: „Väike-Maarja seltsimaja 100 kinopäeva ja näituse korraldamine“, rahastajaks KOP.
2012–2013: „Eduard Leppiku fondi talgute korraldamine“, rahastajaks KOP, millega muudeti kasutatavamaks Eduard Leppiku kogutud pärand ning parandati kogu säilitustingimusi.
2013: „Männisalu küla raamatu väljaandmine“, rahastajaks KOP.
2013–2014: „Georg Lurichi teemaseina loomine Väike-Maarja muuseumisse“, rahastus: Leader-programm, KOP, teostaja Eesti Spordimuuseum.
2014 „Vaimse pärandi valdkonnaga seotud Pandivere piirkonna fotokogu koondamine“, rahastus
Virumaa pärimuskultuuri programm.
2014 „Paigaidentiteedi tugevdamine Eduard Leppiku kogutud pärandi tutvustamise kaudu”, rahastus: KOP, Väike-Maarja Vallavalitsus.
2015 „Arno Kasemaa 100. sünniaastapäeva tähistamine“, rahastus: Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
2015 Näitus „Juured“, rahastus: KOP, Rahvakultuuri Keskus.
2016 „Väike-Maarja muuseumi kolhoosi ajaloo näituse tõlkimine“, rahastus Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
2016 „Väike-Maarja kohaloo vanimate allikate tõlkimine ja toimetamine“, rahastus KOP.
2019 „Virumaa koolinõuniku ning seltsitegelase Märt Meose käsikirjade e-raamatuna väljaandmine“, rahastus (osaline) Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
Seltsi liikmed on vabatahtlikena kaasa töötanud paikkonna pärandimaterjalide süstematiseerimisel. Alates 2012. aastast on seltsi liikmed suure panuse andnud Eduard Leppiku kui kogukonna
pärandi koguja materjalide säilitustingimuste loomisel ja süstematiseerimisel.
Selts on alates asutamisest parandanud muuseumi ruumide ilmet ja koostanud näitusi ning
muid väljaandeid (nt 2016. aastal paikkonna legendidel ja päris lugudel põhinev värviraamat ja
koos Väike-Maarja gümnaasiumi õpilastega animatsioon „Jõumees“, mis tutvustas Georg Lurichit.
Koos Väike-Maarja põllumeeste seltsi pärandkultuuri osakonnaga toimetatakse ühistööna
portaali Pandivere pärandkultuur ja uuritakse Väike-Maarja valla agraarajalugu.
2020. aastal taastati Väike-Maarja Muuseumisõprade Seltsi algatusel ja koostöös Eesti Endiste
Metsavendade Liiduga Väike-Maarja valla oluline turismiobjekt Lebavere metsavennapunker –
oluline tähis kogukonnamälu edasikandmisel.

tevalmistused algasid 2020.
aasta lõpus, kui Väike-Maarja
Muuseumi praegune juhataja
Edgar Tammus kutsus koostama Väike-Maarja muuseumi
uue ekspositsiooni kontseptsiooni ning lahti kirjutama kahe
korruse teemade sisulist ja vormilist osa. Näituse kunstilise
kujundaja otsingul tuli esimesena mõttesse Mary Tammet ja
õnneks oli ta nõus sellesse ettevõtmisse oma aega panustama.
Sisearhitekti pilguga tuli appi
Väike-Maarja valla ehitusnõunik Heli Aade. Ruumide kaupa
uuendamise järjekorra valik
langes lõpuks II korrusele: teemadele taludest, kolhoosidest
tänapäevani.
Tänavu kevadeni oli Väike-Maarja muuseumi II korruse püsiekspositsioon oma põhiosas säilinud muutumatuna
– nii nagu see oli 1988. aastaks
valminud. Kunagise kolhoos
“Kevade” asutamise tuppa ja
“Kiire” kolhoosi esimehe (Boris
Gavronski) töökabinetti oli paigutatud ruuminappusel hoidla ning II korruse väikesesse
näitusetuppa kolisime seoses I
korruse põrandate vahetusega
2013. aastal talutoa. Ed. Vilde
nimelise kolhoosi tislerite poolt
valmistatud raamistik hoidis
kindlalt koos Eestis ainulaadset

näitust – Väike-Maarja kolhoosi
40. aastapäevaks valminud ekspositsiooni.
Uue püsinäituse ettevalmistamise käigus oli üks kindel teadmine – omaaegne väga
põhjalikult koostatud näitus
tuleb säilitada. Siin aitas meid
üliprofessionaalne
fotograaf
Jaan Krivel, kes pildistas näituse
üks ühele üles, et see “paigutada” hiljem kompaktselt suurte
raamatutena uue näituse osaks.
Massiivse statsionaarse stendinäituse lahtivõtmisel oli asendamatuks abiks Väike-Maarja
valla majandusosakonna meeskond.

MISSIOON – PÄÄSTA
GAVRONSKI KABINETI
MÖÖBEL!

Muuseumi juhataja Edgar Tammus mõtiskles Väike-Maarja
kolhoosi esimehe Boris Gavronski kabineti mööbli äratoomisest muuseumi.
Pärast Väike-Maarja õppekeskuse tegevuse lõppemist
endises kolhoosikeskuses oli
kabineti mööbel saanud katuse
läbijooksude tõttu kahjustada
ning nägi trööstitu ja väsinud
välja.
Leidsime, et muuseumi II
korruse vabad ruutmeetrid
võimaldavad vabalt tuua kogu

