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siis tunned, kuidas küünlaleek
Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb.....
RENOVEERITUD
KORTERMAJA
SÄDE TÄNAVAL

Tervist, õnne ja rahu
Kõike head, mis sõnadesse ei mahu!

Värvikampaania
vuntsis kodud kauniks

T

eist aastat toimunud kampaanias „Värvid valda!“ osalemiseks
sai taotlusi esitada 1.-30. märtsini, värvimistööde aruanne
tuli vallavalitsusele esitada 1. detsembriks.
Kampaania eesmärgiks on ehitiste fassaadide ja piirdeaedade värvimisega Väike-Maarja valla avaliku ruumi visuaalse pildi
korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine.
Elumajadele uue värvikuue andmiseks esitati kevadel 15 taotlust.
Planeeritud tööd teostas ja aruande esitas 11 taotlejat, kelle ehitiste
värvimist toetas vallavalitsus kokku ca 4280 euroga.
Ene Preem
arendus- ja planeerimisosakonna juhataja

Värvivärskenduse saanud elumaja Avanduse külas. Foto: Märt Maadla
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Tervisekeskus on esmakordselt gasellettevõte

V

äike-Maarja
Tervisekeskus OÜ on esmakordselt jõudnud
Äripäeva Gasell ettevõtete TOP-i.
Gasell on Ameerika Ühendriikides alguse saanud kiiresti
arenevate firmade toetusliikumine.
Igal aastal korraldab Äripäev
Gaselli Kongressi, kus tunnustatakse kiiresti kasvavaid Eesti
ettevõtteid ja nende juhte.
Gasellettevõte on paindlik,
kiire ja julge, loob uusi töökohti
ja on kolme aasta jooksul kahekordistanud oma käivet ja
kasumit.
Vaid alla 1% Eesti ettevõtetest on gasellid.
„Aitäh meie supertublide perearstidele, õdedele ja
töötajatele, kelle abil on Väike-Maarja vallale kuuluv ettevõte selle auhinna vääriliseks
osutunud,“ sõnas Väike-Maarja
vallavanem Indrek Kesküla ja
tunnustus ka tervisekeskuse
juhatuse esimeest vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat
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Pereõde Ivika Meekler õnnitlusi vastu võtmas. Foto: Kristel Kitsing
Ene Kinksi. „Palju õnne tegusa
töö eest,“ kiitis vallavanem.
Väike-Maarja Tervisekeskus
OÜ alustas 01.10.2016, nimistus
oli siis natuke üle 600 inimese. Tänaseks on OÜ all 2000
inimest, töötab perearst dr

Vilimaa ja kaks superõde Ivika
ja Ille. Käesoleva aasta 1. detsembrist võeti tööle veel üks
õde.
Kristel Kitsing
toimetaja
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Vallavolikogu
tööst

K

allis Väike-Maarja valla rahvas. Käes
detsember ja kokkuvõtete tegemise
kuu, uue volikogu tööle asumise kuu,
valla aastapäeva kuu, jõulukuu…
Mis oli valla elanike ja valla jaoks tähtsat:
Wiedemanni keeleauhinna laureaadiks Jüri
Viikbergi valimine, maamaksumäära 2,5% kehtestamine maa maksustamise hinnast, 2020.
aasta teoks pärjati Wähja festival. Väike-Maarja
aleviku elanikel oli võimalus liituda kiire internetivõrguga ja parima hinnaga. Lurichi sünnipäevaks liiguti 145 kilomeetrit, 1,5 tiiru ümber
maakera. Ebaveres avati liha-kondijahul töötav
aurukatlamaja. Kinnitati ka valla arengukava 2022–27 ja eelarvestrateegia 2022–25 ning
muudeti vallavalitsuse struktuuri alates 1. juunist 2021.
Lõppes nelja-aastane vallavolikogu valitsemise periood. Volikogu, mis oli moodustatud
pärast valdade ühinemist. Volikogu, kus ei olnud üksmeelt ja kõigil ka asjalikku töötahet.
Valimiste nimekirjas kandideerija peab arvestama juba eelnevalt, et ees võib oodata panustamine vallavolikogu töösse, mis tähendab
otsuseid valla elanike jaoks – nii häid kui halbu.
Kohatu kriitika arvate? Võibolla õigeaegselt,
sest valitud on uus volikogu. Nelja aasta pärast on hinnangu andjaks meie valija. Volikogu
esimehena soovin uuele volikogule, volikogu
komisjonidele head teotahet valla arengusse
panustamisel! Vallavanemale Indrek Keskülale entusiastlikku valla juhtimist! Panustamist
uude valla struktuuri!
Kuningas külvab igal sügisel maha osa oma
rikkust. Igas peotäies viljas on armastust ja kuninga alamate higi. Alati on lootust, et kevadel
haljendavad rukkiväljad. Ja kuninga suu veab
muigele vaid siis, kui on näha, et sügisel tehtud
töö on kevadel rohetama löönud. Siit õpetus
vallavolikogule, vallavanemale, vallavalitsusele, kõigile valla spetsialistidele, et vallas peab
külvama iga päev ja järjekindlalt armastusega,
sõltumata, kas suu veab muigele homme, ülehomme või pikema aja pärast.
Edu teile kõigile! Head aasta lõppu ja palju
entusiasmi uuel aastal!
Kuna Simuna Ivaxil täitus tänavu sügisel 25
tegutsemisaastat, siis tänan kõiki praeguseid ja
endisi töötajaid, samuti ka kõiki koostööpartnereid meeldiva koostöö eest.
Olge terved!
Hans Kruusamägi
vallavolikogu
esimees

LÜHIDALT
Swedbanki sularaha väljamakse
automaat kolis uude kohta
Seni Väike-Maarjas Georgi kaupluse lillepoe
juures (Pikk 16) paiknenud Swedbanki sularaha
väljamakse automaat on kolinud Coop kaupluse (Pikk 12) seinale.

Noortekeskuste
telefoninumbrid on muutunud
Alates 1. detsembrist ei toimi enam Simuna
ja Rakke noortekeskuste lauatelefonid. Nende asemel on mobiilinumbrid: 521 0784 Väike-Maarja noortekeskus (toimib ka lauanumber), 508 9532 (Rakke noortekeskus), 529 5561
(Simuna noortekeskus).

Kinkekaardid puuetega lastele
ja lasterikastele peredele
Väike-Maarja Vallavalitsus kingib valla lasterikastele peredele (kolm ja enam last peres) ning
puuetega lastega peredele jõuludeks kinkekaardi, mille saab kätte 13.12.2021–31.01.2022
vallamajast (Pikk tn 7, Väike-Maarja, kabinet
102). Lisainfo lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo,
tel 329 5762.

Rakkes, Simunas ja Väike-Maarjas säravad alates 1. detsembrist tuledes jõulupuud. Advendiaeg on olnud alati seotud jõuluootuse ja imedega. Laste jaoks
tähendab see, et päkapikud hakkavad käima ja sussi sisse kingitusi tooma. Täiskasvanud teevad juba plaane jõuludeks. Foto: Kristel Kitsing

Vallavanema kuu

K

äesoleva sügise uudised kohalike omavalitsuste volikogude valimistest vajuvad
igapäevases infomüras kiiresti tahaplaanile. Nendes valla- või
linnavolikogudes, kus esinduskogu
liikmete vahel on piisavalt üksmeelt,
on suudetud tänaseks kokku leppida volikogude alaliste komisjonide
koosseisud ning antud võimalus
volikogu esimehele ja aseesimehele
volikogu töökorralduse juhtimisvastutus võtta. Väike-Maarja valla
19-liikmelises volikogus on 11 uut
liiget ning kaheksal liikmel on juba
seljataga erineva pikkusega volikogus töötamise kogemus. Ma ei ole
ise täpset statistilist analüüsi teinud
näiteks volikogu liikmete keskmise vanuse kohta, kuid kiirpilgul on
see noorenenud. Samas on vanus
ju lihtsalt üks arv ning mitmed väärikas eas vallaelanikud toimetavad
ning „põlevad“ koduvallas väga särava leegiga. Mul õnnestus värskelt
valitud volikogu liikmetelt saada
uus võimalus vastutada vallavanema
rolli täitmise eest. Kindlasti soovin
seda teha meeskonnamängijana,
sest motivatsioon on olemas, tiim
on hea ning edukus koduvalla arendustegevustes on võimalik saavutada paljude inimeste mõtestatud ja
tulemuslikus koostöös. Väljakutseid
neljaks aastaks jagub kuhjaga ning
sadat kriitikavaba päeva ei ole käesoleval hetkel isegi võimalik volikogu
koalitsioonil võtta. Koalitsioonipartneritega (Eesti Reformierakond, VL
Meie Pandivere, Eesti Keskerakond
ja Isamaa Erakond) leppisime kokku ühise nelja-aastase tegevuskava
ning selle täitmine algas sisuliselt
esimesest päevast. Koalitsioonileping on avalikustatud valla kodulehel ning kõigil on võimalik nelja
partneri poolt koostatud tegevus-

V

kavaga tutvuda. 1. detsembril andis
vallavalitsus volikogule üle 2022.
aasta eelarve eelnõu ning juba seal
tuli arvestada ühiselt seatud eesmärkidega. Olgu selleks staadioni
ehitus, leinamaja renoveerimine,
Väike-Maarja hooldekodu ja lasteaia ventilatsiooni täiustamine või
panustamine valla teedesse ja tänavatesse. Me ju kõik teame, miks
inimesele kaks kõrva, kaks silma,
kaks jalga ja kaks kätt on antud ning
ainult ühe suuga on piirdutud. Juhul kui Sul on mõtteid, mida saab
Väike-Maarja vallas veelgi paremini
teostada, siis palun leia sobiv aeg
ning tule räägi kaasa eelarve kujundamisel või ka järgneval aastal valla
arengukava koostamisel. Nii saad
aidata meie ühist koduvalda veelgi sisukamaks muuta. Kuulan kahe
kõrvaga.
Piparkookide lõhn, ehitud kuusepuud, valge lumevaip, päkapikkude jalajäljed… Kas tunned ja näed,
kuidas jõulud lähenevad? Jah ja ei.
Kuused on jõulutuledes ja majade
katuseräästaid ehivad led-vanikud,
valge vaip on maas ja meie terviserajad on suusatajatega kaetud. Jätsin isegi esimesel korral suusarajale
neli suuremat auku, kuna esimestel
kilomeetritel on tasakaalu leidmine
keeruline. Samas on raske mõnusal
jõulutundel ju tekkida, kui elektriarve on kaks korda suurem tavalisest,
autokütuse tankimisel jooksevad
eurosid tähistavad numbrid oluliselt kiiremini koguselistest numbritest ning kohviku külastus, sisesed
kultuuriüritused või spordisaalide
kasutus tuleb edasi lükata või esitada QR koodiga dokument, mis Sind
„terveks“ tunnistab. Loomulikult
pean vallavanemana jälgima, milline on meie valla elanike COVID-19
nakatumiskordaja. Pean selleks enda

jaoks ka vastavat igapäevast statistikat. Viiendal oktoobril olime teiste Eesti omavalitsustega võrreldes
„halvas tipus“, ehk seitsme päeva
nakatumiskordaja 100 000 elaniku
kohta oli 1902. Kuid juba oktoobri
lõpus olime kukkunud rõõmustavale
viimasele kohale kõigi Eesti omavalitsuste hulgas (28. okt seitsme
päeva nakatumiskordaja 35). Loomulikult langes nakatumiskordaja
kõrghetkel kõige suurem koormus
meie vallas tegutsevatele kahe suurema hooldekodu meeskonnale (pigem isegi naiskonnale). Juhul kui see
oleks võimalik, siis soovitaks käia
sellisel hetkel hooldekodus töötajatele nn lihtsaks töövarjuks. Nakatunute arv hooldekodus on üks number, kuid see on tohutu füüsiline ja
ka vaime töö, et keeruline olukord
üle elada.
26. novembril oli kodanikupäev.
Sel päeval tõstame esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust
ühiskonna arengusse. Tänavu aasta kodaniku tiitli saanud professor
Irja Lutsar on mures, kui kergesti
koroonaajal inimesed ise on valmis
loobuma kättevõideldud vabadusest. “Mul tekib hirm, kui kergelt
inimesed teiste peale seljataga kaebavad. Meil on iseseisev Eesti riik,
me oleme vabad inimesed vabal
maal. Me ei tohiks nii kergelt oma
õigusi käest anda,“ tõdes ta saates
„Hommik Anuga“.
Kui visata pilk korraks üle õla
aastale tagasi, siis saab märgata kui
palju huvitavat meie omavalitsuses
pidevalt sünnib. Kujuta ette, et keerame koos 2021. aasta sündmuste
kaleidoskoopi, kus on segamini nii
pisemaid kui ka suuremaid sündmusi. See kaleidoskoop võib pakkuda sellised mälestuskilde: veebruaris külastas president Väike-Maarja
valda, aprillis tegi seda peaminister,
Rakke alevik sai endale pakiauto-

Madalseikluspargi idee võitis
kaasava eelarve hääletuse

äike-Maarja valla kaasava eelarve rahvahääletusel
sai enim hääli idee rajada
Rakke kooli juurde madalseikluspark. Võiduideele andis oma
poolthääle 231 inimest.
Teisele kohale tuli 128 häälega
kettagolfi väljaku rajamine Simunasse ja kolmandale kohale 111 häälega
idee rajada Vao külasse tasakaalurada. Ettepanek Simuna kooli juurde välijõusaali rajamiseks kogus 44
häält.

Neljandat korda toimunud kaasava eelarve rahvahääletusel osales
514 inimest, kellest 178 olid mehed
ja 336 naised. Hääletaja keskmine
vanus oli 43 aastat. Kõige aktiivsemalt osalesid kaasava eelarve hääletusprotsessis aga 30-39 aastased
vallakodanikud, keda oli kokku 122.
Noorte osalemine oli tagasihoidlik:
vanusegrupis 14-15 aastat andis oma
hääle 8 ja vanusegrupis 16-19 aastat
29 hääletajat.
Ideid kaasava eelarve kasuta-

miseks sai esitada 13. septembrist
kuni 10. oktoobrini. Laekus neli ettepanekut, mis komisjoni otsusega suunati ka rahvahääletusele. Iga
hääletusel osaleja sai hääletada ühe
endale meelepärase idee poolt.
Väike-Maarja valla kaasavas eelarves on idee teostamiseks 15 000
eurot. Võiduidee viiakse ellu 2022.
aastal.
Ene Preem
arendus- ja planeerimisosakonna
juhataja

maadi, Kiltsi kooli õpilased kogusid
aiakäru täie vanu patareisid, Georg
Lurichile tehti uskumatu kingitus:
1,5 tiiru ümber maakera (65180 km
tervisekilomeetrit), meie lainetavate viljapõldude vahelt kasvanud
sisesõudjad saavutasid Eesti sõudmissarjas kolm esikohta ja neli teist
kohta, Kiltsis avati kauplus, maakondlik maakaitsepäev leidis ennast
Väike-Maarjas, toimus ajalooline
näkitriatlon. Maitsesime Vinkymoni ebaküdooniajäätist, kombucha´t
või Suure Tamme all valminud tordilõike. Simuna muinsuskaitse selts
korrastas Vabadussõja mälestussamba, „beebide“ peole oli kutsutud
66 uut elanikku, pulsimõõtjad olid
punases Ebavere Kange triatlonil.
Emumäe, Laekvere-Simuna ja ka
Reinpauli jooksul, Pandivere rattasõidul ja Rakke Rattamaratonil, Väike-Maarja muuseumis on uus „vana“
nägu. Medalisadu oli nii gümnaasiumi lõpetajatel kui ka Väike-Maarja
päästekomandos. Keeletammikusse
istutas Wiedemanni keeleauhinna
laureaat Jüri Viikberg omanimelise keeletamme või ka „Ettevõtliku
kooli“ programmi hõbetase gümnaasiumis. Need kõik said teoks
tänu Väike-Maarja valla tegusatele
eestvedajatele. Aitäh! Kindlasti on
ka palju isiklikku, mida suuremas
ringis ei peagi jagama.
Detsembris
tähistame
Väike-Maarja valla 30-ndat aastapäeva.
Teeme seda vastavalt iseäralikule
ajale ehk peamiselt värskes õhus.
Palun tule koos sõpradega 11. detsembril Väike-Maarjasse, kus saad
nautida muusikat, tantsu, valgusmängu meie väärikatel majadel, õpilaste loovust jõululaadal, suupisteid
ja loomulikult ilutulestikku.
Ekraanivaba, valgeid ja rahulikke
jõule!
Indrek Kesküla
vallavanem

Kutse eelregistreerimiseta vaktsineerimisele
COVID-19 ja gripi vaktsineerimine
kõigile soovijatele.
14.12 kell 10-13 Rakke raamatukogus.
14.12 kell 15-18 Simuna rahvamajas.
15.12 kell 15-18 Väike-Maarja vallamajas.
COVID-19 vaktsiinid: Janssen, Pfizer,
Moderna. Tehakse ka tõhustusdoose.
Gripi vaktsiin: VaxigripTetra (65+ tasuta, teistele 15 eurot).
Võimalus tellida vaktsineerimisteenust koju (tel 5360 7109).
Palun võta kaasa isikut tõendav dokument.
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Vallavalitsuses
VALLAVALITSUSES 03.11.2021

EELNÕU AVALIKUSTAMISELE:
LIIKLUSPINNA KOHANIME MÄÄRAMINE,
EBAVERE KÜLA VANA-KAARMA TEE

• suunati korralduse eelnõu: „Liikluspinna kohanime määramine, Ebavere
küla Vana-Kaarma tee“ avalikustamisele.
DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA
AVALIKULE VÄLJAPANEKULE ESITAMINE,
TERAMÄE – EELNÕU VOLIKOGULE

• otsustati eelnõud täpsustada ja lükata
päevakorrapunkti arutelu edasi järgmise
istungi päevakorda.
HAP TOETUSE KASUTAMISE ARUANDE
HEAKSKIITMINE

• kiideti heaks Mõisamaa küla Roosi
kinnistu veesüsteemiarendamise projekti aruanne;
• kinnitati projekti kogumaksumuseks
3738 eurot, millest 2504 eurot on toetus
ja 1234 eurot projekti omafinantseering.
HAP TOETUSTAOTLUSTE TÜHISTAMINE

• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
02.06.2021 korralduse nr 394 lisa punkt
5 Avarmaa kinnistule määratud veesüsteemide projektitoetus summas 2974,80
eurot;
• tunnistati kehtetuks vallavalitsuse
04.08.2021 korralduse nr 534 punktis 1.4.
Avarmaa kinnistule määratud kanalisatsioonisüsteemide projektitoetus summas 3549,66 eurot.
SUNDVALDUSE SEADMINE ENEFIT CONNECT
OÜ KASUKS

• otsustati seada tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Nurga
Emumäe küla, tehnorajatise talumiseks.
Sundvalduse ala suurus on 15 m². Sundvaldus seatakse side maakaabelliinile,
mille kasutusõiguseala on maakaabelliini
kaitsevöönd, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmisest kaablist ühe meetri
kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
AVALIKU ÜRITUSE LUBA

• otsustati lubada Osaühingul Reinpaul korraldada 07.11.2021 kell 9.30-16.00
Reinpaul OÜ XIX maastikujooks Ebavere
tervisespordikeskuses ja Ebavere terviseradadel.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE

• määrati
projekteerimistingimused
kuuri projekteerimiseks aadressil Ebavere, Rabaääre.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusload: Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ-le sauna ehitamiseks

asukohaga Ärina küla, Astra; Puurkaevumeistrid OÜ-le puurkaevu rajamiseks
asukohaga Sootaguse küla, Sootaguse.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 46,3 m² Väike-Maarja alevikus;
• määrati üüri suuruseks 30 eurot
kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud.

VALLAVALITSUSES 10.11.2021

KAMPAANIA „VÄRVID VALDA!“ ARUANDE
KINNITAMINE

• kiideti heaks Avanduse külas, Olli kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne ja kinnitati
värvimistööde kogumaksumuseks 455,2
eurot, millest 318,66 eurot on toetus ja
136,57 eurot omafinantseering;
• kiideti heaks Raigu külas, Ilmandu
kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne ja kinnitati värvimistööde kogumaksumuseks
1458,81 eurot, millest 1000 eurot on
toetus ja 458,81 eurot omafinantseering.
LIHTHANKE VÄLJAKUULUTAMINE,
VÄIKEVAHENDITE SOETAMINE
ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTELE

• kuulutati välja riigihange „Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla
üldhariduskoolidele kaasava hariduse
paremaks rakendamiseks“.
RAIELOA ANDMINE

• nõustuti Rakke alevikus Rahu tn 1 kinnistul ühe kuuse maha võtmisega;
• nõustuti Väike-Maarja alevikus Aia
tn 7 kinnistul ühe arukase ja kahe pärna
maha võtmisega;
• nõustuti Väike-Maarja alevikus Uus
tn 4 kinnistul ühe vahtra ja ühe saare
maha võtmisega.
HUVITEGEVUSE ÕPPURI TOETUSE
MÄÄRAMINE

• otsustati kompenseerida õpilase osalemist Hariduse ja Kultuuriselts Kaurtantsuosakonna balleti eelklassi huviringis 12 euro eest kuus perioodil 01.09.2021
kuni 31.05.2022;
• otsustati hüvitada huviringis osalemise transpordikulud kütusekulu tõendavate dokumentide alusel kuni 20 eurot kuus.
VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
ENAMPAKKUMISEL, TAMSALU MNT 1 VÄIKEMAARJA

• otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel Osta.ee keskkonnas Tamsalu mnt
1 Väike-Maarja alevik asuv kinnistu alghinnaga 50 000 eurot.

Vallavolikogus
VALLAVOLIKOGUS 15.11.2021
Osales 19 volikogu liiget.

VOLIKOGU ESIMEHE VALIMINE

• Valituks osutus Hans Kruusamägi.

VOLIKOGU ASEESIMEHE VALIMINE

• Valituks osutus Külli Urbas.

VALLAVALITSUSE LAHKUMISPALVE
ÄRAKUULAMINE

• Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla luges ette Väike-Maarja Vallavalitsuse lahkumispalve.

VALLAVOLIKOGUS 22.11.2021

Osales 18 volikogu liiget. Puudus Alo
Põldmaa.
VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU
ALALISTE KOMISJONIDE MOODUSTAMINE

• otsustati moodustada seadusega
pandud ülesannete täitmise korraldamiseks, erinevate eluvaldkondade küsimuste arutamiseks ja vallavolikogu
õigusaktide eelnõude menetlemiseks
vallavolikogu alalised komisjonid ning
määrata nende liikmete arv ja tegevusvaldkonnad järgmiselt:
• 3- kuni 5-liikmeline revisjonikomis-

jon, kelle ülesandeks on kontrollida ja
hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja
nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse
valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise
sihipärasust ning kontrollida ja hinnata
vallaeelarve täitmist;
• 7- kuni 9-liikmeline hariduskomisjon, kelle peamiseks ülesandeks on tegeleda hariduse ja noorsootöö alaste
küsimustega;
• 7- kuni 9-liikmeline kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon, kelle peamiseks
ülesandeks on tegeleda kultuuri-, spordi-, mittetulundussektori ja kogukondade omaalgatuse alaste küsimustega;
• 7- kuni 9-liikmeline sotsiaalkomisjon, kelle peamiseks ülesandeks on tegeleda sotsiaalhoolekande ja -teenuste,
tervishoiu ja lastekaitse alaste küsimustega;
• 7- kuni 9-liikmeline majanduskomisjon, kelle peamiseks ülesandeks on
tegeleda ettevõtluse, kommunaalmajanduse, keskkonnakaitse, heakorra,
valla teede korrashoiu, maakorralduse,

TOETUSE ERALDAMINE

• nõustuti toetuste eraldamisega: Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale
summas 1000 eurot, Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendusele summas 125 eurot
ja Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendusele summas 300 eurot.
ISIKLIKU ABISTAJA MÄÄRAMINE

• määrati taotlejale isiklik abistaja perioodiks 25.10.-29.10.2021.
ELURUUMI SOTSIAALKORTERIKS
TUNNISTAMINE

• kinnitati sotsiaalkorteriks Rakke alevikus asuv eluruum.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter üldpinnaga 25,5 m² Rakke alevikus;
• määrati üüri suuruseks 30 eurot
kuus, millele lisanduvad kõrvalkulud.
HOOLDAJATOETUSE MAKSMISE JÄTKAMINE

• nõustuti taotlejale hooldajatoetuse
maksmisega ajavahemikul 01.11.202109.10.2023;
• maksta hooldajatoetust 50 eurot kuus
(vald maksab isiku eest sotsiaalmaksu).
SOTSIAALTOETUSTE ERALDAMINE

• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
kolmele taotlejale kokku summas 550
eurot;
• nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse
maksmisega valla eelarve vahenditest
taotlejale esitatud arvete alusel, toetus
kanda teenuseosutaja AS Kordamed arvelduskontole;
• nõustuti Simuna lasteaia toiduraha ja kohatasu kompenseerimisega
2021/2022. õppeaastal, ajavahemikul
01.11.-31.12.2021, kahele lapsele.

VALLAVALITSUSES 17.11.2021

KAMPAANIA VÄRVID VALDA ARUANDE
KINNITAMINE

• kiideti heaks Avispea küla, Liivoja
kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne. Kinnitati värvimistööde kogumaksumuseks
329,22 eurot, millest 200 eurot on toetus
ja 129,22 eurot omafinantseering;
• kiideti heaks Simuna alevikus, Alevi
kinnistul asuva elumaja fassaadi värvimistööde teostamise aruanne. Kinnitati värvimistööde kogumaksumuseks
376,36 eurot, millest 263,45 eurot on
toetus ja 112,91 eurot omafinantseering.
KESKKONNALOALE ARVAMUSE ANDMINE

• nõustuti Osaühing Pandivere Vesi
keskkonnaloa taotlusega.
HAP TOETUSE KASUTAMISE ARUANDE
HEAKSKIITMINE

• kiideti heaks Raekülas Metsakiisu
kinnistu veesüsteemi arendamise projäätmekäitluse, ehitustegevuse ja planeerimise alaste küsimustega.
VÄIKE-MAARJA VALLAVOLIKOGU
ALALISTE KOMISJONIDE ESIMEESTE JA
ASEESIMEESTE VALIMINE

Otsustati:
• valida Priit Dieves revisjonikomisjoni
esimeheks ja Andero Põllu aseesimeheks;
• valida Tanel Kümnik hariduskomisjoni esimeheks ja Helen Potman aseesimeheks;
• valida Enno Eilo kultuuri-, spordija külaelukomisjoni esimeheks ja Siret
Stoltsen aseesimeheks;
• valida Riina Gull sotsiaalkomisjoni
esimeheks ja Külli Urbas aseesimeheks;
• valida Alo Põldmaa majanduskomisjoni esimeheks ja Tarmo Rebane aseesimeheks.
VÄIKE-MAARJA VALLAVANEMA VALIMINE

• otsustati valida Indrek Kesküla Väike-Maarja vallavanemaks.
VALLAVANEMALE TÖÖTASU JA HÜVITISTE
MÄÄRAMINE

• määrati Väike-Maarja vallavanem
Indrek Kesküla töötasuks 3300 eurot
kalendrikuus;
• kehtestati vallavanemale isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
eest makstava hüvitise suuruseks kuni
335 eurot kalendrikuus 0,3 eurot/1 kilomeeter;

jekti aruanne;
• kinnitati projekti kogumaksumuseks
4680 eurot, millest 3136 eurot on toetus
ja 1544 eurot projekti omafinantseering.
PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMINE

• nõustuti majandus- ja joogivee tarbeks puurkaevu rajamisega Koluvere
küla Seljaotsa kinnistule.
RAIELOA ANDMINE

• nõustuti Väike-Maarja alevikus Aasa
tn 3 kinnistul kahe hariliku kuuse maha
võtmisega.
VÄIKE-MAARJA VALLA KOOLIEELSETE
LASTEASUTUSTE TÖÖTAJATE TÖÖTASU
ALAMMÄÄRA KEHTESTAMINE, MÄÄRUSE
EELNÕU VOLIKOGULE

• otsustati edastada määruse eelnõu
„Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära
kehtestamine“ volikogule.
VALLAVARA ENAMPAKKUMISE TULEMUSE
KINNITAMINE

• kinnitati Aasa tn 4-4 Väike-Maarja
alevik asuva korteriomandi enampakkumise võitjaks osta.ee keskkonnas hinnaga 2950 eurot osaühing Tipoliin kinnisvara;
• kinnitati Aasa tn 4-5 Väike-Maarja
alevik asuva korteriomandi enampakkumise võitjaks osta.ee keskkonnas hinnaga 2500 eurot eraisik.
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ke-Maarja alevikus (üldpind 16,5 m²) ja
määrati üüri suuruseks 25 eurot kuus,
millele lisanduvad kõrvalkulud;
• eraldati taotlejale sotsiaalkorter Rakke alevikus (üldpind 39 m²) ja määrati
üüri suuruseks 30 eurot kuus, millele
lisanduvad kõrvalkulud.
SOTSIAALKORTERI ÜÜRILEPINGU
LÕPETAMINE

• otsustati lõpetada 26.01.2012 isikuga
sõlmitud sotsiaalkorteri üürileping.
HOOLDEKODUDE KOHATASU MUUTMINE

• kehtestati
Tammiku
hooldekodu kohatasuks 685 eurot kuus alates
01.01.2022;
• kehtestati Väike-Maarja hooldekodu
kohatasu alates 01.01.2022: koht ühekohalises toas 750 eurot kuus, koht kahekohalises toas 730 eurot kuus ja koht
kolmekohalises toas 710 eurot kuus.
TUGIISIKUTEENUSE MÄÄRAMINE

• määrati kahele lapsele tugiisik.

ISIKLIKU ABISTAJA MÄÄRAMINE

• määrati isikule isiklik abistaja.

AVALIKU ÜRITUSE LUBA

• otsustati lubada Sirle Sillastel korraldada Väike-Maarja alevikus Pikk tn 2
avalik üritus „Väike-Maarja Advendilaat“
27.11.2021, kell 9.00-15.00.
VALLAVARA TASUTA KASUTUSSE ANDMINE

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISEST
KEELDUMINE

• otsustati anda Väike-Maarja Valla
Rahvaspordiklubile tasuta kasutusse 15.
aastaks avalikult kasutatavate spordirajatiste rajamise eesmärgil vallale kuuluvast Tervisespordi, sh Ebavere tervisespordikeskuse hoone, Ebavere kergtee
T8 ja Ebavere kergtee T7, kinnisasjadest
ligikaudu 65 517,1 m² suurune maa-ala.

VÄIKE-MAARJA VALLA
KULTUURI- JA SPORDIVALDKONNA
TUNNUSTAMISKONKURSI
VÄLJAKUULUTAMINE

EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• keelduti
projekteerimistingimuste
andmisest Vinkymon OÜ-le toiduainetetööstuse tootmise hoone ja seda
teenindavate rajatiste ehitusprojekti
koostamiseks Naturali, Regle ja Tibula
alajaam katastriüksustel Ärina külas.

• kuulutati välja konkurss „Väike-Maarja valla kultuuri- ja sporditähed 2021”.
KATASTRIÜKSUSTELE KOHA-AADRESSI JA
SIHTOTSTARBE MÄÄRAMINE

• määrati Lasinurme külas asuva Oja
katastriüksuse jagamise tulemusena
moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed: Oja, sihtotstarbega elamumaa ja Martinsoni,
sihtotstarbega maatulundusmaa.
EHITUSLOA VÄLJASTAMINE

• väljastati ehitusluba OÜ-le Pandivere
L.T. tootmishoone laiendamiseks asukohaga Ebavere küla, Tööstuse tn 8.

VALLAVALITSUSES 24.11.2021

SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE

• väljastati ehitusluba abihoone laiendamiseks asukohaga Ebavere küla, Rabaääre.
VALLAVANEM PUHKUSE KOHTA

• lubati vallavanem Indrek Kesküla puhkusele (kokku 18 kalendripäeva)
2020. aasta puhkusejäägi arvelt: 26.11.28.11.2021,
03.12.-05.12.2021;
10.12.12.12.2021; 17.12.-19.12.2021; 27.12.202102.01.2022.
VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE,
BUSSIJAAM

• otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Simuna mnt 11 Väike-Maarja
alevik asuva 18 m² ruumi üürile andmiseks kohaliku toidu, sh loodus- ja mahetoodete, tootmiseks ja/või müümiseks,
üüri alghinnaga 3 eurot/1 m², millele
lisanduvad kõrvalkulud.
Maris Kõrgmäe
vallasekretär

• eraldati taotlejale sotsiaalkorter Väi-

• kehtestati vallavanemale tema kasutusse antud mobiiltelefonilt teostatavate ametialaste mobiilsideteenuste
maksumuse piirmääraks 30 eurot kalendrikuus.
VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUSE
LIIKMETE ARVU JA STRUKTUURI
KINNITAMINE

• kinnitati Väike-Maarja Vallavalitsus
kuueliikmelisena alljärgneva struktuuriga: vallavanem ja viis (5) vallavalitsuse
liiget.
VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUSE
LIIKMETE KINNITAMINE

• kinnitati Väike-Maarja Vallavalitsuse
liikmeteks: Ene Kinks, Ene Preem, Urmas Reinart, Deili Matson ja Mairi Uiboaed.
VÄIKE-MAARJA VALLA ESINDAJATE
NIMETAMINE LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE
LIIDU ÜLDKOOSOLEKULE

• määrati Väike-Maarja valla esindajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule vallavolikogu esimees
Hans Kruusamägi ja vallavanem Indrek
Kesküla;
• määrati punktis 1 nimetatud isikute
asendajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus vallavolikogu aseesimees Külli
Urbas ja vallavalitsuse liige Ene Preem.

VALLAVOLIKOGUS 25.11.2021

Osales 18 volikogu liiget. Puudus Siret

Kotka.
VALLAVOLIKOGU ALALISTE KOMISJONIDE
KOOSSEISUDE KINNITAMINE

• otsustati valida Rein Kerem revisjonikomisjoni liikmeks.
• kinnitati vallavolikogu kultuuri-,
spordi- ja külaelukomisjon koosseisus:
Enno Eilo – esimees, Siret Stoltsen –
aseesimees, Mary Tammet, Heili Tammus, Veiko Kabral, Andri Part, Mihkel
Mehiste, Rene Põllumaa ja Egne Liivalaid;
• kinnitati vallavolikogu hariduskomisjon koosseisus: Tanel Kümnik –
esimees, Helen Potman – aseesimees,
Vallo Taar, Elle Alber, Priit Dieves, Marje Eelmaa, Kaja Põldmaa, Elve Kull ja
Sandra Laas;
• kinnitati vallavolikogu majanduskomisjon koosseisus: Alo Põldmaa – esimees, Tarmo Rebane – aseesimees,
Rein Kerem, Priit Kõlu, Vahur Elbre,
Jorma Liivalaid, Kulle Põldmaa, Reet
Reimann ja Mati Einmann;
• kinnitati vallavolikogu sotsiaalkomisjon koosseisus: Riina Gull – esimees,
Külli Urbas aseesimees, Kalev Õim, Merike Adamson, Signe Kadastik, Anneli
Mikiver, Anne Põldmaa, Irina Uuk ja Riina Rajaste.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
16.12.2021.
Maris Kõrgmäe
vallasekretär
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Ettevõtlik Kool omistas tänavu Väike-Maarja Gümnaasiumile teise astme ehk hõbetaseme. Foto: Ly Ipsberg

H

Muutused ja väljakutsed haridust ei hirmuta

oolimata keerulisest koroona-aastast, on rõõm
tõdeda, et meie haridus- ja
noorteasutused on väljakutsetega taas suurepäraselt hakkama saanud.
Oleme näidanud, et ka kõige keerulisemates tingimustes on võimalik
saavutada märkimisväärseid õppeja eksamitulemusi ning et ühise pingutuse ja meeskonnatöö tulemusena
suudavad Väike-Maarja valla haridusasutused ennast Eesti haridusmaastikul probleemideta nähtavaks
teha.
Ka valla haridusosakonnas on olnud suur muutuste aasta. Mina asusin osakonnajuhatajana tööle veidi
vähem, kui kuus kuud tagasi. See
aeg on olnud ohtralt väljakutseid
pakkuv ning tohutult põnev. Saan

M

julgelt väita, et nii majas sees kui väljas ümbritsevad mind inimesed, kes
suudavad inspireerida, on igati olemas ning toeks, ja usuvad sellesse,
mida me teeme. Minu jaoks ongi see
suurim väärtus – inimesed meie ümber. Ning see on see, millesse olen
soovinud panustada.
Sel aastal toimus esimest korda Väike-Maarja valla aasta õpetaja
valimine, kus kolm haridusasutuse
töötajat said lisaks valla tänukirjale
oma suurepärase töö eest ka 300
eurot auhinnaraha. Loodan, et taoline vallasisene märkamine jätkub
ning saab meie iga-aastaseks traditsiooniks. Püüame tagada, et lisaks õpetajate palgatõusule saaks ka
meie abipersonal väärilisemat palka
ning panustame sellesse, et meie
huvihariduse pakkujad saaksid oma

Haldusteenuste
aastaring

ööduv,
2 0 2 1
aasta
on valla
haldusvaldkonnas
olnud
eriline. Kõik majandusalaga seotud tegevused
on alates juunist
antud allasutu- Soojakao vähendamise eesmärgil ehise Väike-Maarja tati ümber Triigi katlamaja. Foto: Kristel
Haldusteenused Kitsing
korraldada.
Aasta esimesel poolel tegeles vara haldamisega abivallavanem Kaarel Moisa, kes aastatepikkuse kogemusega oli
pädev spetsialist teede-tänavate, heakorra ning vajalike ehitus- ning remonditööde korraldamisel.
Uue asutuse juhina on minu jaoks lõppev aasta olnud
valdkonda sisse elamise aasta. Pikaajalise haldusjuhina olen
esmakordselt asutuse juhi rollis. Heakorratööde ja lumelükkamisega tegeleb samuti uus töötaja – Kalev Nõmmiste. Kui
elamu- ja kommunaalmajanduse eest vastutan ise, siis teede
valdkonna tööd oleme Kaleviga koos korraldanud.
Igas valdkonnas on vajadus remondi ja hoolduse järele
suurem kui võimalused. Sellegipoolest väärivad märkimist
järgnevad tehtud tööd:
• Rakke lasteaia uue sõimerühma remont;
• Väike-Maarja spordihoone saali värvimine ja põranda vahetus;
• mitmete sotsiaalkorterite erinevas mahus remontimine;
• Triigi katlamaja ruumi ümberehitus soojakao vähendamise eesmärgil. Ei saa jätta tunnustamata Triigi küla elanike
mõistvat suhtumist, kes katlamaja remondi tõttu pidid septembris kodudes külmetama.
• Tuleohutuse tagamiseks Väike-Maarja hooldekodus, seltsimajas ja tervisekeskuses on puhastatud ventilatsioonisüsteemid. Veel selle aasta lõpus laiendatakse ja ehitatakse välja
avariiväljapääsude ja automaatse tuletõrjesignalisatsiooni
süsteemid Rakke raamatukogus ja noortekeskuses.
Antud loetelu on vaid osa asutuse pidevast tööst. Kui
talvel on heakorra valdkonna töötajad valla teedel lund lükkamas, siis meenutades möödunud kuuma suve, niitsid ja
trimmerdasid samad mehed valla haljasaladel.
Uude aastasse vaadates on eesmärgiks remontida ja
kaasajastada Simuna, Rakke ja Väike-Maarja töökodade ruumid. Samuti uuendada valla tehnikat ja tänavavalgustust.
Kindlasti ootame oma kollektiivi teedespetsialisti, kes organiseerib oma valdkonna investeeringuobjektide ehitustööd
ja vastutab õpilasliinide eest.
Valla rahvale soovin rahulikke saabuvaid pühi ja tegusat
uut aastat!
Kaire Kislov
Väike-Maarja Haldusteenused juhataja

tegevust jätkata ning lastele seeläbi
ka edaspidi rõõmu pakkuda.
Kuna pean väga oluliseks varajast
märkamist ning koostööd kõikide
instantside vahel, siis oleme üheskoos sotsiaalosakonnaga võtnud
eesmärgiks oma tegevust võimalikult palju ühildada, panustades koos
sellesse, et lapse ja vanema jaoks
oleks abi ning tugi võimalikult lihtsasti kättesaadav ja et erinevate asutuste vahel „jooksutamine“ oleks minimaalne. Iganädalased koosolekud,
probleemide ühine kaardistamine
ning neile lahenduste leidmine on
see, mida me teeme justnimelt selleks, et meie osakondade töö oleks
veel tulemuslikum ning efektiivsem.
Suurim rõõm on, et sihtasutus
Innove otsustas rahuldada täies ulatuses meie projektitaotluse „Väike-

vahendite soetamine Väike-Maarja
valla üldhariduskoolidele kaasava
hariduse paremaks rakendamiseks“.
Projekti eesmärk on suurendada
üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid. Projekti kogumaksumuseks on
48 541,21 eurot, millest struktuurtoetusega kaetakse 40 986 eurot.
Tänu sellele projektile saame uuendada mitmeid klassiruume funktsionaalsema mööbliga, koolidesse
lisandub palju IT-vahendeid (interaktiivsed tahvlid ja ekraanid, tahvelarvutid ja nende laadimiskohvrid,
dokumendikaamerad,
sülearvutid
jms) ning suur hulk erinevaid õppeja mänguvahendeid.
Samuti oleme osalemas ülemaakonnalises projektis „Integreeritud
tugiteenused koolist väljalangemi-

se ennetamiseks“, mille tulemusena
loodan, et üsna pea on Väike-Maarja
valla koolides ning lasteaedades tugiteenused veelgi paremal tasemel
ja laste jaoks rohkem kättesaadavamad. Seega on, mida tuleval aastal
oodata!
Soovin kõigile kaunist jõuluaega ning teguderohket uut aastat!
Märgake neid, kes on teie ümber
ning võtke see aeg, et neid tänada.
Omaltpoolt ütlen aitäh teile kõigile, tänu kellele saan teha tööd, mis
mulle korda läheb ning minu südame kiiremini põksuma paneb. Aitäh,
et olen saanud olla osa nii mitmes
imelise meeskonnas!
Deili Matson
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Kokkuvõte 2021. aasta perekonnatoimingutest

V

äike-Maarja
vallas
sündis 2021. aastal 56
last. Suri 110 vallakodanikku. Võrdluseks,
2020. aastal sündis kokku 48
last ja suri 81 vallakodanikku.
Seega loomulik iive on tugevalt negatiivne.
Sündinud 56-st lapsest on
29 poisid ja 27 tüdrukud. Sündis üks paar kaksikuid, poiss ja
tüdruk. 18 last sündis abielus
vanematele. Ilma isata registreeriti ühe lapse sünd.
Poisslastele pandud eesnimed: Albert, Arseni, Brennan,
Evert, Georg Markus, Hans
Sebastian, Herman, Johannes,
Karl-Kristjan, Kenneth, Kennert, Kris, Kristjan, Matthias,
Martin, Miron, Ramon, Reido, Igal aastal tervitatakse uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid vastuvõtuga. Foto: Kristel Kitsing
Reno, Revo, Revon, Rico, Ro2021. aastal on oma eluko- toodud novembrikuu seisuga.
met, Sebastian, Simo, Steven, ra, Liis-Mirell, Lisette, LooIlusat aasta lõppu ja edukat
re, Loore-Liise, Luna Silicia, ha Väike-Maarja valda registVillem.
Tütarlastele pandud ees- Maarja, Madli, Margit, Mar- reerinud 153 isikut ja vallast uut aastat!
nimed: Aliise, Crislyn, Ei- leen, Melissa, Meribel, Meril- välja on elama asunud 230
Maris Kõrgmäe
vallasekretär
leen, Flo, Gertu, Iris, Kene, le, Mirjam, Mirtel, Saara, Stel- isikut.
Kõik esitatud andmed on
Kethi-Loreen, Klara, Liand- la, Tuule.

Aasta märksõna on kodukontor ja distantsõpe

K

uigi kõik aasta alguses ilmselt lootsid, et
vaktsineerimine lõpetab pandeemia ära,
siis täna peame ilmselt nentima fakti, et meil tuleb õppida sellega koos elama ning
erinevad aktiivselt paneemia-ajal kasutusele võetud
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahendused
on tulnud, et jääda meie igapäevaosaks.
Aasta 2021 IKT valdkonnas
möödus endiselt “koroona”,
kodukontor ja distantsõpe
märksõnade all nagu sellele
eelnevgi aasta, ainult selle vahega, et kõik olid palju paremini olukorraks valmis ja suuri kohanemisprobleeme selles
osas ei esinenud.