Muuseumi II korruse terviklik näitus “Kogukonna mälu”
idee on ühendada Väike-Maarja, kogukondliku mälu, tuues
esile lood taludest, küüditamistest, repressioonidest ja
metsavendlusest, väikeste kolhooside loomisest omaaegse
võimsa Väike-Maarja kolhoosi
kujunemiseni ning sealt edasi kuni esimeste ettevõtete
asutamiseni taasiseseisvunud
Eestis, Väike-Maarja valla loomise ja kestmise lugu. Tänastel
kogukonnaliikmetel on näituse
temaatikaga otsene suhe, kuna
sellesse ajaperioodi jäävad elu,
töö ja kogemused.
Kõnetavat näitust vaadatakse ka üksi, kuid üksi koostatakse seda harva. Näituse „Kogukonna mälu“ põhikoostajad on
Marju Metsman Väike-Maarja
Muuseumisõprade Seltsi eestvedajana ja Edgar Tammus
Väike-Maarja muuseumi juhatajana, näituse kujundaja on
Mary Tammet, sisekujundajana
hoiab silma peal Heli Aade. Väike-Maarja Muuseumisõprade
Seltsi liikmed Heili Tammus,
Tiiu Maran, Kristel Lehtme ja
Annika Michelson on seni andnud asendamatu panuse näituse tekstide toimetamisel, näituse keskkonna ehitusel ja lastele
mõeldud tegevuste ettevalmistusse panustamisel. Südamest
on abi osutanud muuseumi
perenaine Mare Laane. Kõik
kaasaaitajad leiavad detsembris
oma nime muuseumis asuvalt
näituse tänutahvlilt.
Tänaseks on näituse “Kogukonna mälu” koostamist
rahastanud kohaliku omaalgatuse programm, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa
ekspertgrupp ja Väike-Maarja
vald.
Töötame edasi kogukonnamuuseumi, Väike-Maarja muuseumi 35. aastapäevaks detsembris 2021!
Marju Metsman
Väike-Maarja
Muuseumisõprade Seltsist

Boris Gavronski kunagine kabinet on muuseumi II korruse kolhoosiosa näituse keskseks elemendiks.
Foto: Kristel Kitsing
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Eiprisse saabus kauaoodatud valgus
Augusti viimasel laupäeval kohtusid väikses Eipri külas endised
ja praegused eiprilased ja Eipri
sõbrad ning küla sai valgemaks.
Kuidas oled Eipriga seotud?
Luule Lumiste-Truusa:
„Juhtumisi elasid minu mõlemad vanavanemad ja vanemad
Eipris. Sellest tulenevalt sündisin ka mina sinna külla. 13aastaselt kolisin Väike-Maarjasse.
Olen väga tänulik teile sellise korralduse eest ja muidugi
endale, et seekord kohale tulin.
Sain nii mõndagi teada Eipri kohta, mida varem polnud
kuulnud. Ka ilmategija oli selle
ringkäigu/ürituse poolt ja andis
endast parima.
Minu jaoks tegi õhtu eriliseks
veel see, et nädal varem leidsin
otsingu käigus Facebooki kaudu üles oma lapsepõlve mängukaaslase, kellest ei teadnud mitte
midagi 34 aastat. Tänu teie korraldatud üritusele võttis ta ette
paaritunnise tee ja kohtusime
silmast silma oodatust varem.
Selle õhtupoolikuga sain nagu
suure kotiga tagasi armastust ja
hingerahu lapsepõlvest.“
Siin väljatoodud vastused on
kokkutulekul kõlanud küsimustele. Selliste ürituste suureks
väärtuseks on ikka kohtumised, vestlused, meenutused
ning koos loodavad uued mälestused. Ühiselt külastati Eipri
kaugeimat punkti – Lebavere
metsavennapunkrit. Kui endiste
kooli, kinosaaliga kolhoosikontori ja töökoja asukohti külas
üldiselt siiani teatakse, siis kus
asusid ja mida endast kujutasid
karjalage, karuauk, Loi tiik? Milline küla osa oli Eipri-Väljaotsa? Nendele küsimustele andis
vastused ringkäik Eipris Väike-Maarja muuseumi juhataja
Edgar Tammuse juhtimisel.
Üks Eipriga seotud lugu
„Minu koolitee algas Eipri
algkoolis aastal 1965. Meie koolielu möödus ühes väikses klassiruumis, mille suurus oli umbes
40 m². Sinna mahtusid ära kõik
neli klassi ning õppetöö toimus üheaegselt. Esimesse klassi
läksime tollel ajal mina ja üks
tüdruk ja me olime pinginaabrid neli õppeaastat. Meil oli üks
õpetaja, kes jagas koolitarkust

Fotod: Janek Pärn

Simuna perepäev õnnestus taas

Eipris süttis kauaoodatud tänavavalgustus. Fotod: Heili Tammus

Tuleteater Zerkala pakkus säravaid ja erakordseid elamusi.
ja õpetas ka tööd tegema, tegime näitemängu ja laulsime
tähtpäevadel südamlikke laule
vanematele. Juhtus ka seda, et
teinekord oli vaja nurka seisma
minna, et oma tegude üle järgi
mõelda – mis need olid, arvake
ise… Oli väga tore aeg!
Tervitustega Matti Eljaste,
Eipri küla elanik aastast 1958.
Tänapäeva ettevõtlikud eiprilased tutvustasid oma tegemisi
ja ettevõtteid: Paemurru ja Adra
talu, Viru Arborist OÜ, Helmar
Ehitus OÜ, Lotus Massaaž OÜ,
Räägu Ehitus OÜ.

Millisena kujutad Eiprit ette
20 aasta pärast?
Kristin Meriloo: „20 aasta
pärast on Eipris palju inimesi
ja tegevusi. Rohkelt on lastele
mõeldud tegevusi ja külamaja
juures erinevaid võimalusi õuemängudeks. Toimub palju üritusi, mis kutsuvad inimesi kohale.
Küla ja külatee on korras. Ehk on
Eipris isegi väike külapood.“
Sissejuhatuseks
õhtusele
tänavavalgustuse
süütamisele loeti ette endise Eipri koolmeistri ja postipunkti pidaja
Aleksander Seina 1943. a talvel

saadetud kiri Vao vallale. Avalduses kurtis ta, et Eipris ei olnud elektrivalgust, mis raskendas postitööga tegelemist ning
soovis, et talle eraldataks petrooleumi ostu luba.
Kuigi vahepeal on Eipri külatänav ka öist elektrivalgust näinud, oli sellest puudust tuntud
nüüdseks pea 30 aastat. Avamisel tunnustas Väike-Maarja
vallavanem Indrek Kesküla Eipri
küla järjepidevust ja ühtehoidmist tänavavalgustuse organiseerimisel. Säravaid ja erakordseid elamusi pakkus tuleteater
Zerkala. Ja kui siis kauaoodatud
tänavavalgustus süttiski, kõlasid üle küla rõõmuhüüded ja
aplaus. Kohe kasutati ka võimalust turvalisteks öisteks jalutuskäikudeks kodukülas.
Eipri küla kokkutulekut ja
tänavavalgustuse avamist korraldas Eipri Külaselts. Projekti
„Valgustatud Eipri“ rahastati
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, sündmuse korraldamisele panid õla
alla ka Väike-Maarja vallavalitsus ja Eipri külaselts. Eipri
küla tänavavalgustus valmis
tänu ettepaneku võidule Väike-Maarja
kaasava
eelarve
konkursil.