Foto: freepic.com
Haridusasutused
jagasid
distantsõppel olles õpilastele
välja üle 40 süle- ja tahvelarvuti ning tänu riigipoolsele toetusele oleme selles

osas edaspidi veelgi paremini valmistunud – koolidele
sai soetatud õpilaste distantsõppe otstarbeks täiendavalt 19 sülearvutit, mida

kontaktõppe
ajal
saavad
õpilased
arvutiklassides
kasutada.
Veel tasub käesolevast
aastast esile tuua kahe uue
infosüsteemi kasutuselevõttu
– Veera ja Spoku. Veera lihtsustab vallavalitsuse ja allasutuste tööd eelarve jälgmisel ja
planeerimisel ning Spoku on
toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem, mis lihtsustab kodanikel omavalitsusega
suhtlemist, võimaldades menetleda otsast lõpuni elektrooniliselt erinevaid taotluseid.
Kõigile kaunist jõuluaega ja
kõike head 2022. aastaks!
Urmas Reinart
IT-juht
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Väike-Maarja staadioni esmane eskiis.

L

Töine ja muutusi
kaasatoov aastaring

õppev aasta on arendus- ja planeerimisosakonnale olnud
töine, toonud kaasa muutusi, vajaduse kohaneda ja õppida.
Tagasihoidliku ehitusaasta kõrval teeb rõõmu, et üldplaneering, mis on üks kohaliku omavalitsuse arengu suunamise alusdokumente, jõudis avaliku väljapaneku ja aruteludeni ning
detsembri alguses kuulutas vallavalitsus välja Väike-Maarja staadioni ja selle lähiümbruse ehitustööde riigihanke.
Üheks 2021. aasta märksõnaks on kindlasti päikesepargid, mida
arendajad soovivad paigaldada väärtuslikele põllumaadele. Paraku
ei saa mööda vaadata ka probleemidest. Muret teevad vandaalitsemine avalikus ruumis, hüljatud kassid, prügi põletamine. Ees on
teguderohke uus aasta.
Soovime, et 2022. aastal
* lõpeb Rakke kultuurikeskuse renoveerimine
* saab valmis Väike-Maarja staadion
* ei hulgu kuskil mahajäetud kiisupoeg või kodu otsiv koer
* Väike-Maarja valla elanikud osalevad veelgi aktiivsemalt koduvalla kaunimaks muutmisel, pakkudes häid ideid, osaledes arengukava ja üldplaneeringu koostamisel.
Kujundame koosmeeles valla elu-olu,
väärtustades keskkonda – meie endi kodu.

/D.S./

Ene, Leie, Diana ja Annika
arendus- ja planeerimisosakonnast

A

Piirangute rütmis
sotsiaaltöö

asta möödus COVID-19 piirangute rütmis. Suvekuud olid
natuke vabamad, aga sügisel viirus toimetas meie valla
territooriumil päris aktiivselt. Paljud inimesed ja pered
nakatusid viirusesse, kahjuks levis nakkus ka Väike-Maarja hooldekodusse. Haigestusid nii kliendid kui töötajad. Tänu väga
tublidele hooldekodu töötajatele saadi omal jõul hakkama ja suudeti ära hoida viiruse levik I korruse klientidele.
Mõned arvud möödunud aastast: koduteenuseid osutati 49 isikule, tugiisik oli määratud kaheksale lapsele, kuuele perele. Isiklik
abistaja oli määratud ühele isikule. Osutades sotsiaaltransporditeenust sõitsid meie sotsiaaltöötajad sellel aastal 77 099 km. Hooldajatoetust maksime 13 täisealise ja kolme lapse hooldamise eest. Aasta
jooksul on makstud toimetulekutoetust 35le kuni 40le leibkonnale.
2022. aastal jätkame tööd sel aastal alustatud ISTE projektiga,
mis on mõeldud psüühilise erivajadusega inimestele. Kaheksa isikut on saanud abi ja tuge oma probleemidele, on saanud juurde
enesekindlust igapäevategevustes.
Samuti jätkame lastele abistavate teenuste võimalikult kiiret ja
kodulähedast pakkumist.
Vanemlusprogrammis „Imelised aastad“ oli võimalus osaleda
14-l lapsevanemal.
Uuel aastal jätkame noortegarantii tugisüsteemiga (NEET-noored), mille eesmärk on leida üles noored, kes ei õpi ega tööta ning
motiveerida neid erinevate teenuste abiga jätkama õpinguid või
asuma tööle. Hetkel on meie vallas nimekirjas 61 noort.
Jaanuaris alustame avalduste kogumist ja menetlemist elektritõusu kompenseerimiseks. Täpsemat infot saab uuel aastal Väike-Maarja valla kodulehelt ja meie toetuste menetlejalt Eve Hiietammelt, tel 329 5763.
Sotsiaaltöötajad soovivad vallarahvale imelist jõuluaega ja tegusat uut aastat!
Ene Kinks
sotsiaalosakonna nimel

Valla aastapäeval tunnustati tublisid panustajaid sotsiaaltöös
(vasakult) Merike Adamson, Ene Kinks ja Marin Prits. Foto: Kristel
Kitsing

Pilk möödunud aasta kultuurielule

astale tagasi mõeldes võiks seda vaadata kui sportlikku
kultuuriaastat. Aasta algas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 10 km
matkaga, aprillis tähstasime
Lurichi 145 sünniaastapäeva
väljakutsega „Kingi Lurichile 145 km“. Tänuüritus toimus keskväljakul, nautides
kaunist ümbrust ja värsket
õhku. Toimus otseülekanne
ja vaatamata piirangutele,
sai sellest üritusest osa suur
hulk inimesi. Väga positiivset
tagasisidet tuli nii oma vallarahvalt kui ka väljastpoolt.
Kevad oli taas nukker, sest
juba teist aastat tuli ära jätta
meie aasta keskne sündmus
– Pandivere päev. Öeldakse,
et kolm on kohtu seadus, aga
mina vaatan tulevikku paljutõotavalt ja loodan, et aastal
2022 saab see toimuma ning
saame esinema kutsuda oma
isetegevuskollektiivid ja külalisi mujaltki.
Naer ja nali, rõõm ja lust
– see passib just! Lastekaitsepäeval lustisime lastega
batuutidel. Lapsi saabus bussidega nii Rakkest kui Simunastki.
Maakondlik
maakaitsepäev oli seekord Väike-Maarjas. Toimus palju huvitavaid
tegevusi ja esindatud oli
sõjatehnika koos liitlasvägedega. Oli väga põnev päev ja
erakordne kuumus.
Teist aastat toimus taas-
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Maakondlik maakaitsepäev toimus tänavu Väike-Maarjas. Foto: Kristel Kitsing
iseseisvumispäeval
kodukohvikute päev. Eelmise
päeva ilm kustutas küll kõik
lootused selle päeva õnnestumiseks, aga ennäe imet,
kell 10 hommikul sadas Väike-Maarjas lühikese ajaga
maha tohutu hulk vett ja siis
ilmus pilvede vahelt lootuskiir. Kell 13 esines kirikus isamaaliste lauludega kaunikõlaline segakoor ja nii esinejad
kui publik olid tunnistajaks
pühakoja imelisest akustikast. Poetasime väikese pisaragi ja asusime taas kohviku-

kultuuri nautima.
Wiedemanni
keelepäev,
mis on ka teatud asjaoludel
siirdunud sügisesse, leidis
aset septembri lõpus. Külalisi saabus nii Tallinnast kui
Tartust. Suur rõõm on neid
võõrustada meie ajaloolises seltsimajas ja kuulata nii
emotsionaalseid
kõnesid
emakeele teemadel. Sellest
päevast on kujunenud sisukas
keelepäev, kus osalevad aktiivselt ka meie gümnaasiumi
õpilased. Kosutav on vaadata
noorte inimeste kiirreageeri-

mist ja esinemisoskust. Punkti paneb päevale muidugi
Georgi pubi, lihtsa ja maitsva
eesti köögiga.
Tänan südamest kõiki, kes
on olnud abiks ja siiras tänu
publikule!
Detsembris
tähistame
valla 30. aastapäeva ülevas
meeleolus, tuledesäras ja saluutidega. Elagu Väike-Maarja vald! Ilusat jõuluootust ja
mõnusaid
kultuurielamusi
uuel aastal!
Maire Haava
kultuurispetsialist

Väike-Maarja hooldekodu eriline aasta

asta 2021 on olnud
eriline aasta. Kui
aasta algus tõotas
tulla väga teguderohke, samas näis veel rahuliku ja lihtsalt töise aastana,
siis juba kevade saabudes
muutus olukord nagu Eestimaa ilm. Esimesest kahest
viiruselainest suutsime läbi
ujuda, kuid kolmandast lainest kahjuks me võitu ei saanud. Meie õnneks möödus
see siiski meist kergemalt.
Sellises olukorras tunnetad
meeskonna ühtsust ja jõudu:
üks kõigi ja kõik ühe eest! Elu
ei tohtinud üleilmse pandeemia tõttu seisma jääda. Usun,
et kõik leidsid sellest aastast
neid hetki, mida tähistada ja
põhjuseid, mille üle üheskoos
uhke olla. Ilma vastu saab
õige riietusega, aga viiruse
vastu meetmete rakendamine vajas rohkem pingutusi
– igapäevaelu ümberkorraldamist, harjumuste ja mõttemaailma muutmist.
Olukorraga
hakkamasaamiseks koondasime oma
jõud, head mõtted ja ideed
ning planeerisime hooldekodus klientide heaolule mõeldes olulisi tegevusi
edasi. Nii toimus meil vabariigi aastapäeva tähistamine
koos klientidega mõnusas
vestlusringis.
Tähistasime
vastlapäeva, kus hooldekodu
siseõuel tantsis meile rahvatantsurühm Kuremari. Prooviti lasta pikka liugu küll vanade katuselaastudega, küll
kilekotiga. Söödi ka hernesuppi ja vastlakukleid.
Naistepäevaõnnitlustega
pidasime meeles kõiki naiskliente: kinkisime lilleõie ja
punase südame, mis meelitas
memmed ja taadid õue sooja päikese kätte – esimesed
võililled juba näitasid oma
kollaseid õisi.
Ootamatult jõudis kätte
jaanipäev. Külla oli kutsutud
mängima kliendi poeg oma
sõpradega: lauldi ja tantsiti

Hooldekodu personal kodumaa sünnipäeval. Foto: erakogu
tuttavate viiside saatel, esines rahvatantsurühm Kuremari. Kodukohvikute päeval
osalesime aga esimest korda
Kübar ja Kaabu nimega. Kiires saginas üllatasime kliente
ka kadripäeval, mil laulsime
koos ja küsisime mõistatusi.
Peagi on käes jõulud. Ükskõik, kui pime on öö. Kui me
koos valguse poole pöördume, siis ei kao me kuhugi.
Jõulupühad on meile sobiv
aeg, mil teha üks sisekaemus
ja võtta mööduv aasta kokku, et saada selgust, mis
läks hästi ja kus oleks saanud
paremini minna. Nii saame
järgmisesse 2022. aastasse
astuda motiveerivate eesmärkide ja selge visiooniga.
Tänan teid kõiki.
Sirje Bammer
Väike-Maarja hooldekodu juhataja

Kadripäeval lauldi ja lahendati mõistatusi. Foto: erakogu
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Spordiaasta on pakkunud emotsioone ja värve

T
Rahandusosakonna
luulenurk

K

Foto: erakogu

6

oroona pärast elu konarlik
kuid Väike-Maarja valla tubli kodanik
end sellest häirida ei lase,
ei lange tulumaksu laekumise tase.
Varsti Rakkes uhke maja multi-kultit väga vaja.
Suvel oli internaadi matus,
Kiltsi piimaköögil uhke katus.
Mitu teed sai korda tehtud,
asfalti ja kruusa veetud,
valgustus mitmesse külla,
jõulutaadil valgem tulla.
II sambast kätte soovija sai raha,
kuid see alles jätta polnud paha.
Järjest kallineb elekter, küte lõppeva aasta hinnahüpe.
Võrguteenus korraks soodus,
kuid see pole säästmismoodus.
Et kahetsedes ei peaks hammustama huulde,
ära lase raha mõtlematult tuulde!
Edukat uut majandusaastat!
Heli Vettik, Merili Veelmaa,
Piret Lükk ja Mairi Uiboaed
rahandusosakond

Piirkonnapolitseinikud
kutsuvad üles
märkama ja hoolima

E

smalt tahan
välja
tuua
olulise
organisatsioonilise muutuse, mis
puudutab ka Väike-Maarja valda. Alates käesoleva aasta 1.
juulist kaotati PPAs
ära noorsoopolitsei- Helkur on odavaim elupäästja.
niku ametikoht, mis Foto: Kristel Kitsing
tõi endaga kaasa selle, et senine noorsoopolitseinik nimetati ümber piirkonnapolitseinikuks ning Väike-Maarja vald jaotati kaheks osaks, millest siis Rakke-Simuna ja
lisaks Vinni vallast Laekvere on Gea Lepiksoo hallata ja
Margo Kukk teeb tööd Väike-Maarja alevikus ning selle
ümber asuvates asulates ja külades. Töökorralduslikust
poolest muutus ka see, et varem tegeles alaealiste ennetus- ja süüteomenetlusega noorsoopolitseinik, uue korra
järgi tegelevad piirkonnapolitseinikud kõigega, sealhulgas nii ennetuse, kui ka noorte ja täiskasvanute poolt toime pandud süütegudega.
Kui rääkida juhtumiste halvemast poolest, siis tuleb kahjuks tõdeda, et tõusuteel on alaealiste poolt toimepandud süüteod. Eriti just, mis puudutavad kehalist
väärkohtlemist (kaklused, peksmised jne). Suur osa meie
menetluses olevatest süütegudest hõlmab ka alaealiste
poolt alkoholi ja tubakatoodete tarbimist ning avaliku
korra rikkumist. Siin saan panna vanematele südamele märkamise ja suhtlemise lapsega, et nad pööraksid
rohkem tähelepanu sellele, kus nende laps on ja millega ta tegeleb. Tahan kindlasti ära märkida, et suurema
osa nendest rikkumistest oleme ka avastanud ja rikkujad
vastutusele võtnud.
Kahjuks peame ära märkima ka selle, et noored ei kasuta enese pimeda ajal nähtavaks tegemiseks helkurit, ja
mitte ainult noored, vaid ka täisealised, seda enam, et see
on seadusega kohustuslik. Helkur on odavaim elupäästja
ja palun teeme nii, et oleme ise nähtavad ja hoolitseme
ka selle eest, et ka meie lapsed seda oleks. Ise eeskujuks
olles saame muuta keskkonna turvalisemaks, kus meie
ühised lapsed ja noored kasvavad.
Mis puudutab 2022 aastat, siis ootaks seda, et inimesed oleksid rohkem hoolivamad ja märkaksid. Pakume
vajadusel abi või märkame meid ümbritsevat. Veel julgustan teavitama rikkumistest, sest läbi selle tegevuse
suudame oma elukoha turvalisemaks muuta.
Soovime teile kõike kaunist ja rahulikke pühi!
Margo Kukk ja Gea Lepiksoo
piirkonnapolitseinikud

eise advendi varahommik, maad katab kohev
valge lumi, päike pillutab oma esimesi kiiri ja
isegi kraadiklaasi vaatamata on
läbi akna pilku heites võimalik
tajuda mõnusat kargust. Mõte
ei püsi mitte paberil, vaid nokitseb juba mustsõstratee ja suusatamise radadel.
Võtan siis suusad ja „kihutan“
läbi mööduva aasta, hoides ikka
mõõdukat tempot, et silm ja
hing kõike ümbritsevat märgata
ja kogeda suudaks.
Eelmise aasta jõuluvana oli
väga helde ja kinkis meile imelise talve. Ebavere terviserajad
ja kelgumägi kihasid kolm kuud
lumerõõmude nautijatest ja
suusatajatest. Kui parkla on autodest pungil, siis mis see muud
tähendab, kui suurt kiitust ja au
rajameistrile, kelle hool ja professionaalsus on suusatamiseks
imelised võimalused loonud.
Nüüd on käes taas võlumaa aeg,
ja imeline, et see juba enne jõule
algab.
Veebruaris jagasime tunnustust ja aunimetusi aasta säravaimatele
sporditähtedele.
Võistlusvõimalusi on küll vähem
olnud, aga medalite värvid pole
muutund tuhmimaks ega spordirahvas laisemaks. Kas on see
Lurichi maagia või miski muu
võimas jõud, aga kuldne maailmameistri medal tuuakse ikka
igal aastal ära. Kui noortel ei
lähe õnneks, siis hoolitsevad
selle eest seeniorsportlased.
Kui eelmisel aastal Ants Einsalu
sisesõudmise MMi kaks kulda
koju tõi, ütles Väino: “Väga tubli, väga ilus töö! Aga järgmine
aasta on minu aasta, siis tulen
mina maailmameistriks.“ Väino
pidas sõna. Väino Stoltsen tuli
maailmameistriks
meesveteranide (vanus 70–74) arvestuses kaalukategoorias kuni 85

T

Väino Stoltsen Ebavere Kangel. Foto: Kristel Kitsing
kg sangpommi kahevõistluses,
rebimises ja tõukamises ning
saavutas pikatsükli tõukamises
teise koha. Nüüd oleks taas kellegi kord öelda, et tubli töö, aga
järgmisel aastal on minu kord.
Väga suurte edusammudega
astub edasi Väike-Maarja laskjate seltskond. Sel aastal mahtusid kaks meie noort ka Eesti
koondisesse, osaleti Euroopa
noorte meistrivõistlustel laskmises. Neist grammigi maha ei
jää maadlejad ega suusatajad.
Maadlejatega me justkui oleme
juba harjunud, et neil koguaeg
hästi läheb ja suusatajatega samamoodi. Et normaalne ju, kui
võistlustelt medalitega koju
tullakse. Tegelikult võime vaid
arvata, kui suure töö on ära teinud treenerid, kes keerulistes
oludes on leidnud häid treenimisvõimalusi ja motivatsiooni
nii enda kui treenitavate jaoks.
On väga äge, et treeningutel
osalevate laste hulk on meeldivalt suur ja on nii palju lapsevanemaid, kes oma võsukese
arengusse panustavad. Sport
teeb ju tugevaks igas mõttes:
osavamaks, julgemaks, arendab mõtlemisvõimet ja paran-

dab sotsiaalseid oskusi, tervisest rääkimata. Sellest aastast
kuulub Väike-Maarja gümnaasium ka Eesti Olümpiakomitee
programmi „ Sport kooli“ ja see
tähendab siis seda, et esimese klassi lastel on iga päev üks
sporditund, mille eesmärk on
suurendada laste liikumisaktiivsust ja äratada huvi erinevate spordialade vastu. Lisaks
kehalisele kasvatusele toimuvad
korvpalli, maadluse ja suusatamise sporditunnid.
Ja need meie valla ägedad
sündmused: Ebavere Kange,
Rakke Rattamaraton, Pandivere
Rattasõit, Emumäe jooks, Simuna-Laekvere jooks, 3x3 korvpall
– tõelised pärlid, mis toovad
sõbrad kokku, andes võimaluse nii kaasaelamiseks kui võistlemiseks ning kirjutavad meid
ilusate tähtedega Eestimaa
spordikaardile. Sündmuste hea
korraldamise eest vastutavad
oma ala tõsised kogemustega
asjatundjad, tehes seda südamega, lugemata organiseerimiseks kulunud närvirakke ja
töötunde. Meil on ikka väga
hästi!
Kui kõik on kirutud seda

pandeemia aega, et majad on
suletud ja tegevusi ei saa teha,
siis kevadise tegevuspiirangu
ajal vehkis Väike-Maarja spordihoone pere hoogsalt värvipintslitega ringi. Ikka sinist ja
rohelist ja rohekassinist ja sinaksrohelist ning tükike punast
ka, sellist sametist. Tulemuseks
värske ilme ja klientide positiivne tagasiside, et värv teeb meele rõõmsaks ja tõstab treeningu
kvaliteeti.
Kevadisest kiitusest tohutult
hoogu juurde saanud, renoveerisime ka jõusaali. Küll mitme
ettevõtte abiga, aga idee oli
meie oma, ja oma lihaspanus ka
täiesti korralik. Oma jõududega
nihutasime masinad kokku, ise
ka imestame, kuidas mee nii tugevad oleme. Korjasime kokku
vana plaatvaipkatte ja kui juba
uued kummiplaadid tulid, siis
tegime ühe korraliku jalatrenni
päeva ja vinnasime 70 matti turjal kolmandale korrusele. Olgu
öeldud, et matt kaalus 15 kg ja
meid oli kolm ja väike võistlusmoment oli ka juures.
Uus – 2022 – juba paistab,
ja plaanid podisevad. Aasta algab suurejoonelise kultuuri- ja
spordigalaga jaanuaris,
mis
kannab väärikat nime „Vaimu ja
väega“. Meie soov on tõsta esile,
tutvustada üldsusele ja tunnustada Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordivaldkonna inimesi,
tänu kellele on meie valla inimeste elus oluliselt rohkem
emotsiooni ja värve ja põnevaid
ettevõtmisi ning tegevusi.
Ja sealt edasi läheme ja loome uusi emotsioone ja värve,
ikka teiega koos, silmad säramas ja naeratus suunurgas
tukslemas.
Sulnist imedeaega!
Jane Kool
Väike-Maarja spordikeskuse juhataja