T

Olge terved ja kohtumiseni
25. septembril kell 14.00 Avispeal, Liivaojal! Kes pole meid
varem külastanud, siis lihtne on
meid leida, jälgides Avispea kes-

Triigi külaseltsi ruumidesse
soetati lauanõud

kuses pruuni suunaviita „Avispea mõõk”.

Triigi külaseltsi tegevuse eesmärk on
korraldada
külaelu
arengut Triigis. 2020.
aasta kohaliku omaalgatuse
programmi
(KOP)
sügisvooru
projekti rahastusega soetati kogukonnakööki lauanõud ja
köögitarvikud. Projekti tulemusena on
MTÜ-l Triigi Mõis
mitmesuguste tegevuste
läbiviimiseks
olemas korralikult sisustatud köögiruum
koos köögimööbli ja
-tehnika ning laua- Kogukonnaköögi sisustamine aitab kaanõude ja köögitar- sa seltsitegevuse mitmekesistamisele.
vikutega.
Erinevaid Foto: Kertu Anslan
taldrikuid, kohvitasse, joogiklaase, pokaale, söögiriistu on 60-le, puljongitasse 40le, lisaks laua katmiseks vajalikud kausid, morsi- ja koorekannud,
suhkrutoosid, vaagnad, pumbaga termosed jm. Nõud telliti Arkogren OÜ-st.
Külaseltsi ruumides ja kogukonnaköögis toimuvad üritused
võimaldavad ligipääsu kõigile huvilistele. Ruumid koos köögiga on
avalikuks kasutamiseks avatud viiel päeval nädalas õhtuti Triigi
spordihoone lahtiolekuaegadel.

Meret ja Raul Oja
MTÜ Võnnusvere OK

Aule Rebane
MTÜ Triigi Mõis liige

Kaitseliidu Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu mullu Avispeal. Foto: Kristel Kitsing
muste esitamiseks.
Muusikalisi vahepalu pakub
Tiia Paist ja loomulikult on kaetud ka traditsiooniline kohvilaud.

Auli Kadastik
Simuna rahvamaja juhataja

Heili Tammus
Eipri Külaselts

Avispeal tähistatakse taas vastupanuvõitluse päeva

änavu tähistame vastupanuvõitluse päeva ja
mälestusmärgi Avispea
mõõk kaheksandat aastapäeva 25. septembril.
Eelmisel aastal külastas meie
kokkutulekut Kaitseliidu Viru
maleva pealik kolonelleitnant
Jaanus Ainsalu. Tutvudes meie
ürituse olemuse ja sisuga, tegi
kol-ltn Ainsalu ettepaneku, et
käesoleva aasta kokkutulekule
tooks Kaitseliit kohale relvanäituse ja annaks põhjalikuma
ülevaate oma tegemistest. Kui
suurel määral tehnikat kohale tuuakse ja kui suure isikkoosseisu Kaitseliit saab kokku
panna, oleneb kehtivatest piirangutest seoses covid viiruse
levikuga. Näitus kindlasti ära ei
jää. Kes on meie igaaastased külalised olnud, teavad, et tegevus
toimub enamasti vabas õhus ja
loomuliku ventilatsiooniga avaras ruumis. Ilmaolud üritust ei
sega.
Lisaks kaitseliitlastele on
esindatud ka naiskodukaitsjad
ja kodutütred. Kellel tekib huvi
antud organisatsioonide tegevusest rohkem teada saada, siis
siin on just õige koht oma küsi-

15. augustil toimus Simuna allika juures perepäev, kus jagus meelelahutust nii suurtele kui väikestele osalejatele.
Lapsed said möllata batuudil ja teha Vaasi hobutalu ponidega
sõitu. Jätkus kauplejaid laadal põnevate kaupadega ja ka ostjaid.
Toimusid vahvad kontserdid nii Simuna rahvamaja kollektiividelt
kui ka väljastpoolt.
Seoses koroonapiirangutega jäi küll proovideks vähe aega, aga
sellegipoolest seadsid ennast esinemiseks ehteisse Kapell, naisrühm Simone ja line-tantsurühm LustiLine. Abiks olid kaunites
kostüümides daamid tantsustuudiost Alima. Vahva laulutüdruk
Aliise Kull aga avas pidulikult Simuna perepäeva ajakohase lauluga „Väikse lapse rõõm“. Rõõmu jätkus kõigile, sest ilmataat oli
sel päeval täitsa „Simuna mees“. Väikse ehmatuse küll tegi, aga
õnneks kahe kontserdi vahepeal. Saime rahulikult nautida kauneid laule Elise ja Hanna esituses ning perepäeva lõpukontserti
Jüri Pootsmanniga. Igati tore ja tegus päev!
Tänan siiralt kõiki esinejaid ja abilisi, kes tegid 12. Simuna perepäeva võimalikuks ja pühapäeva säravaks. Aitäh teile!
13. perepäev on plaanitud korraldada Simuna rahvamajas 12.
detsembril 2021. Loodame, et see on ikka võimalik. Eelmisel aastal
jäi ära seoses piirangutega. Lootus peab jääma!
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Väike-Maarja valla teedel tuhisesid jalgratturid

V

äike-Maarja
valla
sportlikku ja tegusat
suve kroonis augusti
viimasel
pühapäeval
peetud meeleolukas ja sportlike
väljakutseid pakkuv Pandivere
rattasõit.
Võistlust peeti kokku neljal
erineval distantsil ja kokku oli
registreerunuid 323 rattasõpra.
Kõige väiksemad, sünniaastaga 2015 ja nooremad, trotsides
hommikust seenevihma, startisid Ebavere kergliiklusteel 300
m distantsil, vanemate valvsa pilgu ja emotsionaalse toe
saatel. Võidu sai sõita kahes
masinaklassis:
kaherattalised
omaette ja jooksurattad, abiratastega sõitjad ning tõukerattad üheskoos. Kokku startis 41
mudilast ja tõenäoliselt vuravad
nad nüüdki veel oma ratastega ringi, tähtis numbrimärk „1“
ilutsemas lenksu küljes.
Noortesõit, pikkusega 1,9
km, kulges laugel maastikul
Ebavere terviseradade servas
ja sisaldas juba pisut vanemate
(2009–2014 sündinud) ja kogenenumate ratturite võiduajamist. Nii mõnegi noore pedaalitallaja varustus lubas arvata, et
tegemist tõsisema spordimehega. Sõidu lõpetas 46 noorratturit, 29 poissi ja 17 tüdrukut.
Noormeestest võitis Ander Janno, järgnesid Marten Seesma ja
Markus Kull. Neidude esikolmikus triumfeeris Merit Nõmmiste, kes üldarvestuses finišeerus
kolmandana, teine Jette Kriit
(üldarvestuses 11), kolmas Ketlin
Kull (üldarvestuses 16). Väga sitked tüdrukud!
Rahvasõidu rada kulges tasasel maastikul Ebavere ja selle
ümbruse teedel, läbides üllatusena ka Kiltsi mõisa ning kulgedes läbi Kiltsi asula ja Ebavere
tööstuspargi ringiga terviseradadele tagasi, moodustades 19
km ringi. Rahvasõidul startis

Rahvasõidu start. Foto: Riho Lüüs
118 osalejat ja võistlusrada oli
sobilik igaühele, olenemata varasemalt läbitud kilomeetritest
või rattamargist. Loomulikult
sõideti siingi võidu ja tulemuse
peale, võidu iseenda, sõbra või
naabriga. Kui rahvasõidus startijate esimene pool kihutas võimaluse avanedes tuhatnelja finiši poole, siis teine stardigrupp
kõigepealt plaksutas enesele
ja asus siis rahulikult minema,
nautides mõnusaid radu, energilisi kaasaelajaid ja kohalikke
vaatamisväärsusi. Rahvasõidu
võitis Liivar Saaremäe, teine
Rait Läänemets ja kolmas eelmise aasta võitja Tair Stalberg.
Naiste esikolmikusse kuulusid
Katrin Rohtmaa, Helerin Krais
ja Kaili Rätsep. M18 vanuseklassi võitis üldarvestuses teisena
finišeerinud Greg-Emil Pärn,
teine Pärtel Valge ja kolmas
Thristo Paju. N18 vanuseklassis
tegi suurepärase sõidu Mairit
Kaarjärv, lõpetades üldarvestuses kolmandana, teine Mirtel

uhastus

Laht ja kolmas Liisi Lohk.
Põhisõidu rada üllatas osalejaid mõnusa 10 km singer-vingeriga Ebavere terviseradade
tõusudel-laskumistel, siirdudes
sealt 21 km laugemale asfaldi-,
kruusa- ja metsateedele, võttes korraks hoogu maha Kiltsi
mõisa pargiteedel tiirutamise-

LÜHIDALT
Rattasõidud
Jalgrattahooaja mitmed alad hakkavad selleks hooajaks läbi saama
– mõni maanteesõit ja maratonid ning koos sügisega alustab cyclo-crossi hooaeg, mis kestab tänavu kuni novembrini. Riigi tasemel cyclo-cross peaks kõigi eelduste kohaselt jõudma ka tänavu
Rakke staadionile. Esialgu on võistlus planeeritud 30. oktoobriks
ja RMW transport CX karikasarja Rakke etapina. Eelmisel aastal
oli tegemist Rakkes kõige osavõturohkema cyclo-crossiga Eestis ning loodame võistluse toimumisel vähemalt paarisaja ratturi
osavõttu Rakke atraktiivsel ja hästi jälgitaval rajal. Cyclo-cross on
põnev ja vaatemänguline ala ning pealtvaatajad on teretulnud ratturitele kaasa elama. Täpsem reklaam juba järgmises lehes.

Seeniorsport
15. augustil toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis. Vanuseklassis 70+ paarismängus tulid kuldmedalile Aarne
Innos (Võsu) ja Väino Stoltsen.
Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 54. suvespordimängud toimusid 31. juulist kuni 1. augustini Narvas. Vanuseklassis 80+ esindas L-Virumaad V-M vallast Ennu Aoveer, kes sai 60 m
jooksus ja hoota kaugushüppes hõbemedalid.

Maadlus
Laupäeval 28. augustil osalesid valla noormaadlejad Märjamaal
Eesti meistrivõistlustel kreeka-rooma ja naistemaadluses täiskasvanutele, kus saavutasid järgnevad kohad: Jonete Visnapuu – 2.
koht, Eva-Maria Raudsepp – 3. koht, Kristjan Jaago – 5. koht, Joel
Visnapuu – 6. koht.
Laupäeval 14. augustil Helsingis toimunud rannamaadluse
meistrivõistlustel kadettide vanuserühmas saavutati järgnevad
kohad: Eva-Maria Raudsepp – 1. koht, Kristjan Jaago – 1. koht.
8. augustil Ungaris toimunud rahvusvahelisel maadlusturniiril
näitas noormaadleja Anu -Liis Raudsepp südikat maadlust ja saavutas esikoha.
7. augustil osalesid noormaadlejad Lihulas Eesti meistrivõistlustel sumos, täiskasvanute klassis. Tulemused olid järgmised:
Jonete Visnapuu – 1. koht oma kaalus ja 3. koht absoluutkaalus,
Eva-Maria Raudsepp – 3. koht, Joel Visnapuu – 3. koht.
7. augustil toimunud Valga lahtistel meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses võideldi välja järgnevad kohad: Virgo Raja –
2. koht, Astor Argos – 3. koht, Siim Argos – 5. koht.