Kartulikasvataja aasta väljakutse oli ilmastik

änavu polnud kartulikasvataja jaoks tavaline aasta. 2021 aasta oli
päris erakordne, seda
paljustki kliimast tingituna. Kevad oli pikk ja niiske, mille tulemusena kartulipanek viibis. Varakult maha pandud kartulisaak
ebaõnnestus, kuigi tavaoludes
peaks olema vastupidi – mida
varem kartul õnnestub maha
panna, seda kauem on kartulil aega kasvada ja saaki moodustuda. Kartuli kasv peatub
+28 soojakraadi juures. Sellised
temperatuurid aga olid sel suvel
teatud perioodil tavapärased.
Selle tulemusena alustas kartul
kiiret kasvu ja mugulate moodustamist alles augustikuus.
Erakordne pilt oli veel ka septembris, kui võis näha kartulipõldu täies õies. Mõni sort õitses kasvuperioodil kolm korda,
mis on väga erakordne. Vihma
ei tulnud, Simuna kartulipõldudel valitses kuivus juuni algusest kuni augusti keskpaigani.
Seejärel hakkas sadama, mis
hilistele kartulisortidele tegi
head, aga mitmed kartulisordid alustasid väga kiiret kasvu ja
selle tulemusena ei saavutanud
oma tavapäraseid sordiomadusi. Näiteks kartulisorti Laurat
teame kui ovaalset kartulit, siis
sellel aastal jäid mugulad pigem
ümarad ja väiksemad. Mõni sort
kasvas jälle väga kiirelt väga
suureks ning mõni sort jäi mureduse astmelt muredam kui
tavaliselt. Selliste situatsioonidega me sellel aastal võitlemegi ja püüame leida parimaid
lahendusi. Kokkuvõtvalt võiks
öelda, et ilmastik oli selle aasta
suurim väljakutse.
Meie kartulisortide nimekiri
on küllaltki pikk ja see on tu-

Fotol Alo ja Gustav Põldmaa. Foto: Ellen Anett Põldmaa
gevus sellisel erakordsel aastal. Mõnele sordile meeldib
põuasem suvi, teisele jällegi
rohkem niiskust. Hilised kartulisordid, mis said piisavalt mugula moodustamise ajal sademeid, andsid tavapärase saagi.
Varased sordid, mille õitsemine
jäi kuivaperioodi, olid saagilt
ikkagi väiksemad. Kokkuvõttes võiks öelda, et saak on küll
veidi väiksem, kuid kindlasti
seda kartma ei pea, et kartulit
ei jagu. Meie eesmärk on ikkagi
kohalikku piirkonda varustada
kartuliga kuni uue suveni välja.
Eredamalt on meeles sellest
aastast kartulikasvatajate põllupäev augusti alguses Simunas, kus kokku olid tulnud ligi

75 kartulikasvatajat üle Eesti.
Oli tegus mõtete ja teadmiste
vahetamine, erinevate sortide
võrdlused ja mitmed väliskülalised oma teadmisetaga rikastasid Eesti kartulikasvatajate teadmisi. Sellest päevast ja
katsetest saime mitmeid teadmisi ja mõne uue sordi, mida
ka järgmisel aastal suuremas
mahus kasvatada. Sordid nagu
Lea ja Merle on tulemas järgmisel aastatel kasvatusse ja
toidulauale.
Stabiilsus võiks olla peamine
iseloomustav sõna järgmisele
aastale mõeldes. Mõeldes sisendite hinnale ja saadavusele,
siis siin on tunda märgatavat
hinnatõusu. Sellises situatsioo-

nis ei rutta tegema suuri muutusi. Sellest hoolimata arenema
ja positsiooni turul kindlustama
peab. Kindlasti püüame teha
samme selles suuna, et suudaksime ka pakkuda kooritud
kartulit ja poolvalmis tooteid
kartulist.
Jõuluaeg on tulemas. See on
aeg kui kartul koos kapsaga on
ikka laual ja see teeb kartulikasvatajale rõõmu. Oleme parimad
kartulid kõigi jaoks valmis pakkinud, et kõigi jõulud oleksid
hea söögi ja mõnusa seltskonnaga meeldejäävad. Rõõmsat
jõuluaega kõigile!
Alo Põldmaa
Kartul Simunast
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Olev Liblikmann: „Et noori jätkuks ja neid tagasi tuleks“
Valla 30. sünnipäeva eel teen juttu mehega, kelle osalusel on möödunud enam kui
veernad sajandi pikkune periood Väike-Maarja ajaloos. Rõõmsalt pensionäripõlve pidev mees elab vaikselt vallavalitsuse ja volikogu tegevusele ikka kaasa.
Teie juured on Järvamaal. Väike-Maarjasse sattusite 1986. aastal Boris Gavronski kutsel. Kas
täna võite tagasi vaadates öelda, et Väike-Maarja on teie kodu, mille elule igakülgselt kaasa elate?
Nii palju on energiat siia pandud nende aastate
jooksul, eks see ikka on koduseks saanud.
Olen veendunud, et Boris Gavronski ja Olev Liblikmanni nimed on saanud Väike-Maarja valla
ajalukku rasvases kirjas. Millega tegeleb täna
Olev Liblikmann ja kui palju elab kaasa 30 aastaseks saavale vallale või volikogu tegevusele?
Eks ikka elan vaikselt kaasa. Selles mõttes passiivselt, et internetist jälgin ja vallalehte loen. Kui
on üritusi, mis huvi pakuvad, ikka osalen. Muusikafestivalil olen kõik kontserdid igal aastal ära
kuulanud. Ma loodan, et see kindlasti ikkagi jätkub. Samamoodi Wiedemanni keelepäev. Ma arvan, et mis omal ajal traditsiooniks said, võiks ikka
jätkuda.
No muidu, mis seal ikka, pean rõõmsalt pensionäripõlve. Kaugel see 70 enam on?

10. detsembril 1989. aastal valiti nad Väike-Maarja külanõukogu saadikuteks. 1. oktoobril 1991
lõpetas Väike-Maarja külanõukogu oma töö ja
hakkas tegutsema Väike-Maarja vald.
Pildil: esimeses reas vasakult: Toomas Kalvet,

Ellu Moisa, Maimu Kalvet, Olev Liblikmann.
Teine rida vasakult: Ahti Kaskema, Ene Kinks,
Ellen Lossi, Mall Võhandu, Olavi Lossi.
Kolmas rida vasakult: Toomas Käbin, Endel
Mäesepp, Riho Pau, Mihkel Mänd, Villi Likemets,

naga pihta, aga karm kapitalism on raudse käega.
Kes teab, kui ei oleks Euroopa Liitu, oleks võibolla
veelgi kehvemini. Aga jumal tänatud, et seda õhinat oli, muidu oleks needki kõik tegemata olnud.
Oleks nähtud, et asjad nii keeruliseks lähevad, poleks võibolla ette võetudki.

Kas on midagi, mis meele väga mõruks teeb või
rinna rõkkama lööb?
Selles mõttes on hea, et gümnaasium on õnnestunud säilitada ja kurb, et kutsekooli osa
praktiliselt hääbunud. Muidugi see mure, mis selle suure majaga teha, on tõsine. Minu süda küll
valutaks, kui see ilus hoone keset alevit laguneks.
Ma arvan seda, et kõik investeeringud, mis
omal ajal tegime, on ikka asja ette läinud. Pole ju
mõtet midagi ehitada kui neid ei kasutata. Hea
meel, et kõik ikka toimivad siin, spordihoone või
kultuur. Ei ole elu soiku jäänud ega välja surnud,
nagu öeldakse, ja nagu paljudes kohtades paraku
on juhtunud. Jälle vaatad ka individuaalmaju, tehakse ikka korda ja elu käib.
Kui võrrelda valla algusaastate volikogu tegevust ja ülesandeid tänapäevasega, siis mis on
täna teistmoodi? Kas poliitikaga kaasnevat võimuvõitlust oli sama palju kui täna või keskenduti rohkem sisulisele tegevusele?
Eks see ole käinud läbi aegade. Algusaegadel
oli probleeme tunduvalt rohkem, mida vaja lahendada ja muidugi raha tunduvalt vähem. Oli
pingsalt vaja mõelda, mida teha ja eks need vaidlused ja vastuolud olid siis ega kaogi ilmselt kuhugi. Kuigi praegu need rööpad on meil maha pandud, nüüd rong peab sõitma, et elu edasi läheks.
Kõik eeldused on loodud. Esimesed 20 aastat olid
ikka väga rasked, need on üle elatud ja tuleb aga
edasi minna.
Meenuvad nii mõnegi autoriteedi sõnad, et haldusreform vallandab ääremaastumise. Kuidas
tundub, kusagil on tõesti elu hääbumist märgata?
Selle nelja aastaga ja ka suures plaanis vabariigis midagi paremaks ei läinud. Eks see ärgitab
just väikeste piirkondade inimestel endil rohkem
initsiatiivi näitama. Väike-Maarja vald oli paraja
suurusega ennegi, me võtsime omal ajal Simuna

Heiki Pärnamägi, Bruno Münter.
Pildilt puuduvad: Juta Haasma, Sirje Mätas ja
Argo Kaasiku.
Foto: Väike-Maarja muuseumi kogust, autor
teadmata

Kas see oli kohati nagu jalgratta leiutamine.
Kõike tuli teha oma n-ö talupoja tarkusega või
oli kuskilt nišši võtta? Kui olulised olid kolhoosi
esimehena sissetöötatud sidemed ja kontaktid?
Oma valdkonnas tegijaid ikka teadsid ja eks
neid spetsialiste, kes kolhoosidest üle jäid, selles
mõttes, et ise mingeid firmasid püsti ei pannud,
sai siia üle meelitatud. Vabariigist sai häid kogemusi eeskujuks võtta. Samas kohe saime hakata
käima Soomes ja Taanis õppimas, kuidas asju üle
võtta ja sealt spetsialistid käisid meid koolitamas.
Sai nuputatud ööd ja päevad. Nii kaugele see asi
jõudis, et valla arengukava sai valmis ja ära kaitstud, et valla staatus saadi kätte.

Väike-Maarja vallavolikogu viimane istung Väike-Maarja Õppekeskuse peahoones raamatukogu lugemissaalis. Vasakult Arvo Kukk, Mall Võhandu, Bruno Münter, Sirje Roos, Reet Kõiv, Mall Lepiksoo, Mulje
Kaare, Hans Veermäe, Boris Gavronski. Foto Väike-Maarja muuseumi kogust, autor Ilve Tobreluts
ühte. Reformi eriline pooldaja ma pole. Kui Rakkel
on vaja midagi järgi tõmmata, eks seda ka tehakse. Loen siin kultuurikeskusest ja lasteaia ehitusest, taristuga on vedanud. No vaadates kõrval
Järva valda, see läbib pea 100 km Aravetelt tagant
Viljandi piirini Imavereni välja. Meil on vald selles
mõttes parasjagu väike.
Kuidas kõrvaltvaatajana tundub Eesti omavalitsuste haldusreform: Rakke ja Väike-Maarja liitmine? Kui seaks eesmärgiks viia lähitulevikus
läbi midagi niisugust, et kogu valla rahvas oleks
sellest haaratud ja mis tekitaks korraga rohkem
ühise valla tunnet?
Ega see nii lihtne olegi, vaadates ka praegu
Simuna kanti. Inimesed on harjunud elama ühes
kohas ja arutama isekeskis probleeme. Neil on
oma identiteeditunne nii tugev, et kui pannakse
kellegagi kokku, siis muidugi pole see lihtne ja sulandumine võtab aastaid aega.

Vallavolikogu ja -vallavalitsuse ühine jõulupidu 19. dets 1995. Vasakult: Reet Kõiv, Arvo Kukk, Eldur
Eelmaa, Mall Võhandu ja Olev Liblikmann. Foto: Väike-Maarja muuseumi kogust

Kui kiigata aga 30 aasta taha, siis Väike-Maarja
kolhoos oli kahtlemata üks kogu Nõukogude Liidu eesrindlikumaid majandeid? Mis mälestused
sellega seoses meenuvad?
Kolhoosidel olid veidi vabamad käed, sai palju abitööstusi luua ja toodangu kohapeal ümber
töödelda. Siin oli neid harusid ju hästi palju, mida
kõike toodeti. Esiteks põllul ja lautades, aga broilerikasvatajatest oli meil üks riigi suuremaid, oma
söödalisandeid toodeti Kiltsis, oma haudejaam
oli, oma maltoosatööstus, oma lihakombinaat,
oma piimakombinaat. Tänu sellele, et väärindati
toodang ära, saadi raha rohkem ka. Palgad olid
kõrged, oma kauplused olid. Me olime omal ajal
nagu väike Kirovgi.
Omavalitsusreformi alguseks võib lugeda
1989. a lõpus toimunud nn esimesi vabasid valimisi, kus valiti esimesed volikogud just sellise
nimega. Teid valiti selle esimese volikogu esimeheks ja teil tuli hakata reformi ellu viima.
Seletage palun lehelugejale, kuidas järk-järgult
neid funktsioone hakati vallale üle võtma.
Kõik algas raamseadustest, mis kõrgemalt vastu võeti. Nendega määrati ära, mismoodi omavalitsusliku staatuse teele asumine üldse välja võib
näha, kuidas kogu elu, mis enne oli jagatud riigi
ja ühistute vahel, siin konkreetselt kohapeal üle
võtta: haigla, haridus, kultuur jne - see tuli meil
endal kohandada.
Olete varasemas intervjuus märkinud, et väga
pingeline oli põllumajandusreformi läbiviimise
protsess, kuna teid oli 1991. a alguses valitud ka
kolhoosi esimeheks. Mille poolest see nii keerukas oli?
Mõtle, kus oli vara ja rahvast, ja kuidas igasugune jagamine käis küll tagastatud vara kui
töö- osakutena. See oli vabariigis väga karm aeg,
samas kaasnesid Nõukogude Liidu lagunemisega
sanktsioonid. Vahepeal polnud kütustki saada,
ikka on hullumaja olnud. Samal ajal pidime reforme tegema siin.
No eks põllumehed praegu ikka rabelevad ja
püüavad, aga tingimused on rasked. Tuleb välja,
et toodangu hinnad ja tulu, mis nad saavad ei kata
neid kulusid ära pahatihti. Vaadates neidki talusid, mis 30 aastat tagasi taluseaduse alusel tulid,
nendest on kümnendik alles. Hakkasid suure õhi-

Pidupäeva, valla sünnipäeva eel on paha küsida
selliselt, aga ma küsin siis pigem nii, et kas mingis kohas on vajadus ka parenduse järele?
Püüda elu siin säilitada. Rahvaarvu vast ei anna
paigale seisma panna, aga et noori jätkuks ja neid
tagasi ka tuleks. See on ikka põhiline, et inimesi
oleks.
Millised on teie soovid vallaelanikele valla 30.
aastapäeval?
Ei midagi originaalset. See jama, mis pandeemiaga kaasneb, saab ükskord läbi. Soovin, et ikka
inimestel tervist oleks ja tööd jätkuks!
Kristel Kitsing
toimetaja

Väike-Maarja vallajuhid

1989–1993
vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
vallavanem 1991–1993 – Jüri Poolak
1993–1996
vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
vallavanem – Jüri Poolak
1996–1999
vallavolikogu esimees – Jaak Läänemets
vallavanem – Sven Kesler
1999–2002
vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
vallavanem – Sven Kesler
2002–2005
vallavolikogu esimees – Indrek Kesküla
vallavanem – Olev Liblikmann
2005 – 2009
vallavolikogu esimees – Hans Kruusamägi
vallavanem – Olev Liblikmann
2009 – 2013
vallavolikogu esimees – Olev Liblikmann
vallavanem 2009-2011 – Urmas Tamm
vallavanem 2011–2013 – Indrek Kesküla
2013 – 2017
vallavolikogu esimees – Ene Preem
vallavanem – Indrek Kesküla
2017-2021
vallavolikogu esimees 2017–2020– Ene Preem
vallavolikogu esimees 2021 – Hans Kruusamägi
vallavanem – Indrek Kesküla
2021 – …
vallavolikogu esimees – Hans Kruusamägi
vallavanem – Indrek Kesküla
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Vaade kiriku tornist: Väike-Maarja keskväljak 1912. a, p-l Jakob Liivi maja. Foto:
Väike-Maarja muuseumist, autor teadmata

Väike-Maarja keskväljak,

Lurichi plats –

nagu oleks vanasti öeldud

Väike-Maarja aleviku vaade 1912. a. Keskel puude varjus pritsikuur. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor teadmata

Väike-Maarja keskus oli 20. sajandi alguses
tühi. Sellest lääne poole jäi kirik, lõuna poole
kirikumõisa majad ja majandushooned. Kirik
oma maad ei müünud ega rentinud, kuigi tahtjaid oleks olnud.
1901. a kolis Avispealt Väike-Maarjasse Jakob Liiv, kes asus teemaja
pidajaks karskuse kuratooriumi teemajasse endisesse Ärina kõrtsi
(ühe krundi kaugusel praegusest algkoolimajast). Teemajast eest
leitud lugemislaud väheste raamatutega ajendas J. Liivis mõtte asutada Väike-Maarjasse raamatukauplus.
Suurte raskustega sai J. Liiv kirikult loa oma maja ehitamiseks nn
Õunakünkale, praeguse Tamme ja Pika tn ristmikule. Õunaküngas
saanud oma nime sellest, et naised müünud seal sügisel kirikulistele õunu. Maa rentimise loa saamiseks sidus J. Liiv end kõvasti
kirikuga: „Ma ei või neile vastu rääkida, sest mu maja on nende maa
peal”. (Ida Eiskop-Esinurme kirjast).
1902. a ehitaski J. Liiv laenu abil ärklikorrusega majakese Pikk tn
7, avades sügisel kooli alguseks raamatupoe (teistel andmetel 1904.
a). Elama jäädi teemajja, kus päeval tegutses Jakobi naine Rosalie,
keda mees õhtuti pärast poe sulgemist vajaduse korral abistas. Osa
raamatupoe majast (ärklikorruse ja alt kaks tuba) andis Liiv üürile,
kuna väikest kauplusetagust ruumi (kirikupoolsel nurgal) kasutas
laona. (E. Leppik „Kultuurilooline Väike-Maarja”).
1913. a lahkus Jakob Liiv Väike-Maarjast, andes maja rendile Steinile. Vähe aja pärast sai aga majast Kichlefeldi raamtukauplus, kus
müüdi ka koolitarbeid, fotokaupu, pillikeeli, tapeete jm. (E. Leppiku
kartoreegist).
Asutava Kogu poolt 10.10.1919 kehtestatud maaseadus lükkas
Väike-Maarjasse majade ehitamise käima. Kirikumõisa 100 ha suurusest maatükist riigistati pool ja müüdi ehituskruntideks. Nõnda
sündis Aia ja Pika tn äärde kaks tosinat ehituskrunti, mis leidsid
kiiresti omanikud.
Kiiresti ehitati täis Pika tn läänekülg. Pritsikuurist ja Jakob Liivi
majast kuni Ärina kõrtsini mahtus ära kaheksa suuremat eramut,
milles peaaegu kõigis leidus mitmesuguseid käsitöönduslikke ettevõtteid Suuremad neist olid A. Kase villatööstus, riidevärvimine, pagar, ka parkal. (E. Leppik; Väike-Maarja valla ajalugu, käsikiri,
2005).
Kase maja, ka Vakmani maja Pikk 11 ehitati 1920. a-il Vakmanni
poolt, kes müüs maja 1930. a-il A. Kasele. A. Kask tuli Väike-Maarjasse ilma varanduseta pruut käevagus. Oli aga väga ettevõtlik, üüris Vakmannilt korteri, kaupluseruumi ja õuemajakese töökojaks.
Saanud maja omanikuks, ehitas kiriku poole uue riidevärvimise- ja
vanutusettevõtte.
Elamus oli tal riidekauplus. Vakmani-aegne pagariäri oli välja
renditud pagar Artur Luhale, kelle surma järel pidas äri viimase
ämm Marta Palmberg. (E. Leppiku kartoteegist).

Vaade Väike-Maarja keskosale. Ees v-l Vakmani-Kase maja, ees
keskel pritsimaja, p-l Liivi-Kichlefeldi raamatupoe maja. Foto:
Väike-Maarja muuseumist, autor Käbbi

Väike-Maarja Tuletõrjujate Kodu pidupäeval, 20. a-d. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor Johannes Kadakas

1938. A JÄRGNEV REKLAAM VÄIKE-MAARJA LAULUPÄEVA
TEATMIKUST:

Väike-Maarja villa-, kunstvilla- ja riidevärvimise tööstus
Erialad:
I Villa kraasimine, ketramine, korrutamine kahe- ja kolmekordseks.
II Villaste kaltsude ja silmkudede ümbertöötamine vatiks, heideks
ja lõngaks.
III Riidevärvimine, riidevanutus, kangaste keemiline pesemine,
värvimine, pügamine, pressimine ja dekateerimine ning kleidiriide
plisseerimine
TÖÖD ON HINNATUD KUUE KULDAURAHAGA
erilist rõhku pannakse töö headusele.

Väike-Maarja Pikk tänav, p-lt Kase maja, tuletõrjemaja, Liivi-Kihlenfeldi maja. 20. a-d. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor Käbbi

Detsember 2021
Pritsimajadest. Esimene torniga pritsikuur on 1912. a Väike-Maarja seltsimaja ehitusvõla tasumiseks välja lastud koloreeritud postkaardil. Asus tiigi läheduses. Millal see ehitati, ei ole allakirjutanule
teada. Arvata on, et mitte palju hiljem, kui Väike-Maarjasse asutati
kohalik tuletõrjeühing.
Väike-Maarja tuletõrjeselts sai alguse aastal 1900. Väike-Maarja
tuletõrje kodu, rahvakeeles pritsimaja, Pikk tn 9 ehitati 1920. a-te
alguses (torn maja otsas). Majas oli Johannes Kadaka fotograafia ja
kullassepatööstus. J. Kadakas valvas ka maja järele. Kui kuskil oli
tulekahju, siis helistati J. Kadakasele, kes läks üles maja torni ja helistas valjuhäälset kella.
Kõik Pika tn lääne küljes olevad majad alates Liivi majast kuni
praeguse algkoolimajani, samuti ka Aia tn alguse majad hävisid Väike-Maarja suures tulekahjus 29. juulil 1941. Kohalik kommunist, Vao
valla Täitevkomitee esimees Bernhard Rosenbaum süütas oma maja
(Kase maja kõrval). Vaenlasele ei tohtinud midagi jääda! Tuul kandis
tule edasi. Aia tn majad süttisid taganevate punaste leekkuulidest.
Seoses Väike-Maarja rajooni loomisega 1950. a tuli leida pind
uute ametiasutuste jaoks, samuti ametnike majutamiseks. Hakati
olemasolevaid hooneid remontima ja laiendama.
Algas ka uute hoonete ehitamine. 1956–1960 ehitati Väike-Maarja keskusesse Pikk tn 7 ja Pikk tn 9 (praeguse numeratsiooni järgi).
Pikk tn 7 ehitati ehitusregistri andmetel 1956, sinna said ruumid
Väike-Maarja rajooni TSN Täitevkomitee ja EKP Parteikomitee. Samal ajal (ehitisregistri andmetel 1960) valmis Pikk tn 9, kus avati
Väike-Maarja Tarbijate Kooperatiivi kauplus. Hoonete-esine väljak
korrastati.
1962. a Väike-Maarja rajoon likvideeriti, piirkond ühendati Rakvere rajooniga. Väike-Maarjasse asutati Maakutsekool nr 27 elektrike, hiljem maaparandus-mehhanisaatorite ettevalmistamiseks. 1.
septembrist 1975 kandis kool nime Väike-Maarja Kutsekeskkool nr
27, 1991 a-st Väike-Maarja Põllutöökool. 1993. a võeti kooli vastu
esimene grupp tuletõrjujaid-päästjaid. 1995. a sai põllutöökool õppekeskuseks, päästekool eraldus iseseisvaks õppeasutuseks. Kool
lahkus oma peahoonest lõplikult 1999. a-ks.
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Väike-Maarja Pikk tn 7. Väike-Maarja Kutsekeskkool nr 27 peahoone. Ees väljakul monument „Lahkumine” („Leinav ema“) 1985. a.
Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor Ülo Täheste

Väike-Maarja Pikk tn 7. Väike-Maarja rajooni administratiivhoone
ehitamine 1956-1957. a. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor
teadmata

Väike-Maarja vana bussijaama ja avaliku väljakäigu lammutamine 23.
aprillil 1993.a. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor Helmut Liiv

Väike-Maarja vaade, v-lt K. Kihlefeldi raamatupood, tuletõrjemaja
(torn küljel). 30. a-d. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor
Johannes Kadakas

Väike-Maarja Tarbijate Kooperatiivi hoones (Pikk tn 9) kaupluse
avamise päev. Foto: Väike-Maarja muuseumist, autor Vello Ilves

Täpselt maadluslegendi 142. sünnipäeval ehk 22. aprillil 2018 langes
kate kahe ja poole meetri kõrguselt pronksist Lurichi monumendilt.
Foto: Saundland

Kalju Reiteli monumentaal-skulptuur „Lahkumine” Väike-Maarja
keskväljakul. Foto: Rakvere Muusemist

Väike-Maarja uus keskväljak enne avamist 27.08.2018. Foto: Kristel
Kitsing

Väike-Maarja hoonete Pikk tn 7 ja 9 ehitamine. Foto: Väike-Maarja
muuseumist, autor teadmata
Järgnes põhjalik remont ja hoonesse Pikk tn 7 kolis 2002. a aprillis Väike-Maarja vallavalitsus. Samas leidsid koha side, samuti ka
mõned firmade kontorid.
Septembrikuus 1979 paigaldati Väike-Maarja keskväljakule Kalju
Reiteli monumentaal-skulptuur „Lahkumine”, rahva hulgas tuntud
kui „Leinav ema”, ka „Sõduri ema”. Monumendi ümberpaigutamisel
oli allakirjutanul K. Reiteliga jutt monumendi nimest. Autor ütles,
et õige nimi on „Lahkumine”.
Monument avati 19. septembril 1979 Rakvere rajooni fašistlikest
okupantidest vabastamise 35. aastapäeva ürituste raames. Avasõnaga esines külanõukogu esimees Antje Kaasik, kohal olid, kõnelesid ja katte eemaldasid EKP Rakvere rajoonikomitee II sekretär
Boris Gorbunov, rajooni TSN Täitevkomitee esimees Mihkel Sistok
ja aseesimees Paul Randroo. Sündmusekohase luulepõimiku esitasid Juta Maripuu, Lidia Arumägi ja Arvo Vallaots.
Nagu juba eelpool mainitud, paigaldati monument „Lahkumine”
1992. a Väike-Maarja vana kalmistu põhjaserva.
Pikk tn 9-s asuv kooperatiiv kandis 1990. a-st nime Väike-Maarja Tarbijate Ühistu. Kaupluses oli müügil peale toidukaupade ka
tööstuskaubad.
2007. a 23. aprillil ostis ärimees Oleg Gross ühistu osakud ja sai
selle ainuomanikuks. Kauplus avati 2. novembril 2007. Hoone hakkas kandma nime „Grossi toidukaubad”. Maja teisel korrusel avati
tööstuskaupade osakond.
1993. a 23. aprillil lammutati keskväljaku lõunaservas asunud
bussijaama paviljon ja väljakäik – Väike-Maarja suurim haisev häbiplekk. Veel viimaste kolhoosi rahadega oli valminud Simuna maantee äärde uus bussijaama hoone.
2017. a oktoobrist kuni 2018. a aprillini käisid keskväljakul suured
ehitustööd. Rajati alus ja paigaldati G. Lurichi monument.
22.04.2018 toimus Lurichi monumendi pidulik avamine. Kohal
oli EV kultuuriminister Indrek Saar. Üritust juhtisid Tarmo Tiisler ja
Üllar Saaremäe. Katte eemaldasid kujult Jaan Talts ja Jaak Uudmäe.
Tunnustati monumendi arhitekti Kuno Raudet ja kuju skulptorit
Lembit Palmi. Kohale oli kutsutud mitmeid Eesti tuntud sportlasi.
Sama aasta kevadel ja suvel korrastati kogu väljak, samuti ka tiikide ümbrus. Rajati tribüün, selle tagaküljele jalgrataste parkimiskoht, samuti WC-d. Istutati hulk noori puid, rajati kaunilt kujundatud lillepeenrad.
Väike-Maarja keskväljaku avamine toimus 16.09.2018. Nagu kevadel, tervitati osavõtjaid Väike-Maarja Pasunakoori helidega, esineti sõnavõttudega, tänati asjaosalisi, õnnitleti valda nii oma kui
naabervalla esindajate poolt. Väljaku koos Lurichi monumendi õnnistas Viru praost Tauno Toompuu.
Ellu Moisa
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Renoveeritud kortermaja Säde tänaval
Ä
Fotod: Mati Tekkel (Comment OÜ)

sja renoveeriti Väike-Maarjas Säde 1a kortermaja.
Tehtut on palju kiidetud.
Kui kergelt või raskelt maja
uueks muutmine kulges? Teeme juttu
Majahaldus Konsult UÜ kutselise korteriühistu juhi Karen Kanguriga, kes
tegeleb oma meeskonnaga korteriühistute juhtimisega ja projektikorras
ka rekonstrueerimise korraldamisega
alates korteriühistute juhatuste konsulteerimisest rekonstrueerimise idee
algusest kuni lõpuni.

Millal ja miks tekkis maja renoveerimise mõte?
Pea alati saab maja tervikliku renoveerimise idee alguse mõnest suuremast tööst, mis vajab ärategemist.
Näiteks küttesüsteem koos soojussõlmega, kehv ventilatsioonisüsteem
või lekkivad torud. Nii ka Säde 1a maja
puhul. Ja kui juba teha, siis teha kõik
vajalikud tööd korraga. Seda meelt olid
ka maja juhatuse liikmed Aare Abram,
Helve Leemets ja Egle Joonas. 2019.
aasta kevadel võeti üldkoosolekul vastu rekonstrueerimise põhimõtteline
otsus ja täna 2021. aasta talve eel sai
maja valmis. Mul on siiras heameel, et
sain neile abiks ja toeks olla rekonstrueerimise ettevalmistamise protsessis ja ehituse käigus.
Kuidas saite nõusse majas olevate
korterite omanikud?
Majale sai tellitud energiamärgis ja
energiaaudit. Tutvustasime seda üldkoosolekul. Sai kaalutud, mida on vaja
kindlasti teha ning võeti vastu põhimõtteline otsus maja rekonstrueerimiseks. Enne rekonstrueerimist tarbimiste põhjal koostatud energiamärgis
oli F klassis kaalutud energia kasutusega (KEK) 231 kWh/m²•a. Maja rekonstrueerimisprojekti järgi peaks peale
rekonstrueerimist olema maja energiaklass C ja 146 kWh/m²•a. Olen näinud teiste majade tulemusi ja reaalselt
on tulemused paremad kui esialgselt
projektijärgne energiaklass. Loodan
Säde 1a maja puhul sama, kuid eks aasta pärast selgub, kui uus energiamärgis
reaalsete tarbimiste järgi valmis.
Ikka selgitustööd on vaja teha, rääkida rekonstrueerimise võimalustest
ja lahendustest. Väga oluline oli KredEx toetuse võimalus. Toetust saab

rekonstrueerimistöödele maksimaalselt taotleda 30% Tallinnas ja Tartus,
40% Tallinna ja Tartuga külgnevate
valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta
turuväärtus on Maa-ameti tehingute
andmebaasi andmetel kõrgem kui 500
€/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas,
Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare
linnas, Maardu linnas, Otepää linnas,
Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere
linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus,
Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas.
Ülejäänud Eestis saab toetust 50% rekonstrueerimistööde
maksumusest.
Lisaks rekonstrueerimistöödele toetatakse 50% osas tehnilise konsultandi
teenuse, projekti ja omanikujärelevalve
kuludest. Seega Väike-Maarja Säde 1a
maja toetuse suuruseks osutus 50%
rekonstrueerimistööde maksumusest.

Kui keeruline oli saada renoveerimiseks Kredexi toetust?
Kredex toetust saada ei ole tegelikult keeruline, aga sellele eelnev töö
natuke küll. Kõigepealt on vaja korteriomanike otsust, et pall veerema lükata. Vastavalt toetuse tingimustele peab
korteriühistul olema hankega valitud
tehniline konsultant. Tuleb korraldada
hange projekteerija leidmiseks ja koostada vastavalt otsustele ning Kredex
toetusetingimustele vastav projekt.
Kuna KredEx toetusmeetmed ei ole
koguaeg avatud taotluste vastuvõtmiseks, siis pärast projekti valmimist
tuleb oodata taotlusvooru avanemist,
esitada taotlus koos dokumentidega ja
jääda ootele. Projekt peab läbima KredExi poolse ekspertiisi. Lõpliku toetuse otsuse jaoks on vaja ka pangalaenu
otsust ja selle saamine on väiksemates
asulates keerulisem.
Mis olid olulisemad tööd ja kas kõik
algul plaanitu sai ka teostatud?
Olulisemad tööd olid tehnosüsteemide rekonstrueerimine: küttesüsteem koos soojussõlmega, soojustagastusega ventilatsioon, vee- ja
kanalisatsioonitorustiku väljavahetamine. Soojustati maja fassaad ja vundament, katus sai soojustuse ja uue
katte. Katusele on paigaldatud päikesepaneelid. Kõik maja aknad vahetati kolmekordsete klaaspakettidega
akende vastu ning rõdudele paigaldati

lükandklaasid. Trepikojad said samuti
renoveeritud.
Kõik alguses plaanitu sai teoks ja
natuke rohkemgi, kui algselt plaanisime.
Kes oli ehitaja ja kes teostas ehitusjärelevalvet?
Vastavalt Kredex toetuse nõuetele
tuleb ehitushange läbi viia riigihangete süsteemis lihtsustatud korras.
Korteriühistu ise ehitajat valida ei saa.
Ehitushanke tulemusel osutus võitjaks
Väike-Maarja kohalik ettevõtte Antaares AS. Omanikujärelevalvet teostas
Comment OÜ.

Kui palju tekkis renoveerimise eel ja
ajal ettenägematuid probleeme ja mis
tööd olid kõige keerukamad?
Eks korterelamu rekonstrueerimine
samal ajal, kui inimesed sees elavad, on
ehitajale alati väljakutse. Seda muidugi heas mõttes. Kõik saab lahendatud,
hea kommunikatsioon on väga oluline.
Kahjuks annab Covid-19 aeg tunda ja
mõned tarned võtsid kauem aega, kui
algselt planeeritud. Võibolla ehitaja arvab teisiti, aga ise näen ja olen kogenud ka teiste majade puhul, et korterisisesed tööd on tavaliselt keerukamad.
Seda just eeskätt selle tõttu, et korterites võib olla ümberehitusi või pole
maja algne ehituskvaliteet just kiita
olnud. Tulemus aga peab saama ilus ja
nõuetele vastav. Säde 1a majal on väga
tubli juhatus, kes kogu rekonstrueerimise vältel oli väga aktiivne ja nii said
mõnedki probleemid lausa ennetatud.
Mis on olulisemad võidud, mida renoveerimine majaelanikele andis?
Kõige olulisem on soojapidav hea
sisekliimaga kodu, kus on rõõm elada.
Loomulikult ka kütte kokkuhoid. Taas
saavad elanikud kasutada tsentraalset
sooja vett, mis lisab mugavust juurde.
Radiaatoritele paigaldatud termostaadid võimaldavad reguleerida toa
temperatuuri mugavaks ja hoida küttekulusid madalamal pikemalt kodust
eemal viibides.
Kui peaksite kõike otsast alustama,
mida teeksite teisiti?
Säde 1a maja puhul vast ei teeks midagi teisiti. Võimaluse korral oleks ka
keldrid täiesti uueks teinud.

Millised on vanade kortermajade peamised puudused?
Vanade kortermajade peamised
puudused on amortiseerunud tehnosüsteemid. Enamustes majades ehitusaegne ventilatsioon töötab puudulikult, mõnel juhul ei töötagi, näiteks
šahti ummistuse tõttu. Nn loomuliku
ventilatsiooni taganud vanad puitaknad on vahetatud plastakende vastu.
Torustikud on vanad ja vajavad väljavahetamist. Välisseinad ei ole piisavalt
soojapidavad ning on külmad ja halvemal juhul lausa niisked.

Kui suur on olnud korteriühistute
huvi renoveerimise ja KredExi rekonstrueerimistoetuse vastu?
Korteriühistute huvi renoveerimise
vastu on tegelikult päris suur. Piirkonniti see muidugi natuke erineb. Rakveres on väga palju maju korda tehtud.
Väike-Maarja Säde 1a maja on justkui
siinkandi näidismaja, mille vastu on
huvi tuntud ja vaatamaski käidud Väike-Maarjast kaugemaltki.
Huvi KredEx rekonstrueerimistoetuse vastu on suur. Suuremates
asulates on huvi suurem, väiksemates
piirkondades väiksem. Seda mõjutab
ka kinnisvara väärtus ja majade laenuvõimekus pankade silmis. Siiski ei
peaks panga eitava vastuse peale loobuma. Praegu pakub rekonstrueerimislaenu korterelamutele ka KredEx.
Nii mõnegi maja jaoks, kasvõi osaliselt
rekonstrueerides, on see olnud ainuke
võimalus.
Kui palju on vähenenud keskmiselt
renoveerimise tulemusena inimeste
kommunaalkulud?
Kuna maja sai alles valmis, siis reaalsetest tarbimiste kokkuhoiunumbritest on vara rääkida. Keskmine energiakokkuhoid on majadel 50% juures.
Tänasel päeval kortermajade puhul
kommunaalarve jääb üldjuhul sama
suureks, väiksemate majade puhul saavad olema suuremad kui varem. Aga
kõik sõltub ikkagi majast, kui palju ja
millises mahus rekonstrueeritakse, kui
palju on omavahendeid ja palju laenu
võetakse.
Milline on renoveerimistööde keskmine tasuvusaeg?
Renoveerimistööd tasuvad ära juba

esimesest päevast. Ilus kodu, tervislik
ventileeritud sisekliima, toimivad tehnosüsteemid. Loomulikult võime ka
arvutada, kui palju säästame ja kas see
katab tehtud finantskulu, kui ei kata,
siis kui pikaks kujuneb tasuvusaeg.
Kuidas suhtusid kortermajade elanikud renoveerimise tarbeks laenu võtmisse?
Laenu võtmisse suhtutakse ettevaatlikult. Praegustel keerulisematel aegadel kaalutakse laenuvõtmist
kindlasti rohkem. Alati on võimalus
raha koguda ja siis remontida või ikkagi võtta laenu tööde tegemiseks. Iga
aastaga ehitushinnad kallinevad, seega
on mõistlik teha tööd korraga ja võtta
majale üks laen. Nii on ka majaelanike
jaoks mugavam, ühe korraga teostatakse kõik vajalikud tööd. Kortermajade puhul on laenu võtjaks korteriühistu
ning laen on igakordse korteriomaniku
kohustus ehk oma korterit müües läheb uuele omanikule üle ka laenu tasumise kohustus.
Kui korteriühistu on otsustanud maja
renoveerida, siis millest soovitate
alustada?
Soovitan alustada korteriühistu
juhatustel majale energiamärgise tellimisega, mis näitab ära maja energiakulud. Sealt edasi on juba lihtsam
alustada üldkoosolekutel selgitamist
korteriomanikele rekonstrueerimise
vajadusest ja võtta vastu põhimõtteline otsus hakata maja rekonstrueerimist ettevalmistama.
Kui kaua KredEx veel toetust pakub ja
millest see sõltub?
KredEx toetusmeetmed korterelamute rekonstrueerimiseks jätkuvad
veel mitmel aastal. Eelmisel aastal jagati korterelamutele erakorraliselt 100
miljonit eurot toetust, millega tehakse
korda umbes 310 maja Eestis. Järgnevatel aastatel jagab KredEx toetustena
stabiilselt 50-60 miljonit eurot aastas
ehk igal aastal saab korda teha vähemalt paarsada maja. Alates 2015. aastast on KredExi toel üle Eesti korda
tehtud ligi 750 korterelamut.
Kristel Kitsing
toimetaja
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el põhjusel on kadripäeva tähistamine naisteklubile väga sobilik
tegevus. “Kadripäev on alati olnud
kogukonnas oluline läbikäimise ja
lõõgastumise päev. Tänastes oludes tajume,
et piirangutevabad karjakesi koosolemised
ongi üks suur karjaõnn,“ ütles „kadriema“
Mare Taar.
Kadrid toovad peresse karja- ja pereõnne. Kadripäeval maskeeruti kadripereks,
kellest kõige tähtsam oli kadriema või siis
kadrinoorik. Ülejäänud seltskond kujutas eri vanuses kadrilapsi, kelle jaoks kadriema andisid palus. Nende saamiseks tuli
kadriperel laulda ja tantsida. Kadriemal oli
kombeks pererahvast vitsakimbuga vemmeldada, et nende tervis ikka hea püsiks.
Kadrisandid kontrollisid laste lugemisoskust ja mõnikord oli neil kaasas ka vokk ja
korvike kudumisvarraste ning poolelioleva
soki või kindaga. Ka ketramine oli kadride
etenduse tähtis osa.
Tavaliselt kadrid laulsid ukse taga ja
palusid luba sisse tulla. Aga levinud oli ka
arvamus, et mardid peavad luba küsima,
aga kadrid võisid kohe, luba küsimata tuppa astuda. Ja kui kadrid sisenesid tuppa
kahekaupa, oli loota, et lambal sünnivad
kaksikud talled (tänapäeval võiks siis loota
peresse kaksikute sündi). Kadrid tulid alati
valgeis rõivais. Maskid pidid ikka nägu varjama, et tulijaid ära ei tuntaks. Nii maskeerusime ka Simunas kadripäevaüritusel ja
loodame siiani, et kedagi ära ei tuntud.
Kui kadrisante tuppa ei lastud, mängiti
pererahvale vingerpussi, tassiti tare ukse
ette puuvirn, seamold, ader või äke. Vanker
või regi tiriti hoone katusele, puuriida otsa,
või keerati lihtsalt kummuli. Või topiti korsten kinni ja lasti loomad laudast välja. Nende tegevuste juurde kuulus ka sajatamine.
Simuna rahvamaja perenaine lubas meid
ilusti tuppa, kontrollis küll dokumendi olemasolu aga see-eest kostitati meid rohkete
andidega ja korsten jäi kinni toppimata.
Pärast kadrijooksu koguneti järelpeole kadriema tallu, kus lauldi, tantsiti, söödi üheskoos kogutud toidukraam ja jagati
omavahel muud annid. Kadripäeval söödi
kama ja tehti kamapalle. Keedeti verikäkki,
herneid ja ube. Söödi palju lambaliha. Kuna
Simuna on kartulipealinn, siis otsustasime
kadripäeval valmistada ainult kartulitoite.
Väike-Maarjas viidi vanasti tangupuder
vaagnaga lauta ja pandi kaks lõngakera alla,
üks valge ja teine must – siis pidi lammas
tooma kaks talle, musta ja valge. Simunas
pannakse tänapäeval kartulid kevadel mulda ja loodetakse sügisel sealt võtta punaseja kollasekoorelisi, et neist siis kadripäeval
erinevaid kartuliroogasid valmistada. Veel
üks eriline komme oli vanasti, et kadrisant
pidi „kusema“. Tavaliselt oli kadril seeliku
alla peidetud pudel, kust ta siis vett viskas
ja ise hüüdis: „Kadri kuseb!“. Selline teguviis
tagas perele hea kapsakasvu ja tekitas ka
palju elevust. „Kadriark“ oli see, kui kadril
tõmmati seelikusabad üles ja vaadati, mis
värvi püksid kadril jalas on. Kui olid valged,
tuli lumerohke talv, kui aga tumedad, siis

R

Kadripäeva eel valmisid Eipri külamajas talleribi odrakruupidega,
kaerakäkid ja karask. Foto: Heili Tammus

Eipris tutvustati kadripäevaga
seotud kombestikku
Enne kadripäeva leidis Eipri külamajas aset koolitus, mille viis läbi
Inga Paenurm. Aasta kokk 2005 juhendamisel valmisid toidukoolitusel talleribi odrakruupidega, kaerakäkid ja karask. Osalejad jagasid kadripäeva tähistamise kombeid, oma kogemusi ja arutlesid
tavade muutumise üle.
Korraldas Eesti Folkloorinõukogu, rahastamisele pani õla alla
MTÜ PAIK programmi „Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks“ raames
ja aitas Eipri Külaselts.
Heili Tammus
Eipri Külaselts