B

ga, läbides Väike-Maarja asula ja
tööstuspargi ning kihutades tagasi, et läbida taas 10 kilomeetrine hingemattev või kosutav
metsarada, seda olenevalt siis
muidugi juba ettevalmistuse tasemest. Põhisõidul triumfeeris
teist aastat järjest võitjana Taavi
Kannimäe, Hendrik Kivilo ja Ja-

nek Resevi ees. Väike- Maarja
valla parim oli napilt poodiumilt välja jäänud Kalle Piirioja, kes saavutas neljanda koha.
Naistest võidutses Merili Sirvel,
järgnesid Mairis Õispuu ja Maris
Kaarjärv. Põhisõidul startis 97
rattasportlast.
Mõnusat powerit ja emot-

siooni lisasid võistlusele kindlasti kõik kogukonna elanikud,
kes lisaks raja turvalisuse tagamiseks ka võistlejaid häälekalt
ergutasid, muusikat mängisid
või lihtsalt tantsu lõid. Just see
ongi õige spordipidu, kui terve
kogukond naudib täiega, vaimu
ja väega.
Kindlasti andsid hea, sõna
otseses mõttes „energialaksu“
ka trobikond herilasi, kes metsas võidusõitjaid varitsesid. Kui
muidu oli meedikul ääretult
igav päev, siis vähemalt ühele
paistes käele õnnestus tal pai
teha küll.
Pandivere rattasõidu korraldajad kummardavad sügavalt
ja tänutundega kogu oma üksmeelse ja tööka meeskonna ees.
Täname kõiki inimesi, kes
meid selle sündmuse korraldamisega nõu ja jõuga aitasid ning
aitäh osalejatele, sest ilma teieta poleks see tore spordipäev
toimuda saanudki.
Täname
toetajaid:
Väike-Maarja vald, BGM Ehitus
OÜ, Graanul Invest, Antaares
AS, Baltic Agro AS, Ilves Transport OÜ, Puhastusekspert OÜ,
Farmi Piimatööstus AS, OÜ Nõo
Lihatööstus, Muhe Mesi OÜ,
Rattabaas OÜ, Skuba Eesti OÜ,
Orako OÜ, Royal Unibrew Eesti
OÜ, Kaarma KT AS ja Kartul Simunast.
Südamlikud tänud: Ebavere
Tervisespordikeskus,
VäikeMaarja Päästekool, Vooremaa
Centrum/ Rattabaas, Kiltsi külarahvas, Vao külarahvas, Kiltsi mõis, Sirbi talu, Argo talu,
Paemäe talu, Route 22, Kadi
Jääger, Sulev Saar, Maarjailu OÜ,
videomees Taavi Luik, fotograaf
Riho Lüüs, fotograaf Erki Mental, fotograaf Kristel Kitsing.
Kohtumiseni Pandivere rattasõidul 2022!
Jane Kool ja Kalle Kriit

Rakke rattamaraton tõi starti
pea tuhat pedaalide tallajat

osch Eesti maastikurattasarja viies
etapp, Škoda Laagri 21. Rakke rattamaraton tõi Lääne- Virumaa pikima traditsiooniga maastikusõidu
starti ligi 800 suurt ja väikest maastikuratturit.
Vihmamärjal ja libedal rajal püsis meeste
esikolmik koos lõpumeetriteni. Lõpukiirendus oli kõige võimsam endisel maateeprofil Gert Jõeäärel (Veloplus) ajaga 01:49:32.
Kohe tema järel lõpetas sama ajaga valitsev
maastikurattamaratoni Eesti meister Josten Vaidem (Fixus) ning kolmandana ületas
finišijoone käesoleva aasta olümpiakrossi
meister Martin Loo (Redbike Team I) ajaga
01:49:33.
„Võistlus läks huvitavalt, rada oli äge ja
olime enam-vähem võrdsed kõik. Mul õnnestus õigel ajal laskumisel“ ette saada ja
siis oli vaja täiega kurve võtta, kirjeldas Jõeäär võistlust, kes kindlustas pärast Rakkes
saavutatud võitu veel Bosch Eesti maastikurattasarja liidripositsiooni.
Naiste põhisõidu võit kuulus koduradadel võistelnud Greete Steinburgile (Spordiklubi Rakke naiskond) ajaga 02:08:56,
teiseks tuli Mari-Liis Mõttus (Haanja rattaklubi) ajaga 02:09:35 ning kolmandaks
Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) ajaga
02:10:18.
„Võit tuli kodus ära, nii et väga hea meel
on,“ rõõmustas Steinburg, kel viimasest
võidust kodumaal palju möödas ning enesetunne polnud ka just kõige parem, aga
teistel tüdrukutel oli vist rohkem ebaõnne
ja toimus ka päris palju kukkumisi. „Pikalt
sõitsime koos Mari-Liisiga, kuid 2 km enne
lõppu ta eksis ja umbes seal olingi plaaninud ka kiirendada – sealt saingi paraja vahe
sisse. Tegin lihtsalt oma sõitu ja seekord

Rakke rattamaratoni start. Foto: Bosch Eesti Maastikurattasari
läks õnneks,“ selgitas Steinburg võidu tagamaid ja lisas, et talle sobivadki just rasketes
oludes sõidud.
19 km poolmaratoni võitsid Riko Tammepuu (CFC) 00:48:38 ja Mairit Kaarjärv (spordiklubi Rakke naiskond) ajaga 00:54:00.
Võistluse raames jagati ka Lääne-Virumaa meistrimedalid maastikuratta maratonis. Kuuest jagatud meistritiitlist koguni viis jäeti koju. Tütarlaste klassi parim
oli Mairit Kaarjärv, poiste parim Thristo
Paju, nais-seeniorite parim Maris Kaarjärv,
mees-seeniorite parim Kalle Piirioja ja naiste parim Greete Steinburg. Lisaks meistritele said hõbemedalid Markus Kull ja Eliise

Kivistu ning pronksmedalid Mirtel Laht ja
Laura Lepasalu.
Võistluse peakorraldajana tänan kõiki
abilisi, kes võistluse õnnestumiseks panustasid ja leidsid natuke mahti oma nädalavahetuse toimetuste kõrvalt. Tänusõnad ka
Oru tänava korteriühistutele mõistva suhtumise eest parkimise probleemide lahendamisel. Tänud toetajatele, kes panustasid
võimaluste piires võistluse õnnestumiseks
ja eelarve tasakaalustamiseks. Suur, suur
kummardus kõigile!
Enno Eilo
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Uus hooaeg Rakke kultuurikeskuses

uve algusest on kultuurikeskuse ümber aed ja sellel silt, et
võõrastele pole siia asja.
Juuni algusest algas majas
remont. Rakke multifunktsionaalse
keskuse renoveerimise käigus toimub
küttesüsteemide renoveerimine, välisfassaadi soojustamine, perearstikeskuse ruumide väljaehitamine, muusikakooli ruumide remont, ventilatsiooni
väljaehitamine, kultuurikeskuse ruumide parendamine (WC juurdeehitus,
lavatagune abiruum taidlejatele). Remonditööd lõppevad selle aasta lõpus
ja maja peaks olema taas avatud 2022.
aasta jaanuarist.
Mis siis toimub niikaua? Kuidas oleme ennast paigutanud ringitundidesse
ja kus toimuvad tegevused? Rahvatantsuringid oleme kooliga kokkuleppel
kõik viinud kooli saali. K-Tantsukool
alustab oma tantsutundidega lasteaia
saalis. Muusikakool toimetab nii kooli

Hoolimata maja remondist alustavad
ringid uut hooaega. Foto erakogu
kui ka raamatukogu ruumides. Laste
laulutunnid saavad toimuma samuti
raamatukogu ruumides. Kõik ringid
ootavad oma ridadesse uusi liikmeid,

kel vähegi tahtmine liituda kas lauljate
või tantsurahvaga, võtke julgelt juhendajal nööbist kinni või pöörduge minu
poole – viime teid kokku!
See neli kuud möödub ruttu ja loodame kõik peagi kohtuda vanas-uues
renoveeritud majas.
Ja üritused proovime ka korraldada
meie olemasolevate saalidega koostöös ja vastavalt olukorrale, maskidega
või tõenditega. Kindlasti ei jää ära laste
lauluvõistlus, hingedepäeva kontsert,
advendiaja alguse vastuvõtmine, jõululaat ja veel väiksemaid ettevõtmisi on
tulemas.
Tutvu uuel hooajal alustavate ringidega ja löö julgelt kaasa!
Kultuurikeskus soovitab retsepti:
tantsi, laula, näitle oma vaba aeg täis,
et ei jääks aega viriseda asjade üle,
mida sa muuta ei saa!
Rene Põllumaa
Rakke kultuurikeskuse juhataja

Kunstiringid alustavad
2. septembril alustas Väike-Maarja
seltsimajas taas täiskasvanute kunstiring, mis käib koos neljapäeviti kel 18–
20.
15. septembril alustab Rakke raamatukogus kunstiring nii täiskasvanutele
kui väiksematele huvilistele. See hakkab koos käima kolmapäeviti kell 18.

Mõlemas pole oma vahendeid vaja
kaasa võtta (kui just tungivat soovi
pole), need saab kohapeal. Katsetatakse
erinevaid vahendeid ja lähenemisnurki, viljeleme joonistust, maali, kollaaži
jm, külastame kunstinäitusi, süveneme
kompositsiooni ja värvijoone maailma
saladustesse, lisaks kultuuri- ja kuns-

tilugu, mis hetkesse sobib.
Kaasa võtta mõnus meel ja huumorisoon, katsetamishuvi ja mängulust.
Eelnev kogemus pole oluline.
Lisateave: õp Suokass (tel 5814
4075), Terje Kümnik Väike-Maarjas (tel
530 4437), Rene Põllumaa Rakkes (tel
5569 2792).
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Triigi spordihoones toimuvad võrkpalli treeningud täiskasvanutele E ja K
kell 19.00–21.00.
Oktoobris alustab Väike-Maarja muusikakoolis tööd eelklass. Jälgi reklaami. Registreerida saab tel 503 1910.

Rakke kultuurikeskuses 2021/2022
Ringi nimi/ tegevus
Rahvatantsurühm Agatantsulust
Rakke koolis

Aeg
E 18.30–20.30
(oktoobrist)

Juhendaja
Riina Gull

Kontakt
329 1879, 5131 419,
kultuurikeskus@rakke.ee

Rakke naisrühm
Rakke koolis
Rakke naisansambel
Rakke raamatukogus

N 18.30–20.30
(oktoobrist)
T 18.00–20.00
(alates 05.10)

Liia Alling

329 1879, 5559 3309,
kultuurikeskus@rakke.ee
329 1879, 5569 2792,
kultuurikeskus@rakke.ee

Eakate tantsuring
Kadakane Rakke koolis
Eakate lauluring
Rakke raamatukogus
Laste lauluring
Rakke raamatukogus

E 16.00–17.30

Helen Potman

K 15.00
(alates 29.09)
E 17.00
Eelkool
(alates 20.09)
E, N 14.30
R 14.00
(Alates 16.09)
K 13.30
1.-4. kl
15.00–16.00
5.-9. kl
N 17.30
1xkuus
R 18.45

Rene Põllumaa

E 13.50
14.50

Riina Gull

L 13.00
P 11.00

Riina Gull

329 1879, 5131 419,
kultuurikeskus@rakke.ee

N 18.00
(alates 07.10)
K.18.00
(alates 15.09)

Ain Kõiv

329 1879, 5669 3539,
kultuurikeskus@rakke.ee
329 1879,5569 2792
kultuurikeskus@rakke.ee

Laste šõutants (alustavad okt)
Rakke lasteaias
Täiskasvanute paberiring
Rakke raamatukogus
Vinyasa jooga
Rakke raamatukogus
Rakke kultuurikeskuse
7.-9. kl segarühm
5.-6. kl segarühm
Rakke koolis
Rakke kultuurikeskuse
C segarühm
Rakke koolis
Pilliring
Rakke raamatukogus
Kunstiring
Rakke raamatukogus

Rene Põllumaa

Rene Põllumaa

329 1879, 525 6938,
kultuurikeskus@rakke.ee
329 1879, 5569 2792,
kultuurikeskus@rakke.ee
329 1879, 5569 2792,
kultuurikeskus@rakke.ee

K-Tantsukool

329 1879, 5569 2792,
kultuurikeskus@rakke.ee

Külli Tälli

329 1879, , 56982705
kultuurikeskus@rakke.ee
329 1879, 528 6641,
kultuurikeskus@rakke.ee
329 1879, 5131 419,
kultuurikeskus@rakke.ee