Mare Taar „kadriemana“. Foto: Vallo Taar
lumevaene. Simunas on tänapäeval selles
asjas kombeks loota Kairo Kiitsaku ilmaennustustele.
Lahkudes soovisid kadrid vanasti:
Valge lammas lahke villa, lambal kaksi tellekesta, teine utte, teine oinas. Teine
musta, teine valge.
Tänapäevased soovid:
Ettenurka eide õnne, tahanurka taadiõnne, neljanurka neiuõnne, perele titeõnne,
olgu ikka pisipõnne.
Annid, mida omavahel jagada, oli kadripäevaks kohale toonud Alo Põldmaa Kartul
Simunast, kes kadrilugude vestmiselt läks
sujuvalt üle kartuliloo jutustamisele.
Põldmaade perekonnas on põlluharimise
tarkusi antud edasi põlvest põlve. Tänaseks
juba neljas põlvkond kasvatab siinmail kartulit. Oma põldude rajamist alustati vene
masinatega ja väikeses mahus. Nüüdseks
kasvab kartul juba sajal hektaril. Simunas on
valminud moodne kartulihoidla, kus saab
kartulit säilitada parimates tingimustes.
Poest leiad Simuna kartulipealinna kartulid Talukartuli pakendis. Kohalikel põldudel
kasvab üksteist erinevat sorti: Laura, Red
Lady, Lilly, Esma, Afra, Carolus, Sunshine,
Milva, Queen, Anne, Sanibel, Ranomi. Kui
Sind huvitavad nende sortide omadused,
siis vaata ja loe täpsemalt kartulipealinn.ee.
Alo viis meid kurssi kartulikasvataja murede ja rõõmudega. Saime teada, et Eestis
kasvanud kartul on kordades „puhtam“ lõunapoolsemates riikides kasvatatutest. Sordivalik on suur ja igaüks peaks leidma endale sobiva. Ta julgustas kõiki helistama või ise
kohale tulema, kui on kartulisoov. Pakendada saab nii väikeseid kui suuri koguseid.
Aitäh Alo Põldmaa ja Mare Taar! Suur

Fotol Alo Põldmaa Kartul Simunast. Foto:
Mary Tammet

Kogukondade eestvedajad saavad stipendiumi taotleda. Foto:
erakogu

Kandideeri kogukonna
eestvedaja stipendiumile
tänu Simuna Naisteklubi naistele, kes valmistasid erinevate retseptide järgi uudseid
ja väga maitsvaid kartuliroogasid.
Üritus sündis koostöös: MTÜ PAIK, MTÜ
Simuna Naisteklubi, Simuna Rahvamaja.
Mary Tammet
Simuna Naisteklubi

Priit Põiklik
KÜSK

Rahvusvaheline näituseprojekt on
pühendatud Krusensternile

ahvusvaheline
näituseprojekt
Moskva Riiklikus ajaloomuuseumis
on pühendatud Ivan Fjodorovitš
Krusensternile (pildil) – meresõitjale, teadlasele, ühele Vene Geograafia Seltsi asutajale, inimesele, kes sooritas esimese
vene ümbermaailmareisi.
Näituse ekspositsioon koosneb Venemaa, Saksamaa ja Eesti muuseumite kollektsioonide, arhiivide ning raamatukogude
poolt kogutud mälestusesemetest ja reliikviatest. Vägagi mitmeid esemeid esitletakse multimeedia vormis.
„Isiksusena oli Ivan Fjodorovitš Krusenstern hämmastav – ta oli sõjaväelane,
teadlane, pedagoog. Tema uuringud olid
tähelepanuväärseks sammuks XIX sajandi
geograafiliste ja okeanograafiliste küsimuste lahendamisel. Koostöös 15-ne projektis
osalejaga Venemaalt ja Euroopast valmistas
ajaloomuuseum ette interaktiivse näituse,
et tähistada Ivan Fjodorovitš Krusensterni
250-ndat sünniaastapäeva, kus külastajatele avanevad ühe kõige tuntuma meresõitja
elu ja tegevuse eredamad momendid,” märkis muuseumi direktor Aleksei Levõkin.

kollektsioon Krusensterni isiklikust kogust
ning laeva Nadežda raamatukogust, aga ka
atlased meresõitja pliiatsi märkmetega.
Keskse osa näitusest hõlmavad esimese
vene ümbermaailma ekspeditsiooni mälestusmärgid. Selle osa võtmeeksponaadiks on „Kaardiatlas sinna juurde kuuluvate
joonistustega ümbermaailmareisist aastatel 1803–1806 laevalt Nadežda kapten I. F.
Krusensterni juhtimisel” ning „Lõunamere
atlas“.
Eriline koht eksponaatide hulgas on seotud Jaapani külastamisega. Välja on pandud
saatkonna poolt kaasa võetud kingitused
Jaapani keisrile. Päris esimest korda esitletakse esemeid unikaalsest kalade kollektsioonist, mis olid kogutud ja Jaapanist kaasa
võetud ümbermaailmareisi ajal.
Kogu ekspositsioon kajastab admirali
mitmetahulist pärandit. Näituse valgustus, delikaatne ja õrn viimistlus tõstab esile
kogu maailmast kogutud aarete rikkust.
Ühte näituse osasse on koondatud Ivan
Fjorovits Krusensterni mälestusesemed.
Nende hulgast äratab erilist huvi raamatute

Esmakordselt Eestis hakkab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) välja andma stipendiumi, mida makstakse kogukonna
eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna
arendamiseks vajalike oskuste ning võimetega eestvedaja esilekerkimine ja toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on piirkondlik, st kes tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni
5 000 eurot, seda makstakse eraisikule ja stipendium on tulumaksuvaba. Stipendiumi suurus on kuni 5000 eurot ja seda saab
2022. aastal 25 eestvedajale. Stipendiumikonkurssi rahastatakse
riigieelarvest ja konkursi läbiviijaks on KÜSK.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022 ja
stipendiumid makstakse välja 2022. aasta jooksul.
Tutvu konkursitingimustega KÜSKi kodulehelt https://www.
kysk.ee/kes22 või küsi lisa telefonil 5854 5754.

Olga Petrakova
Tõlkinud: Lembit Keerus
ja Siret Stoltsen

Mall Võhandu ja Antti Ilomets
pärjati tänumedalitega
Eesti Pensionäride Ühenduse Liit (EPÜL) andis välja tänumedalid
„Eesti iseseisvuse taastamine 30“, mille said ka Mall Võhandu ja
Antti Ilomets.
EPÜL otsustas tunnustada neid inimesi üle Eesti, kes võtsid
osa poliitilistes protsessides, mis viisid Eesti Vabariigi taasiseseisvuseni ja on aidanud aastate jooksul pühendunult kaasa aktiivse ühiskonnaliikmena.
Kokku anti üle Eesti välja 300 medalit.
Kristel Kitsing
toimetaja

Antti Ilomets tänumedaliga.
Foto: Rene Põllumaa

Mall Võhandule andis tänumedali
üle vallavanem Indrek Kesküla.
Foto: Kristel Kitsing
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Väike-Maarja kool eristub oma
ainulaadse teadusvõistlusega
Kohtumisel osalenud Serbia meeskond. Foto: Merje Leemets

Kiltsi põhikooli keskkonnaprojekti
esimene kohtumine Hispaanias
Kuna projekt on
Keskkonnateemaline
meil ikkagi keskonprojekt “Teadlikkus on
nateemaline, siis osajõud” sai Erasmus+ toel
lesime ka vastavatel
alguse tegelikult juba
väljasõitudel.
Meile
enam kui aasta tagasi
tutvustati
kohalikku
2020 septembris. Koos
suurimat
murekohoma partnerkoolidega
ta – Mar Menori, mis
Hispaaniast, Serbiast,
on haruldane soolavee
Norrast ja Rumeeniast
järv või laguun (nagu
oleme seadnud endale
nad ise seda kutsuvad),
eesmärgiks
suurenkus elavad ohustatud
dada õpilaste, aga läbi
nende ka lapsevanemate ning terve endeemilised taime- ja loomaliigid,
kogukonna teadlikkust loodushoiust kuid mida on tabanud viimase kümnendi jooksul hulk katastroofe, mis on
ja jätkusuutlikust arengust.
Projekti kirjutades ei osanud me toonud kaasa liigirikkuse hävinemise.
arvatagi, et esimene aasta möödub Enamasti on see põhjustatud kohalimeil sama heitlikult kui eelmine õp- ku põllumajandustegevuse tagajärjel,
peaasta koolideski – “distantsprojek- vette sattunud mürgiste ainete tõttu.
Lisaks käisime koos kohalike õpitina” oma partnerite nägusid üksnes
aeg-ajalt arvutiekraanilt nähes. Sel- lastega Rio Seco rahvuspargis kuilest hoolimata saime hakkama hulga vanud jõesängist prügi korjamas ja
ühistegevustega, mida paralleelselt tutvusime Portmanis mäetööstuse
igas koolis läbi viisime: tegime kom- tagajärgedega, kus kuldsed liivaposti, uurisime kohalike reostus- rannad olid muutunud mustadeks
probleemide kohta, kogusime kasu- metallpuru täis väljadeks. Kohalikel
tatud patareisid, sorteerisime prügi, õpilastel oli võimalus magnetiga katkasvatasime kõrvitsaid, joonistasime setada ja näha, kuidas liiv sinna lihtplakateid jpm. Kuni lõpuks selle no- salt kinni jäi.
Kuna sel korral meie endi õpilasi
vembri alguses anti õpetajatele roheprojektile kaasa võtta ei lubatud, on
line tuli ka füüsiliselt kokku saada.
Esimene füüsiline projektikohtu- meil koos oma partnerkoolidega ees
mine toimuski 8.–12. novembril mei- veel üks katsumus – disainida õpilasle juba eelmisest projektist tuttavate tele oma virtuaalne kohtumine, mille
partnerite juures Hispaanias, Pilar de kaudu meie projekti eesmärgid siiski
la Horadadas. See andis võimaluse lõ- täidetud saaksid. Virtuaalprojektis
puks ka isiklikult tuttavaks saada nen- saavad nad tuttavaks partnerkoolide nägudega, mida siiani vaid veebis de ja nende õpilastega ning osalevad
olime harjunud nägema. Selline vahe- interaktiivsetes töötubades, kus iga
tu kohtumine ja suhtlus annab pro- partnerkool oma riigi keskkonnajektile kohe palju jõudu juurde. Lisaks probleeme tutvustab ja neile lahenpartneritele oli meil Pilaris võimalik dusi proovib otsida. Virtuaalkohtututvuda kohaliku haridus- ja koolielu- mine toimub juba 13.–15. detsembril ja
ga, jagada kohalike õpetajatega mul- saab olema päris põnev.
jeid ja praktikaid, vaadelda ja osaleda
Ann Laurand
projekti koordinaator
õppetundides. Imestusi ja üllatusi,
sarnasusi ja erinevusi meie koolide
vahel oli ikka väga palju. Eredamalt
jäid meelde või lausa
kummitama koolikella
helin, mis osutus tantsuliseks popplooks ja
mängis terve hommiku oma kolm minutit
järjest, kuni lapsed
tundi jõudsid; või see,
et nende koolisüsteemis puuduvad vahetunnid; et pea igas
klassiruumis on alati
Istutame kasvuhoonesse maasikaid. Foto: Merje
kaks õpetajat.
Leemets

T

änu
teaduskeskusele
Ahhaa ja Rakett69 teadusstuudiotele oli võimalus tuua Rakett69
õpihuvilaagrid igasse Eestimaa
paika, nii toimus ka Kiltsi koolis Rakett69 õpihuvilaager. Kui
Rakett69 saadet olid nii mõnedki Kiltsi kooli õpilased juba
varem jälginud, siis 11. hooaega oli eriti põnev jälgida, kuna
see tõi teleekraanidele meie
kooli vilistlase Richard Lätti,
kellele omistati 11. hooaja kõige säravama rakettlase tiitel.
Muidugi ei saanud jätta meie
kool kasutamata võimalust
korraldada Rakett69 laagrit,
et koolitada välja uusi säravaid
talente.
Oktoobrikuu tõi Kiltsi kooli
esimese Rakett69 õpihuvilaagri, mille teine start oli novembri

17. novembril peeti Väike-Maarja gümnaasiumis kolmandat korda teadusvõistlust Katsekakk.
Põhikooliosas osalesid seitsme kooli võistkonnad: Väike-Maarja Gümnaasium, Kiltsi Põhikool, Simuna Kool,
Laekvere Põhikool, Sõmeru Põhikool,
Ferdinand von Wrangelli nimeline
Roela Lasteaed-Põhikool, Rakke Kool.
Gümnaasiumiosas oli praeguste olude
sunnil võistlus Väike-Maarja gümnaasiumi enda kaheksa võistkonna vahel,
teine osalema pidanud gümnaasium
loobus, sest polnud nö koroona-ajal
saanud värkstoas käia harjutamas, mis
oli võistlemiseks vajalik.
Teadusvõistlus Katsekakk koosnes laboris tehtud loodusteaduslikest
katsetest koos teooriaküsimustega.
Eripreemiad andis žürii mõlemas kooliastmes väga hea meeskonnatöö eest.
Eraldi toimus nii põhikooli- kui ka
gümnaasiumiosal
robootikavõistlus,
kus võistkondadel tuli ehitada kiireim
võidusõiduauto.
Žürii moodustasid Tartu Ülikooli
uurimislabori inimesed: Ülle Kikas, Karin Hellat, Jaanus Uibu.

KATSEKAKK

Väike-Maarja gümnaasiumi bioloogia ja
geograafia õpetaja Jaanus Uibu tutvustas katsete sisu. Värkstoas tehti kolmeliikmelistes võistkondades kolme eksperimenti. Ühes katses mõõdeti õuna
tihedust tervel õunal ja õunatükil ning
võrreldi neid. Teises uuriti tundmatuid
jooke (tiheduse, suhkrusisalduse ja pH
järgi) ning püüti tuvastada etteantud
valikust, mis jookidega oli tegemist.
Kolmandas katses uuriti porgandiviilu
preparaati ja leiti selle olulised osad.
Eraldi materjale ettevalmistumiseks
õpilastele ei antud. Võistlus tugines
Värkstoa programmides läbitud teemadele. „Kõigi tööde puhul on ka hulk
teooriaküsimusi lisaks, et kontrollida
nii eelnevalt läbitud programmide käigus saadud teadmisi kui ka silmaringi,“
rääkis õpetaja Uibu.
12. klassi õpilane Krislyn kommenteeris võistluse ajal: „PH-d oleme varem mõõtnud, mikroskoobiga oleme
ka varem uurinud, suhkrutaset varem
mõõtnud pole. Omamoodi on siiski
meile antud paberil näpunäited olemas. Arvan, et saame hakkama.“ Hiljem
tulemusi vaadates oli näha, et see 12.
klassi võistkond sai tõesti väga hästi
hakkama.
Žüriiliige Karin Hellat Tartu Ülikoolist rääkis, et Katsekaku ülesandeid
on Väike-Maarja gümnaasium tellinud
Tartu Ülikoolist. Seejuures oli oluline,
et ülesanded käsitleks samu teemasid,
mida laboris läbitud on. Ühtlasi on tal
Värkstoaga algusest peale tihe side ja
ka varasemalt on ta teinud õpetajatele
laboritööks vajalikke koolitusi.
Küsimise hetkeks oli laborivoor
põhikooliosal läbitud, millest oli Hellatile jäänud väga hea mulje. Võistluse
tulemuste põhjal saadi muidugi paremusjärjestus, kuid žürii jälgis ka koos-

Õpilased Lään-Viru Värkstoas võistlusmelus. Foto: Helina Lükk
tööoskusi - kas osalejad arutasid, kas
kooskõlastasid, kas jagasid ülesandeid,
kas oskasid aega jagada.
Hellat tõdes, et loodusteadused,
eriti täppisteadused, tänapäeval noori
väga ei kõneta, sest kõiki muid huvitegevusi on palju rohkem. Selliseid laboreid on lisaks Väike-Maarjale Tartu
Ülikoolis ja Põlvas. Tema sõnul meeldiks Eesti inimestele, et “meil on kõik
asjad ja teil on kõik asjad”, aga ei ole
otstarbekas väga hea varustusega laboreid pidada igas koolis. On oluline,
et oleks selline piirkondlik uurimislabor, mis töötab kogu aeg ja kuhu koolid
saavad tulla. „Kuskilt peab loodusteaduslik pilk ju tulema,“ ütles Hellat ja tõi
välja olulise fakti: „Olen kindel, et Väike-Maarja gümnaasium on ainus, kes
Eestis sellist eksperimentaalset võistlust korraldab.“

KIIREIM RALLIAUTO

Lisaks teadusvõistlusele toimus võistluspäeva raames ka kõigi meeskondade vahel robootikaalane mõõduvõtt,
kus tuli luua võidusõiduauto ja ehitamisele järgnes kiirusvõistlus.
Ehitamisetapis jagasid põhikooli
võistkonnad oma mõtteid ettevalmistusest ja sellest, kuidas ehitamine parajasti läheb. Simuna võistlejad rääkisid, et olevat põnev ja minevat hästi,
sest sõiduk oli tol hetkel valmis, käsil
oli erinevate võimaluste testimine, et
sõiduk kiiremaks saada. Rakke kooli
võistlejad tõdesid, et otseselt ralliauto
ehitamiseks nad ettevalmistusi teinud
ei olnud, kuid võistlus oli huvitav ikka
ja ka neil oli auto juba valmis. Kiltsi põhikooli võistlejad olid valmistudes vaadanud üle mudeli ehitust. Nad tõdesid,
et etteantud lihtsakoeliste vahenditega oli ralliauto ehitamine raskemgi
kui oleks tehniliselt peenematega olnud. Laekvere võistkond oli eelnevalt
kodus mudeliehituse teemat meelde
tuletanud, ehitamise tulemusega olid
nad rahul, kuigi soovisid sõidukit veel
korrigeerida. „Sõiduk sõidab, aga otse
ei taha minna,“ kommenteeris Roela
kooli võistleja. Sõmeru meeskond tõi
välja nagu paljud teisedki, et robootikaga on nad varem tegelenud kunagi

algklassides. Väike-Maarja võistkond
rõõmustas, et sõiduk küll juba sõitis,
kuid grupp püüdis autot parendada, et
see ka kiire oleks.
Ehitamisele järgnenud rallil kihutasid kõik autod, kõige kiiremini ületas
finišijoone Simuna Kooli võistkonna
auto.

Teadusvõistluse KATSEKAKK 2021 III
kooliastme (7.–9. kl) tulemused:

I KOHT Rakke Kooli võistkond: Mairit Kaarjärv, Karmel Karro ja Mirtel
Laht
II KOHT Sõmeru Põhikooli võistkond: Agnes Höövelson, Mait-Sander
Nõlvak, Kevin Pähkel
III KOHT Väike-Maarja Gümnaasiumi võistkond: Laura Eenpuu, Eva-Angelica Kaldaru, Kati-Ly Randviir

KIIREIMA RALLIAUTO EHITAJAD

Simuna Kooli võistkond: Siret Kaasik,
Carl Randmets, Rainer Sokk

ŽÜRII ERIPREEMIA

Ferdinand von Wrangelli nimelise
Roela Lasteaed-Põhikooli võistkond:
Aurelia Soima, Sepo Schneider, Kevin
Tamm

Teadusvõistluse KATSEKAKK 2021 IV
kooliastme (10.–12. kl) tulemused:

I KOHT Väike-Maarja Gümnaasiumi
12. klass: Kevin-Germo Pamberg, Kristina Kaasik, Krislyn Kitsing
II KOHT Väike-Maarja Gümnaasiumi 11. klass: Erik Reinart, Kristo Veelmaa, Janar Urb
III KOHT Väike-Maarja Gümnaasiumi 10. klass: Riko Remi Mitt, Johanna-Jeta Rauhala, Egert Nilbe

KIIREIMA RALLIAUTO EHITAJAD

12. klassi võistkond: Kevin-Germo
Pamberg, Kristina Kaasik, Krislyn Kitsing

ŽÜRII ERIPREEMIA

10. klassi võistkond: Riko Remi Mitt, Johanna-Jeta Rauhala, Egert Nilbe

Rakett69 startis Kiltsi koolist

Laagrid tõi Kiltsi kooli ning juhendas õpetaja Tanel Kümnik
(esiplaanil). Foto: Kati Kümnik
lõpus. Kui teised õpilased oktoobrivaheajal puhkasid, siis
Kiltsi kool oli kolmel päeval teadushuvilisi õpilasi täis. Esimeses süstikus istusid Kiltsi kooli
8. ja 9. klassi õpilased. Novembrikuu viimasel nädalavahetu-

sel startis rakett, kuhu mahtus
õpilasi 4. – 7. klassini. Laagrid
tõi Kiltsi kooli ning juhendas
õpetaja Tanel Kümnik. Õpilased
lahendasid ülesandeid põnevusega, oli näha, et nautisid igat
hetke. Lisaks ülesannetele oli

Novembrikuus startis rakett, kuhu mahtus õpilasi 4.–7. klassini.
Foto: Erko Elmik
meie rakettlastele väljakutseks
ka meeskonnatöö ning grupi
juhtimine. Laager oli üles ehitatud saadetena, mis koosnes
kahest ülesandest ning lõppes
duelliga. Erinevus seisnes selles, et duellist võtsid osa kaks

meeskonda ning saadetest ei
langenud päevade jooksul välja
mitte keegi. Põnevust tekitas
asjaolu, et laagripäevade jooksul
meeskonnad vahetusid. Oli hea
näha, et meeskonnad püüdsid
ülesandeid lahendades kaasata

Heili Tammus
Väike-Maarja Gümnaasium

igat meeskonnaliiget, et keegi
ei jääks kõrvale. Ülesannetele
lisaks olid ka erinevad sotsiaalsed tegevused ning tagasiside
tehtule. Kui mingi ülesanne
ei õnnestunud päris selliselt
nagu esialgu plaaniti või ajast
jäi väheks, siis täiustati oma
lahendusi veel pärast ametlikku lõppu. Tegevuste vahepeal
oli mõisa koridorides kuulda sagimist ja koos tegutsemist. Laagreid saatis sõbralikkus ning teineteisega arvestav
käitumine.
Juhendaja Tanel Kümnik
kordab oma eelnevalt öeldud
sõnu: „Nende lastega kosmosesse? – Iga kell!“
Tanel Kümnik
Kiltsi Põhikooli matemaatikaja füüsikaõpetaja
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Perega on tore koos aega veeta

3. klass Tallinnas. Foto: Liivika Harjo

Yesmember Simunas

J

älle hakkab üks aastaring täis
saama. Tavatult vara sadas
maha valge kohev lumi. Novembri lõpp muutus ilusaks
valgeks ja helgeks. Aknaklaasile on tuisanud imeline valge muster. Kuused
kooli staadioni servas on nagu tuhksuhkruga üle puistatud ja valge vaibaga
kaetud staadion ise ootab suusaradu.
Jääb üle loota, et lumi jääbki maha ega
sula mõne päeva pärast. Koolimaja on
kaunistatud ja öösiti liiguvad ringi päkapikud ning poetavad aeg-ajalt komme ja kingitusi sahtlisse või sussi sisse.
Kas teile ei tundu, et millegi ootus on
alati parem ja ilusam, kui see sündmus
ise, mida ootame. Mulle küll väga ootus
meeldib. Näiteks kevade ootus. Loodad, et lumi ja jää hakkavad sulama, ilmad lähevad soojaks, päevad pikemaks
ja päikeselisemaks. Kui kevad ükskord
käes on, siis tekib hirm, et kohe-kohe
saab läbi. Nii on ka jõuludega. Naudid
kodu kaunistamist, piparkookide küpsetamist, kuuse tuppa toomist ja selle
ehtimist. Kuulad jõululaule, ümised ise
kaasa. Aga siis saabubki see kauaoodatud õhtu… lapsed oma peredega tulevad, laud on lookas kapsa, liha ja kartuli
all, jõuluvana pressib kingikotiga kööki… lapselapsed loevad luuletusi, täiskasvanud veiderdavad niisama. Lõpuks
on toad sassis, kõik kohad musti nõusid täis, põrandal vedelevad kingipaberid. Lõbus on ikka ja jõuluõhtut oma
armsate inimeste seltsis ei vahetaks
millegi vastu, aga see ootuse hardus on
kadunud.
Sel aastal möödus november kuidagi hästi ruttu ja heameelega nimetaks
teda hoopis yesvembriks. Õpetajad ja
lapsed olid enamasti terved, testid olid
negatiivsed – no mis sa hing veel tahad.
9. novembril tähistasid lasteaialapsed mardipäeva. Õhtupoolikul helises kogu koolimaja nende rõõmsatest
mardilauludest.
12. novembril käis 3. klass Eesti
Noorsooteatris vaatamas varjuteatrietendust „Vari“. Pärast etendust osaleti
varjuteatri töötoas, kus meisterdati
endale varjuteatri etendamiseks lava
ja nukud, ning uudistati Nukuteatrimuuseumis. Hiljem jalutati vanalinnas
ja Toompeal. Linna ja tagasi sõideti
rongiga.
16. novembril külastasid karjäärispetsialistid Simuna kooli ja nõustasid
III kooliastme õpilasi. Nüüd on noortel aimu, kuidas mööda karjääriredelit
ohutult kõrgemale pürgida ja endale
sobiv mäetipp vallutada.
Samal päeval olid kutsutud Rakvere
raamatukokku õpetaja Tiina Larionov ja
meie kooli õpilane Argo Larionov ning
vilistlased Katre Linnas ja Kristi Lainemaa. Nimelt toimus seal Kunderi Seltsi korraldatud auhinnatseremoonia:
„Juku muinasjutud: Looma ja looduse
lood“ I osa illustraatorite autasustamine. Meie kooli õpilaste joonistatud pil-

Väike-Maarja gümnaasium tõi
pered õue ühiselt liikuma, kui
isadepäeva tähistati tänavu
pereorienteerumisega.
Väike-Maarja alevikus kulgevale
rajale oli peidetud lahenduslause, mis tuli tähthaaval kokku
panna. Selle lihtsustamiseks oli
tähtede juures ära näidatud ka
nende järjekord lauses. Tähed
olid peidetud nelja piirkonda –
gümnaasiumi peamaja ümbrusesse, Liivi parki, Wiedemanni
keeletammikusse ja algklasside
maja juurde. Et usinatel otsijatel pimeduses suurt segadust ei
tekiks ning rajale päevadeks või
nädalateks ekslema ei jäädaks,
olid lahendustulbad keemiliste tuledega valgustatud. Nii ei
Pereorienteerumise eesmärgiks oli lisaks
jäänudki muud üle, kui ühe „jaa- liikumisele otsida Väike-Maarja alevikku
niussi” juurest teise juurde kul- peidetud tähti ja neist kokku panna lause.
geda ning õiged tähed koolist Foto: Heili Tammus
saadud kutsele kirja panna.
Läbisime raja meiegi perega ning õhtu jooksul kohatud seltskonnad oli ikka
väljas perega, lapsed koos isade-emadega.
Kulgedes läbi Väike-Maarja valisime esimeseks punktiks Väike-Maarja
gümnaasiumi algklasside maja. Kohtusime mitmete otsimisseltskondadega,
näiteks isa Ivar orienteerus koos tütrega ja neil oli rada juba jalgratastega läbitud. „Aega kulus väga vähe, “ ütles isa Ivar.
Wiedemanni keeletammikus tabas meid esimene negatiivne üllatus. Mitmed tähepostid olid kaotanud oma tuled. Märkasime ühe tähe kõrval lebamas pooleks rebitud keemilist lampi. Tegime selle korda ja lootsime, et see
jääb rajal viimaseks sääraseks leiuks. Jäigi, sest ülejäänud rajal olid osad tuled
täiesti kadunud. Keeletammikus kohtasime ema Birgitit tütrega. Ema tõdes,
et isa oli samal ajal poega jalkatrenni viimas, mis ei vähendanud soovi tütrega
Väike-Maarjas liikuda. Birgit tõi välja: „Kuna kooli saadetud kutsel oli kirjas
perepäev, siis ei pidanud me oluliseks, et just isa peaks tulema. Meile väga
meeldivad sellised sportlikud üritused ja püüame alati kaasa teha.“
Järgmiseks liikusime muuseumi taha Liivi parki tähti otsima. Isa Reigo osales naise ja lastega ning kiitis: „Meile väga meeldib, saime pimedas perega
välja tulla.“ Isa Jaanus kirjeldas oma pere kogemust: „Tegime tempot, läks kiirelt. 20 minutiga oli tehtud. See on väga mõistlik, ei peagi alati toas istuma ja
kuulama, kuidas keegi laulab.“ Isa Margo osales poegadega. Nemad hindasid
õhtu täitsa vahvaks ja poeg Markus teatas: „Nüüd lähme teed jooma!“
Nii tegime meiegi. Suundusime lõpp-punkti gümnaasiumi peamaja juures,
kus kohtusime külmatrotsivate õpetajatega, kes vapratele seiklejatele mandariine ja magusat teed pakkusid. Tee tundus sellel kargel õhtul eriti mõnus. Isa
Egon lastega rõõmustas: „Tore ju, kui kodust vahel välja veetakse.“
Lahenduslaused pandi loosikasti ja kümme peret said hiljem ka auhinnad.
Väärtusliku elamuse võrra olid aga kõik rikkamad.
Heili Tammus
Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke noorte projekt osutus edukaks

3. klass Tallinnas. Foto: Liivika Harjo
did olid ka raamatusse valitud.
19. novembril oli koolis pildistamise
päev. Kogu koolipere oli tavapärasest
rohkem elevil ning veidi pidulikumalt
riides kui hallil argipäeval. Kooliõpetajad eesotsas direktoriga ilmusid millegipärast enamasti musta riietatult.
Must on novembris kaitsevärv. Siis on
nii pime, et musta riietatud inimesed
jäävad peaaegu märkamatuks. Teine ja
tõenäoliselt paikapidavam argument
on, et must värv on praegu moes!
23. novembril käis 7. klass värkstoas
lahendamas munalabori müsteeriumi.
24. novembril toimus 1. klassil klassiõhtu. Lootsin, et äkki oli kadripäeva
teemaline, aga ei olnud. Oli päris tavaline klassiõhtu, millest lapsed ja õpetaja suurt rõõmu tundsid.
25. novembril käisid meie õpilased
Kertu Kaasik, Annaliisa Hiietamm, Kevin Õim, Kert Karm, Aliise Kull ja Mia
Anette Ainsar Rakvere spordikooli laste kergejõustikuvõistlustel. Auhinnalisi kohti nopiti nii 60 m jooksus, 60 m
tõkkejooksus, kõrgushüppes ja kaugushüppes.
Samal päeval toimus ka põhikooli
loovtööde kaitsmine. Seoses järjekordse koroonakevadega olime sunnitud
kevadel ettenähtud loovtööde kaitsmise juba teist aastat sügisel korraldama.
Seekordsed loovtööd olid taas väga
praktilist laadi. Valmisid puidust koogialus, villasest lõngast pehme ja soe
torusall, puidust kell, õpetajate päeva
üritus ja õpikufondi ruumide sanitaarremont. Õpilased said tänu loovtööle
tegeleda sellega, mis neile huvi pakub
ja palju uusi teadmisi ning oskuseid
oma huvialga tegelemiseks. Omaette
proovikivi oli kõrge komisjoni ees loovtöö kaitsekõnet pidada. Sellega saadi
kenasti hakkama.
5. oktoober. Mäletate eelmisel kuul
pidime haiguste tõttu õpetajate päeva

edasi lükkama ja siin ta siis nüüd on.
Kalendri järgi 26. november, aga tegelikult 5. oktoober. 9. ja 8. klass võtsid
õpetajarolli üle ja õpetajad muutusid
õpilasteks. Rõõm oli vaadata noori
õpetajaid, kes asjalikult klassi ees seisid ja õpikutarkust noorematele edasi andsid. Õpetajad õppisid samal ajal
krepp-paberist suuri pojenge valmistama. Pojengimeiserdajatele oli keedetud termosetäis kohvi ja küpsetatud kandikutäis saiakesi, kuid tööhoos
ununes keha kinnitamine peaaegu
sootuks. Alles siis, kui võimsad lilled
valmis said, võis kohvitassi taga veidikene lobiseda ja nautida seda, et keegi
teine tegi täna sinu tööd.
29. november. Tähistasime 1. adventi. Jõulumeeleolu lõi päeva alguses õpetajate segaansambel lauludega
„Talveöö“, „Jõuluõhtul“ ja „Aisakell“.
Õpetaja Lembit õpetas laulud selgeks
ja laulis ise oma mehise häälega. Meie –
õrnad naisterahvad – toetasime Lembitut nagu inglikoor.
30. novembril Rakveres TV 10
Olümpiastarti võistlustel osalesid Siret
Kaasik, Kert Karm, Merit Nõmmiste,
Aliise Kull ja Annaliisa Hiietamm.
Samal päeval toimus ka maakondlik
3. klasside õpioskuste olümpiaad. Sel
korral oli Simuna koolil au seda üritust
korraldada. Juba teist aastat toimub
olümpiaad virtuaalselt. Varasemalt on
traditsiooniks olnud, et võitja kool korraldab järgmise ürituse, kuid koroonaajastul me võitjaid ei selgita. Järgmiseks korraldajaks saab see kool kellele
loosiõnn naeratab. Loosiõnn naeratas
heale koostööpartnerile ja naaberkoolile Väike-Maarja gümnaasiumile.
Kaunist jõuluootust!
Kaja Põldmaa
Simuna kooli direktor

Septembris avanes Noorte Heaks projektikonkursi täiendav voor, mis keskendus üle-eestilisele noorsootöö nädalale. Teemaks oli noorte vaimse tervise
toetamine ja digitaliseerimisega seotud väljakutsete ning võimaluste mõtestamine. Antud projektikonkursi raames avanes Rakke noortekeskuse noortel
võimalus muuta vabaaja veetmise võimalused ja ühistegevused mitmekülgsemaks ning projekti toetusel saime kauaigatsetud uue ja suurema piljardilaua.
Noorem vanuserühm saab samuti rõõmu tunda, sest soetatud sai ka kombo mängulaud, kus oma oskusi lihvida. Mäng on igas vanuses laste ja noorte
vaimset tervist toetav tegevus ning piljardimäng on Rakke noorte seas läbi
aastate olnud ülipopulaarne. Vanema vanuseastme noored, kes projekti tegevustega otseselt seotud, said ka esmase projektis osalemise ja korraldamise
kogemuse.
Noorsootöö nädala raames toimus Rakke noortekeskuses piljardikoolitus,
mille viis läbi SG Billiard OÜ. Selle eesmärk oli õpetada noortele selgeks peamised reeglid ja võtted, et olla oskuslik mängija piljardivõistlustel. Noorema
vanusegrupi, kuni 12 a laste piljardivõistlused toimuvad 10. detsembril ja vanematele noortele on võistlus 15. detsembril Rakke noortekeskuses. Iga võistlusel osalenu saab meene ja esikolmikule on karikad ning medalid. Väike-Maarja
valla noortekeskuse rändkarika võistlus leiab aset 17. detsembril Rakkes, kus
osalevad juba kõikide noortekeskuste edukaimad.
Tänan meie Rakke noori, kes andsid idee ja tõuke projekti elluviimiseks
ning osalevad tegevustes. Projekti rahastasid Haridus- ja Teadusministeerium
ning Väike–Maarja Vallavalitsus.
Moonika Laud
Rakke noortekeskuse noorsootöötaja

Rakke noortekeskuses on nüüd kauaigatsetud uus ja suurem piljardilaud.
Foto: Moonika Laud
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MAADLUS

Noorlaskurid tegid meistrivõistlustel tugevaid tulemusi

4. detsembril toimus Türil laste maadluse karikavõistluse VI
etapp. Võistlustules olid ka kolm Rakke kooli noort maadlejat: Markus Kull (kehakaalus -29 kg), Marta Luisa Rückenberg ja
Ketlin Kull (kehakaalus -30 kg). Kõik kolm väikest vaprat Rakke
maadlejat tegid tõsises konkurentsis väga tublid esitused. Markus
Kull saavutas 2. koha, Marta Luisa Rückenberg 3. koha ja Ketlin
Kull 5.–6. koha. Kiitus!
28. novembril toimusid Türil Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, vaba- ja naistemaadluses.
Häid tulemusi näitasid ka Rakke noormaadlejad: Karmel Karro 2.
koht (naistemaadlus, -62kg), Karmo Karro 3. koht (vabamaadlus,
-65kg) ja Robin Sepa 5. koht (vabamaadlus, -70kg). Kiitus meie
võistlejatele ja aitäh treener Jaak Tammikule!

Vaatamata praegusele COVID
kriisile, toimusid kõiki ettevaatusabinõusid
arvestades
Eesti meistrivõistlused noortele Haapsalus 5.-6. novembril
C-vanuseklassis (kuni 14-aastased) nii õhk- kui ka tulirelvast ja
noorteklassis (kuni 18-aastastele) õhkrelvadest.
Väike-Maarja
võistkonna
moodustasid Jaanus Laidus,
Kati-Ly Randviir, Ketlin Veia,
Karlotte Lood (pildil), Jane
Sumre ja kõige nooremana Marit Võhma. Viimased kolm on
alles oma sportlasetee alguses
ja tulirelva võistlusel osalesid
üldse esimest korda, aga sellele
vaatamata kirjutas tulirelva harjutuses 30 lasku ringmärki 25 m
distantsilt oma nime ajalukku
Karlotte Lood. Kui eelnevalt sai
natuke harjutatud õhupüstolist
laskmist, siis tulirelvast osale-

Janar Rückenberg

28. novembril Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel saavutasime naistemaadluses järgmised kohad: Anu-Liis Raudsepp 1.
koht, Eva-Maria Raudsepp 1. koht, Jonete Visnapuu 1. koht, Anni
Peipsi 2. koht, Olga Jaago 2. koht, Arina Sidorenko 3. koht
Kreeka-Rooma maadluses: Kristjan Jaago 2. koht, Siim Argos
1. koht, Andris Pent 1. koht, Rainer Sokk 4. koht, Joel Visnapuu 5.
koht.
Vabamaadluses: Siim Argos 1. koht, Andris Pent 2. koht, Kristjan Jaago 3. koht.
Laupäeval 27. novembril osalesid meie klubi neiud Helsingis
toimunud Helsingi Openil naistemaadluses ja tulemused olid
rõõmustavad: Anu-Liis Raudsepp 1. koht, Eva-Maria Raudsepp 1.
koht.
20. novembril osalesime Jõgeval toimunud Vooremaa auhinnavõistlustel. Sel aastal oli 255 osavõtjat ja Eesti noormaadlejatele
pakkusid konkurentsi Leedu ja Läti noormaadlejad. Medalid said
iga kehakaalu viis parimat ja võitja treener. Seekord siis kõik meie
klubi maadlejad ja treener medaliga: Mirtel Peipsi 1. koht, Astor
Argos 3. koht, Siim Argos 3. koht, Rainer Sokk 4. koht, Hendri
Sokk 5. koht, Arina Sidorenko 5. koht, Ivan Sidorenko 5. koht, Liselle Siling Siland 5. koht.
Pühapäeval 7. novembril osalesime Põltsamaal toimunud Eesti laste meistrivõistlustel sumos. Saavutasime järgnevad kohad:
Mirtel Peipsi 3. koht, Liselle Siland Siling 2. koht, Arina Sidorenko
2. koht, Hendri Sokk 1. koht, Siim Argos 3. koht, Albert Kruusamägi 10. koht, Laur Kits 10. koht.
Absoluutkaalude võitjad oma vanuserühmas: Arina Sidorenko
1. koht, Hendri Sokk 1. koht.
Lembit Kalter

Noored automudelistid
võistlesid edukalt Rakveres
20. novembril peeti Rakveres noorte automudelistide esisari Juunior-liiga 2022 1. etapp. 1/16 ja 1/18 mõõtkavas elektriautodel olid
võistlemas noored üle kogu Eesti.
Väike-Maarja Mudelihallist osalesid võistlustules neli sõitjat:
Joosep Viiksaar, Gregor Purge, Nele Alton ja Rico-Rander Mälton.
25 sõtja hulgast saavutas Joosep Viiksaar 2. koha, Nele Alton 3.
koha, Gregor Purge 10. koha ja Rico-Rander Mälton 14. koha.
Tehnilist poolt juhendas Bruno Vaher ja sõidunippe jagas noortele Marcus-Mattias Vaher.
Sarja võõrustajaks oli seekord Rakveres asuv AURUM 21 keskus.
Bruno Vaher

Fotol Rico-Rander Mälton, Joosep Viiksaar, Nele Alton ja Gregor
Purge. Foto: Bruno Vaher
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Aastal 2021 möödub 105 aastat Paul Kerese
sünnist.
Enne valla MV algust males tuletasime meelde maailma ühe tugevama mehe
sporditeed ja tulemusi. Keres osales 66-l
rahvusvahelisel turniiril males ja sellest
29-l jagas ta 1.– 2. kohta.
Aeg on koroona tõttu keeruline ja ega ka
need elektri ja kommunaalhinnad, toit, panevad mõtlema.
Nüüd aga turniiri juurde. Haigused hõrendasid ka meie ridu,
aga sellepärast ei jäänud huvitavad partiid mängimata. Päeva huvitavam partii toimus Bergmanni ja Küti vahel. Ainult 15 min on
igaühel partii peale. Mõtled avangus kauem, jääd lõpus ajahätta.
Partii võitis Bergmann. Võiduta ei jäänud keegi ja ka kaotusest
ei pääsenud keegi. Turniiri 1.–3. koha karikaid jäid jagama Bergmann, Kütt ja Tasa.
Ees ootavad jõulud ja aastavahetus. Kõigile soovime tugevat
tervist ja häid mõtteid. Olgem terved!

Pa

Heino Tasa

mise mõte tuli alles paar päeva
enne võistlust, vaevalt sai selgeks relva laadimine ja sellega
ohutult ümberkäimine. See kõik
ei seganud Karlottet, võib-olla tuli isegi kasuks, sest meie
noorlaskur sekkus kohe alguses
medaliheitlusse, olles pärast
kahtekümmet lasku isegi liider.
Viimane kümme lasku aga enam
nii head ei olnud ja lõpptulemuseks hõbemedal. Siin võib nimetada ka sportliku õnne puudumist selles seerias, sest lähedasi
tabamusi oli lausa viis kümnest,
mis tähendab nappi puudujääki paremast tulemusest iga lasuga. Võitja sai vaid ühe silma
rohkem ja kolmas koht kaotas
kaks silma, konkurents oli väga
tihe. Tuli leppida hõbedaga, aga
ikkagi tiitlivõistluse hõbemedal.
Järgmisel päeval lasti juba
kuni 18 a arvestuses õhupüstolit.