Ivi Lõomets

Kristen Suokass

Väike-Maarja spordihoones 2021/2022
Ringi nimi/ tegevus Aeg
Maadlus
Noorem rühm
E, K, R
17.30–19.00
Vanem rühm
E, K, N, R
19.00–20-15
Korvpall
Alustab 20.09
1. klass
E, K, N kl 12–13
2.-4. klass
E, T, K, N 13–14.30
R 12-13.30
5. klass ja vanemad
E, T, K, N 14.45–16.15
R 13.30–15.00
Laskmine
E, N
lasketiir
alates 5. klassist
14.00–18.00
Suusatamine
Algajad
Ebavere
E, N 18.00
Edasijõudnud
E 18.00
T 17.00
N, R 16.00
Karate
6–10-aastased
T, N 14.00–15.30

Rühmatreening

11 a ja vanemad
T, N 15.30–17.00
T 18.30–19.30
Tabata
N 18.30-19.30
Power vinyasa
E 17.45–19.00
Teadlikkuse jooga

Juhendaja
Lembit Kalter

Kontakt
5344 6074
lembit.kalter@graanulinvest.com

Lembit Kalter

5344 6074
lembit.kalter@graanulinvest.com

Vaido Rego

529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee

Vaido Rego

529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee

Vaido Rego

529 4106
vaido.rego@v-maarja.ee

Jaanus Raidlo

5273846
jaanusrai@gmail.com

Maris Kaarjärv

528 1769
maris.kaarjarv@mail.ee
528 1769
maris.kaarjarv@mail.ee

Maris Kaarjärv

Sten Aru

52 60 611
sten@shukokai.ee

Sten Aru

52 60 611
sten@shukokai.ee
528 6641
nex@280@hotmail.com
528 6641
nex280@hotmail.com
55591486
liisjarv@gmail.com

Ivi Lõomets
Ivi Lõomets
Liis Järvamägi

Väike-Maarja seltsimajas 2021-2022
Ringi nimi
Kuremarjad
(seeniortantsurühm)
Kunstiring

Alima
idamaised tantsud
Väike-Maarja seltsimaja näitering
Pasunakoor
Eakate võimlemine

Kellele
Sobib igale
vanusele
Igale vanusele.
Osalustasu
õpilastele 5 €,
täiskasvanutele
10 €
Oodatud on kõik
huvilised
Oodatud on kõik
huvilised
Kõikidele
keskealistele ja
eakamatele, kes
soovivad tervist
tugevana hoida.

Kapell

Aeg
K 13.30

Juhendaja
Ene Saaber

Kontakt
5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee
5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

N 18.00

Kristen Suokass

T 17.30

Epp Kaljos

K 18.00

Erik Ruus

N 19.00

Vallo Taar

K 12.00
Ajakavas võib
tulla muudatusi

Liis Järvamägi

5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee

E 12.00

Sirje Sõnum

5648 0612

5563 8128
epp.kaljos@mail.ee
5302 4437
seltsimaja@v-maarja.ee
vallo.taar@mail.ee

Simuna rahvamajas 2021/2022
Ringi nimi
Mudilaste ansambel
Naisrühm Simone
Laulusolistid
Simuna kapell
Eakate tantsurühm
Tüdrukud
Lauluansambel
(noorem aste)
Line-tantsurühm
LustiLine
Tütarlaste ansambel
Vabatahtliku
tuletõrjeseltsi näitering Vesi Peale
Segarühm
Simuna Segased
Naisteklubi
Eakate klubi Elurõõm

Kellele
1. klass

Aeg
E 11.50
(Al 06.09)
Nii noortele kui
E 19.00
soliidsemas eas naistele (Al 13.09)
Koolieelikutele ja
T 14.00
põhikooli õpilastele
N 12.00
(Al 06.09)
Igas eas
T 18.00
rahvamuusikutele
(Al 14.09)
Eakamatele daamidele
K 13.00
(Al 08.09)
2.-3.klass
K 13.45
(Al 06.09)
Noortele ja keskealistele K 18.30
naistele
(Al 15.09)
7.-9.klass
N 15.00
(Al 06.09)
Igas eas huvilistele
N 17.00
(Al 23.09)

Juhendaja
Angela Raik

Noorematele ja keskealistele tantsuhuvilistele
Igas eas naistele

Auli Kadastik

Kõigile eakatele

P 19.00
(Al 26.09)

Auli Kadastik
Angela Raik
Eve Sarnet
Auli Kadastik
Angela Raik
Tiia Lepp
Angela Raik
Maie Rand

Kontakt
5560 1915
angela.raik@mail.ee
5558 3566
aulikadastik@gmail.com
5560 1915
angela.raik@mail.ee
501 1327
eve.sarnet@mail.ee
5558 3566
aulikadastik@gmail.com
5560 1915
angela.raik@mail.ee
5598 1651
tiia.lepp@mail.ee
5560 1915
angela.raik@mail.ee
5647 1100
maierand@hot.ee

55583566
aulikadastik@gmail.com
Mary Tammet 5143011
marytammet@gmail.com
Jüri Kalvet
323 7362
jyrka1936@hot.ee
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KOGUDUSTE TEATED
Väike-Maarja kogudus
Jumalateenistused toimuvad
pühapäeviti kell 13.00.
Kogudust teenivad
õpetaja Tauno Toompuu
ja diakon Juhan Rumm.
Diakon on pastoraadis teisipäeviti
kella 9.00–12.00.
Pastoraadis saab sündmuste
korraldamiseks rentida saali koos köögiga.
Info: diakon Juhan Rumm,
tel 5345 0943, juhan.rumm@eelk.ee
Koduleht: sites.google.com/site/eelkvaikemaarjakogudus
Facebook: EELK Väike-Maarja kogudus
Annetused: EELK Väike-Maarja kogudus
EE652200001120247658 Swedbank,
leinamaja taastamise toetamiseks lisada märksõna „leinamaja“

Avispea kogudus
Jumalateenistused
pühapäeviti kell 10.30.
Koguduse pastor
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

Simuna kogudus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.
Koguduse õpetaja 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

Rakke kogudus
Jumalateenistused
pühapäeviti kell 14.00.
Kogudust juhatab
diakon Tiina Teppo.
Aadress: Oru 6, 46301 Rakke
Info: tel 5623 1313
e-post: rakke.kogudus@gmailcom
Koduleht: rakkekogudus.weebly.com
Facebook: Rakke Kogudus
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus EE432200221044564569

VÄIKE-MAARJA
PUIT müüb
Väike-Maarjas
erinevat
puitbriketti ja 6 mm
pelletit.
Saadaval kandilist
nii tumedat kui
heledat ja ümmargust briketti.