Siin tõi meile kuldmedali Jaanus
Laidus, kes on praegu selles harjutuses kindlalt number üks Eestis ja siin teistmoodi minek oleks
suisa katastroof. Jaanus oli lausa 21 silmaga parem teise koha
omanikust, aga jah – medaleid
võib jagada alles pärast viimast
lasku. Neidudest võistles selles arvestuses Kati-Ly Randviir,
kes saavutas pingelises heitluses kuuenda koha. Neidude tipp
selles võistlusalas oli väga tihe,
ei tohi ühtegi vääratust teha, et
mitte mitu kohta langeda. Ka
Ketlin Veiale oli see üldse teine
osalemine õhupüstoli võistlusel – kindel isiklik rekord näitas
arengut ja andis lootust tulevasteks saavutusteks. Sama võib
öelda ka Jane Sumre ja Karlotte
Loodi kohta – kõva isikliku rekordi parandus sai tehtud. Kuigi
võistlusklass oli kuni 18-aastas-

tele, jäid meie neiud tabeli keskele ja ajalooline hetk meie jaoks
oli ka see, et kogu tüdrukute
võistkond ületas maagilise 300
piiri, mis on laskespordis oluline
paremusjoon.
Soovin kõikidele meie laskuritele kindlat kätt ja täpset silma ka tulevikus ning loodame,
et paremad tulemused on veel
laskmata.
Jaanus Raidlo

Väike- Maarja laskurid kullasäras
Klubi Väike-Maarja LaSK noorlaskurid osalesid 20. ja 21. novembril Põlvas Eesti noorte
meistrivõistlustel B-vanusegrupile st kuni 16. aastastele. Osalesid kolm 15 a tütarlast: Kati-Ly
Randviir, Ketlin Veia ja Pilleriin
Vaarik püssi harjutustes.
Kõige staažikam ja ka eelmisel aastal medaleid võitnud Kati-Ly alustas esimest harjutust
30 lasku ringmärki 25 m distantsilt väga tagasihoidlikult – alles
neljas koht. Põhikonkurent Viljandist krooniti võitjaks, teine
koht läks Narva, kolmas Haapsallu. Lasti viielasuliste seeriatega, igaks aega viis minutit. Aega
oli palju, tekib tihti ülemõtlemine, ja ka psühholoogilised tõrked, nagu igal spordialal.
Järgmine harjutus samal päeval oli ilmuv märk, mida tuli tabada kolme sekundi jooksul. Ooteasendiks oli sirge käsi laetud
relvaga 45 kraadi alla suunatult.
Tõstad ja lased, ning jälle käsi alla
ooteasendisse järgmiseks lasuks.
Iga tõstega pead laskma,
muidu oled lasust ilma ja null
kirjas. Tehniliselt on see küll
raskem, aga kui kõik sooritused võimalikult õigesti teed, on
ka tulemus vähemalt hea. Lasti

kuus viielasulist seeriat ja Kati-Ly suutis kõik need ideaalilähedaselt lasta, ka tulemus näitas
seda: 273 silma, isiklik rekord ja
kuldmedal. Teine koht läks Viljandisse viie silmase kaotusega
võitjale ja kolmas Narva, kaotus
liidrile oli juba 20 silma. Viljandi ja Haapsalu ongi meile kõige
suuremad konkurendid püstoli
arvestuses, püssis aga Narva ja
Elva.
Teisel päeval lasti harjutust
40 lasku õhupüstolist 10 m distantsilt. Ketlin Veia pidi laskma
II vahetuses ja Kati-Ly III vahetuses, aga kui teine vahetus
algas, selgus et osad laskurid
on puudujad ja kahe vahetusega saab võistluse ära sooritada.
Kati-Ly pandi ka II vahetusse,
aga ta polnud selleks valmis. Algas suur sagimine, närvitsemine ja Kati-Ly jõudis tulejoonele
nagu jooksja finišisse. Muud
õpetust ei olnud öelda kaasa,
kui katsu rahuneda ja kasuta
kogu laskmiseks antud aega 50
minutit, ära hakka kiirustama.
Hea on öelda, aga katsu teha.
Algus oli ikkagi väga rabe. Pärast
esimesi laske näitas suur monitor alles 14. kohta. Publik saab
istuda ja vaadata laskurite tule-

Noorlaskurid Põlvas. Foto: erakogu
musi monitorilt, kus peale igat
lasku võib prognoositav koht
muutuda. Suuremad konkurendid olid omad tulemused kirja
saanud ja hõõrusid juba varjatult
käsi, aga õnneks tegi meie laskur
oma kõige halvemad lasud alguses ära ja olukord läks järjest
paremaks. Pärast teist kümnelasulist seeriat tuli tõus juba esikolmikusse, varsti juba liidriks,
aga ka siin oli silm-silma heitlus.
Igat lasku pidi korralikult sooritama ja Kati-Ly suutis lõpuni
vastu pidada, kuldmedal oli käes.
Teine koht läks viie silmase kaotusega Narva ja kolmanda koha
laskja Viljandist kaotas kaheksa
silmaga.
Kõige selle suure melu varju
jäi meie teine laskja Ketlin Veia,
kes lasi samas vahetuses alles
oma kolmandat võistlust ja ka
tõusvas joones. Kolmandat korda parandas oma isiklikku re-

kordit ja tulemusega 327 tõusis
kuue parema hulka. Võitja oli
Kati-Ly 353 silmaga.
Püssi lasi meil Pilleriin Vaarik, 30 lasku lamades 50 m
distantsilt – 296 silma ja 3x10
lasku kolmest asendist: põlvelt,
lamades ja püsti samalt distantsilt (256 silma) andsid vastavalt
6. ja 8. koha. Kuna Pilleriin lasi
3x10 esimest korda, siis see 8.
koht on ka päris hea saavutus
ja lubab tulevikus ka kõrgemaid
kohti loota.
Kokkuvõttes olid kõik meie
neiud tublid ja väga tublid. Näib,
et teeme õiget asja ja arvestama
peab seda, et meie oleme Eestis
ainukesed, kellel ei ole kasutada
normaalmõõtmetega lasketiiru
koos seadeldiste- ja abiruumidega. Vaatamata sellele vaatame lootusrikkalt tulevikku.
Jaanus Raidlo

Sisesõudmises võideti kaheksa medalit
Laupäeval, 20. novembril alustasid sisesõudjad oma hooaega
6000 meetri läbimisega ja selgitati Eesti meistrid pikamaa
distantsil. Koroona olukorrast
tulenevalt peeti võistlused taas
virtuaalselt. Valla spordiklubid
olid kaasa löömas arvuka võistlejaskonnaga (11 osalejat) ning
meitele jagus nii meistreid (4)
kui medaleid (8). Koondise hing
maestro Ants Einsalu toimetas
sedakorda taustajõuna ja aitas
tagada, et võistlejate sooritused
igati õnnestuksid. Aitäh korraldajatele ja abilistele, tunnustus
kõikidele osalejatele ning õnnitlused meistritele ja medalistidele!
TAGAJÄRJED: Annika Dee-

Annika Deedin sõudmas. Foto:
Kadri Prinken

Foto: Annika Deedin

din (N30+): 1. koht (aeg 23:27,1);
Margit Vaarma (N40+): 1. koht
(aeg 25:05,2); Kalle Piirioja (M50+): 1. koht (aeg 21:10,6);
Aare Kuuseoks (M60+): 1. koht
(aeg 23:09,2); Väino Stoltsen

(M70+): 2. koht (aeg 26:43,2);
Enno Aoveer (M70+): 3. koht
(aeg 27:03,5); Mairi Beilmann
(N40+): 3. koht (aeg 27:27,8);
Janar Rückenberg (M40+): 3.
koht (aeg 21:26,5); Tarmo Kaa-

sik (M50+): 4. koht (aeg 21:10,6);
Norman Kippel (M40+): 7. koht
(aeg 22:48,0); Karl-Viktor Vaarma (PC 3000 m): 10. koht (aeg
14:33,5)

1:55,2; 2. Sandra Pällo (8. klass) –
2:02,0; 3. Karmel Karro (9. klass)
– 2:04,0; 4. Krisliine Kokka (9.
klass) – 2:05,0; 5. Sandra Veelmaa (9. klass) – 2:16,1.
POISID (12-13) 500 m: 1.
Egert Kippel (7. klass) – 1:52,1;
2. Alex Madisson (7. klass) –
1:53,4; 3. Mikk Sakkool (7. klass)
– 2:00,8; 4. Fredi Karuks (6.
klass) – 2:04,9; 5. Mauro Elbre
(7. klass) – 2:06,7.
TÜDRUKUD (12-13) 500 m: 1.
Elisabeth Tälli (6. klass) – 2:03,4;
2. Stella Seve Põldmaa (7. klass)
– 2:04,1; 3. Maria-Liisa O jamäe
(7. klass) – 2:17,1; 4. Ketrin Pool-

ma (5. klass) – 2:18,9; 5. Jessika
suvorov (6. klass) – 2:20,5.
POISID (10-11) 500 m: 1. Patrick Pärtel (5. klass) – 1:56,6; 2.
Kenneth Sirp (4. klass) – 2:18,4;
3. Karel Kurvits (5. klass) –
2:24,5; 4. Oliver Peetsmann (4.
klass) – 2:25,2; 5. Derek Tilk (4.
klass) – 2:25,3.
TÜDRUKUD (10-11) 500 m: 1.
Delisa Dede (5. klass) – 2:20,1; 2.
Kaisa Potman (4. klass) – 2:23,5;
3. Mari Kalmus (5. klass) – 2:25,1
4. Kirke Uibokand (4. klass) –
2:26,3; 5. Liis Marii O jamäe (3.
klass) – 2:27,0.

Janar Rückenberg

Sõudeergomeetritel võeti mõõtu
Sisesõudmine ei ole enam
ammu pelgalt kitsa harrastajaskonna pärusmaa. See on tavapärane treeningvahend igas
treeningsaalis. Niisamuti on
ergomeetril sõudmisest kujunenud populaarne võistluslik
väljund. Arvatavasti ei jää ühel
päeval tulemata ka meie valla
koolinoorte meistrivõistlused
sisesõudmises.
Novembri lõpupäevil tõmbasid kõik Rakke kooli 3.–9. klassi
õpilased koolisisese võistluse
raames kolmes vanuseklassis
500 m. Tõmbasime kahel korral
ja arvesse läks mõistagi parim

tagajärg. Kokku osales 94 õpilast. Kooli absoluutselt kiireim
noormees oli Carl Karkonen ja
neidudest lõi pika puuga Mairit
Kaarjärv. Tänan kõiki tõmbajaid
ja õnnitlused kiireimatele! Parimad sooritused (iga vanuseklassi esiviisik):
POISID (14-16) 500 m: 1. Carl
Karkonen (9. klass) – 1:37,8; 2.
Karmo Karro (9. klass) – 1:41,0;
3. Karel Siim (9. klass) – 1:43,9;
4. Robin Sepa (9. klass) – 1:44,5;
5. Marten Suvorov (8. klass) –
1:45,0.
TÜDRUKUD (14-16) 500 m:
1. Mairit Kaarjärv (8. klass) –

Janar Rückenberg
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Meenutades Elvi Kiisküla
(28.12.1950 – 27.11.2021)
Vaata
p u u d
– nüüd
suur on
ta, kuid
mäletad veel
sõber
Sa, kuis
läks see
päev...
Puud on muidugi Su arvukad õpilased Väike-Maarja
Õppekeskuses, armas Elvi
Kiisküla.
Kui tulin 1977. aastal Väike-Maarjasse, oli kõik mulle
võõras: nii õpetajad, õpilased
kui ka üldse koolielu. Elvi oli
Tartu Ülikooli suunamisega
tulnud siia emakeele ja kirjanduse õpetajaks. Ta pidi
ühitama õpetamise ja noorema poja eest hoolitsemise, kes ema tunnis oleku ajal
üksi kodus aega veetis. Ikkagi leidis Elvi uustulnukale
hea sõna. Ta tunnid olid väga

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT

KOGUDUSTE TEATED

sisukad ja väike õpetaja ise
range, aga ikkagi armastatud
kõigi poolt. Tol ajal oli kombeks kevadel parima õpetaja
väljakuulutamine ja esimestel aastatel oli selleks Elvi.
Süda oli soe sul sees ning
su mõistva pilgu ees oli meil
nii hea... Rangusele ja korralikkusele vaatamata juhtus
mõnigi kord nii, et Elvi klassis lükati lauad kokku, pandi
lauale šefiiritort ja limonaad
ning tund läks edasi.
Elvi armastas käsitööd,
lilli ja kodukujundust ja mida
kõike veel.
Sul tihti oli muresid, kuid
ometi sa tegid nii, et me ei
teaks...
Elvi hoidis oma peret, lõi
oma kätega kodu ja aia, hoolis kõigist oma õpilastest ja
nemad temast.
Kummardame Su ees ja
hoiame kõrgel lampi, et valgustada Sulle Su teed, armas
õpetaja, kolleeg, ema, vanaema, abikaasa.

Väike-Maarja kogudus

Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti
kell 13.00.
19.12 4. advent. Teenib diakon Juhan
Rumm.
24. 12 kell 19 jõululaupäev. Teenib diakon
Juhan Rumm.
25.12 kell 13.00 I jõulupüha. Teenib õpetaja
Tauno Toompuu.
26.12 kell 13.00 II jõulupüha. Teenib diakon
Juhan Rumm.
31. 12 kell 17.00 vana aasta. Teenib diakon Juhan Rumm.
02.01; 16.01 jumalateenistus. Teenib diakon Juhan Rumm.
09.01 missa. Teenib õpetaja Tauno Toompuu.
16.01; 23.01; 30.01 jumalateenistus. Teenib diakon Juhan Rumm
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“

Reet Kõiv
Tamme 5 majaelanike nimel

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke
Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
Olge rõõmsad, terved ja tublid!
MARGIT VAIMEL 26.10.2021
LIANDRA TOMING 27.10.2021
REIDO METS 10.11.2021
LOORE TIIMUS 15.11.2021

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

JAANUAR

85
MALLE SAAR 06.01.1937
AITA RÕUK 16.01.1937
EDA LAOS 21.01.1937
REINO SAAREPERA 22.01.1937

99
AINO ÕUNAPUU 04.01.1923
93
HEINO KOKKUTA 20.01.1929
90
LINDA KESKÜLA 18.01.1932
VIRVE SOOSAAR 26.01.1932

80
ANTS HEIN 08.01.1942
SELMA JAKSI 08.01.1942
TIIA PUNDER 18.01.1942
ANNE REINMANN 31.01.1942

89
LIIVIA SAHK 03.01.1933
87
MILVI RELLI 01.01.1935
SILVI VIIKMAA 13.01.1935
ELLEN POHLAK 17.01.1935
GELMI KURG 26.01.1935

75
LAINE KOND 21.01.1947
URVE RISTLA 26.01.1947

86
HILJE TURU 12.01.1936
AGNESSA VETRIN 12.01.1936
ILSE PÜSS 14.01.1936
VALENTINA BUSHUYEVA 28.01.1936

70
ALLER VESKILT 11.01.1952
ANU LOKKE 14.01.1952
HINDREK KIPPEL 23.01.1952
GUIDO TIRI 26.01.1952
SIRJE-MISCHELA ÕIS 30.01.1952

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Palju õnne 65. sünnipäevaks

ÕNNE LEHT
Margus Tapalt
Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

MÄLESTAME

Et oleks nii vaikne, et õnn kuuleks tulla
ja õnne nii palju, et hea oleks olla.
Kaunist ja rahulikku jõuluaega!
Soovib Iluravi salong.
www.iluravisalong.ee
kosmeetik Liina Muusikus
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KALJU HIIRE		
VIKTOR ABASSOV
AGO KANGUR
KAIDO OSMAN
IVAN SVARVAL
HEINO PARM
ALLER PÕLDOJA
MATI KRUUSIMAA
AIN TUDE
AIVAR TARKUS
LYDIA VAABLA
LINDA KASK
LUULE RÄÄK
EVI HIIEMÄE
MARIA RAITŠUK
ELVI KIISKÜLA
ESTER LILLEMETS
MAIE REINHOLDY

26.09.1932 – 06.11.2021
20.12.1932 – 11.11.2021
26.08.1938 – 17.11.2021
02.02.1940 – 15.11.2021
02.05.1941 – 04.11.2021
01.02.1949 – 17.11.2021
12.01.1950 – 03.11.2021
21.02.1954 – 25.11.2021
27.04.1958 – 02.11.2021
31.10.1969 – 20.11.2021
13.05.1928 – 01.11.2021
13.05.1930 – 07.11.2021
21.05.1933 – 02.11.2021
14.06.1933 – 14.11.2021
02.07.1936 – 09.11.2021
28.12.1950 – 27.11.2021
12.03.1960 – 12.11.2021
04.05.1960 – 12.11.2021

Avispea kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 10.30.
24.12 kell 18.00 jõuluõhtu
jumalateenistus.
Koguduse pastor on
Eerek Preisfreund.
Info: tel 323 5450; 524 1982,
e-post: avispea@ekklesia.ee
Aadress: Avispea küla, 46208 Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Koduleht: http://avispeakogudus.wixsite.com/kogudus
Facebookis: Avispea Vabakogudus
Annetused: Eesti EKB Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus
10502002423005

Simuna kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti kell
11.00.
24. 12 kell 17 püha jõuluõhtu jumalateenistus.
25.12 kell 11 I jõulupüha jumalateenistus.
31.12 kell 16 vana-aasta õhtu jumalateenistus.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
Aadress: Allika 3, 46401 Simuna
Info: tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
Facebookis: Simuna Kogudus
Annetused: EELK Simuna ja Juuda kogudus
EE852200001120184054 Swedbank

Rakke kogudus

Jumalateenistused pühapäeviti
kell 15.00.
24.12 kell 15 jõulujumalateenistus.
26.12 kell 15 II jõulupüha teenistus.
Kogudust juhatab diakon Tiina
Teppo.
Aadress: Oru 6, 46301 Rakke
Info: tel 5623 1313, e-post: rakke.kogudus@gmail.com
Koduleht: http://rakkekogudus.weebly.com/
Facebook: Rakke Kogudus
Annetused: EEKBKL Rakke Kogudus EE432200221044564569
Swedbank

Jehoova tunnistajate
kogudus

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

Kalmistumeistrite kontaktandmed
Väike-Maarjas – Heili Talpsepp, tel 516 1809.
Simunas – Sirje Prual, tel 524 7944.
Aos – Aili Uustalu, tel 524 6501.

Siiras kaastunne Teale
ja teistele lähedastele
KALJU HIIRE
surma puhul.

Tunneme kaasa
Aivile perega
venna
ootamatu surma puhul.

Kaasteelised Rakke
kooli päevilt.

Töökaaslased AS Konesko
elektrikomponentide tehasest.
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16. detsembril
VÄIKE-MAARJA

OOTAB KODUSEID
LAPSI JÕULUVANA

SELTSIMAJA

SPORDIKLUBI RAKKE/SAUNA JUUREST,

STAADIONI 2

Start 11.00

•
•

• Igale osalejale üllatus
Osalejate vahel loosiauhinnad
Rakke Trimm 2021 autasustamine
• Info: 515 3228 Enno
•

Vaata lisaks

NÄITERING ESITLEB

JÕULUVANA
KOTT

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

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
7. jaanuaril kell 11.00–12.00.
Väike-Maarja hooldekodus (Ravi 1, I korrus) saab tellitud
tooted kätte 11. jaanuaril kell 9.00–11.30.

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

viruarborist@gmail.com

võta kaasa COVID tõend
Info telefonil 5382 2369, 5558 3566

NB! Kui sa ei saa tulla, siis kommipaki saab kätte
21. DETSEMBRIL

Rakke raamatukogust.

KELL 18.30

Info telefonil 529 6752 või 5569 2792

VÄIKE-MAARJA
SELTSIMAJAS

TASTA

Tule jõuluvanaga kohtuma,
kui oled päris terve!!!

Väike-Maarja seltsimajas
19. detsembril kell 18.00

Gustav Aasumets
(kutsetunnistus 141998),
tel 5919 2441
Reigo Alas
(kutsetunnistus 141999),
tel 5800 1880

NB! Täiskasvanud saatja, palun kanna maski ja

kell 12.00 Rakke lasteaed
"Leevike" õuealal

URIINIPIDAMATUSE ABIVAHENDEID:
- naha- ja haavahooldusvahendid,
- imavad aluslinad,
- mähkmed jm.
Pensioniealistel kaup 40% soodsamalt. Tööealistel puuetega
inimestel vajalik arstitõend abivahendi soetamiseks.

kell 11.00 Simuna
rahvamajas

Jõulukontsert

• Ka sellel aastal on Sul võimalus hankida kuusepuu, mis on kasvatatud spetsiaalselt
selleks ettenähtud kasvatuses.

Jõuluootus

• Jõulukuused asuvad Väike- Maarja vallas, Tammiku külas,
Ees-Kangru talumaadel (Salla-Traksi bussipeatus).
• Suunaviidad maantee ääres näitavad õiget asukohta.

Esinevad:

• Kuusepuu pakkimise ja kojutoomise võimalus.
(Rakke piires transport tasuta).
• Puu pikkus: 1,5-2,5 meetrit.

Mikko, Jakko ja
Mait Maltis

• Hind: 10-20€.

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

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

Tervendav mer. massaaž.
Hea kingitus
endale või sõbrale.
Info: Eipri külas,
tel 5323 9228 Anti
lotusmassaaz.ee/hinnakiri

Ostame igas seisukorras
sõidukeid.
Arveldamine ja
vormistamine kohapeal.
Tee oma pakkumine.
Tel: 5591 8304, 5805 9979.
VÄIKE-MAARJA VALLA

INFOLEHT

Väljaandja Väike-Maarja Vallavalitsus

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

Korstnapühkija
Tel 5560 4046

Ostan perega
majandamiseks metsa,
metsamaad,
sobivad ka võsastunud ja
väikesed kinnistud.
Riho 5626 0080;
riho.vaimel@gmail.com

Tiraaž 2700
Toimetaja Kristel Kitsing,Tel 329 5759; 5349 9629
Toimetuse kolleegium Kristel Lehtme,
Edgar Tammus, Siiri Kanarbik, Merle Kiigemaa,
Janar Rückenberg, Liis Türbsal
Küljendus Ajakirjastus OÜ, info@ajakirjastus.ee
Trükk Printall AS

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

Tänusõnad valimistel
häälega hoogu andjatele.
Kaunist rahulikku
advendiaega!
Siret Stoltsen

• Kontakt: 5190 1085, Renee.

Piletid müügil kohapeal

VÄIKE-MAARJA PUIT
MÜÜB PUITBRIKETTI JA PELLETIT

Pilet 12 €

Briketipoisid brikett:  
• Tume kandiline brikett 220 eur/alus(960kg)
• Hele kandiline brikett 210 eur/alus(960kg)
• Ümmargune brikett 210 eur/alus(970kg)

Tee üks ilus jõulukink, endale, emale, isale, vanaisale, vanaemale,
õele, vennale.
Võta kaasa covid-19 tõend!
Info: seltsimaja@v-maarja.ee, tel 5302 4437

Pellet 6mm:
• StoraEnso 6mm pellet 200 eur/alus(975kg)
• Briketipoisid 6mm pellet 210 eur/alus(975kg)
Asume Väike-Maarjas, Jaama 7a. Info 520 6369.
Võimalik osta ka pakikaupa ja nädalavahetuseti etteteatamisel. Võimalik ka transport. NB!
Hinnad kehtivad kuni laos kaupa, uus kaup võib olla uue hinnaga.
Müüa ka ehituslikku saematerjali. Info 515 0268.

Kui Sul on eelnev töökogemus õena ning soov
töötada toetavas meeskonnas, siis tule meile tööle.
Kui Sa oled empaatiline, aus ja soovid inimesi
aidata, siis võta meiega ühendust.
TNP KONSULTATSIOONID PAKUB TÖÖD
Õele üldhooldekodus:
Imastu hooldekodu – Tapa vald (töötajal
ööbimisvõimalus)
Pruuna mõisa hooldekodu – Tapa vald
Pandivere pansion – Väike-Maarja vald
Tööle asumise aeg: kohe
Kui Sul on avatud süda, õe diplom ja isikliku auto
kasutamise võimalus
helista: 634 5177, 5560 6268, e-post: tnpkonsult.
personal@gmail.com
www.rattabaas.com		
Tel 322 2030 			

Lai 9, Rakvere
E-R 9–18; L 10–15