VerKor OÜ
puhastusteenused

MÄLESTAME
HEINO KUNGLA			02.02.1945–01.08.2021
ALEKSANDER INGEROINEN
08.02.1950–21.08.2021
KALEV ÕIM			10.09.1952–16.08.2021
RAIVO RAIMLA			14.11.1955–01.08.2021
VELLO KABRAL			30.07.1962–12.08.2021
ELLENOORE VALL		 08.09.1933–14.08.2021
AINO KALAMÄE			24.02.1940–24.08.2021
TIINA RASK			20.02.1973–16.08.2021

VÄIKE-MAARJA VALLA

INFOLEHT

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

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

• kodud, kontorid,
korteriühistud
• tekstiili - ja
survepesuri rent
• diivanipesu al 35.• aknapesu

Korstnapühkija
Tel 5560 4046

Korstnapühkija Tarmo
Tel 5664 4440

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

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

30. september alates 10.00
LAEKVERE
TERVISEKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Alla Veermets
Tel 5836 1391,
verkorou@gmail.com

Info 520 6369 või
Facebookis
Väike-Maarja Puit

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

OKTOOBER

88
EINO LEPIKSOO 11.10.1933
VEERA SIKK 14.10.1933

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

Majandustegevusteate
nr TEL002806.

Asume Jaama 7 a
Väike-Maarja.

89
HILDA RIISPERE 02.10.1932
LEIDA SALUMÄE 07.10.1932

Väike-Maarjas: Heili Talpsepp, tel 516 1809.
Simunas: Sirje Prual, tel 529 1991.
Aos: Aili Uustalu, tel 524 6501.

Ilmub tasuta kord kuus (va juuli).

MJM OÜ pakub
elektritöid ja
käiduteenust
B-pädevuse piires.

90
KALJO GEIDIK 30.10.1931

Kalmistumeistrite kontaktandmed

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

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

92
HILDASINDONEN 28.10.1929

Koosolekud toimuvad igal
pühapäeval kell 11.00 Zoomi
vahendusel.
Info: tel 5695 1316
Koduleht: jw.org

Materjale saab saata iga kuu
30. kuupäevaks
kristel.kitsing@v-maarja.ee

Massaaž Eipris.
On hea aeg turgutada enda
keha ja vaimu tervendava
massaažiga.
Vabane lihaspingetest!
Võimalus koju, firmasse
kohale tellida.
Anti 5323 9228;
lotusmassaaz.ee

105
SALME VAHEMAA 03.10.1916

Jehoova tunnistajate
kogudus

Väljaandja Väike-Maarja Vallavalitsus
Tiraaž 2700
Toimetaja Kristel Kitsing,Tel 329 5759; 5349 9629
Küljendus Ajakirjastus OÜ, info@ajakirjastus.ee
Trükk Printall AS
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87
LOREIDA HEINPALU 19.10.1934
LOREIDA MITT 20.10.1934

85
VALVE KUUSK 04.10.1936
MAIMU LÖPER 10.10.1936
AINO BUHT 13.10.1936

Väike-Maarja Lasteaed
võtab konkursi korras tööle
1,0 ametikohaga asendusõpetaja,
tööle asumise aeg oktoober 2021. a.

80
ILSE SAVOLAINEN 01.10.1941
LUULE KOIDU 01.10.1941
KALJU LÕHMUS 07.10.1941
ELVE SALUMÄE 09.10.1941
75
LINDA-LISETTE KIVILA 05.10.1946
EEVI HURT 13.10.1946
URVE PRII 23.10.1946

70
ILMAR VALLIMÄE 01.10.1951
JAANUS REISMANN 01.10.1951
86
RAIMOND LEITEN 01.10.1951
MALLE BAUMANN 09.10.1935
MART LEPIKSOO 04.10.1951
LEIDA LANGO 11.10.1935
MAIVE MÄGI 16.10.1951
HILJE-MELAINE LAISSAAR 11.10.1935 ENE KUKK 25.10.1951
AIME PÜVI 12.10.1935
MATTI LAHESOO 26.10.1951
KALLE VALLISTU 29.10.1951

Avaldusi koos CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiatega ootame
24. septembriks 2021. a.
E-post: lasteaed@v-maarja.ee
Aadress: Väike-Maarja Lasteaed,
Lõuna 10, Väike-Maarja 46202
Info: Tiia Mänd, tel 520 0387

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

Väike-Maarja hooldekodu (Ravi 1, I korrus)
päevakeskuse kaudu on võimalik tellida Inkotoa pakutavaid

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

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Olge rõõmsad, terved ja tublid!
KETHI-LOREEN KRISTEL 02.08.2021
MATTHIAS JALAST 10.08.2021
MADLI KUNDLA 10.08.2021
RAMON PRANTS 18.08.2021

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
- naha- ja haavahooldusvahendid,
- imavad aluslinad,
- mähkmed jm.
Pensioniealistel kaup 40% soodsamalt. Tööealistel puuetega
inimestel vajalik arstitõend abivahendi soetamiseks.
Tellimiseks ja infoks helistada tel 326 1345; 5656 4959
või 5343 9837 (Rakke). Abivahendi soovist
teavitada 5 tööpäeva varem!
Rakke raamatukogus (Faehlmanni 26)
saab tellitud tooted kätte
8. oktoobril kell 11.00.
Väike-Maarja hooldekodus (Ravi 1, I korrus) saab tellitud
tooted kätte 11. oktoobril kell 9.00–11.30.

www.rattabaas.com		
Tel 322 2030 			

Lai 9, Rakvere
E-R 9–18; L 10–15

